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MISBAAR OVER TALENTEILING 
De C.V.P.-pers schrijft dat de liberalen tocli talentelling 

willen. En dat ze er dus zou komen. De C.V.P. Itan daar niets 
aan doen. Die hebben niets te vertellen in de regering ? 

Zoekt men toch een suksesje voor Eyskens, die zogezegd de 
liberalen zou schaakmat moeten zetten en een overwinning voor 
Vlaanderen boeken ? 

Of wil de franstalige vleugel van de C.V.P. toch de talen
telling ? Zo ja. Laat ze komen. 

We zullen met de formulieren vreugdevuren aanleggen. 
En nieuwe verkiezingen afdwingen. Dan zullen de kiezers 

Eyskens vertellen wat Vlaanderen erover denkt. 
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Vlaams-Naiionale I 
STELLINGEN in I 

brandpuni 1 
Dr, Leu Wouters. = 

Het laatste kongres van het 1 
Davidsfonds te St. Truiden, = 

heeft in radiJtale heiroordingen Ë 
stelling genomen in de Vlaams- = 
nationale yi'ohlematiel-. In zijn 1 
besluiten sprak het zich open- s 
lijk uit voor diepgaande struc- = 
tuurhervorwingen van de uni- E 
taire Staat, en stelde het zich 1 
dreigend op tegen elke regering, = 
die de tal en telling zou doorvoe- = 
ren. 1 

De Vlaamse pers, die meent E 
_ hier de polsslag te voelen van E 
a de meer en meer bewust wor- 1 
1 dende Vlamingen, besprak uit- = 
= voerig deze besluiten en wijst = 
§ de regering op de waarschuwing i 
M die hierin voorkomt, a 
§ Er klinkt zelfs een nieuwe = 
3 toon in sommige bladen, die = 
S voor kort nog, het lafhartige s 
= « vergelijk » van het C.V.P.- 2 
S congres te Charleroi aan hun s 
§ lezers poogden op te solferen. = 
S Toen spraken zij van een schoon = 
= maar hard congres, van een = 
= vooruitgang van de Vlaamse = 
S beweging in zake tanlregcling, 1 

5 Onder de druk van de meer = 
= en meer radikale Vlaamse open- = 
^ bare meniiig, verlaten zij hun = 
S vroegere loo-pgraven en stappen = 
g zij over in die van het Davids- = 
= fonds. 1 
§ Dat is een verheugende vast- = 
= stelling. = 
= Maar laat ons niet te voorba- S 
= rig juichen. 1 
g T)at nieuwe geluid, in de = 
g CV P.-pers lijkt zeer eenvor- 3 
= mig georkestreerd. Dat schijnt S 
S er op te wijzen, dat de verkie- = 
S zinnsstrijd in het zicht komt. = 
= T^^r is zo weinig goed te ver- = 
S tellen, over het beleid van de S 
E reqerinq, die na de overwin- 1 
g ning van de C.V.P. in 19-58 tot 1 
s stand kwam, S 

De uitslagen op elk gebied, s 
liggen zo ver beneden de prach- i 

_ tige kiesbeloften,de dwaasheden = 
g stapelden zich zo torenhoog op M 
S elkaar, dat alle machten die- = 
g nen aan het werk gesteld, om = 
S voor de partij te redden wat E 
= no a kan gered worden = 
1 Vooral het Vlaamse volk is E 
S de grote bedrogene geweest in E 
S dit onzalig beleid. E 
S Geen enkel Vlaams vraagstuk = 
§ werd, al teas het maar met een = 

vinger aangeroerd. S 
Geen zetelaanpassinq, geen § 

vastlegging van de taalgrens. E 
Geen tewerkstelling in Vlaan- E 

deren, geen oplosstnn mn het E 
1 onzalige repressie probleem. E 
S Op het aktief van de Vlaam- 1 
1 S€ rekening staat een grote nul. E 
1 En het passief, stijgt. De 1 
a Stnatsqetden voor investeringen = 
1 (60 % Vlaamse centen ) gingen 1 
I voor .3/4 naar Wallojiiê en E 
I Prussel. De verfransinp in = 
I Vlaams-Brabant wordt stelsel- i 
f mMia en vlug doorgevoerd, te- = 
I pen de fa^lweften in. De henoe- 1 
I minnen in alle ministeries in E 
I mPi>T^p,Thpnd nnti-Vln^vis. Het 1 
I V.V.0. rVl. Verbond Onenbnre | 
I hp<!tuTen) l-lnnnt dag voor dag 1 
I dit onrecht aan. '' = 
I En het frgst van dl, spijt de 1 
I in^nesnroken wil van pans f 
i Vloovdpren, wil deze renering E 
I de talpntellivo f och doorvoeren. 1 
I (Vervolg op blz. 2) E 

^«•iioiiiiii»»" iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
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De nieuwe regering: 

VOOR HOE LANG X 
Na lang sukkelen is eerste mi

nister Byskens dan toch met zijn 
nieuwe regering voor de dag geko
men. Hij was blijkbaar zelf be
schaamd over het resultaat, want 
hij voelde zich genoopt te verkla
ren dat het niet de « grote » re
gering was die hij gehoopt had te 
kunnen samenstellen en hij Het 
zich verleiden tot een vrij ondub
belzinnige beschuldiging aan het 
adres van hen die hem zgz. tegen
gewerkt hadden. Het is begrijpe
lijk dat de nieuwe regering, die 
geen nieuwe regering is vermits 
slechts vier ministers vervangen 
werden, in deze omstandigheden 
geen goede pers heeft en dat nie
mand kan geloven dat met zo'n re
gering de grote hervormingsplannen 
gaan uitgevoerd worden door de 
eerste minister voorgespiegeld. 

De waarheid is dat prof. Eys
kens zich krampachtig aan zijn 
portefeuille van eerste minister 
vastklampt, zonder zich te bekom
meren om de werkelijke belangen 
van het land. 

Zijn beleid is falikant uitgeval
len. Grc^te verwachtingen werden 
gewekt door een barnumkiespropa-
ganda rond zijn persoon en het fa
meuze sleutelplan, dat klaarblijke
lijk nooit bestaan heeft tenzij in 
het brein van de volksbedriegers 
van de C.V.P. 

Niet alleen politieke tegenstre
vers, maar zelfs de trouwste vrien
den van prof. Eyskens, die hem 
steeds door dik en dun verdedigd 
hebben, zijn zeer streng in hun 
oordeel. In « De Standaard » kon
den wij lezen : « De krisis zal maar 
opgelost worden wanneer prof. Eys
kens en zijn team. een einde ma
ken aan het steriele immobilisme 
van de laatste jaren... Sedert jaren 
is ons land op drift. Niemand durf
de een vaste koers uitstippelen. Wij 
drijven stuurloos op de golven van 
de wisselende konjunktuur. Prof. 
Eyskens zegt dat hij zulks wil ver
anderen. 

Niemand twijfelt aan zijn eer
lijkheid en zijn goede wil. Maar 
zijn regering heeft ons de jongste 
twee jaren ontgoocheld ». Deze ver
oordeling, komend uit de hoek van 
de trouwste aanhangers van prof. 
Eyskens, treft niet alleen hem per
soonlijk maar gans de regering en 
de twee regerende partijen. De 
C.V.P. en de nationale voorzitter 
van de C.V.P. zijn evenzeer verant
woordelijk : het zou een laf en be
driegen Ik manoeuver zijn thans een 
onderscheid te vnllen maken tus
sen eerste minister Eyskens en zijn 
regering enerzijds en Theo Lefèvre 
en de C.V.P. anderzijds. Dat is het 
manoeuver dat zich stilaan afte
kent. Destijds, na het verraad van 
de C.V.P. In de koningskwestie, werd 
de nationale voorzitter van de 
C.V.P., Van der Straeten-Walllet, 
de woestijn ingestuurd (bij manier 
van spreken : hij werd ambassa
deur benoemd in Argentinië). 
Thans kan men proberen De Schril-
ver en Eyskens te beladen met de 
zonden van de C.V.P. — maar uit
eindelijk gaat er in de CV.P. nie
mand meer overblijven dan het 
orakel Theo Lefèvre en zijn zeer 
nederige maar onbenullige lakeien. 

Men moet trouwens van niets 
meer verschieten. De zeer royalistl-
sche voorzitter van de zeer royalis- • 
tische C.V.P. heeft zich te Meche-
len een uitval tegen de Koning en 
het Hof gepermitteerd die de per

ken te buiten gaat van wat een Mi
nister van State, raadsman van 
diezelfde koning, toegelaten is zon
der zich zelf te blameren. Het moet 
wel erg zijn en de C.V.P.-voorzitter 
moet werkelijk ten einde raad zijn 
wanneer hij thans de schuld van 
de Kongolese tragedie in de schoe
nen van de Koning zoekt te schui
ven. 

Dit is een onaanvaardbaar pro
cédé omdat de eerste minister en 
de ministers politiek verantwoorde
lijk zijn voor de daden van de Ko
ning en dat het hun plicht is ont
slag te nemen wanneer zij deze 
politieke verantwoordelijkheid niet 
wensen te dragen. 

Wij hebben de Koning en het Hof 
niet te verdedigen — verre van 
daar — maar de verantwoordelij

ken moeten niet trachten hun ver
antwoordelijkheid af te wentelen 
op een man die zich niet kan ver
dedigen, die tot stilzwijgen veroor
deeld is door de Grondwet. 

Dat is laf en oneerlijk. 
Vals spelen ook de leiders van het 

A.C.V. die de schijn aannemen te 
protesteren tegen de zware lasten 
die eens te meer op de schouders 

door 'THrtfp.'ViutcUftSiUt 
van de kleine man zullen gelegd 
worden : wanneer de vertegenwoor
digers van de kristen arbeiders in 
de regering en in het parlement 
hun medewerking verlenen aan de
ze regering en deze maatregelen 
goedkeuren, dan zijn zij ten volle 
medeverantwoordelijk. 

Ondertussen spelen de liberalen 
ongestoord hun spel : zij zijn de 
werkelijke meesters van de toe
stand, zij dringen hun wil op, zij 
voeren hun politiek, een enggeestig 
partijdige politiek, en het 
logge C.V.P.-blok, met de absolute 
meerderheid in de senaat, laat zich 
manoeuvreren. WIJ hopen dat de 
liberalen niet zullen ontsnappen 
aan de verontwaardiging van de 
openbare opinie. 

Lang zal deze regering het niet 
kunnen volhouden. Het enige wat 
haar in leven houdt is de schrik 
van C.V.P.-ers en liberalen voor 
verkiezingen. Niettemin mag men 
zich aan nieuwe verkiezingen ver
wachten in het voorjaar van 1961. 
De Volksunie zal zich niet laten 
verrassen ! 

ZON en SCHADUW ovei VLAANDEREN 
Onder deze titel brengt de Heer 

Jozef van Overstraeten, voorzitter 
van V.T.B.-V.A.B. een reeks stand
punten in de bladen van deze bon
den. Een ervan geeft biezonder 
sprekende getallen. 

Het « toerisme » van onze Vlaam
se mobielen kreeg op 29 juli weer 
vijf doden en een aantal zwaar ge
wonden op zijn bloedige lijst. Een 
Roeselaarse autocar, die dagelijks 
mijnwerkers van La Louvière hon
derd km, ver naar West-Vlaande-
ren vervoerde, botste 's avonds te 
Zinnik op een tankwagen, met het 
tragisch gevolg dat we hierboven 
vermelden. 

Verder wordt herinnerd aan het 
feit dat van de vijftig gesneuvel
den in Kongo er 48 Vlamingen wa
ren en aan de Hagelandse en Kem-
pische slachtoffers van de mijn
ramp te Marcinelle waar men geen 
Vlaamse veiligheidsmededelingen 
nodig achtte. Over de autoramp te 
Zinnik geeft de Heer van Overstrae
ten nog het volgende ter overwe
ging : « Een mijnwerker uit Tielt 
of uit Roeselare legt tenminste 200 
km. per dag af. Dit is op 300 ar
beidsdagen per jaar, 60.000 km. of 
anderhalve keer de omtrekt van 
aarde op de evenaar. In een ar
beidsleven van 40 Jaar zal hij ten
minste 2.400.000 km. hebben afge
legd of zestigmaal de omtrek van 
de aarde. 

48.000 UREN VERLOREN 

Het stukje gaat nog verder met 
schokkende getallen : « Die mo
bielen-bussen kunnen op drukke 
wegen in nijverheidsstreken, met 
op- en afladen van passagiers, ten 
hoogste 50 km.'uur afleggen. Dit 
maakt dus vier niet betaalde ar
beidsuren per dag, op een jaar 1200, 
op een arbeidersleven 48.000 uren. 
Dit zijn bijna zes jaren van hun 
korte leven, zes jaren die volstrekt 
verloren gingen voor hun gezins
leven, hun ontspanning, hun kul-
turele vorming, kortom hun be
staan als mens. Daarenboven zullen 
zij nog veel meer dan anderen heb
ben hlootgestaan aan rampen, in de 

mijn en op de weg, aan ziekten, in 
de mijn en in de bus, aan werk
loosheid. Dit is het lot van tiendui
zenden onzer Vlaamse volksgeno
ten, aldus de hoofdredakteur van 
de V.T.B.-bladen, die ook steeds in 
zake zelfbestuur een duidelijk 
standpunt heeft ingenomen. Bo
venstaande tekent zeer klaar de 
toestand van de Vlaamse arbeiders, 
dit terwijl de Kristelijke arbeiders
organisaties als A.C.V. en K.W.B de 
verantwoordelijkheid tegenover 
hun duizenden Vlaamse leden 
trachten te ontduiken door de 
« Volksunie » te verwijten niets te 

doen voor de arbeiders. Laten wij 
mekaar goed verstaan, zoals wij dit 
reeds herhaaldelijk schreven, heb
ben wij sinds het verschijnen van 
ons blad, sinds het bestaan van de 
Vlaams-nationale partij tot in den 
treure het lot van de armzalige 
Vlaamse werkman aangeklaagd ter
wijl voornoemde Kristelijke ar-
beidersorganizaties, wier taak het 
ten slotte zou moeten zijn in te 
staan voor die Vlaamse werklieden, 
niets, maar dan ook niets verwezen
lijkt hebben waar zij er nochtans 
via hun mannetjes in parlement en 
regering de middelen toe hadden. 

Hoeven wij nog te herinneren aan het debat over de meerderwaarden 
en de daaropvolgende stemming ? 

Hoeven wij nog eens het beeld op te hangen van volksvertegenwoor
diger de Saeger die vier uur lang leeuw was en toen terug schaap werd ? 
Hoeven wij nog te herhalen wie toen tegen en wie toen voor Vlaanderen 
stemde. Onze volksvertegenwoordiger werd toen netjes alleen gelaten, de 
platonische redevoeringen van de A.C.V.-mannetjes ten spijt. De bladen 
als « Raak » en andere « Volksmachten » moeten zwijgen dat ze barsten, 
zij zijn het die de Vlaamse werkbeesten voor de aap houden en mede uit
buiten doordat zij enkel op hun kap leven en hun werkelijke belangen niet 
behartigen. Wij zullen dat blijven aan de kaak stellen, 

S.D.L. 

1 

^\oo\d kcei kouden^ 
Wij hebben er geen bezwaar tegen dat de belangen van de 

kapitalisten in Katanga behartigd worden omdat ook tal van 
kleinere spaarders aandelen van Katangese maatschappijen in 
hun bezit hebben. Het is echter een gevaarlijk spel d'Aspremont-
Lynden Afrikaai;ise Zaken in handen te hebben gegeven omdat 
ook in het overige gedeelte van Kongo nog belangen te verdedi
gen zijn. Het gaat daar niet alleen om aandelen maar ook om... 
1.000 landgenoten die nog steeds vermist worden. Ook aan hen 
mag men eens denken. En daarom had Eyskens beter een min
der verdachte persoon tot minister voor Afrikaanse Zaken aan
gesteld. Een beetje karakter ook tegenover het Hof zou men van 
Eyskens hebben mogen verwachten. Maar ja, wat heeft hij nu 
wel al goed gedaan ? 
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15. «Sales flamins» negerscheld
woord te pafi en te onpas. 
Zoals Demuyters zongen, piepen 
de muiters. 

17. U.S.A. onder het juk in Powers-
proces. 
Het piloodje moeten leggen. 

119. Minister August De Schrijver 
biecht belgische kongozonde voor 
de kamer. 
Wij hebben ons vergust. 

21. Senaat stemt overvloedig ver
trouwen in regering. 
Iemand onder bloemen begraven. 

23. Bunche door Indiër vervangen 
te Leo. 
Iemand de bunche geven. 

25. Senegal uit MaUfederatie. 
Het land hebben aan de Mali... 
of: malie hebben aan het land. 

29. « Verbeterde » Planta vah Unile
ver veroorzaakt netelkoorts In 
Nederland. 
Last hebben van de Lever. 

SI. Ganshof van der Meersch ziek. 
Lumumbago (slepende ziekte). 
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I Vlaams-Nationale I 

I stellingen in | 

I brandpunt | 
(Vervolg van blz. 1) 

De formulieren zijn yedrukt. 
De hherah viinisten van eko-
nomische zaleen heeft reeds alle 
schakingen ffetroffen, róor^de. 
doorvoering err an. 

weet al z^gt «e het niet, dat _ 
de Regering Eyslens, de moei- 1 
lijkheden van financiële aard g 
ntet zal ie 1}oven kamen, en in § 
de eerstkomende maanden zal 5 
dienen af te treden. = 

Een nieuwe regering zonder § 
verkiezingen is uitgesloten. g 

Van daar wellicht haar radi- g 
kale toon in Vlaams cpzirht, | 
Alleen op dat phn zijn nog s 
VELOFTEN mogelijk. Deze | 

• beloften gaan zelfs tot federale | 
herinrichting van de Unitaire 1 
Staat. Uoe spijtig dat mj uit | 
ervaring weten wat partijbel^f' g 
ten vóór de verkiezingen iranrd § 
zijn^ 1 

:• En toch zit er iels reilicu- i ' 
; gends in. = 
I Het beinjst dat de gediuhle 1 
I van zelfbestuur voor Vlaande- s 
i 'ren, met het nur veld wint. = 
I IkLt het Vlaamse volk zich i 
l daarcan meer en meer beirusf | 
\ wordt. 5 
j Het onveranderlijk en uiie- = 
i graal Vlaams nationaal pro- B 
Ë gramvia van de Volksunie zal = 
I 'in afzienbare tijd MOETEN | 
= verwezenlijkt woi'den. = 
I Dr. Leo Woatei^. = 
illlllllllllllllllllllllHIIIMIIIIIIIIillllllllllllllinillllllllMIMIHKÜIli 

DF. GROOTMEESTERS 
In Het Volk van 12 september 11. 

belicht E.VC. onder het opschrift 
<f De grootmeesters der Belgische 
gemeenten » de invloed van de li
beralen op de gemeentebesturen. 
Weliswaar besturen de hberalen 
alleen of in samenwerking met an
dere partijen slechts een 300 tal van 
de 2.600 gemeenten in België maar 
toch is hun invloed op de gemeen
tebesturen uitermate groot omdat 
ze alle diensten in handen hebbpn 
waarvan de gemeentebesturen on
rechtstreeks afhangen 

Over het algemeen kunnen de ge
meenten slechts wegen aanleggen 
met behulp van het Ministerie van 
Openbare Werken. Daar troont mi
nister Vanaudenhove. 

Kredieten voor de wegen worden 
verstrekt door het Gemeentekre
diet Daarvan is voorzitter, de heer 
Motz, voorzitter van de liberale 
partij, en direkteur-beheerder Mar
cel Vanaudenhove, broer van de 
minister. Het genieenteonderwijs 
heeft heel wat te maken met het 
Ministerie van Openbaar Qnderwijs. 
Daar zit de liberale minister Mou-
reaux. Vermits anderzijds de staat 
praktisch alle belastingen tot zich 
getrokken heeft, hangen de ge
meenten financieel sterk af van 
het Ministerie voor Binnenlandse 
Zaken. En daar treffen ze de libe
rale minister Lefèbvre aan, thans 
eveneens vice - eerste - minister. 

De liberalen weten inderdaad 
wat ze doen ! Ons moet E.V.C, niet 
meer overtuigen dat de liberalen 
onbetrouwbaar zijn. Van de drie 
traditionele partijen kunnen we 
haar het minst luchten omdat ze 
vol zit met anti-Vlaamse krachten 
en met profiteurs. 

Veel anders is er bij de libera
len niet meer te vinden. 

Maar voor wie schreef E.V.C, zijn 
artikel ? 

. . Er rOQ.tbre€lst .maar. een zaak aan 
het opschrift en wel de grote on-

^"'öeTtiter 'Open Brief aan Gaston 
Eyskens. Het is immers de man met 
de sleutel die al deze sleutelposl-

' ties aan de liberalen geschonken 
heelt. 

Gemeentebesturen kiest voor de 
C.V.P. Zij levert u uit aan de libe
ralen. 

Het HOOFDSEKRETARIAAT 
verzoekt nogmaals de POST-
ABONNEES geen maand of 
langer te wachten om bij het 
postkantoor, dat de uitreiking 
voor hun woonplaats verzekert, 
klacht in te dienen wegens het 
NIET of ONREGELMATIG be
stellen van DE VOLKSUNIE. 

Wanneer zij hun blad niet 
ontvangen hebben in de loop 
van de week, volgende op de 
EERSTE of de DERDE ZATER
DAG van de maand, moeten zij 
DADELIJK en SCHRIFTELIJK 
de heer Postontvanger daar
van op de hoogte brengen. 

Slechts wanneer aan zulke 
schriftelijke klacht geen ge
volg wordt gegeven, moet het 
Hoofdsekretariaat verwittigd 
worden (A.P.N.). 

WALGELIJK 
De motie van het Algemeen 

Vlaams Oud Hoogstudenten Ver
bond (Vlaams Verbond voor Acade
mici) tegen de oprichting van 
franstalige overgangsklassen te 
Leuven door de regering Eyskens 
kreeg in « Het Volk » kommentaar 
onder het opschrift « Een slecht 
punt voor minister Moureaux ». De 
C.V.P.-ministers die de grote meer
derheid van de regering Eyskens 
uitmaken en de flamingant Eyskens 
zelf hebben natuurlijk met heel dat 
geval niets te maken ! 

i: Het Volk » hangt de onnozelaar 
uit. 

Wij laten onze lezers zelf oorde
len en geven hun kommentaar : 

« Heeft minister Moureaux zich 
een besluit laten voorleggen dat 
niet overeenstemde met zijn inten
ties, terwijl zijn aandacht meer was 
toegespitst op de regeringsonder
handelingen Of heeft hij inder
daad verleden jaar met zijn verkla
ringen de Vlamingen slechts wat 
zand in de ogen willen strooien ter
wijl zijn daden heel anders zijn 

Dan zouden wij betreuren dat wij 
de jongste weken geen campagne 
hebben gevoerd om minister Mou
reaux uit het zadel te wippen bij 
de regeringswijziging. 

In elk geval die opening van 
Franse klassen in de Vlaamse stad 
Leuven is een slecht punt voor de 
minister van Onderwijs. Wij zullen 
zijn pfolitiek gade slaan met zeer 
kritisch oog. > 

Walgelijk doodeenvoudig. 
Het Volk en de CVP. slaat alles 

gade met kritisch oog. Reeds 130 
jaar lang. En laten de liberalen lus
tig verder verfransen. Te Leuven, 
te Gent, te Brussel : haast overal. 
Zij helpen goed mee. Met de steun 
van de onnozele flamingantische 
halzen die elke verkiezing weer met 
hun « kristelijk » geweten de frans
kiljons verder vrij spel geven. 

4 OP 20 
Op taalgebied biedt de nieuwe 

regering Eyskens geen verbetering 
tegenover de oude, althans niet 
wat betreft de volwaardige minis
ters 

Bij de « Vlamingen » vallen al
leen Eyskens, Baron De Vleeschau-
wer van Braeckel, Segers en Dequae 
tot de Nederlandstaligen te reke
nen. De andere « Vlamingen » Van 
Houtte, Meyers, Vanaudenhove, Li-
lar en Vreven hebben niet het Ne
derlands als huistaal Deze 9 Vla
mingen staan tegenover 11 Walen 
en Franstalige Brusselaars 

Alleen bij de tweederangsminis-
ters of staatssekretarissen zijn de 
Vlamingen in de meerderheid : 
drie tegen een. 

Deze staatssekretarissen zullen 
echter grotendeels ondergeschikt 
zijn aan andere ministers En zo 
gezien is hun meerderheid weer 
zinnebeeldig. Bij de ondergeschik
ten zijn de Vlamingen In de meer
derheid. Zij zullen de volwaardige 
ministers hier en daar mogen ver
vangen in Vlaanderen en de frans
talige mededelingen mogen verta
len. Maar ja ze zullen dan toch een 
ministerwedde, trekken En dat is 
ook al Leta 

Ml"NU OP JAOHT 
Gedurende de jongste we.ken 

heeft De Standaard alles behalve 
gewapperd. De "Vlag hing maar zeer 
slap. Haar berichtgeving was bene
den het peil van kranten als Het 
Volk of De Gazet van Antwerpen 

Sinds de heer D'Haese dan toch 
eindelijk zijn geloof in het schild 
en het zwaard van Vlaanderen 
schijnt verloren te hebben werd de 
Vlaamse strijdbaarheid overgelaten 
aan een anders zeer verdienstelijke 
Bové. 

Opvallend is de voorkomendheid 
waarop Manu Ruys eerste-minister 
Eyskens behandelt, Niemand vat 
Sleutelman Eyskens nog ernstig op 
als eerste-minister. Vandaar dat 
Manu hem toch nog wat aanzien 
wil verlenen door zijn professors-
titel voor de pinnen te halen. En 
Manu tracht Eyskens opvallend in 
het gevlei te komen. Naar we ver
namen zou ooTc hij De Standaard 
moe worden en op een nieuw 
baantje azen. Wat noclitans niet 
professor maar '^el eerstè-minister 
Eyskens hem moet bezorgen. 

POLITIEK AVONTUUR 

In hetzelfde artikel eindigt Ma
nu Ruys met de d'-^^iogische poli
tiek van de « partijen » te veroor
delen « Wie het program van Eys
kens verwerpt, effent de weg voor 
het politieke avontuur » schrijft de 
heer Ruys. 

Mogen we ons de opmerking ver
oorloven dat niet de Volksunie bij 
de jongste verkiezingen een 
wonderbaar <• sleutelprogram » 
vooropzette dat « onze beste kans » 
was. Niet wij beloofden een " grote 
.stijging van 's lands welvaarts
peil >. 

Dat deed de man die ons — de 
zoveelste maal — nieuwe belastin
gen wil opdringen. Samen met de 
potsierlijke liberale spitsbroeders, 
de mannen van de 25 % belastings
vermindering. 

DE KROON ONTBIOOT 

In zijn redevoering te Mecneien 
«ver de Koagopolitiek heeft Theo 
Lefèvre getracht de C.V.P. enigs-
lins wit te wassen door het Hof te 
beschuldigen van een reeks dwaas
heden, zoals het aanstellen van Pé-
tillon, van Ganshof van der 
Meersch en zo veel andere dingen. 

Het is juist dat de verborgen 
machten in België de koning als 
een pion op hun schaakbord be
schouwen en dat tal van grc^pjes 
luide hun aanhankelijkheid aon de 
koning uitschreeuwen om hun duis
tere drijverijen te verbergen. 

Theo Lefèvre vergeet echter een 
zaak. En wel dat de koning niets 
kan doen zonder door een minister 
gedekt te worden. 

Welnu Eyskens heeft steeds de 
koning gedekt omdat onze Gaston 
alles slikt als hij maar eerste-mi
nister mag blijven. 

Theo Lefèvre nu heeft met zijn 
C.V.P. Gaston Sleutelmans naar 
voor geschoven. Waarover klaagt 
hij dan ? 

ACKTERUITSTELLING 

De Standaard en andere Vlaamse 
C.V.P.-kranten schrijven met ver
ontwaardiging over de ekonomische 
achteruitstelling van het Vlaamse 
land naar aanleiding van de cijfers NIET MOOI 
die bekend gemaakt werden over de 
Investeringen in het raam van de Het A.C.V. en Theo Lefèvre voel-
wetgeving voor ekonomische expan- den dan nog meer voor nieuwe ver-
tie. Deze verontwaardiging is wel kiezingen dan voor een verder re-
erg schijnheilig - want^toen C.V.P.- geren met de liberalen met het tref-
volksver tegen woordiger De Saeger f en van onropulaire maatregelen, 
in de Kamer waarschuwde en dit Eyskens die echter van niets an-
resultaat op voorhand voorspelde ders droomt dan van zolang moge-
stond hij alleen in C.V.P.-rangen en lijk eerste-minister te blijven heeft 
werd hij door diezelfde pers niet ge- hen echter met de rug tegen de 
steund. Toen vond deze pers het muur geplaatst met zijn sombere 
maar goed dat eerste minister Eys- uiteenzetting van de T.V. 
kens de ve-crouwenkwestie stelde ! Toen kon de C.V.P. de verkiezm-

Ook nu hebben zij de moed niet gen niet meer ingaan met nieuwe 
om de verantwoordelijkheid van rooskleurige beloften. 
prof. Eyskens voor deze achteruit- Niet mooi van Gaston, 
stelling vast te stelle,ny en hem hun 
vertrouwen te weigeren. • ' " " " " ' " " 

Hoe kan er dan ooit iets verande- ^^^^ Q J ^ L AAN ONZE 
den aan de lamentabele geschie<5e-
nis van de achteruitstelling van IIIFRrifAMPAMIF 
Vlaanderen die nu reeds 130 jaar IfcnrM»mrRHtfC 
duurt op alle gebieden! , , . . . . . . . . . M 

H. • in. • • ^ n g _ • I J » ^ JP 

Mensen 

ARGELOOSKEID HEEF^ 
GRENZEN n 

De Volksgazet gaat voort met 
partij te kiezen in Kongo voor Loe-
moemba tegen de meer demokra-
tische par t i jenih . Ziet zij dan niet 
dat de afstammeling uit de voor
malige Kongolese slavendrijvers-
stam, Loemoemb'd, of hij het nu wil 
of niet, meer een meer gevangen 
geraakt in de netten van de kom-
munisten ? 

Afkeer voor het kapitalisme is 
uitstekend. Maar ten slotte kan 
men — hoe moeilijk het ook is — 
het kapitahsme nog bevechten waar 
het baas Is. Bij het kommunisme 
kan men dat nifet. Omdat men on
middellijk gewelddadig uitgescha
keld wordt. 

Er moeten toch grenzen zijn aan 
de argeloosheid. 

WIJ NIET ALLEEN 
Reeds zo lang klagen wij de 

krankzinnige uitgaven voor het le
ger aan, de schandahge miljarden-
geschenken die men aan de ver
oordeelde mijnen geeft, de verrot
ting van de ziekteverzekering. Ie
der weldenkend mens weet dat het 
schoolpakt uitgaven vereist die in 
het raam van de huidige financiële 
toestand te hoog zijn. Eenieder 
weet dat er geknoeid wordt met de 
begrotingen... Die toestand duurt 
reeds vele jaren en heeft ons — on
danks een fundamentele gez(Made 
ekonomie — op de rand van het 
financieel failjiet gebracht. 

Wie schreef de voorafgaande ain-
nen ? Manu Ruys in De Standaard 
van 2 september 11. 

Heeft de Volksunie gelijk ? Of de 
liberalen eu de CV.P. ! 
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PARLEMENTAIRE GATHECHISMUS 

— Wat IS de Grondwet ? 
Een verzameling van spreuken waartegen men ongestraft 

kan zondigen. Wat duidelijk blijkt uit de hoofdsiweuk : « Alle 
Belgen zijn gelijk voor de wet •>. De Grondwet wordt voorgesteld 
door een groot vrouwmens met ogen zonder blik; zij draagt een 
schild waarop nummers staan zoals voor de tien geboden. 

— Wat is het Parlement 
Het Parlement is een groot gebouw waar enige weken per 

jaar gesproken wordt over zaken die de grote helft van de par
lementairen niet begrijpt. Zij blijven dan ook thuis. 

— Hoe worden hun onkosten vergoed ? 
Zij hebben geen onkosten; het is het enige beroep waar 

geen onkosten aan verbonden zijn, zelfs geen belasting. Zij rei
zen bovendien gratis. Ook als zij niet komen worden zij betaald. 
Hun normaal inkomen is 10.000 F. per aanwezigheid. 

— Wie zien er het voornaamst uit in het Parlement ? 
De deurwaarders. 
— Wat is een minister ? 
Dat is iemand van het Parlement die in een ministerzetel 

zit. 
— Wat doet oen minister ? 
Niets. 
— Hoeveel ministers zijn er ? 
Eén op ongeveer 15 parlementsleden. Dat is een internatio

naal parlementair rekord. 
— Is er nog een ander parlementair rekord ? 
Ja. Het wordt behaald door de liberalen Een vierde van de 

liberale parlementairen is minister. 
— Wat verschil is er tussen een minister en een staats

secretaris ? 
Geen. 
— Er zijn ook ministers van koordinatie. Wat betekent 

zuJks? 
De regering is druk (?) bezig met te onderzoeken wat het 

mag betekenen. 
— Wat zal er nu met Merchiers gebeuren ? Wordt die nu 

weer professor ? 
Om deze ramp te voorkomen zal hij tot gouverneur worden 

benoemd. 
Daar kan hij zijn ministeriele slaap voortzetten. 
— Wat betekent die sleutel waarmee Eyskens reeds zolang 

rondloopt ? 
Het is een awaar ding dat niet past In het sleutelgat. 

§ 
i 
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BINHENUNOSE SPIEGEL 
Beleid der nieuwe regering 

Dubbelzinnigheid in Kengoiees vraogsluli 
Einde augustus was de heer Eyskens er nog steeds niet in 

geslaagd, zijn sinds een week reeds aangekondigde nieuwe rege
ring samen te stellen. 

Op 31 augustus hield de eerste minister een zeer melo-dra-
matische toespraak via de radio en de televisie. Hij ontvouwde 
er een programma dat zelfs de vermetelste moest doen duize
len : voor alle noden en tekorten op ieder gebied prees hij één 
en dezelfde wonderzalf aan : een nieuwe regering Eyskens. Al
gemeen werd deze palaver beschouwd als de zwanenzang van 
de premier doch, mede onder druk van het Hof en het part i j 
bureau, deed zich de volgende dag een kentering voor en kon 
Eyskens op 2 september dan eindelijk met zijn nieuwe regering 
voor de dag komen. Van het aangekondigd groot kabinet kwam 
niets in huis en de eerste-minister zelf kon nauwelijks zijn ont
goocheling verbergen toen hij de heren voorstelde aan de pers. 
Het invoeren van het nieuwe snufje der staatssekretarissen be
lette niet dat iedereen zich met verbazing afvroeg, waarom het 
samenstellen van een slechts in geringe mate gewijzigde rege
ring wekenlang moest aanslepen. Ook op taalgebied voldoet de 
ploeg niet : de verhouding is 12 - 12, maar dan moet men de 
heren Van Houtte en Lilar voor Vlaamssprekenden verslijten; 
rijzelf echter zorgen er gewoonlijk voor dat men daartoe de kans 
niet krijgt. 

Het Is sterk te betwijfelen of aan deze regering een lang le
ven is beschoren. De samenstelling ervan staat In het teken van 
het kompromis. Met Van Houtte hebben financiële groepen een 
vinger in de pap, d'Aspremont-Lynden moet dekking in de rich
ting Laken verschaffen en Yves Urbain, grote manitoe van ï-a 
Cité, is een bulging in de richting der christelijke sindikaten. 
Het is uiterst twijfelachtig dat de heer Eyskens. wiens vorig be
leid vooral gekenmerkt werd door Immobilisme, genoeg gewicht 
zal bezitten om dsze middenpuntvliedende krachten bijeen te 
houden. 

De weg van deze regering ligt trouwens bezaaid met gevaar
lijke klippen. 

Eyskens wil beginnen met een programma van besparingen. 
De praktijk echter heeft geleerd dat deze besparingen heel fraai 
lijken op papier doch dat dit papier gewoonlijk vergeelt in de 
administratieve stofnesten. De zeven miljard nieuwe belastin
gen daarentegen zullen maar al te gauw tastbare werkelijkheid 
worden. Ze zijn thans reeds een bron van nauw verholen wan
trouwen tussen de christen-demokraten en de liberalen. De sa
menstelling van het kabinet en de aanwezigheid van de blauwe 
partner wettigen de vrees dat vooral de arbeiders en midden
standers de last zullen te torsen krijgen. 
V Einde september komt de nieuwe regering met haar pro
gramma voor het parlement. Sommigen voorspellen dat Eys
kens zelfs deze termijn niet zal halen. 

Dadelijk daarna vervalt de wissel der talentelling. Op het 
Kongres van het Davidsfonds is het de premier nog eens duide
lijk gemaakt dat deze wissel in ieder geval gehonoreerd moet 
wordeiL 

Inmiddels is het Kongolees probleem nog wat onoverzichte
lijker geworden. 

Einde augustus trokken de laatste Belgische troepen uit on
ze voormalige kolonie weg. Dadelijk daarop stelde Rusland 10 
Iljoesjin-vliegtuigen ter beschikking van de centrale regering 
om haar troepen naar Kasai en de Katangese grens te vervoe
ren. Rond Kalonjl's hoofdstad Bakwanga begonnen bloedige ge
vechten. 

Het. terugtrekken van de laatste Belgische soldaat en de 
openlijke Russische inmenging gaven Kasa-Voeboe de gelegen
heid om tegen Loemoemba in te grijpen. Op 5 september ont
sloeg hij zijn premier en duidde hij Ileo als nieuwe formateur 
aan. De dag daarop greep de UNO rechtstreeks in door de radio 
en de belangrijkste vliegvelden onder kontrole te nemen. 

De president omzeilde de maatregel door het woord te voe
ren via zender BrazaviUe. Op 7 september annuleerde de Kïuner 
het wederzijds ontslag van Kasa-Voeboe en Loemoemba met 60 
tegen 19 stemmen. De heer H besloot, de veiligheidsraad bijeen 
te roepen en oefende alvast kritiek uit op België en Rus'and we
gens het verstrekken van militaire hulp. Daags nadien waagde 
laatstgenoemde een staatsgreep en riep zich zelf uit tot staats
hoofd en opperbevelhebber van het leger. 

Te New-York kwam de Veiligheidsraad in de grootste ver
warring bijeen om er telegrammen te lezen waarin beide par-
-tijen het recht en de wettelijkheid ieder voor zich opeisten; de 
vroede heren ontweken voorlopig het probleem door sine die 
een te gaan. 

Inmiddels gaat te Leopoldstad het touwtrekken met steeds 
wisselende kansen door. Wegens de stugge houding van Rus
land, Ghana en de V.A.R. is de toestand meer dan gevaarlijk 
geworden en wordt de vrees gewettigd dat, bij uitblijven van 
een spoedige oplossing, Kongo cp de één of andere wijze toch 
nog een nieuw Korea wordt. 

Dit alles vervult ons met grenzeloze dankbaarheid voor het 
beleid van de heer Gaston Eyskens, premier van de oude en de 
nieuwe ploeg... 

13.9.60. 

De machtsstrijd tussen Kasa-Voe
boe en Loemoemba vertoont alvast 
één lachwekkend aspekt : de Ba-
kongo-nationalist geniet de steun 
en de warme simpatie van tallo
zen die hem tot voor kort nog ver
guisden als de baarlijke duivel van 
het federalisme. 

Onze politiekers, belast met de 
Belgïsche erfzonde, hebben aan 
Kongo een unitaire baziswet en een 
unitaire struktuur geschonken. De
ze misdadigde dwaasheid is de eer
ste en diepste oorzaak van alle 
ellende die thans over onze voor
malige kolonie is gekomen. 

Dank zij de Belgische strijd te
gen federalisten als Kasa-Voeboe 
en Tsjombe kon Loemoemba vol
doende politiek gewicht verwerven 
om uiteindelijk, met het ultieme 
stootje van Ganshof, de balans de
finitief in zijn voordeel te doen 
overhellen en premier te worden 
van de nieuwe Republiek. 

Toen de machtsoverdracht niet 
volgens schema verliep en Loe
moemba zich een eerder ondank
baar man betoonde, maakten onze 
unitaristen gretig gebruik van de 
Katangese afscheiding om althans 
in een deel van Kongo — het deel 
dat steeds 80 % van de Kongolese 
rijkdom heeft opgebracht — terug 
vaste voet te krijgen. Officieel 
heette het nog steeds dat België de 
-struktuur en de baziswet van de 
nieuwe Republiek bleef erkennen; 
in het geniep echter werd ruime 
militaire en financiële steun ver
leend aan de Katangese separatis
ten. 

Samen met Rusland genoot ons 
land de triestige eer, door de heer 
Hammerskjóld voor het forum van 
de wereld aangeklaagd te worden 
wegens direkte militaire inmening 
in Kongo. Eyskens vond geen beter 
argument dan nogmaals te verwij
zen naar de unitaristische fiktie en 
te verklaren dat de aan Katanga 
geleverde wapens deel uitmaakten 
van de hulp die krachtens het Bel
gisch-Kongolees vriendschapsver
drag diende geboden te worden. Ook 
het afvaardigen van » technici » der 
Rijkswacht kwam op rekening van 
hetze'fde vriendschapsverdrag. 

Lafheid, kwade trouw en slecht 
geweten hebben onze regeerders 
belet, openlijk stelling te nemen 
ten voordele van Tsjombé. Lafheid, 
kwade trouw en slecht geweten be
letten hen, hun verbintenissen te
genover de unitaire Kongo na te 
komen. 

* • 
Deze dubbelhartige politiek Is of

ficieel bekrachtigd geworden bij de 
samenstelling van de nieuwe rege
ring. Kongo is een onafhankelijk 
land en formeel gezien vallen de 
betrekkingen met dat land dus on
der de bevoegdheid van Buiteland-
se Zaken. Het belang van onze rela
ties met Kongo zou volkomen de 
benoeming van een staatssekretaris 
voor Kongolese zaken wettigen. 
Eyskens echter heeft er de voor
keur aan gegeven, het departement 
met het « Afrikaanse » uithangbord 
te handhaven. Titularis is de heer 
d'Aspremont-Lynden. Het is voor 
niemand een geheim dat de minis
ter van Buitenlandse Zaken, dhr 
Wigny, alles behalve ingenomen 
was met deze benoeming. 

Men hoeft niet ver te zoeken naar 
de reden van deze animositeit. d'As
premont-Lynden, die deel uitmaak
te van het kabinet van de eerste 
minister voordat hij met bijzondere 

Tjeef Kaioot, Schild en Iwoord van Vlaanderen! 

opdracht naar Katanga werd ge
stuurd, behoort tot de familie die 
de financiële belangen van het Hof 
behartigt. De d'Aspremonts zelf 
zijn sterk geïnteresseerd in Katan
ga. Graaf Gobert d'Aspremont-
Lynden, grootmaarschalk van het 
Hof, Is kommissaris van de Société 
Générale, beheerder van de C.M.B. 

en van de Compagnie du Katanga. 
Het hoeft dan ook geen verbazing 
te wekken dat de nieuwe minister 
voor Afrikaanse Zaken zich ten 
zeerste bekonmiert om het welzijn 
van Tsjombé en van de Union Mi
niere. 

(Vervolg op blz. 4) --

« Het » buitenlands nieuws is natuurlijk Kongo; om redenen 
van praktische aard en ook omdat in de Wetstraat alles nog 
rond Kongo draalt, blijven we onze voormalige kolonie nog 
steeds behandelen in onze binnenlandse spiegel. Dat daarbij 
geen imperialistische of neo-kolonialistlsche bedoelingen voor
zitten spreekt voor iedere lezer van dit (nationalistisch) blad 
wel van zelf. 

Naast Kongo is het overige Afrikaanse nieuws totaal onbe
langrijk. Toch willen we even wijzen op een zeer moedige en 
verstandige redevoering van de Zuid-Afrikaanse eerste-minis
ter. Dr Verwoerd, over de apartheid. 

Hij verklaarde dat Zuld-Afrlka voor een zeer ernstige crisis 
staat en dat het rassenprobleem binnen zeer korte termijn — 
maximaal 10 jaar — volledig moet opgelost zijn. Hij drong aan 
op een verhoging van het loonpeil der Bantoes. Totnogtoe heb
ben veel (Vlaamse) voorstanders der apartheidspolitiek zich 
herhaaldelijk moeten ergeren over de calvlnlstlsch-hooghartige 
wijze waarop talrijke Zuld-Afrikanten het Ban toe-probleem be
handelden. Met Verwoerd is echter ook op dit gebied een kente
ring gekomen; hij weet het zijn blanke landgenoten duidelijk 
te maken dat volledige apartheid tevens betekent dat de « wlt-
mens » ze'f de zware en vuile karweien zal moeten opknappen. 
Deze laatste konsekwentie der rassenscheiding wordt moedig 
aanvaard; een dergelijke houding is ons heel wat simpatleker 
dan de politiek van talrijke anti-aparten, wlen het slechts te 
doen is om behoud van zwart proletariaat en goedkope arbeids
kracht in de bidonvilles aan de rand der steden. 

Het Nederlands vllegtulgmoederschip Karel Doorman dat, 
na het vlagvertoon in de wateren van Nieuw-Gulnea, een bezoek 
aan verschillende Aziatische havens brengt, werd verzocht geen 
Japanse haven aan te doen. Dit onheus gebaar vond zijn oor
sprong in de druk die door de Indonesische regering op Japan 
werd uitgeoefend. Zoals bekend handhaaft Soekarno zijn aan
spraken op Nieuw-Guinea en beschouwde hij het vlagvertoon 
a's een vijandige daad. Inmiddels krijgen de Nederlandse be
doelingen inzake Nieuw-Gulnea stilaan vastere vorm. Dit laat
ste overblijfsel van het voormalig bezit in Azië is een blok aan 
het been van onze Noorderburen. De Papoea-bevolking is er 
nog zeer achterlijk, er wordt wel wat petroleum aangeboord en 
copra en racao verplant, doch al met al blijft Nieuw-Guinea 
een financiële slok-op die jaarlijks 80 miljoen gulden verslindt. 
Nu dit land klaargemaakt wordt voor zelfbeschikking binnen 
afzienbare tijd zal de Nederlandse financiële inspanning nog 
gevoelig opgedreven worden. 

Op Kuba heeft Fidel Castro nog maar eens zijn aanhangers 
bijeengeroepen om een urenlange redevoering te houden. Voor 
een menigte van meer dan 500.000 geestdriftige volgelingen ver
klaarde hij, de betrekkingen met Formosa te verbreken en voor
taan diplomatiek verkeer met de Chinese Volksrepubliek te zul
len onderhouden. De Kubaanse premier stelde voorts de vraag 
of Kuba in geval van een Amerikaanse invasie de hulp der Chi
nese volksrepubliek moest aanvaarden. Het antwoord was een 
duizendvoudig ja. Inmiddels blijft Castro Amerikaanse bedrij
ven nationaliseren, o.m. de bandenfabrieken USA-Rubber, Fi
restone en Goodyear, met een geschatte waarde van 25 miljoen 
dollar. Het gaat echter niet op uit dit alles af te lelden dat Cas
tro, die een vurig katholiek Is, thans een verwoed kommunist 
zou zijn geworden. De heftige Kubaanse reacties worden al heel 
wat begrijpelijker wanneer men bedenkt dat de Verenigde Sta
ten, dank zij or.m. de sulkerrlet-monokultuur, het eiland steeds 
tot ekonomische afhankelijkheid hebben gedoemd. 

Kuba is echter niet het enige haar in de Oost-West-boter. 
Ook in Berlijn gaat het momenteel minder vlot. Als tegenmaat
regel voor het Kongres der Ostvertrlebene In West-Berlijn heb
ben de Oosteljke autoriteiten nog maar eens het grensverkeer 
bemoeilijkt. Deze Oostduitse onderneming heeft tevens kenne
lijk de bedoeling, het Westen nog even te herinneren aan de 
zeer broze positie van het West-Beriljnse eiland; het gebaar is 
niet zonder onhei'spellends betekenis aan de vooravond van de 
algemene UNO-vergaderlng waarop mijnheer K persoonlijk met 
wellicht ultieme ontwapeningsvoorstellen voor de dag zal ko
men. 

De Amerikanen zijn helemaal niet op dit bezoek gesteld en 
zullen trachten het zo onaangenaam mogelijk te maken, o.m. 
door drastische verp'aatsings-beperklngen. Intussen zal op deze 
vergadering blijken dat, o.m. dank zij de aanwezigheid van de 
talrijke nieuwe Afro-Aziatische leden, de periode van het Rus
sische minderheids-njet wel definitief achter de rug is. 

En tenslotte in Europa de perskonferentie van De GauUe 
waaruit vooral te onthouden is dat het zelfbeschikkingsrecht 
der Algerijnen neerkomt op het recht om Frans te blijven. De 
president hekelde de Europese eenmaking en de Nato; dit laat
ste organisme steunt volgens hem onvoldoende de Franse « pa
cificatie-politiek » in Algerië. De Gaulle sprak bij voorbaat zijn 
(misprijzend) njet uit over iedere eventuele UNO-inmening in 
zijn Afrikaanse politiek. 

Er is hoegenaamd geen reden voor ons, Vlaams-nationalis
ten, er fier over te zijn dat de Franse president stamt uit een 
geslacht dat eens Van de Walle heeft geheten... 

13.9.1960. 
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WIE DICHT MEE 1 
De heer Eyskens bee{t ons — toen hij zijn nieuwe regering langs de 

T.V. den voUte voorstelde — suspense beloofd. Die sospenf.* heeft alvast nw 
aller vriend Ernest gekregen : het is tussen mijn dichteressen en diehtcren 
deic keer een r.eer hardnekkig gevecht geworden voor de eerste plaats. Te
vens Is gebleken dat mijn korrespondenten minder last hebben gehad met 
het lirouwen van een treffer dan Gaston met het samenflansen v«.n zijn 
regering; de kwaliteit staat in omgekeerde verhouding tot de Inspanning ! 

Oordeel maar zelf : 
— D.V. Ve Bosvoorde : K om andermans geld te verteren ». 
— V.N. te Lede : u al zag hij zijn C.V.P.-ere n. 
— V. te Asse : » om ons stroop aan de baard te smeren ». 

Zeer goede inzending (en erbij een bankje van 100 V. » opdat De Volks
unie spoedig weekblad zou worden ») van mijn trouwe korrespondente en eer
ste hoofdtreffer A.F. te Kwatrecht : 
— i( om kat voor konijn te serveren ». 

Het lot (zijnde het klassiek spelletje kruis of munt op de redaklietafel) 
had echter een uitgesproken voorkeur voor de nuchtere, zakelijke en zeer 
juiste vaststelling van de heer A.D.B, te Brugge : 

<' Kom, laat ons maar verder regeren; 
)> ze zullen ook dat wel verteren ! » 
verklaarde Gaston < 
en deed wat hij kon 
(net een nieuw stel NOG flauwere heren. 

Doch laat ons thans deze (flauwere) heren — oif toch één onder hen al
vast — van wat dichterbij bekijken. Voor het strand als een wereld zo groot 
w*ar mijn vlag staat geplant heeft dhr Gaston Eysken« een reuze-minister 
gevonden : 

Er was nii-iiuind beter te vinden 
dan hoveling d'Aspremont-Lynden 
Zijn hoop en zijn geld 
is in Tsjombé gesteld 

Zoals altijd : een Heideland voor de beste inzending. Oploeeingen vóór 
donderdag a.s. per adres de redaklie aan 

Uw dienstwillige Ernest. 
P.S. — Laattijdig kregen we nog volgende inzending ; « Om sleutel en 

slot te forceren ». 

ONS AANZIEN 
De kleurpartijen geven vaak hoog 

op over het aanzien van België in 
de wereld, daar waar de,jgro,t^ jn^er^ 
derheid In de wereld niet eens weet 
dat België bestaat. Thans heeft de 
regering Eyskens ons echter een 
geweldig aanzien geschonken. Ham-
marskjoeld In zijn Jongste verslag 
maakt enkel gewag van « zekere 
landen > die Loemoemba steunen. 
Voor ons land acht hij die omzich
tigheid niet nodig. En België krijgt 
met name de volle laag. Wat heb
ben onze kleurpartijen een aan
zien in het buitenland ! En onze 
franstalige diplomaten ! 

Alleen onze flaminganten, die 
alles slikken, zullen het nog gelo
ven. 

Het Kongolees vraagstuk 
(Vervolg van blz. 3) 

De heer Wigny daarentegen is be
heerder van de Cominière, van de 
f Brasseries, Limonaderies et Mal-
teries Bralima » en van de Kongo
lese verzekeringsmaatschappij « La 
Concorde » (groep Lambert). De be
langen van onze minister van Bui
tenlandse Zaken liggen dus eerder 
verspreid over heel Kongo en dat 
20U verklaren waarom hij vooral de 
nadruk legt op het herstel van go€-
de betrekkingen met de centrale 
regering. 

Politiek in het teken der dubbel
zinnigheid ! Dubbelzinnigheid in 
het teken van de strijd tussen fi-
nantiële groepen en belangen ! 

Ook DAT is regeren... 

In zijn vergadering van 21 mei ]1. 
heeft het Beroepscomité van de 
Boksbond besüst dat voortaan aan 
de winnaar van een nationaal kam-

-pioensGhap na de kamp een drie
kleurig lint zal overhandigd wor
den. De Belgische bokssport moet 
wel danig ziek zijn ! 

Wie zou geloven dat de vallende 
ziekte in België een soort museum
stuk is, zal beslist verrast zijn te 
vernemen dat in 1956, 1957 en 1958 
nog 179, 206 en 182 personen aan 
de gevolgen van deze ziekte zijn 
overleden. 

-̂ iiiumiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

1 Zetelfabriek Boterberg f 
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1984 - TIEN JAAR 
FEDERAAL VLAANDEREN 

(If. in 196S overleden (iiilciir ran Je toehtinslruinait 
vijftif/er jaren een heftseller iras, zou vanJaaf] stelliij 

hij kon ienitjlonicn om na te f/aan hoc cijn voor-

(Hcdrijc OnvcU, 
« 1984 ï, (7/c ia de 
verbaasd opkijken indien hij kon ieruijkonien om va te 
spellinrjen werden verwezenlijkt. Er 'wordt inderdaad nog steeds t/een Mini-
wa f/esprolen, met de Dunkiioliiio is het ooh niet zo'u vaart yelopen en sinds 
de Fussisehe-Chinese oorlog van 1970 is met Li-Song-Moe ook de laatste Big 
Brother van de aardbodem verdwenen. Het telescherm bestaat weliswaar, 
maar kan op ieder ogenblik uitgeschakeld worden. Dehalne het feit dat sinds 
1981 de bazis Lima I werd opgericht door de Amerikaans-llussische c.rpcditie 
en afgezien van de technische vooruitgang die door de wetenschapsmensen 
ran om en rond 1960 trouwens reeds kon worden overzien en voorspeld, is de 
wereld van vandaag nog ongeveer dezelfde wereld als ten tijde van het ver
schijnen van Orwell's rovunt. 

Naar aanleiding echter van de plechtige zitting ran de Gewestelijke 
Raad van 1 laanderen, waarop door de Goeverncar-Gencraal het tienjarig 
bestaan van de Bondsstaat in een rede zal worden herdacht, is het teel inte
ressant even ternfj te blikken op het kwart eeuw duf veilopen is sinds de pu-
hlikatie van Nineteen-Eightn-Four. 

Natuurlijk dateert de federalis
tische beweging al van voor Orwell's 
tijd. In het begin van deze eeuw, 
kort na de Kleine Wereldoorlog, was 
de strijd voor zelfstajidigheld in 
Vlaanderen zelfs tamelijk hevig. Uit 
de merkwaardige studie van prof. 
A. De Bruyne hebben we onthouden 
dat vlak voor de Grote Wereldoor
log het federalisme de drijvende 
kracht was in de Vlaamse politiek. 

De Grote Wereldoorlog is deze 
beweging dan even komen vertra
gen. Kort daarop werd door de 
troonafstand van Leopold III (de 
voorlaatste koning van de dinastie 
die sinds 1830 had geregeerd) een 
brede federalistische onder.stroom 
verwekt. Deze onderstroom die ja
renlang werd gevoed door het on
derwijsprobleem, trad echter slechts 
in 1962 voorgoed aan het daglicht. 

Twee jaar tevoren was, onder de 
pijnlijke omstandigheden die tal
rijke onzer lezers zich .stellig nog 
herinneren, het Centraal-Afrikaans 
gebied (de zgn. Kongo) verloren ge
gaan voor België. De ekonomische 
terugslag werd vooral in de Waalse 
industrie gevoeld. Centraal-Afrika 
had voor de Belgische afzet nooit 
een zeer belangrijke betekenis ge
had; bij de toenmalige vegeterende 
Waalse nijverheid was echter zelfs 
een geringe terugloop reeds een 
ramp. Voor het eerst sinds het ont
staan van België kenden de Waalse 
provincies het vandaag totaal ver
dwenen verschijnsel van de werk
loosheid. De wilde en langdurige sta
kingen in de eerste helft van de zes
tiger jaren en de daaruit ontstane 
sociale beroering verhaastten een 
proces dat reeds sedert enkele jaren 
begonnen was : talloze Waalse ni j 
verheden werden overgeplaatst naar 
het Vlaamse land. Uit die tijd da
teren o.m. de V.E.W. (de voormalige 
ACEC) te Antwerpen en de NP in 
de staalstad Zeebrugge. Tewerkstel
ling in Duitsland kon slechts ge
deeltelijk verhelpen aan de ellende 
die de Luikse arbeiderskwartieren 
binnensloop. De Vlamingen op hun 
beurt begroetten de nieuwe indus-
triëlevestingen met gemengde ge
voelens; enerzijds kenden talrijke 
Vlaamse gewesten een unieke eko
nomische opbloei, doch anderzijds 
ging deze opbloei gepaard met een 
verdere aantasting van het Vlaam
se taalgebied. De Waalse nijverhe
den brachten inderdaad over het al
gemeen een uitgebreide staf kader
personeel mee. De voortdurende aan
voer van vreemd- te dieji tijde voor
al nog Amerikaans- kapitaal ver-

^fy, GBN^LICHTE AANPA^SIN&''\//\l^ Ot 
BBLASTmset/... 

oorzakte daarenboven een vloed van 
vreemde inwijking die op zijn beurt 
de verfransende invloed kwam ver
sterken. Heftige reaktie hiertegen 
kwam in 1967, toen het tweetalig ge
bied op de as Antwerpen-Brussel 
Boom begon te bedreigen. 

Op het einde der jaren zestig was 
het land volkomen onbestuurbaar 
geworden. De zgn. Voorlopige Raad 
van Vlaanderen belegde alleen al in 
het jaar 1968 zestien vergaderingen 
waarop telkens meer dan 250.000 
Vlamingen aanwezig waren. In Wal
lonië liet de Conseil zich niet onbe
tuigd. Op 12 december 1968 kwam 
het dan tot de grote botsing; zoals 
zo vaak in de geschiedenis was een 
kleine oorzaak het begin van wat 
in enkele dagen een burgeroorlog 
dreigde te worden. Het regiment M. 
A.R. dat in Elsenborn de raketbazis 
bediende werd op 11 december be
zocht door generaal Dubrulle. Deze 
stokoude generaal, opgevoed in de 
tradities van het Belgisch leger na 
1918, beging de ongehoorde flater de 
- meestal Vlaamse - manschappen 
toe te spreken in het frans. Een vonk 
volstond op dat ogenblik om de 
brand in het Belgisch kruitvat te 
jagen; de zenuwachtige Vlamingen 
van het regiment M.A.R. sloegen 
dadelijk aan het muiten. De leger
leiding trachtte deze muiterij te on
derdrukken en stuurde twee Waalse 
regimenten op Elsenborn af. Onmid
delijk dreigden de Vlaamse eenheden 
in Duitsland en de garnizoenen Ant
werpen en Gent, door Wallonië op 
te rukken om hun makkers te ont
zetten. 

Zoals onze lezers zich zullen her-
rinneren werd de katastroof op het 

allerlaatste ogenblik bezworen door 
een dramatische gezamelijke zitting 
van de Raad en de Conseil, in de 
nacht van 17 op 18 december te 
Luik. Op dat ogenblik was de macht 
praktisch overgegaan in de handen 
der Vlaamse en Waalse federalisten. 
Diezelfde nacht nog werd de Wet op 
de Gewestelijke Ekonomische Ont
wikkeling en de Homogeniteitswet 
opgedrongen aan een onthutst en 
radeloos Parlement, waarin de 
Waalse en Vlaamse nationalistische 
minderheden voor het eerst geza-
melljk optraden. 

Deze eenheid tussen Vlaamse en 
Waalse federalisten ging spijtig ge
noeg verloren tijdens de taaltwlsten 
van het jaar 1970. In 1960 was er, 
onder Vlaamse druk, geen talen-
telling gehouden. De Brusselse af
vaardiging wist — dank zij de me
deplichtigheid van de « hoogste 
kringen > — zodanig te manoeuvre
ren dat de Waals-Vlaamse ver
standhouding uiteenbarstte In de 
.strijd om de nieuwe talentelling. 

Het is slechts onder de dreiging 
van het atoomkonfUkt dat In 1972 
het land zijn evenwicht terugvond. 
Onmiddellijk na de '^merikaanse-
Russische Konferentie te Nieuw-
Dehli werd er een nieuw accoord 
bereikt tussen de vooruitstrevende 
Waalse en Vlaamse kringen. Dit ak
koord omvatte de scheiding van en
kele departementen. Een gemengde 
kommissie van juristen werd aan
gesteld om een nieuwe grondwet 
uit te werken. Deze kommissie —' 
waarin o.m. zetelde de latere eerste 
Goevemeur-Generaal Van der Eist 
— bracht verslag uit in 1973. 

De •. erkiezingen begin 1974 ston
den volledig in het teken van de 
grondwetshervorming. De Vlaamse 
en Waalse Federalistische Blokken 
veroverden samen meer dan 80 % 
der stemmen en nauwelijks een 
maand later wcrde op plechtige 
wijze de eersl^^ Bondsraad geïnstal
leerd. 

De federalistische herinrichting 
van België kwam net op tijd, aan 
de vooravond van de Europese een
making. In het Europa der Volke
ren is onze Bondsstaat sindsdien 
een v(X)rbeeld van vruchtbare en 
vredelievende samenwerking, de 
bevestiging van onze trotse Bonds
leus : E pluribus unum. 

D.L.D. 
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FR. S. DAEM5 
Het werk van deze dichter, die op 4 juni 1838 te Noorderwijk 

(prov. Antwerpen) werd geboren, is welhaast totaal vergeten. 
Fr. S. Daems, die o.m. een tijdlang bibliothecaris was der ab

dij Tongerloo, schreef poëzie die gekenmerkt werd door gemoe
delijkheid en oprechte godsdienstzin. Zijn proeven van middel
eeuwse poëzie (de « Suverlike liedekens ») waren zeer verdien
stelijk en zijn ook vandaag nog te genieten. Van deze « stille uit 
den lande » geven we hier : 

TOT DAT OUDE DIETSC 
Hoe histu teniale ghestorcen, 
O tale, tale scoon f 
Wie he vet di so bedorven ! 
Wie smeet di van den throon ? 

Veel soefer can men singhen 
In dinen ghelude so socht ! 
Hoe conste di Maerlant dwinghen 
Wat heefti al cierli.t ghewrocJit. 

Hoe steech dijn sanc uten herte 
Van Brugman, Hadewich 
Ende Bertken, in vroude of smerie, 
Ende repte ten hemele sich 1 

Di screef een Assenede, 
Een Boendale, een De Clero; 
In di een liuushroeo mede 
So sere atichtte die Kerc. 

Nu bistu, o tale, verloren : 
Ende wie die icoonhede dijn 
Petrueren, $i hetense doren. 
So mach ie een door dan sijn f 
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CE ROL VAN DE KONING IN HET 
KONGOLESE DRAMA 
IS DE KONING SLECHTS EEN 
SYMBOOL ? 

Er zijn in dit land nog veel brave mai -
sen, die ervan overtuigd zijn dat de Ko
ning — zoals een vlag of een nationaal 
lied — slechts een symbool is en niet meer 
dan een figurantenrol toebedeeld krijgt. 

De werkelijkheid leert ons nochtans dat 
hij achter de schermen het hoge woord 
voert en er heel wat in de pap te brokken 
heeft. 

Was het immers niet het Paleis dai de 
toenmalige regering er toe dwong de ge
wezen gouverneur-generaal Pétilion als 
minister van koloniën op te nemen ? Noch
tans was dit gouverneur-generaaltje-met-
de-pluimsteek de slechtst mogelijke man 
om de zwarten naar de onafliankelijkheid 
te leiden, niet alleen omwille van zijn 
•Waalse pretentie, maar ook omdat hij een
voudigweg niet wou de zwarten naar de 
onafhankelijkheid leiden ! Want was hij 
het niet, die tegen de beheerders van I*-
vanium zei : « surlout oas d'avocat€ » — 
« vorm vooral geen toekomstige kongolese 
ministers en andere leider";! » ? 

En wie hee»t minister Van Hemelrijck 
het leven onmogelijk gemaakt, omdat hij 
zogezegd « de Kroon ontbloot » had, zo
dat deze ontslag nam. op een ogenblik dat 
hij — door het vertrouwen, dal hil had 
weten te wekken bij de zwarten — nog de 
enige was dip noe ipt"; had kunnen red
den ? 

Van wie was ;Hiii..siei Ganshof de be
schermeling ? Aan wie had deze « harde » 
minister — die uit Kongo ging lopen, toen 
de opstai)d uitbrak — zijn benoeming te 
danken ? 

Men is er algemeen ovei aKKOOid dat 
de opstand van het kongole&e leger — en 
dus al wat er uit gevolgd is — de .schuld 
is van generaal Jansens. Niet alleen heeft 
hij een afrikanisatie, door zijn blanke 
officieren sedert jaar en dag gevraagd ge
weigerd, maar na de onafhankelijkheid 
heeft hij het vuur aan de lont gestoken, 
door tegen de soldaten, die begonnen te 
morren en eron wezen dat elke andere 
ewarte een onafhankelijkheidspremie kreeg, 
de volgende « historische » woorden te 
spreken : « Voor een soldaat be<;!aan er 
geen dipenda-gcnoegens ' Voor een soldaat 
bestaat er alleen nlicht en t uch t ! » Maar 
wie ontving na ziin vlucht deze aan zelf
overschatting liidende generaal en gaf 
hem een dekoratie ? 

Wie oefende slechts een paar weken ge
leden een « van zeer hoog komende druk » 
nu om tot een regering van zogeheten 
technici te komen, waarin de bescherme-
lin"? van het Hof, Ganshof, zou gezeteld 
hebben naast een aantal andere illustere 
walen, zoals Spaak, Van Zeeland, Grégoire, 
Dubuisson en Rey ? 

Ik geloof niet dat de Vlamingen \ a n 
nature renublikems zijn. Dat :s trouwens 
aangetoond door een massale Ja-stemmen 
voor LeoDOld in 1950 Maar we zijn nu al 
10 jaar verder en de Vlamingen beginnen 
tot het inzicht te rijpen dat de Knnmg 
met alleen wat Kongo betreft veel IP de 
pap t>rokt, maar ook wat de Vlaamse zaak 
en de waalse belangen betreft. En met 
spijt moeten we vaststellen dat het Hof 
steeds zijn invloed aanwendt en drukking 
uitoefent in een richting, die met over
eenstemt met onze Vlaamse noden, eisen 
en verzuchtingen. 

De Koning is heel wat meer üan oen 
symbool en het Paleis is een werkelijke 
macht, waarmee we moeten rekening hou
den. 

L. • Hekelgem. 

Red. — Ten tijde van de Koningskwes
tie was Vlaanderen Inderdaad uitgespro
ken konlngsgezind. Wanneer dat vandaag 
niet meer het geval is, ligt de schuld daar
van stellig niet bij de Vlamingen I Men 
schijnt te Laken zeer hardleers te zijn. 

DE DOOD VAN DE 
!J7J:pBFD5VAARTEN 

Wegens toevallige omstandigheden %«-
T.^akt* ik 00 21 augustus 1.1, voor de eer-
E'e maal sinds Jaren, niet te Diksmuide. 
Toen ik de volgende dag in een dagblad 
h°t relaas van de Bedevaart las, stelde ik 
vast riüt ik helemaal niets had gem'st en 
de Eedevaart — sommige voortrcffeliike 
sorekers niet te na gesproken — hetzelf
de futloze karakter als alle vorige jaren 
had behouden. 

Eens zullen de Vlaams nationalisten het 
richzelf toch moeten bekennen dat zij te 
Diksmuide de schim en de fiktie najagen 
van een geest die er sinds 1946 nooit meer 
heeft bestaan. 

De IJzerbedevaarten waren in IMC ont
staan in het teken van de geest van het 
Vlaamse IJzerfront en als herdenking er
van. Werden de Bedevaarten vanaf 194fi 
hernomen, dan is de geest van de IJzer-
verdedigers er steeds zoek geweest sinda-
dien. Bij het gemis van die geest draagt 
de IJzerbedevaart in zichzelf de kiem vaa 
haar eigen geestelijke dood en is het ge-
j aa r - - ' t»'>f. t"c:?n de dag dat de nieu

we -toren er zal staan, de geest, waai-voor 
hij werd opgericht, zal zijn ter ziele ge
gaan. 

Misschien hopen sommige nationalisten _ 
met veel geduld er in te slagen aan d e ' 
IJzerbedevaart haar oorspronkelijk karak
ter terug te geven : zij zouden wel zelf 
de dupe kunnen worden van hun opzet. 

De « malaise » van de IJzerbedevaart 
houdt trouwens verband met de « malai-
se » die op deze dag boven de Vlaamse 
beweging, en zelfs boven het Vlaams na
tionalisme, hangt. 

Er worden in 1960 op de IJzerbedevaart 
dezelfde eisen gesteld en dezelfde woor
den gesproken als vóór de oorlog, maar 
de « malaise >> ligt veel meer in het dui
delijk gemis aan een vastberaden wil om 
de woorden tot een werkelijkheid om te 
zetten. Toen prof. Daels in 1936 te Diks
muide begon met de aanhef : 

« Vlaamse doden — 
De tijden zijn verandeid — 
Vlaanderen heeft zijn wil herwonnen 
en gaat naar zijn daad . » 

gaf hij In die woorden de kalme maar 
onverzettelijke Vlaamse wil weer om met 
onverbreekbare hardnekkigheid het Vlaams 
nationale doel te bereiken Hij gaf daar
in de geest van het IJzerfront weer : de 
wil om met kracht de eigenheid van Vlaan
deren te beklemtonen, de wil om kom-
promisloos de nationale Vlaamse gedachte 
en doel bii iedere gelegenheid in het prak
tische politieke leven in het land door te 
drijven in al zijn konsek wen ties 

Die geest is dood in de IJzerbedevaar
ten van onze tiid 

In dezelfde zin heeft hel er de schijn 
van dat de hedendaagse Vlaamse — ook 
een deel van de Vlaams nat 'onale bewe
ging — zich te veel begoochelt met woor
den en alfirmaties d'c onze regeerders 
zonder veel verpinken aanhoren, en dat 
de vi'oegere itriidbare geest nog niet her
boren is 

Het hunkeren naar het ver.eden, naar 
e der vaderen roem » i.s altijd gevaar
lijk. De tijden zijn veranderd. Is de hou
ding van vroeger nog steeds de goede ? 
Het moet erkend worden dat vergeleken 
met de vroegere toestanden, het gewicht 
van het Vlaam.<!e blok in België belangrilk 
IS toegenomen en een minder ekstremis-
ti<:ch ODtreden geboden Is. Daarnaast staat 
even ontegcnsorekelijk dat de Vlaamse zaak 
ver van uitgestreden is en meer dan hon
derd jaar Vlaamse beweging aantoont dat 
enkel een vastberaden Vlaamse wil die 
rok bereid is even schei"p tot uiting te 
komen in het leven van deze st<iat, tot 
,suk<;es kan leiden Zoniet keert Vlaande
ren teiTjg tot de reeks van kleine suksesjes 
en lialve nederlagen van vóór 1914 

Met het al of niet herleven van de vroe
gere geest in Vlaanderen moet morgen de 
ganse nationalistische beweging staan of 
vallen. 

Bestaat die gce.st nog in Vlaanderen ? 
Was na 1918 de toenmalige nationalistische 
eeest niet ontstaan bij een oorlogsgenera-
tie die in vier jaar doodsgevaar boven de 
normale politieke vormen was uitgestegen 
tot hoger waarden ? Zijn in het Vlaan
deren van vandaag deze mogelijkheden 
niet doodgegaan ' 

Het Vlaams nationalisme moet hoptn 
dat dit niet het geval Is, want zoniet zou 
het kunnen zeggen, de woorden van Sint 
Paulus T>ai-afrazerend : « Indien deze geest 
niet meer Ijestaat in Vlaanderen, dan is 
onze strijd ijdel » 

R - Brussel. 

Red — Veel van wat U schrijit, waar
de R , kunnen we beamen Toch menen we 
dat U een wel wat te pessimistische kijk 
op de hedendaagse VI. beweging en IJzer
bedevaarten hebt. De tijd van de voor
oorlogse bedevaarten is (La Palice zal het 
graag beamenl inderdaad onheT-roepeliJk 
voorbij. 

De Prontt>ewegmg, de generatie van de 
IJzer, is een « einmalig » moment in de 
Vlaamse ontvoogdingsstrijd geweest. Deze 
generatie sterft langzamerhand totaal uit; 
de repressie heeft h i a r zeer zwaar getrof
fen. 

Zo 1.S het. mogelijk geworden dat de hui
dige IJzerbedevaai-ten wel de schijn, doch 
niet de geest van de vooroorlogse hebben 
bewaard. En zelfs in deze schijn in de 
uiterlijke vorm, komt er al verandering : 
de Dlechtige stilte on de vooi-oorlogse be
devaarten maakt langzaamaan plaats voor 
luidruchtig apnlaus of nrotest. We leven 
te Diksmuide momenteel oo een « schel
ding der tiiden » : een totale hernieuwing 
der Bedevaarten tekent zich geleidelijk
aan af De evolutie der laatste twee la
ren sterkt ons in onze overtuiging dat 
deze hernieuwing in nationalistische rich
ting zal verlopen. 

De nationalistische geest na 1918 is in
derdaad ontstaan bij een oorlogsgeneratie, 
bjj een « vecht » generatie. Daarom Juist 
is Diksmuide vandaag nog belangrijk : 
om de hedendaagse Vteamse Jeugd te her-
mneren aan deze vecht-geeet. Dat is de 
boodschap van Diksmuide; ze zal door de 
huidige generatie, die in de ti ld voUedlg 
ge-scheiden is van de Ijzergeneratie, slechts 
aanvaard worden als ze aangediend wordt 
fn een totaal vernieuwde vorm. De Vlaams-
nationalisten die dus te Diksmuide « een 

schim en een fiktie najagen van een geest 
die er sinds 1946 nooit meer heefi be
staan », verknoeien hun tijd. Ook zonder 
oorlog, zonder repa-essie en i'ondor poli
tiek geknoei zou de aflossing der genera
ties te Diksmuide niet zonder slag of 
stoot verlopen zijn. 

Omdat wij vast geloven in de moge
lijkheden van de huidige Vlaamse gene
ratie, vrezen wij de wijzigingen naar de 
vorm en naar de geest to Diksmuide niet. 
Waar traditie verstarring is geworden, 
moet ze verdwijnen. 

Slechts dit is onvergankelijk; het offer 
der doden. Wie denkt dat dit offer in het 
hedendaagse Vlaanderen totaal zou mis
kend of vergeten worden, heeft zijn ge
loof in het wezen zelf van ons volk ver
loren. En geloof, waarde R , is een even 
noodzakelijke deugd als de hoop 

DE« VERVUAMSSNG VANHET 
BFDRMFSLEVEN » 
HET GAAT OM 
500.000 VLAMINGEN 

Wie zal er durven ontkennen dat 
dit oogmerk van de Vlaamse Bewe
ging van veel meer belang is dan 
het gedeeltelijk succes dat wij reeds 
mochten oogsten na 75 jaar strijd 
in het openbaar leven ? 

Want, zo het waar is dat wij bij 
geboorte, huwelijk, en sterfgeval 
allen eens in aanraking komen met 
onze gemeentebesturen, dan zijn er 
500.000 Vlamingen we^ke dag in dag 
uit in bedrijven werken waar enkel 
de leidende posten voorbehouden 
blijven aan een zogenaamde 
« franskiljon.se elite ». 

In dit oogpunt gaat het om de 
toekomst van onze kinderen, om ons 
aller levensbestaan, om onze bevor
deringen, om ons DAGELIJKS 
thuisvoelen In de kring waar wij 
werken, waar wij ons brood verdie
nen ! 

Het « Bedrijfsleven » was, is en 
blijft FRANS in Vlaanderen, en 
dat hebben de zeer lofwaardige 
pogingen van enke'e firma's zoals 
GEVAERT, 'KREDIETBANK e.a. nog 
niet kunnen verhelpen ! 

De Franskiljon vraagt zich af 
waarom meer Vlaamse universitai-

ren ais zij achteraf, willen zij een 
baan hun studies waardig bekomen 
toch hun beroep in 't Frans zullen 
moeten uitoefenen ,, en in de hui
dige omstandigheden hebben zij 
gelijk ! 

Daarom die omstandigheden moe
ten veranderen, niet alleen de werk
krachten maar ook het kapitaal 
moet in Vlaanderen Vlaam;s worden, 
dat is ons hoofddoel voor het vol
gend decennia ! 

Ik mag hier even herinneren aan 
een stati.stiek die ik enkele weken 
geleden heb opgemaakt aan de 
van de publicaties der balansen in 
de bijlagen in het Staatsblad, waar 
de vrije keus der taal dus bestaat : 

Aantal Getelde Firma's 
Frans Nederlands 

415 76 
84,5 % 15,5 % 

Kapitalen der Firma's in Miljoenen 
Frans Nederlands 
9.976 300 
97% 3 % 

WIJ EISEN DE VEKVLAAMSING 
IN HET BEDRIJFSLEVEN ! 

En nochtans zijn er vele midde
len om de vervlaamsing van het 
bedrijfsleven te bewerkstelligen, al
leen is daar zo geen uiterlijk ver
toon bij gemoeid als bij een kies-
strijd. 

In de hieropvolgende lijnen zal 
ik enige van deze middelen bespre
ken. 

De « TAALWETTEN » kunnen uit
gebreid worden tot het bedrijfs'even 
en dit inzonderheid voor wat be
treft : 

a) de publicatie van de balansen 
in de bijlagen tot het staatsblad; 

b) de taal voor het opstellen van 
de aandelen; 

c) de dienstberichten aan het 
personeel; 

d) de berichten waarbij maat-
.schappijen zich tot het publiek 
richten voor inschrijvingen op le
ningen, verhogingen van kapitaal, 
of inschrijvingen bij stichting. 

Alle stukken welke in strijd zul
len zijn met deze wet, verliezen hun 
rechten bij gerechterlijke betwis
ting. 

Hetzelfde kan bereikt worden 
met de boekhoudingsstukken, zij 
zullen enkel bewijs vormen zo zij 
opgesteld zijn in de taal van de 
streek, uitzondering gemaakt wel te 
verstaan voor externe briefwisse
ling met het buitenland of Frans-
•jprekende gewesten. 

R. F. - Antwerpen. 

OVERMAAS 

P£R5SP/eGeL 

Het gevaar der 
E E R L I J K H E I D 

TTlt « Ons weekblad » voor Hulshout, Boolschot., Heullje en Bruggeneinde 
van 27 augustus IJ. halen we volgend uittreksel. Ook daar schijnt men ge
zond te wlUen nadenken. 

Het is een tragisch aspeltt in de geschie
denis van het Vlaamse volli dat het steeds 
weer gedwongen wordt te kiezen tussen 
ei in stoffelijke en knUurele toekomst ener-
lijds, en zijn godsdienstige belangen, of 
wat als dusdanig wordt worgesteld, an
derzijds. Dat was reeds zo, eenwen gele
den, toen bet Katholieke Zuiden verpUcht 
werd te kiezen tassen de onderwerping aan 
het Katholieke Spanie, ot de vrijheid en 
de voorspoed in eenheid met het protes
tantse Noord-Nederland Opnieuw was he t 
zo ID 1830, toen de hogere geesteliikheid 
besliste dat de verdrukking in Belgisch 
staatsverband en de stelselmatige verfran-
sing te verMexen waren boven de eenheid 
met het Nederlandse maar Calvinistische 
Noorden. 

Dezelfde pijnUike keuze wordt nog 
Steeds opgedrongen aan de Vlaamse Me-
«ers. Niet aUeen wat betreft de boycott 
van een partij , aan wier goed recht of 
doelmatigheid men kan twijfelen, e s 
waarover we het zojuist hadden. Die keu-
Be wordt ook uitgespeeld om a'lpr'ei kom-
promissen en ha 'fs ' -"* ' ' ' -» r -'-—•--•,„ te 
doen a-»-! ' - i ^s-

dienstige belangen, die de eenheid boven 
alles vergen. 

Zogenaamd, schreef ik, en ik wil het aan
tonen. De mikro van de Vlaamse radio
uitzendingen — en hier komen we terug 
waar we zojuist begonnen waren — die 
aan de Volksunie halsstarrig wordt ge
weigerd, staat nog steeds ter beschikking 
van de Kommnnisische partij . Kunt ü 
zich nog één partij indenken, de radlkaler 
tegen de godsdienst of tegen het staats-
l)elang gekant is ? En wat heeft die part i j 
in het Vlaamse land nog te betekenen 7 
Zeker veel minder dan de zo verguisde 
Volksunie, die hoofdzakelijk krteteiiike 
mensen achter zich heeft. Waarom dan 
dat brutale onderscheid. Waarom zo optfi-
lljk zijn lafheid en zijn berekening laten 
doorzien ? 

Zoiets moet zich wreken, en een mens, 
die eerlijk wil zijn, zou er zich haast om 
verheugen. Maar dan moet D kunnen dul
den dat TJ bij de politieke i< vijanden » 
(erekend wordt door hen die geen eer-
lijlcheid verdragen. 

Daarmee zal ik me dan ook maar troos
ten. 

Job. 

lu het Waalse Vervicrs steken dr 
mingen z u h niet I.mgc-r weg fn willi- , • 
ook niet langer Iv.r-cU-raK burgers lij-
\e:i. Sinds enkc'c ,1 ^ - ĵfcen w in 
Vcrv' -~ een pii ' .'•-• Vlaani» te
huis, h»t c( Ovcr-naaïlicem • " J a r we /on
der scliaaiiitr of vrees Vlai.n;se opro oen 
^oor de Aensters aanbrengen Komt i .d i I 
en eec't ous moed I 

VLiaiiise toeristen die door Verviers rei
zen kunnen op ons axlrcs steeds aUe mo
gelijke inlichtingen bokomon, evenals plan
nen voor bezoeken aan en tochten door 
Overmaas. Het officieel Bureel \oor 
Vreeradelingenverkeer (bij bet station) is 
eentalig Frans: wij zijn viertalig. 

Het enige adres in Verviers voor mo')ie-
len en ingewekenen is : Bond der Vla
mingen, Kanalstraat 75 (if )iH centr:i<n, 
<)p 500 m. van het station). 

We laten het nabije Overmaas niet los 
en van hieruit blijven we het sterk beïn
vloeden. We vragen echter van Vlaande
ren een flinkere en eendrachtige steun. 

Moedig blijven wij hier rond de (aal-
grens werken voor : kennis van het Ne
derlands, eerbied voor onze kuHuur en 
voor ons volk. Verheugende rezullaten 
bleven niet uit. Komt naar hier en we 
vertellen V meer. 

Red — Deze brief sprae ' t voor /• ch-
7elf ! Een gulden raad aan ai onze Vlaams-
nationale reisgezelschappen en kringen : 
gaat bij een volgende gelegenheid ook 
eens naar Overmaas I Stijlvolle, beleefde, 
voorname Vlaamse toeristen kunnen (Jaar 
7eer veel goeds doen. Al dat goeds moe
ien Ze dan maar gaan begieten in liet 
« Overmaasheem » Afgesproken ? 

JONG EN OUD 
Als jong Vlaams-nationalist kom ik re

gelmatig In kontakt met ouderen die \ rei-
al door de repressie werdrn getroffen. 
Onder hen zijn er die zich aai» de kant 
hebben gesteld en met grote onversrhil-
ligheid — zoniet xijandigheid — op het 
uerk der jongeren neerzien. 

Deze mensen verkeren vaak nog in tic 
mening dat ons Vlaams-nationalismc ge
schoeid moet zijn op de oude leest, een 
bewieroking van de « goede, oude tijd ». 
Dit is echter niet waar ! Het Vlaams-na-
tioualisnie van ons. jongeren, kan nir t 
hetzelfde zijn als dit van 20 iaar gelrrl-n. 
Daarvoor is er te\eel veranderd. 

Trekken wij gewoon de nodige lr-~ en 
uit de gesohiedenis, m laten wij niet \ r r -
grten wat de vorige generaties hebben ge
daan. 

De strijd van «en jong Vlaams-nationa
list is de strijd tegen het materialisme 
van zijn generatie. Deze generatie is mis-
.srhien de meest ongenadire uit d» geschie
denis (Ier Vlaamse Beweging. Dat men in 
de Volksunie vooral die opmerkingep 
achterweg* laat ais : wat doei gij bij ^(l*" 
VolksuiUe? Gij behoort toch niet t o i ' f f é " ' 
7warlen I 

Intussen is het zo dat wij. als onver
dachte voorstanders van amnestie, toch 
diegenen zijn die op dit terrein het meest 
kunnen doen. 

Laat ons (och mekaar aanvullen 

B.W. Ekeren. 

Red — We hebben uw brief met zesr 
veel genoegen gelezen en geven hem daar
om hiertxivcn in extenso. Gij hebt volko
men gelijk, R.Vl : al te vaak wordt het 
aantal jaren gevang gesteld boven de 
« onverdachte » Vlaams-nattonale overtui
ging. We kunnen deze kaste-gt^est niet ge
noeg bekampen. Laat ons daarbij echter 
niet vergeten dat deze treurige mentaliteit 
een der meest logi.sche en onvermijdehike 
gevolgen der repressie is : men heeft het 
Vlaams-nationalisme in een getto wiüen 
opsluiten en men is daar gedeeltelijk en 
tijHffi .1- ^-•- H,»,^ ,n geslaaed 

Het ' - la l tsme van vandaag kan in
derdaad n:"f meer het nationalisme zijn 
van tussen de twee oorlogen De Ijesten 
onder de ouderen zijn de eersten om dat 
te begrijpen en te beklemtonen, het is 
daarom dat zij — en wellicht talrijker dan 
gij denkt — hun vertrouwen asn de 
Voik.sunie schenken 

Er wordt veel gevit over dd hedendaag
se generatie, o.l. vaak ten onrechte. In 
deze voor bet Vlaams-nationallsme zo 
harde periode weten de besten uit de hui
dige generatie toch nog genoeg eneigie, 
geloof en vertrouwen op te brengen om 
geleidelijk — aan onze jjarlij weer het 
aanzien, de werfkracht en de omvang te 
geven die het nationalisme (in een andere 
tijd en 01 a"'^"-" ,̂,,17̂ -1 pg^s heeft ge
had 

Sioor U n. L .. v̂  aan de enkele ait-
zonderingen : de « Volksimie » is (ook 
dank zij talrijke ouderen) een jonge par
tij ! 

KERMiSOPTREDEN ? 

Geachte Volksunie, 
Waar haalt De Standaard het vandaan 

in verband met het optreden van de prach
tige harmonie van de Normaalschool te 
Mechelen aan de Maas op de .jongste 
IJzerbedevaart als van een kermisoptre-
den (e gewagen ? Het is een van de prach-
(igsle harmonieën die we hebhen getuige 
trouwens de talrijke eerste priizen die ze 
reeds zowat overal wist te behalen. 

Ook durft die school voor haar Vlaams-
gezindheid uitkomen. 

Niet minder dan drie leeuwenvlaggen 
vergezellen altijd de harmonie. 

Zou De Standaard daar iets tegen heb
hen ? 

J.V., BrusseL 
Onze lezer heeft ongelijk zich aan het 

geschrijf van De Standaard te sU»en Wij 
zijn van haar trouwens wel gekker dingen 
gewoon. 

Wij vonden het optreden van die Lim
burgse harmonie uitstekend en stelden he t 
op prijs da t zowel de eerwaarde beer dl-
rekteur als verscheidene leraars haar ver-
geze'c'en 

http://franskiljon.se
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V.M^. ANTWERPEM 

MUZIEK-KAPEL ! 
Personen die wensen deel uit te maken 

van onze muzlelcliiapei gelieven zich oa-
middellljk schriftelijk te melden aan Jo
ris Ferlr, Waarlooshofstraat, 44, te Ant
werpen, met volgende vermelding : naam 
en volledig adres en het instrument dat 
men wenst (ti-ompet of trommel). Wacht 
a.u.b. niet te lang want volgende maand 
starten wij. en dus is het beslist 
nodig dat wij zo spoedig mogelijk weten 
over hoeveel mensen wij kunnen beschik
ken. 

Wij houden er ook van, langs deze weg 
iedereen hartelijk te danken, die reeds bij
gedragen heeft, om ons in de mogelijkheid 
te stellen die muziekkapel op te richten. 
Nogmaals hartelijk dank. Mogen wij te
vens de achterblijvers nogmaals vragen 
mild te steunen op postgiro van Wim Maes 
Nr. 6912.44, Lanteernhofstr. 28. te Borger
hout, of in te tekenen op de steunlijst aan
geboden door onze propagandisten Hier
voor danken wij bij voorbaat. 
KOLPOETAGEN : 

V.M.O.-Antwerpen startte op 4 septem
ber opnieuw met haar wekelijkse kolpor-
tagen, en wel te St. Truiden, om ook onze 
Limburgse kameraden een har t onder de 
riem te steken. En daarna weer zondag 
op zondag ons Antwerpen. Overal in onze 
provincie zullen weer onze leuzen dom* de 
straten weerklinken en zullen onze bla
den aan de man gebracht worden tot spijt 
van wie het benijdt. 
OPROEP ; 

Jonge kameraad, gij die nog leeft voor 
Uw Vlaams Ideaal, sluit aan bij onze pro-
pagandistenschare, de V.M.O. Helpt ons 
overal onze Vlaams Nationale idee Ingang 
te doen vinden. Sluit aan bij de VOLKS
UNIE en versterk de rangen der V.M.O. 
Voor alle verdere Inlichtingen wende men 
zich tot onze propagandaleider Wim Maes, 
Lanteemhofstraat, 28, te Borgerhout. 
Vlaamse kameraad, wij verwachten U. 

WERE-DI. 
Joris. 

BERINGEN 
De kernvergaderingen worden thans re

gelmatig gehouden en de actie werpt reeds 
merkelijk vruchten af. De verspreiding 
van propaganda-materiaal wordt goed 
verzorgd en bij elke bijeenkomst brengen 
de leden een reeks nieuwe abonnementen 
binnen. Indien de actie aldaar zo verder 
doorgezet wordt dan streeft Beringen spoe
dig de andere kantons voorbij. 

ARRONDISSEMENT BRUGGE 
VEBDIExNSTELIJKE INZET 

Onze Vlaams-nationale vertrouwen.sman 
in de Brugse gemeenteraad. Dr. Fiantz 
Opdebeeck, beijverde zich niet alleen in 

' de kwesties van anti-talentelling en 
nieuw ziekenhuis ! Thans werd bij het 
Stadsmagistraat ook aangedronigen opdat 
het toneel- en muziekleven zich te Brugge 
onder optimale voorwaarden zou kunnen 
ontplooien. Het liefhebbers-toneel zal er 
hem dankbaar voor zijn en wij hopen dat 
de tussenkomst van Dr. Opdebeeck het 
moge bewerken dat de Bruggelingen nog 
in dit speelselzoen de opvoeringen van het 
BEROEPS-toneel onder even billijke voor
waarden kunnen volgen als bv. te Gent of 
te Kortrijk. 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
ABONNEMENTENSLAG — Tweede reeks. 

De wortels, waarmee onze partij zich in 
Vlaanderen vastzet zijn onze abonnemen
ten. Hoe hoger wij dat aantal kurmen op-
drijven hoe flinker zal onze partij zich 
ontwikkelen. Overtuigd van die waarheid 
moet elke nationalist ook van onze twee
de at>onnementenslag een sukses maken. 
Sedert deze slag begonnen is kwamen de 
meeste nieuwe abonnementen uit de kan
tons Anderlecht, Asse, Molenbeek. Schaar
beek, Slnt-Joost en Vilvoorde. Eén van 
onze beste werkers hoopt weldra zijn hon
derdste nieuw abonnement te maken I 

STEÜNZEGELAKTIË 
Ter aanmoediging van deze werkers, die 

belangloos hun vrije tijd opofferen — ze 
hebben de laatste weken o.a. avond na 
avond de straten van onze grootstad af
geketst om duizenden vlugschriften « Is 
dat regeren ? » in de bussen te stoppen ! 
— doen We nogmaals beroep op de gelde
lijke steun van hen, die op geen andere 
manier onze werking kunnen steunen. 

Er zijn propagandisten, die maande
lijks tot 500 F. en meer onkosten hebben 
terwille van hun partij buiten hun tijd
rovend en zenuwslopend propagandisten-
werk. Indien het u niet mogelijk is u per
soonlijk in te zetten, steun dan die wer
kers en .stort maandelijks en met liefde 
uw « Vlaamse belasting » op P.C.R. van 
Volksunie Arrondissement Brussel te Lon-
derzeel, 

ALGEMENE PROPAGANDA 
Dank EiJ deze geldelijke steun werd in 

de verlopen weken een proefnummer van 
ons blad « De Volksunie » door de post 
van huis tot huls besteld In Steenokker-
zeel, Nederokkerzeei en Relegera. 

Te huur : appartement 4 
plaatsen -f badkamer - alle 
comfort - 2de verdiep. Cogels-
Osylei, 29, Berchem-Antwer-
pen. Tel. 39.24.76. 

Zulks maakt dat op enkele maanden. 
tijd 25 gemeenten van ons arrondissement 
overspoeld werden met ons blad. Wie ver-
larigt dat ook zijn gemeente zou aan de 
beurt komen, vrage de voorwaarden op 
het hoofdsekretariaat. In volle verkiezings
periode hebben de mensen niet de gele
genheid om rustig alle propaganda te le
zen, maar als ze nu ons blad In de bus 
krijgen, kunnen ze het eens rustig uit
pluizen en vaststellen dat er werkelijk 
voor Vlaanderen maar één uitweg be
staat : massaal steun verlenen aan een 
zuiver Vlaamse partij 

DIKSMUIDE 
De Vlaamse Volksbeweging komt thans 

ook te Diksmuide in aktie en wij zeggen ; 
welkom ! in de voorwaardelijke zin noch
tans. 

Welkom, niet zozeer omdat wij zouden 
geloven dat de meest doeltreffende bewe
ging anti-parlementair of anti-partijpoll-
tisch moet zijn; neen, maar wel omdat de 
V.V.B, hier het Vlaams-nationallsme kan 
helpen opwekken bij de al te slaafse en 
nog te veel aan vooroordelen vastgeknelde 
flaminganten van « bachten de kuppe ». 

Wij hopen dat de V.V.B zal helpen om 
het ingesluimerd nationalisme wakker te 
schudden en terug in leven te roepen de 
strijdluctige falanks die Veume-Ambacht 
In de tijd-spanne tussen de twee wereld
oorlogen heeft gekenmerkt, 

Sindsdien is hier veel te loor gegaan met 
de verwording van de beste Vlaamse ka
raktertrekken. Pierhied, ti-ouw. Vlaamse 
onbuigzaamheid, gevoel van Vlaamse ei
genwaarde, kameraadschao, enz., dat alles 
scheen onhen-oepelijk verloren 

En na het oDblazen van de IJzertoren 
scheen zelfs de leus « Alles voor Vlaan
deren. Vlaanderen voor Kristus » uit de 
harten verbannen. 

Door vrees bevangen lieten zogezegde 
flaminganten laf toeziend, hun symbo
len vernietigen of stopten ze zelf op do 
zolderrommel weg. 

In Diksmuide. vroeger bekend als de 
hiü-cht van de leeuwenvanen. wapperde na 
de bevrijding slechts nog EEn enkele leeu
wenvlag, gel'.ikkig hoog gp-^c^'ï om n'?t af
gerukt te kunnen worden. 

Enkele durvers hielden stapd en stilaan 
verdween het angstkompleks bij de teneer-
gedriikte Vlamingen. Door de krachtdadig 
en aanhoudende prooaganda van de Volks
unie i.s thans de kentering gekomen en 
dreigt de strijd heron te laaien, heviger 
dan ooit. Komt de V.V.B, een handje toe
steken in dp nakende harde strijd vooi' 
zelfbestuur door federalisme ? Wij hopen 
het hartgrondig. 

Maar. zullen de V.V.B.-leiders willen ver
staan dat het de lijd niei meer is om kom-
promisachtig slechts over federalisme te 
durven soreken m"\ uitschakeling van het 
essenticele, het Vlaams-nationale ? 

Zij moeten toch weten dat het nationa
lisme de onmist)are. de onmiskenbare drijf
kracht naar de onafhankelijkheid is, wat 
die leiders dan ook bij elke gelegenheid 
zouden moeten beklemtonen. Wij honon 
dat de leiders en de leden van de V.V B. 
zonder schroom voor het hier zo woelig 
heersend Staats-Klerikalisme. openlijk he ' 
Vlaams nationalisme zullen durven erken
nen. Veume-Ambacht 2ou mede daardoor 
zijn vroegere faam herwinnen en zijn 
vroegere strijd voor federalisme ditmaal 
zegevierend kurnon voeren. 

Jan De Bondt. 

GENT-EEKLO 
We beleven on politiek vlak een periode 

van hoogkonjunktuur 
Nog nooit was de bevolking zo geïnte

resseerd wat onze politiek betreft als voor 
het ogenblik. De karpel.sprongen van Gas
ton, eens geroemd als de redding bren
gende strateeg, nu tot zijn werkelijke 
waarde terug gebracht, worden met ver
bazing gevolgd door gans het land. Niet 
te verwonderen dat wij, van de Volksunie 
als het ware met open armen ontvangen 
worden overal waar we m-'>t onze mikro-
wagen verschijnen In St. Amandsberg 
waar we ooereerden en 1.500 nummers gra
tis uitdeelden hadden we tijd te weinig 
om aan de nieuwsgierigheid van de man 
uit de straat te voldoen. In Evergem moch
ten wp het beleven dat inwoners ons aan 
de mikrowagen liun gelukwensen kwamen 
aanbieden voor onze volgehouden wer
king. Uiteindelijk leren de mensen klaar 
en duidelijk de bedoelingen kennen zowel 
van de unitaire profiteurs als van de 
Vlaams nationale Volksimie. Ons pro
gramma en onze zienswijze brengen hun 
de bevrijdende uitkomst na al die jaren 
bedrog van de grote partijen. Geen won
der dan ook dat dp V.M.O. met verdub
belde krachten werkt om het kiemende 
zaad te doen groeien. Naa.st de kolportages 
werden opnieuw 50.000 .'^tvooibriefjes ge-

r-

Zeer grote keus 
GLAZEN EN MONTUREN 

— Gratis voor verzekerden — 

GEDIPLOMEERD OPTIEKER 

WALTER ROLAND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

— Telefoon 35.86.62 — 

10 % korting 
op vertoon dezer advertentie 

bust door de mannen van Gent-Eeklo. De 
afdelingen Gentbrugge - Ledeberg - St. 
Amandsberg en Gent, versterkt door die 
Uit Deinze - Aalter en Nevele, speelden 
het op één avond klaar dit redelijk aan
tal strooibriefjes aan de man te brengen. 
Onze gelukwensen aan die volhoudende 
kampers. Hun inspanningen moeten een 
sucses waarborgen, hoe zou het ock an
dera kunnen. 

Hou zee. 
Die van Gent. 

HERK DE STAD 
Enkele zeer kranige propagandisten zijn 

in actie getreden ©n hun werking heeft 
reeds opvallend resultaat gegeven. We ver
wachten nog uitbreiding in deze gouw. 

VOLKSUNIE 
GROOT-BRUSSEL 

Op zondag 9 oktober e.k. vanaf 18 u. in de grole zaal van de GROENE 
POORT, 12, steenweg op Gent te St. Jans-Moïenbeek-Brussel : 

PANNENKOEKENAVOND en gezellig samenzijn. 
Verder op het programma : atroUen van de landdagfilm 19ö0 — optre

den van zanger met pianist — worstelexhibitie door beroepsworgtelaars — 
prachtige tombola, enz. 

Algemene inkom, pannekoekemnenu hibegrepen : 20 F. 
We verwachten alle leden en sympathisanten. 

LIMBURG 
Op een kadervergadering waarop Clem 

Colemont, Wim Jorissen en Pi-ans van der 
Eist aanwezig waren werd de politieke toe
stand, meer in het bizonder met tietrek
king tot Limburg, onderzocht. Enkele 
nieuwe initiatieven werden vooropgezet en 
de veranwoordelijken voor de uitvoering 
aangeduid. 

MECHELEN 
Zaterdag 3 september ging in ons lo

kaal BEPPERSHOF een prachtig geslaag
de vergadering door. Dr. Leo WOUTERS 
be.sprak er, op de hem eigen, vlotte wijze, 
de sociaal-ekonomische toestanden van on
ze gewesten. 

Na deze rijkgedokumenteerde hoofd
schotel werd het lied ZEn:,PBESTUUR van 
Em. Hullebroèck aangeleerd. 

Tijdens het gezellig samenzijn werdt.n 
talrijke nieuwe kontakten gelegd, die borg 
staan voor de verruiming van de werking 
onzer organisatie in het Mechelse. 

D A M E S , 
u wenst pels, 
een bont jas je 

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

W. CLAYKENS • NEVEN 
Oudergemselaan 328 Etterbeek-Brus. 

Tel. : 48.37.01 
Alle inlichtingen op verzoek. 

BRUSSEL II 
dringend Gevraagd Fröbelon-
derwijzeres met Nederlands
talig diploma. Schrijven kan
toor blad. 

•Wie tn LEUVEN de BIER-1 
• KELDER niet bezocht, w,%s in 1 
\ LEUVEN niet (Oude Markt, 22). [j 
i Oude Markt 22 Is ONZE bier- i 
} kelder. | 

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 
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NEERPELT 
Voor liet kanton Neerpelt liad er onder 

voorzitterschap van de heer Jef van Bae-
len een kadervergadering plaats waarop 
samen met de algemene sekretaris Wim 
Jorissen het werkprogram voor do eerst
volgende weken vastgelegd werd Nieuwe 
propagandisten uit Lommei meldden zich 
aan en... werden aan het werk gezet 

ST. TRUIDEN 
Tijdens de laatste zondag van de ,Sl. 

Truidense kermis hielden een twintigtal 
propagandisten uit Antwerpen samen met 
enkele Limburgers een kolportage in de 
stad aldaar. 

Vanuit de microwagen werd op treffen
de wijze de Limburgse achteruitstelling 
omgeroepen. De slogan : « E.vskens, Gij 
geeft ons wel twee ministens doch geen 
fabrieken » viel zeer in de smaak. 

Heel wat Vlaamsgezinden voelden hun 
hart popelen bij het zien van deze keu
rige en verzorgde propaganda 

De verkoop van het blad was een on
verhoopt succes Werkelijk we diei-ven het 
niet verwachten; bijna 175 bladen wer
den verkocht. 

Hartelijk dank aan Wim Maes en Joris 
Ferir alsmede aan hun onbaatzuchtige 
keiu-propagandisten. We geven graag toe 
dat onze Limbiu'gse jongens hieraan nog 
heel wat kunnen leren inzake propagandi-
voeren. Maar na dit succes komt er stil
aan roering onder de jongeren. Ze willen 
ook zulk keurkoi-ps vormen in de provin
cie. We wensen hen veel ijver en door
zettingsvermogen toe. 

1 ZATERDAG 17 SEPTEMBER 1 
I 20 UUR I 
I LOKAAL ROELAND, Korte Kruis- | 
= straal 3, = 
i GROTE MEETING met Mr. Frans i 
= van der Eist en Dr. Leo Wouters. = 
= Aanvang te 20 uur. Iedereen is wel- ^ 
i kom. Ook de C.V.P., B.S.P. en Hbe- E 
S rale mandatarissen. = 
ÏÏIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf 

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

GPENINGSBAL 

ingericht door het Reisgezel
schap De Pallieters, 

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

Bij onze trouwe vrienden de Heer en 
Mevr. Roger De Weirdt-Ysebaert te Vosse-
lare. bracht de ooievaar aan Johan een 
lief zusje dat Annemieke werd gedoopt. 

Hartelijke gelukwensen. 

Bij Dr. en Mevr. Jan Plas te Peer bracht 
de ooievaar voor Gerda, Johan, Luk, Hilde 
en Leo een klein zusje dat Karla geker
stend werd. 

Onze hartelijke gelukwensen. 

ËjiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

1 Goede Yhimingen l-npcn hij eclife Vht.mhirjcn ! = 
1 Voor uw naai- of breimachine wend ü in vertrouwen tot het huis = 

1 J A N S C H O O R E N S - VAN A U D E N A E R D E | 

I B r u s s e l s e S t e e n w e g , 138 — K W A T R E C H T - W E T T E R E N | 
5 Officieel verdeler van i Singer »• — Documentatie op aanvraag. ^ 

1 Verkoop over gans het land. — Gewaarborgde dienst in elke provincie. ^ 

1 • Sperialr juijirn roor leden nni de Vollstinie. 1 
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OPROEP 

Als wederdienst voor do hulp die we 
ontvangen van de Antwerpse kem-propa-
gandistcn vragen we aan onze lezers een 
steunpenning te willen storten op Post
giro 6912.44 van Wim M.\ES, Lanteemhof
straat 22. Boi-gerhout en dit voor de op
richting van een Vlaamse muziekkapel. 
Veel dank. 

WEST-VLAANDËREN 
JEROO.M LEL'RIDAN-HERDENKING 

Tal van instemmende antwoorden zijn 
op onze eerste oproep binnen g8komc:n. De 
blijken van genegenheid voor deze scho
ne Westvlaam.se figuur iiebben de initia
tief-nemers ertoe aangezet spoed te ma
ken met het opstellen van het hevden-
kings-programma. Dit programma »'et er, 
wijzigingen voorbeliouden, mt als volgt : 
's voormiddags : herdenkings-H.Mis met 
aangepaste kanselred?; 's middags : geza
menlijk eetmaal; 's namiddags ; herden
kingszitting waar J. Leiuidan zal belicht 
als Pronter, als Vlaams-natioaali.st en als 
advokaat. 

De initiatiefnemers hopen deze mani
festaties te doen doorgaan op een zondag 
in de tweede helft van november a.s. en 
wel te Poperinge. 
Uit gans Vlaanderen worden verder ioe-
tredingen tot het J. Leuridan-herdenking.s-
komitee ingewacht en dit op het adres : 
Katelijnestraat 113, Brugge: financiële 
steun kan overgemaakt op postrekening 
nunii;:c;- £099.26 tnv. G. Vau In, advokaat 

Te Antwerpen overleed Regina Pieren,-^, 
echtgenote van de heer Leo Boucheri] en 
moeder van onz» voorzitter Brussel Dr. 
Herman Boucherij. 

Aan de achtbare lamilie onze innige 
deelneming 

HET WITTE PAARD 
Wandellngenstraat, 14, te Leu
ven. 
Passend aangenaam lokaal voor 
vergaderingen en klubs. 
Beste dranken tegen matige 
prijzen. 

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliilllllliilllillillllliiilllilliiiillllllllilllililillllliil 
= 1 
I ERASMUSSCHOOL | 

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

1 Hanswijlcstraat, 11, Meche- s 
I len - Tel. 173.68. i 

iliiiiiilllllltllllllllllililliilllltliiiiilllllllllliiniHllllUllUlltlllllltllIr. 
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: i 
: ONDERWIJSINTELLINGEN ! : 
: : 
: Voor scboolmeubelen S 
: : 
: in half metaal : • 
: : 
• Een enkel adres ; 

: i 
De Firma : 

1 A. JEURISSEN- I 
j CLOOSTERMANS j 
I & ZONEN I 
j : 
: Tel. 132.31 Zonhoven : 

1 • i 
• Bezoekt onze toonzalen. : 
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FRANS TINËL 65 JAAR 
Zoon uit een Kunstenaarsgeslacht 

We menen da t wij, na de hu lde 
van 9 juli 1.1. te Gent a a n toondich-
te r Jef Tinel gebracht , ook zijn 
broer beeldhouwer ter geleg'enheid 
van zijn vijf en zestig j a r en mogen 
bedenken met een huldeblijk. Bei
den, zonen uit een k u n s t e n a a r s -
geslacht, kregen, zoals h u n il lustere 
oom Edgard Tinel, he t deel van de 
kuns tv lam welke in deze familie zo 
vurig flakkert, van bij de geboorte 
mee. 

F r a n s Tinel, een expressieve kop. 
me t de klassieke haarbos , en een 
v^ste hand , die in de worsteling 
me t de mater ie h a a r lenigheid be
waar t , zag he t l icht te Maldegem 
op 11 juli 1895. Hij verblijft t h a n s 
te Gent op de Visserij. Zijn talr i jk 
kroost levert ons terug twee voort
zet ters van de Tinelse kuns t t r ad i 
tie. 

Koen, l au reaa t van he t Hoger 
Kuns t ins t i tuu t van Ter Kameren , 
schildert en beeldhouwt voortreffe
lijk. Greta , laureate en pr i j swinna-
res a a n verscheidene klassen van 
h e t Muziekconservatorium te Gent , 
speelt als eerste viool in he t orkest 
t a n Koningin Elisabeth. 

Bij vader Frans Tinel o pen haarde 
zich vroegtijdig de drang naar de 
plastische kiiusten, nwar reeds stond 
als een Maue TeJcel... geschreven dat 
zijn lei-ensueg niet langt effen pa
den zau lopen. 

Al het werl- nm fran.i Tinel 
draagt liet merhtelen rnii gedegen 
fcunst^naarr^schap. 
_. In zjjit verk leeft een Iraehf, die 
ieder mens onheirust in zich draagt. 
Die Jcracht wordt ons ontsluierd, we 
zien ze uit ie gloed en de dram/ 
van 't icerJ: oprijzen. 

Er is een dynamische vietaphy^Tel 
in dit icerk, zoals er steel-t in alle 
genie, én zo sterk, dat ze de Inle 
steen doet groeien en leren. In zijn 
dramatisch^ionysische st-rijd laat 
hij de vormen rrij vitstrovien, ge
leid d^or -de zekefheid dat de ziel 
van het universum zich aan hem in 
de taal der lijnen en vormen heeft 
geopenbaard. De hunstenaar is er 
van overtuigd dat bepaalde vormen 
ook bepaalde inhouden tot uiting 
brengen. Tinel weet te grijpen naar 
het gereedliggende rormenarsenaal 
waaruit hij een lymnische l.osmoqe-
nie weet te scheppen. 

Wij hebben hem steeds gekend als 
een dweper met de weemoed, het 
schijnt alsof hij, als jong oorlogs
vrijwilliger, samen met Joc English 
en Samuel De Vriendt in 14-lS, niet/ 
dan nare visioenen in zijn verbeel
ding bewaard heeft. Deze gemoeds
gesteldheid heeft on.rermijdclijl een 
weerklank in zijn werk. Zo herinne
ren wij ons een beeld, een man die 
eén' naakte vrouw in zijn armen 
draagt.. De vrotw is echter dood en 
het slanke lichaam hangt er gebro
ken. Overal waar Tinel even de bloei 
van een schoon lichaam suggereert, 

laat hij dadelijk het « de profvndis » 
galmen. Gebogen over de bloem, 
mediteert hij over de dood. Dit soort 
p€ssii7iisme van edel gehalte dreef 
hem naar het religievse. Zijn stoere 
kunst schept ons verheven motieven, 
rijk aan flonkerend zieleleven. De 
Musset leert ons dat men van een 
traan een parel kan maken. Frans 
Tinel maakt van zijn weemoed vaak 
een gebed, dat het hout, marmer of 
steen weet te bezielen. 

Zijn beeldhouwicerken prijken 
reeds in de meeste partikuliere ver
zamelingen, o.m. graaf de Hemp-
tinne bezit er een twintigtal. Eén 
« Boerenkop » trok in een der drie
jaarlijkse kunstsalons zeer bizonder 
de aandacht. De kapel van het re-
traitenhuis der Norbertijnen tjC 
Tongcrlo bezit zijn « Christus als 
Hogepriester ». Voor het dorp Pau
late m beeldhouwde hij een zeer 
sobere kruisweg. In het Gentse Au
gust ijnenklooster prijkt een prachtig 
O.L. Vroutcbeeld. Het 2,-5 meter 
hoge bronzen beeld van Mgr Roelens 
dat in aug. J9ö3 werd onthuld te 
Ardooie geeft uiting van het monu
mentale kunnen van Tinel. Het ste
nen monument te Gavere ter herinne
ring aan de aldaar gesneuvelde Gen
tenaars is sprekend voor zijn kunst-
vaardigheid, evenals zovele heelden 
roor kerken en kloosters als de kerk 
tan Merelheke Flora. Sint Idesbald 
te Boeselaere; een kruisweg te Aal-
ter; O.L. Vvninr ran de Vrede te 
T.cinhekc. 

Het verspreide eeurre van Tinel in 
tijn geheel opsommen is een onbe
gonnen, werk. 

In een tijd. waar het vraagstuk 
der verhoudingen van de levende 
kunst tot het religieuse beeld als 
dusdanig i^pnieuw wordt gesteld, is 
het u-erk van Tinel een vernieuwing 
die revolutionair aandoet tegenover 
zoveel wansmnkelijkheden die onze 
moderne kerken ontsieren. 

. Frans Tinel was leraar aan de tech
nische school der Broeders te Oost
akker. Het onzinnig lot der repressie 
broodroofde hem op een levens
moment dat het moeilijk vns er nog 
bovenop te komen. 

Frans Tinel is een uitstekend en 
bekwaam restaurateur, oak niet te 
versmaden voor moderne scheppin
gen, i/efuige zijn ingezonden werk
stuk op de openluchtientoonsiellinij 
voor beeldhouwkunst te Gent. 

IJ moet Tinel in zijn werkplaats 
bezig zien en dan eerst zult u begrij-
pen met welke artistieke ernst deze 
S'}-jarige, vergrij.ide vahn/tn nog 
bezield is ah hij in « taille directe » 
of via het gipsen afgietsel, de tere, 
broze vorm van de eeuwige schoan-
heid moet zoeken... Vinnig, werklus-
ftg en rijk van geest leensen wij 
Frans Tinel nog vele jaren, met meer 
•oorspoed, opdat hij ons nog veel 

^ $AUiSie?0n 

schoons zou mogen bieden. 
Vaast. 

de KNUPPEL in 't HANENKOT 

MARGARINE-VERGIFTIGING OOK IN 
ONS L.'VND 

In Nederland is een verschrikkelijk 
sehandaai aan het lieht gekomen, dat van 
de marsariue-vergiftifing door Planta, 
vervaardigd do«r Unilever, de trust die 
ook in België een ondemcmiug heeft n.L 
de Union Margarinière Beige. Ook in ons 
land werden gevallen waargenomen en 
wei Uugs de Nederlandse grens. In Neder
land zelf zijn er ongeveer IM.OM zieken ea 
werden reeds doden gemeld. Onze kranten 
en de radio hebben deze vergiftigingsza.ik 
praktisch doodgerwe^en omdat zij gemnil-
band zijn door de vetbetaalde publiciteit 
raa de eaoeBie trust die met barniti»-
reklame de verkoop van boter sterk doen 
dalen heefl. aldus onze boeren benade
lende op de meest ongeoorloefde wijze ver
mits lij steeds hebben volgehAodea dat 
marsarine nnreci beter was dan boter die 
een natuurprodnkt is. De waarheid is tea 
slotte aan het licht gekomen en zoals het 
(I Boerenfront » schreef (dit blad heeft 
als eerste bet margarine-sdutadaal aange
klaagd) werd Bn doi4e&jk aangetoond dat 
de margarinetrust ons steeds bedrogen 
heeft daar waar de rekla- te steeds sprak 
van zviver plantaardige grondstoffen. 

Hopen wij dat onze mensen in de toe
komst beter hun ogen zullen opentrekken. 

FRANSE PREKEN 
Enkele lezers hebben In verband met 

ons vorige artikel over Tienen in de reeks 
reportages a Zo leeft Vlaanderen ». de 
vraag gesteld wat er kan g:edaan worden 
tegen de franstaiige prekeu in de Vlaam
se kerken. Wij herinneren ons nog dat de 
V.V.B, indertijd uitpakte met het feit dat 
zij brieven had geschreven naar de kerke
lijke orerfaeid en dat zij, moesten dese 
blieven hun uitwerking missen, andere 
maatregelen zouden treffen. Van deze an
dere maatregelen is niets in huis gekomen 
bij ons weten en op de brieven werd niet 
gereageerd. Indien dus met onze recht-
matige eisen geen rekening wordt gehou
den dan dient men tot andere maatregelen 
over te gaan. Onder meer kan men dan 
met enkele tientallen mannetjes de kerk 
binnenwandelen en bij de aanvang van de 
preek heel kalm maar een voor een terug 
buitengaan. Als dat niet helpt kunnen nog 
andere paardenmiddelen worden aanbevo
len. 

VUMIM6EN GEDENKT GUUIBISPflRïNSi tG 
VLAAMSE SOLDATEN, TE WAPEN ! 

Eens te meer werd, in verband met de 
tragische toestand in Kongo, beroep ge
daan op de zogenaamde - nationale - een
heid en het zogenaamde - nationale - sa-
menhorigheidsgevoel. Er werden vrijwilli
gers gevraagd voor Kongo. Wij buigen ons 
diep voor allen die hun leven gelaten heb
ben bij het uitvoeren van wat zij als hun 
plicht aanzagen. Wij hebben echter het 
recht ons af te wagen of het wel nood
zakelijk was de toestand zo katastrofaal te 
laten worden dat, als aHwlaatste toevlucht, 
slechts het •« curatief » ingrijpen over
bleef. 

Door het zenden van troepen maanden 
reeds vóór de onafhankelijkheidsverlening 
en het opleiden van afrikaanse officieren 
had de overgang naar de onafhankelijk
heid zonder bloedvergieten en In banen 
van geleidelijkheid kunnen verlopen. 

De schuldigen voor de rampzalige toe
stand waarin Kongo en z'n blanke en 
zwarte bewoners zich thans bevinden zul
len hiervoor niet voor een assisenhof of 
krijgsraad terecht staan, want wolven vre
ten mekaar niet op. 

Toen het er op aankwam in Kongo te 
redden wat er te redden viel, namelijk 
mensenlevens en de belangen van de geld-
munr, bleek men zich opeens weer het be
staan van Vlamingen in ons land te her
inneren. Onze volksgemeenschap kreeg het 
voorrecht het leeuwenaandcel der vrijwil
ligers (of zogenaamde-vrijvriliigers) te le
veren, dus ook de grootste rislko's te dra

gen, Om aldus ook fataal de zwaarste offers 
te brengen. Wanneer er op vier vliegtuigen 
er drie met Vlamingen geladen zijn, dan 
hebben wij ook drie kansen op vier dat 
bij gebcurlijke ramp onze Volksgemeen
schap het grootste slachtoffer is. De ge
schiedenis is een zich eeuwig herhalen. 

Dat zagen of beter hoorden we ook bij 
het afscheid van een der eenheden vóór 
hun vertrek uit Zaventem. De reportage 
hieraan door het N.I.R. gewijd bracht, 
waarschijnlijk toevallig, het vertrek van 
een franstalige of gemengde eenheid, want 
de in de radio gehoorde bevelen waren 
eentalig frans. Ook in de sektor der hulp
verlening herhaalde zich de boemerang ge
schiedenis. Daar waar de Vlaamse gemeen
schap zich van z'n beste kant had laten 
ï-ien bij het inzamelen van giften, bleek 
te Zaventem alles erop gericht om het Ne
derlands in de hoek te drummen. 

Alhoew^ wij in beginsel tegen alle ge
weld en wapengekletter gekant zijn, er 
kennen wij graag dat een goed uitgerust 
en gemakkelijk verplaatsbaar leger op 
sommige ogenblikken nuttig werk kan ver
richten, zoals in Kongo is gebleken. 

AUeen door de schuld van een zwakke 
regering kon deze hulp slechts verleend 
worden toen het ineeste kwaad was ge
schied. Voor de tweede maal in minder 
dan tien jaren tijd kwam een C.V.P.-rege
ring erbarmelijke te kort in haar taak op 
een historisch ogenblik. De eerste maal 
was het ten tijde van de koningskwestie. In 
plaats van het leger in te zetten en de 
orde te handhaven, en het gemaakte ak

koord te duen naleven, wilden de C.V.P.-r. 
geerders toen ook zowel de geit als dé kool 
sparen. A'-' - brachten ze het land op de 
rand van burgeroorlog. Het resultaat 
van deze ri!? egraatloie houding herinne
ren wij ons maar al te goed. 

Uit higezonden brieven onderlus.sen (wij 
waarborgen de volgestrekte geheimhouding 
aangaande de identiteit van onze korres 
pondenfen) blijkt onder andere : 

a) Dat mllitiens zich afvragen waaroir 
eigenrijk dienstplichtigen naar Kongo ge 
zonden werden (met dat « ^TijwiHig ) 
schijnt we! af en toe een loopje te Tijn 
genomen). Hebben wij dan niet genoeg 
heroepsmiHtairen, voor wie soldaatjespelet 
tenslotte hun beroep is en gebeurliike ver 
wonding, of erger, slechts een arbeids
ongeval ? Laten we een kat een kat noe
men, slechts zeer weinigen voelden er Iets 
voor om voor het belglsch vaderland te 
sneuvelen. 7olang er een dndcre uitweg 
bestond. De rest is voze romantiek en holle 
woordenkramerij. De grootste risikos die
nen nochtans gedragen door hen die de 
sahplcio^erü als beroep hebben gekozen. 

'' •' f"n recent verleden, in een 
tweetalige eenheid Vlamingen TEGEN 
HUN WIL verplicht werden een kursus te 
volgen welke in het frans werd gegeven. 

Bij het mondeling examen zakten zij 
natuurlijk aUemaal met klank en kregen 
nog een tuchtstraf op de koop toe wegens 
• manvaise volonté » of te slechte wil. 

Moet er nog zand zijn ? 
.lohannes Soldaat. 

STERKTE en ZWAKTE 
VAN DE 

C V P. 
%} /t5H rtf-Ji^rtitn toy •issnot j - -

Met nogal v ranke oprechtheid 
hebben een p a a r jonge C.V.P,-ers 
een boekje geschreven over de 
zwakte en de s terk te van de C.V.P. 
We onthouden daa ru i t vooral da t 
die schri jvers ook beseffen d a t h e t 
b e s t a a n . v a n de C.V.P. feitelijk geen 
zin heeft. Meer zin zou bv. h e t ve r 
smel ten van voorui ts t revende r ech t -
sen me t de socialisten en van de 
behoudsgezinde - r ech t sen m e t de 
l iberalen hebben. Trouwens, n u de 
schoolstrijd opgelost is zou die 
wijziging in oa& poli t ieke beeld nog 
zoveel te vlugger moeten k u n n e n 
verwezenli jkt worden. 

Vooraleer wij echter zo ver ko
men , moet nog een ande r be lang
r i jk probleem opgelost worden. Er 
d ien t namel i jk een oplossing ge
vonden voor de verhouding Walen-
Vlamingen in dit land. 

Zo lang geen s t a t u u t bes taat , 
waarbi j beide volkeren zich m e t 
dezelfde i n spann ing even vrij en 
gemakkeli jk k u n n e n ontwikkelen, 
is de poging om tot gezonde poli
t ieke verhoudingen te komen n u t t e 
loos werk. 

Dit waren t rouwens m a a r in le i 
dende bespiegelingen vooraleer zou 
gewezen worden op ande re zwakke 
en s terke p u n t e n in de C.V.P. 

We la ten die p u n t e n hier volgen : 

STERKTE 

1. Steun van de kerkelijke overheid, 
welke n ie t al leen bes t aa t in een 
herder l i jke brief, m a a r welke voor
al to t u i t ing komt in aanspor ingen 
door politiek ongevormde klooster
l ingen in scholen en pr ies ters in de 
parochies . 

2. Zekerheid d a t de pa r t i j in vele 
gemeenten k a n beschikken over 
gebouwen en lokalen, die feitelijk 
behoren to t de ke rkgemeenschap . 
Zulks on t s l aa t de par t i j v an f i n a n 
ciële kopzorgen. 

S. Zekerheid d a t de kristeli jke a k t l e -
groeper ingen e n de kr is tehjke so
ciale organisat ies , t o t wier bloei t~ 

C.V.P. als par t i j nooit bijdroeg, toch 
autCHnatisch in h e t C.V.P.-vaar
water zullen komen en alzo. zonder 
enige in spann ing van de pa r t i j , deze 
laa ts te toch zullen rech thouden . 

Grotere ontwikkel ing van onze 
mensen, die beseffen da t h e t woord 
van een zusterke in de school en 
zelfs een aanspor ing van een bis
schop, die ook kan falen, omda t h i j 
zich ook door omstand igheden kan 
la ten beïnvloeden, geen evangelie 
is. 

Zekerheid da t de kerkelijke over
heid eens zal inzien d a t he t o n o n t 
beerlijk is de Kerk volledig bui ten 
polit ieke akt iv i te i ten te houden . 
Het zal i nde rdaad wel s t i laan t o t 
deze overheid doordr ingen d a t h e t 
gevaarl i jk is voor h e t geloof, als de 
mensen , ziende d a t de C.V.P. h e t 
r ech t kr i jg t p a t r o n a t e n , gi lden-
huizen en parochia le lokalen te 
gebruiken, deze par t i j met h e t ge
loof verv/arren. 

Besef bij de landbouwers, de a r 
beiders, bedienden en m i d d e n s t a n 
ders d a t veel van h u n zweet en in
spann ingen in h u n socia!e o rgan i -
zaties verloren gaan ingevolge de 
woekerplant , een luie pa r t i j , die h u n 
prest ige en h u n werfkracht breekt 
zonder ware tegenpres ta t ie . 

Er werden slechts drie vergeli j
k ingspun ten aangehaa ld , m a a r 
iedereen zal des te beter beseffen 
d a t de C V P . feitelijk n ie ts anders 
is dan een zwam op ons openbaa r 
leven. I n tegenstel l ing met ande re 
pa r t i j en beschikt deze par t i j over 
geen eigen gebouwen, geen eigen 
sociale organizat ies . S teunende op 
de seder t j a r en als no rmaa l be
schouwde s teun van de kerkelijke 
overheid, l a a t die par t i j zich lui 
voortdri jven en hoopt da t bij elke 
verkiezingen de minder ontwikkelde 
katol ieken blindelings voor h a a r 
zullen s t e m m e n . 

Zodra a a n deze voor onze bevol
k ing beschamende toes tand een 
einde komt . kunnen wij n a a r g€-
zz~.'' " ' -'*"'5?!i gaan 

ware daar n ie t h e t onopgeloste p ro 
bleem Walen-Vlamingen. Voor d a t 
probleem verdedigt alleen de Volks
unie een doeltreffende oplossing, 
oplossing die in alle moderne s t a 
ten werd toegepast : he t federa
lisme. 

Hoe meer mensen h e t s t a n d p u n t 
van de Volksunie openlijk bi j t reden, 
des te vlugger zal men in dit l and 
komen to t gezonde verhoudingen 
n ie t alleen op godsdienstig, m a a r 
ook op kultureel , sociaal en politiek 
gebied 

Climax. 

PATRIOTTISCHE SOCIALISTEN 
(Vervolg van blz. 3) 

Ik kon deze vragenreeks nog u i t 
breiden. Ik ben socialist en be
schouw de oplossing van h e t Vlaams 
probleem als in de lijn der socialis-
tiese belangen liggend. Wat biedt 
mij de B.A.P. ? Politiek gans ondui -
delik. Een reusacht ig kwant i ta t ieve 
omvang die men d a a r a a n verschul* 
digd is da t < Ie pa r t i ouvrier a été 
pa t r io te ». Van h e t é lan van h e t 
eerste socialisme n ie ts meer. 

De Vlaamse F ron tpa r t i j is een 
jonge demokrat iese pa r t i j . Hare so
ciale t endensen üggen gevoelsmatig 
in onze r icht ing. Arbeiden wij a a n 
h e t p rogrammat iese u i twerken 
daa rvan . De lijn n a a r omhoog. 

Onze primit ieven, van Ouwaeter, 
en J a n Joest van Kalkar . zagen 
de opwekking van Lazarus psychlo-
gies van dezelfde zijde. Lazarus 
sti jgt uit h e t graf. de geloovigen 
omringen h e m : Ops tanding ! De 
« gele t terden - zien h e t wonder en 
brengen de h a n d voor den neus . 
Wie overzag he t belangri jks te ? de 
gelovigen of de gelet terden ? 

En dan toch, ik ben u d a n k b a a r 
voor de vragen die gij stelde. W a t 
heb ik als Vlaams socialist bij de 
B.A.P. verloren ? « Qu' irais je faire 
d a n s cet te galère ? » D a t weet IS 
n u bepaald. 

Pau l VAN OSTAYEN. 

BcrUjn. 25 M a a r t 1920. 
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OPEN BRIEF AAN H U Y S M A N S 

Hierbij brengen we een open brief van Pol van Ostaeyen aan 
liamiel Huysmans uit het tijdschrift « De Toorts » van 24 april 
1920 waarin Van Ostaeyen uiteen zet waarom hij als vrijzinnig 
en sociaal Vlaamsgezinde niet tot de socialistische partij toe
treedt maar wel tot de Vlaams-nationale Frontpartij. 

De ondertitels zijn van ons. 

Hooggeachte Heer Huijsmans, 
De interpellatie Hubin zou reeds 

lang vergeten zijn, indien daar niet 
uw rede was, door dewelke gij In 
menig opzicht onze dank verdiend 
hebt. Gij hebt er veel toe bijgedra
gen de verwarringen betreffende 
oranglsme en bewustzijn der Neder
landse kultuureenheid bij de Vla
mingen, activisme en federalisme, 
gevolg eener « ignorance crasse » 
van zijde der Waalse volksvertegen
woordigers in 't algemeen, uit den 
weg te ruimen. Uw klare uiteenzet
ting Is afdoende en precies. Gij 
hadt niets meer moeten zeggen. 
Maar gij hebt meer gezegd. En over 
dit meer struikel ik, niet zozeer om
dat het onwaar, dan wel omdat het 
zo sterk eenzijdig is. Daarom schrijf 
ik ook deze brief, hoe moeilik me 
dit ook valt. Moeilik omdat ik de 
debatten slechts van verre volgen 
kon en nog meer omdat ik me be
wust ben dat een prakties-politlek 
debat mij persoonlik ver ligt. 

Volgens de parlementsverslagen 
zoals ik ze in de dagbladen gelezen 
heb, was de zin van het gedee'te 
over de Vlaamse Frontpartij onge
veer de volgende : « 1ste slechts 
een gering aantal mensen staan 
achter het zelfbestuur-program; 
2de. en voornamelik, de Frontpartij 
bekijkt de zaak te veei door een 
taalkundige, te weinig door de so
ciale bril. De Vlaamse Beweging is 
niet meer het monopool van de in-
teUectuelen; ze doordringt en om
vat gans ons volk Hoort gij op so-
cj^§} ge^jed m öe rea^tiie Pf bij 
ons ? De Vlaamse Beweging is een 
sociale beweging. Begrijpt de Front
partij dit ? » 

Met deze reeks vragen hebt gij 
dit punt aangeraakt, hetwelk voor 
mij reeds vóór meer dan één jaar 
een klein dilemma was geworden en 
dit nog blijft : aansluiting bij de 
Belgiese Arbeiders- of bij de Front
partij. 

Zeker is het dat ik in Mons bij 
gezel Louis Piérard, op dewelke in 
uw Be'gische Socialist zulk leuk ge
dichtje verscheen, naar ik vernam 
van uwe hand, tans met u in de
zelfde parti j ; zeker is het dat ik in 
Mons weinig kans zou hebben in de 
partij opgenomen te worden. Maar 
bij U en Jamar, in Antwerpen, zou 
het mij stellig beter gaan. En bij 
Anseele heb ik misschien ook geen 
kans. Het socialisme der B.A.P. ver
schilt van Hoogstraten tot Rijke-
vorsel. Een partij ? Daarover ver
der. 

SOCIAAL OF REAKTIONNAIR 

Gij vraagt dus aan de V.F.P. : 
« hoort gij op sociaal gebied tot de 
leactie of bij ons » Ik antwoord 
als derde : M. Kamiel Huijsmans, 
deze vraag is belachelik ofwel lou
ter rhetories bedoeld en dat weet gij 
zelf zo goed als ik. Men kan zeg
gen : Het demokraties-sociaal voe
len werd in de V.F. nog niet ten 
volle programmaties uitgedrukt. 
Zonder het nauwkeurig uit te druk
ken zoekt de V.F. naar een formule 
die het kristen en socialisties prole
tariaat omvatten kan De V.F.P. be
staat dus gedeeltelik uit kristene 
arbeiders. De B.A.P. is samengesteld 
uit socialistiese arbeiders en salon
socialisten. De keus tussen een van 
beide kompromlssen is niet moei
lik. Het is, eenerzijds een har t dat 
voor het socialisme open staat, een 
wil uit het moeras te komen; van 
de andere zijde een hart dat mis
schien eens open stond, daar bij de 
wetenschap hoe men uit het moe
ras komt met de verstokte wil er 
niet uit te komen, omdat men het 
Tbij het moeras beter heeft. Van de 
kristene arbeider kan ik zeggen dat 
hij onsocialisties is, omdat niemand 
zijn.kennis in verhouding tot zijn 
verlangen stemde. De. salon-socia

list, (moet ik namen noemen uit de 
B.A.P. ?) heeft (eventueel) de ken
nis, naast een dood verlangen. Wij 
gelooven in de waarheid van het 
socialisme, zo kan bij mij ook geen 
twijfel bestaan dat ik een primitief 
denkend mens van deze waarheid 
overtuigen kan. De dorre boom 
maakt geen mens gezond. Ik stel 
mij naast de kristene arbeider van 
het Vlaamse Front; gij naast M. 
Piérard. Elk doet wat-ie kan. 

Daarmee is de sociale politiek 
van de V.F.P. nog niet verklaard en 
het ligt niet aan mij, — zelfs geen 
partijlid, — deze te verklaren. Doch 
volledig ontkennend is te antwoor
den op : hoort gij bij de reactie. De 
reactie dat is feltelik de bekende 
trits : hoger clergé, adel en bank-
bourgeolsie. Negatief kan gezegd 
worden dat het niet in het belang 
ligt van een Vlaamse partij deze 
trits te dienen; zuiver negatief 
reeds is het Vlaamse Pront tot het 
dienen van de belangen van de la-

ANSEELE, 

DE TAALFLAMINGANT 

Weet gij wie een taalkundig fla
mingant is ? Stoor u niet aan zijn 
gewestspraak : de heer Anseele. 
Nooit werd het Vlaams probleem 
van een meer taalkundig standpunt 
uit betracht als door de lapidariese 
zin van Anseele : « of de Vlamingen 
Franse of Vlaamse halffrakskens 
krijgen is nevenzaak. Hoofdzaak 
zijn de halffrakskens ». 

Een feit is : In de Vlaamse afde
lingen van de B.A.P. heeft men 
immer de Vlaamse Beweging als 
een taalkundige betracht, en van 
daaruit, van sociaal standpunt van 
accessoir belang. Er waren natuur
lijk taalgrieven : « En feitelijk, 
waïirom geen Vlaamsche hooge-
school ? En dan die onrechtvaar
digheid in ons muntstelsel ! » Als 
men in de kamer ^daarover moest 
stemmen zouden de socialisten hun 
stem geven voor de vervlaamsing 
van ons muntstelsel ! Natuurlijk 
immer, « niet te veel toegeven aan 
de pastoors. Wie weet wat die in 
hun schild voeren met die kleine 
witte Alberts in het Vlaams ! » 

Ik zegde dat de socialistiese lei
ders allerminst de Vlaamse zaak als 
een sociale hebben beschouwd. Als 
socialist verwijt ik ze niet naar den 
raad van Bebel te hebben geluis
terd : « een klassetaai, welk prach
tig wapen voor den klassenstrijd ! » 
Dit wapen verwaarloosd te hebben 
is bijna ontoerekenbaar. Alle arbei
ders worden geëxploiteerd, maar bij 
Ie Vlaamse arbeiders is er een sur-

exploltatie. Deze is het gevolg van 

gere klassen verp.icht. Uit de nood 
van het volk zelf kan het V.F. na
tionaal niet van sociaal scheiden. 
Het gaat niet om een sociaal expe
riment. De nood van ons volk geeft 
meer élan dan een theorie. De 
noodzakelikheld schept het orga
nisme. De nood van ons volk is de 
noodzakelikheld, het organisme de 
socialistiese beweging. Is het socia
lisme dit, dan kan geen beweging 
uit de nood van volk geboren, zon
der dit organisme uitkomen. Waar
om twijfelen ? Maar er zijn er an
deren : « God geve dat het volk 
nood lijdt om het organisme In 't 
leven te houden ». 

ZUIVER TAALKUNDIG ? 

Gij stuurt nog een ander verwijt 
tot de Frontpartij : ze bekijkt de 
zaak te veel door een taalkundige 
bril, te weinig door de sociale. Dit 
is een verwijt dat rechtmatig alle 
partij-flamingantisme treft, echter 
juist niet het V.F. Dit « homespun-
flamlngantisme » kan men voorna
melik de katolieke minlmalistegroep 
è. la Helleputte (dewelke in het 
jongste debat met U schouder aan 
schouder tegen zelfbestuur streedt) 
verwijten. Juist deze groepen druk
ken het Vlaams probleem op het 
niveau van het taalgrievlsme. Im
mers men kan ar e besturen zo in
richten dat zij gelijkheid aan Vla
mingen en Wa^en verzekeren en, 
volgens U, enkel scheiding in het 
departement van Kunsten en We
tenschappen. Aldus vervlaamsing 
van de Franse formuliers. (Ik denk: 
is 't zo ver, laat de Franse formu
liers dan in Godsnaam blijven). 
Maar wat is dit aUes anders dan : 
de Vlaamse Beweging is een bewe
ging strevend naar taaigelijkheid in 
de administraties, naar het positief 
uit den weg nemen van taalgrieven? 
Gij zelf weet beter, M. Huijsmans. 
Gij weet dat geen theoretiese ver
vlaamsing helpt. Enkel de indi-
vidueele energie der ambtenaars is 
doorslaggevend. Gij verplaatst en
kel de moeilikheid. 

De Vlaamse Beweging der filolo
gen had geen zelfbestuur in haar 
programma, en daarmee schermt 
nu Helleputte. Maar het V.F. vnl 
geen taalkundige beweging in het 
leven houden. En zoo kan zij ook 
voor zelfbestuur opkomen. Daardoor 
scheidt zij zich juist af van de Ger
maanse filo'oser^Tce") 

die toestanden waarvan de heer An
seele enkel de taalkundige zijde 
ziet. Ik geloof, het Vlaamse Front 
ziet dit beter. Wat deed Anseele ? 
Hij verwees de sur-exploitatie van 
de Vlaamse arbeiders... naar de 
taaikommissie. 

Wanneer gij opwerpt « te veel 
door taalkundige bril », bedoelt gij 
ook dat het V.F. te weinig let op 
economische factoren, en alle 
schuld op de schouders der Walen 
laadt. Dat zij meent, door de sup
pressie dezer verdrukking zou alles 
— gaudeamus — bereikt zijn. Er is 
hier vergissing tussen middelen en 
doel. Enkele lokale frontkringen 
kunnen « leveren voor het Vlaams ». 
Dit is niet het doel der partijlei
ding, in zooverre ik daarover oor
deel en kan. Doel is : hooger cultu
reel niveau, geringere exploiteer-
baarheid, geestelijke weerstands-
mogelijkheid van het proletariaat 
tegenover het kapitaal. Dit is ook 
het doel van Kautsky (Demokratie 
und Dlktatur) Maes en Borginon, 
dienen, misschien onbewust, de 
vooruitgang van het socialisme in 
Vlaanderen, Anseele belet deze 
vooruitgang onbewust Is het socia
lisme de waarheid van onze tijd, 
dan hebben wij alle belang bij een 
ziende massa. Maar niet enkel kle
rikale leiders, ook socialistiese, 
hebben belang bij de domheid van 
hun volgelingen. 

HET DILEMMA 
Ik schreef u dat ik voor een klein 

dilemma stond ? V.F. of B.A.P. Wat 
biedt mij deze laatste partij ? 

Principieel : Erfurter program
ma, het socialisme bestrijdt elke 

onderdrukking, weze het deze van 
een klasse, een partij, een geslacht 
op een volk. Welk is de houding van 
enkele uwer Vlaamse, de meeste 
uwer Waalse collega's bij dit pro
grammapunt ? Waarschijnlik me
nen zij dat het Vlaamse volk niet 
onderdrukt wordt ? Menen zij ! Zij 
hoeven niet te menen, zij hoeven 
te weten ! 

Het feit is : In de B.A.P. geldt dit 
princiep voor de Tsjechen, niet voor 
de Vlamingen. Wat moet ik nu 
doen, B.A.P. of Erfurter program
ma ? 

Hoort de B.A.P. op politiek gebied 
bij de reactie of bij ons ? Moet ik 
gezel Ernest geluk wensen bij zijn 
rechterlike aanklacht tegenover de 
Stockholmisten, of moet jk deze ge
lukwensen, quand même ? Mag ik 
naar Bern luisteren, ofwel niet aan 
tafel met « Boches » zitten, volgens 
de leer van Hubin ? Hoe moet ik 
tegenover Rusland staan ? Zooals de 
ambassadeur Destrée, schouder aan 
schouder naast Kerensky, of zooals 
uwe Volksgazet ? Het gaat hier niet 
om détails of schakeeringen binnen 
een partij, het gaat hier om een 
juiste of valse interpretering van 
het socialisme. De B.A.P. wil al deze 
schakeeringen omvatten, want 
« eendracht is macht ». Van deze 
maximum-inhoud kan men qualitsi-
tief niet meer bepalen wat hij is. 
Of lijkt de B.A.P. op het Godsbegrip 
In de negatieve theologie : coïncl-
dentia oppositorum ? Dan, ja, maar 
daarmee wordt zij een theologies-
scholastics probleem. Als dusdanig 
kunnen wij erover praten. 

Bekijkt de B.A.P. (immers de lei
ders) het Vlaams probleem niet te 
veel door een taalkundige te weinig 
door een sociale bril ? Hoort de 
B.A.P. op Vlaams gebied bij de re
actie of bij ons ? 

(Lees door blz. 7) 

A.C.V. bedriegers zwijgen over beesfenleven van Vlaamse mobielen 

2.000 arbeiders van Vlaamse scheepswerf bijna werldoos 

Vlaamse arbeiders moesten met 
eigen geld kapotgemaakt worden 

Biolcaiiebrug te Temse wordt afgebrol(en en heropgebouwd 

Zoals begrijpelijk, is de Antwerpse haven voor het Waas
land een zekere bron van inkomsten en arbeidsgelegenheid en 
hierin is de Schelde een natuurlijke dam die de goede verbindin
gen dwarsboomt. Jarenlang was de Scheldebrug te Dendermonde 
de meest stroomafwaartsgelegen brug, terwijl op de geplande 
brug te Temse onbegrijpelijk lang diende gewacht te worden. 

Volgens hardnekkige geruchten 
werd de bouw ervan door centrale 
Brusselse diensten geremd. Toen 
men er uiteindelijk toch toe kwam, 
heeft men er een mooie gelegen
heid in gevonden om de werkzaam
heden van een stroomopwaarts-
gelegen Vlaamse scheepswerf te be
knotten, aldus de konkurrentie te
gen een meer stroomafwaartsgele
gen gelijkaardig bedrijf onmoge
lijk makend met al de gevolgen van 
dien. 

AANBIEDINGEN AFWUZEN 

De nieuwe brug te Temse werd 
in 1955 Ingehuldigd. Het kleinste 
kind kon toen zien dat het voor 
scheepswerf Boel, stroomopwaarts 
van deze brug gelegen, in de toe
komst onmogelijk zou zijn nog 
schepen van enige afmeting te 
bouwen. Dit werkte rechtstreeks in 
het voordeel van andere scheeps
werven o.m. te Hoboken waar het 
bedrijf Cockerill gelegen is e.a. 
maatschappijen in handen van de 
Société Générale. We kunnen dus 
met handen en voeten aanvoelen 
waar het kalf gebonden was. Boel, 
die een werf heeft, aangepast om 
scheren van 40.000 ton te bouwen, 

zou voortaan enkel nog eenheden 
van hoogstens 25.000 ton kunnen 
voortbrengen. Het ging zover dat 
Boel, die vóór de bouw van de be
ruchte brug, een drijvende droog
dok van 80.000 ton voor Nederland
se rekening afgewerkt had, derge
lijke bestelling diende af te wijzen 
voor de toekomst. Een nog groter 
dok dat bij hen in de maak was 
kon enkel in pontons afgeleverd 
worden zodat de samenstelling en 
de bouw van de zijwanden in Ne
derland zelf diende te gebeuren. 

Ongeveer de helft van deze 
onderneming viel dus weg voor on
ze nijverheid. De scheepswerf moet 
dus aanbiedingen afwijzen die zij 
in normale omstandigheden zou 
kunnen aannemen hebben. Er wer
ken meer dan twee duizend arbei
ders bij Boel, zij zouden op deze 
wijze spoedig werkloos geworden 
zijn, want een bedrijf dat op der
gelijke manier beknot wordt, houdt 
het niet lang vol en dan Is men 
verwonderd dat er werkloosheid 
heerst onder de scheepsbouwers, 
wanneer men dergelijke voorbeel
den ziet De Belgische Staat, naar 
alle waarschijnlijkheid onder druk 
Tan de Vlaamsvijandige onderne
mingen, laat met de belastingen 

van de arbeiders een brug bouwen 
die hen hUn werk moet ontnemen ! 

BRUG AFBREKEN 

Boel heeft het begrijpelijkerwijze 
niet laten steken. Een beroep bij 
de Raad van State werd aangeno
men zodat de brug thans gedeelte
lijk moet afgebroken en weder-
opgebouwd worden om genoeg 
doorvaartruimte voor de grootste 
zeeschepen te laten. Eigenaardig is 
dat dit schandaal in de Vlaamse 
pers praktisch werd doodgezwegen. 

Zo leeft Vlaanderen 

Alleen het « Handelsblad » van 
Antwerpen begreep hier zijn plicht 
en gaf er voldoende ruchtbaarheid 
aan. Spijtig genoeg is ook deze 
krant, die nog een beetje onafhan
kelijkheid had, in handen van de 
Standaard-trust geraakt. Inmid
dels hebben wij vanwege de A.C.V.-
mannetjes in het Parlement nog 
geen protest gehoord. Of is het 
lamleggen van een Vlaams bedrijf, 
waar tweeduizend Vlaamse arbei
ders werken volgens die grote mui
len goed te praten ? Is het morsen 
met onze centen (eerst een brug 
bouwen die onze nijverheid moet 
klein krijgen ze dan weer afbre
ken en daarna terug opbouwen) 
dan geen misdaad ? En zeggen dat 
wij zes miljard belastingen moeteu 
gaan betalen om de rotpolltiek van 
Eyskens en de C.V.P. in Kongo goed 
te maken. 


