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BETALEN, kleine man 
In dit land waar het grootkapitaal, door valse bilannen en 

andere onregelmatigheden grotendeels aan de belastingen ont
snapt is het steeds de kleine middenstander, bediende, ambte
naar, boer en arbeider die moet dokken. 

Thans wil de man van de sleutel ons 6 miljard doen dokken 
om het faljlet van zijn politiek te betalen. 

Gouden bergen voor de verkiezingen. 
Thans het geld uit onze zak. 
Eyskens, stap het af, VERKIEZINGEN I 

i EYSKENS : SLEUTEL ZOEK 
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniHiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiixKi iiiiiiiiii^ 

I B E L G I Ë I 
I aan de Eer . . . | 
I met een Vlaams I 
IflVERRADERHi 
Ë Op de irerelJberoemde « Uien- 1 
H ludc van de hedendaagse hns- = 
= telijhe kunst » te Salzburg — = 
B iraar meer dan drie honderd = 
s werhcn vit een dozijn landen, = 
g i'erden tentoongesteld, helwam i 
s de « maucais beige » Albert = 
= .bervaes de hoogste ondersehei- = 
H ding; de grote gouden viedaUe = 
= van de internationale jury. = 
1 De Grote Vlaming, uit St. = 
S Mart^ns-Latem, wordt geroemd = 
H als de Grootmeester der Moder- 1 
1 ne Europese Krisfchjle Kunst, E 
H cn een van de belangtijkste ver- = 
H nieuwers van on:e tijd. 1 
s Deze Vlaarns-nationalist int = 
= één stui, zet de Itoge traditie | 
= van de Vlaamse Cultuurdragers, = 
H r<»^ af de Pmniiiere» t*ver /«'«*- = 
5 bens e.a. tot op onze dagen = 
£ voort. Vlaanderen /» fier over 1 

' 5 hem. Maar België niet. = 
S Hij icerd er ter dood veroor- 1 
= dceld, en moest om zijn leven 1 
% ie redden in ballingschap gaan. = 
1 Want hier had hij, door tij- i 
§ dens de oorlog te blijven schil- = 
g derern, en een paar tentoonstel- 1 
= Ungen in Duit.dand in te rich- = 
= ten, de Kroon en de Stnat i 
g aan het vankeien gebracht. Dat B 
= teas te erg voor de hultmtrloze 1 
S hoera-patrioten... die zelf viets B 
= lunnen dan schreeuven en pro- B 
1 fiteren van het sacio-sante re- 1 
= gime. = 
H En onze t rechtvaardige » 1 
1 icchters spraken het recht dat 1 
£ deze Beotiérs af dreigden. = 
= ^a de akademische onder- B 
S scheiding, die te Parijs aan de = 
1 andere ter dood veroordeelde | 
s I'rof. Daels werd toegekend, is i 
g d/t een nieuwe internationale 1 
£ blaam aan het Belgisch Staats- f 
1 regime, dat zijn groten, omdat 1 
g zij eerst Vlaming zijn, haat en 1 
= vervolgt. 1 
= Het buitenland, en ook Vlaan. 1 
I deren, heeft zijn kultuurdra- | 
1 gcrs echter niet in de steek ge- § 
= laten. De ontering door zware = 
I straffen van onze schilders, | 
g dichters, schrijvers, componis- i 
£ ten, wetenschapsmensen en an- 1 
E dere vooraanstaanden, wordt in 1 
g Vlaanderen niet erkend noch = 
g aanvaard... W 
g Wij zien toch, hoe door al = 
g onze kultuurorganismen, ooi 1 
g door onze Vlaamse Gemeente- 1 
g en Provinciebesturen op hen 1 
I beroep worde gedaan, voor alle = 
g kiiltuurprestaties, en hoe ze 1 
g geëerd en bejubeld worden... i 
g En op wie anders zou beroep = 
g moeten gedaan worden, ... want 1 
= er zijn geen patriotische figu- = 
g ren, om hen te vervangen. 1 
g En toch blijft het officieel B 
g onrecht bestaan. De onrecht- = 
g vaardige vonnissen worden he- 1 
g houden, de ballingschap blijft = 
I gehandhaafd. Belaië, kan niet B 
g overgaan tot Amnestie. Het er- B 
g kent zfin diraze overdrijvingen 1 
1 niet. Het staat machteloos te- = 
I genover enkele Brusselse hetze | 
I (Doorlezen blz. 2) f 
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uur van de ̂ faarheid ? 

POLITIEKE ONMACHT! 

Terwijl het land dringend be
hoefte heeft aan een energieke en 
doelbevkOiste regering, die in staat 
is (en bekwaam) om leiding te ge
ven en de talrijke belangrijke 
vraagstukken die gesteld zijn op te 
lossen, sukkelen wij sedert weken 
verder met een regering die alle ge
zag en krediet verloren heeft, die 
een rampspoedige politiek gevoerd 
heeft, die thans geen politiek meer 
heeft, door de schuld van een eer
ste minister die zich wanhopig 
vastklampt aan zijn portefeuille 
en het besluit weigert te trekken 
uit zijn mislukking Het erbarme
lijk schouwspel dat opgevoerd werd 
in het Kongolese drama wordt 
voortgezet door dezelfde acteurs, 
die doen alsof er niets gebeurd is. 
Zij die zo graag spreken over « de 
hogere belangen van het land > 
blijken zelf niet erg gevoelig voor 
die hogere belangen wanneer het 
om hun persoon of hun partij gaat 
Achter de onthutsende vertrou-
wens-stemming in de Kamer en de 
wanhopige pogingen om aan het 
bewind te blijven, dient men niets 
anders te zoeken dan de schrik 
voor par'ementsontbinding en ver
kiezingen. 

Met zijn gewone grootsprakerig
heid heeft de heer Eyskens zijn 
c nieuw programma > toegelicht. 
Alsof hij niet sedert twee jaar eer
ste minister is en dus ofwel twee 
jaar te laat komt met zijn pro
gramma ofwel zaken voorspiegelt 
alhoewel hij weet dat hij onmach
tig is om ze te verwezenlijken. Men 
zal, orakelt hij, in 1961 er voor zor
gen dat er 20.000 nieuwe arbeids-
ge'egenheden geschacen worden. 
Maar met al zijn regionale ekono-
mie en ekonomische expantie wa
ren het er tot nu toe maax 6.000 
en zegt men ons niet hoeveel ar-
beidsgelegenheden er verdwenen 
zijn door de sluiting van fabrieken 
en mijnen ! 

Wij zijn niet blind en zien ook 
wel hoe Vlaanderen meer en meer 
kolonisatiegebied wordt voor bui
tenlandse kapitalisten : de n'euwe 
fabrieken die hier en daar tot 
stand komen in het Vlaamse land 
zijn overwegend te danken aan 
buitenlandse privé-initiatieven. 

Thans spreekt de eerste minister 
met veel lef over de offers die de 
natie moest brengen, over de mil
jarden nieuwe belastingen die nodig 
zijn. Het uur van de waarheid heeft 
geslagen : alleen een drastisck her
vormingsplan kan nog redding bren
gen, verklaart de heer Eyskens. Is 
de toestand zo bedenkelijk? Wie is 
daar dan verantwoordelijk voor? 
Wie heeft het land op de rand van 
de afgrond gebracht? Wie anders 
dan de eerste minister zelf draagt 
de zwaarste verantwoordelijkheid? 
Is deze man dan gerechtigd met zo
veel lef offers te eisen? 

Men moet zich geen begoochelin
gen maken : de bedoeling is klaar 
en het tegenstribbelen van de kris-
telijke syndikaten bewijst het. De 
offers zullen eens te meer gelegd 
worden op de schouders van de klei-

naar nieuwe verkiezingen ? 
ne man, de arbeiders, de bediende, 
de middenstander, terwijl de kapi
talistische grootmachten verder ont
zien zullen worden. 

Er moet een einde komen aan \ it 
geknoei waardoor het land steeds 
verder afglijdt naar de afgrond. 

Na al wat gebeurd is, Is het nodig 
dat het oordeel van de kiezers ge

vraagd wordt over het beleid van zijn 
vertegenwoordigers. De regerende 
partijen hebben de kans gekregen 
om te laten zien wat zij kunnen. 

Hun erbarmelijke mislukking is het 
bewijs van hun onmacht en hun 
onbekwaamheid. Van Vlaams stand
punt hebben wij van de regering 

Eyskens niets bekomen en niets te 
verwachten ! Wij moeten haar 
heengaan niet betreuren. 

Wat ons betreft : wij wensen dat 
het kiezerskorps de gelegenheid zou 
krijgen zich uit te spreken, wij wen
sen algemene verkiezingen. 

Mr. F. VAN DER ELST 

Bij de jongsie Uzerbedevaarr 

We zijn er ONGEVEER 
Elk jaar zet de IJzerbedevaart 

een stap verder in de goede rich
ting. Dit was zeker o(rfi dit jaar het 
geval. De spreker namens de jeugd, 
die vorig jaar zulke zielige indruk 
liet, was dit Jaar uitstekend. De 
groet uit Nederland, gebracht door 
de temperamentvolle Vlaming, Dr. 
Gheyselinck, die sinds 30 jaar in 
het noorden verblijft, was een mo
del. Mr. Van Dieren bracht de bes
te rede uit de naoorlogse periode. 
En Prof. Fransen had beslist het 
« meer » zelfbestuur van vroeger 
vervangen door het « zelfbestuur » 
zonder meer. Na Gerard van den 
Daele bekeerde ook hij zich tot de 
enig mogelijke oplossing voor het 
Vlaamse vraagstuk. Ooli wij heb
ben er ons een tiental jaren terug 
toe bekeerd. En we hebben de in
druk dat de Kongolese gebeurte
nissen en de leerzame reakties van 
de Belgisch unitaire kringen erop 

nog velen de schillen van de ogen 
zullen doen vallen. 

Viel er niets meer aan te mer
ken op de programmatische inhoud 
van de redevoeringen, dan is de 
IJzerbedevaart er toch nog niet als 
jaarlijkse gebeurtenis met maksi
maal politiek richtinggevende be
tekenis. Daarvoor ontbrak bij een 
paar redenaars nog de bezielende 
toon, daarvoor ontbrak vooral de 
scherpe aanklacht tegen die 
Vlaamse politiekers, die sinds 15 
jaar steeds maar beloften afleggen 
op Vlaams gebied doch nooit een 
enkele daad stellen. 

Het gaat niet langer op dat het 
IJzerbedevaartkomitee onder voor
wendsel aan geen politiek te doen 
de Vlaamse politieke huichelaars 
spaart. We hebben nu reeds het 
schandalig voorbeeld van het 
Vlaams Komitee voor Amnestie, 
dat omdat het van de C.V.P.-ers 

^ et nieuwe 
Het sleutelplan van de C.V.P. bij de verkiezingen voorzag 

een ongeziene nieuwe welvaart. Twee jaar lang hebben de 
argeloze C.V.P.-kiezers op de verwezenlijking ervan verwacht. 
Zij kregen niets dan nieuwe belastingen (sigaretten, benzine, 
enz.). 

Thans heeft Eyskens een tweede nieuw sleutelprogram 
klaar. 

Het voorziet 6 miljard nieuwe belastingen ! 
De liberalen, de mannen van de 25 % belastingsverminde

ring, gaan daarmee akkoord. Het A.C.V. vindt echter dat in 

o/euteip/ait^ 
plaats van ook bezuinigingen er nog meer belastingen moeten 
komen. 

Na het onvermogen van de kleurpartijen in de Kongokwestie 
zouden wij thans hun enorme dwaasheden nog moeten beta
len ! 

Massale bezuinigingen op het leger moeten er komen. 
Geen belastingen. 

Het land is de knoeiers beu. Dat ze heengaan. 
Nieuwe verkiezingen zullen hen leren wat het volk over hen 

denkt. 

niets gedaan kreeg de aktle dood
eenvoudig lamlegde. Men kan (och 
de C.V.P. niet aanklagen en de 
Volksunie in de kaart spelen, bewe
ren die heren. 

Dit is het vulgairste spel dat In 
Vlaanderen gespeeld wordt ! Het 
IJzerbedevaartkomitee, mag in 
geen geval dit zelfde misdadig spel 
herhalen. 

De C.V.P. kan gemakkelijk de 
Volksunie uitschakelen. Wij zijn 
volledig in haar macht. Zij moet 
slechts de Vlaamse vraagstukken 
oplossen en wij mogen opdoeken. 

Want de Volksunie heeft geen 
andere bestaansrede dan de behar
tiging van de Vlaamse belangen. 

door Vtd^Ti^üfcf<nü4eH' 

De Vlaamsgezinde C.V.P.-ers, 
evenals de Vlasnnsgezinden in de 
andere kleurpartijen hebben zeker 
niet minder kansen dan de Volks
unie om wat te doen voor Vlaan
deren. 

Het IJzerbedevaartkomitee dat 
durft beweren dat het « waakt over 
de uitvoering van het geestelijk 
testament van onze doden » heeft 
de ogen dan toch niet groot open. 
Het laat die doden verder bedrie
gen door de zogenaamde flamin
ganten uit de kleurpartijen, die 
niet het minste risiko durven ne
men om enig Vlaams programpunt 
te verwezenUjken. 

Blijven zwijgen betekent voor het 
Bedevaartkomitee medeplichtig
heid aan het verder verraad van 
onze doden. Haar objektiviteit moet 
liggen in het feit dat ze geen en
kele politieker spaart, ook geen 
Volksuniër zo hij de Vlaamse be
langen zou verzuimen. 

Aan de vooravond van de IJzer
bedevaart trachtte Prof. Fransen 
te antwoorden op de ontwerping 
van Prof. Van Mechelen dat de be
devaart geen invloed heeft op de 
politiek van dit land. Het antwoord 
is nochtans eenvoudig. Ze heeft 

(Vervolg op blz. 2) 
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I Een Vlaams I 
I«VERRADER»! 

(Vervolg van blz. 1) = 
groepen — van brutale iiiets- f MIET AKKOORD 
nutten, maar tevens machteloos, i 
tegen de gezonde krachten ro/( 5 
binnen, en buitenland, die zich S 
niet storen, aan onterende uit- g 
spraken en vonnissen. " 1 

Het is te flagrant, dat onder 3 
de naam f verraad » in deze § 
staat, MEESTAL, iets anders | 
schuil gaat, iets dat het ojfi- 1 
cieele België, niet durft erlen- 1 
nen, maar dat de meerderheid | 
der Vlamingen reeds lang heeft 1 
onderkend, nml. de anti-Vlaam- f 
se gesteldheid, van zovele pro- f 
fiterende mensen en groepen, S 
samengehoeht vooral in de Bnn- | 
selse milieu's van Hof, Gerecht, 1 
Administratie en Leger, ge- | 
onderkend, nl. de anti-Vlaam- | 
Pers die rnu die groepen leeft. | 

En toch zal de Vlaamse waai- 1 
heid weer uit de puinen ran de | 
na-oorlogse verdwazing oprij- 5 
zen, zoals ze schittert ni de g 
kleurrijke doeken van onze met = 
goud bekroonde grootmeafei. = 
Albert Servaes. i 

Dr. Leo Wouters. H 

iiiüiiiP 

We zijn er 
O N G E V E E R 

(vervolg van blz. 1) 
geen invloed omdat men de leu
genachtige zogezegd Vlaamsgezin-
de parlementairen niet durft in 
hun hemd zetten. 

Prof. Fransen vindt dan nog dat 
men met die heren niet praat. Hij 
mag het voor ons nog een paar 
maanden doen op voorwaarde dat 
hij dan onmiddellijk daden eist. 

Prof. Fransen behoort tot dat 
soort brave mensen dat nooit aan 
grenzeloze lafheid of aan kwa^e. 
trouw belooft. Dit mag pleiten voor 
het goed hart dat hij ongfetwijfeld 

Maai-' het Vlaams vraagstuk' is 
geen probleem van een goed hart. 
Het is een omvangrijk en nijpend 
politiek vraagstuk. En dat lost men 
niet op met een goed hart. Wel met 
scherp doorzicht, met een enorme 
energie en met doortastende maat
regelen. 

Het ontmaskeren van de huiche
laars, het wieden van het onkruid, 
is een heilzame maatregel die men 
«p de bedevaart het « jaarlijks ge
wetensonderzoek » mag en moet 
verwachten. 

Dat ontbreekt er nog aan. En dat 
moet er volgen^, jaar komen. 

Wim Jorissen. 

25% NIET TEVEEL 

Volgens de C.V.P.-krant De 
Kieuwe Gids is 25 % van het 
nationaal inkomen als belasting niet 
eens te veel. Met die 6 miljard nieu
we belastingen zouden we daar on
geveer komen. 

Het grootkapitaal betaalt ech
ter op verre na geen 25% belasting 
op haar winsten. Noch onder de 
socialist Van Acker, noch onder de 
A.C.V.er Eyskens. 

Zonderlinge demokraten. Nu ja, 
wie zich verzet tegen het grootka
pitaal wordt geen eerste-minister. 

Wij hebben de tijd gekend dat d« 
patriotten van Waak-en-Slult d* 
IJzerbedevaart bezochten. Wij her
inneren ons het jaar dat de Vlaam
se ministers aanwezig waren en 
kronen neerlegden. Wij hebben het 
geweten dat tientallen C.V.P. par
lementairen een eed van trouw aan 
Vlaanderen kwamen huichelen. 
Want ze wisten dat ze die eed niet 
konden of wilden houden. 

Het was de donkere tijd toen de 
inrichters de idealen, waarvoor de 
IJzerjongens sneuvelden, verdoezel
den omdat die idealen niet overeen
kwamen met het C.V.P. program. 

Achter die tijd is thans een punt 
gezet. Weer worden de IJzerbede
vaarten gehouden in een geest die 
de vooroorlogse begint te benade
ren. Daarom dat de Westvlaamse 
C.V.P. parlementairen naar de jong
ste IJzerbedevaart niet wilden ko
men. Ze was te federalistisch. 

Ze was ook offensief. Al
thans bij de 80 jarige Van Dieren. 
En van een Vlaams offensief heb
ben de flamingantische C.V.P.volks-
vertegenwoordigers schrik Dan 
gaan Walen, Brusselaars en frans
kiljons de wenkbrauwen fronsen. 
Platonische verklaringen zoveel men 
wil. Maar geen herrie ! Vandaar 
dan ook dat de voorzitter van de 
« Vlaamse vleugel van de C.V.P. zijn 
ontstemming niet kon wegsteken. 
••'Niet akkoord met Mr. Van Dieren» 
herhaalde hij aan wie hem zijn in
drukken vroeg. Natuurlijk niet. De 
Vlaamse C.V.P. ers willen niet ak
koord aan met krachtdadige Vlaam
se strijd. Bij elke konfrontatie er
mee zien de flamingantische kiezers 
dat de Vlaamsgezindheid van hun 
parlementairen een leugen is. Woor
den maar geen daden. 

Fred Bertrand zou moeten begrij
pen dat met zijn huidige houding, 
groot medeverantwoordelijke van 
bet.,. Cv.V,P;' - 'taalkompromis, zijn 
plaats niet Is op de IJzervlakte. Dat 
hij het voorbeeld van de Vlaamse 
ministers en de Westvlaamse 
C.V.P. parlementairen volgt en weg
blijft. Farizeers zijn te Diksmuide 
niet nodig 

BRAVO, VAN DIEREN 
Uit het vooroorlogs nationalisme 

herinneren we ons de namen van 
Dr. Elias, Mr. Romsée, Mr. Leuri-
dan, Mr. Tollenaere, Dr. Ballet, 
Van den Berghe, Mt. Lambrechta, 
Thomas De Backer e.a. Ook Mr. 
Van Dieren speelde toen een grote 
rol. p i j is thans tachtig. Zijn rede
voering op de jongste bedevaart 
was veruit de beste, die we hoor
den sinds de oorlog. Heel wat be
ter weer dan de redevoeringen van 
vorig jaar. Volks, raak en strijd
baar. Geen ontzien van wie ook. 

Geen platonische verklaringen. 
Het doel klaar voor ogen. E!n dan 
het aanduiden van de weg erheen. 
De strijd niet alleen tegen de ta
lentelling maar ook tegen het 
taalkompromis, dat CV.P.-bedrog 
dat erger is dan de talentelllng. 

Niet te verwonderen dat die ty
pische C.V.P. flamingant Bertrand, 
die ons Overmaas, Ronse, Edlngen 
en de Brusselse randgemeenten wil 
ontroven, als verdediger van het 
C.V.P.-taalvergelijk, over zijn ze
nuwen heen was. 

Wie had hem wijs gemaakt dat 
het Bede vaar tkomitee kon blijven 
ingaan tegen het strijdende Vlaan
deren '' 

JAMMER 
In haar kommentaar op de IJzer

bedevaart schreef '< De Gazet van 
Antwerpen » dat al het federalisme 
te Diksmuide goed en wel was maar 
dat het moeilijk zou te verwezenlij
ken zijn omdat de linkse partijen 
er tegen zijn. 

Zover we menen zal over het fe
deralisme in het Belgisch parle
ment beslist worden. Welnu ter ge
legenheid van de stemming over de 
grondwetsherziening enkele jaren 
terug, kozen ongeveer 40 Waalse 
kamerleden voor een herziening in 
federalistische zin. Die 40 Walen 
vertegenwoordigden de meerderheid 
van Wallonië. Geen enkele C.V.P.er, 
noch Vlaming, noch Waal steunde 
hen. 

Als thans de C.V.P.- meerderheid 
in Vlaanderen - federalisme wil, 
kan ze dat bewerken met de linkse 
meerderheid van Wallonië. 

Maar eer Ie C.V.P. federalisme 
wil zal de Volksunie enkele zetels in 
het parlement moeten bezetten, 
zonder bedreiging gaat het met hen 
niet. 

ONDERGEDOKEN 
RIJKSWACHTERS 

Volgens een reporter van « De 
Standaard -> waren er te Diksmuide 
maar enkele rijkswachters te zien, 
en die wandelden daar tussen de 
menigte als brave jongens. 

Wij veronderstellen dat de repor
ter een donkerzwarte zonnebril op 
had, waardoor hij de rijkswachters 
In hun donker pak niet zag; dat hij 
de brigade rijks^^éichtérs, die t i j 
dens de bedevaaa-t in 't hartje van 
Diksmuide met opgestroopte 
hemdsmouwen in het zij kanaal za
ten te vissen, genomen heeft voor 
Volksuniepropagandisten van de 
V.M.O. Bij zijn nadering waren ze 
wellicht als kikvorsen in 't kanaal 
ondergedoken '' 

Dat hij voorze"ker omstreeks 
18 uur niet te Esen was, zoniet had 
hij daar honderden rijkswachters, 
verpakt in pinnekensdraad, kun
nen zien voorbijrijden in jeeps, 
autobussen, auto's, watertanks en 
mitrailjeurswagens, op hun terug
tocht naar hun kantonnementen. 
Mocht hij de rijkswachters niet 
zien omdat de C.V.P.-er Eyskens 
eerste minister is '' 

AKKOORD, EXCELLENTIE, 

MAARiii 
Op de middag van ^̂ 1 juli was het 

de beurt aaiv'tte Wes#flaamse gouw-
heer om voor de mikro van het 
N.I.R. de « strijd »-rede te houden. 
Onwillekeurig hebben wij dit be
toog vergeleken met de rede die Mr 
Van der Eist weinige dagen voor 
de verkiezingen van 1958 voor de
zelfde mikro voordroeg. Mr Van der 
Eist is er toen in geslaagd gans het 
Vlaamse eisenprogramma samen te 
ballen. 

EEN STAATSMAN 
In de prachtige brosjure ••<Fede-

ralisme » uitgegeven in samenwer
king door het K.V.H.V. Gent en Leu
ven, het A.V.O.H.V., het Pennoen en 
Houzee (de Kempische Rodenbach-
kringen) werd ook een tegenstan
der even aan het woord gelaten. 
Jïet is de beruchte Duvleusart, de 
man die Vlaanderen door een bru
tale gebiedsroof een Oder-Neisse-
llnle wil opdringen. 

De oppervlakkigheid waarmee 
deze C.V.P. oud-eerste-minister het 
federalisme behandelt is buitenge
woon. Voor hem zou het federalis
me alleen maar dienen om de taai
vraagstukken op te lossen. Dat er 
in Vlaanderen ook sociaal-ekono-
mische problemen bestaan weet 
deze C. V. P. oud-eerste-minister 
klaarbhjkehjk niet. Hij heeft ze in
derdaad, toen hij het land bestuur
de, onopgelost gelaten. 

Alleen maar te bedenken dat 
Nederland op 15 jaar tijd ongeveer 
600.000 nieuwe werkgelegenheden 
weet te scheppen zou ons reeds naar 
federalisme doen watertanden. Los 
van de wurgende greep van het 
Waals-Brussels grootkapitaal zou 
een eigen Vlaamse regering, net zo
als de Nederlandse beroep kunnen 
doen op vreemd kapitaal. Vlaande
ren en Nederland verkeren immers 
In dezelfde voorwaarden : nabij
heid van de zee, overvloed aan uit
stekende arbeidskrachten, sociaal 
vrij rustig klimaat. 

Dat basisvraagstuk voor Vlaan
deren ontgaat Duvieusart helemaal. 
Daarbij beweert Duvieusart zonder 
blikken noch blozen dat de unitaire 
staat gemakkelijker vraagpunten 
als het taairegime der centrale ad
ministratie, de taalgrensregeling en 
het statuut voor de Brusselse agglo
meratie zou oplossen dan een fede
rale. Wat ze inderdaad reeds 130 
jaar bewilst 

ALLIANCE FRANQAISE DE 
BEI''"*ÜE 

Wij kregen een schrijven in han
den van de beruchte « Alliance 
Francaise », « institution pour la 
propagation de la pensee et de la 
culture fran?aises ». We vernemen 
dat er in ons land 27 komitee's be
staan en dat 78 voordrachten inge
richt werden, waarvan niet minder 
dan 52 in het Vlaamse land. 

Tot het patronage-komitee van 
de Alliance Frangaise behoren o.m. 
Eduard Anseele, Franz De Backer, 
Richard De Clerck, Camille Huys-
mans, Albert Marien, H. Teirlinck... 

Overbodig te zeggen dat wij niets 
hebben tegen de Franse kuituur en 
ons bewust zijn van de belangrijke 
plaats die zij inneemt in het Eu
ropees geestesleven : wij wensen 
ons niet af te zonderen in een eng-
geestig partikularisme. 

Maar het werkelijk doel van de 
Alliance Frangaise is in het verle
den gebleken een ander doel te zijn 
dan een louter kultureel en we zijn 
er niet van overtuigd dat dit veran
derd Is. De aanwezigheid van voor
noemde « Vlamingen '> in het be-
scherm-komitee komt ons dan ook 
onaanvaardbaar voor. Wensen zij 
een « lintje > ? 

D A M E S , 
u wenst pels, 
een bontjas je 

of een pracht van een bontmantel? 
Wendt TJ vol vertrouwen tot het huis 

W. CLAYKENS - NEVEN 

Oudergemselaan 328 Etterbeek-Brus. 
TeL : 48.37.01 

Alle Inhchtingen op verzoek. 

GEEN INCIDENTEN 
Sommige bladen waren verwon

derd dat er dit jaar geen incidenten 
waren. Dat is nochtans normaal. Er 
was niet veel in te brengen tegen de 
gedachten dié" door de sprekers 
vooruitgezet werden. 

Jarenlang waren het de Bede
vaarders die zich moesten verzetten 
omdat de inrichters niet trouw 
waren aan de geest van de Vlaamse 
gesneuvelden. Eindelijk heeft de 
C.V.P. vleugel bij de inrichters toe
gegeven aan de druk van de bede
vaarders. En aan die van de Vlaams 
nationalisten In het Komitce. 

Het past de C.V.P.ers thans niet 
verwondering te veinzen. 

Nu 13 het de westvlaamse gouw-
heer gelukt om eenvoudigweg 
NIETS te zeggen, niets over het ak-
tueel probleem van de talentelUng, 
niets over öe strukturele werkloos
heid in Vlaanderen, niets over de 
nood aan nieuwe bedrijven in 
Vlaanderen, niets over de kwijnen
de visserij; of toch, wij overdreven 
wellicht. Zijne Excellentie meende 
dat de zonen van de strijders uit 
1302 zich moesten klaarmaken om 
toe te treden tot het nieuwe Euro
pa.. Doch dat heeft August Ver-
meylen ons reeds gezegd, maar dan 
onder de bewoordingen : éérst 
Vlaming zijn om Europeanen te 
worden. 

In schuldig besef dat er door 
Hem en van Hém op dat stuk wei
nig te leren viel. heeft Zi'ne Ex
cellentie over dat •-' éérst V -xiing 
zijn » wijselijk g;,,̂ ;;̂ ,r-- ^ 

MEDEDELING VAN HET 
HOOFDSEKRETARIAAT 

Wegens bijzondere omstan
digheden zal het Hoofdsekre-
tariaat 

GEDURENDE DE MAAND 
SEPTEMBER 

gesloten zijn van 12 u. 30 tot 
17 uur. 

FRANS VAN CAUWELAERT-
FONDS 

Het is niet te laat om nog eens 
terug te komen op het Frans Van 
Cauwelaert-fonds dat een paar 
maand geleden opgericht werd. De 
samenstelling van het bescherm-
komitee is zeer stichtend : de groot 
finantie in al haar glorie (Ansiaux, 
Camu, de Launoit, Gillet, Gutt, 
A.E. Janssen, Mullie, Solvay, Theu-
nis, van de Vyvere, Van Zeeland...) 
de tenoren van de vrijmetselarij of 
de * vrijzinnigheid » (N. Biltris, W. 
De Keyser, rector van de U.L.B., 
P. Lambrechts, Maistriau, Van Ac
ker...), de Londense spitsbroeders 
(De Schrijver, Pierlot, Gutt, Huys-
mans...), de aarts-franskHjons 
(Gillon, Theo Lefèvre, Moyersoen, 
Struye...). 

Wie men tevergeefs zou zoeken 
in de rangen van dit beschermko-
mitee zijn eerlijke en oprechte 
Vlamingen, die hun jeugdidealen 
trouw gebleven zijn. 

Met wie men verkeert wordt men 
vereerd... 

De samenstelling van dit komitee 
is een treffend bewijs van het ver
raad door Van Cauwelaert gepleegd 
tegenover Vlaanderen. 

ZIJ SLAAN HUN SLAG 
Terwijl men beroep doet op de 

nationale solidariteit, zoals e-itijd 
wanneer het onvermogen van de 
kleurpartijen sterk in het dagliqht 
treedt vergaten de franskiljons hij 
de C.V.P. en bij de liberalen toch 
hun slag niet te slaan. 

Zo besliste de regering Eyskens 
dat te Leuven aan het lyceum 
franstalige transmufcatiekiassen 
zouden komen vanaf 1 september. 

Het spreekt vanzelf dat de vrije 
scholen niet ten achter bleven en 
ook In een katolieke school kwa
men Franse klassen bij. 

Een punt van het fameuze C.V.P. 
taalvergelijk werd dus alvast ver
wezenlijkt. In afwachting dat men 
ons een Oder-Neisselinie opdringt 
door de roof van Overmaas, Ronse, 
Edingen, de streek van Moe^roen 
en de Brusselse randgemeenten. 
Welke misdaad begingen de flamin
ganten door C.V.P. te kiezen. Be
grijpen zij nu dat zij het verraad 
steunen '' 

FRANS WIJMEERSCH 
Geboren te Sint-Niklaas op 10 

november 1892 en er overleden op 
8 augustus I960. 

In leven hoofdbestuurslid van de 
VOLKSUNIE en erevoorzitter van 
de VOLKSUNIE (Afdeling St, Ni
klaas). 

Familie en vrienden bezorgden 
h«m een koninklijke begrafenis. 
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Mijn Weg naar bel Nalionalisme 

De reusachtige omvang van het Kongolese drama is in ze
kere zin een voordeel voor de heer Eyskens. Enerzijds is de 
totale chaos in de jonge Kongolese republiek slechts te ver
klaren door de waanzinnige koloniale politiek die alle regeringen 
en alle kleurpartijen sinds de bevrijding hebben gevoerd. De 
socialisten beseffen zeer goed dat ook zij voor een flink deel 
mede-verantwoordelijk kunnen worden gesteld; vandaar hun 
zeer matte oppositie die natuurlijk' de huidige premier ten goede 
komt. Daarenboven begint de overgrote dosis Kongo-nieuws 
thans na bijna twee maanden eerder verdovend dan stimule
rend op de publieke opinie te werken : de kern der zaak ver
zuipt langzaam maar zeker in een vloed van details die door de 
regeringskranten en dank zij de makke houding der socialistische 
pers stilaan gekanalizeerd wordt. De grootste weerstand tegen 
de regeringsploeg en tegen Eyskens zelf komt van de Brusselse 
fransdolle ultra-kringen en ook dat is een voordeel voor de 
eerste-mlnister : dank zij de ongelooflijke kortzichtigheid en 
dwaasheid van het Hof is het diktatoriale baasje Eyskens er 
— bijna zijns ondanks — in geslaagd, zich door te laten gaan 
voor de kampioen der demokratie. In wat de katholieke bladen 
zedig < de hoogste kringen» noemen doch wat wij liever de 
Lakense omgeving willen heten, werd sinds een viertal weken 
alles in het werk gesteld om te komen tot een zgn. « regering 
van technici». Deze «technici» zouden o.m. de heren Ganshof, 
Spaak, Van Zeeland en Struye geweest zijn! Het Hof spande «Le 
Soir» en «La Libre Belgique» voor zijn wagen doch de Koning 
schrok er op het laatste ogenblik, toen Eyskens reeds met de pink 
op de brpeknaad wou kapituleren, voor terug publiek zijn verant-
woordelijkkeid te nemen. Tenslotte wordt Eyskens zeer goed 
gediend door de gekke fratsen van Loemoemba, terwijl de Bel
gische opiniemakers natuurlijk hun uiterste best hebben gedaan 
om te doen vergeten dat diezelfde Leomoemba tenslotte rege
ringshoofd werd dank zij de scherpzinnige bemoeiingen van de 
«sterke man », Ganshof van der Meersch, bij leven minister in 
de ploeg Eyskens. 

In die omstandigheden was het voor eenieder klaar dat het 
Kongo-debat in Kamer en Senaat op een sisser moest uitlopen. 
De regering heeft het er zeer gemakkelijk gehad. De enige socia
list die toch iets wist te vertellen was de heer Spinoy. De tussen
komst van de heer Van der Eist was echter de enige die naar de 
kern der dingen ging; ze werd dan ooi in de katholieke pers 
handig weggemoffeld. Eyskens zelf was beneden alles. Hij maak
te dankbaar gebruik van de socialistische slapheid om over de 
vraag naar de verantwoordelijkheid heen te glijden en zich te 
gaan verstoppen in de jungle van zeer vage en nietszeggende 
verklaringen over een nieuw regeringsprogramma. Ook hier 
bewees de socialistische oppositie hem een dienst door niet aan 
te dringen en vrede te nemen met enkele algemene verklaringen 
over de traditionele hervormingen en saneringen die in elke 
regeringsverklaring voorkomen. 

Er gaat geen dag voorbij of de bladen der kleurpartijen 
waarschuwen tegen « onbekookte aanvallen op het parlemen
tair regime » en « fascistische avonturen ». Inmiddels zijn het 
juist deze kleurpartijen die, door hun komplot des Schweigens, 
door het zich vastklampen enerzijds aan de regeringszetels en 
door het verzaken anderzijds aan de rechten en plichten der 
oppositie, de grote gangmakers zijn van een eventueel fascisme. 

In Kongo zelf gaan de zaken er iedere dag wat hopelozer 
uitzien. Loemoemba hitst verder aan tot rassenhaat en slaagt er 
in, regelmatig incidenten met (vooral blanke) UNO-troepen 
uit te lokken. De jacht op spionnen en verklede para's drijft 
ook de laatste Belgische techniekers het land ult.Op het inter
nationale plan heeft Loemoemba al heel wat krediet verloren. 
Zulks kwam best tot uiting vlak voor de vierde Kongo-zitting 
van de Veiligheidsraad te New-York, de.stad die hem enkele 
weken geleden nog geestdriftig en met veel eerbetoon had ont
vangen doch die thans bijna landingstoelating weigerde aan de 
Iljoesjin van de Kongolese delegatie. Op deze zitting van de 
Veiligheidsraad kreeg hij trouwens nul op het rekwest en heten 
ook de Afro-Azlaten (w.o. Tunis dat een zeer beangrijke en ver
standige rol speelde in heel de UNO-tussenkomst) hem vallen. 
De Russen dienden even hun eigen propaganda door zijn eisen 
bij te treden. Op de door hem samengeroepen Pan-Afrikaanse 
konferentie te Leo heeft hij echter practisch niemand bereid 
gevonden om hem te ster isn in een militair avontuur tegen 
Katanga. Het is thans onwaarschijnlijk dat hij nu 
reeds een militaire krachtmeting met Tsjombe aandurft en aan
kan. Binnen een paar weken trouwens zal het regenseizoen alle 
militaire ondernemingen op ietwat groter schaal onmogelijk ma
ken. De federalisten bUjven inmiddels op de loer om bij de 
eerste gelegenheid hun slag te slaan; het strijdplan werd te 
E'stad onder leiding van Tsjombe en in aanwezigheid van dele
gaties van de Abako, de Puna, de Conakat en de MNC-Kalonji 
opgemaakt. De Union Miniere heeft dus voorlopig wel enige 
reden tot (voorzichtig) optimisme 

Inmiddels zag in België nog geen nieuwe regering Eyskens 
het licht. 
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Bij de boodschap voor de IJzerbedevaart was er ook een van 
de verzetsman R. Coppens die sinds jaren met ons in de Volks
unie staat. De vorige maal konden we ze niet meer opnemen 
omdat het blad reeds klaar was. Omdat ze tekenend is voor 
zovele verzetsleden, die bij ons staan, geven we ze hierbij. 

Ik behoor niet tot zij die 
Vlaams-nationalist uit traditie of 
door afkomst zijn. Ik ben steeds 
een Vlaamsgezinde geweest doch 
zoals zovele overigens goed —> 
Vlaamsgezinden stond ik huiverig 
tegenover een politiek die ik — bij 
gebrek aan inzicht — als louter ne
gatief beschouwde. 

Gedurende de oorlog was ik ver
zetsman. Ik ben dat niet geworden 
in september 1944 of nog later; ik 
ben- dat niet geworden toen er met 
lintjes en pensioenen gegoocheld 
werd. Ik ben dat geworden uit eer
lijke overtuiging en innerlijke aan
drang omdat ik meende dat ik in 
het Verzet mijn vaderland en mijn 
volk het best kon dienen. Ik ben 
er fier op, verzetsman te zijn ge
weest. Ik begrijp volkomen, dat an
deren er fier op zijn, elders hun 
plicht te hebben gedaan. Want 
voor een eerlijk strijder komt er 
niet op aan, altijd en overal poli
tiek voor de volle honderd procent 
gelijk gehad te hebben; het komt 
er integendeel op aan, een eerlijke 
overtuiging te hebben, daarnaar te 
leven en desnoods daarvoor te ster
ven. Aan de andere kant van de 
barrikade waren er mensen, die 
eveneens een zuivere overtuiging en 
de nodige moed bezaten. 

Ik ben in het verzet gegaan 
omdat ik geloofde in een betere 
wereld, in een beter vaderland. Na 
1944 heb ik mijn droom ineen zien 
.otuiken. Diegenen onder ons die ja
renlang aUes hadden geofferd voor 
de zaak van het verzet, werden 
monddood gemaakt door hoera-
patriotten en knechten in dienst 
van een ideologie, nog gruwelijker 
dan het nationaal-socialisme. 

Eerlijke flaminganten werden 
gebroodroofd, gekerkerd en ver
moord. 

Zij die miljoenen hadden ver
diend met de vijand liepen onge
moeid rond en voerden opnieuw het 
hoge woord. 

Het verzet tegen de vijand 
werd uitgebuit door de vijanden 
van het Vlaamse volk. De septem-
berhelden juichten, toen de IJzer-
toren werd opgeblazen. 

Toen IS er me een licht opgegaan. 
Ik heb ingezien dat het mijn plicht 
als verzetsman was, verder in het 
verzet te blijven tegen onderdruk
king, willekeur en machtsmis
bruik. Ik stelde vast dat in dit land 

NA6EIS met KOPPEN 

^ T 
EHGELS NOGH FRAKS 

Het Panafrikaans Kongres dat te 
Leopoldstad samenkwam sprak de 
wens uit te komen tot een gemeen
schappelijke Afrikaanse taal, die als 
verbindingstaai tussen alle Afri
kaanse volkeren zou dienen. En die 
de imperallstische talen : Frans en 
Engels zouden vervangen. 

« Dat zal niet gemakkelijk gaan » 
schreef La libre Belgique. De krant 
van de fransdollen ziet met lede 
ogen dat het Frans in de put zal 
vallen die zij voor ons groeven. 

Vooruitziend waren die knapen 
wel! Ze krijgen wat ze verdienen. 

Tjeef Kflloof, ScHJld en Zwaard van Vlaanderen! 
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de onderdrukking, Se willekeur en 
het machtsmisbruik steeds gericht 
tijn tegen de Vlamingen. 

Ik ben onder de oorlog geen at-

tentist geweest! Ook nu wil Ik de 
kat niet uit de boom kijken. Ik heb 
gedurende de oorlog de konsekwen-
ties getrokken uit mijn overtuigingl 
Ook nu doe ik dat. 

Ik vecht verder voor de uitelnde-
hjke vrede in dit land en de defi
nitieve bevrijding van mijn volk. 
Ik vecht, in de nationalistische ran
gen, voor ZELFBESTUUR ! 

R. Coppens, 
Verzetsman en oorlogsvrijwilliger. 

Eén van de grote sensaties uit de voorbije twee weken was 
het proces Powers dat op 17 augustus te Moskou begon. Dat de 
U2-spion er tameUjk goedkoop van af kwam (heel wat goedko
per dan het spionnen-echtpaar Rosenberg enkele jaren geleden 
in de States) heeft wel niemand verwonderd; iedereen ver
wachtte zich aan een propaganda-show te Moskou waar het 
accent eerder op de Amerikaanse politiek dan op de rol van 
Powers zelve werd gelegd. Moskou heeft uit de zaak Powers heel 
wat winstpunten gehaald. Eerst en vooral bevestigde de piloot 
dat zijn toestel afgeschoten werd toen het op een hoogte van 
méér dan 20.000 m. vloog, waaruit de superioriteit van de Rus
sische defensie moest blijken. Vervolgens werden een aantal 
neutrale landen er aan herinnerd dat hun luchtruim bij her
haling geschonden werd door Amerikaanse verkenningsvliegtui
gen. Eki tenslotte heeft de korrekte procesvoering, gevolgd door 
de milde uitspraak, ook in de Westerse pers praktisch alleen 
welwillende kommentaren uhgelokt. 

Op de dag dat het proces begon was de naam Powers ook 
elders in het nieuws : in de USA werd generaal Powers, hoofd 
van de strategische luchtmacht, benoemd tot chef van de dienst 
die zich moet bezighouden met het kiezen der objectieven Inge
val van een vergeldingsaanval. Deze benoeming staat in nauw 
verband met de verschuiving die zich in het Amerikaanse defen-
siesisteem heeft voorgedaan van de S.A.C, naar de marine, dank 
zij de Polaris-raket. De tegenstelling leger-vloot-luchtmacht 
heeft reeds meer dan éénmaal een zeer nadelige weerslag gehad 
op de Amerikaanse verdedigings-inspanning; algemeen wordt 
bv. aangenomen dat de Amerikaanse achterstand op raketge-
bied aan deze onderlinge naijver is te wijten. Men wil thans 
al deze wrijvingen onmogelijk maken. , ,, •.. ,-,,,ii., . i.n • 

De Polaris-strategie heeft inmiddels ook haar weerslag in 
Europa. De betrekkelijk geringe reikwijdte dezer raketten zet 
Amerika er toe aan, haar steunpunteripolitiek krachtifeer dan 
ooit te voeren. In dat licht dient o.m. het beruchte memorandum 
van de Westduitse Bundeswehr te worden gezien. Er was in 
Duitsland heel wat deining ontstaan omdat de Bundeswehr in 
een brochure aandrong op atoombewapening; vooral de socia
listische oppositie liet niet na, een vergelijking te maken tussen 
deze (politieke) stellingname van de nieuwe weermacht en de 
politieke aktiviteiten van de Reichswehr in de Weimar-repu-
bliek na 1914-1918. Weldra echter bleek dat de tekst van het 
memorandum door niemand minder dan door defensie-minister 
Strauss was geïnspireerd en dat de hele zaak ineengestoken 
werd om de openbare mening warm te maken voor opvattingen 
die wonderwel passen in het kader van het Amerikaans militair 
beleid. Talloze Duitsers vinden het inmiddels een minder prettig 
Idee dat in hun land raketten met atoomkop zouden klaar staan 
voor de richting Leningrad of Moskou. Voor de Amerikanen 
heeft de Polaris-strategie en het Bundeswehr-manoeuver nog 
een ander voordeel : de volledige integratie van de Europese 
rakettenverdediging ia de Amerikaanse, zou meteen het einde 
zijn voor de op dreef komende Europese raketten-industrie. 

Dezer dagen werd nog een minder fraaie Amerikaanse ge
schiedenis uit de doeken gedaan. Met het oog op de presidents
verkiezingen zijn de republikeinen de demokreten te Ujf gegaan 
met de zg. Pcitsdam-dokumenten. Zo is thans definitief aan het 
licht gekomen dat Truman enkele weken vóór Hirosjima wei
gerde in te gaan op Japanse vredesvoorstellen. Daarmee is dan 
de thesis bevestigt van hen die steeds hebben beweerd dat de 
A-bom op Hirosjima slechts moest dienen om de Amerikaanse 
geleerden een proef op echte schaal te laten houden en wel
licht ook als een bedekte vingerwijzing aan de Russen. 

In Afrika zijn enkele hoogst belangrijke dingen gebeurd. 
Nadat de Algerijnse voorlopige regering aangekondigd had dat 
ze voorstander was van een volksraadpleging onder UNO-toe-
zicht en nadat Parijs dit voorstel dadelijk had verworpen, ging 
de Algerijnse afgevaardigde op de vergadering der Arabische 
liga de leden dezer Hga verzoeken, vrijwilligers naar zijn land 
te sturen. Hiermede is een eerste stap gezet naar de interna
tionalisatie van het Algerijns konflikt. In de toekomst zullen 
we getuige zijn van doorgedreven pogingen om de UNO bij dit 
konflikt te betrekken. De kans daarop is niet gering; de steeds 
in omvang en belangrijkheid toenemende Afro-Aziatische UNO-
groep zal deze pogingen uit alle kracht steunen. Inmiddels Is 
de pro-franse houding der Senegalezen en de pro-algerijnse 
houding der Soedanezen één der redenen geweest die geleid 
hebben tot het uiteenvallen der Mali-federatie; deze breuk is 
de eerste ernsige barst in de politiek van de Gaule. 

Op de konferentie van de Amerikaanse Staten te San José 
zijn de States er in geslaagd, een motie tegen vreemde (lees 
Russische) interventie in Amerikaanse aangelegenheden te 
doen stemmen, wat meteen een veroordeling inhield van de 
Castro-politiek op Kuba. Als tegenprestatie heeft de USA haar 
oude bondgenoot San Domingo moeten laten vallen. De ver
oordeling der Castro-politiek Is voor de meeste Zuid-Amerikanen 
echter louter platonisch; op meer dan één plaats in Latijns-
Amerika loert men met een begerig oog naar Russische ekonomi-
sche hulp en wacht men op het goede ogenblik om het ekonomi-
sche overwicht van de Noordamerikaanse gringo te breken, 
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WIE DICHT MEE ? 
WIE DICHT MEE ? . . j , .. 

Zoals ik het had verwacht zijn de meeste mijner dichteressen en olch-
teren onmiddellijk na hun terugkeer uit verlof dadelijk weer in hun pen 
geklommen. 

Ook mijn buitenlandse korrespondenten blijven me trouw. Utt Amers
foort (dat is natuurUjk geen echt buitenland !) kreeg ik een zeer vriende
lijk briefje en in Keulen-Ossendorf moet een Belgisch generaal aan een hal-
Te divisie het bevel hebben gegeven, deel te nemen aan deze onvergelijkelijke 
prijskamp. . , ^i ,> 

De IJzerbedevaart heeft bedarend gewerkt (had ik het niet gedacht!) 
op het gemoed der meeste inzenders; er waren heel wat minder « wilde 
Noordertonen » dau gewoonlijk. Hieronder enkele voorbeelden : 

J.F., uit Kwatrecht : « uit meinedige harten geboren ». 
D.B., Gent : » opvliegend kaf van het koren ''. 
Veteraan, Asse : " slechts ijdel getuit in de oren ». 

— L.B.V., Borgerhout : » weldra uit het oog verloren n. 
Toch nog één (halv^) wilde Noordertoon : 

— M.D.S., St. Amandsberg : » in een vloek en een meineed herboren ». 
Na de roemrijke veldtochten in Afrika voel ik me zedelijk verplicht, fa» 

een geest van nationale erkentelijkheid en met eenparigheid van stemmen 
de prijs toe te kennen aan de halve pantserdivisie P.B. te Keulen-Ossen
dorf ; 

Te Diksmuide, onder de Toren, 
wordt luid en niet nadruk gezworen. 
Doch menige keer 
is al dat gezweer 
meinedig en leeg als tevoren. 

Laat ons allen samen onze blikken keren naar de Wetstraat waar een 
kleine man moedig vecht voor zijn zetel. We binden er de volgende opgave : 

« Kom, laat ons maar verder regeren; 
» ze zullen ook dat wel verteren ! n 
•verklaarde Gaston 
en deed wat hij kon 

Zoals gewoonlijk : een Heideland-pocket voor de beste Inzending. Uw 
briefje vóór donderdag a.s. per adrea de redaktie aan 

uw dienstwillige Ernest, 
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SEKRETARISSEM-GENERAAL 

1. Openbaar Onderwijs : Seel-
drayers, Franse taalrol. 

2. Landbouw : Parmentier, Fran
se taalrol. 

Buitenlandse Zaken : Van den 
Bosch, Franse taalrol (thans 
ambassadeur in Kongo). 
Sociale Voorzorg : Delperez, 
Franse taalrol. 

: 3 
• 

1 4 
• 
• 

• 
• 
• 

i 6. 
• 
• 
• 

: V 
• 

i 8 
• 
• 

1 9 
m 
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\ 10. 
• 
• 

: 11. 
• 

: 12. 
a 
• 
• 

: 13. 
• 
• 

• 14 

Middenstand : Rombaut, Fran
se taalrol. 

Kongo : Van den Abeele, Franse 
taalrol. 
Verkeerswezen : Malderez, 
Franse taalrol. 

Justitie : Comil, Franse taal
rol. 

Molitor, 

Picard, 

LEUVEN VLAAMSE STAD 

Het Koninklijke Lyceum te Leu-
«en, maakt in reklamefolders be
kend, dat van af 1 september, 1960, 
Qleuwe transmutatie klassen voor 
(ranssprekende kinderen worden in
gericht. 

Tevens worden van af het eerste 
leerjaar l.o. bijgevoegde franse les
sen gegeven, ingericht door de oud-
leerlingenbond van het Lyceum. 

Waar in gans Wallonië, voor de 
tienduizenden Vlaamse kinderen, 
nooit één transmutatieklas werd 
ingericht, en waar vele kinderen • 
van af de kleuterschool,onmiddellijk 
werden ongedompeld, in het onder
wijs in het frans . . . is dat een on
menselijke inspanning voor frans-
sprekende kinderen in het Vlaamse 
land. Zij kunnen och-arme deze 
boerse klanken niet in hun mondje 
vormen. En de boerse mondjes, van 
rijk geworden beenhouwerskinderen 
en andere kruideniers, kunnen dan 
meteen, in een frans plooitje wor
den gelegd in die zogenaamde trans
mutatieklassen. 

Waar volgens de wet van 1932, 
transmutatieklassen, alleen door de 
gemeentebesturen mogen ingericht 
worden, . . .als de behoefte daaraan 
blijkt - daar begint thans het rijks 
onderwijs. . . zonder wet dat zul^s 
toelaat, ook met zulke klassen in te 
richten in Vlaanderen, nu de meeste 
gemeentebesturen deze hebben doen 
verdwijnen. 

Te Leuven, waar Waalse profes
soren, op Vlaamse grond, franstalige 
scholen opeisten voor hun kinderen, 
springt het rijksonderwijs dadelijk 
bij, om hun ter wille te zijn, daar er 
Vrije Katholieke scholen zouden be
staan, die zulks vroeger deden. 

Het Vlaamse C.V.P.-bestuur laat 
begaan. En dan zijn ze verwonderd 
als zij door ons steeds worden aan
gevallen. 

Er moet te Leuven, en het zal, 
heftig geprotesteerd worden, tegen 
deze nieuwe aanval, op de integri
teit van het Vlaamse grondgebied. 
Frans onderwijs moet te Leuven 
verdwijnen van laag tot hoog. De 
Franstalige afdeling der universi
teit moet naar Wallonië. Dan alleen 
zal Leuven Vlaams blijven. 

De Volksunie. 
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VRUCHTELOOS 
Toen hij wist dat Vreven waar

schijnlijk minister zou worden 
werd Hubert Leynens ambitie op
gezweept. Waarom ook hij niet ? 
Bij de jongste zitting van de senaat 
verdedigde hij Eyskens met een 
vuur dat ieders achterdocht wek
te ! Naar we uit betrouwbare bron 
vernamen heeft Hubert dagenlang 
zijn huis niet verlaten. En Custers 
evenmin. 

Maar angstig wachten O'P een te
lefoontje van Eyskens. Hoe kan 
Gaston Sleutelmans zo wreed zijn ? 

Kulturele Zaken 
Franse taalrol. 
Landsverdediging 
Franse taalrol. 

Ekonomische Zaken : Craen, 
Nederlandse taalrol. 

Binnenlandse Zaken : Opde-
beek, Nederlandse taalrol,. ^ ^ y i 

Arbeid : Ceüterick, Nederlandse 
taalrol. 

Volksgezondheid : Goossens, 
Nederlandse taalrol. 

15. Openbare Wérken : WillemS, 
Nederlandse taalrol. 

16. Financiën : Schroeder, frans-
sprekende oji NederT. taalrol ! 

RAAD VAN STATE 
Tien franstalie raadsheren. 

Vijf Nederlandstabge raadsheren. 
Immers twee raadsheren die op 

de Nederl. taalrol voorkomen zijn 
franssprekenden en één van hen 
kent zelfs geen Nederlands ! 
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VAN RYSWYCK 
Jan Theodoor Van Ryswyck — voor de Antwerpenaars nog 

steeds « den Door » — neemt een heel bijzondere plaats in tus
sen de nationalistische dichters. Bijna alles wat zijn tijdgenoten 
(hij schreef in de eerste helft van de vorige eeuw) hebben bij-
eengedicht is — hoe belangrijk hun werk ook weze als moment 
in de Vlaamse Beweging — vandaag totaal onleesbaar en onge
nietbaar geworden. Zijn humor, zijn geestige kwinkslagen, zijn 
scherpe bijtende hekeldichten laten zich echter thans, meer dan 
een eeuw later, nog zeer goed lezen. 

Door Van Ryswyck (Antwerpen 8.7.1811-7.5.1849) kwam uit 
een zeer begaafde familie. Hij genoot slechts weinig onderwijs, 
maar erfde van zijn vader Jan Cornells — pentekenaar en gele-
genheidsdichter — de zin voor de « edele conste ». Ook zijn 
broer Jan Baptist was een graaggelezen volksdichter. 

« Den Door » heeft meer dan wie ook een krachtige stoot 
gegeven aan de heropbeuring onzer* literatuur; meer dan wie 
ook heeft hij het stervend nationaliteitsgevoel bij zijn volk her-
opgewekt. 

Door Van Ryswyck, die op 38-jarige leeftijd krankzinnig 
overleed, verdient als « arme liereman » en rebel tegen alles wat 
volksvreemd was ons nationalistisch eresaluu* 

Het gedicht dat volgt dragen we op aan een bepaalde heer 
L. Wils die in zijn « Geschiedenis der Vlaamse Beweging tot 
1914 » meende te mogen besluiten dat in de 19de eeuw bij de 
flaminganten geen spoor van Groot-Nederlandse overtuiging te 
vinden was. 

DE NEDERLANDEN 
Wie is 't die van ons wil weten 
Waar de Nederlanden zijn ? 
Aan de Lei of aan de Nethen, 
Aan de Maas of aan den Rijn ? 
Daar, waar men in Zuid en Noord 
't Oude neerduitsch spreken hoort. 

Met geen rijksgrens af te snijden. 
Door geen spraalctoon uitgevaagd, 
Heerscht tot aan het ()raf der tijden, 
Neerlands ongeschonden nnaagd 
In heur uitgebreid gebied, 
Dat van eeuwen Neerland hiet. 

Schoon door 't lot vaneen gesneden, 
Deelde zich de volksaard niet; 
Hier en ginds wordt God aanbeden 
In het roerend neerduitsch lied. 
Hier en aan den overkant, 
Daar en hier is Nederland. 

Broeders, gij moet allen weten. 
Waar de Nederlanden zijn : 
Aan de Lei en aan de Nethen, 
Aan de Maas en aan den Rijn; 
En zo ver men, onverbleekt, 
Onverbasterd neerduitsch spreekt. 

ra^-a ! " ^^--^ " • m-

Uit Zuid-Afhika 

Zuid-Afrika helpl onze 
Volksgenoten in Kongo 

"iV-ig^ >-'ï 

Wie de pers, in hoofdzaak dan de 
franstalige pers leest, krijgt al te 
vaak de indruk dat er slechts één 
land is dat onze volksgenoten in 
Kongo is bijgesprongen in de 
zwaarste uren van hun bestaan op 
het zwarte kontinent : « la douce 
France »... 

Welnu dit is éénzijdig en volstrekt 
onjuist. Verre van ons de verdien
sten van Frankrijk In deze te willen 
ontkennen of zonder meer voorbij
gegaan. Feiten zijn feiten en ere wie 
ere toekomt. Frans Kongo grenst 
natuurlijk vlak aan Belglsch-Kongo 
(ex-). Frankrijk zit in hetzelfde 
schuitje als ons land. Frankrijk 
heeft hetzelde model van kolonia
lisme gevoerd als wij . 

Niet zo evenwel-de Unie van Suid-
Afrika : het enige blanke land 
van Suid-Afrika, van Afrika über
haupt. 

Iedereen van ons mag denken 
over apartheidspolitiek en regering 
Verwoerd wat hij wil, maar elk on
bevooroordeeld Vlaming zal nu ook 
eindelijk beseffen wat Suid-Afrika 
voor ons Volk betekent, nu de ban
den van taal en bloed luider spre
ken dan ooit. 

Vluchtelingen uit Kongo worden 
in de Unie niet als prinsen, maar 
als keizers ontvangen, schrijft ons 
een Vlaams emigrant in de Unie. 
Er wordt ook geen onderscheid tus
sen hen gemaakt. In de allereerste 
plaats wordt er geholpen en nog 
eens geholpen. 

Het « Johannesburgse Immioran-
tekomitee » heeft de gehele organi
satie van Belgische vluchtelingen in 
handen. 

Op dit ogenblik zijn er nagenoeg 
1.000 landgenoten uit Kongo in de 
Unie aangekomen. De poorten wor
den voor andere vluchtelingen nu 
eri in de toekomst wagewljd open-
gezeti En dat in een land-waar 
uiterst strenge reglementen op im
migranten van toepassing zijn' 

Onze landgenoten zijn hartelijk 
welkom in de Unie! 

Zo pas kwamen er weer 100 vluch
telingen uit Kongo, via Nairobi 
Kenia te Johannesburg aan. 

Vlaanderen weet al te weinig af 
over wat de «Boeren» van Suid-
Afrika voor het broedervolk in nood 
doen. Daar wordt ook niet over ge
rept door de « officiëlen », Daar is 
het alles Brussel en Parijs wat de 
klok slaat. . NATUURLIJK! (Hoe
wel het beschavingswerk in Kongo 
verricht voor 9/10 het werk is van 
Vlamingen). 

'' Vlaanderen weet niet dat Afri
kaanse Boeren uit Eldoret dwars 
door Oeranda Kongo-vluchtelingen 
met kamions uit Kongo weggehaald 
hebben. Dit was levensgevaarlijk en 
helemaal niet spectaculair of ge-

: schikt voor patriotische uitbuiting. 
; In Wambad kreeg een Waalse fa-
: mille gratis huis. meubelen en on-
! middellijk werk in een mijn. 
• 

j Volksgenoten uit Kongo worden 
j over het gehele gebied van de Unie 
I van Suid-Afrika door verkeerskons-
: tabels van de Unie ter bestemming 
: gebracht. Elke verkeerskonstabel 
: spreekt Afrikaans en verstaat dus 
: ook Nederlands, 
• 

; ' Het wordt onze vluchtelingen aan-
I geraden zich naar de officiële ont-
; vangstcentra te begeven, waar 
l tij dadelijk geholpen worden met 
Ê Toedsel, kleding, hulsvesting en geWl 
l Ambtenaren van de Regering ea 
: Direkteurs van de Arbeidsbureaus 

houden zich in de ontvangstcen
tra ter beschikking van onze 
vluchtelingen. 

Ambassadeur en konsuls proberen 
daarentegen vluchtelingen terug 
naar Kongo of België te storen en 
houden zieh afzijdig van elke hulp! 
Dè,t is de waarheid en het hoeft dan 
ook wel niet te bevreemden dat de 
Belgische consul te Salisbury zowel 
door Walen als Vlamingen uitge
jouwd werd... 

Laten wij nooit vergeten dat het 
premier Dr. Hendrik VERWOED is 
geweest die de eerste oproep voor 
hulp gelanceerd heeft. 

Volk van Suid-Afrika, wij vergeten 
nooit wat U voor ons In deze moei
lijke uren deed en doet. Wij weten 
nu w^ar onze vrienden te vinden 
zijn en waar niet. 

Het ogenblik lijkt ons dan ook 
niet inoportuun om er op te wijzen 
dat de Unie van Suid-Afrika beroep 
doet op blanke emigranten, in de 
eerste plaats uit de oude moeder
landen : Nederland en België. 

Wie over kapitaal beschikt, kan 
dadelijk vertrekken. 

Voor werkkontrakten kan gezorgd 
worden. 

Wie er in aanmerking komt voor 
immigratie? 

In de eerste plaats natuurlijk 
techniciens, werktuigkundigen, in
genieurs, mijnbouw, waterstaat, we
genbouw, specialisten i.z. scheep
vaart en scheepstimraerwerven, vis
serij land- en tuinbouw, bosbouw, 
bouwmeesters, onderwijzers en le
raars allerhande. (Voor Nederlandse 
en Vlaamse leerkrachten hoeven de 
diploma's niet gehomologeerd te 
worden! Er is trouwens een groot 

tekort aan onderwijskrachten en 
Vlaamse leraars en leraressen wor
den zeer in het bijzonder gegeerd! 
Ook leraars lichamelijke opvoeding, 
techniek, natuurkunde, wiskunde, 
zang enz. enz,) 

Zelfs bedienden en intellectuelen 
kunnen er op betrekkelijk korte tijd 
aan werk geraken. 

Dit alles vooral dank zij, in hoofd
zaak, de a-politieke vereniging 
A.N.S.A.V. (Algemeen Nederlands-
Suidafrikaans-Vlaamse Vereniging), 
die onze Vlaamse mensen metter
daad helpt en bijstaat. 
Adressen in de Unie zelf zijn : 
— Drs. A.F. Teurlinckx, Fickweg 60, 

Florentia, Alberton, bij Johan
nesburg. 

— Johannesburgse Immigranteko-
mitee : Sasbohuis, Kamers 206 en 
207, Simmondstraat, Braamfon
tein, bij Johannesburg. 

Adressen in ons land zijn : 
— ANSAV - Antwerpen : Paarden-

markt 90/A. 
ANSAV - Brussel : Carton d« 
Wiartlaan 107, Jette. 

^ ANSAV - Mechelen : Hanswijfc-
straat 11, Mechelen. 



y\amsB Kunstenaars in Wallonië 

« GEORGES » VERGAUWEN 
De heer Verganwen, die op de Wierbe

devaart lou spreken namens de oudstrlj-
ders '40 - '45, heeft ons een lange brief 
gestuurd die hij tekent als « Joris » Ver 
gauwen. Naast enkele dingen, die met de 
laak weinig of niets te maken hebben en 
die we weglaten, brengen wc graag «ijn 
rechtzettingen, hoewel zijn brief geen 
« recht op antwoord »is. 

«Dat ik niet na de oorlog in het verzet 
trad maar wel degelijk van 16e maart 1943» 

« Vraa«t men op de Bedevaart wie voor 
de eerste maal op de weide k-omt ? Zoja, 
dan moet hij terug? » 

Voor een deelnemer vraagt men inder
daad niet of hij de eerste maal komt. Wij 
Tinden het echter nog al kras dat men lo 
iemand als redenaar aanwerft. In zijn 
brief bekent de heer Verganwen dat Lode 
Van de Kerckhove hem gevraagd heeft. 
De heer Van de Kerckhove is inderdaad 
ccn merkwaardige propagandaleider. 

« Dat Amedee Verbrugge door mij zou 
zijn opgehaald is een grove leugen. Indien 
het zo wel ware geweest, dan had ik op 
dat ogenblik slechts mijn plicht gedaan. 
Maar weet wel, mijne Heren, dat ik per
soonlijk Amedée misschien dieper In mijn 
hart draag dan vele goede Vlamingen die 
het slechts bij woorden laten ». 

Amedée Verbrugge heeft ons inderdaad 
xelf gevraagd het feit recht te zetten dat 
hij zou opgeleid geweest zijn door de heer 
Verganwen. Hij heeft er ons echter bij 
gezegd dat de heer Vergauwen er heel wat 
anderen opgeleid heeft. De heer Vergau
wen ontkent dit echter niet. Incivieken 
opleiden in '44 beschouwt hij als zijn plicht 
doen. Nogal kras. De Belgische staat be
schikt over politie, rijkswacht en B.O.B. 
Die hun plicht was het, niet die van de 
verzetslieden. 

f Wanneer wij op 18 jarige leeftijd dach
ten onze plicht te doen, en komen pas en
kele jaren later tot de vaststelling dat dit 
niet het geval was, dan kunnen wij de 
Vlaamse zaak niet meer dienen omdat we 
hl het verzet stonden, of beheerscht soms 
een kliekje fanatiekers, voor wie Amnestie 
een ijdel woord is, de o-̂ hele Vlaamse 
xaak ? » 

Het eerste gedeelte \an t; • wi î  syni-
]>atieker dan het tweede. De heer Vergau
wen vergeet echter dat er verschil is tussea 
Ideslogisch verzet en plunderen, verkrach
ten, moorden en opleiden na de bevrijding. 
(Van hem vernamen we gelukkig alleen 
maar het opleiden.) Er is ook een verschil 
tussen ideologische kollaboratie en 
<i Fahndungsdiensten ». Evenzeer dat wij 
een afkeer hadtien voor Vlamingen die an
dere Vlamingen opjoegen naar de Duitsers, 
hadden we een afkeer voor Vlamingen die 
andere Vlamingen na de oorlog in de ge-
•vangenis hielpen. Het onderscheid tussen 
verzet en verzet evenals tussen kollaboratie 
rn kollaboratie is groot dat zou hij moeten 
begrijpen. Hoewel het argument "18 jaar)) 
een stevig argument is, en uiteindelijk al
les moet vergeten worden. Maar dan is er 
goede wil van beide zijden nodig. 

Naar we vernamen zouden de zaken zich 
In Bazel en omgeving zo scherp stellen om
dat naast die ((opleidingen» verzetslledea 
heel wat oud-strijders '14 - '18, na de oor
log uit de oudstrijdersbond gezet hebb^l. 
Heeft de heer Vergauwen ooit een poging 
tot verzoening met zijn oud-opgeleiden, 
oud-strlJders '14 - '18, geregelde bezoekers 
Tan de IJzerbedevaart, ondernomen ? Als 
hij op de IJzerbedevaart, in de eerste 
plaats (( hun » bedevaart wou spreken, lijkt 
ons dat toch het eerst noodzakelijke. 

Oader de titel « Gaston II bis » bracht 
t Pallleterke van 25 augustus volgwide 
rake kritiek op de jongste bedevaart : 

Inderdaad zover is de moed en de durf 
Tan die brave professor Fransen gegaan. 
Maar hij heeft niet durven «eggen dat 
de Vlamingen daar aanwezig in de om
heining der i( elite », reeds zelf en dade
lijk een grote stap in die richting zonden 
kunaen zetten, wanneer zij zich in de 
Cevepe ontdeden van het dood gewicht 
van hun Waalse vleugel. Hij heeft niet 
tfurwn zeggen dat één der felste bc^am-
pers Tan Itet federalisine de hoer geeste
lijke oveitieid is die vastheadt aan de een
heid der katholieke partij omdat zij vreest 
dat ét Waalse katbÖHekên, op boa eentje, 

NOGIMAALS : £EM WEEKBLAD 
We hopen stellig dat we volgend ja^r 

bedacht znllen worden met een wwekbla^, 
desnoods door het openen van een stean-
lljst om zulks mogelijk te maken. We ver-
meeden dat er velen zijn die dit weekblad 
wensen en er dus ook een offer kunnen 
voor brengen. Enkel ons einddoel mag on* 
lelden en geen offer nrag ons te zwaar 
vallen. Wijzelf zuHm niets onverlet la,ien 
om door persoonlijk kontakt zoveel moge
lijk invloed uit te oefenen, tot de over
winning is behaald. 

J. en G. O. 

Red. — Reeds een paar nummers gele
den hebben we de kwestie van het we.ek-
blad in deze rubriek behandeld. Wij zul
len niets onverlet laten om zo spoedig 
mogelijk dat weekblad er door t« krijgen 
en — weest gei-usitl — het zal geen «week» 
blad zijn ! We herhalen het : wanneer 
onse propa,gandisten en simpatlzanten be
reid zijn om zich eens extra voor de 
< Volksunie » in te sponnen, dan komt ze 
ovw afzienbare tijd alle zeven dagen In 
de brievenbus. We weten, besl© J. en O, 
dat wij alvast op u kimnen rekenen. 

ACHTERAF BEKEKEN 
* 

Ik heb de voorbije Jaargangen van de 
e Volksunie )> nagepluisd om te lezen wat 
daarin zoal over Kongo werd geschreven. 

Naar aanleiding van een stelllngname 
van prof. J. De Meyer betreffende de talen 
in Kongo werd o.m, verklaard dat men zich 
begoochelingen maakte. Indien men rich 
inbeeldde dat Kongo nog lang onder Bel
gisch beheer zou staan en dat het Frans 
voor eeuwig en altijd de kultuurtaa] zou 
7ijn in dat land. 

De (( Volksunie » voorspelde dat, zomin 
als het Frans in staat was kultuurtaal te 
blijven in Vlaanderen, het zich zou blij
ven handhaven als kultuurtaal in Kongo. 
Mettertijd (en de wens werd uitgedrukt 
dat zulks vlug zou ingezien worden door 
de verantwoordelijken) zonden enkele 
Kongolese taleji zich opdringen. 

Ook werd \oor Kongo reeds een aan
passing van de grenzen der provincies 
aangeprezen, opdat men later, dank zU 
een gezonde federale formule, beter zon 
kunnen samenhouden. 

Vooral werd aangedrongen om zo vlug 
mogeHjk een einde te stellen aan de mas
sale vorming van halfgeschoolden alleen. 
Er werd gevraagd in Kongo te zorgen 
voor inheemse dokters, officiaren, rech
ters, professoren, kortom voor een ware 
moderne inheemse eUte. Enkel zo deze 
bestond kiQn men gerust zijn in de toe
komstige betrekkingen tussen Kongo en 
ons land. 

Als men achteraf deze stellingnamen 
leest, is men fier nationalist te zijn. 

Als zodanig behoort men tot de groep 
der klaarzienden die helaas niet gehoord 
werd. Men luisterde liever naar vleierij 
en was bevreesd voor een gedurfde poU-
tiek. 

Fluizer. 

Red. — Wei, Pluizer, uw brief (die we 
wegens p3aatsgebreit moeten inkorten) 
heeft aas plezier gedaan. Vandaag beweert 
natuiu-lijk zowat iedereen, het Kongolese 
drama te hebben voorspeld. Bij naplulzen 
blijken de beweringen wan deze « helder
zienden-na-datum > slechts uiterst iseldMX 
steek te houden. 

redddoos verloren zijn. En die brave ge
leerde professor Fransen heeft de Vlamin» 
gen in de wei evenmin dta-ven altnodlgen 
voortaan alleen nog te stemmen voor een 
partij die het federalisme als eerste punt 
op haar programma schrijft. 

Dat is de treurige kant van de IJzer
bedevaart ! Onze gemoedsdemonstratie in 
Kaaskerke, en onze zoetgevooisde verbale 
romantiek staan in schrille tegenstelling 
tot ons politiek realisnve, en onze kleine 
daad in de rtembus. AUe Jaarlijkse indl-
rekte bispuitingen die In Dlfcsmnide toe
gediend worden ten spilte, kan gelijk 
welke politieke paljas «uue argeloze brave 
Vlamhigen In het ootJe nemen loveel hlJ 
wil, en ons doperen en duperen. 

De V,olksunIe heeft Inderdaad herhaal
delijk lang v(Wr 7 JuU 1960 voorspeld daö 
het m Kongo -zon tiflopen geTtfk ïiet OÖK 
afgeJopen is. De Volkstmie heeft daarbij 
Juast die mistoestanden gehekeld die, ach
teraf bekeken, oorzaak zijn van het dra
ma : hét <tlDisch-©elgisch') gebrek aan 
respekt voor an(^ere talen en tulturen, het 
heknompen itnitardstne en het totaal ont
breken van enig plan tot vorming van 
Inlandse kaders. 

WIJ hoefden geen piwfetisohe gaven te 
hebben om deze voorspellingen te doen : 
vooi' wie het Kongolese probleem bena-
dernie vanuit een nationalistisch stand
punt, voor wie eenmaal had ingezien hoe 
België zich 130 jaar lang heeft gedragen 
tegenover Vlaanderen, was het zonneklaar 
dat de fouten, die hier reeds herhaalde
lijk tot een ramp hebben geleld, zich ook 
In Kongo zouden wreken. 

Oelijk hebben is Iets, gelijk krijgen Is 
nog beter. Wij allen moeten ons dag voor 
dag inspannen om aan al onze volksgeno
ten klaar te maken dat het gelijk aan 
onze kant Is. Alleen wanneer wij er in 
slagen dat In een voJdoend aantal hoof
den te hamei-en kunnen wlJ er vecff aor-
gen dat ons zuiv«r en Juist nationalis
tisch inzicht ons veUk behoedt voor het 
volgend Belgisch avontuui'. 

IJZERBEDEVAART 

In verband met de IJserbedevaart wens 
ik op te merken dat van dergelijke massa^ 
bijeenkomsten practisch geen invloed uit
gaat op het politiek leven In dit land (tot 
grote verwondering van buitenlanders die 
dergelijke massabijeenkomsten meema-
kenl. Wat aldaar gezegd wordt vindt 
haast geen weerklank, geen klankbord hl 
het parlement. Slechts tin parlementair 
herhaalt die eisen in de Kamer; slechts 
één partij verdedigt die eisen dag na dag. 

Daarom moet er voor gezorgd worden 
dat die éne partementair versterking 
krijgt, dat wij er 6 In het parlement krij
gen (He de anderen, door het Indienen van 
wetsontwerpen doen Heiir bekennen en 
stening kiezen. 

G.D.F. 

Red. — Het IS natuurlijk zo dat de 
IJzerbedevaart voor een massa (overigens 
goede doch wat te lauwe) Vlamingen 
slechts een aliW Is : die éne dag in de 
IJzervlakte geeft hen het zalig gevoel, 
heel wat vooi- Vlaanderen te hebben ge
daan En het is ook wel zo dat een IJzer
bedevaart In dit land nog niet te eauw 
een regeringskrisis aal verwekken Maar 
laat ons niet overdi-ljven ; van een IJzer
bedevaart gaat wel degelijk politieke in
vloed uit, ook al ds dat niet zo direkt te 
merken. Het nallonalistl.sch standount Is 
sinds Jaar en dag onveranderd gebleven; 
anderen echter hebben al heel wat weg 
moeten afleggen. Het kan ons slechts ver
heugen dat de nationalistische eis — hoe 
zwak en verminkt hij vaak ook op de 
IJzerbedevaart heeft geklonken — de an
deren heeft verplicht steeds een stap voor
uit t-o doen. Het is Inderdaad zo dat de 
« Volksunie » vaak de .studlegroeo is van 
de CVP en dat een eis. die we twee Jaaa-
geleden noc gans alleen stelden, thans al
gemeen hei'haaJd wordt Zoals we het In 
het vorig nummer .sch-̂ '»''"" • I^P schadu
wen zullen volgen ! 

Het doel van de Volks-mic is niet. een 
Fterke partij te zijn. Het doel van de 
Volksunie is ' de nationalistische oblek-
tleven te verwezwiliiken GIJ hebt volko
men gelijk, G.DP., dat we een hele stap 
In de goede richting zullen zijn, wanneer 
we onze parlementaire groep eens flink 
vergroot hebben. 

Geloof on.s vrij. we zijn hard op weg 
dat te doen I 

DIKSMUIDE 

De IJzerbedevaart verliep zcmder Inci
denten dank de gedisciplineerde aanwezig-
beid van de Vlaams-«atlonaUsten. Dank 
Vooral het wegblijven van de spreekbeurt 
van dhr. G. Vergauwen, wiens (^treden 
•uitdagend zou geweest zijn. 

De openmg van het VLAAMS HUIS 
met een hartelijke verbroederhigsavond 
van Jong en oud kende een buitengewoon 
«ukses. Het flink orkest van Gistel oogstte 
«en welverdiende Wjwal. 

De prachtzaal TIROL, te ESEN, liep 
nog eens bomvol bij de Vlaams-Nationale 
kontaktvergaderlng op de namiddag van 
de IJzerbedevaart. 

Bij de aanvang van de vergadei'ing 
vroeg Voorzitter Adv. Guldo Van In een 
minuut Ingetogenheid ter herdenking van 
de overleden voormaimen Frans WiJ-
meersch en Dries De Vos en Karel Trève, 
de zeer verdienstelijke plaatselijke propa-
{randist. 

De gloedvolle spreekbeurten van kame
raden Achlel Van Malderen en Karel Dil
len werden ten zeerst gesmaakt. 

Een afscheidsgroet werd gebracht aan 
twee van de beste propagandisten van 
West-Vlaanderen, Hugo Myny tjlt Adin-
Iterke en Paul Van Imschoot uit Houtem, 
bij Veume, die op donderdag, 3S augustus 
naar Kanada vertrokken, waar zij, als 
trouwe Volksunieëre, evenzo als <ie 
Vlaamse-Amerlkaan, Oscar Glas, een 
vruchtbare pr<^>agaada voor ons hlad zul
len makea bij de velo Vlamingen die er 
verblijven. 

Toen Dr Wouters zijn spresicbiurt wil-
Ü3 inzetten werd hij met cea panhsudend 

Ouder de Vlaamse vêtwijkeluigeii 
in Wallonië leunen wij verschillen
de plastische hmstenaars met viiion-
'de/lijk talent. Allen liehb&a ^ij één 
geitheenscha^jpólipi gevoel; een 
Vlaamse geest en volksvenbonêen-
heid schemert doorheen de m,ees.te 
van hun gewrochten. Hun afkomst 
kunnen zij niet loochenen, zelfs niet 
'xij, welke daar uit Vlaamse ouders 
geharen, peeds meer dan een kwart 
eeuw in Wallonië verblijven. 

Het Kongres der Vlamingen in 
Wallonië, verleden jaar te 'Namen 
gehouden, was een schitterend initi
atief. Pater M. Brauns s.j. hield er 
een magistrale rede waarin hij ook 
het belang van de kiüturele waarden 
onzer emigranten in Wallonië toe
lichtte en Jbet thuisfront aaiizett-e 
daadwerkelijk de a'ktie van ^onzic FZa-
mingen aldaar te stevnen. Dat deze 
oproep in geen dorre bodem viel 
bleek uit liet verhewgend j-eit van de 
tentoonstelling s. Vlaamse Kunste
naars uit Wallonië » te Gent inge
richt door « Open Kring » in samen
werking met « Band », het maand
blad voor en van de Vlamingen en 
Nederlanders in Wallonië. Dergelij
ke initiatieven zouden in do bijzon
derste 'Steden van Jvet Vlaamse land 
meer moeten worden genomen. 

Uier volgen nu enkele talenten. 
De landbouwer-kunstenaar Eduard 
VAN DE RIJ SE uit Eghexe is een 
vooraanstaand beeldliouwer en Vla
ming. Uit al zijn werken straalt het 
geestelijke, de ziel, eender onder 
welke vormgeving, volkomen zicht
baar en voelbaar. De dichterlijke 
oerakt is de basis van zijn kunstwerk. 
Hij is een kunstenaar die sterk er
vaart en sf/erk reageert op alles v>at 
in en buiten hem is, en scherp de 
dingen ziet met hrt onq rm> dr nn-
t II urbpsrjfnim-/'", 

Dr licrr S<i-i;/ii/i, ml (jint iiflmn-
stig, rn niel/erwoon te Maredret, 
een rasechte Vlaming, drukt zicli, 
met voorliefde vit in steen en hout, 
In de nahVfheid 'Idnt hij de luiccr' 
onatomisclir latd der ledematen 
zwijgen. Zij s)ireken zeer bepaald 
van de verschillende levens die zij 
dienen. Zeer verstandelijk en gewild 
eigen, doch on gefeild cosmiscJi, vrn-
grn zij vanr 't ene « Waar ». 

/)e /,ii/i.'<fschilder ('ariou uit liliis-
nes, schildert met een breed faktuur. 
Zijn landscJiappev krijgen een g<-
laat door zijn scherpe visie op -dr 
natuur welke hij in eigen vormen-

« Hou zee » geroep begroet, zodat Mj 
eerst zijn publielt tot bedaren moest bren
gen. 

Uitweiden over zijn prachtige rede 
zou te veel plaats Innemen. ZlJn pittig 
relaas over de gemene middelen tijdens 
de laatste verkiezingen door de C.V.P. te
gen de Volksunie aangewend, veroorzaak
te algemene hilariteit, vooral waar spre
ker herinnerde aan de tussenkomst van 
(( de zwaarste C.V.P.-kanonnier van 
Brugge ». 

En toen hij wees op het radikaal en 
•voortdurend optreden in -de Kamers van 
onze ENIGE volksvertegenwoordiger, veer
de de zaal recht, en riep Mr. van der Eist 
onder machtig « hoera » geroep op het 
podium. 

Mr. van der Eist bedankte in hartelijke 
bewoordingen voor dit spontaan en gans 
onverwacht simpatiebetoon. 

In «en korte, zeer gedokumenteerde re
de hekelde hij de leugenachtige aantij
gingen van de CVP., waar de C.V.P. de 
Volksunie vam negativisme, verbittering, 
enz... beticht. Zijn bewijsvoering was on
weerlegbaar en lokte dan ook de donde
rende instemming uit van gans de zaal. 

De vergadering werd met een gloedvol 
gezongen Vlaamse Leeuw besloten. 

HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIMIIIIIIIlllllllllMlü 

I GENT I 
= Grote meeting waarop de huidige = 
E politieke vraagstukkeu behandeld = 
= worden door : Mr. Frans van der 5 
e Eüst en Dr. Leo Wouters, Deze ver- = 
= gadermg vindt plaats in de Roe- = 
= land, KortelTiTis-^r., 3. te X>ent, en = 
H vjmgt aan te 20 uur stipt. ^ 

i 'taal vyeet c w r fv rctPen. Bc lijnen 
- in zijn werk zijn regrlmatig^ tterh 

getmkhcn, •ni.ei hockig-hard, maar, 
i eur.tkytmim-h edel, 
i 

Bijzondere anndachl willen wij 
j hier vestitjen op een jonge Iwtste-
{ nares.^ FlieTce Nussolami vit Lurew^ -
t buirf. Deze jange s&hildcret zal wel-
, dn'a •een -zeer voorname plaats bekte-
l den in de galerij van onze liuuste-

7wars. De onderwerpen, «» kun. 
kompositoriao/he iveeirdia.g in een sterk 

', kfflorietj getuigen van een persoon
lijkheid die z'ich weldra in de we
reld van de jdasiti^che kunsteH, een 
benijdenswaardige positie zal weten 

• te verwerven. In 1939 werd zij door, 
een competente jury geklassifieerd 
te Brussel onder de twaoif beste 

• schilders uit de provfncie Luxem
burg. De afbeelding van mens en 

. natuu-r is voor haa-r sleciltts ee-u hulii-
middel Tnaar geen doel. Elk werk ia 
als een nieuio levend organisme te 
beschouwen, nieuwe pd: hal ten ver
legen woordigend. 

Haar schHderstukkt.. zij.. ;/c-
bouwd Vkct een niaunelijke Jcracht 
en stralen zielsemoties uit ran -een 
dutdelij'ke andere woreM, waarin, 
een tweede wcrketiji:fvei'd woi'dt 
gecreëerd. Door haar werk vertelt 
zij over zichzelf, door haar macM. 
over het andere ten loon te sprei
den. 

Vele problemen tcachten deze uit
zonderlijke mensen. De oplossingen 
roepen om hen en zij worden er toe 
gedreven om het hart, handen en 
gereedschap), de materie te ver var
enen en te brengen onder hun wil,-
zo en niet anders... Wij zijn er ten 
stelligste van overtuigd dut er on
der de Vlamingen in Wallonië nog 
talrijke kunstenaars bescheiden hun 
leren leiden. Zov>ele, begaafde en 
Vlaamse kunstenaars worden nog al 
ie vaak in de vergecthoek gedrumd. 
Van officiële zijde wordt aan een 

, eenzijdige « Bclgi.f<Hie "> 'JtiMit- ert 
liiltvur'inlifirl nrlttan. >» '•-« 

II IJ moeten., ui ééa j.rouJg daariii 
trdohten icijziging te bireufen. Het 
is een, morele plicht onze itmstenaars 
terzijde te staan. In deze gedttchten-
gang is het hier ook passend de aan
dacht iiC vragen van /illen die >n,et 
liet kunst. en kultuurlevcn in 
Vlaanderen begaan zijn, voor de in 
draai zijnde film « Edel Vlaanderen 
Were Di » en hem weldra een warm 
onthaal te gunnen. 

'yuust. 

V.M.0. GENT 
De propagandisten waren vA vtmr -en 

-vlam om het laatste strooibrief jo hande
lend over voormalig Belgisch Kongo. 

In een week tijd werden T>5Sm exem
plaren huls aan huis besteld. Vooral de 
maimen uit het distrikt T)einzc liepen In 
de kijker om hun systematisch vcflgehou-
iden werking. We vergeten echter ook de 
iprcHiagandisten uit St. Amandsberg - Gent 
- Heusden - Destelbergen - Waarschoot -
Zomergem - Aalter - Nevele en Merelbeke 
niet, die eveneens het hunne bijdroegen. 

Binnen kort wacht hun een nieuwe op
dracht want 20.000 nieuwe stroofbrlefjes 
•wachten reeds om op één avond uitge
deeld te worden. De kcflportageploeg 
mocht zich ook in een aanhoudend sukses 
(op haai- tochten verheugen. Ze waren 
Achtereenvolgens aan het werk met de 
mikro in Oostakker alwaar 90, In Melle 
waar 70, en in Mariakerke waar 60 num
mers aan de man gebracht werden. Ver
heugd stellen we vast dat de Volksunie 
miet aneen burgerrecht verworven heeft 
maar dat de bevolking over het algemeen 
onze standpunten bijtreedt en dat we wat 
het zelfbeschikkingsrecht van Vlaanderen 
hetreft, meer en meer gehoor vinden bij 
onze eens zo op afstand staande volks
genoten. 

Dat we verder doordringen daai- staan 
de militanteB borg voor. Ook te Diksmui-
de, alwaar zoveel misleide schapen uit de 
C.V.P.^stal op bedevaart komen, werden 
ze met het rechte, geen kompromis.sen 
kermende standpunt van het Vlaams na
tionalisme gekonlronteerd. 

Meer «dan 15.-«00 fclaxien \werd,— 'ii^ar 
door de tiandige mrHtaoBten <\ ^ d. 

..iau seA. 
vaa G«l& 
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ANTWERPEN 
EERSTE LUSTRUM VAN DE VLAAMSE 

KRING 
Op 10 november e.k. richt de Vlaamso 

Kring-Antwerpen een groots opgevat 
avondfeest in ter gelegenheid van l iJn 
eerste lustrum. Het uitstekend radio- en 
amusementsorkest Paul Rutger uit Gent 
en dhr en Mevr. Frans van Giet - Proost 
verlenen hun medewerking aan dit belof
tevol feest. 
EEN TWEEDE BESTELWAGEN 

De V.M.O. - Antwerpen deelt met genoe
gen mede dat nij in het arrondissement 
over een tweede mooie bestelwagen voor 
onze propagandisten beschikt. Deze wagen 
werd aangekocht door de ijverige afde
ling Schoten. 
PLAATSAANVRAGEN 

Regelmatig komen mensen om werk 
vragen bij onze arrondissementssekretaris. 
Wie plaatsen vakant weet (werklieden, 
autovoerders, bedienden, enz . ) signaler"! 
lulks direkt aan Rudi Van der Paal, Lan
ge Gasthiii'^'i'raat, 16, Antwerpen. (Tel. 
33."'-'"'). 

KANTON ASSE 
Van 20 Juni 1.1. tot op heden sloten 26 

nieuwe leden aan : te Asse 3, Mollem 7, St. 
Kalh. Lombeok 5 en Ternat 11. Wij wier
ven 8 nieuwe abonnementen : Asse 4, St. 
Kaf il. Lombeek 1 en Ternat 3. 

Er zijn nog anderen die achterblijven. 
Toe, mannen, komt naar onze bijecnkom-
Bteri. Het Ls er gezellig. De afdeling Ter
nat richt een MOSSELKERMIS in on 18 
september 1960, in haar lokaal bij Dhr. 
De Troch Vital, Markt 9. Ternat. Bedie
ning vanaf 17 u. 

Wij verwachten alle leden en belang
etellenden uit het omliggende. 

De bloei van onze afdeling moet ons 
allen ter harte liggen I 

Komt, kameraden, durft uit te komen 
VOO" '"V Vlammg-zijn ! 

(R.V.D.M.) 

BpqipiliFM 

E - kernvergadering van dit kanton 
heelt onlangs plaats gevonden. Enkele 
nieuwe propagandisten zijn toegetreden en 
de besoreklnP'°n onder leiding van Clem 
C!olemont vev'- ^^n ?eer vlot. Dat er posi
tief werk w -" v-rricht bewijst het feit 
dat meerdere propagandisten hun beloofde 
nieuwe abonnement hadden aangeworve*' 

BCR^̂ ERHOUT • DEURNE <• 

BGRSBEEK 

Do Vlaamse , fgrjng, B9rge|i;^,o,iit-P^um2-
Boi-sbeek, opgerioht in juni, hield op 23 
Juli zijn eerste fee.stavond in het prach
tige Tl r r ie r t iof ' t ë ' Bói^bèëK. •Wliletó ÏDe 
Meyer, Renaat Grassin en het « Donck's 
Patattenzakken koor » werkten er aan 
mede. De avond werd ondanks de verlof
periode een suk-ses Tus.sen de zang in 
hield advokaat Doevenspeck een uitee.i-
zetting over de achterstand van liet 
Vlaamse volk in alle sektoren van het 
openbaar leven. 

Na het optreden van de verschillende 
medewerkers, werd er nog gedanst tot In 
de late uurtjes. Het voorlopig l>estuur be
reid- reeds nieuwe initiatieven voor, wel
ke ' "rootser zullen opgevat worden. 

• Te huur : appartement 4 
• plaatsen + badkamer - alle 
! comfort - 2de verdiep. Cogels-
! Osylel, 29, Berchem-Antwer-
; pen. Tel. 39.24.76. 

DF"OERLEEUW 

GERAARDSBERGEN 
Op 11 september Geraardsstoet folkloris

tisch en historisch opgevat. Ontwerp Van 
Immerseel. 

GISTEL 
De simpatizanten worden er a t tent op 

gemaakt dat ona blad « De Volksunie » 
te verkrijgen is in de kunsthandel « DE 
WESTPOORT », Kerkstraat, te Gistel. 

HASSELT 
Tijdens de laatste propagandisten verga

dering gaf Dra Wim Jorissen een uiteen
zetting van de politieke toestand. Vanzelf
sprekend werd de federatieve gedachte 
uitvoerig toegelicht. Ir. Clem Colemont gaf 
een overzicht van de organLsatorische uit
bouw in Limburg en verheugde zich over 
de snelle uitbreiding die zich de laatste 
maanden heeft voorgedaan. Hij drukte er 
vooral op dat de positieve waarde van on
ze partij thans meer en meer begrepen 
"wordt. De ontgoochelden en afzijdigen 
moeten de moed opbrengen in hun eigen 
waarde te geloven. Hun remmende hou
ding moet zich omzetten in overtuiging en 
meteen zal de aktie stelselmatig groeien 

LIMBURG 
Tijdens de voorbije maand heeft er een 

intensieve en groeiende actie plaats ge
vonden in de verschillende gouwen der 
provincie. 

In meerdere kantons is men gestart met 
een bestuur dat de werking plaatselijk 
leidt. 

Het abonnementenaantal neemt voort
durend toe tei-wijl lahgs verschillende zij
den ook een verhoogde en uitgebreider 
propaganda wordt gevoerd. 

Er komt kentering. Hoofdzaak is dat de 
Vlaamsgezinden zich thans eens willen be
zinnen over de beloofde oplossingen van 
het Vlaamse probleem, beloften gedaan 
door de verschillende kleui-partijen. 

MACHELEN 
Als voorbereiding o.̂  ^-J verkiezingen, 

deze maal zonder niet-politieke problemen 
zoals de schoolkwestie, werd ons blad in ' 
Machelen van huis tot huis besteld. Ma-
chelen is in het kanton Vilvoorde één der 
voorposten van Vlaams verweer tegen de 
grijparmen, waarmee de franskiljons het 
Vlaamse grondgebied willen plundere.i. 
Nu reeds ziet men dagelijks Vlaamse kin
deren naar het verbru.sselde Haren trek
ken om in de aldaar oogerichte verfran-
singsscholen vermuilezeld te worden. Ook 
Machelen wil van geen C.V.P.-taalkom-
promis weten zo lang Haren en Neder-
over-Heembeek niet teruggeven werden ' " 
Vlaam.'^e handen 

MECHELEK 
Ons bestuur versprpidv-e v.-."i saooibiljet 

waarin de erbarmelijke toestand van de 
Plaisance brug, over de Leuvense vaart, 
wordt aangeklaagd. 

Talrijke van de zware planken zijn los
geraakt en tengevolge van het drukke ver
keer — die brug verbindt de grote Ant
werpse en Bru.sselse steenwegen — worden 
de bewoners van de omgeving dag en 
nacht gekweld door het geweldig lawaai 
dat zij veroorzaken. 

LIEOEKERKE „ORTSEL 

Voor de eerste maal reisden beide afde
lingen gemeenschappelijk me^ een bom
volle bus naar de IJzerbedevaart. Na de 
plechtigheid en de vergadering te Essn ging 
het naar Wakken. Oo de vijver van het 
kasteel verga.=;tt€n onze twee iieste pro
pagandisten Marcel en Jef de groep op 
een demonstratie in het varen zonder 
roeispanen. 

Of er gelachen werd ? De reis verliep 
verder in de beste stemming. 

prMi^ppsTREEK 
Het kantonnaal t>estuur van Ninove ve. 

gaderde op 24 augustus te Denderleeuw. 
ESikele nieuwe leden kwamen het bestuur 
versterken. Nieuwe kernen worden ge
vormd te Okegem, Meerbeke en Appel-
terre. Ook langs de rechteroever van de 
Dender in het nabije payottenland werd 
kontakt genomen voor het vormen van 
nieuwe afdelingen. Ternat i)egon reeds 
met de werving. Binnenkort beginnen Pa-
mel en St- Katharina Lomtieek. 

Spontaan meldden zich nieuwe krachten 
aan, die het beu zijn zich In slaan te la
ten wiegen door de bastaard regering. 

Denderleeuw start heden niet een zie
kenkas alsmede met een Vlaams nationale 
jeugdgroep. Met het oog op de werving 
volgen huisbezoeken. 

Plakgroeo Denderleeuw koördineert met 
deze van Okegem. 

Kortom .: Beloftevolle start na de korte 
zorr ?-onderbreking. 

ETTERBEEK 
Op 11 september gaan de Vlamingen 

van Ettert>eek naar het mooie Bokrijk — 
aiover Leuven, Tienen en St. Truiden, ste
den die eveneens bezocht worden. 

Alle Vlaamssprekenden van Etterbeek 
kunnen deze reis meemaken. 

Vertrek te 9,3« u. achter de St. Gertru-
dis-kerk. Terug rond 21 uur. 

De prijs bedraagt : 70 F. en voor de 
kinderen beneden de 10 jaar 40 F. 

Inschrijven met overhandiging van de 
prijs MJ B. SZONDI K. Degrooxstr. 7g en 
In het Centraal Secretariaat van de 
Vlaamse Verenigingen van Etterbeek. 

Mortsel is zeker een zeer vruchtbai-e 
bodem voor een prachtige oogst. Alleen 
ligt er vooralsnog veel braakgrond. En 
hieraan moet beslist verholpen worden ! ! ! 
Wij hebben zaaiers nodig ! 

Deze zaaiers zijn onze AKTIEVE LE
DEN. 

Langs deze weg doen wij dan ook een 
dringende oproep tot elkeen, hetzij oud 
of Jong. die enigszins in de mogelijkheid 
verkeert een paar avonden in de m a a n j 
op te offeren, om samen met ons mee te 
werven en « stapels » werk te verzetten. 
Wij houden onze maandelijkse vergade
ring (elke 3de maandag van de maand) 
in het lokaal « Ardeense Jager » Gemeen
teplein. U ook wordt daar stellig ver
wacht. 

Inmiddels zetten wij onze wervings-
aktie intens voort. 

Wijk na wijk wordt bewerkt. Een eer
st* 500 nummers van ons blad werden ge-
bust ofwel persoonlijk overgemaakt aan 
de t)etrokken personen. Overal werden wij 
vriendelijk en tegemoetkomend onthaald. 
(Een geestdriftige jonge man wilde zelfs 
onmiddellijk als lid opgenomen worden). 
Nadien volgt een tweede « golf », waarbij 
dan een rondschrijven wordt gevoegd met 
de oproen onze aktie voor « VLAANDE
REN EERST » daadwerkelijk te steunen. 
Deze formulieren worden vervolgens door 
onze prooagandisten terug opgehaald 

Onze verwachtingen zijn gespannen en 
meer dan optimistisch. 

De ruim 100 abonnementen die wij tot 
hiertoe haalden worden er tegen het ein
de van het Jaar minstens 150. 
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I ERASMUSSCHOOL | 

i Dag- en avondkursussan. = 
1 Vlaamse Handelsschool met 1 
ï standing : Talen - Stenodac- | 
§ tylo - Boekhouden - Sekreta- i 
1 riaat - Autotechniek. = 
i Schrijf nu in ! 1 

Dit is niet alleen een wens; het Is te
vens een BELOFTE, Daarom alle hens 
aan dek !... 

ST. ANDRIES 
De V.U.-getrouwen te St. Andries heb

ben de ervaring, die zegt dat de meest 
efficiënt* werking de gemeentelijke wer
king is, volop tn praktijk gebracht. Er 
gaat geen week voorbij of te St. Andries 
worden de* koppen samengetrokken om 
nadien de geriteente des te degelijker uit 
te kunnen kammen. 

Aan deze V.U.-kem 'n hartelijk : doe 
zo voort! 

Aan de getrouwen uit BRUGGE-NOORD, 
ASSEBROEK, ST. KRUIS, ST. MI
CHIELS, OOSTKAMP, KNOKKE, BLAN
KENBERGE en TORHOUT nu de beurt 
om bij de mannen van St. Andries in de 
leer te gaan... 

ST. TRUIDEN 
In aanwezigheid van Adv. Libens en Ii. 

Clem Colemont hield de kem St. Truiden 
een vruchtt>are ijespreking omtrent de te 
voeren propaganda. De nadruk werd ge
legd op huisbezoeken en het verspreiden 
van Volksunlebladen. Aanwei-ven van 
nieuwe abonnementen blijft een' der voor
naamste aktiepunten. 

ZAVENTEM 
Deze gemeente, waarvan Ce naam te 

Vlaams klonk in de franskiljonse oren, 
zodat men er — gans de wereld lacht er
mee ! — Brussel-Nationaal heeft van ge
maakt, was de laatste weken getuige van 
één der wrangste vruchten van de plat-
broekenpolitiek, welke in ons land ge
voerd wordt. Onze politlekers zijn straf 
in het verzorgen van persoonlijke belan
gen (opslag van 75.000 F. in één keen, 
maar grote nationale problemen kunnen 
zij niet oplossen. Tot heden toe waren 
vooral de Vlamingen slachtoffer van deze 
ongelooflijke zwakheid (sabotage van de 
taalwetten; honderdduizenden Vlamingen 
niet vertegenwoordigd in Kamer en Se
naat, maar wel honderdduizenden vreem
delingen in Wallonië ten onrechte ver
tegenwoordigd; geen enkele ernstige maat
regel tegpi de werkloosheid in Vlaande
ren). 

Alle inwoneis van Zaventem, die getui
gen waren van zoveel ellende kregen een 
paar weken geleden ons blad in de bus. 
Alzo hadden ze de gelegenheid met onze 
partij kennis te maken en nu reeds het 
besluit te nemen dat alleen de Volksunie 
hun steunt verdient bi) volgende verkie
zingen. 

Te WICHELEN bij Renaat UYTEN-
DAELE werd een dochtertje MARTINE 
geboren, terwijl te DENDERÖELLE bij 
Jef UYTERSPROT een dochtertje ALEIDE 
het licht z''g. 

Dokter en Mevrouw Herman LECOMT^; 
uit HEKELGEM, kregen een vijfde kindje, 
een ALDEGONDE. 

Onz.i hartelijkste gelukwensen. 

PEER 
Te Peer overleed de heer Winand 

Eerens. 

Op 10 augustus J.1. overleed te Gent
brugge na een langdurige ziekte de trou
we Vlaams-Nationalist 

DOESSELAERE MARCEL 
echtgenoot van Mevrouw I toma V.\N-
HEEL, geboren te St. Amandsberg op 
3 juni 1908. 

Armand GROSEMANS uit TON
GEREN kwam bij een tragisch ver
keersongeval te Diest om het leven. 

Aan de achtbare families van de over
ledenen bieden wij onze blijken van î̂ -el-
gemeende deelneming aan. 

v.u. 
EKERTJES 

Hanswij kstraat, 
len - TeL 173.68. 

11, Mechc- = 

niiiiim-

JUFFROUW (20 j .) steno-dak-
tylo, zoekt werk. Schrijven : H.L. 
Bureel blad. 

BEPROEFD VLAMING (niet ko
loniaal) heeft dringend 50.000 F. 
nodig. Kan kapit. -f intr. terug
betalen binnen de 5 j . Aanbod : bu
reel blad. P.G. 

JONGE HEER (22 j .) Gr.-Lat. 
Human.; kennis van Spaans en 
machineschrift, zoekt plaats als be
diende In omgeving Gent - Eeklo -
Brugge. Schrijven : V.B.W. Bur. 
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I ZEER DRINGEND GEVRAAGD | 
I te BRUSSEL | 
1 Een vijftal goede en bekwa- i 
= me VI. Nat. schrijnwerkers en 1 
i enkele timmerlieden op de = 
E hoogte van hun vak. Max. leeft. 1 
= 50 jaar. E 
1 Ook een paar jonge halve 1 
I gasten schrijnwerkers om op te = 
i leiden in de stiel. = 
I Inlicht. : Bureel blad A.A. | 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

f ï 
t Wie in LEUVEN de BIER- : 
I KELDER niet bezocht, vs.is in ' 
1 LEUVEN niet (Oude Markt, 22). j 
I Oude Markt 22 is ONZE bier- i\ 
I kelder. : 

VLAMINGEN 
BEZOEKT 

TE ST. NIKLAAS 

Hoek Drie Gaaien 
(auto snelweg 

Antwerpen-Gent) 

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  
I BRUSSEL I 
= Alle Vlamingen worden uit- i 
i genodigd doc^ de ANSAV, in- i 
1 richtende vereniging, tot de i 
i voordracht met film over f 
I ZWART EN BLANK IN | 
I AFRIKA I 
i te houden door de Heer i 
I PRINSLO, Kommissaris der i 
i Bantoegebieden in Zuid-Afri- | 
I ka. I 
I MAANDAG 5 SEPTEMBER | 
I te 20 uur | 
= in de « Jef Clottenszaal », = 
i Consciencehuis, J. Van Praet- = 
I straat 28, BRUSSEL. f 
fiiil 

Zaterdag 17 september a s. 
om 20 uur in de zaal Concor
dia, Korte Nieuwstraat te Ant
werpen 

OPENINGSBAL 

ingericht door het Reisgezel
schap De Pallieters. 

£ Algemeen agent voor België : • 
• ABTS, Steenweg op Tienen, 94, • 
: Korbeek-Lo. • 
: Opgepast voor namaak DORT ! • 
• : 
: HET WITTE PAARD i 
• Wandelingenstraat, 14, te Leu- ' 
! ven. s 
: Passend aangenaam lokaal voor • 
; vergaderingen en klubs, « 
; Beste dranken tegen matige S 
• prijzen. ; 
r ,\ 

: ONDERWIJSINTELLINGEN ! 
m 
m 

! Voor schoolmeubelen 
• 
• 

i in half metaal : 
• 
m 

i Een enkel adres 
• 

De Firma 

j A. JEURISSEN-
j CLOOSTERMANS 
I & ZONEN 
• 
• 

1 Tel . 132.31 Zonhoven 

• 

• 

• Bezoekt onze toonzalen. 

Het Arr. Antvirerpén stoot vooroon! 
Op de laatste algemehe kaderdag van 

de arrondissementele besturen te Brussel 
verklaarde onze algemene sekretaris Wim 
Jorissen dat het arrondissement Antwer
pen thans aan het hoofd staat van de 
zeventien Vlaamse arrondissementen voor 
wat betreft organisatie, abonnementen-
werving, propaganda. 

Deze verklaring uit de mond van de 
man, die in gans de partij als de hard
ste werker bekend staat, heeft de leden 
te .ontwerpen veel genoegen gedaan. 

Het zal hen aansporen in de toekomst 
nog méér en nog beter te presteren. 

Inderdaad, ons arrondissement werkt on
vermoeibaar verder aan de uitlMJUw van 
de partij. 

Wij zijn vooreerst Frans van der Eist 
veel dank verschuldigd voor de wijze, 
waarop hij het arrondissement Antwerpen 
in het Belgisch parlement vertegenwoor
digt. Zijn talrijke en gevatte tussenkom
sten in de Kamer worden steeds met de 
meeste aandacht gevolgd door onze leden 
en sympatisanten. Er bestaat niet de min
ste twijfel dat hij bij de aanstaande staats-
verkiezingen {in 1961 of 1962 ?) op triom
fantelijke wijze zal herkozen worden. 

Verder is het arrondissement veel dank 
verschuldigd aan zijn bestuur : aan Rei-
mond Mattheyssens, die sindg vijf jaar het 
voorzitterschap waarneemt en daarvoor te
recht in de bloempjes werd gezet op onze 
volksvergadering de voormiddag van het 
zangrfeest; aan de V.M.O.-Ieiders Wim 
Maes en Miei Drumont en hun trouwe 
kerels; aan onze arrondissementele orga

nisatieleider Piet Vereecken, wiens hard
nekkigheid op prijs gesteld wordt; verder 
aan onze gekozenen in de provincie- en 
gemeenteraden, en aan onze vertegen
woordigers in de kommlssiën van openbare 
onderstand, 

Antwerpen-stad wordt onder het krach
tig impuls van Bernard Stappaerts, Mar-
cal Mannaerts, Dr Karel Delahaye, Jeroom 
van Driessche en hun medewerkers weer 
de Vlaams-Nationale burcht van weleer. 
Schoten presteert zonder de minste over
drijving schitterend, en heeft het initiatief 
genomen om de hele streek rond deze ge
meente op gang te brengen. De gemeenten 
rond Antwerpen (Merksera, Hoboken, Wil
rijk, Borgerhout, Hove, Ekeren, Berchem, 
Deurne, Borsbeek), de hele streek rond 
Wijnegem, het hele gebied van Kalmthont-
Essen : alles is in volle bedrijvigheid. Abon
nementen worden geworven, talloze huls-
bezoeken afgelegd, propaganda gemaakt 
onder alle mogelijke vormen. Kortom : 
een onverpoosde aktiviteit, die een werke
lijke belofte inhoudt voor de toekomst. 

Verder beschikt het arrondissement 
thans over twee autokamionnetten, volle
dig uitgerust voo^ de propaganda en het 
vervoer van onze propagandisten. 

Bij de aanstaande verkiezingskampanje 
zal Antwerpen zijn man staan ! Men ma
ke zich geen zorgen om ons ! Te Antwer
pen wordt hard gewerkt, en in een echt* 
atmosfeer van kameraadschap en weder-
7ljds vertrouwen ! 

Rudi Van der PaaL 
Arrondiasementssekretariai 
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IEDER 
ZIJN WAARHEID 

In « De Volksmacht » van 9 en 23 juli lazen we v&lgende waarheden 
in verband met de onafhanlteli.tkheid van Kongo en de H Juliviering : 

...De wijze waarop Belgié aan 
Kongo de onafhankelijkheid heeft 
geschonken is wellicht zonder voor
gaande in de koloniale geschiede
nis. • 

Inderdaad, nog nooit of te ner
gens werd op zo een banale wijze, 
enig in de geschiedenis, de onaf
hankelijkheid geschonken aan een 
kolonie. Van Hemelrijck diende 
ont.sIag te geven, want hij was te 
voortvarend. Hij zou Kongo reeds 
in 1964 de onafhankelijkheid geven, 
nadat de Kongolezen een degelijke 
en s.vstematische opleiding hadden 
genoten. Zelfs Kasavubu stemde 
hiermee in. Hij vroeg de oprichting 
van een voorlopige regering, onder 
Belgisch toezicht. Gust je zou dat 
echter beter doen. Spijtig voor hem 
werd het een fiasco en werd Kongo 
niet onafhankelijk na 64, niet in 64, 
maar voor 64 en wel in 66. Moet er 
nog zand zijn ? 

...Gans de Belgische politiek t.o.v. 
Kongo is gegrondvest op een ver
metel vertrouwen en op een gren
zeloos optimisme. 

Zalig de armen van geest... 
Iedereen, van de jongste zuige

ling, tot de oudste grijsaard, kon 
veronderstellen dat het er ging 
stuiven na 30 juni. Alleen Gaston en 
zijn kornuiten waren ervan over
tuigd dat de onafhankelijkheids-
feesten zouden voorbijgaan als een 
doodgewone zondag, en dat iedereen 
daarna terug aan het werk zou 
gaan, gerustgesteld en tevreden tot 
volgend jaar gelijk de vlamingen
van-een-dag op 11 juli. 

...Men kan de regering wellicht 
vergissingen aanwrijven in het ver
leden. Men kan beweren dat ze, 
voor 30 juni, misschien blijk heeft 
gegeven van een al te groot vertrou
wen. 

Te laat de put gevuld... 
Stelde onze voorzitter en volks

vertegenwoordiger Mr. Van der Eist 
reeds niet op 10 mei een parlemen
taire vraag of er afdoende maat
regelen genomen waren om de vei
ligheid van de blanke bevolking in 
Kongo te verzekeren ?, waarop 
Gustje achteraf geruststellend heeft 

geantwoord dat alles in kannen en 
kruiken was, want dat Ganshof Van 
der Meersch, gediplomeerd zwartcn-
tenuner alles zou regelen en bosg 
stond voor deze veiligheid. 

...Katanga helpen, goed, maar 
toelaten dat België zich zijn ver
dere Afrikaanse politiek laat voor
schrijven door enkele grote kapita
listen waarvan niemand de namen 
kent en die wellicht niet eens Bel
gen zijn, neen. 

Akkoord. i\Iaar ware het niet ge-
raadzaam voor de Volksmacht niet 
zo hoog van de toren te blazen en 
eerst even te bedenken dat onze 
binnenlandse politiek er even slecht 
aan toe is. Of was het misschien 
niet de groot-financie die bij mon
de van Gaston met-de-slentel aan 
De Saeger het zwijgen oplegde in
gevolge zijn wetsvoorstel tot belas
ting der meerwaarden ? Zijn het 
niet bepaalde financiële groepen 
die er waakzaam voor zorgen dat 
het kempische kolenbekkeu niet 
wordt geïndustrialiseerd, dat er 
geen nevenbedrijven komen in Lim
burg, dat de haven van Antwerpen 
verwaarloosd wordt, dat er geen 
nieuwe industrieën komen langs het 
kanaal Gent-Terneuzen, dat de ha
ven van Zeebrugge niet de nodige 
uitbreiding krijgt enz. Zija «nse 
huidige en voorgaande regeringen 

Het Kongo-deUil in de Kamer 

In hel teken von de schrik voor verkiezingen 
geen speelbal in handen van groot
kapitalisten, volksvreemden, die 
aan Vlaanderen weigeren te geven 
waarop het recht heeft. 

...Het Vlaamse heir sta immer 
pal. 11 juli 1960 staat in een bijzon
der teken : GEEN TALENTELLING. 

Wij voegen er bij : MAAR OOK 
GEEN TALENCOMPROMIS. Want 
dat kompromis en de faciliteiten 
hieraan verbonden voor de fransta-
Ugen betekent tweetaligheid. En die 
tweetaligheid betekent de^ volledige 
verfransing van acht bedreigde 
Vlaamse gemeenten binnen afzien
bare tijd. Wie Vlaamse grond be
woont of wil bewonen dient Vlaamse 
; il te spreken of anders .. BUI
TEN. 

Dat kompromis is een duidelijk 
bewijs van de lafheid en de laks
heid van onze Vlaamse C.V.P. par
lementairen die het hoofd nederig 
biiigen en de ruggegraat plooien bij 
de eerste tegenstand, en die liever 
acht Vlaamse gemeenten op een 
schaaltje ten geschenke geven aan 
hun Waalse confraters, uit vrees 
voor hun eigen porte-monnaie dan 
te zeggen NEEN. Lamledige sjam-
toeters, dikke porte - monnaie -ver
tegenwoordigers noem ik dat. nog 
min nog meer. 

...Wij zijn het beu. Vlaamsgezind-
heid beperkt zich niet tot een taal
kwestie. Mobielen en grensarbei
ders eisen werk in Vlaanderen. | 

Heel juist. Maar waarom trekt ' 
schrijver dezes niet de rechte lijn, i 
geeft hij niet de oplossing, in plaats 
van zich tevreden te stellen met j 
het opsommen der feiten. 

Gaat het A.O.V. echter eindelijk 
eens wat doen voor de Industriali
sering van Vlaanderen ? 

Waarom schrijft hij niet dat 
ZELFBESTUUR door FEDERALIS
ME de enige en juiste OPLOSSING 
is voor ALLE Vlaamse problemen, 
zo sociale, economische als kultu-
rele. Waarom schrijft 1»ij niet dat 
door ZELFBESTl'UR een einde ge
maakt wordt aan elke inmenging 
van volksvreemden in het Vlaam
se huishouden ? Dat door ZELF
BESTUUR Vlaanderen baas wordt 
in eigen huis. Dat door ZELF
BESTUUR Vlaanderen zelf zal be
slissen ever de aanwending van 
«i|n grondstoffen, zijn werkkrach
ten enz., en zodoende kan uit
groeien tot een der meest welva
rende streken in Europa ? 

Maar dat zal hij niet schrijven, 
dat zal hij aan de Vlaamse arbei
ders niet bekend maken, want dat 
strookt niet met het programma 
van zijn partij, die wel Vlaams is 
in woord, maar niet met de daad. 
Dat de arbeider zelf daarvan het 
slachtoffer is laat hem koud. Als 
de partij er maar bij wint. 

Wij kunnen hem in ieder geval 
verzekeren dat indien hij het niet 
durft of niet mag, wij ons meer nog 
dan vroeger zullen inspannen om 
aan ons Vlaamse volk de waarheid 
t« leren kennen. 

De waarheid over de stelselma
tige verkrachting van Vlaanderen 
door de unitaire partijen, de waar
heid over het talentellingsprobleem, 
&e waarheid over het ellendig ge
knoei met de kieswet, enz. 

En dat wij niet zuUen nalaten 
aan onze Vlaamse mensen de enige 
onvervalste oplossing te geven voor 
alle Vlaamse noden. De enige en 
juiste oplossing : ZELFBESTUUR, 
de rechtmatige eis van Vlaanderen, 
die de unitaire partijen niet dur
ven of niet mogen stellen, omdat 
zij te laks, te laf en te lui zijn, om
dat zij knechten zijn van het groot 
kapitaal, van volksvreemden die 
Vlaanderen naar de keel staan. En 
die .samen met de kleurpartijen, die 
uit hun hand leven, Vlaanderen 
werkgelegenheid blijven weigeren-

DewTspeï^re - Gent. 

Het 'dehdi in het parlement over de Catastrofale Kongo, 
folitiek van de regering, stond in het teken van de panisclie schrik 
van de regeringspartijen voor nieuwe verkiezingen. 

C.V.P.-ers en liberalen waren bereid alles te stemmen om 
toch vioar een regeringskrisis te verTnijden die xou hunnen leiden, 
tot parlementsontbinding. De regering zelf dierf het niet aan een 
vertrouwensstemming te vragen voor het verleden — vermits het 
failliet van de regeringspolitiek voor iedereen duidelijk is. Door 
een 'maneuver van de socialistische oppositie moest de Kamer zich 
toch uitspreken over een vertrouwensmotie. Deze werd blindelings 
gestemd door C.V.P.-er» en liberalen, icaardoor zij al de fovten 
en flaters van de regering goedkeurden en onderschreven I 

Onze volksvertegenwoordiger. Mr. Van der Eist, hield een 
moedige en Maarzientte rede, die eens te meer door de pers gene
geerd en doodgezwegen werd. De lezers van deze pers mogen niet 
vernemen dat ten minst* één man kla/tr gezien heeft. 

TKIDIG GEWAARSCHUWD 
Mr. Van der Eist begon zijn rede met 

er aan te herinneren dat hij niet alleen 
de regering en het parlement tijdig ge
waarschuwd had, maar tevens de fouten 
van de gevoerde politiek aangewezen had. 
Aan de hand van enkele citaten uit iljn 
vroegere redevoeringen bewijst hij dat hij 
klaar gezien had : een gezonde politiek 
moest vertrekken van de basis, moest ver
trekken van de werkelijke toestanden in 
Kongo en rekening hoaden met de aan
wezigheid In dit uitgestrekte land van 
meerdere volksgroepen, .\lleen een konse-
kwent doorgevoerd federalisme kon dit 
land beschermen tegen anarchie of dikta-
tuur. Daarom heeft spreker ook geweigerd 
de fundamentele wet voor Kongo goed te 
keuren. 

Nochtans was een politiek die moest lei
den naar de onafhankelijkheid van Kongo 
en het opheffen van het koIonialistis<'h 
regime juist en niet te ontwijken. 

Het kolonfalisme wAs niet te handhaven, 
zelfs niet door een koloniale oorlog die 
het land niet bereid of niet in staat was 
(e voeren. Dat moet geregd, en spreker is 
niet de verdediger van een of andere vorm 
van kolonialisme of van kapitalistische 
koloniale belangen. 

De fouten werden echter begaan in de 
uitvoering van deze poHtiek, en daarom 
Is in de eerste plaats de uitvoerende macht, 
de regering, verantwoordelijk \oor de 
kata.strofe ! 

VERANTWOQROELUKKEID 
VAN DE REGERING 

Een Terpletterende verantwoordelijkheid 
rust op de regering. De woordvoeders vaa 
de regering trachten deze verantwoorde
lijkheid af te wentelen door een verwarde 
uitleg en door te verwijzen naar het Nood
lot of het toeval. De muiterij iu de Weer-
macht zou de oorzaak zijn \ an alles. Dit 
is niet jui.st : de werkelijke oorzaak, de 
fundamentele oorzaak ligt elders. 

Doch ill de veronderstelling dat inder
daad de muiterij in de VVeermaoht de oor
zaak was van het Kongolese drama, dan 
nog is de regering zwaar \ eranlwoordelijk. 

Het is duidelijk dat de regering zich 
door deze muiterij volledig heeft laten ver
rassen. 

Nochtans, stelt zij.-deze muiterij thans 
voor ais een konimunlst Lscb komplot, dat 
op Toerhaud beraaqad was. De heer De 
Schrijver .sprak van " ceu meestcrplan n 
dat uitgeroerd werd. Indien dit juist is, 
hoe Is het dan mogelijk dat de regering 
volkomen verrast geweest is ? Heeft mi
nister Ganshol — deskundige inzake vei
ligheid van de Staat — niets vermoed van 
dit komplot ? Hij verklaarde nochtans in 
de Kamer dat de sleutels van de wapen
en munitiedepots reeds veertien dagen 
vóór het uitbreken van de muiterij In het 
bezit waren van de aanstokers. Dit alles 
belette minister Ganshof niet, wanneer 
dinsdagavond 3 juli de muiterij losgebro
ken was, woensdagavond 6 juli te 21 u. 
het vliegtuig te nemen naar Brussel en 
Kongo en zijn verantwoordelijkheid te 
ontvluchten I 

Te Brussel ontkende de regering de 
ernst van de toestand en ging voort met 
onverantwoorde optimistische verklarin
gen af te leggen. Terwijl de muiterij steeds 
uitbreiding nam en de toestand dramatisch 
geworden was, bleef de regering volledig 
In gebreke. Dan wanneer een onmiddellijk 
en kordaat ingrijpen de muiterij in de 
kiem had kunnen smoren, liet de regering 
dagen verloren gaan. Pas op 10 juli werd 
eindelijk besloten moederlandse troepen in 
te zetten in Klizabethstad en pas op 11 
juli ook te Leopoldstad : dit was zes da
gen na het uitbreken van de muiterij ! 

Nochtans was de regering sedert lang 
gewaarschuwd tegen komniunistische aktie 
in Kongo. Zij was ook gewaarschuwd te
gen de persoon van I.oemoemba 

Zij wist of moest weten dat deze in de 
gevangenis al zijn tijd besteed had aan 
het bestuderen van de kommunistische 
re^olutionai^e taktiek. die hij (hans toe
past. Zij had een rapport ontvangen — 
maar al wie het officieel optimisme van de 
regering niet deelde werd niet geloofd. 

Deze man werd door minister GanVof 
in het zadel geholpen en cerste-minister 
gemaakt. Wij hebben ondertussen racer 
\ernomen over de intrigues rond deze aan
stelling en de rol hierbij jrespee'J door 
een kommunistische agente. 

Dal minister Ganshof in die om^-tandig-
heden Loemoemba eerste minister gemaakt 
heeft bewijst zijn politieke onbenullig
heid, ï h . in s e<ht]r<r wordt Loemoemba ver
antwoordelijk gesteld voor ai de miseries, 
doch men zwijgt over hem die toeraoemh.! 
de m.icht in handen gegeven heeft. 

DE WARE OORZAAK DER 
MISLUKKING 

De fund.iiuentele oorzaak van de mis
lukking van de Kongolese politiek ligt in 
het opdringen \an een unitaire staats-
struktunr en van de Belgische staatsop
vattingen aan de nieuwe staat. 

Miuister De Schrijver, die spreker on
derbreekt, t racht zich te verschuilen ach
ter de Ronde Tafelkonferentie en de goed
keuring door de zwarte vertegenwoordigers 
van de funchimentele wet voor Kongo. Mr. 
Van der Eist replikeert dat de regering 
steeds de federalistische stromingen in 
Kongo tegengewerkt en bestreden heeft en 
dat door de regering drukking uitgeoefend 
werd op de Ronde Tafelkonferentie. Er 
werd een schijntoegeving gedaan door in 
de fundamentele wet een schijn-autonomie 
te verlenen aan de provincies. De regering, 
\erstrikt in juridisch formalisme, heeft de 
Belgische instellingen en opvattingen wil
len opdringen. Dit was fundamenteel ver
keerd, omdat een zo onmeteHjk land als 
Kongo, bewoond door verschillende volks
groepen, met een nog weinig ontwikkelde 
bevolking, niet mocht behandeld worden 
als een Westeuropese natie of een Wesl^ 
europese kleinstaat. Spreker ontwikkelt de
ze opvatting, die thans trouwens door ve
len gedeeld wordt. Hij verwijst ook naar 
de mening van een koloniaal ambtenaar 
met grote ervaring inzake de Kongolese 

COMITÉ BELQE D'AIDE AUX 
DETENUS ALQERIEN5 

Er werd een komitee opgericht 
voor hulp aan de gedetineerde Al
gerijnen in Frankrijk en dat komi-
tee doet (in het Frans) een oproep 
tot geldelijke steun. 

Het is een eigenaardig gezclselaap 
dat dit initiatief genomren en on
dertekend heeft f Van Georges 
Aronstein, (krypto-kommunxst) tot 
Wilfrid (sic) Maertens. président 
de TAssociation des Etudiants Ha.-
mands de IV.CL. ^ -'• 

Wi] hebbeiï nooit, onze raeniaa 
over het Algerijns. konlLikt onder 
stoelen of lJ»n''en '^"«token en ie

dereen weet naar wie onze simpa-
tie gaat — maar we vinden het eens 
te meer schandalig en provokant 
dat al deze personen, waaronder 
ook een paar professoren van Leu
ven, als vennoord gezwegen heb
ben toen de uitspattingen van de 
repressie In eigen land hoogtij 
vierden. 

Zelfs nu nog zijn er onder de 
ondertekenaars personen die zich In 
eigen land verzetten tegen de vrij
lating vaa politieke gevangenea of 
de wijziging van artikel 123 sexks! 
K^- "i^'T! e f 'ï?^?': ? 

samenleving, die tijdens een intervieuu al-
genomen voor de Vlaams» televisie, even
eens verklaarde dat het een fundamentele 
leut geweest was geen rekening te hoa
den met de ethnische werkelijkheid in 
Kongo. 

Het i« de typisch Belgische gcestesfeeslt d-
heW, het Belgisch staatsnatlonalismè; 
(waarvan ook de Vlaamse volksgemeen
schap sedert meer dan een eeuw liet 
flachtoffer Is) die in Kongo een dwaze 
politiek geïnspireerd hebben In het teken 
van <i Ie Congo un et indivisible » en « la 
nation Congolaise » en daardoor Kongo 
bi een chaos gestort hebben, In afwach
ting dat wellicht een Loemoemba door 
terreur en geweld zijn diktatuur over gans 
Kongo zal vestigen. 

ONGEHOORDE 
LICHTZINNIGHEID 

Ten slotte kan niet langer meer o'it-
kend worden dat de regering gehandeld 
heeft met een ongehoorde lichtzinnigheid. 
Gans deze Kongo-politiek was improvisa
tie, zonder ernstige voorbereiding. De re
gering had met een naïef optimisme een 
mooi schema opgesteld hoe alles moest 
verlopen — zodra echter de gebeurtenissen 
dit schema niet meer volgden was de re
gering de kluts kwijt : niets was voorzien, 
geen enkele voorzorgsmaatregel was ge
troffen, men had geen waarborgen en 
stond met ledige handen tegenover een 
moedwillige Kongolese regering. 

Stuurloos en de hop kwijt maakte de 
regering zware fouten, waardoor zelfs de 
wereld op de rand van een nieuwe wereld
oorlog gebracht werd. Aldus o.in. de po
ging^ militaire interventie van de Verenigde 
Staten te bekomen. 

Inzake Katanga heeft de rr»eting e iv 
aarzelende, dubbelzinnige houding aan»e-
nomen. Dit kan niet ontkend worden. 
Daardoor werd in het buitenland de in
druk verwekt alsof België alleen maar be
kommerd was voor de kapitalistische l-e-
langen in Katanga en in de Veiligheids
raad kwam ons land in een slechte posi
tie ! 

Financiële beiangcn mos'.ii ook verde
digd worden, maar men moet genoeg ge
zond verstand hebben om in te zien C it 
er andere middelen zijn dan politiek e T 
militaire om ze in bepaalde omst 
heden te verdedigen. Er zijn voorb • 
genoeg in een recent verleden (bvl'. 
Suez-avontuur van Engeland en Fra ./t-
rijk ! ) . 

Deze tcgrtlng dïc ih' bt«n<ir-"^t^' huiteii-
laud alle gezag en alle krediet verloren 
h.'W. dit alle zelCvcitrouwrn,,(^,4Ue cn-r-
gie verloren had, moest zelf begrepen heb-r 
ben dat zij moest verdwijnen. Zodra het 
ergste voorbij was in Kongo, meest zij 
ontslag genomen hebben. Zij heeft zich 
vastgeklampt aan het bewind in de hoop. 
dat de toestand misschien zou verbeterrn. 
Dit was nogmaals fout : want zij was <le 
toestand niet meer meester. 

GEEN ZAKENKABINET 
Spreker wijst met klem de idee van e m 

zaken-kabinet samengesteld uit niet-pa-' -
mentairen van de hand : de minis', s 
moeten naar voren treden uit het par ?-
ment, uit de gekozenen van het volk, die 
oadtrworpen zijn aan het w/rdeel van 
het volk. Hij verwijst naar het voorbeeld 
van minister Gan.shof, die een zware ver
antwoordelijkheid op zich ifcladen heeft, 
die ontslag neemt als n- r zonder 7»<h 
zelf te verantwoorden v.,<.r het parlement, 
en terugkeert naar zijn vroegere funktie 
aLsof er niets gebeurd was, zonder en/ ;e 
^anktie. Deze niet-parlementairen zijn po-
Utiek-onverantwoordelijken. 

Overigens moet hieraan toegevoegd dat 
de promotors van een zakenkabiuet beho
ren tot die duistere machten achter de 
schermen die een zware verantwoorde
lijkheid dragen voor het Kongolese dra
ma, e.m. otndat zij het zijn die steeds be
let hebbeu dat tijdig het kolonialistis<'h 
regime in Kongo afgebouwd werd. 

Wat zij willen is de terugkeer naar een 
politiek zonder uitzicht, naar een avon
tuur, een koloniale oorlog tegen gans de 
wereld in I 

Met alle macht zullen » i j ons daar
tegen verzetten. 

DE REGER^G EYSKENS 
MOET VERDWIJNEN 

De regering Eyskens echter moet ver
dwijnen. Niet enkele ministers, maar gans 
de regering met inbegrip van de eerste 
minister. Deze regering draagt een kollek-
tieve verantwoordelijkheid. De h. Eyskens 
heeft de kans gekregen te laten zien wat 
bij kon. 

HtJ is mislukt Het is gemakkelijker te 
knoeien met de kieswet dan de reële pro
blemen op te lossen waarvoor het land 
geplaatst is. We kunnen ons trouwens af
vragen of wij nog een regering hebben. Er 
rijzen thans talrijke brandend-aktuele 
vragen dfe het land aanbelangen : onze 
financiële verplichtingen tegenover Kon?o 
— wat wij gaan doen met de voogdijge-
hieden — onze verplichtingen tegenover 
de Navo, enz... Op geen enkel van tteze 
vragen geeft de regering een antwoord : 
zij heeft geen antwoord, zij heeft geen 
politiek meer. 

Deze regering moet verdwijnen en uit 
he t parlement moet een nieuwe regering 
naar voren treden. Indien het blijkt dat er 
geen nieuwe regering kan gevormd wor
den die het vertrouwen van een meerder-
ÜeM hl het partement bekomt, dan moet 
he t land geraadpleegd worden : dat te de 
rerel va» het spel hi een par iement^re 
^teiNORi .te ie . *^^^., 
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De Kongolese Chaos 
DE KONOOLESE LES 
ZULLEN DE BRUSSELSE DOVEN 
EN BLINDEN ZE BEGEIJPEN ! 

Een Antwerpse persoonlijkheid 
vertelt, dat een vrouw, die deel uit
maakte van de parlementaire kom
missie, die in Kongo, op Inspektle-
tocht ging het volgende vertelde : 

« Toen zij In de toenmalige kolo
nie toekwamen werden zij op het 
landgoed van een arts, een oude 
relatie van in België, op een avond
partijtje uitgenodigd. De bewuste 
dame zag bij haar aankomst, op 
een bank, een hele rij negers zit
ten. Na een ruime poos vroeg de 
dame aan de gastheer, wat die ne
gers daar uitvoerden ? « O zei de 
arts, die komen voor een raadple
ging. Er is geen haast »• Na nog een 
ruime poos vroeg de dame de gast
heer of hij die patiënten niet eerst 
wou weghelpen, dat het gezelschap 
hem daarvoor wel oorlof gaf en 
het antwoord luidde : « Maak U 
geen zorg, die zitten daar morgen 
ochtend ook nog wel ! » 

Een andere maal ging de inspek-
tietocht meer in de brousse en een 
karavaan wagens zou de gasten ter 
bestemming brengen. 

Voor een''uitgebreid lunchpakket, 
voor elke medereiziger, was gezorgd. 
Op het middaguur werd op een 
goed plekje halt gemaakt en de 
knapzak bovengehaald Het groep
je zwarte chauffeurs hield zich, na
tuurlijk, op eerbiedige afstand. De 
voormelde dame uit het gezelschap 
merkte op, dat in het zwarte groep
je NIET gegeten werd. 

Op haar vraag, aan de leiding 
der expeditie, kreeg zij tot ant
woord : De zwarten eten maar 
tweemaal daags. De dame echter, 
met moederlandse opvattingen was 
daar niet van overtuigd en wou de 
zwarten,' liardon de negers, behan
delen als evenmensen,_^Zij jej^p.-
melde'onder^(ie cómniissi'eleden, of 
expeditieleden, van het tevele en 
bracht het de neger-chauffeurs. 

Zij zag toen, dat ze 't zich heel 
goed lieten smaken en die derde, 
overbodige maaltijd, zéér gelegen 
kwam. 

Ik denk bij dat alles aan de ver
houdingen hier bij ons, waar ook 
een geestesgesteldheid is aange
kweekt, waarbij de franssprekenden 
zich superieur zijn gaan voelen te
genover de Vlaamse man, de bo
dem en volksgetrouwe echte pa
triot. Wat al vernedering en be
spotting, achteruitstelling en on
recht hem werd en wordt aange
daan. Ik denk daarbij ook aan die 
periode, toen beschaafde blanken, 
op dezelfde manier, als in Kongo 
de zogenaamde bevrijding vierden. 
Ik denk ook aan wat er toen in 
zwarte kringen geleden Is. 

De anti-Vlaamse kaste denkt 
zich ook hier nog overmoedig, maar 
eens wordt hier ook waar, hetgeen 
men ginder niet wou geloven. 

Federalisme kan ook in ons land 
veel leed doen vergeten en veel 
energie thans noodzakelijk besteed 
aan het gaaf houden en verdedi
gen van wat ons. erfgoed is, voor 
betere nuttigere taken aangewend 
worden. 

Zullen de hooghartigen, die ook 
op de Vlaming van uit de schijn
baar ongenaakbare hoogte op ons 
neerzien, de les van Kongo begrij
pen ? 

Wate. 

VERSCHIL IN BESCHAVINGSPEIL 

De belang^wekkende parallel, die men 
trekt tnssen de Kongolese en de Vlaamse 
vrijheidsstrijd is waarheidsgetrouw en ook 
verbitterend voor ons in bet besef van 
onze achterstand door het gebrek aan na
tionale fierheid en door de lamlendigheid 
bij de meerderheid der Vlamingen. 

Ieder Vlaams nationalist echter, die zelf 
in Kongo is geweest (niet als halve god, 
maar met open oog en hart voor de pri
mitieve zowel als voor de ontwikkelde 
Bantoe), weet dat onze strijdgenoten in 
Vlaanderen zich ten onrechte vaak laten 
verleiden die vergelijking te ver door te 
trekken en de Bantoe (d.z. de zwarten uit 
centraal en Zuidelijk Afrika) soms onbe
wust beschouwen als een soort verdrukte 
Vlamingen, die toevallig een Ewarte huid 
hebben. 

Vergeten wij niet dat onze beide vol
ken (de Vlamingen en de Kongolese Ban-

Nuchtere Beschouwingen 
toe) enkel dit gemeen hebben dat i e bet
den gekoloniseerd werden en worden door 
franskiljons. 

Verder ligt er tussen onze beide volken 
niet alleen een afgrond van verschil in 
geestesgesteldheid, maar ook een minstens 
tien eeuwen verschil in beschavingspeil 
en verstandelijke ontwikkeling (de uitzon
deringen van werkelijk ontwikkelde Ban
toe en van onderontwikkelde Vlamingen 
natuurlijk niet te na gesproken). Hieruit 
resulteert dan dit « kleine » verschil dat 
de Bantoe deze kolonisatie best konden 
gebruiken voor hun eigen welzijn, wat wel 
bewezen wordt door de chaos na de on
afhankelijkheid (al bltjft het dan natuur
lijk nog betwistbaar of hen deze bescha
ving en kolonisatie moet opgedrongen 

Dat zij dat niet doen op een ééndag
reis, komt omdat zij inderdaad thuis ook 
alleen 's middags en 's avonds eten en 
dat cij tussenin vaak zolang vasten dat 
een blanke onbegrijpelijk toeschijnt. Bo
vendien vinden de Bantoe onderweg 
meestal wel een stamgenoot, waarbij ze 
kunnen gaan eten. Die voedingsgewoonte 
komt dus werkelijk niet voort uit het 
feit dat hij te arm zou zijn, want maïs 
en vooral maniokmeel Is spotgoedkoop. 
(N.B. In Europa zal een reisgezelschap 
toch ook nooit voor het lunchpakket van 
de chauffeur zorgen!). Als een zwarte 
mocht meeëten van het voedsel van een 
blanke ' (en dat gebeurde zéér vaak als 
een blanke alleen met zijn zwarte hel

d e r de brousse introk) dan beschouwde 
de zwarte dit eerder als een welkome 

worden). Terwijl het Vlaamse volk met gnoeperij. die echt«r de. ma»e ^echt^ pp 
zijn eeuwenoude Nederlandse kuituur deze volledig vult. * - '̂  : ' • i ' • • • 
voogdij en kolonisatie best kan missen ! _ i.^..; . . •»• .̂* 

Het is zeker waar dat vele blanken in 
Kongo een te hoovaardigc houding tegen
over de Bantoe aannamen. 

Het is echter evenzeer waar dal vooral 
de laatste jaren veel blanken, die pas In 
Kongo waren, juist in het tegenoverge
stelde euvel vervielen, en door overdreven 
kameraadschap met de over het paard ge
tilde half ontwikkelde « évolués » het over
geleverde ontzag der Bantoe voor de blan
ken ondermijnden. Ieder, die de Bantoe 
kent, weet nu dat zij zonder dit ontzag 
voor de blanken doodgewoon niet meer 
vatbaar zijn voor leiding en opvoeding 
door de Europeanen. Do talrijke buiten
echtelijke verhoudingen (of in zeldzame 
gevallen wettige huwelijken) tussen blan
ke kolonisten en Bantoe-vrouwen (zeer 
naar de zin van deze laasten '.) geeft Lu
mumba nu de gelegenheid ons te betich
ten van het onwettig toeëigenen van Ban
toe-vrouwen door ''•• Manken. 

Dit alles is echltr misschien "og niet 
zo erg als de noodlottige bemoeiingen van 
expedities van Belgische onderzoekskom-
missies, die de laatste tijd als sprinkhanen 
over Afrika zwermden. Niet alleen kwa
men deze kommissies jaren te laat naar 
Kongo, zoals Wate schrijft, maar boven
dien dachten zij door hun vluchtige be-

Het is erg omslachtig dat oneindig--
aantal kenmerken, die de grote rasver-
schiUen vormen, met woord en vooral met 
geschrift te verduidelijken, maar het 
komt hierop neer (zoals wel door deze 
paar voorI>eelden aangetoond werd) dat 
vele verhoudingen tussen blank en zwart, 
die de onwetende toeschouwer enigszins 
onmenselijk voorkomen, natuurlijkerwijze 
door de dwang der omstandigheden en 
door de ondervinding gegroeid zijn uit 
het kontakt der totaal verschillende be-
schavingspeilen en mentaliteiten van 
Bantoe en Europeaan, en die aan geen 
van belden aanstoot geven. 

Dat de blanken er niet in geslaagd zijn 
liefde en dankbaarheid te doen ontbran
den in de boezem dier zwarte (c natuur
kinderen » komt niet door een o'/nense-
lijke houding der kolonisten. (De tijd van 
de knoet en de zweep is reeds lang voor
bij : de Blanke, die de laatste jaren zijn 
hand durfde opheffen tegen zijn zwarte 
bediende, of hem zelfs mafir durfde uit
schelden, had veel kans idoor deze bedien
de aangeklaagd te worden en een grote 
boete te moeten betalen). 

3. VOLKSWOEDE ? 

De werkelijke oorzaak Is dat wij in de 
ogen van de zwarten steeds (( vreemde 
bezetters » waren, waan'oor ze wel ont-

toch speciaal voor de Bantoe-geest ge
schikt is, die immers zelf ook geen hu
manisme of menslievendheid kent voor 
mensen bulten de eigen stam, de eigen 
familie, en die dus ook het bestaan van 
die gevoelens nooit bij andere volken kan 
aannemen. 

Het is daarin dat de eigenwijze Belgi
sche regeerders zich totaal mlsrekend heb
ben : een zwarte Kongolees heeft een Ban
toe-geest en geen Europese geest! De fei
ten hebben het helaas tragisch bewezen. 

Spruit dus heel de opstand en moord
partij toch voort uit haat tegen de blan
ken ? De meeste kolonisten zullen het ont
kennen. Ten eerste was deze Kongolese 
« volkswoede » net zo min spontaan ala 
die bij ons bij de « bevrijdingsfeesten » 
In 1944. Ze was zelfs nog veel minder 
(( volkswoede », niettegenstaande Kasha-
mura een waardig leerling van Jan Moed
wil zou kunnen zijn. Het zijn tenslotte de 
Bantoe SOLDATEN, die een VOORAF 
BERAAMDE opstand deden uitbreken. En 
voor zover hun uitspatUngen niet voort
sproten uit primitieve bestialiteit, werden 
ze enkel ingegeven door machtswellust. 
Machtswellust en pronkerij, twee gebre
ken waarvoor de kinderlijke Bantoe-geest 
specifiek zeer vatbaar is, zijn trouwens de 
twee leit-motieven en de voornaamste stu
wende kracht geweest van heel de Kongo
lese ontwikkeling vanaf de demagogie van 
Kasa Vubu en Lumumba tot en met de 
uitspattingen der zwarte weerraacht en 
de zotte bokkesprongen der huidige Kon
golese regeerders. Vrijheidsdrang heef* 
met dit alles slechts weinig te maken. 

Het zou natuurlijk onlogisch zijn op 
grond van deze huidige aberraties en fias
co der Kongolese onafhankelijliheid het 
recht der Bantoe op vrijheid en zelfbe
schikking te ontkennen. Maar om daa 
konsckwent te zijn, moet men ook deze 
zelfbeschikking toekennen aan elk der 
Bantoevolken in Kongo (waarvan er vele 
bestaan, die zoveel van elkaar verschil
len als de Walen van de Vlamingen), 
eventueel in federatief Kongolees verband 
verenigd. 

Bovendien is het gewoon bedrog van 
deze onderontwikkelde volken, hen plota 
volledige onafhankelijkheid te verlenen 
zonder hen voldoende voorbereid te heb
ben, terwijl men goed weet dat zij nog 
niet in staat zijn zichzelf te regeren. 

Dat onze talrijke dillettantenministers 
van Afrikaanse zaken hierbij uit onkunde 
en lichtzinnigheid de blanke vrouwen en 
kinderen doodgewoon aan de hieruit voort
spruitende chaos opofferden, was geen be
drog, maar gewoon verraad. Er was meer 
dan keuze genoeg geweest tussen de mo
gelijke metodes om het leven dezer men
sen te sparen en de beestachtige marte
lingen te voorkomen. De meest voor de 
hand liggende hiervan waren geweest : da 
TRAPSGEWIJZE toekenning der onaf. 
hankelijkheld, en minstens het voorbehou
den van een « reserva.at » voor de blanke 
kolonisten (een streek in Belgische han
den, waar de blanken zich veilig konden 
terugtrekken). Zulk een « reser^'aat » be
hoefde niet noodzakelijk de rijke mijn
streek van Katanga te zijn, en dit kon 
ook geen gebiedsroof betekenen In een 
land dat tachtig maal groter la dan B e t 
gië, dat een totale bevolking heeft va« 
ongeveer 12 miljoen zielen (dus weinlf 
meer dan België) en waarvan hele land
streken, zo groot als Belgische provlnclea^ 
practisch onbewoond en onontgonnes 
liggen. 

Dr. K. DelahayK 
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Bantoe, ^e ,pret<wtie te mogen hebben al zoveel mogelijk moesten profiteren, %aar 

sommige patriotten daarin toch 
ioeken zonder diepgaand kontakt met de j^g konden koesteren en waarvan ze liefst «o KOed h é é l hUn g r o n d s l a g b l o o t 

leggen. Daar zijn ze nu federalist. 
Daar beroepen ze zich nu op het 

heilig zelfbeschikkingsrecht der 
volkeren. 

Dit alles voor Kongo. Want het 
Belgisch kapitaal, hoofdzakelijk in 
Katanga belegd, vereist dit. 

Voor België \s echter het federa
lisme volgens diezelfde Libre ver
raad. En het heilig zelfbeschikkings-

WAT HUH BEGIHSELEH WAARD ZUH 
We zijn zowaar elke dag La Li- recht der volkeren Is keïfers. Wan! 

bre Belgique gaan lezen. Omdat de belangen van diezelfde Belgl-

tet' werk der vroegere kolonisten en mis
sionarissen te kunnen kleineren en de toe
komst van Kongo te kunnen bedisselen 
zonder gehoor te geven aan hen, die de 
geestesgesteldheid der Bantoe kenden uit 
kontakt met de werkelijkheid, en niet vol
gens een vooropgezet idealistisch waan
beeld. 

2. DE BANTOEGEEST 

Hoe verkeerd het was met de Bantoe te 
overleggen alsof het Europeanen met en
kel een zwarte huid waren, maar verder 
met een Europees intellekt en een Euro
pese mentaliteit, heeft het Kongolees 
fiasco wel voldoende bewezen. 

In het verslag, dat Wate weergeeft, van 
de dame, die Kongo bezocht, zal ieder 
koloniaal twee van de vele foutieve op
vattingen vaststellen, die ieder nieuw
komer in Afrika zich gemakkelijk ten on
rechte vormt : 

1) De onbekendheid met het feit dat 
leder blanke dokter in Kongo gemiddeld 
een bevolking van 10.000 Bantoe aan zijn 
zorgen kreeg toevertrouwd (in België is 
dat ongeveer 500 tot 1000 inwoners per 
dokter). Als men er dan ook rekenhig 
mee houdt dat de meesten van die Ban
toe niet eens in staat zijn een eenvoudig 
wondje behoorlijk te verzorgen, dan be
grijpt men, als die dokter dag en nacht 
moest werken zonder te slapen, hij nog 
zwarte patiënten zou moeten laten wach
ten. Deze mensen, die vaak ver uit het 
binnenland komen, zitten er trouwens 
weinig mee in, als ze niaar door de <( gro
te blanke tovenaar » behandeld worden. 
Dat dit in de harten van die mensen 
haat zou gekweekt hebben is niet waar; 
zij zijn enkel dankbaar ! 

Trouwens, alle medische diensten in 
Kongo waren zo georganiseerd dat zwarte 
patiënten die 'S AVONDS om verzorging 
kwamen vragen, niet op een bankje moes
ten wachten, maar gehospitaliseerd wer
den, of als het geen dringende gevallen 
waren, de mededeling kregen wanneer ze 
konden terugkomen. Dat er ongetwijfeld 
kritiek op sommige dokters (evenals op 
sommige andere blanke kolonisten) kon 
uitgeoefend worden (zijn er in de Euro
pese samenleving geen dokters voor kri
tiek vatbaar ?) doet niets af aan de bo
venmenselijke taak der anderen. 

2) Die eigenaardige gewoonte dat de 
Bantoe slechts tweemaal per dag eten, die 
zozeer het medelijden der bezoekende da
me opwekte, is tamelijk begrijpelijk voof 
ieder kolon^t, die de loodzware substan
tie kent van de « boekari » of de « bidia »s 
het hoofdvoedsel der Inlanders In het 
grootste deel van Kongo. Het Is een taaie 
pasta, hoofdzakelijk uit maniok- en maïs-
meel gemaakt, bijna onverteerbaar voor 
de maag van een blanke, maar zeer voed
zaam. 

Deze pasta wordt vers bereid gegetoi 
en is daarom wat moeilijk mee te nemen 
op reis. Nochtans hebben de Bantoe wel 
enkele andere voedselsoorten, die ze wel 
zouden kunnen meenemen. 

waarvoor ze zeker geen liefde of dank
baarheid moesten voelen t 

En wat doet men tegenover een vreem
de overheerser, wanneer hIJ allerlei begint 
te geven en toe te geven ? 

Dan is men niet dankbaar, maar dan 
beseft men dat hij zwak wordt; men eist 
méér, verliest zijn ontzag en gehoorzaam
heid ! 

Dit is de gedachtengang van elk volk 
onder vreemde heerschappij, maar die 

sche kapitalisten eisen dat Vlaan
deren geen federalisme zou krijgen, 
omdat een Vlaamse regertng dan 
zelf voor Industrie zou kunnen zor
gen wat nu door de eenheidsstaat 
onder dfuk van het Belgisch kapi
taal verhinderd wordt. Om geen' 
konkurrentle te hebben. En om de 
goedkope Vlaamse arbeidersmarkfl 
te behouden. 

Zullen de Vlamingen nu eindelijk 
beseffen wat het Belgisch patrio
tisme 13. 

Vlamingen brengen hel hoogstens tot ploegbaas 

TIENSE FRANSKILJONS GEBRUIKEN 
DREK BIJ VERFRANSINGSAANVALLEN 

Stad van rare magistraten en suikerbarons 

Tienen Is een rare stad, gelegen op vijf kUwneter van de taalgrens en als dusdanig 
mikpunt voor de fransklUons en de Walen, In hun verfransingspogingcn. Dat deze wei
nig propere heerschappen, die dikwijls zo hoog van de toren blazen over hun kultuup 
en daarbij met minachting op de VUamse cc Boerkens » neerkijken, bij deze strijd werite-
lijk alle middelen gebruiken getuige wel het feit dat plakbrieven tegen de telentelling op 
een nacht besmeurd werden met koedidc 

FABRIEKEN IN HANDEN VAN 

WALEN 

Zoals overal wordt de taalstrijd te Tie
nen gevoerd door de Franskiljonse High 
Life, die er natuurlijk ook de bedrijven 
grotendeels in handen heeft. De 242 be
dienden van de A.B.R. (Ateliers Beige 
Réunis) zijn uitsluitend franssprekenden, 
zij zijn afkomstig uit Wallonië of komen 
uit de Franskiljonse kringen. Alle inwen
dige en uitwendige briefwisseling gebeurt 
er in het frans, het Nederlands is er uit 
den boze. Alleen het werkvolk bestaat uit 
Vlamingen (natuurlijk), het leeft er als 
de vroegere laten onder de I^eerschai^ 
van de franssprekende « Herrwi ». 

Hetzelfde kan gezegd worden van Cri
tique Beige waar ook alle bedienden ver
plicht zijn frans te spreken voor zover zlJ 
taiet uitsluitend eentalig fransspcekend 
zijn. Laten wij er de nadruk op leggen 
dat deze bedrijven niet alleen In handen 
van Walen of Franskiljons zijn maar dat 
dus zoals gezegd ook de bedienden uit d ^ 
«e kringen komen. De Vlamingen kunnen 
het hier (in hun eigen streek) hoogstens 
tot ploegbaas brengen, 

BU de suikerraffinaderijen is de toe
stand al niet veel beter. 

Hier werkt ongeveer tweeduizend man 
vraarrnder meestal waalse bedienden. Van 

de ingenieurs zijn er minstens 80 % af
komstig uit Wallonië. Er is daar een tijd 
geweest dat de dienstnotas voor het werk
volk door een Vlaamse bedlende uit het 
frans dienden verteald te worden niet uit 
liefde voor onze taal, maar omdat de 
werklieden allemaal eentalig nederlands-
sprekenden zijn. 

2o leeft Vlaandei*en 

FRANSE PREKEN 

BegriJpeUjkenriJze worden er te Tie
nen ook franstallge preken gehouden en 
dit in de O.L. Vrouw ten Poelkerk, de 
half twaalf-mis, speciaal voor de frans
kiljons opgedragen. Reeds herhaalde ma
len werd de pastoor hiervoor op de vm-
gers getikt; hij maakte er zich vanaf met 
te antwoorden dat ook de Walen recht 
hebben op preken in hun taaL De onder
pastoors van zijn parochie doen kramp
achtige pogingen om dat frans behoor
lijk uit te spreken maar tegen hun wil 
maken sij zich hopeloos belachelijk. Ver
melden wlJ dat deze mis vooral wordt 
bijgewoond door de Xlense High l i fe . 

POTSIERLIJKE STADSARCHIVARIS 

Tienen is niet alleen de stad met de 
grootste suikerproduktie van België maar 
ook van de meest potsierlijke stadsarchi
varis. Dat eksemplaar heet Dewalhens 
(monsieur Leopold pour les dames). Al
hoewel geboren Tienenaar spreekt dat 
heerschap praktisch uitsluitend Frans. HIJ 
is ooit bevallen van de uitspraak, dat de 
Tienenaars in wezen van franse bloede 
zijn. De burgemeester van de suikerstad 
behoort tot de liberale franskiljons (deze 
kliek is trouwens volledig fransgezind). 
Hij verleent « faciliteiten » aan de orga
nisatie die zich bezig houdt met het ge
ven van voordrachten om op deze wijze 
het frans ingang te doen vmden. De pro
vinciale normaalschool te Tienen houdt 
zich ook nog krampachtig vast aan het 
zinkend vlot van de franse klassen. Deze 
moesten reeds langs afgeschaft geweest 
zijn, maar worden in stand gehouden met 
Vlaams geld. De direkteur van deze school 
is een franskiljonse vrijdenker die nog 
steeds pogingen aanwendt om toelagen te 
krijgen voor zijn verfransingspolitlek. 

Zo leeft Tienen, de Brabantse stede In 
de knellende greep van een steeds uitbrei
dende verfransing. Gewone Vlaamse men
sen zijn er vooral de slachtoffers van De 
loonbaan die h"n norrm'e-wl^'e toe'-orat 
wordt door Walen of franssprekenden in
genomen. Wer'-'co-h'^id heerst vooral on
der hen terwijl af-'estudeerden versto'cen 
blijven van arbeidsgelegenheid in h'in 
stad. Zij dienen elders te gaan tot zelfs 
100 kilometer ver. Zo is Tienen, waar de 
alarmklok luidt als op zovele nlaalsen in 
Vlaanderen, waar de wijzer van hel ge
vaar rooHi^'oeiend staat en waar de bres 
in de taalgrens enkel kan gedicht worden 
door rederalisme. 


