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Geen 6 miljard nieuwe belasfingen
GENOEG VAN HUN SLEUTELPROGRAMS
NIEUWE VERKIEZINGEN !
DE KNOEIERS BUITEN !

w Volksunie
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Geen Taienlelling, geen Kompromis
*

I N I E T S l l Pas
= Toen in de vooroorlogse strijd =
s periode, in de geestdriftige op- 1
= tochten, geroepen werd voor =
M (i 't Belgieise Nikske » waren g
g de deftige burgers kwaad om 1
S dit Vlaamse c Nihilisme ».
3
£
Als nu de t nieuwe » rege- 3
S ringsverldaring
van Eyshens .3
H met geen woord spreekt over de =
s zware Vlaamse vraagstukken, 3
g worden de Vlaamise parlemen- M
H tairen en het Vlaamse Volk, als S
= nietigheden beschouwd, waar- S
3 Tnee geen rekening dient gehou- =
5 den.
=
=
Zij zullen het allemaal nog =
3 eens moeten slikken... en beta- =
p len maar.
1
=
De heer Eyskens, heeft blijk- i
3 hacer niet eens aan Vlaanderen 3
1 gedacht bij het roeken naar de 1
= mogelijkheden om tijn persoon =
3 en zijn regering te redden.
§
£
In elk geval, geeft hij geen =
3 enkel concreet gegeven,
en 3
g blijft hij bij woorden en nog =
3 eens woorden, zonder duddelijke =
3 afbakening van de taken.
3
=
Hij zal 20.000 werkgelegen- =
3 heden scheppen per jaar in de 1
= eerstkomende vijf jaren,
3
5
Waar ? In Brussel, in Wallo- 3
3 nië ? Hoeveel in Vlaanderen ? 3
=
In het Gtntse zijn ± 25.000 =
3 werklozen. In Wallonië volle i
g hezettinff.
3
H
Hij zal de privaat initiatie- =
3 ven voor de oprichting van on- ^
E demerningen en de uitbreiding =
5 van de bestaande steunen. Het 1
S geld uit Vlaanderen zit in =
M Brusselse handen. Deze reiken g
= wel uit aan Brussel of Wallo- =
3 nië, maar weinig of niets aan 3
£ Vlaanderen.
3
g
Gaat hij de groot-financiers, =
= die allen bij machte zijn, nieu- =
g we ondernemingen te bouwen, =
3 laten betijen ? Gaat hij hen i
= « hevelen » nu eens in Vlaan- =
3 deren te beleggen ? Geen woord 3
= -egt hij daarover.
3
g
Is het voor hem gelijk waar 3
g die 20.000 werkgelegevheden 1
= komen ? Nog geen mobielen ge- g
g 7ioea bij ons f
=
g
En de zetelaanpassin g ? Gaat =
g het niet ?
3
g
En de taalgrens ? Van geen g
g helano f Verder overspoeling =
3 door Walen, die Vlaamse grond g
g waals maken.
5
I
Hij zal de talentelling uit- 3
g stellen. Voor hoelang ?
g
g
En mag ondertussen de ver- =
3 fransing verder laten woekeren 1
i in Vlaams Brabant in strijd 1
3 met de taalwetten ?
=
=
En wat betreffende de benoe- =
= mingen in de rijks administra- =
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Hoeveel Vlamingen, hoeveel
katolieke
Vlamingen
worden
door de liberale meesters benoemd in de overwegend katolieke regering ? Het aaat daarmee veel slechter, dan onder
Vav Acker en Collard !
En het schoolpact ? Daarop
moet besnoeid worden. Zij hebhen zoveel beloofd, maar zullen nu nauwelijks kunnen ge(Lees door blz. 2)
Dr. Leo Wouters
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nu begint de Strijd !
Opgepast voor hinderlagen

Voor een drietal maanden hebben we reeds geschreven dat er geen
talentelling zou gehouden worden,
maar dat Eyskens deze moeilijkheid
nog wat liet aanslepen om op tijd
en stond nog eventjes voor een
Vlaams sulcsesje te zorgen.
De talentelling was veroordeeld
toen de Volksunie zich achter het
Vlaams Komitee stelde en de talentelling verwierp. De propaganda
werd toen zo gevoerd dat Vlaamse
kranten als De Standaard en Het
Volk mee in de bres moesten en ze
of Ze het wilden of niet — als we
zien hoe ze voor het C.V.P. taalvergelijk waren is onze twijfel over
hun bedoeling meer dan gewettigd
— de propaganda ertegen bij de
openl>are mening versterkten.
Deze overwinning houdt een les
In zich. Wanneer de Vlaamse kultuurvereniglngen oplettend en aktief zijn zoals het Vlaams Komitee
voor Brussel en taalgrens en de bedreiging van de Volksunie passend
weten uit te spelen tegen de Ideurpartijen dan kan Vlaanderen nog
overwinningen afdwingen.

lNfiOMb%id»/bf«iM»
Het uitstel van de talentelling
vermindert de dubbelzinnigheid.
Dit uitstel moet afstel betekenen
wanneer de Vlaamse kultuurverenigingen waakzaam bUjven.
De C.V.P. had de talentelUng
reeds op haar kongres te Charleroi
laten vallen om ze te vervangen
door haar beruclit vergelijk dat de
verfransers meer zou geven dan ze
door de talentelling zelf konden
krijgen : de Brusselse randgemeenten, de streek rond Moeskroen en
Komen, Ronse, Edingen en geheel
Overmaas. Theo Lefèvre liet trouwens overal duidelijk verstaan op
de partijafdelingen dat een talenteUing uitgesloten was. Omdat het
anders een ramp voor de C.V.P. zou
worden.
Een dubbelzinnigheid werd dus
grotendeels uit de weg geruimd.
Al is uitstel niet altijd afstel, wij
menen dat het thans wel zo zal zijn,
ondanks de hetze van de franstaUge C.V.P.-ers en liberalen. Op voorwaarde nochtans dat wij ons sterk
organiseren.
Het vraagstuk van de taalgrens en
van de talen in de Brusselse agglomeratie blijft echter gesteld.
Vervangt men de talentelling door
het C.V.P. taalkompromis of door
een kompromis liberalen-C.V.P. dan
Is het wegvallen van die talentelling minder dan een Pyrrhus overwinning.
Het C.VJP. vergelijk dient dan
ook zonder verpozen uit alle kracht
bestrijden. Reeds hebben onze aanvallen de Vlaamse C.V.P.-pers haar
lofbetuigingen (Na Charleroi : een
hard maar schoon kongres : Schildwacht in Het Volk !) doen insUkken. Sommige kultuurverenigingen
zoals het A:SJZ., het Vlaams Komi-

tee voor Brussel, het A.V.O.H.V., de
V.T.B. en andere hebben het met
name verworpen Wij vinden het
jammer dat het IJzerbedevaartkomitee (afgezien van de rede van
Mr. Van Dieren) en het Davidsfonds (op haar jongste kongres) alleen tegen elke vorm van gebiedsverlies stelhng genomen hebben. Er
was geen enkele reden om partijvriendjes te sparen, die Vlaanderen

willen verkopen voor 300.000 F. per
jaar.
Maar niet alleen het C.V.P. taalvergelijk dient verworpen, want wat
hebben we eraan dat dit geen wet
wordt zo we zien dat de bestaande
wetten en de geest ervan bestendig
overtreden wordt.
Verfransen de kleurpartijen nu
reeds niet alle Brusselse randgemeenten ? Benoemd men nu geen

franstalige hoogleraars aan de universiteit te Gent ? Kwamen er dit
jaar geen nieuwe Franse klassen te
Leuven en te Mol ? Verfranst Brussel nu niet verder in vlug tempo ?
Is het niet tekenend dat in de stedelijke fröbelschool nr. 23 in de Leopold I straat te (Laken) Brussel een
Nederlandstahge frobelonderwijzeres, die met pensioen ging, dood(Doorlezen blz. 2)

Een ergerlijke knoeiboel
Eindelijk is^'ie heer Eyskens met
zijn nieuwe regeiüng, die feitelijk
niet nieuw is vermits slechts vier
ministers vervangen verden op een
en twintig, voor het parlement verschenen. Hij zelf durft het niet meer
aan te spreken van de * grote» regering die hl] aan het land beloofd
had. Zijn nieuwe regeringsverklaring is, alhoewel zij aangekondigd
werd als «sentatloneel», een aaneenschakeling van gemeenplaatsen,
beloften, niet opgeloste vraagstukken. Het enige wat sentatloneel is,
maar niet onverwacht, is de bevestiging van de slechte financiële toestand van h e t land; het deficiet bedraagt minstens zeventien miljard.
De regering belooft eens te meer
besparingen, inkrimping der uitgaven — het is niet de eerste maal dat
dergelijke beloften gedaan werden.»

NIEUWE REGERING
VOOR DE KAMER
doch niet verwezenlijkt. Doch zeker is het dat aan het land nieuwe,
zware financiële lasten zullen opgelegd worden : men spreekt alvast
van zes miljard nieuwe staatsbelastlngen en minstens een miljard
nieuwe gemeentebelastingen.

Eens te meer wordt uitgepakt met
mooie beloften over ekonomische
expansie, sociale vooruitgang, hogere welvaart. Wat de C.V.P. reeds bij
de verkiezingen van 1958 plechtig

DE VOLKSUNIE WOSOT WEEKBIAD
^ D e beslissing is gevallen, w o e n s d a g a v o n d o p h e t
hoofdbestuur tan d e Volksunie, O n s o r g a a n w o r d t weekblad.
Z o zuUen w e in staat zijn d e politieke aktiviteit o p d e
. voet te volgen e n o n z e lezers n o g beter voor te lichten. D e
prijs werd zo laag mogeijk g e h o u d e n : 2 0 0 F . v o o r een
j a a r a b o n n e m e n t ; 1 0 0 F . voor een halfjaar; 5 5 F . v o o r een
driemaandelijks.
O p dit ogenblik w o r d t d e redaktie v a n h e t blad uitgebreid. V a n j a n u a r i af zullen heel w a t n i e u w e rubrieken
h e t licht zien.
B e g o n n e n als m a a n d b l a d , over halfmaandelijks
zetten w e t h a n s een n i e u w e grote s t a p vooruit.

heen

D e V o l k s u n i e rekent o p h a a r propagsmdisten en o p
h a a r t r o u w e lezers o m m e t een slag onze propagandistische
w a a r d e sterk o p te voeren. D a a r o m v a n n u af a b o n n e m e n ten w e r v e n , a b o n n e m e n t e n e n n o g eens a b o n n e m e n t e n .
W i e v a n n u af a a n abonneert voor ' 6 1 krijgt o n s blad k o s teloos tot nieuwjaar. Daarbij w o r d t een grote a b o n n e m e n t e n p r i j s k a m p uitgeschreven. O n z e p r o p a g a n d i s t e n k u n n e n
dit lezen o p d e 6e bladzijde. Zij h e b b e n ons blad g e m a a k t
w a t h e t t h a n s reeds is. W i j r e k e n e n verder o p h e n o m het
uit te b o u w e n tot w a t het w o r d e n m o e t .
\

beloofd hoeft door de uitvoering van
het fameuze sleutelplan van Eyskens. Na twee jaar en half uitvoering staan we zover dat Eyskens zelf
de toestand katastrofaal vindt en
het land waarschuwt dat er offers
moeten gebracht worden: eens te
meer zullen deze offers gevraagd
worden van de kleine man in de
eerste plaats. Of men het bekent of
niet, deze politiek betekent sociale
achteruitgang. Wij kennen de eerste
resultaten van de ekonomische expansie-wetten van vorig jaar. Dit
resultaat is zoals verwacht en voorspeld de voortgezette achteruitstelling en benadeling van Vlaanderen.
Luik alleen ontving meer steun van
staatswege dan de vier Vlaamse provincies samen ! Het overgeïndustrialiseerde Luik wordt steeds verder bevoordeeld, doch Vlaanderen kan verder stikken in werkloosheid en mobiUteit.
In dit opzicht zal er zeker niets
veranderen. Er is voor Vlaanderen
niets goeds te verwachten van deze
regering, evenmin als van de vorige,
evenmin als van om 't even welke
regering in een belgische eenheidsstaat waarin de gevestigde machten
anti-Vlaams zijn uit overtuiging,
traditie of eigenbelang.
In vage bewoordingen opgesteld
laat de regeringsverklaring talrijke
vragen onbeantwoord. Wat de t a lentelling betreft ontwijkt de regering het probleem door het te verdagen. Dit is niet alleen geen oplossing, het is bedrog : aan de tegenstanders van de talentelling zegt
men dat de talentelling nu uitgesteld is en men wei een oplossing zal
vinden; aan de voorstanders zegt
men : de talentelling zal gehouden
worden, ze is alleen maar uitgesteld.
De bedreiging blijft bestaan en de
verfransing gaat ondertussen verder. Het is onmogelijk op al de punten in te gaan, maar zeker is het
dat deze regering alle gezag en krediet mist om nog ons 't even welk
programma met sukses uit te voeren. De onbekwaamheid en de onmacht van deze regering zijn algemeen bekend. Het enige wat men
nog hoopt is verder te sukkelen uit
schrik voor verkiezingen. Het is de
schrik voor verkiezingen die deze
regering in leven houdt. Tot nadeel
van gans het land en van het
yiaamse land in het bizonder.
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PAS NU
BEGIMT DE STMID
(Vervolg van biz. 1)
eenvoudig vervangen wordt door
een franstalige ! En dit in een
Vlaamse klas ! Dat de Waalse direlitrice opnieuw een Nederlandstalige wil, maar dat het C.V.P.-liberaal gemeentebestuur er beslist
niet wil van weten. En zo schijnen
er dit jaar een viertal gevallen te
bestaan voor de stad Brussel alleen.
Wat helpen taalwetten zonder
celfbestuur ?
Bij de Jongste verkiezingen nam
de C.V.P. onze programmapunten :
afbakening van de taalgrens en een
degelijk tweetalig statuut voor
Brussel over. Dat zou een eerste
stap naar zelfbestuur geweest zijn.
Waarom voeren ze die proprampunten niet uit ?
Omdat het even groot bedrog was
als heel het sleutelprogram voor
meer ekonomische welvaart.
Als welvaart krijgen we een massa nieuwe belastingen.
Als oplossing voor het taaivraagstuk krijgen we een stelselmatige
verlransing.
Beide uitgevoerd onder leiding
van Gaston Eyskend, ekonomist en
flamingant.
Wanneer zullen de Vlamingen begrijpen ?
En een zuiver Vlaamse partij
steunen ?
Wim Jorissen.

ALS

LIBERALEN

BENOEMEN

In een staatsschool te Brussel benoemde minister Moureau een onderdirektrice waar de school op verre na niet voldoende leerlingen
heeft om die benoeming volgens de
bestaande maatstaven te wettigen.
Het is daarbij een piepjonge lerares
die over het hoofd van al haar oudere kollega's heensprlngt. Maar ze
Is liberaal. En dan tellen geen bespèrin*ceTi, wel geldverktvisting.
Te &r«gge a'an dé normaalschool
stfiJde.aneaayieerL Jeraax opEoe4kun4e
aan, die nog een jaar aan de universiteit moet studeren 1 Er zijn anders
opvoedkundigen genoeg, die op een
betrekking wachten ! Maar Moureau
was niet zeker dat hij minister zou
blijven. En die jonge man is liberaal!

DODE ZIELEN
Volgens de (in de senaat nog nlel
gestemde) nieuwe verkiezingswei!
met de daarbij gepaard gaande
zetélaanr ""-ssdng, komen er 13 zetels bij. Men heeft op de cijfers van
1957 willen voortgaan, hoewel de
cijfers van 1958 reeds gekend waren ! Volgens de cijfers van 1959
(reeds enkele maanden gepubliceerd) is die wet op de zetelaanpassing reeds 3 zetels ten achter. In
1959 werden inderdaad 9.128.824 Inwoners in België geteld. Gedeeld
door 40.000 geeft dat 228 Kamerzetels met een overschot aan niet
vertegenwoordigde Inwoners van
8.824. Of 16 zetels meer dan thans.
De verkiezingen moeten normaal
in 1962 gehouden worden. Met het
groeiend aantal Inwoners (de aangroei voor 1959 bedroeg ongeveer
57.000) zullen we dan opnieuw 6 zetels ten achter zijn. Zelfs 7 (of 6
In 1961) zo men er mee rekening
houdt dat minstens 40.000 personen
uit Kongo teruggekeerd zijn en
hier blijven.
En de wet op de zetelaanpassing
is nog niet gestemd. Wij kunnen
dus volgende verkiezingen Ingaan
met een tekort van 20 zetels !
Waarvan er 15 in Vlaanderen
zouden moeten bijkomen
Belgisch unitaire demokratie.

DRUKKINGSGROEPEN

en andere C.V.P.-ers, wil blJ die TEORIE EN PRAKTIJK
stroming niet ten achter blijven.
Tot sekretaris van de Universitaire
In « De Standaard » van 23 sepBlblloteek werd onlangs een eenta- tember 11., onder het opschrift « De
lig franssprekende aangesteld, de openbare opinie In de kerk > verheer Massiau. Geen kritiek betekent scheen een degelijk artikel dat opaanmoediging en thans wordt voor- komt voor het recht van kritiek blJ
gesteld als sekretarls-generaal voor de katollek op de handelingen van
de Leuvense Alma Mater de heer de kerkelijke overheid.
Mallngreau,
eveneens
eentalig
Tot daar uitstekend.
Frans. En daarbij geen bevorderaar
Wij hebben echter In De Stanvan de nationale verzoening ver- daard nooit een veroordeling gelemits hij overal beweert dat het Ne- zen van Mons. De Smedt toen hij
derlands ongeschikt is voor Hoger de nieuwe
doodzonde
uitvond
Onderwijs. Zo heeft Kardinaal Mer- Volksunie te kiezen.
cler met zlJn bisschoppelijke brief
Nochtans ging Mons. De Smedt
tegen het NederlandstaUg Hoger
legen de uitdrukkelijke onderrichOnderwijs in 1906 n a 54 Jaar toch
tingen van al onze jongste pausen
nog een geestelijk kleinkind gevon- •
in, toen hij zonder principiële moden. Waarschijnlijk zal dat heertivering een christelijke partij verschap uit een gejoel voor piëteit ten
oordeelde. In Wallonië waar de
overstaan van .Kardinaal Mercler
Unksen de meerderheid hebben grebenoemd worden.
pen de bisschoppen niet In tegen
Zullen de Vlaamse studenten zich die partijen die uitgesproken vijanK) in het gezicht laten slaan ?
dig staan tegenover de Kerk. In
Vlaanderen greep Mons. De Smldt
ook niet In tegen de linkse partijen.
BRUSSEL, ONZE HOOP
Alleen tegen de Volksunie, partij
Met de C.V.P. komt alles in' orde, die de waarde van de christelijke
beweren de flaminganten.
beginselen e r k e n t !
Te Brussel bestuurt de C V P . met
Teorle is mooi, maar de praktijk
de liberalen. Dg verfransing vaart
moet er bij.
er wel mee. Op de grens van SchaarNu ja, met die lage streek werbeek ligt een .school met Nederden
er enkele CV.P.-ers meer gelandstalige
kleuterklassen.
De
Vlaamse ouders sturen er hun kin- kozen.
En dat dit voor Vlaanderen zoderen naar toe. Men heeft er niets
beters op gevonden dan dit Jaar veel beter is, dan ziet thans iedereen franstalige freubelonderwijzeres een die niet grenzeloos dom of ter
in die Vlaamse klassen te steken. kwader trouw is.
Toch zal die franstalige freubelonderwijzeres blijven want een
Vlaamsgezind aV.P.-schepen€ van KULTUURNIJVERAARS
Brussel,
daarover
aangeklampt,
Een van de beste woorden die de
verklaarde doodnuchter dat dit
geen nieuws was daar dergelijke jongste tijd gevonden werden om
sabotage als algemene regel gold ! de zucht naar «kulturele werking^)
Ook dacht hij er niet aan, als In Vlaanderen te kenschetsen is
Vlaamsgezinde, uit yei*zet daartegen datgene dat Dr. Gheyselinck te
zijn ontslag als schp^ene In te die- Waregem gebruikte. Hij noemde de
Vlamin'gen die een uitvlucht zoenen.
ken in werkinkjes in het een of anWat helpen taalwetten als wij
der kultureel genootschap zonder
geen zelfbestuur hebben om ze toe
enige standing
< kultuurnijvete passen !
raars ». De kulturele werking is inEn de flaminganten kiezen C.V.P.'
derdaad in Vlaanderlng gewoonlijk
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antwoordelijkheid. Omdat men de
noodzakelijke
politieke
werkmg
niet aandurft, zoekt men een verontschuldiging in kultureel tijdverdrijf.
Dr. Gheyselinck ging echter nog
verder. En had het over kuituursadisten.
Het is goed dat niet alleen de
Volksunie die eenzijdige kultuurlingen af en toe een spiegel voorhoudt.

HET ZIEKE REGIME
Wat de demokratie in België aantast is de overheersende Invloed
die de machten achter de schermen — Trusten, Hof, Kerk en Loge
— uitoefenen op de partijbesturen.
Wijzen wij alleen op de invloed
van het Hof op de Kongopolitiek
van de laatste maanden. Daar
vooral werden de blunders gedikteerd. Herinneren we daarbij aan
het feit van de vervalsing bij de
Jongste verkiezing door de nieuwe
doodzonde die Mons. De Smedt te
Brugge uitvond en over welke verrijking van de theologie alle ontwikkelde katolleken In het buitenland zich ontzettend ergeren.
En dan willen zij die zich tegen
het « regime » kanten die vier
grootmachten nog meer Invloed
geven !
Er is maar een geneesmiddel voor
het zieke regime. Het tegendeel
van hetgeen die schreeuwers beogen. De politieke invloed van d'e
machten beknotten. Slechts 70
krijgen we opnieuw een gezonde
demokratie.
Daar de Volksunie in dat oDzicht
de gezondste partij is zo"den de
bevechters van het « regime > best
ons steunen !

In De Standaard van 22 dezer
OOK BELSEN
onder het opschrift « De Technokraten » lezen we : « De pressieIn de Kamer v/erd door Eyskens
groepen bestaan ongetwijfeld zowel
en
Kronacker hulde gebracht aan
hier a!s in het buitenland. Zij zijn
de
overleden volksvertegenwoordikenschetsend voor onze demokrager
Kofferschlager. Ook voor hettie en voor de evolutie van het pargeen
hij voor de Duitstalige bevollementair stelsel. Sedert er sterk
king in de Oostkantons gedaan
georganiseerde partijen bestaan,
heeft. Geen van beiden dacht er
bestaan, kan een belangengroep een
echter
aan ook eens enkele zinnen
zodanig overwicht uitoefenen, dat
in
het
Duits
te zeggen om de Duitser van de vrijheid van de afzondertaligen
ginder
ook eens te laten
lijke volksvertegenwoordigers niet
voelen
dat
men
wat voor hen over
veel overblijft ».
heeft.
Iedereen kent de drukkingsgroeIl faut que les boches se sentent
pen in ons land : Kapitaal, Hof,
aimés.
een
alibi,
een
vlucht
voor
zijn
verKerk, Loge.
GEEN PROFETEN
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Zij beheersen het spel. Ze zijn
In een radiotoespraak vertelde
•.J**" .g
Frans of Brussels-Waals georiën- Fred Bertrand dat niemand in het
't
' -.
teerd.
parlement de ramp In Kongo voorZij bevelen. Van de vrijheid van speld had. Het zat hem nogal w i t
de afzonderlijke volksvertegenwoor- dwars dat juist, de enige volksver(vervolg van blz. 1)
ven u'iit Collard reeds gaf. BteJi digers in de kleurpartijen schiet tegenwoordiger 'van de Volksunie
o
woelen in alle Icatolieke Colleges en niet veel meer over.
dat wel deed ! Wat jammer dat
Toch doet de Standaard haar le- Fred de parlementaire verslagen en
Lycea klassen afgeschaft vorden en
verden leraars en leraressen onisla- zers voor hen kiezen. Daarom ook de parlemtalre vragen niet kan verffcii. En in het officieel onderwijf, duurt de Vlaamse Beweging reeds nietigen. Die spreken een duidelijworden haast (jeen kaioliehe gedi- 130 jaar.
ke taal !
OVER DE WETTEN
|
fhnncerden benoemd !
De ongelukkige Volksunie toch.
Moesten zij daarvoor de hisschop HIER EN DAAR
Straks gaan de kiezers toch inzien
— Wat is een wet ?
f
ran Brugge zo koviproviiteren bij
Terwijl onze potsierlijke C.V.P.- dat zij niet dat dwaas partijtje van
de laatste rerliezingen ?
Het
is
een
ingewikkelde,
vaak
onduidelijke
tekst,
die
door
|
onnozelaars is, waarvoor Fred het
Maar voor dat iceinigc of dat er, eerste-minister Eyskens samen zo graag voorstelt.
het parlement lang of kort wordt besproken naar mate hij voor
|
niets, dat Vlaanderen
toegemeten met zijn liberale verdedigers van
de massa der parlementairen begrijpeUjk is. Deze tekst ver^
krijgt, zal het nochtans enkele mil- de middenstand zijn plan voor 6
biedt iets en bepaalt de straf voor overtreding. Er zijn echter
|
jarden belastingen meer moeten be- miljard nieuwe belastingen uit- WIJ SCHIETEN OP
wetten die gij herhaaldelijk ongestraft kunt overtreden.
|
werkt, heeft Nederland aangekontalen.
Ook onze toekomstige koningin
— Hoeveel wetten zijn er ?
=
Op de vergadering van de C.V.F. digd dat de belastingen aldaar met Fabiola zal Nederlands leren. Paola
I
Dat weet geen mens. Zelfs de advocaten kunnen ze niet
|
kamerfractie, heeft één vo Iksverte- 7 miljard zullen verminderd wor- kent het reeds ! Wij gaan er dus op
i
bijhouden. Daarom specialiseren zij zich.
|
genicoordiger, uit Gent dan nog, de den.
vooruit. Misschien zal koning BouI
— Wie passen de wet toe ?
1
In Nederland heeft de KatoUeke dewijn als oefening het wel met
toelating bekomen om te zeggen dat
I
De rechters.
f
partij
geen sleutels rondgestuurd haar praten. Want zelf heeft hlJ
hij tegen de regeringsverklaring zal
i
— Wat is een rechter ?
i
I
Dat is iemand met een zwarte mantel en een witte bef. Hij
|
stemmen, omdat zij voor Vlaanderen bij de verkiezingen maar er wordt het wel nodig Kende hij in zijn
ernstig giewerkt, terwijl onze Na- prille jeugd beter Nederlands dan
=
deelt de straffen uit volgens de wet en zijn goede of kwade
|
niets behelst.
poleon in zakformaat, Eyskens, nog
=
luim Hij tracht te handelen volgens de wet voor gevallen gaan|
De Vlaamse stemmen, mogen daar niet anders gedaan heeft dan Frans — hij hield Immers meer van
Nederlandse goevemante dan van
1
de van wildstroper tot moordenaar. Alleen In poUtieke gevallen
|
niet verloren gaan.
knoeien.
zijn Franstalige — dan schiet daar
I
zwijgt zijn geweten.
|
Zij moeten samengebracht kunToch zullen de liberalen zich vol_ Wat is een taalwet ?
=
nen worden op die « gneie » flamin- gende verkiezingen opwerpen als de nu niet veel meer van over. Wel i
Dat is een wet die straffeloos mag overtreden worden. Dank
^
gant 'om te beletten dat zij anders verdedigers van de middenstand en heeft hij een vrij goed aksent als i
hij
een
flink
ingeoefende
tekst
moet
i
zij
een
grote
Vlaamse
voorman,
met
een
baard
maar
zonder
^
'alle naar de Volksunie gaan.
zullen we vernemen dat de C.V.P. •uitspreken maar voor een gewoon 1
karakter, werden geen sancties voorzien. Met het resultaat dat
=
Maar die éne flamingant zal niet onze beste kans Is !
gesprek is hij er niet meer. Hij 1
na- dertig jaar geen enkele taalwet onderhouden wordt.
|
kunnen beletten, dat deze regering
sukkelt
zowel
met
de
zinsbouw
als
I
_
Wie
overtreedt
de
taalwetten
?
g
in haar programnya schrijft : Voor
met de woordenschat.
1
De ministers en zij die zich honderd procent Belg noemen.
|
Vlaanderen, niets f
LEUVEN, ONZE SCHANDE
_ Wat is de zedelijke basis van de wet ?
=
Een goede raad. Als Gaston Eys- I
Vlamingen onthoudt : Alleen zelfDe gendarm.
1
De studentenstad Leuven ligt kens, die toch professor is, de ko- i
regering 'zal Vlaanderen
bevrijden
— Geef een voorbeeld.
=
•can kleinering,
beroving en on- thans onder het zwaar geschut van ning' nog eens gaat onderhouden i
De snelheidsbeperking voor de auto's. Is er geen rijkswach^
recht.
de verfransing. Op de uitnodiging over zijn jongste sleutelplannen 1
Dr. Leo Wouters. van de C V P . met haar berucht laat het hem dan in het Nederlands 1
ter in 't zicht, dan wordt gij door iedere auto voorbijgestoken
|
I
wanneer gij tegen 80 rijdt op een weg waar 50 toegelaten is.
|
taalvergeUjk om te Leuven Franse doen.
=
_ Wat is de wet Lejeune ?
=
overgangsklassen op te richten ant1
Dat is een wet waarbij een veroordeelde kan vrijkomen na
|
woordde de liberaal Moureau, on- VROME WENS
1
een derde van zijn straf te hebben uitgezeten. Zij wordt toeg
middellijk door zulke klassen in het
't Pallieterke vroeg spottend om 1
gepast op vadermoordenaars, kinderverkrachters, brandstichters
^
leven te roepen aan het lyceum.
en handelaars in blanke slavinnen; zij wordt niet toegepast op
|
Er zouden echter slechts 9 inschrij- amnestiemaatregelen ter gelegen- 1
leden van het V.N.V. of mannen van de zwarte brigade en der^
vingen zijn voor 6 klassen. Zo- heid van het toekomstig huwelijk 1
gelijke.
s
dat het plan dient opgedoekt. van de koning. Wij geloven dat de i
— Waarom ?
,
j « „.„*
1
Ondertussen schijnt men flinke uit- spot goed geplaatst Is. Meer dan =
De eerste categorie zijn goede Belgen; de andere niet.
|
breiding te geven aan het Katoliek drie maanden afslag durven we I
niet voorspellen.
franstalig onderwijs te Heverlee.
=
C=
Al was vader Leopold volgens veMonseigneur de rectw, die even
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Vlaamsgednd is als Eyskens, Meyers len de eer.ste van de incivieken.
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Veel geblaat i n weinig w e l . . .
BINNENLANDSE SPIEGEL
Slaan en zalven ! Voor de tweede maal in luttele weken
tijds werd balsem op de Belgische wonden gelegd. Een maand
geleden, in volle Kongo-krlzis, schonk de heer Rik Van Looy
door een klinkende overwinning in het wereldkampioenschap
op de weg weer nieuwe luister aan de gehavende driekleur van
ons aller vaderland. Thans op het ogenblik dat in de UNO zowat
iedereen minder fraaie dingen over ons (tweetalig) paradijs
weet te vertellen, bracht men ons de blijde mare van het vorstelijk huwelijk.
Kort tevoren hadden we vernomen dat prins Alexander da
lessen van de Krijgsschool zou volgen. De kranten brachten
een foto waarop men kon zien dat, van een heel peleton leerlingen dezer school,slechts de Prins op stap wist te gaan. De
Vlaamse (C.V.P.-) kranten verzwegen echter zedig dat Alexander
de kursussen van de Franstalige sektle volgt. Het «koningstrouwe » Vlaanderen hoeft tenslotte al die minder belangrijke
details niet te kennen.
Zoals gezegd wisten een heleboel mensen op de algemene
üNO-vergadering slechts weinig goeds over ons koloniaal beleid en over de juli-panlek te vertellen. Het waren heus niet
allemaal kommunisten; de scherpe aanklacht kwam van niemand minder dan van de heer Nehroe. Onze < vaderlandslievenden » zullen dergelijke aanklachten wel met verontwaardiging afwijzen. Spijtig genoeg echter werden ze deze week van
onverdachte zijde bevestigd : de liberale Kamervoorzitter, die
een reis naar Kivoe ondernam, gewaagde na zijn terugkeer
zelfs van verscheidene miljoenen die, samen met de Belgische
kassiers, in juli de benen namen uit de kas van Kongolese instellingen.
In Kongo blijft de toestand inmiddels zeer verward. Half
september, toen zich te New-York op de Veiligheidsraad twee
Kongolese delegaties aanboden, kwam als een deus ex machina
kolonel Moboeteo met zijn militaire staatsgreep. Hij schorste
onmiddellijk de regering Loemoemba en Ileo, alsmede het
staatshoofd Kasa-Voeboe, tot 31 december van dit jaar en installeerde een kommissie van universiteitsstudenten. Daarbij
mag wel even bedacht worden dat België, na 80 jaar koloniaal
beleid, als Intelectueel potentieel voor de grootste Afrikaanse
staat hoop en al een dozijn studenten achterliet.
In Katanga werd de staatsgreep van Moboetoe met een
zucht van verlichting begroet. De troepen van de centrale regering waren Inderdaad reeds een flink eind co Katangees grondgebied gevorderd en in het noorden van de Union Minière-staat
rommelde het gevaar onder de Bnloeba. Het waoenbestand tussen de soldaten van de heren Moboetoe en Tsjombé redde voor
de zoveelste maal Katanga van een ineenstorting op korte termijn.
Inmiddels zond de heer Hammarskjoeld een scherpe nota
aan de Katans;ese reeering om te protesteren tegen de wreedheden die de gendarmen van Tsjombé begingen tegenover Baloeba-tegenstrevers. De Belgische leveranciers mogen dus gerust zijn : de wapenzendingen zijn goed ter plaatse gekomen
en worden reeds met vrucht gebruikt bM de verdediging der
Westerse beschaving ! Ondertussen werd het Kongo-soel ook
voortgesoeeld voor de Veiligheifl=;raad. De Rii'^^^'^ h'^-ror, hardnekkig de kaart T,nemoemha .enoion pn Viot i"^"'- °-- °--' ^qc-ihuic
naar dat ze de steun van de Afro-Aziaten zouden krijgen. Tenslotte echter was het eens te meer Tunesië (dit land kan niet
genoeg geprezen worden voor de mattwonrte mi d^o bot, m heel
de Kons:o-aanselesrenheid heeft gesoeeld: het is wellicht daarom
dat het In Beleië zo'n slechte ners eeniet) dat. samen met
Cevlon, een motte oo^telde om de scVierne hikken pf t<» vMlen.
Rusland stolde 7iin (90e) veto te^^n de^e motie en bleef verder
de heer «H» schern aanvallen. Hot Ru^'^i^rhe vpto b^ficVit de
Veiligheidsraad volledig in het SIOD: OD IT-sentember werd dan
o o k b°<;i'^ton t ' ^ pon c.""<5»<.Tin-!-.of won /<o A'''0""ono TTMn-verwa-

derin». OD de/e vef'^'^pfinqr k^eeor Pnoïnnd dp*''nitief de kous
op de koD en ging de Afro-Aziatische steun naar Hammarskioeld.
Deze nerl'^rinaor, s a ^ e n met de uitvrtizlng van de diolomatieke
missie uit Konoro, bezorgde de Sovjet-Unle haar eerste bloedneus in de Afrikanisering.

DE REGERINGSVERKLARING
In xljn beruchte radio- en TV-rede op
31 augustus schetste d« heer Eyskens op
de hem eigen bescheiden wijze het programma van zijn nieuwe regering die toen
nog moest gevormd worden.
De nieuwe ploeg werd inmiddels samengesteld en het regeringsprogramma werd
voorgelegd aan het parlement. Van de
hemelbestormende dingen die ons be>
loofd werden is weinig of niets overgebleven.
Er is vooreerst de talentelling. De leiders der kultuurverenigingen, die enkde
maanden geleden herhaaldelijk met Eyskens over dat onderwerp hebt>en gehandeld, kunnen stuk voor stuk getuigen dat
de eerste-minister vast besloten was, de
talenteliing door te drijven. De hardnekkige weerstand der kuluurverenigingen en
der Vlaams-natlonaHsten hebben hem Inmiddels duidelijk gemaakt dat zulks zijn
politieke dood zou betekenen.
Eyskens is moeten terugkrabbelen en,
kleine sluwaard die hij Is, denkt hij het
probleem te kunnen uitstellen tot na St.
Juttcmis. Zijn elastische terugtocht Is alvast een eerste Vlaamse overwinning.
Deze Vlaamse overwinning moet nu definitief omgezet worden in een zege door
er voor te Ijveren dat van uitstel afstel
komt. Niet ten onrechte heeft dhr Buisscret dadelijk na de regeringsverklaring
opgemerkt, dat het terugkrabbelen van
Eyskens een teken van zwakte was.
De Vlaamse opinie, geleid door de kultuurverenigingen en de nationalisten^ moet
van deze zwakte gebruik maken om definitief haar slag thuis te halen.
Eyskens weze verwittigd : uitste] van talenteliing is geen uitstel van executie !
De besparingen die de nieuwe ploeg belooft in de sektor Landsverdediging zijn
nog altijd maar een fraktie van de i>esparlngen die sinds jaar en dag door de
Volksunie worden geëist. Zolang de politieke molen ongehinderd draaide, werd deze eis steeds afgewimpeld met de bemerking dat wij ons aan onze Nato-verpllchtingcn niet konden ontrekken. Nauwelijks
echter is de heer Eyskens zelf in gevaar,
of het wordt mogelijk te snoeien aan deze
tot dan toe onaantastbare begroting. Men
beleeft hier opnieuw de schaamteloze komedie met de vermindering van de diensttijd : wat de Nato niet toeliet, werd in
een handomdraai toch gedaan toen de
platte elektorale berekening er om vroeg.
Inmiddels gewaagt de regeringsverklaring
op het gebied van Landsverdediging over
geen enkele afdoende en blijvende verandering.
Over één enkel punt bestaat er niet de
minste twijfel : er komen zes miljard nieuwe belastingen. Het vergt wel geen betoog
dat, onder een kleriko-Uberale ploeg, deze
nieuwe belastingen eens te meer hoofdzakelijk door de kleine man zullen worden
gedragen.
Ook de bespariagrn op het plan der
gemeentelijke financiën zijn het reinste
boerenbedrog. De Staat zal wat minder
aan de gemeenten geven en de gemeenten gaan heel wat meer van de belastingbetaler vragen. De zes miljard nieuwe belastingen zullen uiteindelijk slechts een
fraklie blijken te zijn van wat het land
aan nieuwe lasten te dragen krijgt.
In de sociale sektor : geen spoor van
enige gezonde familiale poUtiek. De fameuze <( herverdeling volgens de behoeften n
gaat volkomen voorbij aan de grote gezinnen, die voor het merendeel Vlaamse gezinnen zijn.
De 20.000 nieuwe werkgelegenheden per
Jaar komen er beslist niet; men wordt zo
maar niet in een handomdraai goochelaar.
Dé' vorige reg.ering Eyskens heeft het stokpaardje van de nieuwe werkgelegenheden

Gaston Eyskens die, met zijn oude regeringsoloeg, een flink
deel van de verantwoordeiiikheid draagt voor dit vuurwerls te
Leo en te New-York, was inmiddels druk doervde met het klaarstomen van zijn nieuwe C.V.P.-liberale hutseoot. Op 27 september kwam hij dan met zijn regeringsverklaring voor het parlement. Maar daarover meer elders in dit blad.
Alles laat voorzien dat de regering het vertrouwen zonder
veel moelHjkheden zal krijgen. Noch de liberalen, noch de
C.VP.-ers zijn er erg scheutig naar, op dit ogenblik met het
kiezerskorps gekonfronteerd te worden. Maar of het liedje lang
zal duren, that is — zoals reeds wijlen de heer Shakespeare terecht opmerkte — the question....
28-9-60

HIEB EN ELDEB.'Ï
In Denemarken werd de laatste inciviek
vrijgelaten. In Nederland zal er in 1181
nog een overblijven. In België moeten wij
de schande beleven dat de «*ristelijke
C.V.P.-ers en de humanitaire liberalen nog
100 menseHjke wrakken opgesloten houden.
Wij lijn beschaamd voor het oog van
gans de wereld.
Zrffs achter het IJzeren Gordijn is men
zo wreed niet.

Tjeef Xaioot, Schiid en Zwaard van Vlaanderen!

en van de regionale ekonomie 2 jaar lang
bereden.Maar uit een rapport van het Internationaal Arbeidsbureau blijkt dat België en ArgenUnlé de enige landen. zijn
waar In I960 minder mensen waren tewerk
gesteld dan In 1957. En nu, na de Kongolese terugloop, zou het wonder Ineens gaan
gebeuren !

Eyskens trekt het land op stopen uit
schrik voor de stembus. Daar en nergens
anders ligt het paard gebonden. Dat hij
zich geen illuzies make : voor heel zijn
programma zal het, net als voor de talentelling, buigen zijn of barsten. Geen van
beide doet hij graag. Want In de twee gevallen zal het hem ilJn vel kosten.

Deze dagen staan volledig in het teken van de grote U.N.O.show te New-York. Nochtans loont het de moeite, in de gauwte
nog elders een paar nieuwtjes mee te pikken alvorens in het bad
de universele welsprekendheid te duiken.
Eerst en vooral dan Algerië. Op zijn perskonferentie een
paar weken geleden heeft De GauUe nogmaals zijn standpunt
terzake uiteengezet : Algerië krijgt zelfbeschikkingsrecht, met
dien verstande dat dit recht beperkt blijft tot het kiezen van de
Franse oplossing. Inmiddels zijn er in de Algerijnse kwestie wel
geen sensaties geweest, maar toch dienen een paar feiten van
wat naderbij bekeken.
Er is eerst en vooral het verzet van verschillende vooraanstande Franse Intellektuelen tegen de politiek van De GauUe.
De president liet er geen gras over groeien en deed onmiddellijk
vervolgingen tegen deze — meestal linkse — intellektuelen inspannen. Of zulks hem meer armslag zal geven bij het ten uitvoerleggen van zijn oolit'ek i.s echter zeer twijfelachtig. Sinds een
paar weken heeft de socialistische partij, die nooit erg opliep
met de persoonlijke politiek van de generaal, openlijk stelling
genomen tegen De Gaulle. Links is thans vastbesloten, het de
president moeilijk te maken. En de linkse krachten betekenen
in Frankrijk tenslotte nog heel wat ! Ook uiterst rechts komt
er weer leven in de brouwerij. Na de barrikade-operette te Algiers was het In die hoek wat rustiger geworden. Generaal
Salan, die sinds verschillende jaren in Algerië woont, heeft
thans voor de nodige beroering gezorgd : hij legde voor de
zoveelste keer een verklaring af dat Algerië Frans moest blijven,
waarop hij prompt naar Parijs werd ontboden en verbod kreeg
om naar Algerië terug te keren. De aktivisten te Algiers zijn
dadelijk met een nieuwe kampanje begonnen die wellicht binnen afzienbare tijd zal uitlopen op het zoveelste kolonel-komplot. Naar links en naar rechts zij nde bewegingsmogelijkheden van De Gaulle dus weer een beetje ingekrompen. Tenslotte
steunt de president thans nog uitsluitend op de Franse boeren.
Of deze « boullleurs de cru » in staat zullen zijn. hem het hoofd
boven water te houden Is (zelfs bij zijn lengte) zeer twijfelachtig. Het zou ons dan ook geen zier verwonderen moest De
Gaulle over afzienbare tijd een tweede keer vergramd in zijn
verblijf te Colomby-les-Deux-Egllses onderduiken om er zich
uitsluitend te wijden aan het vervolg van zijn Gedenkschriften.
Inderdaad, niet alleen op het binnenlands front gaan de
zaken hem niet voor de wind, mar ook buiten Frankrijks grenzen staan zijn aktles niet zo hoog. Zijn perskonferentie. waarin
hij zijn Europese Zonnekoning-politiek uiteenzette, werd zelfs
aan de oevers van de Rijn maar matig gewaardeerd. De FransTuneslsche verhouding 1§ beneden het vriespunt gedaald. Soeclaal hier schuilt voor De GauUe een ernstig gevaar : het is
niet denkbeeldig dat Boergiba op een goede dag In een niet al te
verre toekomst direkt zou ingrijpen in het Algerijns konfUkt,
bv. door de proklamatie van een Algenjns-Tunesische eenheidsstaat, waarvan het Algerijns gedeelte als een door Frankrijk bezet gebied zou worden be.schouwd. Een dergelijk optreden
van Boergiba zou een onmiddellijke UNO-tussenkom-st voor gevolg hebben en de huidige verhoudingen in dit organisme laten
er geen twijfel over dat Frankrijk daarbij in een slechte pozltie
zou staan.
Boergiba is een gematigd man, maar hij zou met lede ogen
de tussenkomst van bv. Chinese vriiwilllgers in het Algerijns
konflikt zien. Deze vrees voor direkt kommunischtisch ingrijpen In Noord-Afrika zcu hem wel eens zo ver kunnen brengen,
zelfs grof spel te spelen.
En dan, na Algerië, In Godsnaam maar over naar de NewYorkse heksenketel.
Bij de oprichting van de UNO in 1945 was dit organisme
een klub van blanken. Sindsdien zijn echter de massale AfroAziatische toetredingen gekomen en neemt het zgn. derde blok,
het blok der neutralen, steeds toe tn aantal en in belang. Deze
landen beschouwen de UNO als een zeer nuttige Istelling : het
is Inderdaad o.m. langs dit organisme dat zij aan kapitalen, uitrusting en technici geraken zonder politieke koncessies te moeten doen. Zowel Amerika als Rusland zijn druk doende, de AfroAziatische landen op te vrijen wat natuurhjk meebrengt dat
zij de UNO-vertoning in stierlijke ernst meespelen. Alhoewel
thans beweerd wordt dat de aanval van de heer K op de heer H
eigenlijk bedoeld is als aanval op de UNO zelve, is een dergelijke
bewering niet ernstig te nemen. De wereldorganisatie biedt aan
de Sovjetleiders een uniek podium om een periodieke propaganda-show op te voeren.
Intussen is het een feit dat de Amerikanen, door de kinderachtige vrijheidsbeperkingen die ze hebben opgelegd aan K
met zijn gevolg en aan Fidel Castro, zichzelf een slechte dienst
hebben bewezen. De harige Cubaan en de kale Rus hebben, temidden van de Harlemse negerbevolking, daaruit onmiddelijk
politieke munt geslagen. We menen dan ook, dat het UNOhoofdkwartier te New-York zijn langste tijd heeft gehad.
In het volgend nummer zullen we stellig gelegenheid te
over hebben om zeer uitvoerig op de vertoning te Manhattan
terug te komen. Laat ons inmiddels eindigen met te betreuren
dat de Europese landen er nog steeds niets voor voelen, de zeer
voordelige pozities der neutralisten te vervoegen.
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U/IF DICHT MEE?
De Afrikaanse perikelen van de heer (1'Aspremont-Lyndcn hebben maar
atig tot de verbeelding van mijn geliefde dichteren en dichteressen gjesproUen. Maar eens te meer : kwaliteit vergoedt kwantiteit. Inmiddels is gebleken dat noch de heren Tsjombé en d'Aspremont, noch de Union Miniere en
de Société du Katanga zich in de simpatie «tizer lezers verheugen. De meeste oplossingen voorspellen een spoedig einde van de Belgo-Katangese gemeenschap Zo bijvoorbeeld :
—

A.F te Kw.itrecht : " doch heerlijke dromen verzwinden ».

— V. te Asse : " als hoop >en geld maar niet verzwinden ».
Andere deelnemers hebban even achter het scherm geloerd :
— P.V. te Schoten : « Piel Kenoog in 't land van de blinden ».
— V.N. te Asse : « daar worven elkaar niet verslinden ».
In het licht van de allerlaatsrte aktualiteit uit Leopoldbtad en na het
spelletje kruis of munt l,p'-—-n wc echter volgende oplossing van de heer
A.D.V. te Bosvc""'
;; -. .:s niematad beter te vinden
dan hoveling d'Asprcmont-Lyndcn.
Zijn hoop en zijn geld
Is in Tsjombé gesteld.
Zou Locmoemb» niet beide verslinden ?
De protestaUlie «Icr V ..asc liultuurverenigingen en der Vlaams-natibnalisten heeft Eyskens er toe gedwongen, de talentelling uit te stellen. En
van uitstel komt afstel ! Ook daarvoor zullen de Vlaminffen zorgen. Dat
mijn dichters en dichteressen zich daarbij niet onbetuigd zullen laten,
spreekt vanzelf. Ze kunnen zich alvast oefenen op volgende Limerick :
In '60 telt men geen talen,
ondanks het protest van de Walen.
Dit eerste succes
zij voor allen een les

En nog maar eens een Heideland voor de kraan die een treffer In de
roo9 plaatst. Oplossingen vóór donderdag a.s. per adres de redaktie aan
Uw dienstwillige Ernest.

Her Vlaamse Vraagstuk

OPROEP TOT DE STUDEHTEN
VAH 6EHT
ontwikkeling
van
onze
aktie. er voor zorgen dat de studenten
STERK om ook te kunnen bijdra- met dit probleem vertrouwd geraDit jaar, nog meer dan het vo- gen tot de oplossing van de aktue- ken, door middel va>i vergaderinrige, zal in het teken staan van le problemen : bv. het verhindegen cn het kost-'loos uitdelen van
een hernieuwde strijd tegen de ren van een talentelling en verdere een propagandablad.
volksvreemde machten die, met gebiedsroof.
Reeds zijn te Leuven en te Gent
pseudo-wettelijke middelen trachMoesten de talentelling of het sterke V.N.S.U.-kernen aanwezig.
ten ons grondgebied aan te tasten. een of het ander kompromis er
Wij hopen ten stelligste dat kraniEr wordt veel van ons gevraagd, tocli komen, dan beloven wij plech- ge kerels ook elders, in de andere
en terecht.
tig dat wij incidenten zullen uit- Vlaamse instellingen voor hoger
Ons is een schone, maar harde lokken, zo heftig en zo talrijk dat onderwijs, de handen in mekaar
taak weggelegd.
de pandoeren niet meer zullen we- zullen slaan, en een V.N.S.U.-afdeDaarom heeft het presidium van ten waar hun hoofd staat. In geval ling oprichten (ja, ook te Brussel,
de Vlaams Nationale Studente n- van een talentelling of gebiedsroof aan de V.U.B.!)... al zijn er maar 5
unie (V.N.S.U.) Gent besloten van- bevinden wij ons In WETTIGE leden. Het komt er op aan een aanaf dit jaar, nadat pro-preses Oskar ZELFVERDEDIGING, en dan is wezigheidspolitiek te voeren : vroeg
Renard de grondvesten gelegd had, ALLE verweer toegelaten : « ...het of laat breken wij toch door !
onze nationalistische studenten- worde dan de oorlog, de oorlog zonKommjlitones en kommilitoneskes
organizatie sterk uit te breiden : der meedogen, zonder genade, die van Gent, het presidium zal geen
dubbel aantal leden (aldus worden niets meer ontziet en niemand meer geld of moeite sparen om dit jaar
wij na het K.V.H.V. en het K.U.C. spaart, de haat eindelijk gesteld tot een zeer goed einde te brengen.
de grootste studentengroepering te tegen de haat... ».
Maar per slot van rekening berusGent), een groter aantal sprekers
Weest entoeziast, spreekt over ten de grootste kansen tot welslaen het verspreiden van een degelijk onze ideologie, onze doelstellingen gen in UW handen : werft leden,
propagandablad (8 blz.).
met uw vrienden. (Als iedereen één weest overal en altijd konsekwent,
DAAROM, (wat de ledenwerving of twee kameraden kan lid maken lokt diskussies uit en wijkt geen
betreft !) zeggen wij : ga en ver- — wat niet zo erg moeilijk is ! — duimbreed van uw nationalistische
menigvuldig U !
dan is ons sukses verzekerd !).
posities, vreest spot noch geweld
Wij moeten STERK worden, niet
Wees niet alleen een overtuigd als het er op aankomt uw politieke
om prestige-redenen, maar om on- nationalist, maar vooral
DOE ! mening te verdedigen, bestudeert
ze doelsteUingen te kunnen berei- Kom ook naar onze vergaderingen, nauwkeurig de zwakke plekken van
ken. STERK om weer de vóór-oor- want gij moet nog alles leren...
uw tegenstander alsook uw eigen
logse Vlaams Nationale geest aan
Vlaamse studenten, onze taak is argumenten, en wij ZULLEN overde universiteit te doen zegevieren verheven.
winnen; het MOET !
en aldus Vlaanderen opnieuw van
Wij vragen u niet uw studies te
Onze eerste grote kontaktvergaeen nationalistische elite te verze- verwaarlozen. Maar in plaats van dering heeft plaats op 11 oktober,
keren, onmisbaar voor een verdere ledere dag een uur of meer te verom 8 uur, in het VI. huis « De Roeknoeien met kaarten, rollen of leeg- land », Korte Kruisstraat te Gent.
lopen, kunt gij een paar uurtjes De sprekers zijn : Mr. EDMOND
per maand nuttig werk verrichten
VAN DIEREN en Lic. WALTER
in onze rangen. Er is werk voor iedereen : sekretariaat, propaganda, LUYTEN. Beide zullen handelen
organisatie van studieavonden, le- over « DE STUDENT IN HET
VLAAMSE OFFENSIEF ».
denwerving, enz.
Leer aan de universiteit niet alOp 11 oktober : alle V.U.S.U.-ers
leen uw vak GOED kennen (dat is op post !
uw eerste plicht als nationalist),
ALLE VLAAMSE STUDENTEN.
maar bestudeer ook de noden van VAN GENT ZUN HARTELIJK
uw volk, en tracht, in samenwer- WELKOM, ALSOOK ALLE GEÏNonmachtig zijn (wegens de innerlij- king met de .V.N.S.U., het uwe bij
ke tegenstrijdigheid in hun schoot) te dragen tot de oplossing van de TERESSEERDE NATIONALISTEN !
Voor nadere inlichtingen : J. De
aan dit probleem een oplossing te
zg. « Vlaamse problemen ».
Vos,
2, Jacobijnenstraat, G e n t
geven. Nochtans kan het vraagstuk
Ons hoofddoel is en zal altijd
Jaak DE VOS,
niet meer ontweken worden. Het zijn : zelfbestuur door federalisme.
blijft een grondprobleem der innerOm deze staatsvorm te bereiken, Preses van de Vlaams Nationale
lijke belgische politiek, temeer daar moeten ruime lagen van de bevol- Studentenunie Gent,
het failjiet der belgische taalwetteV.N.S.U.
king ingelicht worden. WIJ zullen
rij nog moeilijke te ontkennen is. De
beste taalwetten zonder degelijke
en gezonde ondergrond zijn immers
halve oplossingen. En op zichzelf
volstrekt onvoldoende om de groei •
van ons volk naar volwassenheid :
Wie zich een gedacht wil vormen van de herleving der
toe te laten.
!
, laamse letterkunde na de Hollandse tijd, zal een schat van g«ï
gevens vinden in het « Nederduitsch Letterkundig Jaarboekje »
:
dat Frans Rens 1834 voor het eerst uitgaf en dat bleef verschij•
nen tot bijz ijn dood in 1874.
EYSKENS 1935
i
Wie de geschiedenis der Vlaamse beweging nader leert ken•
nen, zal vanzelf terecht komen bij het blad « De Eendracht,
De Vlaamse Beweging waarvan •
tijdschrift voor Letteren, Kunsten en Wetenschappen » waarvan Rens sinds 1846 uitgever en hoofdopsteller was.
het einddoel de volledige ontvoog- :
Frans Rens werd geboren op 2 februari 1805. Hij was een
ding van ons volk is, kan men niet •
;
tijdlang
ambtenaar bij de rijkdiensten te Gent, waarna hij optot een taalstrijd beperken. Zij :
zichter van het schoolgebied Ix>keren werd benoemd. Buiten de
grijpt op de hele aktiviteit van het :
talloze bijdragen in bijna alle toenmalige Vlaamse tijdschriften,
leven in, bestrijkt ieder domein. •
liet Rens afzonderlijk een drietal dichtbundels (w.o. één in samen-'verking met Prudens Van Duyse) verschijnen. Hij b/oeWat prof. Eyskens, de huidige eer- :
fende met voorliefde de ballade.
ste minister schreef in 1935 « De S
•
Door zijn vrienden werd hij gewoonlijk met eerbied « VaVlaamse Beweging moet in het ;
der Rens » genoemd. Hij was de vriend en raadgever van talloze
Vlaams politiek leven de plaats in- •
jonge Vlaamse schrijvers.
Op zijn werk is wel toepasselijk het oordeel dat hijzelf in
nemen die haar toekomt, nl. de ;
« D e Eendracht » (1859) velde over een tijdgenoot (P.J. Reeerste en zij dient alle andere be- •
nier) : « Geen zijner werken onderscheidt zich door hoge vlucht;
wegingen : sociale, ekonomische en :•
maar alle door eene zuivere zedeleer en echten godsdienstzii*,
kulturele in zich op te nemen om- :
zoals het trouwens den leraar der jeugd betaamt ».
dat zij een nationale beweging is. » !
Men neemt de gedichten van deze « leraar der jeugd » vandaa^ glimlachend *er hand. En toch ! Een gedicht als het onHet schouwspel door onze vlaamse :
derstaande blijft belangrijk. In de aanhef tekent het zeer juist
politici opgebracht is een schande. :•
de houding van de toenmalige flaminganten tegenover de BelAl verdienen verschillende onder :
gische staat : « gehoorzaam aan de wetten » maar... « gehandhaafd met verstand ».
hen, individueel genomen, vertrou- ï
En een paar lijnen verder, de rasechte flamingant uit de
wen, ontstellend is de vaststelling •
:
I9de eeuw, « gereed om me* de lier den bastaard te verpletdat eens in de parlementaire groe- :
ten... ».
pen opgenomen onder druk van de ;
De lier van Vader Rens bleek harder te zijn dan des baspartijtucht, deze zelfde mensen al- •
taards hoofd; we kunnen haar vandaag nog beluisteren in :
les van hun individualiteit en prin- •
cipes verliezen. Zij isoleren zich
dermate in een partijapparatuur
dat het tot een paradoksale toestand ••
komt : deze mensen zijn geen •
Aan plicht en deugd getrouw, gehoorzaam aan de -netten
V O L K Svertegenwoordigers meer, ;
Van recht en staatshestuur, gehandhaafd met verstand;
worden partijambtenaren. Nu en \
•
Trotsch
op den ouden roem van 't heilig Vaderland,
dan nog wel eens enkele wanhopige
•
Die
zijn
verheeldingshracht in laaien gloed hin zetten.
pogingen of stuiptrekkingen om de
Gereed om met de lier den bastaard te verpletten,
dwangbuis af te werpen maar zonder •
Die zucht tot moedertaal uit 's landmans hart verbant,
vruchtbare en durvende resultaten. \
i
En
zin tot vreemde zede in jonge boezems plant,
Inplaats van naar de politici op te
Om iedere eedle hem dolgeestig te beletten;
zien worden wij Vlamingen thans :
Bezield met godsdienstmin, maar hem die anders denkt
gedwongen op hen neer te kijken. \
\
Niet hatend, schoon diens leer zijn overtMiging krenkt,
Verre dus de grondproblemen der
Die op 't geweten rust, als een onfeilbare richter;
ware politeia of de kimst het staats- \
In levenswijze kiesch, als in 't gemoedlijk schrift,
schip te sturen, vermits eenvou- l
l
Hoewel, als mensch, niet vrij van vienschehjke drift.
dig het nationaliteitsvraagstuk in de
l
Ziedaar
de kenschets van den echten Vlaamschen dichter.
belgische staat uit de weg wordt ge- m•
gaan en vermeden.

Vlaamse studenten !

KLEUHI'ARTUENBEDROG
DE DIAGNOSE
Er is iets fundamenteels ziek In
deze staat : zijn opbouw in unitaire centralistische vorm, zonder
erkenning der beide volksgemeenschappen en hun recht op eigen instellingen. Wi] moeten alleszins de
moed opbrengen een eerlijke diagnose te stellen en, niet minder,
het passend redmiddel aan te wenden.
Voor de vreemdeling, die de Belgische toestanden scherp onderzoekt lonen wl] Vlamingen een
niet denkbeeldig gevaar als Inkonsekwente mensen te worden aanzien. Hij zal ons tot het heir der
eeuwig maJkontenten rekenen omdat hij onnartildig en logisch redeneert : wanneer iets mank gaat
moeten
doeltreffende
middelen
worden gebruikt. Aanvaardt men
echter de onlossing niet welke zich
onvermHdeliik ondringt en beperkt
men zich tot het gebruik van lapmiddelen die de kwaal verre van
uit te roeien Integendeel laat voort
woekeren dan is meteen alle recht
tot klagen verbeurd.

OOK VOLKEREN STERVEN
Vlaanderen moet zich hierover
bezinnen en er de enige gevolgtrekkingen uit halen. De tijd
dringt. Aan geen enkel volk is de
onsterfelükheld beloofd. Ook aan
het Vlaamse niet. De redding voor
ons volk. om tot zijn volle recht en
natuurlijke ontplooiing te komen,
Is 7elfbestuur door federale herinrichting van het belglsch staatsbestel. Al het andere is nl eister op
een houten been. De honderddertl<ï1arlge ervaring sinds het stichten van onze staat wijst ondubbelzinnig in deze richting.
Aan de Belgische idee van de
< patrla belgica > dient een hernieuwde Inhoud gegeven, zi1n enig
ware trouwens (niet de valse die in
1830 op behendige en listige wijze
als dusdanig werd voorgebracht en
opge'egd). Deze zal dan geen omkering in de rangorde der waarden
meer zijn, maar in harmonie met
de specifieke geest van vrijheid en
decentralisatie die altlM aan onze
gewesten Is dierbaar geweest.

Zoniet wordt de onmondigheid
van ons volk bestendigd, haar natuurlijke groei gefnuikt want in de
idee der belgische centralisten kon
Vlaanderen hoogstens het behoud
van een regionalistisch karakter
worden toegestaan. De Belgisch gecentraliseerde eenheidsstaat moest
een taal, een kuituur, een geestelijke inhoud hebben : de BelgischFranse. Deze doelstelling is ook
vandaag nog niet opgegeven, maar
wordt steeds op hernieuwde wijze,
met alle middelen, met alle listen
betracht.

ZO ZUID-VLAANDEREN
De vraag wordt of wij Vlamingen
aan de ondergang van ons volk
zullen medeplichtig zijn ?
Frans Vlaanderen lag aan de uithoek van een groot en uitgestrekt
land ver van het centraliserende
Parijs. Toch ging het betrekkelijk
vlug ten onder. De toestand In het
Groothertogdom Luksemburg waar
de verfransing op volle toeren draalt
is bedenkelijk. Menen wij niet dat
deze voorbeelden niet opgaan. WIJ
kunnen ons zelfs de weelde van een
groot land niet getroosten : de afstanden zijn in ons landje nietsbetekenend, de opslorping kan des te
gemakkelijker en vlugger geschieden.
Daarom moet onverwijld en met
alle' kracht de eis van zelfbestuur
door federalisme worden verdedigd.
De kultuurverenigingen hebben tot
taak het volk voor deze stelling te
winnen, alle vooroordelen uit de
weg te ruimen, de kritiek te weerleggen en vooral te benadrukken de
gunstige kentering die de nieuwe
inrichting zal medebrengen, zowel
op sociaal, economisch als kultureel
«rebied.

DE HOUDING DER
TRADITIONELE PARTIJEN
De houding der politici uit de traditionele partijen ten overstaan
van dit nijpend probleem, dat voor
Vlaanderen van levensbelang is. Is
ontgoochelend. WIJ besluiten dat
deze partllen ofwel onwlUend ofwel

FRANS
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Vlaancferens groofsfe propaoandafifni

OUD EN JONG IN DE VLAAMSNATIONALE BEWEGING
Mijnheer de hoofdredacteur,
Ik heb, als ondere Vlaams-nationalist,
met biizondere belangstelling in uw laatste nummer de brief gelezen van uw lezer
R.W. uit Ekeren, alsmede het antwoord
van de redaktie. Ik ben zo vrij op dit onderwerp terug te keren omdat ik de mening toeged.ian ben dat hier een van de
kernvraagstukken van het huidige nationalisme aangeraakt wordt : de verhouding
van de oudere nationalisten — meestal getroffen door de repressie — tot het
Vlaams-nationalisme
en de Volksunie,
maar tevens ook de verhouding van een
Jongere generatie, met een onderbroken
traditie, tot het verleden.
Ik heb persoonlijk slechts een bescheiden rol gespoeld in het vooroorlogse nationalisme, maar Ik kan toch verzekeren
dat vanaf 1919 tot 1940 ik de beweging van
dichtbij genoeg gevolgd heb om mij zeer
levendig de gedachtenstromingen te herinneren die in een verrassend^ evolutie in
twintig jaren tijd van zeer links naar zeer
reo^t": voerden en dat ik ook ruim de
gelecenheid had om in kontakt te k o m m
niet vooraanstaande figuren uit de beweging. Het is een feit dat de meeste aktieve
Vlaamse nationalisten die ik kende, indien zij al niet in de collaboratie terecht
kwamen, dan toch minstens alle moeite
van de wereld gehad hebben om niet als
«'achtoffer te vallen van de repressie. Voor
de weerstanders - van - het - late - uur en
voor de auditeurs was toch de leme :
•Hes één pol nat '.

d a t men van de gelegenheid wilde gebruik
maken om het nationalisme te likwideren.
Men heeift daarbij zeer handig het zgn,
nazi-princiep toegepast : wij maken er
geen martelaren van, maar misdadigers. De
jongeren mogen daarbij niet vergeten dot
er in de afzondering nog menig nationalist zit die, alhoewel getroffen door de repressie en machteloos, In zijn h a r t getronw is gebleven en dit Mijven zal tot
h e t bittere einde en d a t velen der ouderen
dan toch een ervaring hebben van de
strijd en de organisatie waarmede zij de
jongeren kunnen helpen.
Het Is de plicht der jongeren — zo zie
ik althans de zaak — waar xij h u n eigen
weg wensen te gaan en moeten gaan, om
deze ouderen te overtuigen dat de jongeren de strijd voeren zoals hij in deze Ujd
en in deze omstandigheden gevoerd moet
worden, om deze ouderen te overtoigen d a t
w.aar de jongeren hen nodig hebben, het
plicht voor de ouderen is weer in het gelid te staan. De jongeren mogen zich niet
blind staren op de ENKELE OCDEREN
die smalend neerzien op de Volksunie en
DIE DIT MOGEN ZEGGEN, terwijl zij
DE VELE OUDEREN zouden vergelen die
in de Volkunie de drager «ien van de
Vlaamse gedachte, MA.^R DIE DIT NIET
VAN OP EEN PODIUM MOGEN VERKONDIGEN De jonge propagandist zal
daarbij s ^ d i g zelf het kaf van het koren
scheiden : de onverbeterlijke kankeraar
van de ontmoedigde die in een hoek ging
zitten: de ontgoochelde van de arrivist die
een theorie maakte van tijn afzijdigheid
om zitn eigen onmacht of ziin vVcsg?worden egoïsme Ie dekken.

VLAAMSE MOBIELE

WERKSL.AVEN

Red. — De cijfers dJe ü meedeelt ter
ikanvnmng van h e t artikel van dhr van
Overstraeten onderstrepen nog een.s .speciaal, welke walgelijke uitbuiting het ganse niobielen-vraagsUik Is.
Bij het artikel in h e t bondsblad van de
V.T.B, en bip uw aanvulling maken we
nog volgende bedenkmg : van sindikale
zijde wordt vaak beweert dat de Vlaamse
beweging geen belangstelling zou hebben
voor de sociale problematiek. Een feit is
echter r a t men vooa- schrijnende cijfers
als deze pan d h r van Oveirsitraeten terecht moet bi] h e t blad van een kultuurvereniging en niet bij h e t blad van een
slndikaat. Daartegenover .staat, d a t men
vergeefs in de sindikale bladen n a a r
enige volgehouden
belangstelling
voor
Vlaam.se kulturele vraagstukken zal ?aeken.

MARGARINE EN BOTER
Geachte Redaktie,

Bij h e t lezen van de Volksunie merk Dt
in de rubriek (( Knuppe4 in 't Hanckot »
een opvallend artikel : Margarine vergiftiging ook in ons land.
Vooreerst wil Ik steller van dit artikel
doen opmerken dat hij weinig of niets kent
van margarinebereiding.
Wat in Nederland gebeurt is, kan bij ons
en elders In alle samengestelde produklen
voor»-allen.
Ik herh.Tal nogmaals — en u zal het welHoeveel mensen ilJn niet onderhevig aan
licht als de raad van een oudere aanvaarnetrlkooTts door het eten van aardbeien ?
den — : de Volksunie Is en raag geen parIk kan steller verzekeren dat de Planta
tij van de « zwarten >• zijn, maar zij mag
vervaardigd door de B.M.1'. rolver plantook dit Vlaams-nation.iHsme niet verlooaardig is.
Het ge\olg van deze repressie — of van
chenen, evenmin a's de ouderen mogen
Ik begrijp heel goed wa.ar de steller in
de vrees voor de repressie — is geweest
denken dat vijf of tien j.aar gevangenis
zijn ijver om de boeren Ie helpen, de achdat, welke ook de gevoelens en de b e t n c h recht geven oo nensioen en dankbaarheid,
teruitgang van het boterverbrulk heeirmaal
tlngen waren van de getroffenen, zij minsindien men uitelndeli.ik niet meer is wat
op de margarine wil schuiven.
ten'; vijf, meestal meer dan tien iiren
men zijn moet : een striider elk op zi.jn
G F n w O N G F N werden het strijdperk te
gebied In de mate zijner krachten. In
Waarom kan de boter In Nederland aan
verlaten. Velen ii,tn in deze laren verloren
dienst van de zaak, nn zoals vooiheen
± *!i het kgr. verkoeht worden en moet ze
gep.i.Tn voor de Vlaamse raai? De enen In
hier i- 9S fr. kosten 7
l ' ' veronlschuWIg mii dat deze brief zo
de ellende en door de verbittering, de anlap.^ -f-rd. maar dp VoV.sunle vertegenOm een einde 4e stellen aan dit onrederen door de strijd om het I»ven waarbij
woord'et vonr mij d» traditSp van het podelijk gepraat verwijs Ik n a a r het artikel
velen plots nieuwe mogeli.ikheden ontdeklitiek-Vlaams-nationalisme en dit legt volvan 17/9 In het Ntevwsblad verschenen aan
ten die zij niet meer in gevaar wilden
doende mijn bekommernis nit om mede Ie
de hand van het kamerlid Van den Eynde.
brengen door de herinnering aan het verhelnen aan het opmimen v - - Tn^wrer^f-JnSteller wil eveneens de B.M.U. in een
leden.
d»n
slecht daglicht stellen^
- »-. nadere.
Het is ook een feit dat velen van deze
Sociaal gezien ken Oi geen enkele firma
W. Gent.
Vlaams-nationalisten ontmoedigd zijn of
In ons land waar h e t personeel beter bewel ontgoocheld. WIJ zullen het hier niet
handeld Is.
''fci. — r-'- i!ocT.?-ris 'Pn?? ly-'of n ' - - - .
hebben over wa{ ik noemen zou de elan
' I a deze firma werken meerdere van on--n we zeer lïraas volledig, treachl^ W.
Leemans-Custcrs. d.w.z. diegenen dl" van
ze mensen, die elders moeilijk of geen werk
de nederlaag van het nationalisme gclirnik
We kunnen ons bH iiw schrUven volkokonden vinden.
gemaakt hebben nni het de rug toe tr kemen Bsnsinlten en wlt^^lf ycniden la<itie
Het idee om varkensvet in margarine te
ren en openliik of bedekt er naar streven
>i°t orob'e^m der oiiripren ?(i lirst. hebben
verwerken Is om tecbnische redenen niet
posities te veroveren in de katholieke parV-iinriori st°lV'i Wflnoppr wli v a n d i a " ncxr
tii. WH mogen niet uit het oog verliezen
po-^c; i,,v hi-ipf en dp h-r]e-<' « Jone en O'H » mogelijk.
dat hetzelfde verschlhisel zich voorgedaan
Het Intinren van hel vet zou duurder
TT\/>' r,r,<; nntwoord dfifir-o^ In >i«»t voriar
heeft na het aktivisme, maar dan meestal
komen dan de gebruikte grondstoffen.
i^nmpi/»,- J,prUT<»n d i n Rt^lloTi TTP viSt d-it
in tegenovergestelde richting van nii. nartp-7o fi.-io stqnrtmmtpn 7Vh vnVnmen dekMet achting.
melijk naar de socialistische partü (al
V-pn TT heho'->rt tot d» o^idpren f^'o h e t n".J. V - Bmssel.
hebben ook enkelen derclfde zwenking getlormli-ime h-miw bleven en V hecrilnt
daan naar de katholieke partijl. Dit is
voltrompn dat dp lonerore ni.tionalt'rfische
een zeer menselilk verschltnsel al is het
pmnpi^tip b ^ p - picripTi et^pnti'dsp wesr moet
Red - We menen toch. J.V. dat de
voor de meeslen niet een zeer schoonepan TT heiconiniert 7''"h «üpchts om dp
margarine-vergifiigmg In Nederland er anmenseliik d.1. idea'i«tisch bepaald» ommeVon+f"vYt<'it van h»f Voqmse^natJonallsders ultaiet dan we nit nw schrijven moezwaai geweest. Dere mensen kunnen wij mo •OTopi, er vnn o v e v i i q d dat dip7elfde
ten oomaken.
afschrijven als de neofieten van de bekebel-o—-^Prtnff hH de 1on<vr»»n hegtwaf. ook
Talrijke mensen reageren inderdaad alring die de vijanden geworden 7iin van
bii T5 w., dp Rt^iiPT van dp brief « Oiid en
lerglach op bepaalde spijzen. De margskhet nationalisme.
J o n e M Dat Wiikt trouwpns overdiildeTUk
rine-elekte had niets met een allergische
lilt zitn scbritven : hll klaafft er niet over
reaktle te maken, het betrof hier wel deds»
de
oiidpren
hem
met
raad
en
richtMijn belangstelling — en wellicht ook de
gelijk een massale vergiftiging.
l e n e n lastig vallen. W»l Intecendeel beBwe — gaat naar de ontmoedigden en de
De Nederlandse fabrikant van de t)e(rPiirt
hit
het.,
d
a
t
er
niet
meer
enderen
onvruchtbaar gewordenen, naar dezen die
trokken margarine is niet al te fraai uit
ziln om dp tonaeren te laten genieten van
de aansniting bii de nieuwe ti.id niet hebde geschiedenis gekomen; een gelijkaarhun ruimer»» ervartne en hnri fooi^ bezonben gevonden. Velen onder hen leven In
dige vergiftiging in Duitsland had hem
het verleden, maar dan niet in het verle- kener oorripel
op ziin hoede moeten stellen en h e t feit
den van het moeilijk strijdend nationaIn na^im \-an de jongeien in de Volksdat meerdere merken van zijn fabrikaat
lisme van na den eersten wereldoorlog,
unie» dunken wp U voor het- begrio dat U
de beruchte emulgator bevatten (of allesdoch in het verleden van een groeiend na- onhrenst voor htm st»ndTynnt. In n a a m
zins sDCB'en daarvan •) had hem er moeten
tionalisme van na de jaren 1930, van een
van r'ipTelfde lon^eren kunnen we T7 vertoe aanzetten, het publiek tegen al deze
BatiMiatisme d a t in de illnsie leefde de
7PlceT«>n dat n'ets zal ver<»4''n worden van
merken te waarschuwen.
macht te veroveren in de jaren 1M0-1M4. wa* uw ~ n e r a t l e voor Vi<»anderen heeft
We nemen inmiddels graag akte van
Het is hun al te min wat thans gebeurt.
iredimn. En dnt eeen enkele lonsere een
h e t verheugend feit d a t de U.M.B een
Het is voor hen de moeite niet on» er een
oudere met de vinger TR} witzen omdat
sociaal voca^itstrevende firma is.
pink voor e verroeren, want, in hunnen
een onbarmhartiaip renrpsrfe hem mateOvtr het boterprobleem praten we een
tUd... en dan gaat het over « den goeden,
rie^-l of moreel heeft m'irw g<>stasen.
volgende keer wel eens, In een andere j u oaden tijd », en komen de herinneringen
Msar kMn, Uzelf en R W be'den staat
briek van dit blad.
boven met de pijniike vaststelling voor hen
ge vandaae In de nationiritstische stri'd.
dat dit vofer de jeugd reeds de volmaakt
W a t nrat«n wil over .tontr en oud. We
verieden tijd is. Zij gaan dan maar aan
besltiiten met wat we reeds de vorlee keer
de kant van de weg zitten kijken en dik- schreven : De Volksunie is, ook dank zij
wijls kankeren.
heel wat ouderen, een joage partij !
BEELDHOUWER
Zo ontstaat de kloof lussen oud en jong.
Zo ontstaat onbegrip bij de Jongeren der
Volksnnie, onverschilligheid der onderen
tegenover de Volksunie Hier Juist moet de
brug worden geslagen, want oud en .jong
lijn maar een tijdsaspekt van het blijvende dat wij het Vlaams-nationalisme noemen en zonder hetwelk er geen Vlaamse
beweging weldra meer zou bestaan
wat
ook de valse profeten van het zuivere taaiof kn'tunrflamingantlsme mogen beweren.
De jongeren mogen van de onderen niet
verwachten dat deze hun nog werkelük
leiding zonden geven De Jongeren moeten
•e'f de vraagstukken van hun eigen tijd
op'ossen en zij moeten in eigen rangen het
nodige vertrouwen scheppen tegenover de
nieuwe krachten die de zware taak op zich
hebben genomen al wat nationalit is uiteindelijk in een poHtiefce. «elfstandige par^
tij te groeperen. Deze Volksunie is geen
partij van zwarten, maar zij kan evenmin
h e t verleden vergeten of, het kennende,
doen alsof het niet bestond. De collaboratlp hl Vlaanderen was immers voor een
ITOot deel het gevolg van de natlonalisliBche strijd voor de oorlog en het overgrootste gedeelte der nationalisten werd
door de repressie zo twaar getroffen om-

VL|l«M«F, MOBIELE
In het heel sterk artiefcd van den Heer
Van Overstraeten in het bondsblad van
V.T.B. worden de cijfers van de mobielen
aangehaald.
Zii rijden gemiddeld 2t)0 km. per dag en
blijven dus 5 uren per dag op weg. Dus
ongeveer 60.000 km, per jaar.
En dit om de Soctóté Générale rijk te
maken.
Wat er echter vergeten w a * is de belasting op het zweet van die koelies. Inderdaad, de Nationale (Oh, zo nationale)
Maatschappij van BBBrtspo«rwegen eist
voor elke kilometer door di» sukkelaars in
bussen verreden, een belostmg van 0.20 F .
of dus 12 000 F. per jaar per arbeider.
Deze massa geld moet dienen om de gaten te sfoDpen in het budget van deze Nationale Belgische Maatschappij gemaakt
door Minister .Insede en MfatMer F. W.
Segers van de Kiistelijke Arbeidersboflden.
Rij maar op B o e r e n t r a m ! De a r m e
Vlaamse dutsen betalen de kosten.
H J ' . K . - Antwerpen.

De ljiusi-ouijl>e:uflcr
m
I.ï.-lijher tcordt de jongste
tijd
menigmaal,
(jeconfrontccnl
met
docttmenfftire
filmen
over direrse
landen
en volHs(jemcenschappen.
Een deijelijle
film
over Vlaanderen
kwavi
ah
rolprent
niet aart de beurt.
Hierin
zal
weldra een kentering
komen.
Na
een
lange
voorstudie
urrd
door
het
Vlaamse
Filmfonds
a Were Di », opdracht
gegeven
de
filmsjf-mphonie
« Edel
Vlaanderen
Were
Di » aan
te ratten
en samen
te stellen.
Aan
de verwezenlijkers
uerden
de
hoogste eisen gesteld.
Deze film
wordt
een, uitzonderlijle
manifestatie
ran
IcracTit en blijft
het grootste
filmdocument
in dienst
van
Vlaanderens
propaganda
en
rolks ge ineens
chap.
Die prent moet het Vlaamse
bewustzijn
en prestige
binnen
en
buiten
Vlaanderens
grenzen
uitdragen.
In
de buitenlandse
versies
zal
Vlaanderen op zijn
best getoond
u-orden.
Onze
bescheidenheid,
onze
schaamte
onze
uiidrrudiirdigheidsromple.een horen niet hij deze
realisatie
icaarmee
op 17 juli l.l. werd
gestart.
De eerste opnamen
verden
gedaan
te
A art rijke.
Voor het gedeelte
« Breughel viert viet Tijl
» iri.it men
gretig gebruik
te maken
ran de a Minne zangersstoet
» welke daar
uitging.
Dokumenten,
miniaturen,
srlildcrijen,
enz., xcorden tussendoor
opgenomen
om, ten gepaste
tijde,
bij de
montage
te worden
ingewerkt.
De
hoofdfilm.
« f^del
Vl(iandercn
Were
Di » wordt
opgehouud
vit
onderstaande
fihnfrescos
waarvan
enkele
als zelfstandige
films
reeds voor de
hoofdfilm
zullen
verspreid
werden
:
Adclhrieven
van
Vlaamse
weerbaarheid
— Zegehogen
van
VIa.anderenf
roem — Vlaanderens
Geestelijk
'ihild
— Schrijn
der
Schone
kunsten
— Vlnmnse
liederen
waaien
•nn de torens
— VTimnffeven,
gnsiravwe
van
Europa
—
Breüijhel
viert
met
Tijl
— Hoog
naait
de
T lag : Vlaanderens
meitjes
—
Uet
•i'endel
moet marcheren
:
Vlaanderens knapen
— Gezinnen
vechten
in
de schaduir
— .Irbeid
en
yering,
Vlaanderens
hoo;)
—
Het
rijke
Vlaamse
Wielerleven
(Het
kampioenschap
vait. Vlaanderen
te
Koolskavip
werd gefilmd)
—
Guldenspolenslag,
om
Brussel .' —
Vlaanderens klokken
luiden
storm.

FRANS TINEL-HULDE
Beeldhouwer F r a n s Tinel werd 65 Jaar.
Dit feit mag niet onopgemerkt voorbijgaan.
I n samenwaicing met :
V.T.B. - v_A.B. Gent;
Het Gewesteliik Uzeriïcdevartkomitee;
D e V.O.S. Gent;
De Vlaamse Volksbeneging, Gent Eeklo,
Deinze:
Het K.V.H.V. Gent;
De V.aamse Kultotstotng;
Het Erasmusgenootschap A.N.V. Gent;
n a m « Ooen Kring-Gent » h e t Initiatief,
om tijdens de m a a n d oktober e.k een
P m s Tinel-hulde te organiseren. Naast
een tentoonstelling van he werk van den
kunstenaar wordt een feestzitting ingericht waarop vooraanstaanden uit ons artistiek en kultuuredlewii h e t woord zullen voeren.
Een Ere-komitee, onder voorzitterschap
van Dr. Pillp De Pülecijn zaï deze manifestatie patroneren.
Nadere inlichtingen worden graag vepetrekt op het Sekretariaat p / a « De WaTaadB » Maaltebrugpark, steenweg op Kortrijk, Gent.

kroond
— bewezen
hebi, u ovt,
de
nodige
bekwaamheid
te
beschikken
Jat nadere
kennismakim,;
vernoemen
ny
voer rerwezenhjking
en regie :
I-rans
Derelter;
terhnischesuperui•ye : Jan Henrau.r;
raadgever
kleur,
filmploeg
: nernnn!..
Mar,o,
direttore della fotografia
Rmna
(cameraman van o.a. Vittorio
De SIrraJ.
Het
scemn-io berust bij F. de Weycr en F.
Devflter,
in .'famenirerkintf
met /.evoegde
personaliteiten
uu
diverse
Vlaamse
koren en orkesten
o-l.v.
,/ckende
Vlaamse
toondichters
en
dirigenten,
en de beiaarden
worden
bespeeld
door
Vlaanderens
beste
hei,inirdiers.
Het
kommentimr
wordt
voorgedragen
door cersterangs
voordrachtkunstcnaars,
terwijl
de
froduktie
berust
bij « Befort-Film.^
j,
op Gevacolar,
internatioryal
en. com:
mercieel
standaardformaat,
met
een
projectieduur
van
1 vur
.30
min.
voor de hoofdfilm
en 23 tot 45
min.
root elk der diverse
film-frescos.
Deze film wordt een iocum^ent
can
geloof
in Vlaanderens
weerhaandie
d.
Een
hulde aan
het Vlaamse
v(.'k.
omdat
daarin
betraklc£n
leorde,
:
zijn
opvoeders,
verdedigers
van. het
Vlaams
onderwijs,
Vlaamse
aard en
zeden,
zijn
sociale
werkers,
zijn
drager.'!
van
Vlaanderens
rorn,
kunst
— kuituur
— sport
en iretenscltapsmensen,
zijn
nijveraars,
nijveraars,
hand en
geestesarbeiders,
landbouwers
handelaars
en
ekoneniifi-he bouwers,
zijn jeugd,
zijn p^^rs
-— radio en
televisie.
horton),
deze film
vertegenwoardigl
het
arbeidend...
het
scheppend...
het vechtend...
en het
feeüvierend
Vlaanderen.
Het wordt
een
hymne
aan
Vlaanderens
ongekunstelde
en ontroerende
schoonheid;
een dwingende
eis om recht...
om
arbeid...
om brood: een vcnvcer
leffen gehieêsroof
en
taalgeknoei.
Steden
en Gemeenten,
toeristische
diensten,
sociale
en kulturele
organisaties,
firma's,
alle
iiutellin/fen,
alle
ueldenkende
Vlamingen,
kitnneii hieraan
hun medewerking
verlenen. Het sekretariaat
is geaettigd.
:
Van
der
Aastraat,
7S.
DiegeinBrussel.
Xaain
< n lulres van allen die
bijdragen
hebben gestort of aan de verwezenlijking
hebben
mceqewerkt
irorden
vervield
in het Gulden
Gedenkboek
€ Film
Were Di »
welke,
geïllustreerd
met
prachtige
klcuropnamen
vit de film,
na de
filmvertpfciding
zal icorden,
uitgegeven.
Vlaanderen
rekent
ep uw
medeirerkinij
en dankt
in 't
Nederlands.

Deze onderneming
werd vo»,- , / rwezcnlijking
toeverir(yiutd
aan
een
ploeg
hehcame
en dgnmnische
v,i\-mensen
die, op het moeilijke
tcrrei-i
van
de kleitrcn,
door
voorgaande,
films
— iriiarran
fersrhillende
op
Internationale
Filmfe'tivah
be-

Vaast.

J5ewegLngól^vei\^
TURNHOUT
Voor de « Vlaam.-,e Kring » Turnhout
hield een voorlichtingsvergadering waarop
onze algemene voorzitter F r a n s van der
Eist en onze algemene sekretaris Wim Jorissen het woord voerden. Tijdens het del » t achteraf werd heftig te keer gegaan
tegen de pas opgerichte transmutatieklassen te Mol. Ook de Vlaamse Volksbeweging Turnhout werd betriteseerd om
h a a r laksheid ter zake. De « Ylaamee
Kring » verklaarde zich voor een radikaler
optreden en voor een opruimen van de
kllekjesgeest, die belette dat de beste
strijders in de Vlaamse Beweging, de leden van de Volksunie, gelegenheid tot
spreken krijgen.
Een geslaagde vergadermg met een
sti-ijdi)aar karakter dat scherp en gimstig
afstak tegen de Vlaamse zoeteappi^ieid
en het Vlaamse tijdverdrijf elders.

ai de inwoners de k a n s om, nog goed
voor de verkiezingsstrijd begint, eens rust4g ons t)iad uit te pluizen. Ze zullen indien d a t Vlaanderen veel meer gewicht
kan in de schaal leggen, als de Vlamingen
massaal steun verlenen aan onze partif.

senoTEN
Op zaterdag 8 oktober 20 uur n Biddershoeve », stemmige kameraadschapsavond.
Muziek — Samenzang — Dans — Verrassingen.
Orkest : Al. Minne.
T o e g a n g s ^ j s : ld F.
^iumKHwnni,iiiii:iiiiiiiiiiiiiii.i:'i!!iiiiiiiiiiiiiiMnHiDiiiiiiiiij
1
I

SCHAARBEEK-EVERE

1

Deze gemeenten werden van oost tot
west en van noord tot zuid doorkruist en
meer dan 10.000 vlugschriften « Is dat regeren » werden uitgedragen
Een ronde werd gedaan om bij te dragen tot het welslagen van onze pannekoekenavond van 9 <rfitober De 50 eerste
deelnemlngskaarten zijn er al geplaatst.
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KANTON WOLVERTEM
Na Relegem kwamen t h a n s Hamme en
Wemmei aan de beurt. Ook hier kregen

ZeteJfabriek

Boterberg
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Voor l e d e n e n a b o n n e e s
V o l k s n n i e : 20 % k o r t i n g .
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Goede Vlamingen
kopen bij echte Vlamingen
.'
§
Voor nw naai- of Is-eimacbine wend D in vertrouwen tot het bnis
I
J A N S C H O O R E N S - VAN AUDENAERDE
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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
Offleiert verdeler van •' Singer ". — Documentatie op aanvraag.

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

1

1

Speciale

prijzen

voor

leden

van

de

Valktunie.
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AMTWERPEM
V.M.O. KOIPOETAGE3 :
Op zondag 4 september Is Antwerpen
dan gestart met de eerste kolportage na
het verlof, en dftt eerste kontakt werd
een onverhoopt sukses. Onze tocht gin«
naar St. Truiden, waar niet minder dan
175 bladen aan de man gebracht werden.
Wie zegt daar nog dat Limburg ten achter blijft?
De volgende week ging het dan voor
de eerste maal naar Broechem en Ranst.
Ondanks de handicap dat er te Bix»chem processie was, hebben we er toch
een 60 bladen verkocht, wat er ook op
wijst dat ook die gemeenten rond Antwerpen beginnen te weten vanwaar do
wind komt.
On 18 sentember trokken wij dan naar
Mechelen, waar wij ondanks het verbod
om onzé micro te gebruiken, toch nog 130
nummers verkochten.
Volgende J»ndag trekken wij naar Berchem, ©n daar zijn wij reeds zeker van
ons sukses. Men begint goed .te voelen dat
de Vlamingen genoeg krijgen van alle geknoei, want overal waar wij kome» werd
n-et de meeste aandacht naar onze slogans geluisterd, en meermaals hoort en
ziet men dan Instemmend gemompel en
geknik. De VOLKSUNIE heeft wind In
de zeilen, aan ons nu er gebruik van te
maken... en Dat zullen wij.
MUZIEKKAPEL :
Onze kapel is vorige zaterdag gestart
met haar esrste herhaling, en wij zijn
zeer verheugd te kunnen zeggen dat de
vooruitzichten meer dan goed zijn. Als
het zo voortgaat hopen wij nog tegen het
kongres te kunnen optreden. Mogen wij
er nogmaals op aandringen dat, leder die
wenst mee te doen aan onze kapel, zloh
's zaterdags kan aanbieden in het St Jorisheem. Grote Steenweg 203 te Berchem,
tussen 19 en 21 uur Liefhebbers wij verwachten U 1
Mogen wij al degenen die een steunlljst
voor de muziekkapel in hun bezit hebben,
verzoeken d© opgehaalde gelden zo spoedig mogelijk te storten op postglro Nr.

Wi« In LEUVEN de B I E R - 1
KELDER niet bezocht, WAS in [i
LEUVEN niet (Oude Markt, 22). |i
Oude Markt 22 Is ONZE bier- 1
kelder.
|
verschillenden ervan reeds bewijzen gegeven hadden van hun organisatie ea onder*
nemingstalent.
Daar ons gewest werkelijk een voorbeeld
Is van doorgedreven organisatie^ was het
voor het hoofdbestuurslid, dat tot voor
korte tijd het gewestvoorzitterschap waarnam, een aangename taak, do nieuwe gewestvoorzitter, secretaris en kasmeester
voor te stellen.
Na even de voorbije aktivltelten, pensenkermis - landdag - propagandotochten ea
propagandawagenactio besproken to hebben, werd de verdere organisatie door de
secretaris van Dilbeek tot in de puntjes
geregeld.
De gevraagde sympatisantenlijsten werden overhandigd betreffende de verschillende gemeenten bij ons gewest aangesloten en een verdere proapgandaactie uitgewerkt. Besloten wea-d dat de gemeente
ILterbeek huls aan huis zou bedeeld worden met het laatste nummer van ons blad.
De vooi-zitter van St. Agatha-Berchem
onderlijnde speciaal dat de actie met ons
blad zonder verpozen moet doorgedreven
worden om zoveel mogelijk Vlamingen
over onze bedoelingen In te lichten. ledere
gemeente zal dus regelmatig een aantal
propagandabladen kunnen versturen.
Een hoofdbestuurslid gat veislag over de
financiële toestand in verband met de
aankoop van de microwagen, waarvoor nog
een laatste inspanning moet gedaan worden.
Ons hoofdbestuurslid uit Anderlecht
deelde hierop mede dat nog een belangrijke som beloofd werd dooi- een kapitaalkrachtig lid.
Langs deze weg willen we nogmaals de
talrijke leden bedanken die him steen of
steentje bijbrachten om deze aankoop mogelijk te maken.
Aangezien deze propagandawagen ten

VOLKSUNIE
ORHOT-BRUSSEL
Op zondag 9 oktober vanaf 18 uur in de grote zaal v a n de
« GROENE POORT » steenweg op G e n t , 12, St. J a n s - M o l e n b e e k
(Vlaamse P o o r t ) « p a n n e k o e k e n a v o n d m e t gezellig s a m e n z i j n ».
Tussen 19 v. en 20 u. tafelrede door Meester Daniël Deconinck.
Afrollen Landdagfilm 1960 — zang - muziek - d a n s e n
l e u t e - raonstertombola. Algemene i n k o m + p a n n e k o e k e n m e n u :
20 F .
W e v e r w a c h t e n een m a s s a l e o p k o m s t !
.••«B«»»«W»«M<m»«iMiM*"MM««M)l"««"«"»«""""'"»"*"""""**"*»*""''""""»*"""*"*

6912.44 van Wim Maes, Lanteemhofstraat
28 te Borgerhout, en de lijsten naar hetzelfde adres terug te sturen, of persoonlijk te overhandigen. Ook diegenen die
nog niet gestort hebben kunnen dat nog
steeds doen op bovenstaand nummer. Wij
houden er nogmaals van iedereen te danken die ons zo mild geholpen heeft.
Were-DI.
Joris.

ANDERLECHT-DILBEEK
Op maandag 5 september jL had een
algemene bestuursvergadering plaats van
gans het gewest in het Ravensteinhof. Een
voltallige opkomst bewees de ware verantwoordelijkheidszin van onze bestuursleden.
De nieuwgekomenen voelden zich zeer
vlug thuis ia ons midden, des te meer daar

dienste zal staan van gans het arrondissement, werd besloten een pannekoekenavond met gezellig samenzijn in te richten,
waarvan de opbrengst de propaganda ten
goede zal komen. De propagandisten van
het gewest St. Jans-Molenbeek verleenden
hun steun en daadwerkelijke hulp.
Op 19 september volgde dan een nieuwe
vergadering, waarop alle details werden
uitgewerkt aangaande bovenvermeld feest,
waarover elders in het blad een uitgebreide
aankondiging. Deze laatste vergadering
werd dan met de beste vooruitzichten gesloten. Nieuwe bijeenkomst op maandag
3-10-1960, waarop verslag zal uitgebracht
worden over de ondernomen activiteiten.
Ter geruststelling van onze algemene
partijsecretaris, kunnen we zeggen dat een
nieuwe abonnementen- en ledenslag wordt
Ingezet vanaf november 1960.

ARRONDISSEMENT

BRUSSEL

STEVNZEGELAKTIB
Do personen uit Bmbant die moeilijk
door onze propagandisten kurmen bereikt
worden, kunnen hun ( Vlaamse belasting •
Btoiten OP P.O.R.8654.50 van Volkaunla
Arrondissement Bmssel te Londerzeei.

VILVOORDE
In deze voorpost van de strijd om het
behoud van Vlaianui Brabant werd dezo
keer op gans do wijk Houtem ons Ulad
van huis tot buis besteld, terwijl regielmatlg proefnummers verzondea worden
over gans bet kanton.

Schuimrubbermatrassen
met
Q«brevet«erde bedekkingrsIaKen
(Breyet S t a r 529768)

Ressortmatrassen
met
Gebreveteerde karkassen
(Brevet S t a r 512767)

ITART

G e w a t t e e r d e bedspreien

2ELE
Tel. 44641 e n 44642

I n d i e n ü geen verkoper In uw o m t r e k kent, s t u u r ons een k a a r t j e en •
we xenden U h e t a d r e s v a n de d i c h s t bijgelesen verkoper.

DAMES.
BORGERHOUT
Naar trouwe gewoonte waren weer een
groot aantal Vlaams-nationale Borgerhoutenaars (^gekomcH voor de maandelijkse
ledenvergadering. Zoals steeds opende
Voorzitter Geerts de vergadering door allen hartelijk welkom te heten. Nadat dan
C.O.O.-lid Mevr. Raets verslag had uitgebracht over de vorige bijeenkomst, gaf
Gemeenteraadslid Dillen zijn maandelijks
overzicht van de gemeentepolitiek.
Als spreker had de afd. Borgerhout de
heer Herman Sommen uitgenodigd, deze
bracht ons enige naklanken over de Herman Van den Reeck herdenking welke op
10 Juli te BOTgerhout onder ruime belangsteUing plaats vond, hl} dankte tevens die
leden van de Volksunie die hun medewerking verleenden om van deze hulde te
maken wat ze uiteindelijk moest zijn, een
blijk van erkentelijkheid aan een van Borgerhouts schoonste eonen. Tevens betreur*
de hij het bij de andere partijen geen
steun te hebbea gevonden, evenmin als blJ
het gemeentebestuur van Borgerhout,
daartegenover stelde hij de houding van
Burgemeester Lode Craeybeckx, die ten
persoonlijke titel als Vlaming en medestudent van Herman Van den Reeck het
woord heeft gevoerd bij het graf.
Vervolgens bracht de heer Eyckens ons
een bandopname van de hulde welke in
de namiddag gehouden werd in de feestzaal van het Xaverius College te Borgerhout, zodat we deze zeer schone hulde
nogmaals konden beleven.
Na nog enkele mededelingen en praktische punten werd de vergadering gesloten.

ETTERBEEK-SINT-JOOSTWOLUWE
Ook hier werden ettelijke duizenden
vlugschriften over de ergerlijke Koogoflater verspreid, terwijl op verzoek van
enkele steunende leden de kiezerslijsten
van Etterbeek woiden uitgepluisd om aan
de inwoners van Vlaamse oorsprong eens
een proefnummer te kunnen sturen van
ons blad. We moeten immers aan alle
Vlamingen duidelijk doen verstaan dat
zij alleen In een Vlaamse partij mogen
vertrouwen stellen.

de z a a k E o t e r b e r g te
Verkoopprijs 2.000 F .

1 Matras WinterSter-Zele)

Zomerstar (Fabrieken
W a a r d e 3.000 F .

en

1 M a t r a s Unie-Lux S t a r ( F a b r i e k e n S t a r - Z e l e )
W a a r d e 2.500 F .
1 G e w a t t e e r d e sprei S t a r (Fabrieken Star-Zele)
W a a r d e 1.500 F .
1 G e w a t t e e r d e sprei S t a r ( F a b r i e k e n S t a r - Z e l e )
W a a r d e 1.000 F .

1

te?"

^M
••

1 Een p r a c h t z e t e l v a n
Lede

of een p r a c h t van een b o n t m a n t e l ?
W e n d t U vol vertrouwen tot h e t h u l s

W.

CLAYKENS•NEVEN

Oudergemselaan 328 E t t e r b e e k - B r u s .
Tel. : 48.37.01
Alle inlichtingen op verzoek.

Op zondag 9 oktober te 10 uur In de
caal Roeland Korte Kruisstraat S te Gent,
arrondissementele kaderdag. Op de agenda : 1) politiek kartograflsch overricht
van ons arr.; 2) propaganda In de praktijk tot op heden; ï) de toekomstmogelijkheden door samenwerking. Referent : Dr.
Leo Wouters,

MECHELEN
Donderdag 6 oktober :
Lokaal Beffershof, Befferstraat, te 20
uur 30 zeer belangrijke ledenvergadering
FEDERALISME
De uitstekende studie « Federalisme »
uitgegeven in samenwerking door On.s
Leven, Hou-Zee, Het Pennoen en het
A.V.O.H.V. is verkrijgbaar door storting
van 20 F. op gironummer 5185.54 K.V.H.V.
Gent.

EKERTJES
Juffrouw Gr.Lat. humaniora, 2 Jaar
maatschappelijke assistente, door omstandigheden verplicht studies stop te zetten zoekt passend werk.
Sciirijven kantoor blad.
Juffr. 26 j . wenst betrek, hulp-huishoudster (half-time) Brussel of omgeving.
Schrijven : bureel blad D.T.B.

Voor sociale wetten en fiikale zaken
A. De Meyer, Vlaams-natlonaUst, Moerstraat, 32, Weiteren.
Elke donderdagvoormiddag van 8 u. tot
11 u.
^

ITTERBEEK

Onze nieuwe a b o n n e m e n t e n s l a g zal de vorige
sterk in de scliaduw stellen. T o t nog toe werd e n ons reeds voor 40.006 F . a a n prijzen ter
h a n d gesteld.

^ \

u wenst pels,
een bontjasje

GENT-EEKLO

Op zaterdag 22 oktober Arrondissementele Algemene Vergadering, om 20 uur,
laal : Hertog van Lotharingen, Markt, 6.
Gastspreker : Wim Jorissen. Algemeen
Sekretaris.
Daarna gez lig aamenzijn.

NIEUWE
ABONNfMENTENSLAG

\

HET WITTE PAARD
Wandelingenstraat, 14, t« Leu- \
ven.
Passend a a n g e n a a m lokaal voor
vergaderingen en klubs.
Beste d r a n k e n tegen matige i
prijzen.

Wollen d e k e n s

HAMME

Oordeelt zelf :
1 EEN VOLLEDIGE WASMACHINE MET DROGER : V E R K O O P P R I J S 9.500F.

' Algemeen agent voor België : <
ABTS, Steenweg op Tienen, 94, |
Korbeek-Lo.
Opgepast voor n a m a a k DORT ! i
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2' Gewatteerde spreien
Zele)
4 gewatteerde spreien
Zele)
5 Gewatteerde spreien
Zele)
6 Gewatteerde spreien
Zele)
1 Horloge
' Tapijt
1 Tapijt
1 Bol kaas (15 kg.)

star

(Fabrieken StarW a a r d e elk 800 F è
Star (Fabrieken StarW a a r d e elk 750 F .
Star (Fabrieken StarW a a r d e elk 700 F ,
Stax ( F a b r i e k e n S t a r .
W a a r d e elk 650 F .
W a a r d e 1.500 F .
W a a r d e 1.350 F .
W a a r d e 1.050 F .
W a a r d e 900 F .

D a a r n a a s t t a l v a n a n d e r e prijzen (elke week k o m e n er b i j ) , w a a r v a n de lijst e v e n e e n s e e r l a n g zal v e r s c h i j n e n .
De eerste vijftig in de r a n g s c h i k k i n g zullen a l l e s z i n s m e t een mooie prijs b e d a c h t worden.
De Volksunie w o r d t volgend j a a r weekblad e n zal dus 50 m a a l v e r s c h i j n e n in p l a a t s v a n t h a n s
24 m a a l . De prijs voor h e t j a a r a b o n n e m e n t zal op 200 F . g e b r a c h t worden. Wie v a n n u a b o n n e e r t krijgt voor h e t overige deel v a n I960 h e t blad g r a t i s .
(Wie u i t s l u i t e n d voor de r e s t v a n dit j a a r wil b e t a l e n , geeft 30 F.)
De a b o n n e e w e r v e r s h o u d e n h e t lijstje v a n h u n n i e u w e a b o n n e e s z o d a t de t a a k v a n h e t —
steeds overbelast — s e k r e t a r i a a t t o t een zuivere k o n t r o l e k a n b e p e r k t blijven.
Wervers a a n de slag J

Ook in het kanton Anderlecht is men
begonnen met het bekostigen van de uitdeling van ons blad, Itterbeek had het
geluk eerst bediend te warden. Wie graag
heeft dat al de inwoners van zijn gemeente ook zotidea kennis maken met onze partij door leging van ons blad, hoeft
zich enkel in verbmdtog te stellen met
het hoofdseki-etanaat. De voorwaarden
zijn zo voordelig dat we overtuigd zija dat
nog tientallen gemeenten, dank zij stUle
plaatselijke steun, zullen aen de beiut komen.

STERREBEEKSINT-STEVENS-WOLUWE
Alle Inwoners van deze gemeenten kregen thans oo'? de Volksunie in h u i bus
dank zij de giften van steunende leden.

DE VOLKSUNIE

llflflEHORIAII
MAASTRICHT
Uit Maastricht vernamen we liet overlijden van Ht®o van den Broeck, oudaktivist. schrijver van het werk « Proeve
van een Vlaams-Nationaal program » onder schuilnaam Spectator. In Nederland
als banneling, tussen beide wereldoorlogen
hoofdredakteur van De Tijd.
Hij ook was een slachtoffer van deze
onvlaamse unitaire staat, Aan de familie
onze Innige deelneming.
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Land van Kontrasten
Een Vlaamse koloniaal, die j a r e n l a n g in Kongo verbleet
stuurde ons een psychologische studie v a n de Kongolezen, n a a s t
beschouwingen over h e t vraagstuk K o n g o en persoonlijke g e tuigenissen.

« indépendaaice » gesteld, zonder dat er
echter uitg«legd werd wat « indépendance » wel eigenlijk mocht zijn.

Laten we eerst in grote trekken de voor
Kongo zo spoedige ontwikkeling weergeven, ontwikkeling die vooi-al na de
tweede wei-eldoorlog In steeds stijgende
lijn is gegaan.

Trouwens nu nog, weet de grote massa
niet te zeggen wat ze eigenlijk verstaan
onder de onafhankelijkheid, alleen Is h e t
een zekere teleui'stelllng geworden, trouwens tijdens deze voorperiode van de onafhankelijkheid woegen meerdere wericmensen me het volgende : « bwana Indépendance kintu kani ? — iko t« kuya ya
masuwa — iko mukubwa — iko kll<Sco ? —»
hetgeen wil zeggen : « baas, de onafhankelijkheid wat is dat voor Iets 7... komt h e t
per trein... is het groot... Is h e t klein? >

VOLKEREN TREKKEN
Tesamen met de ontwikkeling van h e t
bednjfsleven, is er tevens een grote vi-a€ig
naar arbeidskapitaal gekomen, waardoor
zowel vanuit het moederland als vanuit
de binnenlanden van Kongo zelf. een toevlucht Is ontstaan naar de indust-riële gebieden en de handelscentra, hetgeen verklaai-t waaj-om er ongeveer 1/ 10de van de
bevolking in grote of middelgrote steden
verblijven. Dezelfde massa wu nu niet
meer naar het platteland of de gebieden
van herkomst terug, omdat ze enerzijds
zich weten aan te passen hebben aan een
meer moderne levenswijze, anderzijd.s worden Ze ook niet meer zo spontaan terug
opgenomen door h u n vroegere stamgenoten. En meteen hebben we dan ook de
ocffzaak voor het probleem van de zogezegde « misdadige » jeugd — de luilakkem ._ en de vele ongure Individuen die
op de kosten van hun broeders of stamgenoten leven. Het probleem is onRCVeer
hetzelfde als overal elders ter wereld,
nochtans met dien verstande dat bij de
zwarte in zekere zin hun sociaal gevoel.
voor wat hun eigen ras ot stam betreft.
hoger ligt dan bij de blanken.

Is het eigenlijk niet om medelijden t e
hebben met die grote massa, die d a n toch
per slot van rekening h e t grootste i^achtoffer zal worden, of reeds geworden 1».
De zogezegde geëvolueerden, legden h e t

VOLKEREN

Zo is het heel natuurlijk dat bij t-en
familie er zich nog één of meer andere
rasgenoten' komen voegen die voorlopig
geen werk hebben of be.staansinkom.sten,
en is dan het éne familiehoofd, die met
dezelfde Inkomsten van voorheen, n u
minstens driemaal zoveel mensen moet
voeden en onderhouden. Geeft hij bewijzen
van onwijig te ^ijn, dan woï'dt hem dit
Wrweten,-ie!^- vaak^ gaat - h e i -eo-ver dat.<-.
ditzelfde'famffiehoofd .liit de familialekring wordt gesloten of zetfs door toedoen v^n vergif spoorloos verdwijnt.

Heeft de zwarte in het algemeen de politieke ontwikkeling gevolgd ? en is hij
meteen ook tot een hogere graad van levenswijze gekomen ?
Laten we de zwarten In grote trekken
indelen als v d g t :

.lociowcjspHiapoiPEN
DE ÜNIVERSITAIREN, waarover weinig te zeggen valt, daar het over het algemeen meest zonen zijn van stamhoofden
en andere meer dan normale zegslieden,
de POLITÏEKERS die nog maar pas sedert 2 Jaar zijn tevoorschijn gekomen en
waarvan buiten enkele individuen na. de
onbekwaamheid reeds voldoende bewezen
is. Daarbij komt nog d a t deze poliUeken
gemeenschap zov »-i ui< de geëvolueerde als
de gewoongercchterlijke,
of
arbeiderskringen komen, en er dus kwestie van ontwikkeling ongelooflijl<e versohillen kunnen
tot uiting komen.

Er is dus niet veel nodig cm van een
spontane hulp over ie gaan naar een pai-asietensysteem. waarin een massa leeft ten
koste van enkelingen, zolang tot deze
eveneens ten gronde gaan
Het is dan ook niet te verwonderen dat
het vooral deze massa is, die het er op
aan legt oadat de bezittingen van de
blanken voor hen een gemakkelijk," orooi
zou worden, terwijl het ook di; svsteem
Is, voor de blanken bijna onbegi-ijpelijk,
dat elke vooruitgang voor de zwarte zelf,
onmogelijk maakt.
Een derde katcgorie zijn dan de zogeEen tweede feit dat vooral een soort
naamde GEEVOLUEEEDEN, die met hun
nationaliteltsgevoel heeft laten ontwikkema.ssa mijn inziens de GEVAARLIJKSTE
ten is de Kongoreis van Koning Baudeen meteen de grote parasietenbeweging is
wijn, in de maand mei 1955 en hierna
van het ogenbik, omdat ze zloh niet beEljn de Inlanders zich in gi'ote trekken
wust is van haar onderontwilikeling, van
gaan bewust worden van de eindeloz.s lut/h a a r domheid en haar kinderlijke nabootgestrektheid van Kongo zelf. terwijl er
sing van de Europese levenswijze. De
anderzijds niets onverlet werd gelaten van
vierde kategorie is dan de ARBEIDERSoverheidswege om de eenheid van h e t
KL.'\SSE, die over het algemeen nog niet
Koneogebied te bevorderen, dit zowel door
veel persoonlijke pretenties heeft, vaak
allerlei slogans als door het oprichten van
nog bewust is van h a a r onwetendheid,
verscheiden radiostations .speciaal met uitmaar tevens een zekere steun zoeken bij
zendingen voor alle inlanders in het Frans
de blanken, om zich te beschermen tegen
en de bizonderste inlandse talen.
de zogezegde geëvolueerden. Het grote verEn zo krijgen we dan het jaar 1957 dat
schil tussen beide groepen is het feit dat
de eerste krisisperiode n a de wereldoorlog
de enen, een das en wit gewassen hemd
n zal inluiden. Hoewel deze periode zich
dragen, met een lange broek, een fiets,
betrekkelijk vlug heeft hersteld, werd«i
een bril, de zo nodige sigaret, een aktener toch enkele duizenden werklozen vertas, en een air van voldaanheid en gelijkoorzaakt, die aldus dp rangen van de hoheid met de blanke, terwijl hij voor een
gervermelde « vi-ijwillige jeugd-werklozen
arbeidsrendement dat ver beneden het
en jeugdtandieten » gingen vervoegen
gemiddelde ligt een maandsalaris kan
Onnodig te schrijven dat het aldus heel
krijgen, gaande van 2.500 tot 6 a 10.000 F.
gemakkelijk was voor iemand die er benaargelang hij in de privésektor of In
lang bij kon hebben, om deze misnoegde
staatsdienst werkt, en naargelang de zijn
benden op te ruien, onmogelijke beloften
te vervullen post.
te doen, en een vandalen.streek uit te halen zxjals in januari 19S9, te Lefr-iold.stad
De arbeider zelf kenmerkt zich meer
gebeurde, en-waarbij tot massaphindering
door een bescheiden kleding, vaak nog
werd overgegaan en de inlanders zelf. h u n
blootsvoets, een fiets als het enigseins kan
eigen sociale Instellingen — dispen^aria
met de traditionele sigaret en vaak e « i
en scholen vernietigden.
kompleks van minderwaardigheid tegenDft gebeitrde verwekte vanzelfsprekend
over de geëvolueerde, waartegenover hij
een diece indruk bij de blanke bevolking,
die toch ook een der eerste slachtoffers in arbeidsrendement vaak niet ten onder
moet doen, Integendeel. Als maandwedde
was van de ekonomlsche denressie. en het
trekt hij van 1500 tot 3 a 4000 F. Dit naalgemeen gevolg wa.s een gesnannen vertnuriijk voor de grote centra en vooral de
houding tussen blank en zwart en dit
industriecentra van de Katanga.
vooral in de beneden-Kongo van de Leopold>!tadt>rovincie, terwijl in de andere
provinciën een brutalere houding vanwege
de zwarten tot uiting kwam, en ze vooral
begonnen te z e ^ e n , wat ze vroeger slechts
KWAM ER BESCHAVING ?
dierven denken.

WAT IS ONAFHANKELIJKHEtD?
Samen met de eerste verkiezingen, braken dan ook de tribale twisten uit, die
zowel in de Kasaiorovtncie als elders meerdere hoogtepunten bereikten Het werd
een grijpen naar de macht door gelijk
wie, en zich bedienend van gehjk welk
middel.
Buitenlandse Invloeden droegen het
h u — er dan no5 t o i bij. door enkele bepaalde individuen, waaronder een zekere
Lumumba, u-t de massa oogeraapt. n a a r
boven te helpen met geld en vowal veel
beloften. AUes werd i n üet teken van de

weer uit Ieder op zijn eigen manier, en
der als laks en zwak bestempeld door de
weldra ging ieder zijn toekomstig huls In
Kongolese blanken, en iedereen was er
de Eiu-opese stadsgedeelten kiezen, m e t
bijna van overtuigd a a n zijn eigen lot
de nummer van de autoplaat erbij, de a n overgelaten te zijn. Ik meen zelfs, hoe
der ging zich reeds een blanke vrouw uiteigenaardig h e t o<* zijn moge, d a t Belkiezen, die hij zich zou toeelgenen bij de
gië de drang n a a r onafhankelijkheid m e t
onafhankelijkheid, enz., enz.
opzet ingeblazen heeft, omdat het nu eenmaal aansloot met h e t algemeen Afrikaans
Natuurlijk werd de chaos n c ^ slechta
ontwikkelingsproces, dat zich progressief
vergroot en h e t is dan ook niet t e vervanaf h e t noorden n a a r h e t centraal en
wonderen d a t e r veel blanken reeds bezuidelijk gedeelte van het Afrikaanse vasgonnen in te pakken, t e meei- d a t dit
teland begon uit te strekken. Zou men In
begin niet veel goeds kon voorspellen en
januari 1959 bij de troebelen In Leopolder velen nog de kwestie Indone.sië in herstad, de verantwoordelijken uit de weg geinnering brachten.
ruimd hebben, dan hadden we wellicht nog
IntussentiJd werden er m e t tientallen
enkele jaren in dezelfde gerustheid voort
partijen opgericht van politieke eard en
gewerkt, m a a r met h e t uiteindelijk resulde verkiezingen, gaven reeds een eerste
t a a t dat er d a n een algemene uitbarsting
aftekening enerzijds, m a a r verhevigden
of revolutie zou komen, die alle vergelijk
nog de stam en rassentwisten, terwijl de
Tim uitsluiten.
uitlatingen tegenover de blanken steeds
heftiger werden, vanwege d e politieke leiders. En hoe •frerd nu op deze toestand
gereageerd door de regering eelf.
KAPITAAL REDDEN
Laten we eerlijk zeggion d a t In deze uiterst moeilijke situatie de Belgische regeDaarbij heeft België alle mogelijke toegering eerder een rol als buitenstaander gevingen gedaan, en h e t lot van Kongo zelf
speeld heeft en zich beperkte om het
in handen willen overgeven van onbekwaopenbaar gezag te doen eerbiedigen — de
me Kongolese leiders en dit In de eerste
orde te handhaven en vaak op te treden
plaats, niet om de Belgen zelf of de anals bemlddèlaaj: bij de zo menigvudige
dere blanke bevolking te beschermen,
twisten, die vaak de ooi-zaak waren van
m a a r om h e t geïnvesteerde kapitaal In
honderden doden. Deze houding werd eerveiligheid t e brengen, hetgeen slechts mo-

Heeft dit aUes nu de zwarten gunstig
bemvloed om zich een peïsooaUjke levenswijze op te bouwen, die hoger ligt d a a
h u n vroegere primitieve aard ? Neen. neem
de das en de rest van de Europese kleding
weg. neem de fiets en de sigaret en gs
hebt de neger terug van over 50 jaar of
meer, en dit omdat de zwarte niet g e n o ^
onder de bivloed gekomen is van de blanken zelf. Het is daarom ook dat hij niet
denkt of reageert zoals wij, omdat hij nog
steeds gebonden is aan de plaats van herkomst, de oude tradities en gewoonten,
weze het d a n op een meer moderne wijze
toegepast.

Ik meen d a t we vaak teveel vergen van
hen, omdat we niet steeds beseffen d a t
hetgeen we vergen, hun vermogen te boven gaat, omdat wijzelf d a t heel gemakkelijk kunnen uitvoeren, èn het In Europa
vanzelfs|H«kend Is dat meerdere taken
door één en dezelfde persoon worden uitgevoerd, litem
«en bestelauto al.'t voorbeeld, de ehaufflpur stUurt zijn wagen, verricht het aftaden bij de klant, Iaat de
nodige dokhmenten 'aftekenen «T volt ze
zelf In. Hlér Is dat teveel, want dat gaat
buiten zijn bevoegdheden, en dan nog papieren behandelen dat is dan reeds helemaal het onmogelijke vergen. Dat verklaart ook het feit waarom de meeste ondernemingen minstens driemaal zoveel
personeel moeten 'aannemen als normaal
m a a r nodig blijkt "te zijn, natuurlijk is de
zwarte hierzelf het eerste slaehtoffer van,
want waar de 'sociale uitgaven voor de
werkgever dus ook veel hoger gaan liggen,
zal het looD zelf; moeilijk op te voeren
zijn.

,
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Diezelfde neger^ die hier maar een be
scheiden rol weet te spelen In de nieuwe
door Europeanen opgedrongen leven.swijze,
zal U integendeel vaak verbazen door zijn
primitieve handigheid in het bewerken
van hout, metaal, schors of andere h.mdsiiarbeid, zoals vlechtwerk, speren maken en
dergelijke. Mijn inziens is het dus niet
altijd de luiheid, die wij hem zo geredelijk toeschrijven, maar de onbekwaamheid
zich In de nieuwe maatschappij «e handhaven, waar hij nochtans blijven wil, om
dat hij met zijn verdiensten de zo iM-geerde
flets — kleding, enz., kopen kan, die de
blanken hem gebracht hebben.
Het oude bijgeloof is voor hem nog het
essentiële en de nieuwe godsdienst die
de blanke hem opgedrongen heeft wordt
weliswaar aangenomen, maar wordt evenvlug opnieuw verdrongen door de fetlssen
of andere voorwerpen, die beter tot zijn
fantasie kunnen spreken, omdat deae voorwerpen konkreet zijn, kunnen verplaatst
worden of medegenomen naar de jacht.
Dat verklaart ook waarom de zwarte zo
wreed is en dit onlangs nog maar bewezen heeft vooral in de Kasaïprovincie,
waar ik persoonlijk getuige geweest ben
van hun wederzijdse gevechten, terwijl
het alzo ook te verklaren Is, waarom ze
evengoed tegenover h u n eigen rasgenoten
als tegen de blanken met het meeste clnisme kunnen optreden.

VOLKEREN MOORDEN
In het Lulua en Balubakonflikt is het
weer eens de politieke ontwikkeling die de
mensen tegenover elkaar heeft opgezet,
daar een leider van de Bainbastammen,
die tevens aan de ronde tafelkonferentie
heeft deelgenomen, met name Kalonji,
verklaard heeft, dat zo hij goeverenr zou
worden van de provincie de Lnlnastammen
zou verjagen.
Nu moet men weten dat de Lnlna's zich
nooit als een bepaalde eenheid hebben gev o e d en feitelijk een werkelijk onafhankelijk leven leiden.
Zeldzame Lulna's werken voor de blanken, alhoewel ze In de beste verstandhouding met hen bHjven, doch ze zijn eerderveen landbouwvolk dat vroeger zelfs geheerst heeft over de Baluba's, die de gronden voor de Lulua's bewerkten. Daar waar
de Baluba's zich verder ontwikkelden en
«amen gingen werken met de blanken, waren het ook deze laatste welke over een
Jaar h e t eerst tegen de blanke begonnen
• p te koTr-—
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gelijk was door het volgen van een voorzichtige politiek. Want per slot van Jekening draait toch aUes nog rond het ekonomlsch probleem, een probleem dat niet
alleen Afi-ika zelf aanbelangt, m a a r eveneens Europa zelf, dat dan toch reeds een
groot afzetgebied verworven heeft sinds
het begin van de Afrikaanse kolonisatie.
Dat andere landen zich nu ook a a n Afrika
gaan Interesseren zijn, zowel om politieke
als ekonomische redenen, is wei de basis
van de versnelde Afrikaanse ontwikkeling,
en h e t is niet zozeer de menselijke ontwikkeling die hier de rol speelt, maar het
risiko de eigen invloed te niet t e zien gaan,
evenzo als een werkgever nooit uit eigen
wil zijn werknemer zal begunstigen, tenzij
hij rechtstreeks of onrechtstreeks verplicht wordt het te doen.
Hetzelfde is dan misschien ook waar
voor Kongo, waar op de eerste plaats de
geïnvesteerde kapitalen moesten gered worden, kapitaal dat zich reeds tot minimum
150 miljard vastgelegd heeft.
Door deze bril bekeken, is het dan ook
helemaal in de lijn van de Belgische politiek voor Kongo dat er zoveel toegevingen gedaan warden, j a dat er zelfs van
afgezien wordt de nodige garanties te geven aan de Belgen zelf, In Kongo, nopens h u n veiligheid, de werkgelegenlieid,
e n z , enz.

MOORDEN
nu deze verklaringen ging afleggen, zijn
de Lulua's zich van het gevaar gaan bewust worden en hebben besloten al de Baluba's uit hun gebieden te verjagen. De
manier waarop ze de Baluba's gingen uitmoorden grenst aan het oerprimitieve,
want met lansen en messen bewapend
snijden ze de handen over van hun
slachtoffers, de benen en het hoofd ondergaan hetzelfde lot en de bulk wordt vaak
opengereten en dikwijls de ingewanden eruit gehaald. Er wordt geen onderscheid
gemaakt voor vrouwen, kinderen en mannen, en zelfs zwangere vrouwen ondergaan hetzelfde lot. Het was een kontrast
te zien hoe die gewapende benden helemaal beschilderd, getooid met pluimen op
oorlogspad gaan, en de blanken die ze
tegenkwamen, zoals met mij het geval
was, groeten ze opgetogen met (( moa bwana » — II goeden dag baas » lijk een troep
kinderen die naar een kermis gaan, en
waan-an men nooit zou kunnen \ermoeden d a t ze zulke wreedheden gaan bedrijven. Dat doden en stuksnijden der lichamen Is louter uit schrik en niet uit moed.
want gewoon doden is voor hen niet genoeg, daar deze doden terug zouden komen om wraak te nemen, daarom dat er
moet gehakt en vernietigd worden.
De Baluba's op hun beurt nemen dan
weerwraak en zo wordt het een uitroeien
aan belde zijden, tot dat de minst sterken de bescherming van de blanken inroepen, die dan het risiko nemen de andere
partij als tegenstanders te krijgen omdat
ze hulp geven.
Uit die verminkte personen komen bijna geen klachten of jammerkreten en ik
vraag me soms af of ze een gevoel hebben zoals wij, temeer daar gans de afrikaanse geschiedenis gebaseerd Is op bloed
en vernietiging.
Het Is in de ware zin des woords een
strijd om het bestaan en slechts de sterksten hebben het recht om te blijven.
Nadat de Belgische troepen vertrokken
zijn, is deze strijd meer dan ooit opgelaaid en konden zc naar hartelust moorden, terwijl de laatste gevechten rondom
Bakwanga tussen de georganiseerde troepen en de plaatselijke bevolking weer een
voorbeeld geworden is van een alles-vernietigende afslachting, zodat zelfs de UNO
nu eindelijk stelling heeft moeten nemen.

VROUWENHANDEL
De familiale liefde en wederzijdse opoffering bestaat niet zoals wij ze kennen
en alles wordt in verband gebracht met
de voortplanting van het ras. De vrouw
wordt nog steeds gekocht, in de steden
voor sommen die tot 10.000 F. gaan op
het platteland gedeeltelijk voor geld, gedeeltelijk voor bokken, geiten, schapen,
enz. De vrouw is dus voor de zwarte nog
steeds een geldbelegging en de kinderen
de opbrengst van het kapitaal en dit verklaart wellicht waarom ze in tegenstelling
met h u n gewelddadigheid, meestal goed
zijn voor de kinderen. Na een paar j a a r
kan dan verder gefokt worden met een
nieuwe vrouw, terwijl de eerste meestal
n a a r de plaats van oorsprong wordt terug gezonden, en dit bewiist ook meteen
waarom het geboortecijfer zo onrustbarende cijfers aanneemt. .4.ndere stammen
houden h u n vrouwen bij als teken van
rijkdom, dus hoc meer vrouwen, hoe meer
aanzien.
En dit heeft geleid tot de over enkele
m a a n d e n ontdekte raszuivering
welke
plaats greep in de omgeving van Mweka,
en waar ik nog enkele tekenen heb van
mogen zien. Deze stam was tot de ontdekking gekomen dat er veel t e weinig

jongeren waren in verhouding met de ouderen van dagen, die er allen minsteni^ 4
en meer vrouwen op na hielden, maar die
wegens hun ouderdom niet meer bekwa;\m
waren de verdere voortzetting van het ras
te verzekeren. De sultans hebben dan terug de zuiveringsmethode toegepast die
sinds 25 Jaar was afgeschaft, wegens de
invloed van de blanken en hebben toen
aHe onderen- tewawwlff-tw-lfllffvoor de
verplichte giftproef gesteld. '
Deze mannen vrijwillig Wjeehgekomcu,
werden dan opgesloten gedurende 3 dagen
in hun hutten zonder drank noch eten.
Na de derde dag werd hun een middel
van eigen brouwsel te drinken gegeven om
de geheel laatste bestanddelen uit het lichaam te verwijderen, zoda ze giAeei en
al ledig te noemen waren. Vervolgens
moesten ze dan leder een beker gift uitdrinken, gift van een zo sterke uitwerking d a t Iemand die gulzig drinkt een
sterke
gewaarwording
tot
overgeven
krijgt.
En zo gebeurde het dan dat diegenen
die In één teug alles uitdronken onmiddellijk alles moesten overgeven, terwijl de
anderen een langzame en pijnlijke dood
ondergingen. De overgeblevenen worden
dan beschouwd als zijnde nog in staat
van kinderen te verwekken, terwijl de anderen onder brandstapels verbrand worden en hun as verspreid over de dorpen.
De hoofden van deze stammen nodigen
zelfs blanken uit om te komen kijken en
vragen hun tradities zouden beschermd
bHjven.
De alzo vrijgekomen vrouwen worden
nadien terug uitgehuwelijkt aan jongere
mannen, die dan op hun beurt voor de
voortplanting van het ras moeten zorgen.
En zo zon Ik verder kunnen gaan, nog
bladzijden vol, en meteen kunnen We ons
ook de vraag stellen, wat heeft de blanke
reeds verwezenlijkt in dit zo uitgestrekte
gebied, waar zelfs nog gedeelten zijn waar
nooit één blanke Is geweest.
Ieder land heeft recht op zijn eigen beschikking, zeker, en ik wil de laatste zijn
om dit te ontkennen, doch heeft de onafhankelijkheid vecj zin, als er miljoenen
aan hun lot worden overgelaten, nadat ze
n a veel moeite, reeds een t r a p hoger geraakt zijn op de ladder die beschaving
heet ? Of gaat die massa de hoop leeglopers en dieven nog vergroten, omdat ze
niet meer als weleer in hun oud stamverband leven, maar ook nog geen behoorlijke burgers in een door blanken opgedrongen maatschappij kunnen genoemd
worden ? En daarom juist, meen ik d a t
de onafhankelijkheid nog te vroeg gegeven is en gedikteerd werd, niet vanuit
Afrika zelf, doch veeleer van daarbuiten,
omdat de wereldpolitiek d a t n u eenmaal
wil.
En zp kom ik dan aan het einde van dit
beknopt overzicht van de Kongolese ontwikkeling, doorweven van kontrasten en
oude en nieuwe invloeden, met tweedrachten tussen mensen van dezelfde kleur, en
de toekomst leg ik In de handen van de
Kongolezen zrif, die, nu Kongo de onafhankelijkheid eerder gekregen dan verworven he-'ft, zullen moeten Ijeslissen of
zij van dit enorm uitgestrekt gebied in
eentraal Afrika, een rijk arm land zullen
maken, of een land waar het waard is te
leven, hand in hand, zwart en blank, als
toonbeeld en verwezenlijking van een
Ideaal, dat geen rassenonderscheid meer
d n V . maar ontzag en eerbi'-l vor;"'. voor
eenieders werk en bezit Mocht het zo
gebeuren, dan zon ons beschavingswerk,
hier in Afrika, geen Ijdele daad geweest
cijn.
SMET Rogier - 11-9-196».
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Eis van Polderboeren . . .

Onze gemeten grond is evenveel
waard als die van grooteigenaars
Puin van suikerfabriek 3 , 5 milioen waard
In verband met het nieuw-ontworpen stadsplan voor onteigening en havenultbreiding in de Antwerpse Polder, waarover
U op deze bladzijde meer kunt vernemen, zijn wij enkele Polderboeren gaan opzoeken om hun indrukken te vernemen over
het nieuwe plan.

VREES
Te Lillo waren de reakties over
het algemeen tamelijk gunstig. Hier
berusten de landbouwers over het
algemeen in hun lot omdat zij toch
weten dat hun dorp moet verdwijnen. Door dat zij thans opnieuw in
de gelegenheid worden gesteld te
bouwen in Berendrecht of Zandvliet, zijn zij tevreden in hun streek
lllllllllllllllllllllllllllllllllillllMllllilllllllllllillillllHIIIIIIIIIIIDIIXI"

Geen Talenteiüng

te kunnen blijven wonen. Te Zandvliet was er ook een gunstige reaktle daar de ontworpen zeesluis
800 meter naar het zuiden wordt
verschoven en er aldus veel landbouwgrond gespaard zal blijven. Te
Berendrecht, waar naar verluid
eerst een aanvang zal genomen
worden met de werken zijn de
landbouwers de put in. Zij vrezen
(en dat is een algemene vrees in
de Polderse landbouwkrlngen) dat
nu gebruik zal worden gemaakt
van spoedonteigeningen.

NA6EIS met KOPPEN
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Staf de Lie, Vlaams-Nationaal voorman uit de Polder, spreekt
van Of het voetstuk van het Brabostandbeeld op de Grote Markt
te Antwerpen het volk toe.

BOEKENTENTOONSTELLINQ

DE TWEEDE WERELDOORLOG
Oorzaak en schuld.
X
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Inleidende
spreekbeurt
door
Karel D I L L E N

Vrljdaj 14 Oktober te 20 uur 45 in Boekhandel VAN BOGHOVT-LOaiER,
Jordaenskaal S, Antwerpen. Tel. 32.21.53.
Vltnodlgingr^aarten aldaar aan te vragen.

GELD

Nadat nog zeer onlangs berichten
Door deze
spoedonteigeningen
in de pers er op wezen dat de ta- kan de stad Antwerpen gronden
lentelling zou gehouden worden, zeer dringend
inpalmen zonder
luidt het thans dat de talentelling dat de betrokken eigenaar zich
zou verdaagd worden tot een latere, eerst gerechtelijk
kan
verzetonbepaalde datum. Het verzet tegen ten of zonder dat men vooraf eerst
de talentelling heeft dus tot een tot een overeenkomst over de schaeerste, negatief resultaat geleid. De devergoeding dient te komen. De
verdienste hiervan komt ongetwij- werken kunnen beginnen en de
feld grotelijks toe aan het aktie- palabers bij de rechtbanken kunkomitee tegen de talentelling dat er nen nadien volgen. Zoiets kan zes
in ge5l{jagd >yas een Itrcüe stroming maanden of een jaar aanlopen en
te verwekken in het Vlaamse land. intussen kunnen de landbouwers
Evenwel zou deze aktle tot geen dan naar hun geld fluiten. Het is
tastbaar resultaat geleid hebben in- deze taktiek die waarschijnlijk door
dien de Volksunie er niet was. Wan- de stad zal toegepast worden teneer de C.V.P.-minlsters thans al meer daar de stadskas, zoals algehun invloed aangewend hebben, meen geweten, een diepe put verdan is het omdat de C.V.P. vreest toont. Indertijd heeft Antwerpen
dat het houden van de talentelling links en rechts eigendommen en
een aanzienlijke stemmenverschui- vooral hoeven (velen hiervan beneving naar de Volksunie zou veroor- den de prijs) aangekocht. Deze hoezaken in het Vlaamse land.
ven staan nu leeg en op vragen van
Verg«ten we niet dat de C.V.P. landbouwers of zij verhuurd kon. reeds bereid was om ons te verko- den worden werd ontkennend gepen, door een misleidend talen-ver- antwoord. Waarschijnlijk
zullen
gelijk. Zonder de Volksunie zon de zij dienen om landbouwers in ondruk van de niet-partijpolitieke der te brengen die onteigend moegroepen ondoeltreffend
gebleken ten worden en die zouden kunnen
zijn.
opwerpen dat zij niet weten waarHet niet houden van de talentel- heen.
ling is een niet te onderschatten,
De grootste vrees van /de Poldermaar vowalsnog negatief resultaat. boeren ligt bij de vergoedingen.
Inderdaad wordt het probleem van
Zij denken niet naar verhouding
de vastlegging van de taalgrens en betaald te zullen worden nu Antvan de grens van de tweetalige werpen de spoedprocedure zal kunbrusselse agglomeratie, het pro- nen gaan toepassen. Hier dient gebleem van de indijking der yerfran- wezen te worden op een zeer
sing daardoor nog niet opgelost. I n eigenaardig zaakje. De suikerfeite woekert de verfransing verder fabriek van Berendrecht werd enen worden de bestaande taalwetten
onbeschaamd met de voeten getreden. De minister van openbaar onderwijs geeft het voorbeeld door de
inrichting van franstalig onderwijs
in Vlaanderen.
De tragedie van de Vlaamse
volksgemeenschap is het dat zij
voor de verdediging van haar taalgebied, van haar vwlksgebied niet
kan rekenen op de Staat, maar integendeel tegen de Staat moet
vechten om te beletten dat de Staat
de gebiedsroof in de hand werkt
o.m. door talentellingen en de gevolgen die er aan vastzitten. Het is
de Vlaamse enkeling, het zijn de
Vlaamse kultuurverenigingen die in
de bres moeten springen.
Deze ongehoorde toestand is een
der noodlottige gevolgen van de
unitaire staatsstruktuur.
In een federale staat, waarin de
Vlaamse voUssgemeenschap zou beschikken over eigen gezagsorganen
en baas zou zijn binnen het eigen
territorium, zou de huidige toestand
ondenkbaar zijn. Het valt trouwens
te voorzien dat er nooit een afdoende oplossing aan dit vraagstuk zal
kunnen gegeven worden zolang do
unitaire staatsstruktuur blijft bestaan.

kele jaren geleden stilgelegd en
ontmanteld zodat er thans nog
enkel praktisch een puinhoop van
overblijft. Enkele weken geleden
werd deze puinhoop met een oppervlakte van enige hektaren, verkocht, tegen drie miljoen
en
halif. Welnu, zo redeneren de gewone landbouwers, als men aan d«
grooteigenaars zoveel kan betalen
(en het voorbeeld 4at wij hier a a n halen is niet het enige) dan kan
men dat aan ons ook, dat men ons
zoveel naar verhouding vergoede
als men betaald heeft voor de
braak van het suikerfabriek.
Temeer, men verlangt van de P d dei:l)oerén een offer in het belang
van de gemeenschap, dan kan men
voor dat offer ook voldoende vergoeden.

Zo leeft Vlaandei*en
=^^=8^^=^^

POLDERBEWONERS MOGEN
OPNIEUW HUIZEN BOUWEN
Overwinning met leeuwenaandeei voor de Voiksunie
Onder de titel c Vijf Polderdorpen kreperen door Antwerpse
onteigening » schreven wij indertijd een uitgebreide reportage
over de dodende onteigenlngspolitiek van de stad Antwerpen.
Intussen bleven onze mannen in de Polderstreek ten noorden
van de Scheldestad niet bij de pakken zitten en belegden de
ene strijdvergadering na de andere om de mensen diets te maken op welke schandalige wijze zij door het stadsbestuur (waarin rode en gele schepenen samen onder een hoedje spelen) werden bedrogen.
Wij schreven toen reed» over de achterstand van de Antwerpse haven to.v.
Rotterdam en Hamburg, over de gemakzuchtige stedehouders die te laat begonnen aan ultbreidings- en vemieowing»werken. Toen het dan eindlijk toch zo
ver kwam dat zij hieraan gingen denken,
zijn de stadsdiensten met zulke ongelooflijke brutaliteit te wérk gegaan dat zij
het vertrouwen van dè Poldermensen (die
wel begrepen dat de havenultbreiding een
noodzakelijk iets was) volledig verloren
en dat zij op verzet gingen stuiten van
de keikoppige boeren, die door onze partij gesteund werden op de meest krachtdadige wijze.
VERZET

OP LANGE BAAN
Naar geruchten cte ronde doen zouden
verschillende Antwerps© schepenen met
lange gezichten rondlopen omdat de Polderbewoners thans opnieuw mogen bouwen Schepen Thijsmans, de vader van het
eerste onteigeningsplan gaat na overal
rondstrooien dat hlJ het Is die de zaken
ten goede deed veranderen maar hij wordt
In de Polder uitgelachen en zijn haring
braadt niet.
Volgens betrouwbare bron zouden de
stadsdiensten nu de aflevering van bouwtoelatingen zoveel mogelijk remmen.
STAKKERS
De grootste stakkers m heel de Polder
— en onteigeningsgeschiedenis, zijn de
landbouwers-pachters. Nog steeds leven zij
In het onzekere over de vergoeding dia
hen zal uitgekeerd worden.
Wij hebben destijds een dienst geëist)
die ervoor zou instaan dat zij tijdig nieuwe werkgelegenheid zouden kunnen vinden, of die ervoor zou moeten zorgen dat
zij op andere plaatsen hun landbouwersbestaan kunnen gaan voortzetten. Zoala
de zaken nu staan kunnen ziJ praktisch,
aonder boe of ba van hun gronden gejaagd worden.

Brabe's standiieelii deed
dienst als podium

Normaal had Antwerpen voor zijn uitbreidingswerken waarin een kanaaldok en
een zeesluis voorzien zijn, ongeveer 2.000
hektaren nodig. Deze konden onteigend
worden in do smalle strook die langs de
Schelde loopt, maar waarvoor men niet
aan de dorpdiommen van dfe betrokken
dorpen. Zandvliet, Berendrecht, Wilmar»donk en Oorderen diende te raken. Lillo,
het zo mooi gelegen Schelde-dorpje, bekend om zijn krabben, garnaal, Spaanse
vestingen en zijn prachtige windmolen de
i( Eenhoorn », zou er aan moeten geloven,
omdat het midden in het kanaal zou vallen. Daarmee konden de Poldenaars het
nog nemen, maar toen pnntje bij paaltje
kwam bleek dat Antwerpen een monsterplan had gebaard dat bekrachtigd werd
bij koninklijk besluit van 8 december '58
en waarbij men zelfs toestemming kreeg
heel Berendrecht^ en Zandvliet met dorpskommen en al 'te onteigenen. Plotseling
kon er niet meer gebouwd worden doordat men geen bouwtoelatingen meer afleverde. Hiertegen is van onze kant hei
sterkste verzet gekomen omdat het voor
ons klaar was dat de g^chiedenis van de
« Luchtbal » zich hier zou herhalen. Dit
oorsTJroiike'ijk Ekers grondgebied werd
destijds ook onteigend door de stad tegen
spotprijzen en later met ongelooflijk vette
winsten aan bouwmaatschappijen en fabrickoa ver';ocht. Als men de ger "'-'"n.

ala zouden zekere schepenen bij deze
« zaakjes » betrokken zijn, mag geloven
dan kan men voelen vanwaar de wind
waalt.
ANTWERPEN GEDWARSBOOMD
Door het Intrekken van de bouwtoelatingen werden de eigendommen in de be-

Volksunie eist:
— Voorrang
voor
Polderse
bouwtoelatingen die een
jaar lang geweigerd werden.
— Ruime
schadevergoeding
en onmiddellijke uitbetalingen aan pachters en eigenaars die hun bestaan bedreigd zien.
— Tewerkstelling, met voorrang in stadsdiensten, van
de arbeiders die werkloos
vallen door de havenultbreiding.
—. Oprichting van een dienst
die de getroffenen bijstaat
in hun zoeken naar een
nieuw bedrijf.
— Ruime hulp aan arbeiders
en gepensioneerden die uit
hun huizen gezet worden,
bij de bouw van nieuwe woningen.
— Schadevergoeding aan de
middenstanders bij het verlies van h u n zaak.

trokken gemeenten praktisch waardeloos.
Daarbij kwam nog dat de stadsdienstea
niet erg vlug waren met hun betalingen
aan de getroffen eigenaars Al met al
groeide de misnoegdheid van d« Poiderbewoners tegen de stad Antwerpen, zeker
toen ook nog een reeks onpopulaire maatregelen werden getroffen als het leeghalen
van de gemeentekassen van de zuinige Polderdorpen en het overhevelen van de gelden naar de bodemloze put van de stad»kas die ieder jaar met honderden miljoenen verlies sluit, het ontnemen van da
gemeentelijke vrachtwagens en het innen
van allerlei belastingen die de bewoner»
vroeger niet hadden moeten betalen. De
bom barstte toen Antwerpen met echte
dreigbrieven, de boeren aanmaande hun
gronden te komen aanbieden voor verkoop. Een veertigtal stugge Poldemaara
dienden een rekwest in bij de Raad van
State dat ontvankelijk werd verklaard. Op
het stadhuls zaten ze nu met de handen
in het haar, de grote geesten wisten geen
oplossing meer en moesten toegeven aan
de rechtvaardige eisen van de Poldernaars.
NIEUW ONTEIGENINGSPLAN EN
BEGRAFENIS
Verleden week dan kwamen de Antwerpse <( kolonizators » met een nieuw
plan voor de dag dat enkel de onteigening van de strikt noodzakelijke gronden
beoogde. Dit plan werd door de gemeenteraad goedgekeurd en begrijpelijkerwijze
door de Poldernaars met meer vreugde begroet temeer daar men nu ook geen enkele reden meer had om de bouwtoelatingen in Berendrecht en Zandvliet te weigeren. Een handjevol had dus een overwinning behaald op de manitoes van een
wereldhaven, het gezond verstand had gezegevierd en dat moest herdacht worden.
Een grote groep Poldemaars was naar
Antwerpen getogen om de gemeenteraadszitting bij te wonen en om nadien d e d
te nemen aan de « begrafenisstoet » die
mede door onze mannen was ingericht.
Het onteigenlngs '59 werd onder de vorm
van een doodskist over de Grote Markt tot
aan het voetstuk van Brabo gedragen en
onder kronen en bloemen begraven.
Daarna werd het samengestroomde volk
door onze mannen toegesproken.
De aandacht werd erop gevestigd dat de
strijd m de Polder nog niet gestreden ia
want dat het vo'ksbelan? er nog niet op
zuivere wijze gediend wordt.
Er liggen nog andere addertjes in het
(stads) gras verborgen en alleen door Polderse eendracht kunnen deze vernietigd
wordenSJJ.L.

