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INidet de tejeiing Eyskms 

DE REPRESSIE BE6INI OPNIEUW 
door Mr F. Van der Eist 

De oplossing van de repressie die 
door de CV .P., in het Vlaamse land, 
jbeloofd werd bij de verkiezingen is 
jblijkbaar nog niet voor vandaag of 
'morgen. Wel integendeel. Sedert 
,1 Juni 1958, datum der verkiezingen, 
zijn de vrijlatingen praktisch stop
gezet : onder Harmei werden enkele 
Walen en twee of drie Vlamingen 
vrijgelaten, onder Merchiers zijn er 
praktisch geen vrijlatingen meer. 
Onder de linkse regering waren er 
51 gevallen van gemotiveerde gena-
debesluiten voor wie er geen hoop 
op vrljJating bestond, thans zijn 
het allemaal hopeloze gevallen. Mi
nister Lilar paste de wet Lejeune 
nog toe, zij het druppelsgewijs; 
Merchiers heeft eenvoudig alle ge
detineerden overgeleverd aan het 
Verzet, met goedkeuring van Eys-
kens. Dit betekent dat niemand 
meer vrijkomt en zeker geen enkele 
Vlaming meer, want het is sedert 
lang een publiek geheim dat het 
Vlaams Consultatief Comité zich 
stelselmatig tegen iedere vrijlating 
vërUlêiC Waarschijnlijk omdat de 
Vlaamse openbare opinie dit eist ? 
Het is dus een drama voor al die
genen die nog zitten, zonder onder
scheid. Daarbij komt dat Merchiers 
(of zijn kabinet) het nodig geoor
deeld heeft het meer menselijk en 
draagzamer regime dat Lilar inge
voerd had te St. Gillis in te trekken 
en terug het cellulair regime in al 
zijn strengheid te doen toepassen : 
opgesloten op cel. Het is diep t ra
gisch dat deze plagerijen en node
loze wreedheid thans moeten her
beginnen. Na de oproep van de 
kardinaal, waar de C.V.P.-ers trou
wens niet het minste belang schij
nen aan te hechten. Waarschijnlijk 
oordelen de heren van de C.V.P. dat 
men maar alleen naar de bisschop
pen moet luisteren wanneer deze de 
gelovigen aansporen om voor de 
C.V.P. te stemmen maar dat voor 
het overige de bisschoppen zich niet 
moeten inlaten met de politiek, ze
ker niet wanneer de C.V.P. aan 't 
bewind is. 

Waarom zou minister Merchiers 
zich overigens nog storen aan het 
louter verbaal voorbehoud van som
mige C.V.P.-ers ? Het is een feit 
dat eerste minister Eyskens per
soonlijk tussengekomen is bij de 
Vlaamse C.V.P.-ers die zinnens wa
ren de begroting van justitie in de 
Commissie van de Kamer niet goed 
te keuren zonder zekere waarbor
gen betreffende de politiek van 
Merchiers, om hen er toe te bewe
gen de begroting toch goed te keu
ren. 

Wat zij slaafs gedaan hebben, 
daardoor het laatste wapen prijs
gevend cm druk uit te oefenen. Dit 
ingrijpen van Eyskens bewijst ech
ter nogmaals — wat ook de libe
rale fraktievoorzitter Janssens nog 

bevestigd heeft — dat de politiek 
van Merchiers geen persoonlijke 
politiek Is, maar de politiek van 
gans de regering. 

Het is een bedrog en een schan
de zonder weerga zoals de C.V.P. 
gehandeld heeft tegenover de slacht
offers der repressie. Straks negen 
maand na de verkiezingen Is er 
niet alleen NIETS gedaan voor de 
oplossing der repressie, maar de 
toestand is slechter dan onder de 
regering Van Acker. Het is mijn 
overtuiging dat gevallen zoals deze 
van Elias, Daels, e. a. reeds zouden 
opgelost geweest zijn indien de 
linkse regering na de verkiezingen 
aan 't bewind gebleven was. 

Steeds zijn alle kapitulaties voor 
de onzinnige eisen van sommige 
verzetskringen van C.V.P.-zijde ge
komen. Het was Struye die het on
wettig Consultatief Comité, samen
gesteld uit verzetsmannen, op
richtte. Het was Moyersoen die de 
onwettige .gemotiveerde genade-
beslufteri invoerde. Het was Laga 
die een wetsontwerp indiende om 
aan sommige gedetineerden alle 
hoop en alle kans om nog ooit in 

«•ijheid gesteld te worden te ont
nemen. 

Het was Van Koutte die een ont
werp maakte voor een Hoge Raad 
voor Civisme. 

Het is Eyskens die aan het Ver
zet de wet op de beteugeling van de 
verheerlijking an het verraad be
loofde en de oprichting van de 
fameuze Hoge Raad voor Civisme ! 
En hij beloofde dit dan nog zonder 
enige tegenprestatie... want de 
gedetineerden worden overgeleverd 
aan de willekeur van een Consul
tatief Comité dat GEHEIME advie
zen geeft ! 

Is er een schoner komedie denk
baar dan de wijze waarop de C.V.P. 
de oplossing van het repressie
probleem gesaboteerd heeft, om de 
innerlijke verdeeldheid in de schoot 
van de C.V.P. te verduiken. Eerst 
het ministerie van Justitie aan een 
Luiker Waal als Harmei geven. 
Daarna Merchiers minister van 
justitie maken ! 

Het Is tragisch, •<̂ .ep tragisch 
wanneer wij het 'lnèrt3elijk leed 
overwegen dat veroorzaakt en be
stendigd wordt. 

Het heeft alles geen zin meer. 
Na de vrijlating van D. is er geen 
enkele reden meer om de overige 
gedetineerden niet eveneens in 
vrijheid te stellen. Het geval D. 
was inderdaad een van de zwaar
ste gevallen. Het had niets te ma
ken met politieke collaboratie uit 
Ideologische motieven, want D. was 
zelf een verzetsman, die aangehou
den door de Duitsers, zich in dienst 
van de duitse politiediensten ge
steld had en zijn eigen kameraden 
verklikt heeft en achtervolgd. 

Waarom kreeg hij geen gemotiveerd 
genadebesluit ? Waarom werd hij 
vrijgelaten ? Aan welke invloeden 
en tussenkomsten van hooggeplaat
ste personen is zijn vrijlating te 
danken ? Durft men de waarheid 
bekend maken ? Wij vragen niet 
dat D. zou aangehouden worden, wij 
aanvaarden zijn invrijheidstelling 
om humanitaire redenen en omdat 
de wet Lejeune moet toegepast wor
den. Maar wij aanvaarden niet dat 
men de overige gevallen niet op
lost. Wij aanvaarden zeker niet dat 
zuiver politieke gevallen, alle be
loften ten spijt, onopgelost blijven. 

Daarvoor zal de heer Eyskens zich 
vroeg of laat voor de Vlaamse opi
nie te verantwoorden hebben : zijn 
verleden laat hem niet toe de hou
ding aan te nemen die thans de 
zijne is tegenover een man als Dr. 
Elias. 

Zwitserse Taalvrede en 

Franskiljons Taalimperialisme 
In de Zwitserse bond is de vrij

heid van taalgebruik een der van
zelfsprekende grondwettelijke rech
ten en vrijheden. 

Deze wordt nochtans, zoals alle 
vrijheden, regelend beperkt nl. voor 
het openbare en semi-openbare le
ven, door de maatregelen die nood
zakelijk zijn om de traditionele 
taaistreken en hun homogeniteit' 
veilig te stellen 

Giacometti de bekende Zwitserse 
staatsgeleerde, leerling van Fleiner, 
zegt hierover het volgende in zijn 
« Schweizerisches Bundesstaats-
rechts » (federaal Staatrecht van 
Zwitserland) blz. 395 : 

« Het recht op gebruik der moe
dertaal (in het openbaar leven) 
kan slechts in zover uitgeoefend 
worden als dit niet strijdig is met 
het openbaar belang dat Zwitser
land hecht aan het behoud der t ra
ditionele taaistreken. De wetgever 
bezit m.a.w. bij wezenlijke bedrei
ging van een nationale taal of van 
de taalkundige homogeniteit van 
een taalgroep, de bevoegdheid de 
taalvrijheid te beperken. Een der
gelijke bedreiging kan vooraf voor
uitgezien worden In geval van on
voldoende assimilatie van inwijke-
lingen uit andere streken. 

De bevoegdheid tot regeling van 
het taalgebruik der private perso
nen behoort aan de kantons, zoals 
blijkt uit art. 116 als BV die het 
officiële taalgebruik der bonds
instanties vastlegt. Zodoende be
zitten de kantons de bevoegdheid 
de uitoefening der taalvrijheid voor 
een andere taal als deze van het 
kanton of de landstreek in het 
openbave leven te benerken, wan
neer dit de ethnografisch-tanlkun-
dige eigenheid van het kanton zou 
bedreigen. 

Het recht op gebruik der moeder
taal wordt aldus alleen onbeperkt 
verzekerd in eigen taalgebied. 

De beste vrijwaring der nationale 
talen ligt vanzelfsprekend in de 
wederzijdse eerbied voor de taal
kundige eigenheid der medebur
gers en kantons. » 

Ziedaar een duidelijke les van het 
demokratische Zwitserland aan het 
adres van het franse taalimperia
lisme waarop de Belgische staat 
nog steeds gestruktureerd is. 

In Zwitserland kan de vrijwaring 
der taaistreken zo ver gaan om zelfs 
de inwijkingsvrijheid te beperken. 
Er zijn evenwel middelen genoeg 
om dit uiterste ingrijpen te voor

komen. Vanzelfsprekend wordt al
leen aan de schoolplicht voldaan in 
de taal van de streek. Zelfs in de 
bondshoofdstad, waar nochtans tal
rijke Frans- en Italiaanssprekende 
ambtenaarsfamilies leven, wordt 
het recht ontzegd op private scho
len in een andere taal dan het 
Duits. « Een franse school in het 
duitse gebied maakt geen recht, zij 
maakt onrecht. Als wij het territo-
rialiteitsprincipe opgeven, geven 
wij ook de taalvrede op. » 

Een ander geval betreft de be
scherming van het Italiaans karak
ter van het kanton Tessino tegen 
de duitse overrompeling. Door een 
wetsdekreet van 1931 werd bepaald 
dat de opschriften van hotels, win
kels, enz., slechts in het Italiaans 
mogen gesteld worden (blz. 395 
voetnota). 

De Zwitserse bekommernis voor 
de vrijwaring van de traditionele 
taaistreken steekt schril af tegen 
de Belgische assimilatiepolitiek zo
als die 100 jaar nadrukkelijk werd 
gevoerd en nog steeds verder gaat 
met de hulp van de staat (cfr. over
wegend franse kultuurpolitiek, 
transmutatieklassen en geprivile
gieerde situatie der franskiljonse 

(doorlezen blz. 2, 1ste kol.) 
Mr. D. De Coninck. 

VLAANDEREN 
en WALLONIË 

Eens te meer is een kanker
gezwel, van de belangentegenstel
ling tussen Vlaanderen en Wallo
nië opengesprongen. 

De mijnarbeiders, en tevens al 
diegenen, die van hen grotendeels 
moeten leven, in de Borinage en in 
Limburg, betogen en staken om hun 
belangen te verdedigen. 

De Walen willen, het behoud van 
de bestaande toestand, de Vlamin-' 
gen een grondige en afdoende ver
andering. 

Deze laatste komen eindelijk tot 
het besef, dat zij schromelijk wor
den benadeeld, nu zij aan den l i j
ve ondervinden, dat de reeds zo 
lang betaande wantoestanden hun 
bestaansmogelijkheden in gevaar 
brengen. 

Zij stellen de eis, dat de ontgin
ning van onze limburgse kolen, op 
rationele en gezonde basis zou ge
schieden, en ook dat een aange
paste • industrie werkgelegenheid 
zou verschaffen op eigen bodem. 

Deze mogelijkheden bestaan wer
kelijk. 

Immers de limburgse kolen zou
den tegen veel lagere prijzen kun
nen gedolven worden, en zo de me
dedinging van het buitenland het 
hoofd bieden. 

De reserves zouden op grotere 
schaal kunnen aangeboord worden, 
als een groot deel van de winst, 
niet moest aangewend worden, om 
de veel te hoge delvingskosten in 
de Waalse mijnen te compenseren 
— maar integendeel zouden kun
nen gebruikt worden, om nieuwe 
investeringen te doen in Limburg. 

De Vlaamse kolen zijn te duur 
omdat zij de waalse kolenexploi-
tatie moeten mogelijk maken. 

De Vlaamse mijnarbeiders, en al 
die van hen leven zijn hiervan het 
slachtoffer. 

Maar er is meer. Moest Limburg 
in feite in handen zijn van de 
Vlaamse gemeenschap — dan zou 
die koolnijverheid aldaar bloeiend 
zijn, gezien er bijna 8 miljard ton, 
in reserve liggen — en goede ko-. 
len, — die een bloeiende metaal
nijverheid en vooral chemische 
nijverheid konden doen ontstaan. 

Nu zijn er kolen te veel, omdat 
zij niet kunnen gebruikt worden, 
bij gebrek aan afnemende nijver
heden, en ingevolge de hoge ver
koopprijzen, zodat goedkopere 
buitenlandse kolen worden inge
voerd. Van daar gedwongen 
werkloosheid voor onze arbeiders. 

Moest Vlaanderen baas zijn over 
zijn eigen lot — over zijn grond
stoffen en werkkrachten, over zijn 
eigen spaarcenten, enz., het zou 
het meest welvarende land van 
West-Europa wezen, onze arbeiders 
zouden hogere lonen verdienen en 
werklozen zouden er weinig zijn. 

Maar het Vlaamse lot, wordt 
steeds onderschikt gemaakt aan 
dit van wallonië, — want... daar 
is groot kabaal en rumoer, telkens 
aan het eerstgeboorterecht van de 
walen een klein deukje wordt ge
geven — en de Vlaming; hij duldt 
en dopt. 

Dr. Leo Wouters. 



1/2. Geen stemrecht voor Zwitserse 
vrouv\en 
Alleen Willem tellt. 

3. Socialistisch lokaal uitgebrand 
te St. Niklaas 
Als de rode haan kraait . 

4. Malinowsky : Rusland heeft 
reeksen raketten... 
De stock achter de deur. 

5. Le Troquer ondervraagd in ver
band met zedenschandaal 
Een (roze) balletje opgooien. 

6. Dulles en de Gaulle waren het 
'< bijna > eens 
De Goal weer eens afgekeurd. 

7. <' Amnestie » op Eyskens gevel 
geschilderd 
Een goede gevel versiert het 
huis. 

[ 8. Amerikaanse protest tegen Rus
sische aanval op vliegtuig 
Een sigaar met een bandje. 

[ 9. Dulles leidt Berlijnse kwestie 
. uit kliniek 

. Het in zijn bed doen. 
10. Beatrix en Irene met Boude-

wijn in Oostenrijk 
De bekeringen vanvSt. Anton 
(ius). 

11. Franse spionnen in Tunesische 
postdienst geklist. 
De laatste post. 

r 
12. Otto John mag Engeland niet 

binnen 
John Buil only. 

13. Vlasvergoeding meer, vlaspre-
mie afgeschaft 
Een vlassen baard voor de kie
zers. 

14. Cyprus akkoord stuit op Engelse 
weerstand 
De Foot dwars zetten. 

15. Walen eisen nationalisatie van 
de mijnen 
Willen direct de staat ontgin
nen. 

Taalimperlalisme 
(Vervolg van blz. 1) 

minderheden in hun privilegies ge
dekt door een schijn van groter pa
triotisme en civisme). 

^ TerWijr in Zwitserland de homo
geniteit van een streek van meet 
af wordt gevrijwaard en des te 
scherper naarmate ze bedreigd is, 
wordt in Belgié de poort der dena-
'tionalisatie steeds wijd open gela
ten. 

Wij moeten de vlaamse kuituur-
verenigingen en jeugdbewegingen 
gelukwensen dat ze elkander vinden 
om de taalgrens te doen vastleg
gen en elke talentelling af te 
schaffen zolang hieraan wettelijke 
gevolgen worden gekoppeld. 

Vlaanderen dient zich met alle 
middelen te verzetten tegen nieu
we gebiedsroof en aanslag op "zijn 
eigen nationaal erfgebied. Het Da-
vidfonds heeft hierbij met boycot 
gedreigd ter rechtmatige verdedi
ging van ons natuurrechteijk be
zit. De Volksunie zal dan in eerste 
gelederen staan. 

Het is te hopen dat het niet zover 
moet komen dat de tellingspapieren 
zoek geraken of in vreugdevuren 
.worden opgestookt. Doch wij vin
den het vei-nederend voor Vlaande
ren en een aanklacht tegen België 
dat zulke actie noodzakelijk wordt 
gemaakt. 

Dan zal men weer met het zoge
noemde beroep op civisme uitpak
ken, civisme wel te verstaan in de 
zin van etatistisch conformisme en 
denationalisatie die bij herhaling 
en generaties na elkaar zoveel on
heil stichtten over ons volk. 

Dit alles inllustreert steeds op
nieuw de tweespalt tussen een 
volks Vlaanderen en een staats Bel
gië en de machtige schijnheiligheid 
van de unitaire Belgische staats-
struktuur met haar eenzijdig ci
visme. 

Tegen het eenzijdig geafficheerd 
Belgisch civisme stellen wij het mo
rele recht van het Vlaamse zelfver
weer en van een VLAAMS CIVIS
ME. Wij dulden geen gebiedsroof 
noch franskiljonse voogdij of kolo
nisatiementaliteit. 

Daarom ook komen wij voor een 
federaal België met eigen vlaame 
staatsorganen waarin de tweespalt 
wordt opgelost en waarin het 
Vlaamse civisme met het Belgische 
zal In overeenstemming zijn. 
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Netjes 

Wij houden ervan « De Stan
daard » de waarheid te zeggen. 
Fraai is die gewoonlijk niet. Zij be
driegen immers de flaminganten 
op een wijze die alles behalve fat
soenlijk is. Valse beschuldigingen 
zijn er niet nodig. Iedereen weet 
nu dat « De Standaard » politiek 
voor Kongo ongeveer dezelfde is als 
die van ons en die van de socialis
ten : sympatiek staan tegenover 
het volksnationalisme aldaar. 

Die stellingneming is altijd dui
delijk geweest. Waarom dan insi
nueren Volksgazet dat De Stan
daard de strakke kolonisatie wil in 
stand houden ? We zullen samen 
heus niet te sterk zijn om het Bel
gisch staatsnationalisme aldaar tot 
rede te brengen ! 

Maar ja nog enige .sportJviteit ver
wachten in de Belgische politieke 
jungle is zich begoochelingen ma
ken. Die bestaat noch links noch 
rechts. Wie herinnert zich nog de 
jongste verkiezingsstrijd van « De 
Standaard * en '< Het Volk » tegen 
de Volksunie '' 

'11':.' I' 'M 'jL 'Jii!;,'^*^ ' 

De Coninck.'D'aniël5j 

Resistensialisme 

Iedereen in het land voelt het 
dat het resistensiaMsme hopeloos in 
diskrediet is geraakt. Alleen de lei
ders van de kleurpartijen menen 
nog dat het volk enige achting zou 
hebben voor de zogenaamde ver
zetslieden die het alleen maar om 
dekoraties en pi'ebenden te doen is. 
Hoe langer de kleurpolitiekers die 
kornuiten baas laat spelen hoe 
rotter heel die repressiekanker 
wordt. 

Over de lafheid van de CV P. 
zullen we het niet meer hebben. 
Wij hebben het de getroffenen door 
de repressie vaak genoeg duidelijk 
gemaakt dat ze langs die kant niets 
te verwachten hadden. De meer
derheid van hen heeft toch C.V.P. 
gekozen. Zij zullen eens te meer on
dervinden dat ze hun politieke aan
delen zeer slecht geplaatst hebben. 

Wie ook nog aan die patriotische 
verzetsmyte wil geloven dat is de 
« Volksgazet ». De voormalige anti-
militaristen van het « gebroken ge
weer > en de anti-Belgicisten van 
de socïialistische internationale heb
ben een lange weg afgelegd. En 
zeggen dat dit niet eens een nieu
we generatie is. Het zijn nog altijd 
dezelfde heren ! 

Zij hebben inderdaad veel te doen 
vergeten. De socialisten waren de 
eersten in 1940 om als partij te kol-
laboreren. Hun Van Acker's en hun 
Anseele's stonden op de eerste rij. 
In zijn ijver om er ook mogen bij 
te zijn schreef Jos van Eynde naar 
partijvoorzitter De Man een brief 
vol gloeiende kollaboratiedrift. Zij 
hadden er geen bezwaren tegen dat 
een 150.000 van hun leden VRIJ
WILLIG in de Duitse fabrieken wa
pens gingen maken ten gebruike 
van het Nazibloedbeest. 

Het doet dan ook zielig aan dit 
soort mensen, die, volgens fatsoen
lijke Belgische normen, zelf in de 
gevangenis dienden te zitten, stem
ming te horen maken tegen een Dr 
Elias. Potsierlijker nog is het dat 
zij er Leon Degrelle willen bij sleu
ren om het geval nog « zwarter > 
te kleuren. Zij menen och arme dat 
in Vlaanderen die naam enige in
druk zou maken. Maar ja, de gro
tere Waalse broer schrijft het zo. 
En de Vlaamse socialisten voelen 
zich maar veilig als ze aan de h^nd 

e ^u'^êetreft zou de 

van j^^igrote^^.ijAy^alae broer lo-

Wa^'^è'egrelll'''^u''6( 
jonge generatie die man wel eens 
graag tferugzieni''"*^ '' 

Zij heeft er zo veel Jjlezante din
gen over gehoord.'Maar zij besef
fen ook wel dat Spaak en andere 
socialisten alles doén wat in hun 
mogelijkheden ligt om hem weg te 
houden. '..««W '•• 

De man weet te veel over hun 
kollaboratie. En misschien heeft hij 
ook nog een brief van Jos Van 
Eynde 1 

Koud en warm 

Het A.C V. blaast inderdaad koud 
en warm. In de Borinage mars-
jeert het A.C.V. naast de Waalse 
middenstand, hét A.B.V.V., de 
kommunisten en 'dé liberalen voor 
het in het bedrijf houden van ver
lieslatende mijnen, dlè onze Vlaam
se volksgemeenschap reeds mil
jarden gekost) hebben. 

In Limburg' betoogt het A.C.V. 
tegen de werkloosheid ontstaan 
door de schuJd van het in het be
drijf blijven van diezelfde Waalse 
mijnen. 

Zonder de solidariteit met die 
Waalse mijnen^ kan men immers 
de Limbui-gse kolen 200 F. de ton 
beterkoop vam dé hand doen en is 
de- Limburgse werkloosheid opge
lost. De Volksunie staat achter on
ze Limburgse mijnwerkers en is ge
kant tegen de, Waalse agitatie. Die 
Waalse miji^\yerkers kunnen im
mers jgemakkelij]^ in andere om^ 
liggende; mijj;X'en t^ werk. .gesteld 
worden. 

Zij willen zich echter geen 10 km. 
verplaatsen terWijl onze Vlaamse 
mijnwerkers vaak 100 km. moeten 
afleggen om op hUn werk te komen. 
Het A.C.V. speelt hier weer eens 
een flink stuk komedie ! En die 
zwarte vlaggen ? Vroeger werden 
die gebruikt wanneer de pest uit
brak. De huidige regering staat on
der de eliding van de C.V.P. Zij is 
dus oorzaak van de werkloosheid in 
Limburg. Betekenen die zwarte 
vlaggen dat de regering Eyskens 
de pest is ? 

dan 50 % Vlamingen telt, dat er 
daar eveneens tienduizenden werk
lozen zijn en dat bij de arbeiders 
het percent heel wat hoger ligt. De 
mooie postjes zijn immers voor de 
Franstaligen). Wij zitten dus met 
80 % Vlaamse werklozen. 

En wat doet de « Volksgazet » ? 

De werkloosheid in Wallonië aan
klagen ! 

Die in Vlaanderen ? Daar moet 
over gezwegen worden. De Waalse 
kameraden zijn daarover solidair... 
In het stilzwijgen. 

Schandalig is hier een zacht 
woord. Misdadig en verraderlijk 
pa.ssen beter ! 

ding van Struye), tot en met 'dé 
Hoge Raad voor Civisme (uitvin
ding van Jean Van Houtte). 

I 

Binnen een drie maand zal ei' crrl 
volle jaar verstreken zijn sedert c'e 
verkiezingen en de grote CV P -, 
overwinning. En er zal niet . 'maan 
niets gedaan zijn voor de oplossü-? 
der reprcssieproblemen. Het is cvn 
onloochenbaar feit, dat kan bewe
zen worden met cijfers, dat de link
se regering met Lilar aan justitie 
beter was op stuk van vrijlatingon 
en regime der gedetineerden dan riff 
homogene CV.P.-regering met H p -
mei aan justitie of do huidï'.e 
CV.P.-liberale regering met iVler-
chiers... 

Kongopolitiek 

De C.V.P. tege« 
amnestie 

« La Libre Belgique » heeft nog 
eens de puntjes op de i's gezet en 
beklemtoond dat de C.V.P. zich al
tijd uitgesproken heeft tegen am
nestie en op dit punt geen verwar
ring mag geschapen worden. En
kele C.V.P.-parlementaii-en — wei
nig talrijk — zijn er ten persoon
lijken titel voorstander van, maar 
zijn van oordeel dat dergelijke 
maatregel in de huidige omstandig
heden ••< inopportum i> zou zijn. Al
dus < La Libre Belgique > die de 
toestand zeer Juist kenschetst. Al 
het gebazel in de Vlaamse CV.P.-
pers over amnestie is larie en' apé^ 
kool, om de naïve Vlaamse. Frede^ 
liken te foppen, die dachten de 
amnestiegedachte te taevorderert 
door voor de C.V.P. te stemmen ! ! 

De C.V.P. is trouwens niet alleen 
tegen amnestie, maar zij is de 
grootste schuldige in de repressie-
politiek. Alle hatelijke en onwette
lijke initiatieven zijn van de C.V.P. 
uitgegaan : de gemotiveerde gena-
debesluiten (duivelse uitvinding 
van Moyersoen), het Consultatief 
Comité van Verzetslieden (uitvin-

Naar het schijnt stond en 5>t;rat 
iedereen bij de Kongolese overheid 
klaar om ontslag in te dienen be
halve generaal Janssens die naaP 
het Frans voorbeeld in Algerië de 
orde wil handhaven ! Men schrijft 
Eyskens ook de bedoeling toe de 
Kongopolitiek te willen gebruikerl 
om een driepartijenregering te vori 
men, als eerste stadium voor een 
tweeledige C.V.P. - B.S.P. regering*. 

In elk geval is eerste-minister 
Eyskens al bezig die Kongopolitie^ 
te gebruiken om die Vlaamse be
langen weer eens tot '< inoppor-
tuun !> en tot een tweedeïangM 
waarde te verlagen. ««.i^.^^ 

Geen weglating van d-e .taleu-f 
telling ! Geen vastlegging van do 
taalgrens ! Geen statuut Brussel ! 
Geen industrialisatie van' Vlaandcr 
ren ! Geen Vlaamse landbauwpoJi+, 
tiek I Geen invrijheid.sstelling vai» 
Dr. Elias ! „t. .... , 

Vlaanderen moet wachtepl Na 
129 jaar zijn we het toch gewoon! 
Wij houden het rlog wel 129 Jaa^ 
vol. Dan zijn alle bestaande fabrie
ken ' verdwenen, tellen we" 'niets 
meer dan werklozen en ligt dë taal-
gfehs tegen Gent en Antwerpen, 

Dit om de trouw van de Vlaams-i 
gezinde kiezers aan hun kleurpar* 
tijen te belonen ! • • 

Waar ligt de redding ? Een vijf
tig doden bij een Vlaamse beto* 
ging ? . . / 

i 
Of een nieuwe Bormsverkiezing ? 

Verhopen we dit laatste. Maar dit 
veronderstelt een greintje politiek 
verstand bij de kleurflaminganten. 
Zullen ze dit eindelijk krijgen eer 
alles verloren is ? 

Slaven 

Verdient de komedie van het 
A.C.V. aan de kaak gesteld, wat dan 
gezegd van het A.B.V.V. en van de 
B.S.P. ? In de « Volksgazet •> wordt 
er over de Limburgse betogingen 
praktisch niets gezegd tenzij dan 
om het gebrek aan solidariteit van 
de Vlaamse arbeiders voor de Wa
len aan te klagen ! ! Ondertussen 
verschijnen er grote koppen over 
de agitatie in Heilegouwen ! De 
Limburgse mijnwerkers, lezers van 
de « Volksgazet » worden dus 
schaamteloos opgeofferd voor de 
Waalse arbeiders, die zo zij zouden 
willen, niet eens noemenswaardige 
schade zouden lijden. Schandaliger 
kan het moeilijk. Meer ergerlijke 
slaafse houding hebben wij zelden 
meegemaakt. Mag de « Volksgazet » 
niet roeren van de Waalse bazen ? 
Wat hebben de Vlaamse arbeiders 
aan het A.B.V.V. ?.. 

Wij nemen uit' de Volksgazet het 
tabelletje van de werkloosheid van 
de 5de week van 1959 over (van 1 
tot 7 febriiari). Wat lezen ?re ? 

Aantal werklozen : 359.358. 
Waarvan : 
West-Vlaandeten 74.668. 
Oost-Vlaanderen 67.536. 
Antwerpen 64.779. 
Limburg 23.675.J ' 
Arrond. LeuVeh 12.719. 
In de Vlaanise arrondissementen 

dus Iri 'het totaal S43.377 of onge
veer 70 '%, ' *• ' ' ' *• 

Ver^ë^ji i5nj;^éc||t^j;,,i|iet dat ook 
het arrondissement 'Brussel meer 

Onze koning Boudewljn is met vacantie. En zoals de pers zegt, met het 
strengste incognito. Dat betekent dat ge in ieder dagblad kunt lezen on
der welke naam hij schuil gaat en die, om zeker niet bekend te zijn, de
zelfde is die Liliane Baels als pseudoniem heeft gekregen. Wij kunnen 
lezen in welke stad en in welk hotel hij verblijft, met wie hij omgaat 
(« verkeert » durf ik niet schrijven) en dat hij op een diner gebraden kip 
heeft gegeten terwijl Beatrix dë voorkeur gaf aan steak. 

Als dat geen streng incognito is, dan is Merchiers geen cumulard. 
Misschien ligt er toch wel een diepere reden aan dat onnozele, kin

derachtige incognito, want dat zou wel eens van pas kunnen komen. 
Want als er ooit een wet wordt gestemd die straffen voorziet voor hen 

die de lof maken van het incivisme, dan zal hij moeten oppassen. 
Jules Destrée, die lange tijd Belgisch minister is geweest, heeft des

tijds een open brief aan de koning geschreven die veel opschudding ver
wekte. Daarin stond te lezen : « Sire, il n'y a pas de Belges ». Nu moet ge 
weten dat de officiële benaming van Boudewljn evenals van zijn voor
gangers is : « Roi des Belges ». Als er dan volgens deze Belgische minister^ 
geen Belgen zijn, van wie is hij dan koning ? 

Wij twijfelen er echter geen ogenblik aan, of die zin van Destrée valt 
onder de bepaling van het woord « incivisme ». Iemand die zegt dat er 
geen Belgen zijn, is een inciviek. Vraag het maar aan meneer Catz, leider 
van de Joodse Weerstand. 

Een tijdje geleden nu hebben de socialisten een borstbeeld ingehuldigd 
van de inciviek Destrée. En wie is daar een krans gaan neerleggen ? Bou
dewljn, koning der Belgen. Een krans neerleggen is de lof maken van 
iemand; de lof maken van een inciviek is een strafbare daad. Pas op, Sire, 
voor uw minister Merchiers. Hij is de vriend van de liberale politieker die 
Leopold III t. le premier des inciviques » noemde. Wat zal er met u gebeu
ren als de wet gestemd wordt tot beteugeling van de lof van het incivisme? 

Ik weet nu wel dat gij uw laakbare daad hebt gesteld alvorens die wet 
gestemd is. Maar gij weet ook dat België niet alleen het land Is van de 
Rechten van de Mens, maar ook van de retro-activiteit van het straf
wetboek. 

Raadpleeg maar eens het juridisch geweten van uw magistraten... 
een incognito komt soms van pas. 

. Clt„ 
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Onverantwoordelijke zwakheid 

Bestaan er Vlaamse 
socalisten ? 

« Lees in l i e t open boek van het leven » 
Shakespeara. 

Wij hebben altijd met onverholen genoegen jonge non-konformisten 
gevolgd, die hoewel verdwaald in de doolhof van de kleurpolitieke par
tijen, blijk durfden geven van eigen inzit' i en van eigen persoonlijkheid. 
Onze simpatie was steeds op gelijke wijze verdeeld tussen jonge C.V.P.-
flaminganten en jonge Vlaamsgezinde B.S.P.-ers. 

Daarom ook dat wij het socialistisch halfmaandelijks blad « Links » 
met belangstelling volgen. Wat lazen we nu in zijn jongste nummer ? Wij 
willen onze lezers een uittreksel uit een artikel getiteld « Onverantwoor
delijke taal » niet onthouden : 

« Tot dergelijke praktijken (bedoeld wordt hier : praktijken die het 
socialisme schaden) behoort het ophitsen van de Vlamingen tegen de Wa
len : een beproefd middel, waartoe de meest reaktionaire C.V.P. en Volks
uniekringen telkens weer hun toevlucht nemen om de opgang van het so
cialisme te stuiten. Zeker wij zijn in de eerste plaats Vlaamse socialisten 
en als dusdanig moeten wij in de eerste plaats de Vlaamse belangen be
hartigen : strijden voor de industrialisatie van Vlaanderen, voor de te
werkstelling van de Vlaamse arbeiders in eigen streek en voor de opslor
ping van de chronische werkloosheid in Vlaanderen. Maar denkt men 
werkelijk dit te bereiken door ons in het harnas te jagen tegen onze 
Waalse kameraden ? En durft men ernstig te beweren dat dezen zich 
Terzetten tegen onze Vlaamse eisen ? Vergeet de Gentenaar T. De Swee-
mer misschien dat het de Luikse arbeiders waren die Edward Anseele 
voor de eerste maal naar het parlement stuurden om er de belangen van 
de Vlaamse arbeiders te verdedigen ? » 

Reaktionairen 
Wij hebben dit uittreksel willen 

aanhalen om te laten zien dat de 
beginselen die de Vlaams-nationa
listen sinds jaren voorop zetten 
niet alleen door het A.C.V. Limburg 
bij hun huidige aktie rond het ko-
lenvraagstuk aldaar overgenomen 
wordt maar dat ook de jonge socia
listen dit natuurlijk streven niet 
kunnen omzeilen. Zaak is echter 
of ze heel het vraagstuk zien of 
durven zien. 

Praktisch alle Vlaams nationa
listen zullen daaarblj reeds strui
kelen over dat woord « reaktionai
ren » en er zich aan ergeren of er 
eens de schouders voor ophalen. 

Wat Is een reaktionair voor 
die jonge socialisten en wat is voor 
hen een « proletariër » ? « Een pro-
letariër Is klaarblijkelijk een arbei
der, een bediende, een socialistische 
sekretaris-generaal met een jaar
wedde van 400.000 F. en een gefor
tuneerde socialistische oud-minis-
ter als Anseele junior die de taal 
van zijn volk vergeten heeft en de 
kastetaal spreekt van de Gentse ka
toenbarons. 

Een reaktionair is een midden-
standertje die met 15 uur per dag 
te zwoegen bruto 100.000 F. per jaar 
kan verdienen, een Vlaams keuter
boertje die wel tot 30.000 F. per jaar 
kan komen en de Volksuniepropa
gandisten, die in tegenstelling met 
di© van de B.S.P. noch betaald wor
den noch bij wijze van kompensatie 
aanspraak kunnen maken door po
litieke invloed op een promotie of 
op andere voordelen. 

Dit proza van « Links > doet ons 
denken aan dat van « Het Volk > 
voor de verkiezingen waarin het 
luidde dat de Volksuniebonzen in 
paleizen woonden. 

Zou het A.C.V. er niet eens aan 
denken haar aangeslotenen per bus 
te voeren voorbij die pralerige pa
leizen van Dr. Wouters, Mr. Van 
Ier Eist, Mr. De Coninck en ande
ren om ook eens even te stoppen 
aan de nederige hut van Cool Au
gust ? Het zou een leerrijke tocht 
worden. 

Waalse solidariteit 
Volgens « Links » hitsen de Volks-

uniereaktionairen de Vlamingen op 
tegen de Walen, maar zijn de Waal
se kameraden solidair met hun 
Vlaamse werkmakkers. 

Vooreerst dat ophitsen ! Laat 
t Links > eens de laatste jaargan
gen herlezen van de Frans-Belgi
sche pers met inbegrip van « Le 
soir », « La Wallonië » en < Le Peu-
ple > linkse of sóciaUstische bladen 
en die eens leggen naast de vier 
jaargangen van « De Volksunie >. 
Zij zullen gauw tot de bevinding ko
men dat er nog al een afstand ligt 
tussen de Jacobijnse Vlamingen-
haat van de Belgisch franstaligen 
en de bewondering die < De Volks
unie > vaak genoeg Uet bUjken voor 
he t verstand waarmee de Walen 

hun politiek voerden. Hebben wij 
ooit iets anders gedaan dan tegen 
de ongelijkheid opgekomen ? Heb
ben wij ooit voor de Vlamingen 
meer geëist dan voor de Walen... 
« Links * mag ons de bewijzen voor
leggen. 

Het verschil ligt hierin dat de 
doorsnee Waal om het even of bij 
liberaal, C.V.P. of socialist is krach
tig Waals nationalist reageert en 
dat de nationalisten in Vlaanderen 
nog voor « zonderlingen >- versleten 
worden. 

Met moet overigens maar wat 
voeling hebben met de Walen om te 
weten welke solidariteit hij voelt 
voor zijn Vlaamse kameraden. Het 
« bièce de flamin » Is zowat het 
alfa en het omega van zijn woor
denschat wanneer het vernis van 
zijn beleefdheid wegvalt en hij zijn 
har t eens mag luchten. Zij worden 
trouwens zo opgevoed. Moeten wij 
daarbij nog gewagen van het fa
meuze « pas de pattes flamandes 
sur la place St Lambert » van mees
ter Renard ? 

Technisch geschoolde Vlaamse 
werkkrachten worden voorbijge
gaan door niet geschoolde Walen. 
(Wij kennen gevallen genoeg. En 
de betrokkenen verzoeken ons dan 
nog hun naam te verzwijgen uit 
schrik werkloos te worden !) Be
richten voor de arbeiders in Wallo
nië worden naast het Frans ook in 
het Italiaans gesteld om de Vlaam
se « kameraden » maar goed te la
ten voelen dat zij heel wat katego-
rieën lager staan dan die Italianen. 
De Vlaamse mobielen in het Luik
se worden het eerst ontslagen. Fei
ten of niet ? Een mooie solidariteit 
is dat ! En zo men per se racisme wil 
zoeken, wel in Wallonië is dat te 
vinden. 

De Vlaamse socialisten durven 
die feiten echter zelfs niet eens 
aanklagen. 

De Walen hebben immers ooit in 
1894 Anseele tot volksvertegen
woordiger gekozen ! 

Alle latere vernederingen voor 
tienduizenden Vlaamse mobiele 
sukkelaars werden daardoor bij 
voorbaat ruimschoots vergoed ! En 
wanneer wij tegen deze schandaUge 
« arbeiderssohdariteit » het woord 
verheffen zijn wij ophitsers. 

Het staat ieder normaal denkend 
mens in Vlaanderen (bestaan er zo 
T'eel ?) vrij te oordelen wie het juist 
voor heeft « Links » met die arbei-
derssolidariteit of wij die daar te
gen in opstand komen Wij heb
ben sterk de indruk dat volgens 
zuiver Marxistische principes wij 
Juist reageren door die rassenhaat 
aan te klagen en dat het « Links > 
aan gezonde refleks ontbreekt. 

Ues in het open boek 
van het leven 

Wij hebben in de politiek maling 
aan star uitgebouwde doktrines, 
die niet-realistisch zijn of die door 
de feiten achterhaald werden. Het 

Marxisme, ondanks grote verdien
sten. Is er één van. 

Wat ons echter heel wat zwaar
der op de lever ligt ala het ge-
scherm met het Marxisme is de 
slaafse onderworpenheid van het 
Vlaams socialisme aan de Walen. 

Wij hebben helemaal geen be
zwaar dat er in Wallonië ook nieu
we nijverheden komen. Wij hebben 
echter wel bezwaar dat dit met ons 
geld gebeurt en wel in naam van 
de solidariteit. 

Wie moet er immers in de eerste 
plaats sohdair zijn : de armere of 
de rijkere ? Wat denkt « Links » ? 
Wij menen de rijkere. 

Vergelijken wij de Vlaamse ar
beider met de Waalse. Waar liggen 
de hogere lonen ? Waar ligt de 
werkloosheid ? Waar vinden we de 
mobiliteit ? 

Wij menen dat elk antwoord 
overbodig is. De feiten zijn genoeg
zaam bekend. 

Iedereen weet dat er in Vlaande
ren ongeveer een derde van de ar
beiders geen werk vindt op eigen 
bodem. Iedereen weet dat dit 
slechts kan verholpen worden door 
een stelselmatige industrialisatie-
politiek zoals die in Nederland en 
in andere landen plaats vindt. 

Wil Wallonië ons daarbij helpen ? 
Zo ja dan betekent dit ongeveer 
een doodvonnis voor de B.S.P. en 
de andere kleurpartijen, want dan 
hebben zij nooit de industrialisatie 
van Vlaanderen gewild ! Zo Vla
mingen en Walen samen industria
lisatie wilden dan kon die plaats 
vinden vermits ook andere landen 
Intensief geïndustrialiseerd wer
den. 

Dit is echter een onwaarheid. De 
Walen denken helemaal niet aan 
Vlaanderen. Zij denken alleen aan 
zichzelf Dit feit kan ledereen vast
stellen die zijn ogen opentrekt in 
plaats van vrede te nemen met de 
een of andere platonische solidari
teitsverklaring van de een of an
dere Waalse i>artljgenoot. 

Welke belangstelling spreekt uit 
de Franstalige pers voor werkloos
heid en mobiliteit in Vlaanderen ? 
Wij hebben er vruchteloos naar ge
zocht in « La Wallonië > en in « Le 
Peuple », Wij hebben — en dat is 
nog heel wat belangrijker dan 
woorden — vruchteloos uitgekeken 
naar de industrialisatiedaden van 
de vorige regering Van Acker. 
Thans nog denken de Walen alleen 
maar aan de enkele tienduizenden 
werklozen in Wallonië en niet naar 
de honderdduizenden werklozen en 
mobielen in Vlaanderen. 

De Walen bekommeren zich niet 
om ons. Het is nog zo erg niet. Laat 
« Links » zich met ons er om be
kommeren dat de Vlamingen al
thans ook voor zichzelf beginnen te 
zorgen. 

Het is een onwerkelijke politiek 
van de Vlaamse socialisten 'altijd 
maar hun Waalse dito's achterna 
te lopen en achterna te roepen voor 
een halve frank per uur min of 
meer in deze of in gindse fabriek. 
Waar dit ekonomisch kan, uitste
kend, maar dat is niet het Vlaams 
arbeidsvraagstuk. 

Laten wij in de eerste plaats re
kening houden met het basisfeit 
van het arbeidsvraagstuk in Vlaan
deren : werkgelegenheid opbouwen 
in eigen streek voor een 400.000 
Vlaamse werklieden. Onze verstarde 
Marxistisch en christelijk sindika-
lismen schijnen werkelijk oogklep
pen aan te hebben om dit elemen
tair gegeven niet tot hoeksteen te 
nemen van een Vlaamse arbeiders-
politiek. 

Dat is het wezenlijk gegeven en 
dat vraagstuk zullen wij alleen 
moeten oplossen omdat de Walen 
daar niet om bekommerd zijn. Het 
is grotendeels mede daarom dat wij 
zo hardnekkig de zelfbestuurs-
gedachte voorop zetten. 

Realistische solidariteit 
Bij alle volkeren in de wereld, bij 

de Russen zowel als bij de Ameri
kanen, bij de Argentijnen zowel als 
bij de Engelsen, bij de Fransen zo
wel als bij de Italianen is men er 
om bekommerd eerst voor het ei
gen volk te zorgen. Dat is een na
tuurlijk iets. In ons land zorgen de 
Brusselaars en de Walen voor zich 
zelf. De Vlamingen, het bedelvolk 
in dit land, doen dit niet. Die be
kommeren zich In de eerste olaats 

Karnaval in Vlaanderen. 
De wagen der kleurpartijen in de karnavalstoet deed Pee Vlaming 
schateren. 

Belangrijke rede van Mr. Van der Eist in de Kamer 

Repressiepolitiek scherp 
aangeklaagd ! 

Woensdagnamiddag heeft Mr. Van der Eist een merkwaardige tussen
komst gehouden in het debat over de begroting van justitie. Zijn red« 
werd door de eerste minister, de minister van justitie, meerdere ander» 
ministers en talrijke kamerleden met de grootste aandacht gevolgd. Het 
is daarbij opmerkenswaard dat hij zich met klem heeft kunnen uitspre
ken voor amnestie zonder protest-reakties te verwekken In de zaal. Mr. 
Van der Eist sprak met een grote kennis van zaken en wist de minister 
en de regering op meerdere punten in het nauw te drijven. De Vlaamse 
C.V.P.-ers zijn thans klaar en duidelijk voor hun verantwoordelijkheid 
geplaatst : zij zijn verwittigd wat de goedkeuring van de begroting (en 
dus het beleid) van minister Merchiers betekent. 

Het spijt ons in dit nummer van ons blad, om technische redenen, d* 
rede niet volledig te kunnen opnemen, terwijl ook het beknopt verslag no# 
niet in ons bezit is. 

Wij zullen de tekst In ons volgend nummer publiceren en geven no 
reeds enkele uittreksels. 

In een eerste gedeelte van zijn 
rede behandelde Mr, Van der Eist 
enkele Vlaamse grieven, waarvoor 
de minister van justie de verant
woordelijkheid draagt : de taaitoe
standen in de rechtbank van eer
ste aanleg, de rechtbank van koop
handel en de werkrechtersraden te 
Brussel; de verhouding Vlamingen-
Franssprekenden bij de magistra
ten te Brussel; de kwestie van de 
verhouding van het aantal magis
traten in Vlaanderen, in Wallonië 
en te Brussel, rekening houdend 
met het bevolkingscijfer en het 
aantal zaken. 

Hij koeg ook de verhouding Vla
mingen-Walen (of franstaligen) in 
de leidende funkties van het depar
tement aan en in de raden of kom
missies die er van afhangen. 

In het kabinet van de minister 
is de verhouding zelfs zeer slecht. 

Daarop ging hij in het tweede, en 
uitvoerigste deel van zijn rede over 
tot de behandeling van het repres
sieprobleem en van de repressie-
politiek van de huidige regering. 

Hij aarzelde niet in dit verband 
te verklaren dat de huidige toestand 
slechter is dan de toestand was on
der de linkse regering. 

Hij onderzocht het regerings
programma In zake repressie ea 
stelde vast dat dit In niets verschilt 
van hetgeen de rabiate Verzets-
kringen eisen of wel wlll«»n toege
ven. 

Hij stelde de vraag wat de CVP. 
dan wel bekomen had bij de onder
handelingen met de liberalen ? Het 
enige wat de regering belooft Is dat 
het wetsontwerp Lilar, van onder 
de linkse regering ! 

Daarbij komt dat de regering 
Eyskens toegeeft aan de onzinnige 
eisen van het Verzet, die Van Ac
ker steeds afgewezen heeft : de 
Hoge Raad voor Civisme en de Be
teugeling van de verheerlijking van 
het verraad. 

Spreker wijst er op dat wat be
loofd wordt in verband met artikel 
123 sexies totaal ontoereikend is. 
Alleen de afschaffing van dit ar t i 
kel, zoals door hem voorgesteld, 
biedt een afdoende oplossing. Dit 
artikel is in strijd met de Univer
sele Verklaring van de Rechten van 
de Mens en werd retroaktief toege
past. 

Wat de gedetineerden betreft oe
fent Mr. Van der Eist scherpe kri
tiek uit op wat er onder Harmei en 

(doorlezen blz. 4) 

mee om Brussel en Wallonië I 

Wij vinden anderzijds de hulp 
van de ekonomisch sterkere lan
den aan de ekonomisch zwakkere 
een mooie zaak. Eens dat wij 
sterk staan zullen wij er graag aan 
deelnemen. Het is prettiger te ge
ven dan te krijgen. 

In de eerste paar tientallen jaren 
is er echter ander werk te doen. 
Ons volk dient ekonomisch uitge
rust zoals de andere volwaardige 
volkeren. 

Door de unitaire staatsstruktuur 
die het Vlaams nationaal gevoel 
verzwakt in plaats van het te laten 
ontplooien zijn wij in dit land het 
schooiersvolk geworden ondanks 
onze grotere getalsterkte. Dringend 
dient het roer omgeworpen. 

In onderUnge solidariteit dienen 
arbeiders, bedienden, middenstan
ders en boeren te ijveren voor de 
Industrialisatie. Zij betekent r ro-

tere koopkracht voor onze arbei
ders en bedienden, grotere omzet 
voor onze middenstanders, betere 
prijzen voor onze landbouwproduk-
ten. De volkse solidariteit is natuur
lijker, reëler en vruchtbaarder dan 
de Idassenstrijd. De sindikaten zelf 
erkennen dit thans door in de Bo-
rinage en in Limburg samen met 
bedienden en middenstanders op te 
stappen, 

In de strijd voor een volwaardig 
Vlaanderen is de Volksunie de eni
ge partij die klaar ziet. De Vlamin
gen uit de kleurpartijen zullen on
der haar druk gedwongen worden 
voor ons eigen volk iets te doen. 
« Waar wij treden zult gij gaan » 
dichtte reeds René De Clercq. 

Zo zal het uiteindelijk geschie
den door de kracht van onze ide« 
en door het werk van onze niet be
taalde militanten en propagandis
ten. 

Wim Jorlssen. 
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Drukkingsgroepen NU! 
In de brorjjurc « De Politieke Partijen en de Vlaamse Beweging », een 

«Herst bel.iMffrljk dokument, dat elk politiek-gevormde Vlaming zou moe
ien instudeivn, schrijft Mr F. Van der Eist wat volgt : 

« l>c echte pressure-groepen In de periode tussen de twee wereld-
oorloficn werden gevormd door de nlet-partijpolitieke groeperingen, door 
de 7,>T'.i. Vlaamse kultuurverenigingen VOS, IJzerbedevaarten, Zangfeesten, 
Oudhoogstudentenverbonden, VTB, VEV, enz. Kortom al de organisaties 
«[•e viaamsgezinden groepeerden en die een zekere invloed hadden op de 
Vlaamse openbare opinie. Zij vormden een openbare mening, die druk kon 
uitoefenen op de politiek, omdat — en dit is beslissend — de mogelijkheid 
geboden was van een alternatief : zij konden onrechtstreeks bewerken dat 
een gedeelte der kiezers, die zij bereikten voor de nationalistische partij 
stemden en aldus de ander partijen onder druk zetten. Na 1944, na het tij
delijk verdwijnen van een Vlaamse partij, viel de waarde van deze groe
peringen als pressure-groepen beneden nul. Er werd eenvoudig geen reke
ning mee gehouden. » 

TYPrSCH BELGISCHE KONCOPOLITIEK .iI^Piq^aW30XHÖ^ 

Eeuwig tè laat! 

Hinderend 

Toen door de repressie het 
vlaams-nationalismp volledig ia 
puin lag in dit land, zodat één der 
noodzakelijke elementen om voor 
het Vlaamse volk nut te halen uit 
de pressure-groepen verdwenen was, 
stelden niet alleen de C.V.P., maar 
ook de B.S.P. alles in het werk om 
ook de niet-politiekC' vereniginoen 
der vlaamsgezinden te ontmante
len of ze voor hun partijwagen te 
spannen. 

Terwijl de leiders ol stichters 
alwezig op opgesloten waren, wer
den alle mogelijke pogingen in het 
werk gesteld om hun verenigingen 
op te slorpen en de strijdend-
vlaamse geest ervan te breken. 

Door afschuimingsmaneuvers wer
den de simbolen en uiterlijke orga
nisatie van die verenigingen over
genomen, maar de geest ervan 
werd gesmoord in holle bombast en 
langdradige redevoeringen tonder 
daden. Vlaanderen mocht volks
dansen, bedevaai'ten en zingen, 
maar zulks moest gebeuren in par-

• tijpolitieke braafheid en zonder ge
vaar voor de geestelijke rust van 
de politieke leiders. 

Want, vóór de oorlog werd die 
rust in alle partijen al meer dan 
genoeg gestoord door de actie van 
die vrije verenigingen. Aan de her
boren aktie van dergelijke rust-
verstoorders moest perk en paal 
gesteld worden. 

Het falen van de kleurpartijen 
""•11 de niet-partijpoütieke groepen 
I £t te schakelen of om ze, dank zij 
nantelorganisaties, volledig voor 

hen te winnen heeft er hen ten
slotte toe gedwongen alles in het 
werk te stellen om het tweede ele
ment, noodzakelijk opdat de wer
king van de pressure-groepen voor 
Vlaanderen nuttig zou zijn, de 
vlaams-nationale partij uit te 
roeien. 

1 juni 1958 
Bewust van het feit dat niet al

leen het Vlaams-Nationaal Zang
feest, maar ook de IJzerbedevaarten 
en de studiekringen met de jaren 
meer hun onafhankelijkheid en 
Vlaamse strijdvaardigheid herover
den, werd door de C.V.P. een plan 
uitgewerkt, mogelijk gemaakt door 
de aartsdomme politiek van de 
linksen, om haar gevaarlijkste ri
vaal (die, ware de oorlog niet uit
gebroken inderdaad de grootste 
partij in Vlaanderen zou geworden 
zijn) uit te roeien. Het gekombi-
neerd links-rechts spelletje was 
dermate goed gespeeld dat het wer
kelijk als een mirakel mag bestem
peld worden dat het Vlaams-natio-
nalisme, .samengetrokken in de 
Volksunie, op 1 juni verleden jaar 
standhield. 

De 'jitslag dezer verkiezingen, 
waarin zelfs almachtige partijen, 
die nochtans over tientallen mil
joenen beschikten om propaganda 
te maken, elk een paar honderd-

Laiheid is een ziekte die de drager ervan verlamt en in slaap legt. Om 
de laffen uit verlamming en slaap te wekken bestaat er één psychologisch 
mi Idel : de stamp onder de broek of de schok. Deze schok was er vóór de 
laatste oorlog ook nodig en werd in Antwerpen gegeven door de Borms-
verkiezlng. Tientallen höerapatriotten kregen toen een appelflauwte en de 
kleurpartijen ontdekten Vlaanderen « dont il faut qu'elle se sente aimée ». 

Vijftien jaar na het einde van deze oorlog zal het weer Antwerpen zijn 
dat fieroepen is deze schok te verwekken. Davidsfondsers, studenten, 
\ laaïnse toeristen, gij allen die metterdaad wenst dat er Iets gebeurt op-
(.at Vlaanderen niet alleen amnestie zou bekomen voor de zijnen, maar 
ook zou kunnen rekenen op een stevige politieke werking, die een einde 
stelt aan zijn kulturele en ekonomische onmacht, weest bereid om op 
5 april te Antwerpen te betogen MET ONS VOOR AMNESTIE. 

GIJ VORMT EEN MACHT IN DIT LAND ALS GIJ WILT. 

duizend stemmen verloren, was 
voor de C.V.P. een grote teleurstel
ling, omdat de nationalisten zich 
hadden gehandhaafd, toch reken
den de leiders van de kleurpartijen 
nog op de harde wcerbots van de 
verkiezmgen. Zouden de aanhan
gers van de Volksunie, die op een 
doorbraak hadden gerekend, en die 
geld, energie en tijd hadden veil ge
had, niet moedeloos langs de weg 
gaan staan en de partij laten weg
kwijnen ? Men rekende erop het 
nationalisme, uitgeput door de 
strijd en in de rug geschoten door 
enkelen, te zien verpulveren. 

Ook dat is niet waar geweest; 
terwijl duizenden binnen de vesting 
de zo noodzakelijke rust namen, na
men andere duizenden de wacht op 
de wallen over en toonden aan de 
buitenwereld (o. a. door hun volks
vergadering in juli 1958) dat ze de 
strijd zouden voortzetten. 

Iedereen is nu weer uitgerust en 
de gelederen hebben zich weer aan
eengesloten, steviger dan tevoren, 
om het werk van de pressure-
groepen vruchtbaar te maken. 1 juni 
1958 zal in de geschiedenis van de 
Vlaamse ontvoogding nog een feest
dag worden ter huldiging van de 
ruim 100.000 Vlamingen, die stand 
hielden, opdat de strijd voor kultu
rele en ekonomische bloei zou kun
nen voortgezet worden door de 
wisselwerking : apolitiekc groepe-
ringen-nationale partij. 

Eersfe doel 
De druk van de niet-pblitieke 

groeperingen liet zich verleden jaar 
voelen bij de aktie van het Jeugd-
komitee. Deze druk had nog bij lange 
niet het gewicht van voor de oor
log, omdat het belangrijke element, 
de Vlaamse partij, al haar aandacht 
nog moest wijden aan organisatie 
kadervorming en voorbereiding van 
de verkiezingen. 

Deze druk zal zich van nu af be
ter laten voelen, omdat hij vooral 
toegespitst wordt op slechts een 
paar objektieven, waarvan op dit 
ogenblik de amnestie-aktie het 
voornaamste is. 

Deze aktie spreekt nu het duide
lijkste tot het volk, niet alleen om
dat het Vlaams Verzet er voor 
ijvert, maar ook omdat het studen-
tenschap door zijn bidaktie en de 
Kerkelijke Overheid door haar 
Vastenbrief ons volk herinneren 
aan de plichten « eindelijk > eens 
de spons over te vegen. 

Het ogenblik is aangebroken 
voor Davidfonds, AVOHV, VTB, 
ANZ, Jeugdkomitee en Studenten
verbonden om met al hun macht de 
rol van pressure-groepen te spelen 
en amnestie af te dwingen. De 
kleurpartijen zijn te laf om het 
repressieprobleem van de baan te 
helpen; uit vrees voor enkele dui
zenden zijn zij de schuld dat ons 
land zich laffer gedraagt dan de 
landen achter het ijzeren gordijn. 

De radeloosheid In het belgisch 
parlement was fantastisch toen de 
« elite van de natie » soezend in 
haar zachte zetels, vernam dat de 
kongolezen op 'n ondubbelzinnig 
antiblanke manier te Leo de bloe
metjes hadden buiten gezet. 

Hoe was dat mogelijk ? 
Meer dan de helft der « uitver

korenen » was reeds om de beurt 
en op kosten van jan en alleman, 
maar niet van de hunne, naar 
Kongo gereisd. Ze hadden daar ge
geten, gedronken, de speciale wij
ken bezocht en de kongolese vrou
wen bekeken en ze hadden niets 
gemerkt ! Nu eerst vermoedden ze 
dat ze slecht waren geïnformeerd, 
maar wilden niet bekennen dat ze 
zich nooit aan Kongo ernstig had
den geïnteresseerd ! 

De moskou-fascisten waren de 
eersten klaar wakker en voelden 
terstond dat er voor hen « muziek •» 
zat in deze zaak ! Hoe stom en spra
keloos ze steeds zijn wanneer het 
gaat over lijken, die voortkomen 
van sovjet-russische tanks en ml-
traljeuzen, hoe geweldiger ze van 
den toren bliezen over de 47 reeds 
toegegeven zwarte doden ! 

De andere partijen wisten niet 
wat zeggen omdat ze zich allemaal 
even schuldig voelden. De man die 
het voorstel, deed « een onderzoeks-
kommissie » naar Kongo te sturen 
was de reddende engel ! Vóór ze te
rug kwam kon men zijn posities 
bepalen 1 

En de kommissie werd samen
gesteld. 

Alhoewel de incidenten in Kongo 
zonder twijfel een nationalistische 
inslag vertoonden, werden als on
derzoekers aangeduid, acht unitai-
ren die terwille van hun politieke 
job, hun parlementaire leven lang 
alle nationalisme in België hebben 
bekampt. Een^ vertegenwoordiger 
was in deze kommissie zeker op zijn 
plaats, nl. de heer Van der Eist; 
hij tenminste zou niet de komedie 
moeten spelen van het « welwillend 
begrijpen » ! 

De eerste schuldigen zijn zonder 
twijfel alle belgische regeringen in 
het algemeen en deze van Van Ac
ker en Eyskens in het bijzonder ! 

Geen enkele regering heeft zich 
om Kongo bijzonder geïnteresseerd, 
voorzover het niet ging om de wer
kelijke uitbating en uitbuiting van 
wat uit Kongo te halen was; plan
tages en mijnen ! 

De Koloniale Keure werd uitge
vaardigd in 19ü8. Binnen de vijf 
jaar zegt artikel drie d.w.z. vóór 
1913 zou ze door dekreten worden 
toegelicht! In 1959 was op één de-
kreetje na juist niets toegelicht of 
uitgevaardigd. Dit is een fe i t ! 

« De regering was niet goed inge

licht zeggen de enen ». « Ze was wel 
ingelicht schrijven de anderen ! > 

Wanneer ze niet was ingelicht, 
tot wat diende dan de Informatie
dienst. « Inforcongo », die jaarlijks 
over een budjet van 45 miljoen 
frank beschikt ? 

Enkele jaren geleden werd aan 
het hoofd van deze dienst een ze
kere Detry geplaatst de zoveelste 
nederlandsonkundige waal, die zijn 
tijd liever gebruikte om de Vlamin
gen te pesten dan juiste berichten 
door te sturen ! Dit individu zal na
tuurlijk aanblijven ! 

In de gewesten en de distrikten 
werden over de plaatselijke toe
standen meestal juiste en omstan
dige verslagen opgemaakt, die heel 
dikwijls niet werden doorgestuurd 
omdat ze niet in 100 % perfekt 
frans waren gesteld ! Dit is nog in 
1958 gebeurd ! 

In Kongo lijk in België was en is 
de meerderheid der lage ambtena
ren, Vlamingen; het broussewerk 
werd er goed gedaan ! In België lijk 
in Kongo waren en zijn, op enkele 
uitzonderingen na, de topambtena
ren walen en verfranste brusselaars 
die hun puntengemiddelde steeds 
konden verhogen dank zij hun be
ter hekwerk ! Het is deze kategorie 
die de laatste jaren de kongolezen 
bestendig tegen het nederlands heb
ben opgehitst, omdat ze vreesden 
eenmaal zelf nederlands te moeten 
leren ! 

We schreven hoger dat Detry nog 
niet is afgesteld. Men zoekt zonde
bokken onder de weinige vlaamse 
topambtenaren ! Dat « men » in 
Brussel eens beginne ! 

Indien de belgische regering over 
de gisting wel was ingelicht, en dit 
is waarschijnlijk, dan is haar schul
digheid des te groter I Geplaatst 
tegenover een evolutie waarin een 
stuk recht en een glimp van zelf
standigheid om de hoek komen kij
ken, heeft ze weer eens blijk gege
ven van haar traditionele Inertie ! 
Voor een regering die haar macht 
uitoefent over een land waar volks-
en staatsgrenzen mekaar dekken en 
dus in zake nationaliteitskwesties 
geen ondervinding heeft, zouden 
verzachtende omstandigheden kun
nen worden gepleit ! Voor een bel
gische regering kan of mag dit niet! 

De Vlamingen hebben ze meer 
dan honderd jaar gepaaid en iedere 
regeringsverklaring, die een rechts-
herkenning inhield, als niet te ern
stig politiek gepraat afgewimpeld ! 
Steeds was en is het niet het ogen
blik om hervormingen door te voe
ren ! 

De kongolezen zullen zich niet 
laten vangen ! De taktiek die ze 
hebben aangewend is zeker niet 
goed te keuren, maar sluw en ver

standig als ze zijn (alle kongoreizl-
gers zijn het er over eens) hebben 
ze de brusselse prate-s reeds lang 
doorzien en het enig middel ge
bruikt dat afdoend is nl. door da
den schrik aanjagen ! De walen in 
België zijn hen hierin voor ge
weest ! 

Ons standpunt als vlaam.se natio
nalisten werd in het vorig nummer 
uiteengezet en bepaald ! We zullen 
dus steeds achter de kongolese na
tionalisten staan, ook al vinden we 
hun taktiek verkeerd. We verkeren 
ten andere in goed gezelschap ! 
Spaak volgde de richtlijnen der so
cialistische partij tot in haar 
dwaasheden (zie koningskwestie) 
en het A.B.V.V. erkent volledig het 
zelfstandigheidsrecht der kongo
lezen ! De eerste pater-missionaris 
die na de onlusten te Melsbroek 
landde, verklaarde aan de reporter 
van het weekblad « De Post T> : het 
kristendom kan in Kongo maar 
worden gered, als we helemaal aCi-
ter de kongolezen staan, zelfs als 
ze fouten maken ». 

De kongolezen staan er dus niet 
zo .slecht voor! Ze hebben drie 
machten achter zich : alle natio
nalisten, de 2de internationale en 
de kerk ! Na 128 jaren strijd heb
ben de Vlamingen het nog niet zo 
ver gebracht, al heeft een hulp
bisschop te Mechelen verklaard dat, 
om het katolicisme in België stand 
te doen houden, de kerk zich meer 
en meer achter de Vlamingen zal 
stellen, zelfs wanneer ze politieke 
fouten maken ! 

De toekomstige regering van 
Kongo ? 

De belgische regering heeft het, 
door haar eigen schuld, niet gemak
kelijk in Kongo om de juiste maat
regelen te treffen ! De meeste kon
golese leiders zitten vas t ! Komen 
ze vlug vrij (zonder Bormsverkle-
zing) dan aanzien de kongolezen 
die vrijlating als een teken van 
zwakte ! Worden ze veroordeeld en 
blijven ze opgesloten, dan moet 
toch eenmaal aan die martelaren 
(vroeger dan In België) amnestie 
worden verleend ! 

Om met onze berichtgeving niet 
te laat te komen, want de toestand 
in Kongo kan vlug evolueren, ge
ven we onze pronostiek over de sa
menstelling der eerste Kongolese 
regering. 

Eerste minister : Loemoemba.. 
Minister van Justitie •: Kanza. 
Minister voor Onderwijs en kul

turele zaken : Pinzi (de vlaams
hater) . 

Minister van Financiën ! Kasa-
voeboe. 

De tweederangsdepartementen 
zullen tijdelijk nog door blanken 
worden bezet. 

('t Vervolgt). 

Belangrijke rede van Mr. Van der Elsf in de Kamer 

Repressfep0liiieR scherp aangeklaagd! 
(vervolg van blz. 3) 

Merchiers gebeurd is. De zwaarste 
gevallen, de hatelijkste gevallen, 
die niets te maken hebben met po
litieke kollaboratje, echte gevallen 
van gemeen recht, zoal het geval 
Dirckx, gewezen verzetsman, en het 
geval Warzé worden opgelost en 
dergelijke kerels in vrijheid gesteld, 
maar zuiver politieke gevallen wor
den niet opgelost, tientallen geval
len die minder zwaar zijn worden 
niet opgelost. Waarom ? Is derge
lijke politiek verdedigbaar ? Of is 
het sabotage ? 

Overigens bewijzen de cijfers dat 
de Walen in vrijheid gesteld wor
den en dat men de Vlamingen laat 
zitten. De cijfers door de minister 
verstrekt zijn misleidend. Er zijn 
onder de gedetineerden 16 Vlamin
gen die, meestal tegen wil en dank 
en niettegenstaande hun protest, 
door Franstalige krijgsraden ver
oordeeld werden. Wanneer men de 
gevallen buiten Ijeschouwlng laat 
van de 57 verooixjeelden met een 

gemotiveerd genadebesluit, op wie 
de wet Lejeune niet toegepast 
wordt, alsook enkele gevallen van 
veroordeelden die pas laattijdig 
aangehouden werden, dan zijn er 
op de overblijvende 52 gevallen 13 
Walen of franssprekende brusse
laars tegenover 39 Vlamingen. Van 
die 39 Vlamingen zijn er 19 uit het 
Antwerpse, wat onaanvaardbaar is. 

Spreker klaagt de samenstelling 
aan van het « Administratief Co-
mitee » vSn de gevangenis van St. 
Gillis; hij bestrijdt de rol gespeeld 
door het « Comité van Advies » sa
mengesteld uit verzetslieden; dit is 
onwettig en onaanvaardbaar. 

Mr. Van der Eist doet vervolgens 
een zeer scherpe aanval op minister 
Merchiers in verband met een cir
culaire die zo pas aan de gedeti
neerde incivieken in de gevangenis 
namens de minister ter hand ge
steld werd en waarin zij uitgeno
digd worden aan zelfbeschuldiging 
te doen. Hij verwijt de minister 
dat dit methodes zijn die In kom-

munistische landen toegepast wor
den, maar een beschaafd land on
waardig. 

Hij wijst er de C.V.P.-ers nog
maals op dat de goedkeuring van de 
begroting de goedkeuring betekent 
van dergelijke procédés. 

Ten slotte houdt hij een pleidooi 
voor amnestie, in zeer gevatte be
woordingen die niet nalaten een 
zekere indruk te maken op alle 
aanwezigen. 

P. S. — De wijze waarop de 
C.V.P.-bladen, < De Standaard > 
vooraan, de rede van Mr. Van der 
Eist vermelden In enkele regels ia 
een bespotting van iedere objektieve 
voorlichting en in hoge mate on
eerlijk. De tussenkomst van De 
Grijse, die een kwartier in beslag 
nom, wordt in extenso opgenomen. 
De rede van Mr. Van der Eist, die 
een uur duurde, krijgt enkele re
gels. De C.V.P. moet wel zeer erg 
verveeld zitten met zijn kritiek op 

.hun houding en politiek. 

http://vlaam.se
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300.000 Vlaamse Werkiozeir »»- ^ -

Alle Aandachl voor Wallonië 
De ekonomische toestand in het 

laiid is somber. De werkloosheid 
heeft een reusachtige uitbreiding 
genomen en daaibij kwam nog de 
ramp die 50.000 grensarbeiders trof 
Ingevolge de Franse devaluatie. De
ze arbeiders die verplicht zijn hun 
brood te verdienen in Frankrij'k 
zagen hun lonen van de ene dag 
op de andere verminderen met 17 
% en dalen beneden het levens-
niinimum. De Franse regering trok 
zich van hun lot niets aan en de 
Belgische regering liet vele we
ken voorbijgaan met talmen en 
treuzelen. Er is slechte wil in het 
spel van Franse zijde. De Belgische 
Staat zal uiteindelijk nog zelf sub
sidies moeten uitbetalen aan onze 
arbeiders die m Frankrijk werken! 
Dit voorval bewijst nogmaals hoe 
ongezond en gevaarlijk de toestand 
Is : 50.000 arbeiders en hun gezin 
hangen voor hun bestaanszekerheid 
af van de willekeur van een vreem
de staat Eens te meer werd de 
noodzakelijkheid van de industria
lisering van West-Vlaanderen on
derstreept ten einde aan onze ar
beiders werkgelegenheid in eigen 
land te geven. De sociale onrust 
neemt toe. De werkloosheid is, zo
als steeds, overwegend in het 
Vlaamse land gelocaliseerd. Zelfs 
de kalme en lankmoedige Limburg
se mijnwerkers komen in verzet : 
de produktieve Limburgse mijnen 
moeten hun produktie verminderen 
en de Limburgse mijnwerkers zijn 
meerdere dagen werkloos. De Waal
se mijnen echter, die tegen te hoge 
kostprijzen produceren, zelfs de 
verlieslatende mijnen werken ver
der. 

Dit belet de VValen niet bij voor
baat kabaal te maken tegen een 
mogelijke werkloosheid die zou 
kunnen voortvloeien uit de sluiting 
van sommige verlieslatende mijnen 
Jn de Borinage. 

Reeds werd door de regering de 
verzekering gegeven dat allerlei 
maatregelen getroffen worden voor 
de « reconversie », voor de omscho
ling van het personeel en de op
richting van nieuwe nijverheid. 
Reeds werd o. m. 25 miljoen ter be

schikking gesteld voor de omscho
ling van het bovengronds personeel. 
Het ondergronds-personeel bestaat 
toch maar uit Vlamingen en 
vreemdelingen. Die worden zonder 
meer afgedankt. Men maakt zich 
geen zorgen om Vlaamse koelies. 

Thans is ook nog een maatschap
pij opgericht, >•. Société pour la re
conversion des regions touchées 
par les fermetures de charbonna-
ges », door vooraanstaande indus
triëlen : Léon Bekaert, A. Closson, 
R. De Staercke, P. Goddelin, F. Le-
blanc, Max Nokin, P. Van der Rest, 
e. a. Nieuwe industrieën zullen in 
de Borinage opgericht worden. De 
grote scheikundige fabrieken van 
Tertre, waarvan de produktie sedert 
1945 verdubbeld is, zullen nog uit
gebreid worden door de meest mo
derne scheikundige fabriek van 
België waarin tot nu toe reeds 3,5 
miljard geïnvesteerd werd. Dit her
innert ons aan de treurige geschie
denis van het initiatief tot oprich
ting van een scheikundige fabriek 
in Limburg, waar steenkolen uit de 
Limburgse mijnen zouden ver
werkt worden. Er werd toen een 
commissie van deskundigen aange
steld en deze kwam tot het besluit 
dat er geen behoefte was aan een 
dergelijke fabriek omdat de pro
duktie van de bestaande fabrieken 
reeds te hoog was ! 

Overigens werden de scheikun
dige meststoffen. voortgebracht 
door deze fabrieken, door een 
kunstmatige sluiting van de gren
zen, aan onze boeren verkocht meer 
dan 20 <̂ó boven de wereldmarkt
prijs. Zogezegd omdat deze fabrie
ken anders verlies leden .. 

Het is waarschijnlijk van al dat 
verlies dat zij zich zo uitgebreid 
hebben! 

Wat een komedie, wi t een be
drog wanneer het er om G ̂ at 
Vlaanderen te benadelen en te be
driegen. 

Voor Wallonië springen de k"oi-
talisten en de groot-ind'istró'cn 
dadelijk in 't gelid. 

Vlaanderen kan st'kken in •j'jn 
werkloosheid en zijn mobiliteit. 
Alles voor Wallonië, niets voor 

Vlaanderen. Dat Is waarschijnUjk 
ook de leuze van de heer Bekaert, 
een der bonzen achter de schermen 
van de C.V.P. Ôf is het alleen maar 
berekening • en eigenbelang ? Of 
schrik voor de Walen? 

Van het sleutel-plan Eyskens en 
de verdubbeling van onze levens
standaard is al lang geen spraak 
meer. De problemen stapelen zich 
op en de regering is niet in staat 
om er ook maar eén op te lossen. 
Het is een ongehoorde knoeiboel. 

Ondertussen spitst zich ook op 
economisch - sociaal gebied de te
genstelling Vlaanderen - Wallonië 
toe. Vele Vlaamse arbeiders begin
nen klaar te zien en te begrijpen 
dat zij telkens weer geslachtofferd 
worden, ook door hun syndikaten, 
op het altaar der belgische een
heid. De grootste schuldigen zijn de 
Vlaamse volksvertegenwoordigers 
en senatoren die deze toestanden 
dulden, ja die ze in de hand wer
ken door hun laffe houding. Of is 
er al ooit in de belgische geschie
denis één regering ten val gebracht 
of één minister tot ontslag gedwon
gen door de Vlaamse ge'cozenen ? 
In lijdzame onderdanigheid besten
digen z'j de achtemitstelling, be
nadeling, uitbuiting van hun volk. 

Eens toch zal Vlaanderen In ver
zet komen : dan zal voor het uni
taire België het uur slaan van de 
beslissende krisis. waaruit ;'"een 
federalisme nog een uitweg z 1 bie
den. 

In de Borinage ; aio'?mcne '•'a-
king. In L'm.burg : te'p-''T';'>i en 
bedreiging met een marsj op Brus
sel. 

Wallonië veeht voor 2.000 arbeiders bedreigd met werkloosheid. 
Vlaanderen met 300.000 werklozen blijft rustig. 

^uicl - cMlrikci weer in zwarte rouw 

Dr. MALAN OVERLEDEN 

Reeds k'L«bbelt de C.V.P.-pers, 
De Standi'drd > aan kop. achter

uit waar het gaat cm de Walen en 
de sluiting c'xr verlieslatende mij
nen. 

Men kan niet anders dan tel
kens weer het historisch woord van 
Woeste aan het adres van zijn par
tijgenoten herhalen : « lis n'ont de 
l'énergie que dans lapplatisse-
ment > («z''j hebben maar energ.e 
in de lafbekkerij ->). Werkelijk een 
treurig schouwspel ! 

s^tuclentenlevz^^ 
Amnestie 

De Leuvense studenten schijnen 
he t deze keer zeer ernstig op te vat
ten. Niet alleen is er een goede ver
standhouding en eensgezindheid 
tussen de vlaamse niet-politieke 
studentengroeperingen en de Volks-
uniestudenten, maar er wordt in 
samenwerking ook veel gepresteerd. 
In 't begin van het jaar werd er 
een gezamenlijke aktie besproken 
en verschillende gsbeurtenissen 
hadden reeds plaats : amnestie-
gebedstochten, moties door ver
schillende verenigingen, Leuven 
werd volgeplakt met « Elias vrij » 
en het huis van eerste piet Eyskens 
kreeg een goede schildering. 

Over dit laatste punt, nl. het ver
sieren van Eyskens 's huis met ei
sen als * Elias vrij » en ^ amnes
tie > was « De Standaard » minder 
te spreken. Zij vond het « onver
antwoord >. 

Zeer merkwaardig Is dit wel van 
de Standaard wanneer zij al ver

schillende weken schrijft dat de 
ganse regering verantwoordelijk is 
voor de houding van Merchiers. Is 
dat dan niet In de eerste plaats de 
regeringsvormer en eerste minister?, 
't Is spijtig dat Gent zo ver ligt en 
't huis van Merchiers zo goed be
waakt wordt, anders konden zij 
daar ook eens naar toe gaan en 
volgens mij zou hij er niet zo goed
koop van afkomen... 

Een verder aktieplan ligt in Leu
ven te wachten op uitvoering. Al
les is geregeld voor de eerste maan
den tot op de datum van 5 april 
waarop we te Antwerpen de beto
gers aangenaam zullen verrassen 
met een goede groep studenten uit 
Leuven. Wat er daarna (na 5 april) 
zal gebeuren hangt enkel van de 
houding van Merchiers af. 

Misschien is Antwerpen de slot-
faze, misschien is het een begin. 

Karnaval 

Zelfs in de karnavalstoet der stu
denten, die beter was dan de vorige 
jaren, werd er op humoristische 
wijze een wagen aan de repressie 
gewijd. Aan zulke bizonderheid 
ziet men dat het ernst is. 

Want karnaval is een dag waar 
overal de zorgen eventjes vergeten 
worden en zeker te Leuven waar 
duizenden studenten een beetje 
gaan boemelen. En als studenten 
dan hun aandacht wijden aan het 
repressieprobleem (zij het evenwel 
zonder de karnaval-stemming te 

Dr. Daniel F. Malan. gewezen 
ministerprezident van de Unie van 
Zuid-Afrika, is in de ochtend van 
zaterdag, 7 februari, te Stellenbo'^ch 
overleden. 

Dr. Malan werd geboren te Rie-
beek-Vv'est in de Kaapprovincie, op 
22 mei 1874, uit een oud geslacht 
van hugenootse boeren. Hij stu
deerde godgeleerdheid aan de unl-
versteiten van Kaapstad, Stellen-
bosch en Utrecht, waar hij ten
slotte promoveerde op het proef
schrift .< Het Idealisme van Berke
ley ». Hij vervulde z'jn geestelijk 
ambt achtereenvolgens in Trans
vaal en in de Kaapprovincie, maar 
ging zch vanaf 1915 met de poli
tiek van zijn land bezighouden : 
eerst werd hij de leider van de 
Ka-ipse Nasionale Party, dan 
hoofdcpsteller van - Die Biïrger -, 
het nationalistisch dagblad. 

Toen werd hij verkozen voor de 
Voiksraad (1917) en trok op het 
einde van de eerste wereldoorlog 
met een dclegaUe — de zgn. Vrij-
heidsdeputatie - naar de vredes-
konferentie van Versailles. 

Als de Nasionale Party in 1924 
zegevierend uit de verkiezingen 
kwam. werd hij minister van bin-
nenli-ndse zaken, onderwijs en 
volksgezondheid in de regering 
Hertzog. Toen echter Hertzog ging 
aansturen op een koalitie met 
maarschalk Smuts trok Malan zich 
beslist terug (1934). Hij werd aldus 
de leider van de zuiver-nationalis
tisch gebleven Nasionale Party. 

Tijdens de laatste wereldoorlog 
verzette hij zich zowel tegen de r a -
lionaal-socialistische drijverijen 
van de groep Ossewabrandwag, ala 
tegen de oorlogspolit ek van de 
Verenigde Party tegen Duitsland; 
hij wenste de neutraliteit. 

In 1948 werd Dr. Malan eer
ste minister. Hij bleef dit tot 1C54, 
toen hij zich uit de politiek terug
trok. Hij werd waardig opgevolgd 
door Johannes Strijdom. 

Op het aktief van wijlen Dr. Ma
lan onthouden we vooral : de vesti
ging van de politieke eensgez'nd-
heid onder de volksnationale Alri-
kaanders; de uiteindelijke overwin
ning van de Nasionale Party; de 
wet, die Zuid-Afrika een eigen na 
tionale vlag schonk; het onafhan
kelijk statuut van de universiteit 
van Pretoria; een begin van wette
lijke kodificering en uitvoering 
van het apartheldsideaal; de door
braak van de idee tot vestiging van 
de republiek in Zuid-Afrika (waar
door lossere band met Brits Geme
nebest); uitschakeling van de kom-
munistische agitatie. 

Op 75-jarige leeftijd, na reeds 
twee kinderen opgevoed te hebben, 
ontfermde Dr. Malan zich nog over 
een Duits meisje. Hij was een groot 
mens. een voorbeeldig Kristen en 
een trouwe nationalist. 

Zuid-Afrika is hem onnoembaar 
veel verschuldigd. Wij Vlamingen 
delen dan ook ten volle de grote 
treurnis, die onze Afrikaanse vrien
den om zijn afscheid overstelpte. 

bederven want de wagen was vol 
humor), dan is de betekenis ervan 
toch duidelijk genoeg. Onder de 
verschillende spandoeken was er 
een simpele aankondiging c Allen 
naar Antwerpen op 5 april ». 

Voflcsimicsf udenten 

Dat deze mannen nu hun handen 
vol hebben hoeft niet meer gezegd. 
De ganse amnestieaktie, de nodige 
kontakten, de plannen, enz., wor
den door hen uitgewerkt, 't Is zelfs 
zo dat de gewone ledenwerving er 
een beetje onder lijdt. Er zou ech
ter nog een grote ledenwerving 
moeten gedaan worden, want we 
moeten het ledenaantal van verle
den jaar overtreffen. Ook wordt 

H 

IN MEMORIAM 
JOZEF CLOTTENS 

een algemene voorlichtingsverga
dering voorzien voor begin maart. 

Als sprekers zullen uitgenodigd 
worden : Mr. Van der Eist, Dr. Leo 
Wouteré ên Wün Jorlssen. 

Voor enkele weken overleed te 
Schaarbeek de heer Jozef Clottens 
en met hem verdween een onver
vangbare figuur, een groot en ver
dienstelijk Vlaming. 

Clottens was van Vilvoorde en 
heeft gans zijn leven gestreden voor 
de Vlaamse belangen te Brussel en 
m de administratie. Door zijn 
openhartigheid en zijn onkreukbare 
Vlaamse overtuiging was hij een 
der zeldzame figuren die. zelf bui
ten de partijpolitiek staande, het 
vertrouwen genoot van alle Vlamin
gen, van welke politieke gezind
heid ook. 

Toen ik hem, in de donkere jaren 
na de oorlog, ging opzoeken in de 
Kredietbank, trof ik hem aan diep 
verontwaardigd en zeer teneerge-
slagen door de repressie-uitbar
sting. Hij zag zeer goed in dat de 
repressie de camouflage was voor 
een afrekening met de radikale 
vlaamsgezinden en een zware ne
derlaag betekende voor de Vlaamse 
zaak. 

Hij is in de bres gesprongen waar 
hij kon, heeft geholpen en gesteund 
zoveel hij kon. Het was niet zonder 
verbittering dat hij dit alles zag 
gebeuren en de lafheid van vele fla
minganten die er aan meededen. 

Het zal mij altijd bij blijven hoe 

hij een der eerste geweest Is die 
tegenover mij de noodzakelijkheid 
van een Vlaamse partij beklem
toonde. 

Hij is de man geweest die het 
Vlaams verzet te Brussel moeizaam 
opnieuw organiseerde in de schoot 
van het Vlaams Komitee voor 
Brussel. 

Op mijn verzoek volgde hij mijn 
betreurde vriend en oud-patroon, 
Mr. William Thelen, op als voorzit
ter van het Algemeen Nederlands 
Verbond. Helaas voor niet lang. 

Jef Clottens was de gedienstig
heid in persoon : steeds kon men 
gerust bij hem aankloppen voor 
inlichtingen. 

Nog voor kort ontving ik van hem 
een lange vriendelijke brief met 
allerlei inlichtingen en gegevens, 
o. a. over de zetelaanpassing. 

Het zou ons te ver voeren een vol
ledig overzicht te willen geven van 
zijn verdiensten, van de vele gebie
den waarop hij werkzaam was — 
steeds ten bate van zijn Vlaams 
Volk. 

Het is met droefheid in het hart' 
dat wij van deze goede vriend af
scheid genomen hebben, met de 
overtuiging van een onherstelbaar 
verlies. 

Mr. F. Van der Hst , 
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De Belgische margarine-

unie ook al ? 

Als wij ons niet vergissen hield 
dhr. Claeys, direkteur-generaal van 
de Belgische Margarine-Unie ver
leden jaar een zeer opgemerkte re
de in het Belgische Genootschap 
voor Reklame waarin hij vroeg dat 
de Waalse Reklamemensen ook Ne
derlands zouden ieren, omdat de 
Vlamingen meer dan de helft van 
de bevolking en dus van hun klan
ten vormen. 

Wij begrijpen daarom niet waar
om de Belgische Margarine-Unie in 
de Brusselse agglomeratie overal 
eentalige Royco-coupons laat uit
delen. Moeten de Vlamingen dan 
geen Royco eten ? Waarom geeft de 
EMU aan die miljoenen Vlamingen 
waarvan ze leeft een slag in het 
gezicht ? Het is geen geheim dat 
juist de Vlamingen margarine eten 
onder andere omdat ze geen boter 
kunnen betalen. 

Vergeet de BMU dan dat er te 
Brussel volgens de officiële cijfers 
— zie volkstelling — tienduizenden 
mensen-wonen die geen Frans ver
staan. Eentaligheid is zakelijk niet 
verantwoord. Waarom dan eenta
lige Royco-af fiches ? Waarom dan 
Union Margarinière Beige op de 
Royco zakjes ? Waarom geeft een 
Vlaamse firma gevestigd te Merk-
Sem exclusief agent van de Holland
se Royco-firma dan haar naam uit
sluitend In het Frans op ? 

Is het waar Mijnheer Claeys dat 
er hoe langer hoe meer franstalig 
personeel in uw direktie wordt op
genomen ? En zelfs Nederlands on
kundig personeel ? Of kan een Di-
rekteur-Generaal zijn woorden in 
zijn eigen firma niet doen toepas
sen ? 

^rs-

Opgelosf 

Voor mij is het Vlaams vraag
stuk opgelost, zo verklaarde een 
dametje, dat een veilig plaatsje be
komen had aan onze TV. Zij was, als 
Ik me niet bedrieg de dochter van 
eeaoian , die na de oorlog van 14-18 

• als' aktivist in de gevangenis te-
irechtkwam. 

Ifc ben nog ver van zelf kinderen 
te hebben, maar als later ooit één 
van mijn kinderen zo in egoïstische 
geblaseerdheid durft spreken, dan 
schaam ik me dood. Tenzij er dan 
werkelijk zou mogen beweerd wor
den dat het Vlaamse volk op zijn 
lauweren mag rusten en dat alles 
bereikt is wat voor een modern volk 
moet bereikt worden : ekonomi.»;he 
en kulturele welvaart, die door geen 
abnormale middelen bedreigd wor
den. 

Het dochtertje van die oud-akti-
vist heeft niet het recht omdat zij 
een goede betrekking vindt de ande
ren aan hun lot over te laten. De 
anderen dat zijn de tienduizenden, 
die nog alle dagen in botsing komen 
met al de nadelige gevolgen van so
ciale taaldwang en ekonomische 
achteruitstelling. De anderen dat 
?ijn zij, die in dit land enkel de 
hoogste posten kunnen bereiken als 
ze deemoedig de rug buigen, egoïs
tisch de ogen sluiten en dan al elle-
boogwringend zorgen voor hun klein 
persoontje alleen. 

Voor ons is het Vlaamse vraagstuk 
nog bijlange niet opgelost en het is 
onze verdomde plicht ons schrap 
te zetten en ons te weren elke dag. 
Het offer, gebracht door zovele dui
zenden voor ons, offer dat misschien 
dikwijls nutteloos moet geschenen 
hebben, maar dat in een strijd als 
de onze onvermijdelijk was, dat 
offer mogen wij nooit vergeten. 

Van ons worden geen heldhaftige 
daden meer vereistj van ons wordt 

enkel wat politieke daadvaardigheid 
en doorzicht verwacht. 

In massa moeten wij aanleunen 
bij de partij , waarvan wijlen Pro
fessor Gerretson zo wijs getuigde 
dat zij alleen nog een uitweg biedt, 
niet alleen voor de beveiliging van 
de Vlaamse belangen in België, 
maar ook voor het behoud van de 
Nederlandse kuituur in Europa. 

Door onze krachten te verbeuze-
len aan C.V.P.-jongeren of aan an
dere jongeren organisaties, die 
geen aarde aan de dijk brengen, 
vertragen wij het ontvoogdings
proces van ons volk. Wij kunnen het 
ten zeerste bespoedigen door de 
strijd van onze voorgangers voort te 
zetten met en in de vlaams-natlo-
nale partij . 

Student - Leuven. 

Ceen gebiedsroof meer ! 
Alles Iaat voorzien dat de talen

telling toekomend jaar toch zal 
doorgaan ondanks het protest der 
Vlaamse verenigingen. 

De verfransers van Vlaanderen 
willen kost wat kost de telling door
drijven in de hoop van nog een 
tiental gemeenten rond Brussel in 
te palmen. Ten allen prijze willen 
ze van het taaieiland Brussel het 
schiereiland van Wallonië maken ! 
Eens zover zullen zij de taalgrens 
welke nu bezuiden Brussel loopt zo 
vlug mogelijk en met alle middelen 
rond Brussel weten te verleggen. 
Zullen wij Vlam'ngen zulks dulden ,, 
Neen ! 

Wanneer ons volksbestaan verze
kerd is door vastlegging der taal
grens en Brusselse agglomeratie 
hebben we er niets tegen dat er 
tienjaarlijkse talentellingen worden 
gehouden. In andore landen wor
den af en toe oo;̂  t'illingen gehou
den. In Zwitserland waar vier er
kende talen worden gesproken vin
den er ook tellingen plaats. 

Doch deze dienen als documen
taire en statistische gegevens en 
geen enkele gemeente locpt het ge
vaar naar een ander taalgebied 
te worden overgeheveld. 

In België gaat dat anders. Hier 
verwordt de taaltelling tot een 
wettelijk erkende diefstal van 
Vlaams gebied. Voor het openen 
ener postrekening wordt zorgvuldig 
nagegaan of de aanvrager in het 
bezit is van een bewijs van goed 
gedrag en zeden en of het aan
vraagformulier geen onnauwkeurig
heden vermeldt. Bij een talentelling 
steekt dat allemaal zo nauw niet 
en mogen er ongestraft valse en 
leugenachtige verklaringen worden 
afgelegd. Ja, erger nog : veranderen 
vervalste formulieren een gemeente 
of stad van taalstelsel, zoals in 
1946 te Ronse gebeurde ! 
' Wat helpt het te spreken van on

ze rechten, als we door onze heer
sers over het hoofd worden gezien. 
Wat zijn we met ons recht zonder 
macht ? Rechten worden niet afge
smeekt wel afgedwongen ! Overal 
ter wereld wordt recht verworven 
door macht. Waarom zou het in 
België anders zijn ? Daarom zetten 
we ons in voor het vormen van de 
noodzakelijke macht, opdat we ons 
recht zouden zien zegevieren. Daar
om ook moeten we met alle Vlaam
se verenigingen en alle Vlaamse 
verenigingen met ons eisen : GEEN 
talentelling meer zolang de taal
grens niet getrokken is en zolang 
de Brusselse olievlek niet ingedijkt 
is. ' 

Samen roepen wij tot de verant
woordelijke gluipers : 

Geen gebiedsroof meer ! Poten af 
van Vlaamse grond ! I 

L. - Denderleeuw. 

A.C.V. komedie 
Geachte Volksunie, 

Het is werkelijk prettig het A.C.V 
bezig te horen in Limburg. Zij die 
de Volksunie op de gemeenste wij
ze belasterd heeft gedurende de 
verkiezingsstrijd en beweerde dat 
Monseigneur De Smedt hen toch 
ook gelijk gaf en «dat al de laster 
dus waar was, neemt thans schaam
teloos gans het Volksunieprogram 
over. Thans mogen de Limburgse 
arbeiders weten dat zij honger mo
gen lijden als de Walen maar werk 
hebben ! 

Inderdaad hoeveel werklozen 
heeft Vlaanderen samen met de 
Vlaamse Brusselse werklozen nu ? 
Wel 300.000. En Wallonië 50.000 ! 

Toch maken de Walen nog heel 
wat meer kabaal dan wij Vlaamse 
arbeiders ! Van het A.C.V. mogen 
wij nog geen wegen opbreken. 

Zij durven ons zwarte vlaggen in 
de handen en we mogen marsjeren. 

Van de regering Eyskens spreken 
zij niet ! 

W. V. - Genk. 

Houd er de moed 
maar in 
Beste Volksunie, 

De middenstand klaagt, en met 
reden, putten in de grond. Al wat 
de staat aanbelangt : taksen, tele
foon, post, vervoer, enz., enz., slaat 
op. 

Daarentegen, misschien wel een 
van de gevolgen, van Euromarkt, 
zijn er tal van produkten die af
slaan. Dus eenerzijds verhoging 
van algemeene kosten en ander
zijds vermindering der winstmarge. 
Neem daarbij meer dan 350.000 
werklozen, waarvan meer dan 
250.000 in Vlaanderen waarvan de 
koopkracht zeer laag is. 

't Zal echter beteren als het 
sleutelplan van Eyskens In werking 
zal treden. Waarom ons laten wach
ten, Gaston ? Wij dromen elke 
nacht van dat luilekkerland. 

V. V. - Deinze. 

MIJN PR0N05TIEK 
De -otedstrijd Limburg-Borinage 

Is in een ernstige faze getreden en 
hier aan de Gentse Universiteit 
doen wij aan een pronostiek. Zal 
de Borinage niettegenstaande de 
zware handikap (?) van miljarden 
verkwiste subsidies het nog halen 
of zal Limburg, braaf gehouden se
dert jaren door omgekochte en 
slechts voor het publiek drukdoende 
politiekers, eindelijk eens wat meer 
eisen dan werkloosheid en de krui
mels, die van de kapitalistische ta 
felen vallen ? 

Er zijn er enkelen — meestal 
meisjesstudenten, omdat die nog 
altijd geloven dat het recht in dit 
land nog zegevieren kan — die pro-
nostikeren voor Limburg; er zijn 
er een beetje meer, maar dan geldt 
het studenten, die moe worden van 
veel na te denken, die « gelijk spel » 
voorspellen. Tenslotte zijn de mees
ten echter van dezelfde mening als 
ik : geleerd door 128 jaar Belgische 
ekonomische geschiedenis voorspel
len ze een klinkende overwinning 
voor de Borinage. 

Dat het op een dergelijke over
winning zou uitdraaien kon reeds 
voorspeld worden toen men als test
gebieden opgaf : de Borinage en... 
Hageland, waarbij men dan als 
oogverblinding algauw de Zuider
kempen heeft bijgevoegd. Die keu
ze was te gek om dood te doen, 
want het eerste was een nijver-
heidsstreek en het tweede niets 
anders dan een verwaarloosd ge
bied, dat enkel kon tot bloei komen. 
Indien men eerst het Limburgse 
Kolenbekken zijn normale, ekono
mische rol liet spelen. De ware 
testgebieden zijn : Borinage en 
Limburg. De Regering wist dat wel, 
maar ze wilde ons appelen voor ci
troenen verkopen en de aandacht 
van het ware probleem afleiden. 

De beroerng onder de Limburgse 
bevolking, die spijtig genoeg eerst 
nu en niet op 1 juni 1958 geloof ge
schonken heeft aan de Volksunie, 
is de laatste weken zo groot en zo 
gevaarlijk geworden dat niemand 
haar nog kan bedwingen. Limburg 
is op straat gekomen en bewijst dat 
het weigert verder het schamele 
assepoesterstje van deze staat te 
spelen. Waarom zoveel welvaart en 

GEEN REDDING 

Uit het middenstandersweekblad 
« Sociaal Verweer » ontlenen we 
aan een ingezonden brief volgend 
uittreksel : 

Deze week kreeg ik een brief van
wege de pensioenkas van de Bel
gische Boerenbond. Ik heb radikaal 
geweigerd te betalen omdat zij de 
eersten waren als katolieke orga-
nizatie (zo menen zij tenminste 
toch, maar ik denk er anders over) 
een kas op te richten om de kleine 
boerkes en middenstanders hun 
zuur verdiende centjes in beslag te 
nemen. Ik heb ook vooi; de C.V.P. 
gaan plakken en wat is het resul
taat ? Voor mijn dank krijg ik nog 
een pak meer te betalen ! 

Van nu af aan is het gedaan, 
want als ik ooit nog ter stembus ga 
zal het papier wit blijven zoals het 
is. Geen enkel der politieke partijen 
is in staat ons te helpen. Ze schui
len allen onder dezelfde mantel. 
Ook de C.V.P. wint haar vertrouwen 
bij de mensen met dat zij zich kris
telijk vertonen, maar zij zijn ten 
slotte dezelfde uitbuiters. 

Zo de inzender zijn mening niet 
verandert zal er ook na volgende 
verkiezingen voor hem niets veran
deren. Blanko kiezen betekent im
mers voor de grote partijen kiezen. 

En wat geven zij om blankostem-
men. Zij verdienen er geen cent 
minder om ï Slechts voor een nieu
we partij kiezen zoals « De Volks-

crpje^e 
unie » zou voor hen het begin van 
de wijsheid zijn. Alleen voor kon-
kurrentie zijn zij gevoelig. 

HET VLAAMS NATIONALISME 

Uit de bespreking van het werk 
« Het Vlaams Nationalisme 1914-
1940 » door Dr. A. W. Willemsen, 
door Prof. Dr. Max Lamberty in het 
tijdschrift « Lektuurgids » nr 8 
ontlenen we volgend uittreksel : 

Het zou niet gemakkelijk zijn bij 
de baanbrekers en voortzetters van 
de Vlaamse beweging, sporen te 
vinden van een nationalisme dat 
blind zou geweest zijn voor alle an
dere drijfveren dan de vlaams-
gezinde. Allen waren wel de verte
genwoordigers van de vlaamsge-
zindheld, maar dan tevens ook weer 
de aanhangers van algemeen-men
selijke Idealen die zij in geen geval 
wensten prijs te geven Daarom 
vielen de vlaam^ezinde rangen zo 
vaak uiteen toen humanistisch-
vrljzlnnige Idealen antagonistisch 
tegenover rooms-katolieke idealen 
kwamen te staan. 

De vlaamsgezinden lieten zich 
steeds leiden door het tevoren be
paalde « gematigd nationalisme ». 
Vlaamse beweging, vlaamsgezind-
held, Vlaams stambewustzijn, 
Vlaams stamgevoel, Vlaams besef 
van eigenwaarde, Vlaamse fierheid 
om Vlaamse grootheid, zorg om de 
eer van de volkstaal, om de Vlaam
se waardigheid, verheerlijking van 
Vlaanderen, verzet en verweer te-

bedrljvigheld in Nederlands Lim
burg vragen ze zich af, terwijl wij 
de grondstoffen die hier zoveel 
werk en welstand konden brengen, 
moeten afstaan aan Waalse groot-
bedrijven, waarom moeten onze 
mensen de steenkolen, ontgonnen 
in onze streek, achternahollen om 
toch maar wat vuil en ongezond 
werk, waarvoor de Walen bedanken, 
te mogen doen ? 

Maar, we vrezen dat de Limbur
gers, zoals dat nu reeds jaren het 
geval is, zich zullen laten paaien. 
Ze zullen wel een beetje betogen, 
luisteren naar opwindende redevoe
ringen en de Vlaamse Leeuw zin
gen, maar daarna... zal alles blij
ven zoals het was. Waarom ? Om
dat dat nu eenmaal het gevolg is 
van het ongeordende samenwonen 
van twee volkeren in één staats-
huis. De Borains zullen zodanig ka
baal maken, dat men weer « er
gens » vreest dat het gewone volk 
zal inzien dat alleen zelfbestuur en 
« eigen zaken in eigen handen » 
redding kan brengen. Geheime 
richtlijnen zullen dan doorgegeven 
worden aan vakbondsleiders en de 
beroering in Limburg zal uitsterven 
zonder dat Limburg iets losgekre-
gen heeft. Ondertussen zal Wallo
nië niet alleen 50 miljard opgeteerd 
hebben, maar ook nog 800 miljoen 
krijgen dit jaar en zullen de enkele 
duizenden, die zonder werk vallen, 
160 miljoen krijgen om een andere 
stiel te leren. 

Ik weet dat mijn pronostiek zeer 
pessimistisch is, maar de pijnlijke 
gevolgen van 1 juni 1958 moeten 
we nu eenmaal aanvaarden. Onze 
mensen hebben een keuze gedaan, 
die niet duidelijk genoeg him opge
kropte ontevredenheid uitdrukte 
en de zaken gaan voort zoals ze 
128 jaar gegaan zijn : broeder Waal 
het vlees en Pé Vlaminck de afge
kookte beenderen. De ware redding 
ligt In het federalisme en de eer
ste stap naar die redding Js een 
massale verschuiving van de poli
tieke invloeden naar het Vlaamse 
land door heropstanding van de 
vlaams-nationale macht. 

R. B. - Gentbrugge. 

volken... dit alles behoort bij het 
nationalisme, wanneer de tenn 
wordt opgevat als een houding in
gegeven door nationaal gevoel en 
gen de aanmatiging van andere 
vaderlandsliefde. 

Al wat daarbij behoort heeft van 
oudsher behoord bij hetgeen onder 
de zeer onduidelijke, trouwens on
vertaalbare term vlaamsgezindheid 
werd verstaan. De positieve in
houd, Ijefde tot eigen land en volk, 
was er, evenals de negatieve in
houd, verzet en verweer tegen de 
aanmatiging van andere volken. 

De vlaamsgezinden, aanhangers 
van de Vlaamse beweging, hadden 
deze ondoeltreffende, onvolmaakte 
terminologie kunnen overbodig 
maken met zich eenvoudig Vlaam
se nationalisten te noemen. 

De vlaamsgezinden hadden ech
ter een afdoende reden om zich 
geen nationalisten te noemen : de 
term was niet In gebruik. De in
houd was er wel, in verschillende 
benamingen : opleving van het 
nationaal gevoel, nationallteltsprln-
clpe. Het sprekende, duidelijk die 
inhoud vertolkende woord echter, 
deed pas zijn Intrede in de Euro
pese wereld bij het begin van deze 
eeuw, in Frankrijk, naar aanlei
ding van de Dreyfuszaak. In de 
woordenboeken kwam het pas te 
voorschijn na de eerste werelc*-
oorlog. , 

Hadden de dragers van de natio
nale strevingen, waar zij, In het 
midden van de vorige eeuw, bi j 
zonder sterk waren, In Duitsland, 
in Italië, in de Balkan — overal 
waar de nationale werkelijkheid 
door politieke structuren of d3ma-
mlsche verhoudingen belemmerd 
waren — nationalisten geheten, 
dan zouden onze vlaamsgezinden 
zichzelf ook nationalisten, Vlaam
se nationalisten, bebben genoemd. 
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^^D^^B 
OUDENAARDE VERLOOR 
ZIJN TIJD NIET 

Nu wij het nieuwe jaar zijn in
getreden is hpc ogenblik daar om 
een overz-.cht te geven wat ons 
1958 brachc. 

Toen een jaar geleden ons het 
voorstel weid gedaan de V.U. in ons 
arrondissement uit te bouwen von
den wij niet zoveel meer van wat 
eens de Vlaams-nationale partij 
was. De meesten waren zodanig' 
hard bevrijd geworden dat ze met
een alle politiek vaarwel hadden 
gezegd. 

Anderen daarentegen hadden 
veilige beschutting gezocht in een 
der kleurpartijen of moesten « om 
den brode > zwijgen. Dertien jaar 
zonder Vlaamse partij, zonder 
Vlaams-nationale propaganda had
den de jeugd afzijdig gemaakt om 
met te zeggen afkerig. 

We stonden dus voor een zeer 
moeilijke taak. 

De verkiezingen waren in het 
zicht maar met weinig middelen 
doch heel veel ijver nam.en wij het 
op tegen de grote partijen. Moed 
en dapperheid alleen volstaan ech
ter niet. Dat heeft iedereen na de 
•verkiezingen kunnen merken Als 
het niet geworden was wat uitein
delijk verwacht werd dan zijn op 
te merken : 1) voor het merendeel 
nieuwe en onbekende kandidaten, 
zonder veel politieke ondervinding 
die het nodige vertrouwen niet 
konden winnen; 2) geen uitge
bouwde organisatie die vier jaar 
lang inzet en voorbereiaing moe
ten betekenen (hier zelfs 13 jaar 
afwezigheid). Daarbij, als derde 
faktor, de zeer ongunstige ogen
blikken als de schoolstrijd met 
4ruk op het geweten en een al te 
sektair links bestuur. 

Voor wie echter grondig de uit
slag der verkiezingen .beschouwt 
mag zich . alvast verheugen dat, 
daar waar gewerkt wordt het wel 
mogelijk is vooruit te-gaaa. • 

De Volksunie was hier de enige 
partij die zijn eigen rangen zo wist 
op te voeren. (Wij vermeerderden 
he t stemmenaantal met ongeveer 35 
procent) daar waar ergens anders 
op het platteland over het alge
meen de cijfers terug liepen. 

Ook op gemeentelijk plan ston
den wij niet stil. 

Daar was vooreerst Petegem waar 
de verkiezingen een sukses werden 
voor de heer De Deken waar hij 
alleen 433 stemmen haalde tegen
over de C.V.P. 657. (Wie een put 
graaft voor een ander...) 

In Eine kwam de oud-burgemees-
ter Gevaert op. Hij zelf werd ver
kozen met nog twee anderen. Hier 
was de schrik zo groot dat Jan Ver
roken samen met Merchiers uit de 
vakbeweging de C.V.P. aldaar als 
vreemdelinge n moesten ter hulp 
snellen. Dank zij deze lijst kregen 
de socialisten er de grootste klap. 

In Wortegem maakten de C.V.P.-
ers het zo bont tegen enkele leden 
der V.U. drtt niemand der Vlaams-
overtuigden deze lijst wilde steu
nen. Zij moesten er hun meerder
heid afstaan. 

Te Nederbrakel werd een Vlaamse 
lijst weerhouden dank zij de tus
senkomst van onze voorzitter G. 
Cosyns, ten voordele van dhr Van
den Dooren M. (oud-schepen) die 
met meer dan 400 stemmen verko
zen werd. 

Te Ronse stond een uitstekend 
Vlaams kandidaat op de C.V.P.-lijst. 
Aldaar werd het wachtwoord blanke 
te stemmen ingetrokken en werd 
Dr Beek verkozen met 1.500 voor
keurstemmen. 

Te Oudenaarde verloor de C.V.P. 
tenslotte ook een zetel door de 
schuld van hun al te zeer sektaire 
houding tegenover sommige Vla
mingen tijdens de parlementsver
kiezingen. 

Inderdaad .. we zaten niet stil. 
Voor de toekomst zijn we nu ook 
op de hoogte van de toestanden 
in andere gemeenten en zullen 
er zeker een stukje macht af
dwingen bizonder daar waar de par
tijen ongeveer gelijke kansen ma
ken. 

We zullen er ofwel Vlaamse kan
didaten eisen ofwel zelfstandige 
Vlaamse lijsten Indienen. 

En nu vooruit ! 

De meeste propagandisten zullen 
nu wel uitgerust zijn. Weldra staat 
de lente voor de deur en slaan we 
opnieuw de hand aan de ploeg. 

In de eerstkomende maanden zal 
onze zorg gaan naar de uitbouw der 
distrikten Oudenaarde, Nederbra
kel en Ronse. Het vormen van~ker
nen die moeten uitgroeien tot afde
lingen. 

De vooruitgang der Volksunie zal 
afhankelijk zijn van wat ieder be
wust Vlaming er voor doet. Als we 
in de toekomst iets zullen betekenen 
of niet hangt af van ons alle
maal; ieder kan zijn steentje bij
brengen. Ofwel door zijn geldelijke 
bijdrage, of door het werven van 
abonnementen, ofwel door het toe
treden der kernen. We hoeven geen 
wonderen te verwachten .. maar 
moeten bouwen... herbeginnen met 
de grondvesten. Als elk zijn steent
je bijbrengt dan komt het ge
droomde gebouw er toch ! 

De verkiezingen hebben ons le
ren inzien dat zonder organisaties, 
zonder jaar in jaar uit werken, geen 
vooruitgang mogelijk is. Wel het 
tegendeel. Het is aanpakken of 
verdwijnen. Wij rekenen op ieder
een die nog iets voor Vlaanderen 
voelt. 

Op sociaal plan 
Ook op dat terrein moeten wij ak-

tief zijn. Omdat onze mensen on-
afhankehjker zouden zijn van be
paalde polièiekers wordt er uitge
zien naar flinke en betrouwbare 
mensen omdat we met hun kennis 
zouden kunnen overgaan tot het 
liouden van zitdagen. 

In Godsvertrouwen alles - voor 
Vlaanderen. 

Dendermonde-Wef-teren 
De aktiviteiten werden verdeeld 

?h hopenlijk slagen we ook in dit 
distrikt, waar we met de verkiezin
gen vooruitgang boekten, doch in 
tegenstelling met het distrikt Zele-
Hamme, tot geen werkelijke uit
bouw en organisatie kunnen ko
men. Voor medewerking en inlich
tingen : Mark Pelgrims, Dender-
mondesteenweg, N. H., Schellebelle. 

Zele-Hamme 
Op 17 januari vond ons propa-

gandistenfeest plaats, Ringstraat, 
35, te Hamme. De bizonderste volks
uniemensen van ons arrondisse
ment waren opgekomen en onze 
Hamse vrieden, niet aan hun proef
stuk, hadden deze tweede feeste
lijkheid met grote luister ingericht. 

Er werd smakelijk en met grote 
overtuiging toegetast (het was pri
ma hoor, mevrouw Vermeiren), de-
gehjk gedronken, en gezongen tot in 
de vroege morgen. Hamme gegroet 
en tot de volgende keer. 

ZIEKENKAS : Elke eerste zon
dag der maand, van 10 tot 11 u., 
Ringstraat, 35, Hamme. 

Een arrondissementsraad werd 
gehouden op 31 januari, ten huize 
van Mark Pelgrims. 

CENT 
CAUSERIE BOOR Dr. L. ELAUT 

Op zaterdag 21 februari houdt Dr. 
L. Elaut in zaal Roeland te 20 uur 
stipt een voordracht over -< De ge
neeskundige school van Salerno in 
de middeleeuwen >. 

Toegang vrij en kosteloos voor 
iedereen. 

ZOTTEGEM 
VLAAMSE KLUB 

Het dansfeest van 31 januari 
werd opnieuw een meevaller; meer 
dan 450 aanwezigen zodat de zaal 
Majestic andermaal te klein bleek. 
Het was Paul van Cauwenberge van 
Zottegem die Anneke Swartelé, uit 
Alken ter vermenigingvuldigings-
dans vroeg ! Onder de aanwezigen 
bemerkten we Dr. Leo Wouters, de 
afgevaardigden uit het Oudenaard
se, de Gies Cosijns, Rik Nachter-
gaele en Jef Bonte, de flinke op
komst uit Aalst met de heer Fritz 
de Bisschop. Hoeft het gezegd dat 
de Heer de Troyer, en al zijn mede
werkers uiterst tevreden bleken ? 

Voor ons st^^t het vaè^ dat Zotte
gem de bti'Pcht die het sedert enige 
jaren geworden is zal blijven. 

Donderdag, 26 februari, 
in het St. Jorishof, op de markt : 
Voordracht door ' niemand minder 
dan Professor Walter Opsomer; 
over : « AMNESTIE, als vergelding 
voor verkrachting van recht ». Be
gin : 20 u. Wie reeds de eer genoot 
deze eminente persoon te leren ken
nen, weet dat het sukses van deze 
avond ten volle verzekerd is. 

Pater Callewaert spreekt 
Zaterdag 21 maart voordracht 

door Pater Callewaert. 
St Jorishof. 

AMERICAN HOUSE 
GENT 

Vlasmarkt 17 — Korlrijksepoort-
straat 5. 

ANTWERPEN 
Hopland 51 

Alles voor kamping. Regenkledij. 
Gereedschap voor alle stielen. Le-
gerartikelen, boten, kaartdragers, 
thermossen, enz., enz. Onbeperkte 
keus. Lage prijzen. Vrije ingang. 

Korting kroostrijke gezinnen en 
kampeergroepen. 

ANTWERPEN 

VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST 5 JULI 1959 

De voorbereiding, van het jaar
lijks A.N.Z.-Zangfeest in het Sport
paleis te Antwerpen gaat met rasse 
schreden vooruit. 

Volgende dirigenten hebben toe
gezegd de massazang te leiden : 
HH. BROUNS JèTi, 

DERUWE Roger, 
DIELS Hendrik, 
DIELTIENS Lodte. 
FEREMANS Gaston, 
HULLEBROECK Emiel, 
PEE Wies 
PREUD'HOMME Armand, -, 
TINEL Jef. :;• 
VAN HOOF Jef 
VEREMANS Renaat. 

Onder het motto -' Vlaan(leren 
eerst » zal ook dit Zangfeest weer 
uitgroeien tot een Hoogdag voor 
alle bewuste Vlamingen. 

Brasschaat 
HIPPOLIET PAELINCKX 
EERSTE SCHEPEN 

Men herinnert zich de prachtige 
overwinning van de lijst Paelinckx 
te Brasschaat (5 op 15 zetels; méér 
stemmen dan de C.V.P. en 2.199 
voorkeurstemmen voor de lijstaan
voerder Hippoliet Paelinckx). 

Maar men vreesde dat te Brussel 
zou kunnen geknoeid worden met 
de burgemeestersbenoeming, ge
zien het zogezegd inciviek verleden 
van de oorlogsburgemeester Pae
linckx, werden door de meerder
heid twee kandidaten voor de bur
gemeestersjerp aan de Koning voor
gesteld, nl. dhr Paelinckx en dhr 
L. Hendriks. Uiteindelijk werd dhr 
Hendriks door de koning tot bur
gemeester benoemd. Dhr Paelinckx 
is eerste schepen en verschillende 
van zijn medestrijders bezetten 
een schepenamh't. 

Wij kunnen niet nalaten Hippo
liet Paelinckx nogmaals hartelijk 
geluk te wensen 'voor zijn prachtige 
zege, en. wensen hem nog vele ge
lukkige jaren te midden van zijn 
Brasschaatse mensen, waarvoor hij 
zo oneindig veel gepresteerd heeft. 

Arrondissementsraad 
Op 9 dezer vergaderde de Ant

werpse arrondissementsraad onder 
voorzitterschap^va^j^eimond Mat-
theyssens. •].f^'^f^ iJ^ 

Na voorlezing van het verslag 
van vorige bijeenk.omst, opgemaakt 
door Piet van Dooren, besprak de 
raad uitvoerig het aanstaande am-
nestiekongres te Antwerpen, de 
abonnementenslag, de organisatie 
van het arrondissement, de leden
werving, de oprichting van de 
plaatselijke VMO onder leiding van 
Wim M3€^, en deovfertiere aktivi-
teiteiiö*:^ t-om xlüstji'i '-

De raad vergaderde nogmaals 
onder voorzitterschap van Rei-
mond Mattheyssens en dit 
op 12 februari. Uitvoerig werden 
besproken de organisatie van de 
amnestiebetoging van 5 april te 
Antwerpen, de te voeren propa
ganda in het arrondissement, de 
oprichting van nieuwe afdelingen, 
de financiële toestand. 

De raad dankte van harte de 
anonieme schenkers van een gloed
nieuwe prachtige installatie voor 
mikro bestemd voor onze auto-
kamionnette, waarmede onze VMO-
mannen onder leiding van Wim 
Maes werkelijk schoon werk pres
teren. 

Dr. Ballet werd verkozen als af
gevaardigde van het arrondisse
ment Antwerpen in het hoofd
bestuur, en Carlo De Ridder als ad-
junkt-sekretaris van het arrondis
sement, om Rudi Van der Paal te 
helpen in zijn zware taak op het 
arrondissementssekretariaat. 

Mortsel 
Eerste schepen De Weerdt, die te 

Mortsel een grote populariteit ge
niet, werd bij de samenstelling van 
het nieuw schepenkollege niet meer 
herkozen als schepen der gemeente 
Mortsel. In zijn plaats werden ge
kozen de hateUjke Jespers, en een 
zekere Maklenbergh in de plaats 
van Mevr. Gijsen-Dandus. 

Om de uitsluiting van Mevr. Gij-
sen en schepen de Weerdt te be
werken was de vrome Jespers niet 
te godsdienstig om de hulp in te 
roepen van de drie linksen. Dhr Jes
pers verklaarde zeer tevreden na 
de kiezing : <i 't Ging hier wit tegen 
zwart (hier bedoelde hij dhr de 
Weerdt) en wij hebben het gewon
nen ». 

Zullen de naïeve dwaze C.V.P.-ers 
van Mortsel, die beweren flamingant 
te zijn, nu eindelijk gaan begrijpen 
dat er voor de overtuigde Vlamin
gen geen heil is in de C.V.P.. en dat 
men langs die kant NIETS kan be
reiken ? 

Te Mortsel roepen de C.V.P.-ers 
de hulp in van de linksen om eigen 
gekozenen te limogeren, en te Gent, 
waar de C.V.P. eveneens een vol
strekte meerderheid behaalde, wer
den twee logemannen tot schepe
nen gekozen. 

O, die heilige alleenzaligmakende 
C.V.P., waarvoor zelfs de bisschop
pen propaganda maken... 

VMO-Aktivifeiten 
Onder leiding van Wim Maes 

provinciaal leider van de VMO 
(Vlaamse Militanten-Orde) werden 
tal van kolportages georganiseerd 
o.a. te Schoten, Merksem, Bras
schaat, Berchem, Borgerhout, Lier 
Antwerpen stad. 

De radiowagen met machtige 
mikro deed daarbij uitstekend 
dienst. 

Tal van bladen werden verkocht. 
Op zaterdag, 7 februari, trokken, 

samen met de radiowagen, ruim 
dertig VMO-mannen met grote 
spandoeken voor amnestie door de 
voornaamste straten van de stad. 
Deze kleine manifestatie was be
doeld als inzet van een groot
scheepse propaganda voor de am
nestiebetoging van 5 april. 

W-VLAANDEREN 
HALF-VASTENBAL VOOR STEUN 
AAN VLAAMSE BEHOEFTIGE 
GEZINNEN 

Zaterdag 7 maart 1959 vindt in 
het feestpaleis « De Engel » te Ich-
tegem om 20 u. 30, het Half-Vas-
tenbal plaats, waarop de Volksunie-
èrs en simpathisanten met hun fa
milie ten stelligste worden ver
wacht. 

De opbrengst van dit feest dient 
tot steun van Vlaamse behoeftige 
gezinnen. 

Het fünke orkest « De Meloryth-
mers > in Tirolerkledij vergast ons 
op « Een avond en nacht in Tirol ». 

Sketch, zang en dans tot in de 
vroege morgenuren. 

HASSELT 
De proiiagandisten kwamen ] sa

men onder het voorzitterschap 'van i 
Wim Jorissen en in aanwezigheid, 
van onze Antwerpse vrienden Rudi 
van der Paal en Karel Dillen. De 
aktiviteit voor de volgende weken 
werd vastgelegd. 

LIMBURG NAAR ANTWERPEN 
De prijs voor de bussen uit Lim

burg naar de grote amnestiebeto
ging te Antwerpen op zondag 5 april 
werd eenvormig vastgesteld op 
50 F. 

Men kan zich door betaling van 
die som laten inschnjven bij : 

Esters Marcel, Boerenkrijgsingel 
55, Hasselt. 

Désiré Dylst, Spoorwegstraat 72, 
Hasselt. 

Jef Jacobs, St Hubertusstraat 44, 
Hasselt. 

Mr. Jef Libens, Tiensepoort 38, 
St Truiden. 

Manu Brans, St Tiiidostraat 7, 
St Truiden. 

Fr. Clem Colemont, Diestsestéen-
weg, Nieuwerkerken. 

Cuppens, J., Kerkstraat 8, Nee-
roeteren. • •.• • 

René Evers. Dorpsstraat il52, 
Overpelt. •" tAi > 

Louis Van Helden, DorpsstSPaat 
150, Overpelt. , , 

Emiel Theelen, Leeuwerik, Alde-
ne'k. Maaseik. ., , 

Hugo Teelen, Bospoort 11, Maas
eik. ,, , 

Frank Joris, Berken 46, Gellik, . 
Pol Jorissen, Bloer, 33, Tongeren. 
Jef Usé. Tongersesteenweg 5, . ^ Q -

ninksem. 
Leon Duchateau, Daals t raat-J5. 

Riemst. ' • . 
Nikel Mereken, Daalstraat ,.1€, 

Herderen. 
Collas Bertie, Hanesteeg 7, feigea-

bilzen. 
Lode Lamote, ,Mo\enstx».^t^,j.^^ 

Drs. De Graeve, Nle I -b l^A^ .^ | r " ' . 

EICENBILZEN '*^ ' 
Hier werkt men aan de oprich-» 

ting van een plaatselijke V.M.O. af^ 
deling. Deze afdeling staat tevens 
aan de leiding bij de ledenslag Lim-' 
burg. I 

Bezoekt CAFE SCALA 
Molenstraat 22A 

Tegenover de post - Genk centrum 
Bij Lode Lamote. 
Het tehuis voor alle Vlaams

gezinden. 

VERBOND 
BLAUWVOETVENDELS , 
GROOT-BRUSSEL 

Men deelt ons mede dat zondag 
1-2-59 de stichtingsvergadering 
van het V.B.V. plaats had in Brus
sel. Verschillende jeugdleiders wa
ren aanwezig en de organisatie 
werd grondig besproken. 

Drie voorlopige vendelleiders 
werden aangeduid voer Brussel-
centrum, Brussel-west en Brussel-
noord-oost. Verder werden aange
duid : de muziekmeester, de secre
taris, de penning- en materiaal-
meester. 

Het geheel wordt voorlopig ge
leid door een oud vlaams
nationaal jeugdleider. 

Vlaams-nationale ouders stuurt 
uw jongens naar de enige ware 
vlaams-nationale jeugdbeweging. 
Alle aanmeldingen gebeuren op hef 
secretariaat. 

Tel. Brussel 78.18.93. 

VERCADÈRINC ^^^"^^ 
CAFE GUSTAAF SORGELOOS 

Strylant Grooik 
Zondag 8 maar t te 10 u. 30, 

Sprekers : 
Ach. Van Malderen, 
Steegmans, • , 
Wim Jorissen. 
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Parlementaire Werking 

Sint-Joost-ten- Node 
Vrijdag, 16-1-59, werd een eerste 

kontakt-vergadering belegd, om de 
Volksunie in het kanton uit te 
bouwen. 

Drie kernen werden opgericht, 
die onderscheidelijk een sektor zul
len bewerken. 

Ten 1ste : Sint-Lambrechts en 
Sint-Pieters-Woluwe. 

Ten 2de : Sterrebeek en Wezem-
beek-Oppem. 

Ten 3de : Kraainem en Sint-Ste
vens-Wolu we. 

Als eerste doelstelling, Abonne-
mentenslag, Steunzegelaktie, Le
denslag en Amnestieaktie. 

Beroep wordt gedaan, op leden, 
lezers, simpatisanten van de ove
rige twee gemeenten van het tan-
ton, (Etterbeek en Sint-Joost-ten-
Node) die hun steentje willen bij
dragen tot de uitbouw van de par
tij in ons kanton. 

Zij kunnen zich in vertrouwen 
wenden tot de kantonale verant
woordelijke. 

Leplat, P. Kerkhoflaan, 5, te 
Kraainem (tel. 20.12.96). 

Afdeling Ternat 
De zeer aktieve kernvoorzitter J. 

Vander Heyden zag zijn eerste wer
king bekroond met een leden- en 
eimpatlsantenvergadering op 15 
jan. jl. 

Na een welkomwoord handelde de 
kantonvoorzitter de heer Lode De 
Smedt over de plaatselijke noden, 
het gepresteerde en te leveren werk 
yan de Volksunie. 

Hierna werd door Achiel Van 
Malderen, hoofdbestuurslid, in een 
kernachtige rede over de algemene 
.toestand een klaar beeld gebracht, 
waarna hij ook de toestand op so
ciaal economisch gebied behandel
de. 

Afdeling Opwijk 
Vrijdag 8 jan. jl. kwam het^ kan-

tonbestuur de vergadering van af
deling Opwijk verrassen met een 
bezoek. In een zeer ijverig debat 
werden alle aktiepunten besproken, 
vastgelegd en georganiseerd. 

Afdeling Opwijk verdient alle lof, 
hun werking is een flinke steun 
voor gans het kanton en de krach
ten laten niet op zich wachten, 
zelfs de kantonale propagandalei
der komt uit Opwijk. Doe zo voort 
Opwijk: 

Dworp 
Zaterdag 14 maart te 19 u. 30, 

vergadering « In den Vlaamschen 
Leeuw » Kring, Dworp, 
Sprekers : 

Dhrn Wim Jorissen, 
Van Malderen. 

Alle kameraden uit het omlig
gende houden deze datum vrij, en 
zijn zeker tegenwoordig ! 

Kanton Wolvcrtcm 
De spreiding van ons blad over 

ons kanton is merkelijk verbeterd 
dank zij de onverpoosde inspan
ning • van onze propagandisten. 
Aangespoord door de suksessen 
behaald in het kanton Asse heb
ben jonge krachten zich ingezet 
om de onontbeerlijke Vlaams-
nationale macht uit te bouwen. 

Het beste nieuws kwam uit Bei-
gem en Grimbergen, waar een uit
treksel uit ons blad van 3 januari 
verspreid werd in alle gezinnen. 

Nu de Vlamingen weten dat met 
de huidige regering op Vlaams ge
bied niets te bereiken is — de stom
miteit van het verslag Merchiers is 
immers te wijten aan gans deze 
regering — nu is voor hen het ogen
blik aangebroken om onze rangen 
te versterken en voor hun vlaams-
gezindheid op straat te komen. 

Anderlecht-Dilbeek 
De op 28 dezer door gewest An-

derlecht belegde beperkte leden
vergadering kende een onverwacht 
sukses. De noodzakelijkheid van de 
vlaams-nationale strijd, van het 
verwerven van politieke macht 
dringt verder en verder door. 

Mr. Daniël De Coninck trad als 

eerste spreker op, met als thema 
« de schoolstrijd vroeger en nu ». 
Zijn uiteenzetting gaf ons onder 
andere een kijk op weinig gekende 
aspekten van ontstaan en ontwikke
ling van de schoolstrijd vanaf de 
franse revolutie in 1789 over de 
XIXde eeuw tot op heden ten dage. 

Na hem handelde kameraad 
"Achiel Van Malderen over Sociale 
Politiek in Vlaanderen. 

Zoals altijd hield het gloedvol en 
overtuigend betoog van deze geboren 
volksredenaar alle toehoorders in 
de ban. Sommige van zijn argu
menten, op Vlaamse sociale en eko-
nomische grondslag berustend zijn 
uiteraard zeer geschikt om buiten
staanders, niet-nationalisten te 
overtuigen en te winnen. Dit laat
ste weze een wenk voor onze pro
pagandisten. 

Als laatste spreker kregen we 
dan de voorzitter van gewest An-
derlecht, onze kameraad J. Steeg-
mans die een lans brak voor meer 
medewerking bij de uitbouw van 
ons gewest. 

Hij deed een oproep tot daadwer
kelijk meehelpen in de strijd : 
huisbezoeken afleggen, nieuwe le
den en abonnenten werven. Welis
waar staat ons gewest op kop voor 
de werving van nieuwe leden, 
maar dat is geen reden om op on
ze lauweren te gaan rusten, in
tegendeel. De aktie moet intensief 
verder gevoerd worden tot wanneer 
ons gewest weer de Vlaams-Natio-
nale burcht geworden is van wel
eer. Dat diegenen die niet mee op 
stap kunnen gaan ons dan tenmin
ste geldelijk steunen ! 

Tot slot van zijn rede richtte on
ze gewestvoorzitter een warme op
roep tot alle ouders van kinderen 
tussen 8 en 18 jaar, om deze laat-

• sten te laten toetreden tot de 
nieuwe Vlaams-Nationale jeugd
groep, het Verbond van Blauw-
voetvendels, of V.B.V., dat eerst
daags zal opgericht worden. 

Nieuwe leden en abonnenten 
werden ingeschreven en steungel-
den verzameld voor de verdere wer
king. Onze nieuwe afdeling-vlag 
zal weldra aangekocht worden. 

Bravo, Anderlecht-Dilbeek, doe 
zo voort ! 

De Secretaris, 
J. De Dobbeleer. 

ZANGFEEST IN BRABANT 

De uitbouw van het ALGEMEEN 
NEDERLANDS ZANGVERBOND in 
VLAAMS BRABANT is eindelijk 
een werkelijkheid geworden. Op 17 
december j.1. had de stichtingsver
gadering plaats van de afdeling 
A.N.Z. - BRUSSEL. 

Uw gewaardeerde medewerking 
of steun in welke vorm ook, zal 
dankbaar aanvaard worden. 

Als eerste groot initiatief staat 
op het programma een PROVIN
CIAAL LENTEZANGFEEST te Brus
sel op 19 april e. k. 

Kanfon Vilvoorde 
Een aanwinst van degelijke 

krachten in de stad Vilvoorde zal 
toelaten de werking uit te breiden. 
Onze kandidate bij de vorige ver
kiezingen heeft Vilvoorde verlaten 
en haar plaats werd ingenomen 
door jonge krachten. Terwijl zij in 
de hoofdstad zal verder ijveren 
voor de goede zaak, zal het kanton 
Vilvoorde in samenwerking met de 
andere kantons, het pionierswerk 
voortzetten. 

Gestadig maar zeker breiden we 
onze macht uit en hiervan zal op 
5 april in Antwerpen het bewijs ge
leverd worden. Op deze dag zal al
daar geen enkele nationalist uit-
ons kanton ontbreken. 

Schaarbeek 
De kring « Vlaams Leven » van 

Schaarbeek heeft het amnestie
wachtwoord al goed begrepen, want 
ter gelegenheid van hun joelfeest, 
dat plaats had op 17 januari was 
hun zaaltje versierd met de leuze 
« Elias vrij ! >, die als simbool tot 
het bekomen van amnestie voor al
len, door ons land moet rondgeba-
zulnd worden. 

Dit Joelfeest, dat, niettegen
staande het barre winterweer en 
het feit dat die avond verscheidene 
propagandisten in de stad « aan 
het werk » waren, door een zeven
tigtal aanwezigen werd opgeluis
terd, was vooral voor het flinke 
zangkoor < Lieven Duvosel » een 
sukses. 

Eén der aanwezigen die toevallig 
in Brussel verbleef, was zo opgeto
gen door de gulle sfeer van Vlaam
se samenhorigheid dat hij zich niet 
kon weerhouden eens een gelegen
heidstoespraak te houden over am
nestie. Hij spoorde aan tot aktie. 

Daartoe zal hij de kans krijgen. 
Voor die aktie komt het er voor

al op fian de krachten goed te bun
delen, want zoals de koorleider op
merkte in een kranige rede « alleen 
door eendracht worden we een ge
vreesde macht ». 

Kampioenen 

De propagandisten uit Asse, 
Groot-Bijaarden, Opwijk, Oetin-
gen, Gooik en het gewest Halle ha
len de kampioenenprijs thuis door 
het sukses, dat ze behaalden bij het 
werven van nieuwe abonnenten. 
Het blad MOET doordringen over
al en vrees mogen de Vlamingen 
niet meer kennen om er zich op te 
abonneren Met bangeriken komen 
we immers nergens en de durver 
alleen wordt in dit land geëerbie
digd. ABONNEER NU EN WERF 
ABONNENTEN. 

Op die manier draagt ge bij tot 
de belangrijke amnestiebetoging 
van 5 april te Antwerpen. 

ENKELE VRAGEN 
Aan onze ARBEIDERS : 
Wanneer zullen de sindikaten en 

de kleurpartijen denken aan onze 
250.000 werklozen en onze 200.000 
mobielen ? Voor wanneer werk In 
eigen streek ? 

Aan onze MIJNWERKERS : 
Wie steunt de agitatie in de Bo-

rinage, die onze mijnwerkers in 
Limburg werkloos maakt ? 

Aan onze LANDBOUWERS : 
Waar blijft het beloofde miljard? 
Aan onze MIDDENSTANDERS : 
Gaat het beter nu de twee mid

denstandspartijen C.V.P. en libera
len samen regeren ? 

Aan onze VLAAMSGEZINDEN : 
Hoeveel van onze ministers spre

ken aan huis Nederlands ? Wat 
komt er van de beloofde vastleg
ging van de taalgrens ? Van het 
statuut Brussel ? 

Aan onze INCIVIEKEN : 
Wat deed minister Harmei voor 

U in de homogene; p.V.P.-regering 
in 1958 ? Waaromf koos Eyskens 
Merchiers ais nieuwe minister voor 
justitie ? Waarom laat de C.V.P. 
hem begaan ? 

Z O E K E R S 
ZOEKT WERK 

Draaier - gereedsphapsmaker, ge
specialiseerd in hep vervaardigen 
van matrijzen voor, dieptrekwerk. 
Eveneens bedreven in onderhoud en 
nieuwbouw van werktuigmachines. 
Deed lager middelb. technisch on
derwijs en vaktekenschool. Wonend 
omgeving Brussel. Grote gezinslast. 
Zoekt bij voorkeur werk dat in zijn 
technische bevoegdheid ligt. Wil 
echter alle werk aanvaarden. Wie 
helpt. Schrijven blad. 

7 

Nationalist wenst in depot te ver
kopen tegen eerlijke en goede voor
waarden : schoenen, pantoffels, re
genkleding, enz. Schrijven blad. 

Om zaak uit te bpeiden vraag ik 
lening tegen hoge Intrest en lange 
termijn 20 k 30.000 frank. Schrijven 
blad. ^ / 

Naar aanleiding van de stemming 
over het statuut van de Europese 
School te Luxemburg heeft onze 
gekozene, Mr. F. Van der Eist, vol
gende principiële verklaring afge
legd : 

Ik heb mij onthouden om uiting 
te geven aan een zekere bekommer
nis die ik heb in verband met de 
Europese school te Luxemburg. 

Nu reeds kunnen wij het onge
zond verschijnsel vaststellen dat 
rond de Europese instellingen een 
nieuwe stand van ambtenaren ge
groeid is, die de neiging vertoont 
een kaste te vormen : zich boven 
de wetten verheveja achtend en 
praktisch ontsnappend aan ieder 
toezicht van <3e volksvertegenwoor
diging. 

Ik vrees dat de Europese school 
te Luxemburg zal dienen tot het 
kweken van bureaucraten, die tot 
geen enkel land en geen enkele cul
tuur behoren, die van uit hun be
voorrechte positie minachtend zul
len neerkijken op alle « inboorlin
gen ». 

Mijns inziens moeten de kinde
ren van de ambtenaren der Euro
pese instellingen opgevoed worden 
in hun nationale scholen, in een 
nationaal milieu, samen met ande
re kinderen van hun volk en in de 
taal en de cultuur van hun volk. 

Een ware Europeër mag geen o.n-
wortelde zijn, maar moet in €s 
eerste plaats behoren tot een volk 
en een nationale cultuur. 

Dit was de betekenis van de be
kende uitspraak van August Ver-
meylen : « Vlaming zijn om Euro
peër te worden », die een algemene 
draagwijdte heeft. 

Naar aanleiding van het debat over 
het probleem der grensarbeideis, 
die in Noord-Frankrijk werken, en 
die zwaar getroffen werden door de 
Franse devaluatie, ondertekende 
onze gekozene, Mr. Van der Eist, 
samen met de fractieleiders der an
dere partijen volgende motie, die 
eenparig door de Kamer goedge
keurd werd : 

« De Kamer, na de interpellaties 
over de grenskwestie te hebben ge
hoord, verzoekt de regering alles in 
het werk te stellen opdat alle grens
arbeiders snel opnieuw dezelfc'e 
koopkracht als op 10 augustus 1957 
zouden genieten. » 

Door Mr. Van der Eist werden ta ' -
rijke parlementaire vragen gestek', 
o. m. aan de ministers van Justitie, 
Landsverdediging, Financiën, Bu -
tenlandse Handel, Arbeid, Verkeer -
wezen. Volksgezondheid en Gezins
zorg. Het is ons niet mogelijk vA 
deze vragen in dit nummer van or 5 
blad te publiceren. Wij zullen in de 
mate van het mogelijke de vrage i 
die ons lezers het meest belang
stelling kunnen inboezemen samen 
met de antwoorden opnemen. Voor 
het overige zal Mr. Van der El&t 
zich rechtstreeks in betrekkin,' 
stellen met de personen die hem 
verzochten een bepaalde vraag t3 
stellen en verwijzen wij naar de 
officiële publicatie « Vragen en 
Antwoorden ». 

ANTWERPEN 
5 APRIL ANNESnEBEIOGING 

Verpleegster uitstekende aanbe
velingen zoekt wferk. Brussel, Gent 
of Antwerpen. ' ' 
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