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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Na een jaar! 

EYSKENS, de nieuwe Van Cnuwelneri 
Zoals destijds torenhoge ver

wachtingen gebouwd werden in 
Vlaanderen op Frans Van Cauwe-
laert, de grote leider der Vlaamse 
Beweging, die niet in vervulling 
gingen, maar plaats moesten rui
men voor bittere ontgoocheling en 
diepe verachting, zo werd na de 
laatste oorlog Eyskens de man van 
wie men in Vlaanderen <r iets » 
verwachtte. Men was bescheiden 
geworden, men was voorzichtttTer 
geworden : maar In gans de C.V.P. 
ontwaardde men slechts één man 
die men deze rol kon laten spelen, 
die nog een zeker vertrouwen ge
noot, vooral dan om zijn vlaams-
gezinde houding vóór de oorlog 
toen hij o. m. het beginselakkoord 
K.V.V.-V.N.V. ondertekende en 
voorstander was van federalisme. 

Het is een feit dat dit vertrou
wen misplaatst was en dat het met 
de dag duidelijker wordt dat Eys
kens slechts een nieuwe Van Cau-
welaert Is, een man die wel bereid 
Is de Vlaamse Beweging te gebrui
ken in dienst van zijn persoon, 
maar die niet bereid is ztjn persoorT 
in te zetten ter verwezenlijking 
van de doeleinden der Vlaamse Be
weging. Het is daarbij gemakkelijk, 
al te gemakkelijk zich te verschui
len achter het oude voorwendsel 
dat politiek de kunst der mogelijk
heden is en dat men realist moet 
Bijn. Dit realisme kennen we : het 
komt er op neer de rechtmatige 
Vlaamse rechten en belangen stel
selmatig op te offeren om zijn per
soonlijke positie niet in het gedrang 
te brengen. Alle toegevingen op de 
kap van de Vlamingen om eerste-
minister te kunnen worden en te 
kunnen blijven. Wat heeft Vlaan
deren aan een Vlaamse eerste-ml-
nlster die niet eens bereid is voor de 
Vlaamse belangen te vechten, doch 
deze prijs geeft zonder noemens
waardig verzet « om zijn regering 
niet in gevaar te brengen ». Derge
lijke man is een gewillig werktuig 
In de handen van onze tegenstre
vers en maakt het hen des te ge
makkelijker om achter zijn rug, 
door hem gedekt, hun objektieven 
te verwezenlijken. 

Het is na een jaar niet te vroeg 
om een oordeel te vellen. Des te 
meer daar wij overstelpt worden 
door feiten die voor zichzelf spre
ken. 

Er zijn van die kleine feiten, zon
der groot belang, maar die niette
min kenschetsend zijn : de wijze 
waarop hij meent de Vlaamse kul-
tuurverenigingen en hun afgevaar
digden te mogen behandelen; de 
lichtzinnigheid waarmee hij de 
Vlaamse problemen afwimpelt : 
wij denken aan de brief van de 
heer Eyskens aan de C.V.P.-sena-
toren waarin hij zo minachtend 
schrijft over « de bijl van de taai
oorlog » dat men moet begraven... 
(« La Libre Belgique, 11-2-1959). 

Doch er zijn andere feiten, die stuk 
voor stuk volstaan om een oordeel 
uit te spreken. 

De repressie 
Een van de zwaarste verwijten 

die men van Vlaams en kristelijk 
standpunt aan Eyskens kan ma
ken is wel zijn houding tegenover 
de slachtoffers van de repressie. 
Niets, letterlijk niets werd er ge
daan voor de slachtoffers der re
pressie onder de eerste regering 
Eyskens, homogene C.V.P.-regering. 
Toen de koalitieregering met de 
liberalen tot stand kwam leverde 
Eyskens hen met een licht gemoed 
aan Merchiers, zonder zich om hun 
lot te bekommeren... 

Het resultaat kennen we : we 
hebben er in ons blad reads vol
doende de aandacht op gevestigd. 
Wij mogen herhalen wat we daar
over geschreven hebben aan de 
hand van cijfers en objectieve ge
gevens : het was beter onder de 
regering Van Acker met Lilar aan 
justitie, dan onder de regering 
Eyskens met Merchiers. 

Is het geen ongehoorde schande 
een jaar nadat de verkiezingen 
achter de rug zijn en nadat Eys
kens eerste minister werd te moe
ten vaststellen dat een man als Dr. 
Elias nog steeds in de gevangenis 
verblijft ? Een hoogstaand man, 
een Vlaams idealist die voor zijn 
overtuiging gestreden en geleden 

heeft en die de eerbied verdient 
cok van zijn tegenstrevers. De 
Waalse socialist Hoyaux noemde 
het lot van Ellas « bizonder t ra 
gisch ». Eyskens, die Elias kent, die 
met Elias destijds het beginsel
akkoord K.V.V.-V.N.V. onderte
kende, die beter dan wie ook de 
ware drijfveren kent die mensen 
als Elias bewogen, hij vindt het lot 
van Elias blijkbaar niet tragisch en 
oordeelt dat veertien jaar gevan
genis nog niet volstaat. Hij is de 
cipier die Elias in de gevangenis 
houdt, want het was zijn plicht er 
voor te zorgen dat hij in vrijheid 
gesteld werd. 

Niemand zal aanvaarden dat hij 
het gebaar van Pontlus Pllatus her
haal t en naar Merchiers verwijst. 
p e t bewuste Vlaanderen zal Eys
kens deze gruwzame hardvochtig
heid nooit vergeven : hij schaart 
zich daardoor aan de zijde van de 
Struye's, de du Bus de Warnaffe's, 
de Moreau de Melens, de Moyer-
soens. Dit hadden wij ten minste 
van hem niet verwacht, 

(Lees door op blz, 3) 

De vrijwaring van hel Vlaams grondgebied 

DE GENADELOZE STRIJD 
Ieder rechtgeaard Vlaming volgt 

met geestdriftige Instemming de 
werking van de kultuurverenlgingen 
tegen de openlijke of vermomde ge-
biedsroof waaraan men langs de 
zgn. talentellingen het zegel wette
lijkheid poogt te hechten. 

De kultuurverenlgingen dienen 
oprecht gelukgewenst met de bro
chure « Geen talentelling > waar
in ze waarschuwend stelling nemen 
in zake de gaafheid van het Vlaam
se erfgebied en de voornaamste 
rechtsgronden uiteenzetten voor 
een territoriale taalvrede. 

Wie zich degelijk wenst in te 
lichten over de actualiteit van de 
Vlaamse strijd, kan dit stuk niet 
missen. Het sekretariaat der Volks
unie stelt zich ter beschikking om 
gebeurlijke bestellingen in ont
vangst te nemen en als tussen
persoon voor de uitvoering in te 
staan. 

Een eenvoudig vraagstuk 
Ondertussen Is de pers druk be

zig met het voorontwerp van Lefè-
vre te ontleden en stelling te ne
men. 

De Standaard ging de weg op 
van een... moeilijk compromis 
waarop we ons onvermijdelijk 
dienden voor te bereiden, onder
tussen is de stelling toch uitgelopen 
op een « onaanvaardbaar » wat het 
huidig voorontwerp betreft. 

Veel klaarder en moediger lijkt 
ons de positie van « Het Volk » 
die de betekenis van het taalgrens
probleem scherp ontleedt : De 
kwestie is te weten of de frans-
taligen die in een Vlaamse 
gemeente komen wonen het 

heid van dit gebied met de Vlaam
se volksgemeenschap' te verbreken, 
of men er de Vlamingen kultureel 
en sociaal-economisch mag komen 
verdringen en vernederen In hun 
eigen traditioneel erfgoed ea «poon-
gebied. 

Mag de hoofdstad verder met 
alle hulpmiddelen van de centra
listische staat onze volkskracht In 
weerloze verfransing opslorpen en 
tegelijk haar eigen bevolking uit
spuwen over gans Vlaams Brabant 
om er dezelfde verfransing door te 
zetten ? Het gevaar is niet denk
beeldig dat enkele tienduizenden 
(tot 100.000 en 200.000 !) verfranste 
brusselaars in de betere sociale 
klassen in Vlaams Brabant uit
zwermen en er de plaatselijke het 
volking, hun taal en kuituur tot een 
vernederende portie terug dringen 
en gans Vlaanderen in een provin
cialisme terugstoten waaraan het 
nog niet volledig ontwassen is. Is 
dat geen kolonialisme van de zui
verste soort ? 

Het Volk heeft in zijn polemiek 
met Duvieusart de diagnose zeer 
goed gesteld en, zoals meermalen 
reeds, blijk gegeven van meer fee
ling en sensus dan de door Van den 
Boeynants geïnspireerde Stan
daard, die de Vlaamse motieven 
meer als een politiek schimmen
spel hanteert. Dat steviger inzicht 
houdt onèes inziens verband met 
een sterker demokratische bekom
mernis, waaraan ook het Vlaamse 
vraagstuk gekoppeld ligt hoe men 
het ook moge draaien of keren. 

Terwijl de Standaard opineert 
over een noodzakelijk en moeilijk 
(en ook ingewikkeld) compromis 
of vergelijk, waarin elke partij moet 
toegeven, wijst het Volk met klem 

naar het sinds lang bestaande com
promis dat in het Harmel-centrum 
werd bereikt en waarbij vooraan
staande Vlamingen en Walen het 
niet alleen eens bleken te zijn om 
de homogeniteit der twee nationale 
taalgebieden te waarborgen doch 
ook in volledige overeenstemming 
waren over het uitstippelen zelf 
der taalgrens ! 

Elke toegeving op dat punt is een 
bron van onverzienbare miseries 
van sociale en politieke aard en een 
bres in ons volksbestaan even zeer 
als in de algemeen Belgische ver
standhouding. 

Doch wie het- doel Wil... 
Het volstaat niet de homogeni

teit van het Vlaamse erfgebied 
voorop te stellen. Men moet ook de 
middelen willen. Een broze nega
tieve verstandhouding tussen de 
Vlamingen van de diverse partijen 
volstaat niet om paal en perk te 
stellen aan het wettelijk en sociaal 
overwicht der verfransende koloni
satie. 

Een regime van faciliteiten voor
zien is in feite een regitfie van pr i 
vileges bekrachtigen, een bres 
slaan in de integriteit van het 
Vlaamse land en een wettelijk in
strument scheppen voor verdere 
aantasting. 

De nodige positieve maatregelen 
dienen integendeel genomen om de 
homogeniteit die men beoogt reëel 
te waarborgen. 

Het meest nijpende probleem ligt 
hier niet op administratief gebied 
in enger zin (binnenlandse zaken) 
maar op gebied van onderwijs en 
algemene nederzettingspolitiek (ur
banisme en huisvesting). 

(Lees door op blz. 3) 

AAN 
VICTOR 

LEEMANS 
Voorzifl-er der Scriptores 

Catholici 

De Scriptores Cathollcf, hebben 
u tot hun voorzitter aangeduid. 
Het is een hele eer, aan het hoofd 
te staan van de groep der leidende 
belgische kultuurdragers, van ka
tholieken huize. 

De tijd Is ver, dat u een der grote 
geestelijke leiders waart van het 
Vlaams nationalisme. 

« Jong Dietsland > en « Arbeids-
orde » gaven toen aanstoot aan de 
« weldenkende > burgerlijke ge
zagsdragers. 

U werden blijkbaar die « jeugd
zonden > vergeven en ze hebben u 
in hun kring opgenomen. 

Maar wij, uw vroegere vrienden 
en medestrijders, durven hopen, 
dat u toch, in uw diepste binnen
ste, IETS overgehouden hebt uit 
die schone tijd. 

Daarom doen wij beroep op u, 
om in die kreits van kultuurschep-
pende katholieken uw stem te la
ten horen, met al het gezag dat ze 
u hebben willen verlenen, ten gun
stige van een uwer vroegere vrien
den, die wel de ongelukkigste van 
allen mag worden genoemd, R n : 
ELIAS. 

Terwijl gij opgestegen ^iji, nat r 
de hoge toppen der belgische sa
menleving, kwijnt hIJ reeds vijf
tien jaren in een belgische gevan
genis. 

In geweten, zult gij niet durven 
verklaren, dat zijn schuld, groter 
is dan de uwe. 

Zijn daden werden ingegeven, 
door dezelfde edele motieven, die 
gij vroeger in Jong Dietsland hebt 
voorop gesteld. Gij waart als op
volger van Lodewijk Dosfel, wiens 
ideeën u eens hebben bezield, de 
geestelijke fundamentlegger van 
het Vlaams nationalisme — dat 
eens moest leiden, tot de herwor
ding tot volk van de Vlaamse be
volking in de belgische staat. 

Dr. Elias, verkondigde dezelfde 
waarheden, maar voegde daarbij, 
op het politieke vlak, de strijd op 
het openbare forum. 

Ook gedurende de oorlog, stond 
gij niet ver van hem af — en dus 
weet gij, dat geen verraad in zijn 
bedoeling lag bij de uitoefening van 
zijn politieke functie, evenmin als 
bij u in uw hoge administratieve. 

U kent zijn gezegde, dadelijk na 
de capitulatie « geen tweede aktl-
visme, — en u waart met J- Custers 
toch de eerste om in de hoge ad
ministratie te worden ge(parachu-
teerd. 

In naam van de oude vriend
schap, mogen wij u, bij uw nieuwe 
kultuurdragende vrienden, die op 
de koop toe zich katholiek noemen, 
aan te dringen, opdat zij hun beste 
pen zouden opnemen om na 15 lan
ge jaren, de verlossing te vragen 
van Dr. Elias uit de dodende ker
ker. Dr, Leo Wouters. g .-_„ , . . . j„. —„ , „ , ^ „^^„ .vxvii. yj^ca uuui up ui^. O) Kcr. ijr, L,eo wouters, 
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Antwerpen 5 juli - Voormiddag van hel Vl. Nar. Zangfeest 

GROTE VOLKSUNIEVERGADERING 
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April II - Mei I 

Finalist Caesar-Kwig : Niets ! 
Veni. Vidi, foelsjie. 

Discoverer II 150 km hoog over 
de polen 
Poolshoogte nemen. 

Cornelia blijft goeverneur- ge
neraal... 
Le ministre règne mai» ne gou-
verne généralement pas. 

Van Eynde weer eens tot de or
de geroepen 
Een bisoB - êew man. 

DuWes exit 
Wat eens Dulies, eens nul es. 

Bagdadpakt wordt Ankarapakt 
Bah ! dat pakt. 

Ballerina Margot Fonteyn tenig 
uit Panama 
De dans ontspringen. 

F. C. en Standard Luik verlie
zen beiden een punt 
Laat de luiken geloken zijn... 

Proces om 21 ha. Baarle-Hertog 
of Baarle-Nassau ? 
Baarlijke onzin. 

Premier van Ghana vraagt hulp 
Touré Secours. 

Geen Russen meer toegelaten 
op Afrikaans-Aziatische confe
renties 
Rus, roest ! 

Wordt Nederlandse film in 't 
« Vlaams » gedubd ? 
Den oUander koet nie skoine 
genoeft. 
Rerum Novarum gevierd met 
materialistische leuzen 
Hoc est mutatio remm.. . 

Strontium 90 wordt gevaarlijk 
voor mensdom 
Destrontificatie dringend ge-
eist. 
Tories aan de winst in Enge
land 
Lost laboar indeed for lost La
bour. 

Geeft C.V.P. meerderheid in Se
naa t prijs voor zetelaanpassing? 
Wie niet slim is, moet ook niet 
sterk zijn. 

1 - * -

Mei II. 

.3,5. « Vlaamse » goeverneurs willen 
geen Vlaamse Dag te Brussel 

, Niet vo<w de dag durven komen. 

16. Kolenkrisisplan van Hoog Gc-
; zag E.G.K.S. verworpen 

Holenkrisis «1 Gezagskrisis ? 

\8. Adamski bezocht Venus • 
De oude Adam komt altijd bo
ven. 

'èO. Koning Boudewijn tussen film
sterren te Hollywood 

. The king can do no wrong. 

Minister Wigny : ezelsoren Toor 
Deltaplan 
Le plan Delta, e'est du V.N.V. ? 

8.000 huizen zonder W. C. in 
Brabant 
Een onvermoede vorm van mo-
feiUteit. 
Sterke rede van V.E.V.-voor-
a t t e r Mullier te Bokrijk 
Mullier fortis, qnis inveniet! 

Grammens op strijddag aange
houden 
De aanhouder wint... 

Koning Boudewijn blijft alleen 
te Laken 
Het hele Laken naar zijn kant 
trekken. 
Eyskens : Talenontwerp Le-
fèbvre alleen een werkstuk 
Beter geen stukken maken, 
mijnheer de Minister. 

Aap Able telegrafeerde uit neus 
'van raket 
Oeer de neus praten. 

Electriciteit uit H-O cellen ? 
Uit alle ho piles maken. 

Laredo wint koningin Elisabeth 
Tloolwedstrijd 
Prie noten op n jn zanc heb> 
ben. 
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Renegaten 
Het is van ouds een bekend ver

schijnsel dat renegaten de blijven
de behoefte gevoelen hun « betrouw
baarheid > te bewijzen. Kazak-
draaier,s hebben waarschijnlijk a l 
tijd het onaangenaam gevoel ge
wantrouwd te worden en niet los 
te komen van hun verleden. 

Craeybeckx en Declercq, deze 
twee gewezen activisten en Vlaams
nationalisten, doen in dit opzicht 
uitermate hun best de laatste 
tijd. 

Gouverneur Declercq, die zo bi
zonder ijverig geweest is om onze 
amnestie-betoging te verbieden en 
te doen mislukken, heeft thans de 
Vlaamse Dag die te Brussel zou ge
houden worden met alle middelen 
tegengewerkt en dit initiatief doen 
mislukken. 

Voor deze ^ gearriveerde * is 
vlaamsgezindheid en vooral Vlaam
se strijdbaarheid blijkbaar een 
gruwel. Hij houdt zich liever met 
Franse literatuur bezig... 

Burgemeester Craeybeckx heeft 
zich weer eens doen opmerken door 
Wilfried Martens, voorzitter van 
het jeugdkomitee, te verbieden in 
de Beurs te Antwerpen een rede te 
houden over « Brussel, onze hoofd
stad >. De man die Brussel niet zou 
los laten, was van oordeel dat dit 
een politieke rede zau zijn die niet 
mocht gehouden worden in de 
Beurs, eigendom van de Stad Ant
werpen. Van enggeestig machts
misbruik gesproken ! 

Maar wat denken de heren Del-
waide en es., C.V.P.-schepenen van 
Antwerpen, daarvan ? 

Hebben zij dan niets te zeggen ? 
Voor het overige is Craeybeckx 

waar.schijnlijk ook voor " vrijheid 
en demokratie >, voor vrijheid van 
mening, vrijheid van vergadermg, 
enz... Alleen niet voor de strijden
de vlaamsgezinden. Wat hem niet 
zal beletten op 11 juli a.s. een hol-
klinkende vlaamsgezinde rede te 
houden. Kwestie van een zeker 
kieskliénteel te bevredigen. 

Andere renegaten doen het niet 
beter : in de senaatsgro€(p van de 
C.V.P. ging het er heftig aan toe 
over de talentelling en de geplande 
nieuwe roof van Vlaams grond
gebied. 

Enkele Vlaamse senatoren, o.a. 
Karel Van Cauwelaert, verdedigden 
er de Vlaamse volksbelangen tegen 
Duvieusard, Nihoul, e. a. Als ver
moord zwegen die twee andere re
negaten : Leemans en Custers. Ook 
zij achten het wenselijk met het 
oog op Ijun loopbaan in de C.V.P. 
en omwille van hun ministeriele 
ambitie hun verleden te doen ver
geten. Dus liefst veel praten over 
financiële, ekonomische, sociale 
problemen, maar zwijgen over 
Vlaamse belangen. 

Treurig, maar waar ! 

Missies eenf-alig frans 
Volgens « De Standaard » van 2 

juni 11. zal « Het Centraal Bureau 
van Onderwijs der Katolieke Mis
sies J, gevestigd te Leopoldstad, 
voortaan haar briefwissehng uit
sluitend in het frans versturen. 
« De Standaard * noemt dit een be
lediging van 2 3 van de missiona
rissen, die Vlamingen zijn. En De 
Standaard voegt eraan toe dat de 
mentaliteit van ie hogere kerke
lijke kringen net zo goed als die 
van de Hogere Hofkrii^gen dient 
gezuiverd. De trap is hard aangeko
men en de echo van De Standaard 
is een kreet van pijn. Morgen is dat 
weer vergeten en slaapt men weer 
in. 

Zo komt het dat men binnen en
kele weken dan weer een flinke 
nieuwe trap krijgt. 

Hebben onze zo talrijke Vlaams-
gezinde Vlaamse missionarissen 
niet altijd moeten dienen als ver-
fransingsfaktor in Kongo ? Zij 
moesten Frans onderwijzen. Ne
derlands mocht niet. 

Ondertussen zijn onze brave fla
minganten, die denken dat de 
Vlaamse Beweging altijd maar 
voomitgaat weer eens bediend. Zul
len ze nadenken ? 

Een uitdaging 

Grammens werd dus om die pek-
eierengeschiedenis voor twee maan
den achter slot en grendel gedraaid. 
En men heeft het cinisme zo ver 
gedreven hem aan te houden op een 
vergadering van de Vlaamse Volks
beweging, een organisatie waarvan 
Grammens, zoals onlangs in een 
van hun publikaties stond, de spil 
en de duivel-doet-al was. Eerste-
minister Eyskens, een goede vriend 
van de heer Grammens, heeft in
derdaad werkelijk geen tijd om zich 
met sentimentele Vlaamse vraag
stukken bezig te houden. Hij heeft 
ook geen tijd om zijn stellige be
lofte in te lossen Dr. Elias vrij te 
laten. Ook Grammens zal mogen 
brommen. Misschien zal men in die 
kringen die het per se van de C.V.P. 
willen hebben eindelijk eens terug
keren naar de öbjektiviteit en nuch
ter worden. 

Dan zal het nieuwe offer toch 
tot iets dienen Want hetgeen 
'< Vlaanderen > zich laat welgevallen 
van de goede C V.P.-Vlaanisgezm-
den, zoals Eyskens. is gewoon fan
tastisch. En overal elders wel on
denkbaar. 

Na Canshof Moens 

Het Hof bedenkt ons met öc ene 
prettige verrassing na de andere. 
Was eerst de beruchte Ganshof van 
der Meersch, de grote man van de 
naoorlog.se baldadige uitzuiverings-
werk, hun., kandidaat voor het goe-
vemeurschap van Kongo, thans had 
men het oog laten vallen om de al 
even beruchte Moens de Fernig, de 
man van de Franstalige Wereldten
toonstelling om een soort boven-
gezag in Kongo te gaan uitoefenen. 

Er is eien tijd geweest dat men 
aan het Hof voorzichtiger was om 
de gevoelens van de Vlaamse meer
derheid in België niet te krenken. 
Het was de periode tussen 1930 en 
1940. Toen was Vlaanderen echter 
politiek een macht door het feit 
dat de* Vlaams nationalisten in Ka
mer en Senaat over een degtigtal 
mandaten beschikten. Komt eens 
die tijd terug dan zal men ook de 
Ganshoffen en de Moensen in hun 
ruim verdiende vergetelheid laten. 

De partijgenoten 

Men vraagt zich n a de interpella
tie Duvieusart af wie nu eigenlijk 
de C.V.P. stellingen verdedigt, de 
Waal Duvieusart, oud-minister of 
Bert D'Haese, die in < De Stan
daard > zich zo wat met de C.V.P. 
zelf vereenzelvigt. De C.V.P. is « het 
schild en het zwaard van Vlaande
ren ». De C.V.P.-er Duvieusart wil 
echter van geen Vlaams schild we
ten en als hij het zwaard hanteert 
is dit het oude franskiljonse zwaard. 
Brutaal cinisch beweert die oud 
C.V.P.-minister dat de Vlamingen 
geen rechten hebben op hun eigen 
grond en dat we die ter beschik
king moeten stellen van de frans-
tahgen. De C.V.f'.-er Duvieusart 
zal er echter naast pakken. Als de 
franstaligfe Brusselaars niet meer 
in Brussel willen blijven en toch 
in hun nieuwe gemeente Fransta
lige scholen wensen dat ze dan 
naar Waterloo of een ander Waals 
dorp gaan wonen. Wij hebben hen 
in onze dorpen niet nodig zo ze zich 
niet wensen aan te passen. 

Hierbij bedenken we dat de C.V.P. 
in haar verkiezingskampanje niet 
gesproken heeft van nieuwe Vlaam
se gebieden voor de verfransing te 
ontsluiten maar wel van de taal
grens vast te leggen en van de Vla
mingen te Brussel een degelijk sta
tuut te geven. Dat de Vlaamse 
C.V.P.-ers nu maar eens uit het de
fensief van de talentelling komen 
om tot het offensief, over te gaan. 

Ze moeten niet eens meer vragen 
dat wat hen voor de verkiezingen 
uitdrukkelijk beloofd werd-

Einde van een dwaling ? 

Na lichtvaardig te zijn heenge-
stapt over de politiek van minister 
Van Hemelryck tegenover de Vla
mingen schijnt De Standaard van 
de dwalingen haars weegs terug te 
keren. 

In elk geval wordt opnieuw met 
de eis uitgepakt van Nederlands
talig hoger onderwijs te Elisabeth-
stad. Er wordt aan toegevoegd dat 
de Vlamingen ginder niet begrijpen 
dat men wel het Nederlandstalig 
middelbaar onderwijs wil bevorde
ren maar niet het hoger. Wij gelo
ven dat geen enkel denkend mens 
dit zal begrijpen. En dat er dus ook 
geen enkele reden was om Minister 
Van Hemelryck c^ te hemelen als 
hij in een interview de Vlamingen 
wat siroop rond de baard smeert 
en hen terzelfder tijd een opstop-
per van belang geeft door hen het 
hoger Nederlands onderwijs te ont
zeggen. Bij ons pakt zo een spelletje 
niet. 

Die « man van het jaar » in 58 
.speelt trouwens een duivels gemeen 
spelletje. Aan de ene zijde ontmoe
digt hij de Vlaamse jongens die in 
he t Nederlands hun hogere studies 
willen doen door hen in het onze
kere te laten dat dit onderwijs er 
komt en hen zo naar het Fransta
lig onderwijs te loodsen. Aan de 
andere kant beweert hij dan dat er 
praktisch geen .studenten zijn voor 
de Nederlandstalige afdeling van 
het hoger onderwijs. Het is het
zelfde geniepig spel dat hier nog 
te Brus.sel gespeeld wordt met de 
formulieren allerhande. De Neder-
land.stalige zijn steeds in druk en 
achteraf beweert men dat prak
tisch iedereen een franstalig for
mulier gebruikt heeft. Maar moet 
De Standaard met haar overgrote 
liefde voor de huidige regering ook 
dit spelletje dekken ? Wij hopen 
dat ze wat onafhankelijker wordt. 
Vlaanderen gaat toch voor een 
Van Hemelryck 

Nieuwe Koningskwestie ? 

De heimelijke vijanden van ko
ning Leopold in de C.V.P. — Van 
Cauwelaert, De Schrijver, Ey.s-
kens, e. a. — die niettegenstaande 
de grote verontwaardiging van de 
koningsgezinde openbare opinie de 
grote bonzen gebleven zijn in de 
C.V.P., schijnen de gelegenheid aan 
te grijpen om hun vete verder uit 
te vechten. 

Pas zijn zij terug aan het bewind 
of de koningskwestie wordt her
opend. Leopold werd al verbannen 
uit Laken. 

Wij hopen maar dat de Vlamin
gen ondertussen wat bijgeleerd 
hebben, en zich niet meer zo warm 
zullen maken voor de verdediging 
van de belangen van een vorsten
huis dat zich tegenover hen zo on
dankbaar getoond heeft. 

Het is overigens een publiek ge
heim dat het hardnekkig verzet te
gen kulturele autonomie o. m. komt 
van de door-en-door fransgezinde 
Hofkringen. 

Indien wij dus geen reden heb
ben om als verdedigers op te t re
den van het Hof denken wij toch 
het onze over de houding van deze 
heren C.V.P.-ers. Hadden zij maar 
evenveel durf en energie om de 
Vlaamse belangen te verdedigen, 
als om hun persoonlijke veten «it 
te vechten ! 

Nieuwe nijverheden 

Eerste-minister Eyskens gaat 
ernstig voort met zijn plannen. Ter
wijl hij die echter aan het beden
ken is verdwijnen de werkgelegen-
heden in Vlaanderen verder. 

Te Leuven, zijn eigen stad, .stelt 
een groot metaalbedrijf thans nog 
een 500 man te werk tegen vroe
ger 1500, in Herent in een ander 
metaalbedrijf werken nog een 100 
man tegen vroeger een 300. Het 
prachtigste voorbeeld vormt echter 
Werchter. Daar wil men de brouwe
rij sluiten .. omdat ze opgeslorpt 
wordt door een nieuwe grote brou
werij die in de Borinage zal opge
richt worden ! Dat zijn geen plan
nen meer. Dat zijn feiten ! 

Wefkom, Belgische Kassei 
— Weet gij, vroeg ik aan Casimir, waardoor België het meest bekend 

is in Amerika ? 
— Wie zou dat niet weten, antwoordde hij, door Spaak en door Jan 

Albert Goris. 
— Nee, Casimir, door zijn kasseien. 
— De hoogste lof die koning Boudewijn in Amerika te horen kreeg, 

was : < Welkom, Belgische kassei». Wat er niet alleen op wijst dat onze 
kasseien een internationale vermaardheid bezitten sedert de socialisten ze 
hebben opgebroken om Leopold weg te jagen, maar dat deze kas.seien sim-
patiek zijn aan de Amerikanen. Ik kan moeilijk geloven dat het is om
wille van het gebruik dat de socialisten ervan gemaakt hebben. 

— Ge moet niet proberen Amerikanen te verstaan, zei Casimir. Als 
Karel daar geweest is, of liever Charles, ge weet wel de regent van de ruim 
twee honderd executies, dan hebben ze hem geen kassei genoemd, hoewel 
zijn gezicht er verband mee houdt. En ik vraag mij af wat de Amerikanen 
mogen geloven van hun gazetten als ze daar zo maar zonder blozen uitvin
den dat Boudewijn gaat trouwen met een meiske waarvan ik de naam niet' 
kan uitspreken maar dat geld genoeg heeft om de Belgische financies ge
zond te maken. Dat noemen ze in Amerika een huwelijk uit liefde. Ik 
meen echter dat het geld van dat meiske beter zou te pas komen in de kas 
van de dinastie. Dat zou onrechtstreeks onze nationale financies ten goede 
komen en nieuwe uitgaven sparen zoals een kasteel per twee man, een 
hofhouding per man, enz. 

— Casimir, öat kasteel waar schildwachten voor lopen en dat ander 
nog en dat derde nog, dat is zo «reusachtig groot dat ik mezelf afvraag hoe 
ze er niet in verloren lopen. Het is groot genoeg dat ze er kunnen in wan
delen, eten, slapen zonder elkaar te ontmoeten als ze liever geen uitstaans 
hebben met anderen. Waarom nu nog een nieuw kasteel, een nieuwe dota
tie, een nieuwe hofhouding voor Albert ? En" waartoe dienen al die deco
ratieve leeglopers van die hofhouding ? Dat kleine mormel van een Maria-
Cristina komt eens naar Antwerpen met een gouvernante; dat is te begrij
pen, maar heeft die ook reeds een vleugeladjudant nodig ? Het zal nog 
lang duren eer ze vleugels heeft en toch moet zo'n overbodig personage 
meegaan. 

— Die hofhouding belet de koni ng te denken, te doen, te spreken,te 
lachen. Gij hebt gezien hoe vrolijk en glimlachend hij is in Amerika, ver 
van huis en ver van de hofhouding. Haal er de zedeles uit. 

— Zou hij die hofmaarschalk in Amerika niet kunnen kwijtspelen, 
vroeg Casimir. Die beet op zijn tanden omdat de koning Vlaams .sprak en 
omdat de voorste spandoek met welkom in 't Vlaams was. Dat gebeurt 
niet in België. 
j — Leve Amerika Casimir, en leve de republiek. 

Clt. 
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De genadeloze 

Slrifd 
(Vervolg VEin blz. 1) 

De transmutatieklassen missen 
volledig hun doel en moeten afge
schaft worden. In plaats van ge-
beurlijke franstaligen in de Vlaam
se gemeenschap terug te brengen, 
worden ze misbruikt om talloze 
Vlaamse en tweetalige families te 
verfransen. 

Het stelsel was trouwens uitdruk
kelijk als voorbijgaande overgangs
maatregel bedoeld. 

En op dat punt werd nooit de 
minste wederkerigheid tussen 
Vlaanderen en Wallonië beoogd. 

Daarenboven dient bepaald zoals 
door onze algemene voorzitter voor
gesteld dat aan de leerplicht slechts 
kan worden voldaan in de taal van 
de streek, dit om te verhinderen 
dat het onderwijs gekoppeld met de 
Bnelle verkeersmiddelen zou worden 
misbruikt om dezelfde integriteit 
der Vlaamse gemeenschap met de 
wettelijke steun van een kosteloos 
onderwijs en schoolvervoer in de 
hand te werken. 

De gemeenschap heeft'tot plicht 
een volksverbonden elitevorming 
en een homogene sociale stratifica
tie in Vlaanderen en Walloni'é te 
bevorderen. 

Een ander middel ^s de ontwik-
keUng van een nederzettingspolitiek 
waardoor de Vlamingen en Walen of 
franstaligen worden aangemoedigd 
om zich in Vlaamse respectievelijke 
Waalse gemeenten en woongebieden 
in het onmiddellijk bereik der 
hdbfdstad te vestigen. 
Waals-Brabant en Noord-Oost-He-

negouwen zijn hiervoor even ge
schikt als Vlaams-Brabant. met de 
huidige snelle verkeerstechniek die 
deze plaatsen dichter van het cen
trum brengt dan dit voor de oude 
voorsteden het geval is. 

De decongestionering der grote 
steden is aan de orde en overal ter 
wereld zoekt men in de richting van 
kleinere dochterssteden en goed ge
kozen residentiegebieden die te 
verkiezen zijn boven een ordeloze 
uitbreiding van voorsteden en lint-
bebouwing. 

In België bestaat er echter geen 
politiek van ruimteordening en wat 
er aan urbanistische bekommernis 
bestaat is geconcentreerd rond de 
hoofdstad en gevoed door de hoop 
gans Brabant in een misdadig en 
ordeloos verfransend amalgaam op 
te slorpen, zonder enige eerbied 
voor de eigen situatie van VI.- en 
Waals-Brabant in dit geheel. 

Een selectieve vestiging is noch
tans gemakkelijk te bereiken zowel 
in het kader van een algemene 
plarming als in het kader op vrije 
vestiging door het invoeren van ze
kere voordelen en administratieve 
Indicaties. Doch wij hebben geen 
ernstige politiek van huisvesting en 
nederzetting. Met alle middelen 

van de centralistische staat wordt 
de uitbreiding der hoofdstad begun
stigd zonder enige rekening te hou
den met de eigen aard en het erf-
en woongebied der 2 nationale ge
meenschappen. En dit zou weleens 
tot fatale moeilijkheden kunnen 
leiden wanneer men steeds verder 
de tot dusverre territoriaal goed 
afgetekende volksgemeenschappen 
verder dooreengooit en ontwricht. 

Vlaanderens integriteit is 

slechts ten volle 

gewaarborgd door 

zelfbestuur 

Het volstaat niet de integriteit 
van de Vlaamse volksgemeenschap 
en haar normale ontplooiing op 
haar eigen erfgebied te bepleiten en 
hiervoor alle wettelijke maatrege
len te ontwerpen. Die gaafheid is 
slechts ten volle gewaarborgd wan
neer ook de organen van gezags
uitoefening op dezelfde basis zijn 
Ingericht, en wanneer elke gemeen
schap op haar gebied over een vorm 
van autonomie beschikt. 

Dan alleen zal men de middelen 
in handen hebben om het VI. volks 
welzijn in zijn geheel en zonder 
hinderlijke en onmogelijke om
wegen na te streven. 

Dan alleen ook zal men staan 
voor een ware demokratie op poli
tiek gebied, wanneer een eigen 
Vlaamse gezag zal afgestemd zijn 
op het ritme der eigen Vlaamse pu
blieke opinie, op sociaal gebied wan
neer de sociale stratificatie niet 
meer zal gekruist worden door een 
vernederend franskiljons machts
misbruik, op economisch gebied, 
wanneer Vlaanderen zelf al zijn 
hulpbronnen van zijn kinderen zal 
kunnen aanwenden zonder sabotage 
van Wallonië of Brussel, en ook kul-
tureel gebied wanneer de fransspre-
kenden niet meer zullen mede-
beslissen over wat goed is voor de 
Vlaamse kulturele ontplooiing. 

De « taalvrede > zal in dit land 
en te Brussel slechts werkelijkheid 
worden, wanneer zij niet alleen 
territoriaal maar ook institutioneel 
zal zijn. 

De franssprekende gemeensc'J ap 
zal slechts haar hegemonie en ex-
pansiezucht opgeven — we zouden 
liever zeggen haar kolonialisme — 
wanneer de Vlaamse gemeenschap 
in het raam van eigen instellingen 
volledig mondig zal zijn. Ook de 
Zwitserse taalvrede is trouwens 
alleen territoriaal verzekerd omdat 
hl] "door een federatieve staats
inrichting en een werkelijke staats-
bevoegdheid van de deelstaten 
wordt eewaarborgd-

EYSKENS 
de nieuwe Van CauwelaerI 

De zetelaanpassing en de 

kieswetwijziging 
(Vervolg van blz. 1) 

De C.V.P. had de zete4aanpassing 
aan het bevolkingscijfer plechtig 
beloofd en wel zonder afwijkingen 
of uitzonderingen. Volksvertegen
woordiger Van den Daele heeft op 
het partijkongres van de C.V.P. te 
leper de partijleiding en de heer 
Eyskens openlijk verweten dat zij 
deze plechtige belofte niet gehou
den hebben : reeds onder de homo
gene C.V.P.-regerlng die Eyskena 
onmiddellijk na de verkiezingen 
vormde, werd een wetsontwerp in
gediend op de zetelaanpassing 
waarin de verworven posities van 
de Waalse arrondissementen er
kend worden ten nadele van de 
Vlaamse arrondissementen. Eys
kens verloochende daardoor het 
standpunt dat hij zelf ingenomen 
had toen hij het wetsvoorstel Van 
den Daele van 20 november 1957 
mede ondertekende. Of was het 
toen maar bedoeld als propaganda 
tegenover de goedgelovige Vlaamse 
kiezers ? 

Het nieuwe wetsontwerp dat de 
liberale minister van Biimenlandse 
Zaken thans ingediend heeft, 
handhaaft niet alleen dit onrecht 
tegenover de Vlamingen, maar de 
liberalen hebben van de gelegen
heid gebruikt gemaakt om zekere 
wijzigingen aan de kieswetgeving 
te eisen die op zichzelf verdedig
baar zijn omdat zij beogen de even
redige vertegenwoordiging beter te 
verzekeren en de kleine partijen 
evenveel kansen te geven als de 
grote. De heer Eyskens, onder in
geving van Theo Lefèvre, heeft de 
kans schoon gezien om vlug een 
clausule te laten inlassen waarvan 
iedereen weet dat zij enkel en al
leen tegen de Volksunie gericht is. 
We bedoelen de 5 % clausule. Daar 
de kommunistische partij in Hene
gouwen en Luik meer dan 5 % be
haalde, kan er niet aan getwijfeld 
worden dat de Initiatiefnemers ho
pen hierdoor de Volksunie, de enige 
Vlaamse partij, uit te schakelen. 
Nu zij de schoolkwestie en de gods
dienst niet meer kunnen misbrui
ken, zoeken zij ons door andere la
ge en walgelijke middelen te tref
fen. Zij zouden zich echter lelijk 
kimnen misrekenen... 

Ondertussen weten wij ook op dit 
plan wat wij aan Eyskens hebben... 

Doch in de rangen van de CV .F. 
is men niet zeer gerust in de ge
volgen die de kieswethervorming 
die aan liberalen toegezegd werd, 
zou kunnen hebben. Er gaan voor
zichtige stemmen op van C.V.P.-
zijde; de zetelaanpassing is onge
twijfeld een Vlaams belang, maar 
het is nog een groter Vlaams belang 
dat de C.V.P. in de regering zou 
kunnen blijven, ook na nieuwe ver
kiezingen... Wanneer nu de kieswet
wijziging de C.V.P.-meerderheid in 
de senaat in gevaar zou kunnen 
brengen, moet men wel overwegen 
of de zetelaanpassing deze prijs wel 
waard is. Nog zijn het proefballon
netjes die opgelaten worden. Doch 
men ziet duidelijk uit welke hoek 
de wind waait : de meest recht-

Die relatieve autonomie is de eni
ge uitweg om aan België na het 
tijdvak van het « Belgique Latine 
OU pas > zijn politieke stabiliteit 
terug te schenken en ook de enige 
grondslag om in verenigd Europees 
verbond het nationaliteitenpro
bleem op te lossen. 

De Brussel-Belgische soep is geen 
goed voorbeeld voor Europa. 

Waar staat Europa hierbij? 

Dhr Duvieusart heeft de euvele 
moed gehad Europa tegen Vlaan
deren te willen uitspelen en de ter
ritoriale Inteeriteit van Vlaande-

matige Vlaamse volksbelangen 
moeten wijken voor het C.V.P.-
partijbelang. Anderzijds zal men 
dan wel beroep doen op de Vlaam
se socialisten en liberalen, omdat 
men niet kan rekenen op de Wa
len en franskiljons in de C.V.P. ! Is 
er groter bedrog denkbaar ? 

In ieder geval ziet het er met de 
zetelaanpassing onder de regering 
Eyskens niet goed uit en het zou 
niet te verwonderen zijn moesten 
de Vlamingen nogmaals het kind 
van de rekening worden ! 

Talentelling 
Al even stichtend is de komedie 

die zich reeds afgespeeld heeft in 
verband met de talentelling. Men 
kent het berucht geworden ontwerp 
van de Minister van Binnenlandse 
Zaken dat in het Vlaamse land een 
storm van protest heeft doen op
gaan. Thans beweert de heer Eys
kens dat dit maar een voorontwerp 
is, dat het door de regering nog niet 
goedgekeurd werd, dat het vatbaar 
Is voor wijzigingen. Maar het is on
denkbaar dat de minister van Bin
nenlandse Zaken ruchtbaarheid 
zou gegeven hebben aan dergelijk 
ontwerp, in een zo belangrijk 
vraagstuk, zonder er eerst met de 
eerste minister over gesproken te 
hebben. 

Het lijdt voor ons geen twijfel 
dat Eyskens ook deze Vlaamse ne
derlaag, die vervat ligt in het ont
werp Lefèbvre, reeds aanvaard had 
en dat hij pas van houding ver
anderd is toen hij zich rekenschap 
gegeven heeft van de terugslag in 
Vlaanderen. Wat nogmaals bewijst 
dat deze man in Vlaams opzicht 
niet meer te betrouwen is. Overi
gens heeft de interpellatie Duvieu
sart aangetoond hoezeer de C.V.P. 
« het schild en het zwaard > van 
Vlaanderen is, en dat er voor de 
Walen in de CMJ'. geen partij
programma of geen partij tucht be
staat. Zij staan daar boven. Wij 
kunnen overigens niet genoeg 
waarschuwen tegen de bedrieglijke 
en gevaarlijke voorstelling door 
Eyskens en Co. gegeven : dat de 
Vlamingen akkoord zouden zijn 
met een talentelling op voorwaarde 
dat deze objectief is. De Vlamin-
Cen moeten Integendeel radikaal 
hun standpunt handhaven : geen 
talentelling, wel wetend dat een zg. 
objektieve talentelling larie is in 
deze staat. 

Wie op dit punt een toegeving 
doet bevindt zich reeds op het hel
lend vlak en is o. i. verloren. De 
toestand is ernstig. Wij bevinden 
ons in het defensief, terwijl de 
franskiljons, franssprekende Brus
selaars en sommige Walen een 
fransdol offensief ontketend heb
ben, < La Libre Belgique > op kop. 

Het be^^oî te Vlaanderen kijkt 
gespannen toe en zal geen verraad 
dulden. 

Sociaal-ekonomische 

noden 
Het was op sociaal-ekonomisch 

gebied dat Eyskens wonderen zou 
doen en dat van hem het meest 
verwacht werd. Tot nu toe heeft 

hij een schitterende bluf-politiek 
gevoerd, dat moeten we toegeven. 
Maar wat is de werkelijkheid, om 
op onze beurt nu eens « realist > 
te zijn ? 

Testgebieden en streekplannen ? 
Het Bestuurskomitee van de Econo
mische Raad van Vlaanderen heeff" 
een alarm-kreet laten horen en 
heeft publiek geprotesteerd tegen 
het feit dat voor streekplanning 
volgende kredieten werden vast
gelegd : 30.320.000 F. voor Wallonië, 
12.785.000 F. voor Brussel, en... 
5.250.000 F. voor de Vlaamse nood-
gebieden ! 

Overigens is dit alles bluf en af
leiding, vermits de minister van 
ekonomische zaken in de Kamer 
aan de heer Detiège geantwoord 
heeft dat hij niet over de nodige 
ambtenaars beschikt om deze stu
dies en streekplannen te lezen en 
te bestuderen ! 

Ernstiger is het konflikt tussen 
eerste-minister Eyskens en volks
vertegenwoordiger De Saeger : het 
werpt een schril licht op de poli
tiek van Eyskens en zijn onbe
trouwbaarheid in Vlaams opzicht. 
De Saeger, gesteund door andere 
Vlamingen, verzette zich kracht
dadig in de Kommissie voor Ekono
mische Zaken tegen een nieuwe 
wet Liebaert, die alleen tot doel 
heeft een miljardengeschenk te 
geven aan de holdings en de grote 
ondernemingen, onder het voor
wendsel de investeringen te bevor
deren in de sociaal-ekonomische 
noodgebieden. In feite had de wet 
Liebaert slechts voor 4 % gevolgen 
In West-Vlaanderen, voor 6 % in 
Oost-Vlaanderen, tegen bv. 18 % 
in Henegouwen en 20 % in Luik. 
De Saeger wil aan de holdings de 
voorwaarde zien opleggen dat zij 
investeringen moeten doen in die 
streken die door strukturele werk
loosheid geteisterd zijn. 

Eyskens en Van' Houtte willen 
hen vrij laten, hoewel zij zeer goed 
weten dat dit betekent dat de 
Vlaamse gewesten eens te meer het 
kind van de rekening zullen zijn en 
dat zowel de holdings als de an
dere grote ondernemingen hun 
voorkeur zullen geven aan de 
Waalse industriegebieden, waar 
hun belangen mee samenhangen. 

De aangelegenheid is zeer ernstig 
en bewijst nogmaals de onbetrouw
baarheid van Eyskens, die wel kapi
talistische belangen verdedigt, maar 
Vlaamse volksbelangen zonder meer 
opoffert. 

Gans de sociaal-ekonomische po
litiek van de regering Eyskens kan 
best samengevat worden in de 
nuchtere vaststelling dat alleen de 
Borinage tastbare voordelen en 
konkrete verbintenissen gekregen 
heeft. 

Indien dit overzicht leidt tot de 
veroordeling van een man, die in 
Vlaanderen nog een zeker krediet 
had, dan moet het echter meteen 
leiden tot de veroordeling van de 
unitaire staatsstruktuur en tot het 
besluit : wie zich in dienst stelt van 
de unitaire Belgische staat is in de 
huidige omstandigheden een verlo
ren man voor Vlaanderen. 

X.X.X. 

ren te willen aantasten in naam 
van de Eurohoofdstad. 

Wij zijn hem dankbaar om de 
weg die hij voor ons opent. 

Dit laat ons toe in ruil te herin
neren aan de betekenis van een be
roep op de Europese openbare me
ning en deze naar waarde te schat
ten. Neen nietwaar. Men zal Eu
ropa niet tegen Vlaanderen uitspe
len ? ! 

We zullen integendeel niet aar
zelen met alle middelen de terri
toriale integriteit van Vlaanderen 
in het blikveld te brengen van de 
Europese belangstelling en open
bare mening. Wat voor Tyrol en 
Cyprus mogelijk is, Is het ook voor 
ons. 

Eens te meer mogen we de lam
lendigheid van onze politieke en 
sociale leiders aan de kaak stellen, 
die zonder enige voorafgaande 
voorwaarde voortdurend offeren 
aan het Franskiljonse centralisme 
en blancochecks tekenen voor een 
Eurohoofdstad, die in haar eigen 
gemeentelijke struktuur en in
vloedssfeer onze taal en kuituur 
verbandt en ons tot 2de rangsbur
gers en vaderlandslozen maakt. 

Gans Vlaanderen is solidair met 
Vlaams-Brabant, zijn bedreigde 
gemeenten en de Vlaamse gemeen
schap te Brussel ! Daarom geen 
talentelling meer onder geen voor
waarde en in geen geval! 

Daniël Deconinck. 
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"SrieJ uit Nederland 

HET EIGENE IN EUROPA 
Er wordt thans zeer veel ge

schreven en gewreven over Euro
pa, en dat verheugt me, want ik 
ben opgevoed met het woord van 
Vermeylen : vóór alles bewust Vla
ming te zijn om beter Europsër 
te kunnen worden. Dat was Euro
pees besef lang vóór er sprake was 
van Benelux of Integratie ! 

Als ik mi]n oor nu goed te luis
teren, leg, dan hoor ik niet zo heel 
veel meer van die Vernieylense 
fierheid. Wel veel onbewezen stel
lingen en vage leuzen ten behoeve 
• a n het gemeen. De beste leek me 
nog die van die Italiaanse minis
ter, die zei dat de kleine staten van 
West-Europa eigenlijk satellieten 
waren van Amerika, en dat ze zich 
nu maar snelstens moesten aan
eensluiten om tenminste te kun
nen doorgaan voor een groot en 
st«rk bondgenoot van de U.S.A. 
Daar zit ongetwijfeld wat in, al kan 
ik het nog niet zo goed in overeen
stemming brengen met die andere 
westerse tendens, die er op gericht 
schijnt alle gekleurde volken, hoe 
minuscuul ook, zo spoedig mogelijk 
onafhankelijk te maken. 

Het cpportunisme ligt er dik op ! 
Het blanke Europa moet één wor
den, om sterk te staan tegenover 
het oosten, meer bijzonderlijk 
tegenover Rusland, en de kleur-
straatjes moeten zelfstandig wor
den, omdat ze anders uit teleur
stelling om de gemiste vrijheid, 
wel eens communistisch zouden 
kunnen worden. En daar zit ook 
wat in ! 

Maar hoe staat het dan met 
Vlaanderen ? Moeten de Vlamin
gen, die ongekleurde sukkelaars, 
hun teleurstelling, nog steeds niet 
zelfstandig te zijn, dan zomaar ver
duwen om geestdriftig mee te zin
gen in het internationale koor ? 

De opportunisten antwoorden, 
dat het eigene in de Nederlandse 
of Vlaamse volksaard natuurlijk 
moet geëerbiedigd worden in het 
toekomstig Europa, of zelfs in de 
Benelux. Maar zij schijnen zich na 
die manmoedige uitspraak perfect 
gelukkig te voelen en gaan alvast 
aan het integreren. De rest komt 
wel vanzelf, zeggen ze. De bescher
ming van het eigene is slechts een 
kwestie van normale evolutie, en 
die Is in Vlaanderen momenteel, 
naar hun zeggen, zd gericht, dat 
Vlamingen en Nederlanders ap 
beide oren kunnen slapen. Alles 
loopt op rolletjes en we moeten 
niet al teveel op dat eigene blijverx 
aandringen, anders worden we 
gauw te eng-geestig» Alles komt 
heus vanzelf en zi} staan er ten
slotte zelf bij ! Ziet, dat lijkt me 
de waakzaamheid van de wolf in 
schapenvacht, want het spijt me 
werkelijk dat ik van die evolutie 
en van die oppomisten niets meer 
geloof. En wel om twee zeer belang
rijke redenen. Ten eerste is het Op-
vallend, dat hier met boosaardig 
opzet zelfbesef en eng-geestigheid 
worden verward- DaideUjke be
wustheid van het eigene is eerste 
vereiste om waakzaam te kunnen 
zijn. Waakzaamheid zonder rugge-
graat leidt tot niets. Het Is het 
zelf-respect dat de ruggegraat geeft 
en de sterkte van geest en gemoed 
om het eigene te kunnen verdedi
gen. Daar helpt geen lieve moede
ren aan. Het huidige Nederland is 
het treurig voorbeeld waartoe ge
mis aan nationaal bewustzijn en 

ruggegraatloosheid kunnen leiden. 
Ten tweede : zijn er in Vlaande

ren en in Nederland teveel tekenen 
die op iets anders wijzen dan op 
goed-gerichte evolutie. Zo er al 
sprake kan zijn van evolutie, wan
neer opportunisme hoogtij viert, 
dan gaat ze zeer duidelijk de ver
keerde kant u i t i 

In welke gevangenis zitten bij
voorbeeld de minderwaardige en 
laffe schenners van de IJzertoren, 
die toch het grootste vredesmonu-
ment was dat het bloedend Europa 
wist te bouwen ? 

Waar is in België die elemen
taire grootmoedigheid tegenover 
Vlaanderen, die de gevangenen zou 
kunnen verlossen naar christelijk 
voorschrift ? 

En waar is — op zoveel lager ni
veau ^ het Nederlands op de offi
ciële recepties- van de Belgische 
ambassadeur in Den Haag ? Of 
waar in Nederland het eerste te
ken van eerbied tegenover Vlaan
deren en zijn kuituur; van gene
genheid tegenover Vlaamse over
tuiging en Vlaams besef ? 

Neen, ik geloof er niets meer 
van. 

« Ach, Kom ! > zegt Julien Kui
pers in zijn Inleiding tot het boeks-
ke « Noord - Zuid - Verbinding ^. 
« Ach, Kom ! Tegenover het nivel
lerend cosmopolitisme in Europa 
staat het nuchtere feit, dat 
wij zestien miljoen Nederlanders 
zijn ». 

Het beeld i ^ inderdaad overdon
derend : een muur van zestien mil
joen stoere Nederlanders ! Maar 
het is een drogreden en een schijn
beeld. Het is kortweg boerenbedrog, 
want er zijn geen zestien miljoen 
Nederlanders. Bij lange na niet, en 
wat bovenal ontbreekt is de sipecie 
die ze tot een muur moet samen-
klinken. Ik bedoel juist dat greint
je zelfbesef dat ons tot Nederlan
ders en Vlamingen maakt en ons 
doet samen staan in een oneembare 
muur. 

Ik verdenk er Julien Kuipers van, 
dat hij , tegen beter weten in, aan 
de werkelijkheid voorbij loopt, 
zienderogen ! Dat de Vlaming, in 
wezen en geaardheid, van de Noord-
Nederlander zou verschillen door 
met het har t op de tong te lopen, 
terwijl de Boven-Moerdijker een 
stugger en berekenend heer zou 
zijn, dat noemt Kuipers « gezwam >. 
Afgezien van he t straat-en-riool 
gebruik van he t woord, zit er nog 
meer onhebbeUjks in de opmerking 
van Kuipers. Want het verschil is 
er ! En het maakt juist deel uit van 
dat eigene Vlaams en dat eigene 
Nederlands. « Is het Noorden het 
hoofd, Vlaanderen is het h a r t van 
Nederland ». Het was een dichter 
die dit schreef. 

En — he t moet me van het ha r t 
— het is vrij vlegelachtig dit « ge
zwam » te noemen, want de dich
ter heeft Nederland en Vlaanderen 
bezongen in schoner woorden dan 
op enigerlei wijze zouden kunnen 
gevonden worden in het vocabula-
rium van Julien Kuipers. Zoiets 
zegt men n ie t ! Het meest elemen
taire Vlaams fatsoen verbiedt h e t 
Het bewijst overigens alleen dat 
Kuipers de werkelijkheid en zelfs 
het eigene niet meer ziet, vanwege 
de kosmische bezinning. 

Niet zo heel lang geleden ver
scheen de burgemeester van de 

goede stede Antwerpen, dezelfde 
die de amnestie-betoging in zijn 
stad verbood, voor het « Genoot
schap der Nederlanden In Europa » 
en hield er een meesterlijk inhoud
loze causerie van meer dan een 
uur. Er kwamen bijzonder veel 
anecdoten in voor, over Spaak en 
soortgenoten. Het enige argument 
dat de burgemeester opbracht was, 
dat niemand in staat zou zijn een 
andere dan zijn eigen taal op zo
danige wijze te spreken, dat hij 
zich met gezag staande zou kun
nen houden op diplomatiek niveau. 
Zelfs Spaak zou ophouden wel
sprekend te zijn als hij het zou 
wagen iets anders dan Frans te 
spreken. Daarom dacht de heer 
Spaak er niet aan Nederlands te 
spreken en daarom waren thans in 
alle Europese lichamen zulke uit
stekende vertaal-dJensten. Alles 
was dus goed, en de evolutie kon 
verder haar beloop krijgen. De 
burgemeester werd warm toege
juicht en Prof. Geyl zelf zou eî  
zorg voor dragen dat hij zijn rede 
zou kunnen herhalen voor Neder
landse parlementarieërs. Niemand, 
die er aan dacht dat het argument 
beschamend is. Het recht om Ne
derlands te spreken steunt niet op 
de organische onbekwaamheid een 
andere taal te kennen, maar op 
het eenvoudige feit van ons Neder
lander of Vlaming zijn. Geen wel
denkend mens kan aan dit recht 
tornen. Zwakheid is een slecht 
argument en leidt tot de bekende 
situatie : Pour les Flamands la 
même chose ! 

Gemis aan zelfbesef bij de Ant-
wei^se burgemeester. Anders niets! 
De samenloop is niet geheel toe
vallig. Prof. Geyl, Julien Kuipers 
en de burgemeester van Antwerpen 
spreken dezelfde taal. Die van het 
klakkeloze en ruggegraatloze in
ternationalisme, dat elk zelfbesef 
tracht ie verdoezelen. En voor wie er 
niets eigens meer is, zelfs niet in de 
nationale kuituur. Weg met die 
kuituur, denken ze en ze zeggen 
het bijna hardop! Zij behoren 
eigenlijk tot de opportunisten, die 
onder Nederlands etiket naar de 
Europese machten toe-klimmen. 

Zij horen niet meer in onze ran
gen. Zij moeten eerst weer de taal 
van Thijl leren, de eenvoudige, die 
uit het har t spreekt en uit welge
meende, simpele menselijkheid tot 
integratie wil komen met alle men
sen die van goeden wille zijn. 

Die op een terras van Kifissia 
met een griekse herder retsina kun
nen drinken en zich één VOELEN 
met hem in he t grote en schone 
Europa, maar toch blijven geloven 
dat Vlaanderen anders is dan Grie
kenland, en een Vlaming anders dan 
de Nederlander, die maar al te 
vaak vergeet dat wij een gemeen
schappelijke kuituur bezitten, die 
grotendeels door Vlamingen werd 
opgebouwd. De kuituur van het 
Wilhelmus, van Breugel en Willi-
brordus. 

Zoals gezegd het viel me op, dat 
het aJle rode heren waren die Ver
meylen vergaten om een tvwjfel-
achtige Stuw aan te hangen. Weg 
met hen ! Want eerst het eigene, 
het nationale, geëerbiedigd als de 
meest soliede hoeksteen van het 
toekomstige Europa. 

Eerst Vlaanderen, en vandaar 
uit de integratie der Nederlanden! 

Max Torek. 

Bij de postbedienden 

De Syndicale Verkiezingen 
De syndicaten worden wakker. 

Geestelijke en stoffelijke belangen 
worden BELOOFD. Leuzen als : 
Vrijheid en eerbied, Menselijke ar
beidsvoorwaarden, Hoger inkomen, 
enz., zijn mooie slogans om stem
men te lijmen. 

Het onderwerp waarover de post
mannen het meest treuren en kla
gen is dat der verloven. 

Bij de posterijen wordt de 45-
urenweek toegepast. De brieven
bestellers kloppen echter nog hun 
48 uren per week. Wekeiijks voe
gen ze dus 3 uur bij hun tegoed 
aan overuren. Daar komt nog bij 
de zondagprestaties die dubbel tel
len indien deze binnen de twee 
maand niet uitbetaald werden te
gen 200 %. 

Met het oog op de syndicale ver
kiezingen beloven de syndicaten de 
5-dagenweek en ze vinden geen ra-
dikale oplossing om de 45-uren-
week van 6 dagen integraal toe te 
passen. 

Wat zal het worden ? 

Postboden met 300 k 500 over
uren. Ja er zijn er met meer uren 
nog, kunnen geen weekje compen
satie bekomen. Soms verleent men 
wel eens een dagje maar wat kort 
dat af van het groot aantal over
uren. In de Brusselse diensten is 
de toestand katastrofaal. Om al de 
nog overblijvende overuren te ver
goeden zouden duizend postboden 
dienen aangeworven die bestendig 
in dienst zouden blijven. Doch van 
nieuwe aanwervingen is er geen 
sprake. Ieder bediende heeft ook 
nog recht op 16 tot 21 dagen ver
lof per Jaar dit naargelang de 
dienstjaren. Sinds verscheidene ja
ren kennen de bedienden het stel
len met een week, dus maximum 6 
dagen verlof, tussen de periode van 
1 april tot 31 oktober. Eenieder is 
vrij verlof te vragen als het past. 
Bijna altijd keert het verlofblad 
weer met de klassiek geworden mel
ding : Verdaagd - geen waarnemer 

beschikbaar ! Zelfs om ernstige re
denen wordt geen verlof verleend. 
De Directie van het Personeel laat 
haar bedienden in de onwetend
heid nopens het al dan niet toe
staan van het aangevraagde ver
lof, zodat deze slordigheid aan het 
personeel de mogelijkheid ontneemt 
plannen te maken om eens een 
reisje van een paar dagen te ma
ken. Deze WEELDE bUjft voorbe
houden aan de heren der verschei
dene directies. De loketbedienden, 
en deze der uitvoerende diensten 
zijn de vuilmeiden van het bestuur 
der Posterijen. 

Een groot aantal dagen verlof 
voor 1958 moet nog verleend wor
den. Voor Brussel alleen moeten 
meer dan honderd bedienden aan
geworven worden opdat eenieder 
regelmatig verlof zou bekomen. 

Ieder jaar worden nochtans t i j -
delljken en hulpkrachten aange
worven. Hiertoe dient een toela
tingsexamen afgelegd. De vragen 
op deze examens gesteld worden op 
andere ministeries aan de klerken 
afgenomen. In de post blijft men 
tijdelijken aanwerven, die indien ze 
de kans zien als klerk naar een an
der ministerie over te gaan vlug de 
post vaarwel zeggen. De grote 
schuldigen van die wantoestand 
2ijn de syndicaten bij wie de tijde
lijken uit schrik voor afdanking 
een veilig onderkomen trachten te 
vinden. In plaats van de recht
streekse aanwervingen als klerk te 
verdedigen en het vraagstuk der 
tijdelijken definitief van de baan 
te helpen, werken deze syndicaten 
een statuut der tijdelijken uit. Zo
doende zijn een groot aantal aan
sluitingen gewaarborgd. Geen t i j 
delijke zal er aan denken zijn syn
dicaat af te schrijven. 

Op 5 juni zullen de misnoegde 
postbedienden een kruis trekken 
over hun stembiljet. 

Adjunkt'. 

STEUNFONDS 
Bij een verkiezingsrelletje ge

raakte in het Antwerpse een van 
onze groepen slaags met een 
C.V.P.-troepje. 

Per ongeluk brak een C.V.P.-pro-
pagandist de vinger. Een van onze 
propagandisten werd zogezegd her
kend en hoewel hij met het geval 
niets te maken had werd hij door 
de rechtbank veroordeeld tot de 
door de C.V.P.-propagandist ge
ëiste som : 62.147 F. 

Om onze getroffen vriend te hel
pen werd een steunfonds opgericht. 
De eerste gestorte bijdragen wor
den hierbij vermeld. Zij bewijzen 
dat solidariteit in de Volksunie 
geen ijdel woord is. Wij hernieuwen 
hierbij c«ize cproep. Men kan stor
ten op gironummer 5445.46 van W. 
Jorissen - Brussel. 

Hoofdbestuursleden 
N. V. De Volksunie 
V.M.O. Brussel 
D.D. Bosvoorde 
Gewest Anderlecht 
De Kiere, Kortrijk 

10.000 
5.000 
2.000 
1.000 

250 
100 

Van Herweghe, Kortrijk 100 
G.F. Kwatrecht 100 
K.W. Leerbeek - Kester 100 
Eyndels, Aalst 100 
Naamloos, St Niklaas 100 
Brussel : afdellngsvergadering 354 
Volksuniestudenten, Leuven 300 
Afdeling Asse 250 
Afdeling Beert 100 
Afdeling Molenbeek 250 
Gewest Hamme 335 
Schaarbeek doet ook mee. 

Wie volgt? 100 
V. d. Straeten, Brussel 200 
Ph. d. P. Gent 500 
Verschaeren, Mechelen 500 
Kolportage, Gent 1.354 
Kolportage, Aalst 630 
V.M.O. Kaderdag, Gent 500 
Omer De Rauw, Aalst 1.000 
Propagandist, Gentbrugge 20 
Propagandist, Hasselt 100 
J. De Dobbeleer, Dilbeek 500 
Naamloos 1.0001 

26.793 

ANTWERPEN SPORTPALEIS - S JUNI I4U30 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST. 
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DE NI£cJWE VERKIEZINGSWET 
Wij weten niet of er een nieuwe 

\ erkiezingswet zal komen. Veel 
C.V.P.-ers zijn er tegen. Wat min
der belang heeft. Zo de liberalen 
voet bl] stek houden komt ze er 
omdat de nieuwe verkiezingswet 
opgenomen werd in de regerings
verklaring. Eerste-minister Eyskens 
zal dus de zaak plaatsen in het raam 
van de gejiele regeringspclitiek en 
de partijtucht opleggen. Slaagt hij 
daar niet in en houden liberalen 
voet bij stuk dan kunnen wij naar 
een regerlngskrisis gaan. 

Eyskens heeft trouwens een slag 
om de arm gehouden. Van de libe
rale regeringsleden heeft hl] ver
kregen een 5 ^o klausule te mogen 
Inlassen. Dit is uitsluitend bedoeld 
tegen de Volksunie. Zo hoopt Eys
kens de C.V.P. protestanten hun 
voornaamste argumenten te ont
nemen. Dat de liberalen en de kom-
munlsten, twee anti-christelijke 
partijen, bevoordeeld worden geeft 
niet voor deze partij , die vorige 

•verkiezingen de bisschoppen ter 
hulp riep om het christendom te 
verdedigen tegen de aanvallen van 
de Volksunie. 

De kommunisten kunnen bij de 
nieuwe verkiezingswet wel hun ze
tel te Brussel verliezen, tenzij ze 
aldaar — wat toch niet onmogelijk 
Is — een 3.000 stemmen bij winnen. 

Te Luik behouden ze hun zetel 
omdat, ze meer dan 5 % hebben en 
In Henegouwen waar ze 6.14 % 
haalden maar met 200 stemmen te 
kort schoten voor het kworum, 

worden ze nu door de samenvoe
ging van de arrondissementen ge
red. 

Zij zullen thans In twee arron
dissement gemakkelijk het kworum 
halen telkens met een 4.000 stem
men overschot. Dit kenschetsende 
feit kon niet genoeg herhaald wor
den omdat dit het ware poi i re t 
van de C.V.P. weergeeft. Wat kan 
hen Moskou schelen als Vlaande
ren er maar onder gehouden wordt. 
Naast en meer nog door de kom-
ihunisten zullen de liberalen -er 
zijde bij spinnen. Vooral voor de 
senaat langs de provincieraden om, 
terwijl voor de Kamer Limburg, 
Luksemburg en Namen hen weer 
zetels zullen geven ook met afzon
derlijke lijsten. ( 

Kan men ons uitschakelen? 
En hoe zit het met de Volks

unie ? Kan de C.V.P. ons uitscha
kelen ? Helaas voor hen niet ! 

De 5 % ligt daarvoor nog te laag. 
De C.V.P. had dit percent dus nog 
graag verhoogd maar dit past niet 
voor de liberalen. In de provincie 
Antwerpen hadden de liberalen im
mers slechts 7,46 "(, van de stem
men. Zo dat 7 of zelf 6 % voor de 
liberalen te grote risiko's mee
bracht. 

Hoe ver stond de Volksunie vo
rige verkiezingen ? 

Het is misschien goed even de ta
bellen te geven voor de verkiezin
gen van 1949 (Vlaamse Concentra
tie), 1954 (Chrt.steli]ke Vlaamse 
Volksunie) en 1958 (Volksunie) : 

ANTWERPEN 

BRABANT 

W.-VLAANDEREN 

O.-VLAANDEREN 

LIMBURG 

1949 

21.255* 

16.325 

30.240* 

32.427 

3.649* 

% 
2^ 

1,45 

5,25 

4,40 

1,65 

1954 

36.446 

18 338 

15.885 

26.363 

16.600 

o ' o 

4,64 

1,63 

2,68 

350 

6,96 

1958 

32 684 

16.566 

15.177 

30.751 

9.705 

% 
3,94 

1,42 

2,43 

3,96 

3,64 

* In 1 9 ^ waren er geen lijsten voor de arrondissementen Tui'nhout (Ant
werpen), leper (Weat-Vlaanderen) en Tongeren-Maaseik (Limburg). 

De lezer zal zien dat die 5 % 
reeds bereikt werden in West
deren in 1949 (hoewel er geen lijst 
was te leper) e n - i n Limburg in 
1954, Bij de verkiezingen van 1958 
anderzijds behaalden we ongeveer 
4 % in Antwerpen en in Oost-
Vlaanderen. 

De nieuwe toestand in de 
5 gouwen 

Hoe ziet de toestand er uit per 
Jjrovincie ? 

Vooreerst Antwerpen. Er is daar 
de kwestie van de rechtstreekse ze
tel en van de gebeurlijke tweede 
zetel door apparentering. Bij de 
verkiezingen van 1958 haalden we 
te Antwerpen het verkiezingskotiënt 
0,893 (in 1949 was dit 0,748 en in 
1954 : 0,856) daar waar dit thans 
kotiënt 1 zal moeten zijn Er komt 
echter een zetel bij (21 in plaats 
van 20) wat reeds automatisch ons 
kotiënt van '58 verhoogt tot 0,938 
met een tekort van 0.062 wat onge
veer overeen komt met een nodige 
aanwinst van een 1500 stemmen. 
(De aanwinst van '49 tot '54 van 
de Vlaams nationalisten te Ant
werpen bedroeg 3.469 stemmen en 
van '54 tot '58 1798). Zoals men ziet 
zal dit geen groot vraagstuk zijn 
te meer daar de huidige volksver
tegenwoordiger een zeer gunstige 
pers heeft en van nu af aan reeds 
een drietal degelijk nieuwe kan
didaten vastliggen. 

Voor de zetel door apparentering 
verandert er niets ter zake, daar 
we ook zonder de 5 % klausule 
die 5 % nodig hebben om de twee
de kamerzetel en de eerste sena
torszetel te behalen 

Voor Oost-Vlaanderen zal het 
niet alleen nodig zijn de ontbre
kende 1700 stemmen te Gent bij 
te winnen voor het kworum, ook 
Eullen in de andere arrondissemen
ten samen een zes duizend stem
men dienen bij gewonnen te worden 
(Oost-Vlaanderen krijgt een zetel 
bij) 

De samenvoeging van Oudenaar-
de-Ronse bij Aalst verlost dit eer
ste arrondissement echter uit zijn 
hopeloze strijd zodat de dooddoe
ner verloren stem veel van zijn 
kracht zal verliezen. 

Aalst krijgt daarbij veel meer 
kans het kworum te bereiken. An
derzijds dient het beste arrondisse
ment St. Niklaas eindelijk bewerkt 
te worden. Wij overdrijven niet 
wanneer we beweren dat daar 
alleen die 6000 stemmen voor het 
rapen liggen. Iedereen die deze 
streek kent, weet dit. 

Gunstig is de nieuwe verkiezings-
v.et voor Limburg en West-Vlaan
deren. 

VOCHT Limburg komen twee zetels 
bij voor de Kamer en wordt de kies
deler 100 : 13 of 7.69 %. 

Daar de laatste zetel echter ge
makkelijker verkregen wordt om
dat we in de overschotten terecht
komen kon die zetel ongeveer met 
7 ^c of zelfs met minder behaald 
worden. Welnu in 1954 haalde de 
Volksunie in Limburg 6,96 %. 

Voor West-Vlaanderen worden 
leper en Kortrijk samengevoegd en 
er komen daar nog 2 zetels bij, wat 
in zijn geheel 11 zetels geeft. In 
1954 waren er 250.207 geldige stem
men. Met dit getal als basis wordt 
het kworum bereikt met 15.050 
stemmen. Zo daar een paar popu
laire kandidaten kunnen gevonden 
worden is ook de 5 % in de provin
cie te halen. (Zie 1949 waar z-elfs 
zonder leper, 5,25 behaald werd). 

Voor Brabant is de nieuwe toe
stand ongimstiger. De 5 <Ĵo zijn er 
voorlopig niet bereikbaar. 

Dus vallen de stemmen van Leu
ven en van Nijvel voorlopig buiten 
het raam en dient alles op de 
rechtstreekse zetel gericht. Daar er 
drie zetels bijkomen betekent dit 
dat er een 2500 stemmen minder 
dienen behaalt dan in '58 wat de 
handikap van het verlies van de 
4400 stemmen uit Leuven gedeelte-
-liik opheft 

De zetelaanpassing is natuurlijk 
een voordeel voor ons en ook het 
feit dat men bi] de provincieraads
verkiezingen maar in één kanton 
per provincie het kworum dient te 
behalen Is ondanks de 5 % klau
sule gunstig. Die grens kan bij vol
gende verkiezingen zowel in Oost-
als in West-Vlaanderen, in Limburg 
als in Antwerpen overschreden wor
den wat ons zou laten meespelen 
voor de provinciale senatoren. 

De nieuwe kieswetgeving zal an
derzijds de macht van de par t i j 
besturen versterken door afzonder
lijke figuren zonder partij rede
lijkerwijze alleen nog te Brussel en 
te Antwerpen een kans kunnen 
maken. Dit laatste is een slechte 
zaak voor de demokratie. 

Besluit 
Knoeierijen aan de verkiezings

wetten hebben nooit kunnen ver
hinderen dat een volksstroming zich 
doorzet. Voor de Volksunie waren 
vorige verkiezingen ongunstig. De 
C.V.P. in de oppositie en het school-
vraagstuk waren er oorzaak van dat 
we de vruchten van ons werk niet 
konden plukken. Tienduizenden 
aarzelaars kozen uiteindelijk voor 
de C.V.P. en niet voor ons. Zij zien 
thans wat er gebeurt. De meerder
heid van de incivieken die C.V.P. 
koos omwille van ruime amnestie-
maatregelen zien thans waarmee 
ze mogen Ophoepelen. Van statuut 
Brussel en vastlegging van de taal
grens is er geen sprake meer. In
tegendeel moeten we gewonnen 
verloren vechten tegen nieuwe ge-
biedsroof door de talentelling. An
derzijds kan men volgende verkie
zingen niet meer schermen met 
.schoolvraagstuk en met de linkse 
regering. Integendeel men zal de 
C.V.P. weer eens aan het werk ge
zien hebben. 

In 1949 en 1954 waren de ver
kiezingen niet voorbereid, in 1954 
waren de omstandigheden de meest 
ongun,stige sinds 1918. Wat behoudt 
de toekomst ons voor ? 

Leert de geschiedenis ons iets ? 

In 1932 verloren de nationalisten 
}net de schoolkwestie in de Kamer 
3 zetels. Zij vielen van 11 op 8 voor 
de Kamer en van 3 op 1 voor de 
Senaat. In 1936 sprongen ze van 8 
op 16 voor de Kamer en van 1 op 
9 voor de Senaat. Zij hadden vier 
jaar hard gewerkt. 

Dit laatste is het voornaamste. 
Laat ons geen tijd verliezen met 
ijdel gepraat of met onszelf begoo
chelingen te maken. Laat ons hard 
werken. Eens moet dit vruchten 
afwerpen. 

De tienduizenden politiek onge
schoolde Vlaamsgezinden die in 
'58 nog voor de kleurpartijen ko
zen zuilen eens hun grove dwaling 
moeten inzien. Met de kleurpartijen 
valt alleen (mheil te verwachten — 
zij zien het nu toch weer. 

Het traditionele gezond verstand 
van de Vlamingen zal ook op poli
tiek gebied eens tot uiting ko
men. De Vlaamsgezinden zullen na 
deze legislatuur wel weten welke 
misstap zij be^ngen. Zij die wer
kelijk Vlaamsgezind zijn zullen een 
Vlaamse partij als enige mogelijk
heid inzien en zullen die partij sa
men met-ons weten uit te bouwen. 

W. J. 

*'mdm robe»»* 
wat e « n i 

Eyskens : O die sleutel! 

Porlemenlaire bedriivigheid 

TOT EINDE JAAR ! 

Gedurende de laatste weken wer
den door onze volksvertegenwoor
diger, Mr. F. Van der Eist, opnieuw 
talrijke parlementaire vragen ge
steld, o. m. aan de ministers van 
justitie, van financiën, van open
baar onderwijs, van Kongo, van 
landsverdediging. 

Het is ons, helaas, niet mogelijk 
wegens plaatsgebrek al deze vra-
en (en antwoorden) te publiceren. 

Wij doen dus een keuze en ver
zwijgen nogmaals onze lezers naar 
het « Bulletin voor Vragen en Ant
woorden >. 

Onze volksvertegenwoordiger 
heeft twee wetsvoorstellen inge
diend : het eerste beoogt de rege
ling van de schadevergoedingen 
aan de Belgische Stat, het tweede 
de toekenning van oorlogsschade 
aan de slachtoffers der repressie. 

De tekst van deze wetsvoorstellen 
zullen we in ons volgend nummer 
publiceren. 

Bij de aanklacht van de socialist 
Van Eynde tegen de censuur van 
het N.I.R. kwam onze volksvertegen
woordiger tu&sen om de aandacht 
te vestigen op het feit dat zo de 
socialistische redevoeringen beknot 
worden de Volksunie in tegenstel
ling tot de kommunisten, die min
der stemmen hebben dan wij, hele
maal niets mag zeggen. 

Mr. Van der Eist kwam ook uit
voerig tussen in het debat over de 
ekonomische politiek van de rege
ring. In ons volgend nummer ko
men we daarop terug. 

Onze volksvertegenwoordiger 
heeft ook een amendement inge
diend bij het wetsontwerp tot wij
ziging van de kieswet, ten einde de 
hatelijke 5 % clausule te schrap
pen. Hierbij volgt de tekst van 
dit amendement. 

Wetsontwerp houdende vaststel
ling van het aantal volksvertegen
woordigers en senatoren overeen
komstig de stand van de bevolkings-
opgaven op 31.12.1957 en wijzigin
gen in de kieswetgeving. 

AMENDEMENT 
Artikel 8 : Dit artikel weglaten. 
Artikel XT. 
In de eerste paragraaf van dit 

artikel de woorden weglaten : 
* en over de gehele provincie t ea 
minste vijf ten honderd der gel
dige stemmen ». 

VEBANTWOORDING 
De 5 %-clausule is ondemokra-

tisch en strijdig met de geest van 
de overige bepalingen van dit wets
ontwerp. Het is onjuist dat de goe
de werking van onze instellingen 
zou bedreigd zijn door een te groot 
aantal kleine partijen, integendeel 
is in geen enkel der overige ons 
omringende landen, afgezien van 
Engeland, het aantal in het parle
ment veilegenwoordigde partijen 
zo gering als in België. Dit argu
ment is enkel een voorwendsel daar 
waar in werkelijkheid het par t i j 
politiek belang van één partij n a -
gestoeefd wordt, de C.V.P. Dez« 
clausule is ook slechts tegen één 
partij gericht, de Volksunie, daar 
de Kommunistische partij in de 
provincies Luik en Henegouwen 
meer dan 5 % der geldige stemmen 
behaalde. Het inlassen van deze 
bepaling in onze wetgeving behelst 
de goedkeuring van een beginsel 
dat niet zonder gevaar is voor de 
toekomst van een waarachtige de-
mokratie. Niets zou in de toekomst 
de grote partijen kunnen verhinde
ren dit percentage zodanig te ver
hogen dat zij zichzelf een onaan
tastbare monopolisti.sche positie 
zouden verzekeren. 

F. Van der Eis t 

ZONDAG, 5 JULI EK. TE l».3t 
UUR IN ZAAL :\1AJESTIC, CAR-
NOTSTRAAT, 90, ANTWERPEN : 

GROTE VOLKS^TRGADERING 
VAN DE VOLKSUNIE 

onder voorzitterschap van Prof. Dr, 
Walter Couvreur. 

Sprekers : Mr. Frans Van der 
Eist, volksvertegenwoordiger, 

Dhr Reimend Mattheyssens, 
Dr Leo Wouters. 
Tijdens de bijeenkomst : Hulde-

betoün aan Ingenieur Jan De 
Bondt, hoofdbestuurslid, ter gele
genheid van zijn 75ste verjaardag. ' 

KERK EN POLITIEK 
Bij herhaling hebben we erop ge

wezen dat in ons land de Hogere 
Kerkelijke Overheid haar taak te 
buiten gaat door zich te mengen in 
zuivere politieke vraagstukken. 
Praktisch alleen ons land kent 
voor het ogenblik nog dit vraag
stuk. Terwijl Z- H. de Paus inzake 
het huwelijk, van prins Albert een 

goed besluit nam en daarmee de 
Kerk buiten een zuiver politiek 
konflikt hield nam Kardinaal Van 
Roey ter zake weer stelling en dit 
nog met juridische argumenten. 
Het mengen van geloof en politiek 
is nooit bevorderlijk geweest voor 
het geloof. Daarom verheugen we 
er ons over dat Rome ons een dui
delijke vingerwijziging gaf. 
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Huichelaars 
Geachte Volksunie, 

Volgens D'Haese In « De Stan
daard > moeten we het nog altijd 
hebben van de C.V.P, I Maar wat 
mag men verwachten van de flaü-
wen, de voorzichtlgen en de rene
gaten, de nattevingeraars en de 
opportunisten, met In hun rangen 
mannen zoals : 

De Schrijver, die de repressiewet
geving uitwerkte te Londen; 
(wijlen) Verbaet, die de Oostfront-
strijders (van vóór 1940 tijdens de 
toenmalige Russlsch-Finse oorlog) 
Stefaan Laureys liet terechtstellen; 

Struye, moderne bloedhond Alva, 
rekordhouder van het aantal te
rechtstellingen; 

Moreau'de Melen, 13 au poteau 
om z'n zeteltje te redden; 

Du Bus de Wamaffe, « moorde
naar > van Vindevogel en anderen; 

Josse Mertens de Wilmar, hyena, 
die als advokaat van de Belgische 
s taat honderden hulsvaders en hun 
gezin tot de bedelstaf verwees; 

Theo Lefèvre, die na de nooit 
« opgeloste > dinamitering van de 
IJzertoren verklaarde : « hij ligt er 
en hij ligt er goed J>; 

Sus van Cauwelaert, de man die 
Vlaanderen zou redden, desnoods 
als eerste boven op de barrikade... 
Tijdens de laatste oorlog heeft hij 
enkel zijn GEVAERT - aandelen 
« verdedigd > In Noord- en Zuid-
Amerika; 

Moyersoen, de man van de ver
valste talentellmg; 

Eyskens, gangmaker van het ak
koord K.V.P.-V.N.V., die de O.F.-er 
Merchiers als minister van justitie 
In zijn kabinet opneemt en hem er 
zijn beleid dekt; 

Kiebooms, die + 10 jaar lang 
geen woord over amnestie heeft ge
schreven noch gesproken en nu zich 
als paus van de amnestie-gedachte 
zou laten kronen. 

Philippart, de katolieke Waal van 
het « AMNESTIE-JAMAIS » in volle 
kamerzitting; 

Dit stichtend lijstje kan wel tot 
In 't oneindige worden verlengd. 
Wij zouden tevens kunnen herinne
ren aan de vele en zeer katolieke 
rechters die doodvonnisten met de 
glimlach en 's Zondags vroom ter 
kerke gingen en nog gaan; oit aan 
de katolieke auditeurkens die zelfs 
voor Rembrandt (gelukkig was de 
schilder al eeuwen gestorven) de 
doodstraf zouden gerekwireerd heb
ben en nu C.V.P. volksvertegen
woordiger zijn ! 

Is het van hen dat we iets moe-
Jen verwachten ? 

J. V. I. - Merksem. 

Goed gezien 
« 17 >, blad voor Vlaamse jonge-

geren, geeft onder de titel « Ophef
makend dokument » een puike 
aprilvis onder vorm van een brief, 
uitgaande van de « Ligue des 
Fransquiilons jusqu'a la dernière 
cartouche >. 

Die aprilvis heeft echter een zeer 
ernstige ondergrond. 

De brief bevat een ingebeelde 
aanmaning tot de franskiljons zich 
aan te passen aan de nieuwe, nuch
tere opvattingen van de vlaams
gezinden. 

Het erkent dat de Vlamingen hun 
buik vol hebben van simbolen, bom
bast, moties en bijeenkomsten, die 
niets opleveren. 

Hij vreest dat ze tot praktische 
daden zullen overgaan en verzoekt 
de vlaamsgezinden aan te porren 
tot overdadige en ook oever
loze diskussies, zodat ze er zat van 
worden en vermoeid alle verdere 
verantwoordelijkheid van zich af
wimpelen al zeggende : « Ik heb 
het mijne gedaan; nu is het aan 
anderen >. 

De wijsgeer, die dat aprilvlsje in-
eenstak, heeft juist gezien. Er gaan 
Inderdaad in Vlaanderen krachten 
verloren door te veelzijdige ver
snippering van krachten. De 
vlaamsgezinden lopen met hun 
rtracht werkelijk verloren in par

tijen en organisaties, die de Vlaam
se problemen gebruiken als lok
middel maar ze als bijkomstig aan
schouwen en steeds voorhouden dat 
« het ogenblik minder geschikt is » 
of dat men « groot moet zien ». 

Vóór 1940 kon dat minder kwaad, 
maar nu is zoiets streng te mijden. 
Alle krachten moeten samengebun-
deld worden tot de enige macht, 
die vruchtdragend kan zijn : de po
litieke, zuiver-Vlaamse macht. 

B. T. - Diest. 

Waarheen met het 
sieutelplan ? 

L. Delafortrie wijdde in De Stan
daard een artikelenreeks aan de 
ekonomische plannen van de rege
ring. Hij liet ook een vertegen
woordiger van de trusts en de hol
dings aan het woord. Deze man was 
schaamteloos in zijn houding. Hij 
beweerde dat 20 miljoen besteed 
werd om de oprichting van een 
kooksfabriek in Limburg te bestu
deren ! Hij trachtte de trusts te 
verdedigen, trusts die verantwoor
delijk zijn voor de rampzalige toe
stand, waarin de Belgische ekono-
mie — we spreken niet eens over 
de Vlaamse — zich bevindt. In 
plaats van al hun aandacht te be
steden aan onze nationale belan
gen, hebben.ze hun persoonlijke 
belangen nagestreefd en zoveel 
mogelijk geld belegd buiten ons 
land. En als ze belegden in ons land, 
dan gebruikten ze mvloedrijke per
sonen als vriend Spaak, cipdat hij 
zou zorgen dat uitvoervergunnin
gen voor kachels bv. zou
den afgeleverd worden aan hun 
firma's. Het is in dit land zo droe
vig gesteld, omdat trusts, holdings 
en politiekers samen met hun han
den in dezelfde zak zitten. Men had 
voor de oorlog .«jchrik van Degrelle; 
men heeft er nog schrik van. We 
begrijpen waarom. Onze ekonomie 
is ondermijnd en rot, omdat onze 
leidende figuren geen vaderlands 
gevoel meer in zich hebben. Voor 
een schotel linzensoep zouden ze 
gans België aan vreemde belangen 
verkopen. De enige die eerlijk en 
hard hun best doen, de kleine en 
middelgrote bedrijven, gaan aan 
dat spel ten onder. 

H. E. - Turnhout 

Juist gezien 
Het is ook de Standaard opge

vallen de « Rerum Novarum »-
stoeten werkelijk ontaard zijn in 
een opeenhoping van volk, dat 
slechts materialistische leuzen 
achternal'oopt. Met de allergroot
ste teleurstelling werd vastgesteld 
dat hogere gevoelens en beginselen 
slechts zeldzame sporen achter
lieten. Verleden jaar werd ten min
ste nog schoolgelijkheid geëist, 
omdat de geestelijke overheid zulks 
wenste. Dit jaar wenste de geeste
lijke overheid verzoening onder 
onze mensen, maar nergens zagen 
we spandoeken, die amnestie en 
verzoening eisten. 

De Standaard bezong de jeugd, 
die in eindeloze rijen opmarsjeerde, 
maar uit deze jeugd straalde geen 
enkele vonk van Vlaams of kriste
lijk idealisme. Hadde men de vlag
gen van wit-geel veranderd in hei-
rood, maar de slogans gelaten, men 
zou zich op een 1-meistoet gewaand 
hebben. DAT is om te wenen, want 
een jeugd zonder positieve idealen. 
Is een jeugd, die ouder geworden, 
niets zal bijdragen tot de verhef
fing van haar volk. 

K. J. - Willebroek. 

Rusland geeft voorbeeld 
Honderduizenden Russen namen 

onder de laatste oorlog de wapens 
op tegen hun eigen land. Ze voch
ten met de Duitsers tegen hun ei
gen volk, omdat zij wensten te 
vechten tegen de Kommunistische 
diktatuur. 

Die Russische strijders kregen 
amnestie ! In ons land, waar de 
liberalen bogen op hun humanis
me, waar de socialisten steeds 
pochen op hun sociaal rechtvaar

digheidsgevoel en waar de krlste-
nen zo talrijk zijn, in ons land zijn 
er nog tienduizenden die geen dui
ven mogen houden, die geen art i 
keltje mogen schrijven In een dag
blad, die geen voogd mogen zijn 
over de kinderen van hun overleden 
verwanten, enz. ! 

Ik wist niet dat het zo erg was 
zullen velen ons antwoorden. 

Die uitleg aanvaarden wij, want 
het is inderdaad een feit dat 
slechts enkele honderden haatdra
gende personen zich in dit land we
tens en willens verzetten tegen 
amnestie. 

Kunt gij, eerlijke liberaal; gij, 
eerlijke socialist en gij gelovige 
kristen, daarmee akkoord gaan ? 
Neen nietwaar ! 

Strijdt dan ook voor verzoening 
onder de Vlamingen door amnes
tie ! Oudstrijder 40-45 - Diest. 

Ondank is *s werelds loon 
De komedie, welke door de staats-

katolieken sedert Woeste gespeeld 
wordt met betrekking tot de school
gelijkheid, is thans uitgespeeld. 

In de strijd om de belangen van 
de Kerk definitief te beveiligen heb
ben de Leuvense studenten een 
vooraanstaande rol gespeeld. Van 
deze voorhoedevechters heeft enkel 
de C.V.P. geprofiteerd. 

Zonder de betogingen van de stu
denten, die daarmee het vuur aan 
de lont staken, zou de C.V.P. het 
niet aangedurfd hebben over te 
gaan tot massale betogingen. 

Nu alles voorbij is, komt het ech
ter uit dat de C.V.P. zeer ondank
baar is en haar ereschuld ten over
staan van het Leuvens studenten
verbond weigert te vereffenen. 
Deze jongens hebben zich gans 
gegeven, maar de schulden die 
voortgesproten zijn uit de school-
strijdbetogingen, zijn nog steeds 
niet betaald. We vinden dit kras 
en we verdenken de C.V.P.-leiders 
er erg van dat ze moedwillig die 
schuld laten bestaan in de hoop 
dat de studentenleiders op hun 
knieën zullen vallen en zich ge-
beurlijk laten lijmen. 

We vinden het schandelijk. De 
C.V.P. betaalde miljoenen aan pu-
bliciteitsfirma's om reusachtige 
panelen te laten aanbrengen over 
gans het land maar ze weigert 
een paar honderdduizenden terug 
te schenken aan de studenten, die 
ongetwijfeld de spits waren van 
de lans in de strijd voor school
gelijkheid. welke door de C.V.P. zo 
handig uitgebuit werd. 

A. V. - St Truiden. 

In een brief gericht naar « De 
Standaard » na de Amnestiebeto
ging van 5 april ].1, lees ik het vol
gende : 

« Uw redenering dat een Vlaams 
Nationale partij geen steek houdt 
wordt ten slotte belachelijk. Waar
om die partij niet, natuurlijk niet 
omdat het zonde Is Vlaams Natio
nalist te zijn, maar wel omdat het 
aantal stemmen door de Volksunie 
behaald van die aard is dat er tien
duizenden verloren gaan. Hoe dat 
verhelpen ? 

1) Door de Volksunie te rugge-
steunen zodoende dat zij overal het 
quorum behaalt; 

2) Ofwel bewijst men dat Vlaams 
Nationalist te zijn nu ongehoord 
Is, dat federalisme uit deze boze is, 
en dat in de punten waar het pro
gramma van de C.V.P. van dat van 
de Volksunie verschilt, de C.V.P. 
gelijk heeft en de Volksunie onge
lijk. 

Maar neen wat wij bekomen is 
« ...de C.V.P. moet sterk zijn zo
niet is er een rood front en ver
liest de Vlaamse zaak alles ». • 

Dus de C.V.P. is het noodzakelijk 
kwaad, maar het blijft een kwaad, 
beter willen is verboden. 

U begrijpt dat zoiets niet gaat, 
de Vlamingen willen beter dan de 
huidige C.V.P.; zij hebben recht op 
federalisme, amnestie, regionale 
welvaart, enz., en wat bekomen zij? 
Het volstaat «• La Métropole » te le

zen om te weten welke invoeden 
er in de C.V.P. ook meepraten. 

Om deze redenen bestaat er 
slechts één uitweg voor alle Vlaams 
Nationalisten, de uitbouw van een 
grote Vlaams Nationale part i j ; 
deze partij mag niet een partij van 
vergelding zijn, evenmin van « ver
bitterden » maar met mensen die 
opbouwend werk willen verrichten 
In de zin van de werking van hun 
énige volksvertegenwoordiger Mr. 
Van der Eist (ik vind het ook weer 
weinig kies dat U zijn tussenkom
sten in de kamer maar steeds al
tijd verzwijgt zodoende dat men 
verplicht is « De Volksunie » te 
kopen wil men iets weten) ». 

Ik haal bovenstaande passus aan, 
omdat het mijn persoonlijke over
tuiging is dat « De Standaard > 
met zeer gemengde gevoelens de 
evolutie van de zaken volgt, de pio
nier van de Vlaamse zaak is niet 
meer de C.V.P. maar de Volksunie, 
en dat kan men op de redaktie al
daar moeilijk slikken. 

Mijne Heren, gaat voort en be
toogt nog tienmaal als het moet, 
men moet HET LAND WAKKER 
SCHUDDEN. Het feit dat men zeer 
sterk wordt aangevallen is beter 
dan doodgezwegen te worden, al
thans in politiek verband. 

Hou Zee, ook al is er storm. 
Uw tegenegen, 

Freim. - Brasschaat. 

CHRISTELIJKE POLITIEK 
In « De Zondag in Limburg » het 

zondagsblad van <' Het Belang van 
Limburg ^ (heerlijk zo een zondag
krant zonder mededinging !) be
sprak senator Hubert Leynen het 
werk van pater Van Isacker « De 
Geschiedenis van het Daensisme » 
De bespreking is vooral interessant 
om Hubert Leynen te leren kennen. 
Zoals onze lezers weten stelt pater 
Van Isacker vast van de hand van 
bisschoppelijke archieven dat het 
onder de druk>. was van zijn poli
tieke mededmger, de Joodse bekeer
ling Woeste en van Koning Leopold 
II, nog een voorbeeldig Katoliek, 
dat priester Daens eerst verbod 
kreeg om de H. Mis te lezen later 
om het priesterkleed te dragen. 

Desondanks noemt Hubert Ley
nen de geestelijke overheid al te 
lankmoedig. Inderdaad Hubert is 
thans een vlugger tempo gewoon. 
Hubert Leynen heeft anderzijds 
thans nog minder eerbied voor 
priester Daens dan vroeger omdat 

priester Daens koppig bij zijn ei
gen partij bleef en niet wou begrij
pen dat het niet goed is te vroeg 
gelijk te hebben. Hubert neemt het 
zowaar pater van Isacker kwalijk 
dat hij het werk geschreven heeft 
met simpatie voor priester Daens. 
Waar Hubert ook sterk de nadruk 
op legt dat is op het feit dat pries
ter Daens de laatste maanden van 
zijn leven zich met zijn geestelijke 
overheid verzoend heeft. 

Alsof priester Daens ooit minder 
Katoliek geweest was. De man volg
de de stem van zijn geweten en 
thans weten we dat zijn werk goed 
was en dat van Woeste slecht. 

Priester Daens is echter volgens 
Hubert mislukt en daarom had hij 
ongelijk. En we voegen eraan toe 
Jezus had ongelijk want ook hij 
slaagde niet vermits hij op het 
kruis stierf. Ook hij had te vroeg 
gelijk. Daarom heeft Hubert thans 
ook minder achting voor hem. 

^ V - Hasselt. 

VLAAMSE WEERBAARHEID 

Volgende brief die voorkomt in 
het K.W.B.-maandblad « Raak » 
van maart U. toont treffend aan 
dat de gedachten die wij sinds j a 
ren vooropzetten hun weg maken. 
Alleen moeten die arbeiders nog bij 
de juiste politieke strijdformatie 
terechtkomen. 

Vlaamse weerbaarheid 

Is de Vlaamse beweging van geen 
belang voor de werkliedenstand ? 
Nemen we het januari-nummer 
van « Raak > ter hand, dan blijkt 
wel het tegenovergestelde, tenmin
ste wanneer men even wil naden
ken. De wraakroepende toestanden 
bij onze mobielen worden jammer 
genoeg enkel voorgesteld als voort
vloeiend uit het feit dat ze arbei
der zijn. Doch worden Waalse of 
Italiaanse arbeiders even vernede
rend behandeld ? Is het mogelijk 
zich de gewraakte toestanden ten 
nadele der Walea voor te stellen ? 

orpje^e 
Ongetwijfeld neen ! Moet er nog op 
gewezen worden dat de industriali
satie van Vlaanderen moedwillig 
tegengewerkt wordt ten voordele 
van Wallonië waar grootnij verheid 
en syndicalisme hand in hand 
gaan ? Hoeft er nog gewezen te 
worden op het vei schil in lonen en 
levensstandaard tussen Vlaanderen 
en Wallonië ? 

Is de Vlaamse werkman dan zo 
mak dat hij zich niet als Vlaming 
doet eerbiedigen en zich blijft 
schikken in de rol van gekoloni
seerde, nu zelfs Afrika zich stil 
maar zeker emancipeert! Laten 
we echter de steen niet naar de 
arbeider werpen. Zijn opinie, zijn 
houding wordt gevormd door zijn 
kranten en bladen, door zijn ver
enigingen, door journalisten die op 
hun beurt volledig afhangen, om 
den brode, van partij-instanties. 

Wanneer af en toe een Vlaamse 
klacht hoorbaar wordt, blijft het 
bij een brave motie en schijnt 
iedereen voldaan. De vervlaamsing 
van het bedrijfsleven is uitermate 
actueel, raakt de stoffelijke en 

geestelijke belangen van de werk
man, doch vordeit praktisch niet. 
Is het zo moeilijk, wat meer strijd
vaardigheid aan de dag te leggen ? 
Wat hebben we aan A.C V.-mani-
festen zonder weerbaarheid. Voor
uit, K.W.B., de handen uit de mou
wen. We beweren katoliek te zijn; 
laten we tenminste christelijk 
handelen tegenover het eigen volk, 
dat zijn zelfrespect grotendeels 
heeft verloren. Voor de lotsverbete-
ring van de arbeider ijveren is goed, 
maar zolang we hem een bewust 
Vlaamse opleiding onthouden, hem 
de kern en de Vlaamse aspecten 
van talloze wantoestanden niet le
ren zien en bestrijden, leveren we 
slechts half werk. Laten we voor 
het levensrecht van ons Vlaamse 
volk ten strijde trekken, tegen mo
biliteit, tegen sociale taalgrens, 
ook tegen onwaardig geflirt van 
vooraanstaanden met een onsociaal 
franskiljonisme. Ofwel... laten we 
ons als goede katolieken knusjes in 
onze leunstoel nestelen en volgen 
we heel devotelijk op het televisie
scherm de uitvaart van onze onver
getelijke H, Vader, die we lieten 
ontslapen in de vrome mening dat 
al zijn kinderen zijn oproep tot 
rechtvaardigheid en naastenliefde 
reeds 8 jaar geleden trouw hadden 
uitgevoerd. Tevens kunnen we ons 
geweten sussen met het betrekke
lijk sukses van het schoolpakt. 

r 
o. V. - Gentbrugge. 

f 
f 

^ 
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Brugge 

GROTE PROVINCIALE VERGA
DERING. 

Op zondag 7 juni 1959 heeft in 
de Herberg Toerist, Langestraat, 
Brugge, te 10 u. een grote provin
ciale ledenvergadering plaats. Oud-
gouwvoorzitter Ir. De Bondt zal 
spreken over « Drukkingsgroepen », 
provinciaal voorzitter dr. Devoldere 
over « Provinciale Werking » en 
drs. Wim Jorissen, de gevierde 
spreker van de V.U. zal handelen 
©ver < De Vlaamse strijd is een 
broodstrijd >. 

Wees tijdig op post, want er wordt 
stipt begonnen. Eens en voorgoed 
moeten we leren afbreuk doen met 
de slechte gewoonte, « Brugse 
uren » toe te passen. Alle militan
ten en simpatizanten zijn vriende
lijk uitgenodigd. Deze vergadering 
moet de start zijn van een nieuwe 
werking op provinciaal en plaatse
lijk plan. 

EEN ONBELEEFDE NOBELPRIJS
WINNAAR. 

Pater Pire, Nobelprijs voor de 
Vrede werd onlangs te Brugge op 
het stadhuis ontvangen, waar hem 
een sjek van 125.000 frank werd 
overhandigd vrucht van een inzame
ling door het plaatselijk komitee 
voor ontheemden. Hij vond niet no
dig op de Nederlandstalige toespra
ken van de burgemeester en de 
voorzitter van het komitee in de 
landstaal te antwoorden, doch 
sprak uitsluitend Frans. Niemand 
protesteerde tegen de onbeleefd
heid van de Nobelprijswmnaar. 
Voor de zoveelste keer lieten de 
notabelen zich in eigen huis bele
digen, zij het dan door een Nobel-
prrswinnaar ! 

AKKOORD WERKT NIET. 
Het akkoord, aangegaan tussen 

de ILÜ-'vi de C.V.P. vóór de laat-
ste . ' ^:l^*x^?nt£raadsvei-kiezmgen, 
werkt niet. Er werd niemand van de 
kandidaten, voorgedragen door de 
V.U.-Brugge, door de C.V.P. aan
vaard, om als lid in de stedelijke 
kommissies te zetelen. Flagrant was 
vooral het weren van de V.U.-men
sen voor de kommissie van Open
bare Onderstand. Als argument 
werd precies altijd het lidmaatschap 
van de V.U. onderstreept. 

Als het op betalen aankomt is de 
C.V.P. niet thuis. Daarom mag men 
reeds nu het gesloten akkoord als 
onbestaande beschouwen, en zal de 
V.U.-Bi-ugge haar volledige vrijheid 
van handelen terugnemen. 

NAAR ANTWERPEN OP 5 JULI 

Voor Antwerpen 5 juli legt De 
Volksunie volgende bussen in : 

Hasselt : Jef Jacobs. St Huber-
tusstraat 44, Hasselt. 

St Traiden : Menu Brans, St 
Trudostraat 7, St Truiden (tel. 
730.91). 

Herk-de-Stad : Ir. Clement Co-
lemont, Diestsesteenweg, Nieuwer
kerken (tel. 738.17). 

Lanaken : Leo Pelsers. Smeer-
maas, Lanaken. 

Eigenbilzen-Bilzen : Bertie Collas, 
Hanesteeg, Eigenbilzen. 

Genk : Lode Lamote. Vlaams 
Huis Scala, Molenstraat 22a. Genk. 

Vroenhoven - Riemst - Herderen: 
Dfiek Neven, Steenweg. Vroen

hoven. 
Raf Conings. Steenweg, Riemst. 
Nikel Mereken, Daalstraat 16, 

Herderen. 
Maaseik - Neeroeteren - Bree -

Gruitrode - Peer : 
H. Teelen, Bospoort 11, Maaseik. 
J. Cuppens, Kerkstraat 8, Neer

oeteren. 
Veestraeten, Cobbestraat, Bree. 
J. Veestraeten, Dorp 57, Gfuit-

rode. 
Fr. Vaesen, Broekkant 231, Meeu

wen. 
Petr. Moonen, Waterkant 11, 

Beek. 
Jozef Geunens, Nieuwdorp 3, 

Linde-Peer. 

Te Tongeren leggen de A.N.Z. 
vrienden een bus In. 

Zich melden bij : Thérèse Cle-
rlnx, Sakramentstraat, Tongeren. 

Hugo Sweelsens, Putstraat 21b, 
Tongeren. 

Jef Usé, steenweg op Tongeren 5, 
Koninksem. 

Van de Ven, Bosstraat 29, Lauw. 
Te Lommei wordt eveneens een 

bus ingelegd door de A.N.Z. vrien
den. 

Men kan zich o. m. melden bij : 
Kerckhof, Koningstraat 1, Lom

mei. 
G. Van Duffel, Kapelstraat, Lom

mei. 
Ook te Borgloon zouden, naar we 

vernamen, de A.N.Z. vrienden een 
bus inleggen. 

Overpelt 
De grootste schijnheiligheid sinds 

vele jaren hebben we te Overpelt 
meegemaakt tijdens de pinkster
dagen. 

Als er ooit, en dat gebeurde dik
wijls, hakenkruisen werden gekalkt 
te Overpelt, dan kwamen die steeds 
en alleen van plaatselijke K.A.J.-
ers, al of niet in dienst van de 
C.V.P. 

Als onze leuzen overkalkt werden 
met hakenkruisen, dan wist ieder
een dat dit uitsluitend en alleen 
dank zij de K.A.J. gebeurde, die het 
alleenrecht had over nazikruisen 
en woorden als : verraad, zwart, 
e.d. Het is nog geen jaar geleden dat 
leider en verantwoorde'üjken van 
de plaatselijke K.AJ. het dorp vol 
schilderden met hakenkruisen. 

En wat zagen we tijdens de laat
ste Pinksterdagen ? De K.A.J. 
speelde een voetbalwedstrijd (houdt 
U héél goed vast en verschrikt met) 
tegen... Duitse kajotters. Jawel, ge 
hebt goed gelezen, de K.A.J. ver
broederde, niet met Engelsen of ge
allieerden, maar met nazis ! 

Dat noemen wij nu eens schijn
heiligheid in het vierkant. 

Persoonlijk zijn wij niet tegen 
Duitse jongens die hier komen voet
ballen. 

Maar als er iemand is die abso
luut van zulke wedstrijden moet 
wegblijven, dan zijn het de kajot
ters. Ge zet geen hakenkruisen, en 
dan kunt ge de Germaanse broe
ders uitnodigen, of ge zet wél deze 
hakenkruisen en dan valt ge liever 
steendood dan nog één Pruis te be
kijken. Om in de vroegere (en ook 
nog huidige) lijn van de K.AJ. te 
blijven : wat gaan diegenen den
ken die in Duitse concentiatie-
kampen voor het vaderland gele
den hebben en gestorven zijn, nu 
zelfs de bij uitstek vaderlandse 
vereniging als de K.A.J., tegen de 
Duitse Hitlerjugend voetbalt ? Of 
klinkt « Adler Verein Duisburg > 
niet Hitlerjugendachtig ? En wat 
denken onze talrijke weggevoerden 
van deze weinig vaderlandse daad ? 
Neen, K.A.J.. nu hebt ge een flater 
begaan ! De mensen in Overpelt 
zullen tevreden zijn, dat de zonen 
van SS-ers die vóór 15 jaar Over
pelt onveilig maakten, nu zo goed 
werden ontvangen ! Of is de K.A.J. 
misschien zinnens bij de volgende 
oorlog vrijwilligers te leveren ? We 
beginnen het te geloven... In ieder 
geval weet de K.A.J. nu waar ze 
voortaan hakenkruisen mag plaat
sen : voor eigen deur. En liefst zéér 
grote. Want die zijn verdiend. 

Mensen die voor enkele tijd ach
ter de naam Volksunie het woord 
« verraad » plaatsten, waren de 
grootste supporters voor de '< Adler 
Vefein ». Proficiat ! 

Jaren heeft de KA.J. de haat ge
preekt tegen alles wat Duits was. 
Het moet dan ook niemand verwon
deren dat er in sommige cafe's 
's avonds ruzie gemaakt werd door 
burgers tegen deze Duitse kajot- ^ 
ters. De K.A.J. oogstte hier wat zij 
sedert jaren gezaaid heeft. Altijd 
heeft zij de haat en de onverdraag
zaamheid gepredikt, de gevolgen 
moet zij dan ook maar dragen. 

Een ander gevolg, buiten dat 
ruziemaken, was dat de belangstel
ling in vergelijking met vorige ja
ren, véél minder was. Men houdt 
niet ongestraft de mensen voor de 

gek. Het moet veel mensen een bij
zonder genoegen gedaan hebben, 
tijdens de Pinksterdagen weer de 
Duitse oorlogsliederen te hebben 
horen weerklinken in 0\ 'erpelt! 

Onze Volksunie-schepen, die men 
verleden Jaar van de Pinkster
feesten zou hebben durven verwij
deren zo hij het gewaagd had naar 
hun feest te komen, ontving thans 
een « vriendelijke > uitnodiging. 
Vorig jaar leverde 't < Pelterke >, 
inrichter van de Pinksterfeesten, 
kalkemmers a i n de C.V.P. propa
gandisten, en maakten leden van 
de jeugdbewegingen van onze kan
didaten poppen die men zou op
branden en thans wordt één van 
deze kandidaten door datzelfde 
« Pelterke » en diezelfde mensen 
uitgenodigd. Belachelijke mensen. 
De < persoon », waar de K.A.J. zo 
graag mee schermt, telt niet meer; 
het < ambt » heeft des te meer 
waarde voor een K.A.J. die te Over
pelt het essentiële van haar wezen 
reeds lang verloren heeft, en die 
evengoed de naam van om het even 
welke andere jeugdbeweging of 
zelfs voetbalploeg kon dragen. 
Want K.A.J. is ze allerminst. Ze 
heeft weer eens bewezen dat ze 
voor geld tot a"lles in staat is. Zo er 
wat te verdienen is, zou ze volgend 
jaar gerust de kommunistische 
godsdienstvervolgers uit Rusland 
durven uitnodigen tot een voetbal
wedstrijd, en als de duivel moest 
gemeenteraadslid zijn te Overpelt. 
kreeg ook die nog een uitnodiging. 
Ondertussen weten sommige oud-
oprichters van deze Pinksterfeesten 
wat ze moeten doen om uitgenodigd 
te worden ! 'I*' 

Wat ons 'fe? Verwonderd heeft, 
is dat de schone C.V.P. schrijnwer
kers en mekanieker uit de vak
school deze kéér geen borden g e - ' 
maakt hebben om te protesteren 
tegen de houding van de K.A.J. 
Geen hout en verf meer ? Verleden 

- jaar was er nochtans voorraad ge
noeg. Evenmin werd geprotesteerd 
door deze « heren » tegen het feit 
dat de Volksunieschepen. tegen 
wie toch voornamelijk de legenda
rische borden vorig jaar werden 
gemaakt. ofhcieel uitgenodigd 
werd. Het Bestuur van de school 
schijnt méér verstand te hebben 
dan de C.V.P. propagandisten al
daar (waarvan de meesten dan ook 
nog redenen te over hebben zich 
niet te laten opmerken). De pro
pagandisten van de school hebben 
het dus lelijk laten hangen Zijn ze 
opeens zo bang geworden voor de 
Volksunie ? Het zal deze propagan
disten ook pijn aan het hartje ge
daan hebben, dat er op het feest 
van de school overwegend Duitse 
muziek werd gespeeld. Arme propa
gandisten toch. zo in steek te wor
den gelaten... Willen protesteren 
en niet kunnen .. Want ook voor 
hen komt "t geld op de eerste 
plaats. 

Eén jaar geleden was stemmen 
voor de Volksunie doodzonde. Thans 
is een stem krijgen van een Volks
unie-schepen, voor een te begeven 
betrekking, geen zonde, men zou 
er'zelfs véél geld voor willen geven. 
Mensen die een jaar geleden met 
de C.V.P. s nachts hakenkruisen 
gingen kalken in het dorp (vooral 
voor de woning van onze huidige 
.schepen), diezelfde mensen komen 
bij diezelfde schepen smeken voor 
een Volksuniestem. Toen we zulks 
vernamen konden we onze oren 
niet geloven.: waar gaan we toch 
naartoe als zelfs C.V.P.-ers zich 
niet meer schamen Volksuniestem-
men te aanvaarden ! Is het mis-
.schien omdat ze zoveel haken
kruisen hebben geschilderd dat die 
C.V.P.-ers thans die schepen zo 
goed weten wonen ? Wij hadden 
gedacht da t die C.V.P.-ers aan 
onze schepen zouden zijn gaan 
zeggen (wat maar normaal zou zijn 
geweest) van a.u.b. toch goed te 
willen opletten en zeker niet ver
keerd te stemmen, want dat ze in 
geen enkel geval zouden willen ge
kozen zijn dank zij een Volksunie-
stem. 

Maar ook h i ^ is het zoals bij de 
K.A.J. : voor geld wijken zelfs prin

cipes, ook (en bijzonder) bi] de 
C.V.P. Moest het hier over bepaal
de vakleraars gaan, dan waren we 
weer eens genoodzaakt uitleg te 
geven (die toch niet zou verstaan 
worden). Maar het betreft hier 
humaniora-gediplomeerden, en die 
verstaan ons wanneer we zeggen : 
« Boontje komt om zijn loontje ». 

GENK 

Vlaams Huis 
Molenstraat 22A 
bij Lode Lamote 

Op zaterdag 20 juni te 20 uur 
GEZELLIG SAMENZIJN 

Korte toespraken door : 
Mr. F. Van der Eist; 
Rudi Van der Paal; 
Wim Maes; -
Wim Jorissen. 
Clem Colemont; 

Ons biad in Groot-Brussel 

De Volksunie is omzeggens ver
krijgbaar in alle dagbladwinkels 
van Groot-Brussel. Dat alleen is 
het zuiverste bewijs van de groei 
van onze invloed. Dat is ook de 
vrucht van de onvermoeide werk
kracht van onze propagandisten, 
die door persoonlijke kontakten en 
huisbezoeken voortdurend de aan
dacht op ons blad vestigen. Er zijn 
er die beweren dat een wedstrijd 
aan de gang is tussen Antwerpen, 
Gent en Brussel om de eerste 
plaats bij de verkoop van ons blad. 
Ze staan in deze wedstrijd haast 
zij aan zij en niemand kan voor
spellen wie het halen zal. Brussel 
in alle geval heeft een grote kans. 
Dat iedereen, die werkt in deze 
frontlinie zich nu nog een verdub
belde krachtinspanning getrooste 
door het aanbrengen van m'ins-
tens één nieuw abonnement. 

IEDEREEN IS DAARTOE IN 
STAAT. 

Schaarbeek 
De penningmeester van de afde

ling Schaarbeek heeft nogmaals 
zijn boeken nagekeken en vast
gesteld dat er, dank zij goed be
leid, weer wat geld overbleef om 
nogmaals gans het kanton met 
proefnummers te bewerken. 

Nu vooral is het ogenblik ge-
.schikt om bij goedgezinden aan te 
kloppen en ze lid te maken of in 
te schrijven voor een abonnement. 
Een abonnement van april tot einde 
1959 kost slechts 50 frank. 

Schaarbeek rust niet. 

Evere 

Deze gemeente is één van de 
laatste en één van de ergste slacht
offers van Moeyersoen, die wist dat 
de talentelling vervalst was en 
niets deed om ze ongeldig te ver
klaren en van Vermeylen, die tien
duizenden Vlamingen overleverde 
aan verfransing. 

Evere is het bewijs van de waar
heid dat men met moties en brave 
bijeenkomsten in dit land niets kan 
bereiken Het is het bewijs dat ge
meenten, die overgeleverd zijn aan 
zoetwaterflaminganten voor ona 
verloren gaan. 

De opbouw van vlaams-nationale 
politieke macht alleen kan deze 
afglijding naar verfransing tegen
houden, want niet daar brengt men 
de schrik in de andere partijen en 
dwingt men deze tot Vlaamse daad
vaardigheid. 

Honderden proefnummers werden 
over Evere verspreid. 

De Vlamingen van Evere zullen 
op die wijze ontdekken, waar hun 
verdedigers te vinden zijn. 

Uitgesteld Is echter niet verloren 
en, in afwachting dat we een paar 
van onze beste sprekers in Vil
voorde kunnen onthalen, worden 
over gans het kanton Volksunie-
nummers verzonden. Samen met 
de kantons Asse en Wolvertem 
brengt het kanton Vilvoorde bij de 
volgende verkiezingen de door
braak in de provincie Brabant. 
Vilvoorde is en blijft aan de gren
zen van de Brusselse olievlek een 
burcht van Vlaams-nationalisme ü 

Halle 
Te Halle werden eentalig Franse 

Rodekruisaffiches door onbekenden 
met pek bewerkt. Het ziet er naar 
uit dat de Vlaamsgezinden het al
tijd eendere spel beginnen beu te 
worden en naar de grove middelen 
grijpen. 

Gewest Liedeicerke 

Liedekerke start met een volle- ' 
dig bestuur, samengesteld als volgt: 

Voorzitter : Guldemont A. 
Ondervoorzitter : Van Kelekom A. 
Sekretaris : Boschman J. 
Penningmeester : De Brabanter ' 

G. 
Leden : Five F., De Brabanter,) 

Van den Borre A., Van Bossuyt F.]' 
Van Bossuyt P.. Van den Borre G ! ' 

Deze ploeg is vastbesloten aan de 
bevolking te Liedekerke te tonen 
door wie haar belangen best ver
dedigd worden. 

E?sTl 
^ O-VLAANDEREN 

Vilvoorde 
Onverwachte ' omstandigheden 

verplichtten ons de laatste alge
mene vergadering uit te stellen. 

Ccnf-Eekloo 

De uitbouw in ons arron
dissement gaat verder. Wanneer de 
machthebbers van het ogenblik, 
door hun geplande kieshervorming 
denken de Volksunie te ontmoedi
gen, hebben ze het verkeerd voor. 
De werklust integendeel verhoogt, 
en indien we het volhouden — het
geen zal gebeuren — heeft Gent 
niet alleen een rechtstreekse ver-
kozene bij de volgende verkiezing,' 
maar zal Oost-Vlaanderen twee; 
misschien wel drie volk.svertegen-
woordigers tellen. Daar wordt van 
nu af aan alles op gezet. We heb
ben de tijd en gebruiken hem weL' 

Op 16 mei was er kon takt te Zei-
zate, alwaar alvast een paar flinke 
krachten aan het werk geschoten 
zjjn. We twijfelen er niet aan of 
we zullen aldaar, binnen zeer korte 
tijd, over een flinke kern keur-
propagandisten beschikken. Op 21 
mei waren er kontakten te Moer-
beke en te Zaffelare. Er wordt daar 
beslist een brug gelegd naar he t 
aanpalende arrondissement St Ni
klaas. Op 22 mei vergaderde' heti 
kanton Oosterzele, besprak de ver
dere werking, de 11 juli viering, heti 
zangfeest, de uitbouw van de zie- ' 
kenkas, en de verdere kontakten in 
het kanton. De eerste 10.000 van 
onze 100.000 of niets kwamen op 
tafel, de lijsten veranderden van 
eigenaar, en de volgende maal ont
vangen we de 25.000. De andere ge
westen houden het zich voor ge
zegd en overrompelen die van hef 
kanton Oosterzele, liefst zo spoe
dig mogelijk ! Het distrikt Deinze 
werkt voortreffelijk wat de uit
bouw, abonnementenwerving en de ^ 
100.000 of niets betreft. Ze worden 
beslist de grootste mededingers. 

Tot slot nog dit. En zijn plan
nen, om overal, waar mogelijk, 
kleine meetings te beleggen. We 
wachten op de data voor Gent
brugge - Zelzate - Landskouter -
Deinze en al de andere plaatsen 
die zulks, zoals afgesproken, zin
nens zijn. Gent-Eeklo, er rust een 
zwar^ verantwoordelijkheid op u, 
dus met de zelfde ijver verder ge
werkt. 

Die van G e n t 

Arrondissement St Niklaas 
De gouwvoorzitter Oost-Vlaan

deren Dr Leo Wouters, was op 19 
mei bij ons, alwaar hij een kontakt-
vergadering van een 25 tal perso
nen voorzat.- V&rfaeugend was de 
opkomst maar nog meer de vast
stelling dat er mistevrederLhei* 
over het feit dat verscheidene 
krachten niet uitgenodigd _wareni 
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Door deze nalatigheid, waarvoor 
we ons verontschuldigen, kwamen 
nu te weet, hoeveel krachten er in 
ons Arrondissement nog verscholen 
liggen. Deze fout wordt hersteld, 
want op 23 juni komen we opnieuw 
bijeen niet met 25 maar vast met 
eea 50 tal. Op de vergadering van 
1» mei, bespraken we de werking, 
de algemene propaganda, de abon
nementenwerving, de opdrijving 
van het ledental, enz. 

Kameraad Wijmeersch werd op 
algemeen aandringen tot arrondis
sementsvoorzitter aangesteld. De 
verdere verantwoordelijke funk-
lüeg zullen eerstdaags ingenomen 
worden. 

We gaan hierbij niet overijld te 
werk. Indien het zoete Waesland 
ö j n plicht vervult, worden wij be
slist het sterkste bolwerk van Oost-

,,Vlaanderen, wat we trouwens zin
nens zijn zo spoedig mogelijk te 
worden. In St Niklaas is het laatste 
"woord nog niet gesproken ! 

Kaderdag 
Een veertigtal propagandisten 

waren aanwezig op 26 april j.1. Ver
scheidene punten werden bespro
ken o.a. het financiële (zonder des-
k.Jidigen zoals Eyskens) de 100.000 
slag, die reeds begonnen is, het 
abonnementenwerven en de alge
mene propaganda. De geest bij de 
mannen was prachtig, dus zullen 
de uitslagen niet uitblijven. Om de 
maand herhalen we de bijeenkomst 
en zoals steeds stipt op tijd, kort 
yan duur maar met veel vrucht. 

Aalst 
ONZE KEURPROPAGANDISTEN-
GROEP OP EERSTE 
KOLPORTAGETOCHT 

Zondag morgen van de 26 april 
•erzamelden een groep keurpropa
gandisten van het gewest Aalst om 
op kolportagetocht te gaan. De 
hemelsluizen stonden open wat van 
pas kwam voor een groep jonge 
mannen die rechtstreeks van ons 
bierfeest te Zottegem kwamen en 
er tamelijk slaperig uitzagen. Zo 
werden ze klaar wakker. 

De mensen die naar de kerk gin
gen liepen met het hoofd in de 
kraag van de regenjas verstopt of 
met de regenscherm over het hoofd 
aodat ze alleen de plaats konden 
miarnemen waar ze hun voeten 
«ouden zetten. 

Onze mannen bleven in de regen 
s taan en boden het blad aan. De 
•iensen hieven even het hoofd op 
en liepen vlug de kerk binnen En 
toch werd een aantal bladen ver
kocht. 

Tegen elf uur hield de regen 
op en meteen kon de kolportage 
Tan deur tot deur beginnen. Ner
gens kregen we een verkeerd ant 
woord; onze keurpropagandisten 
wisten zich zo aan te stellen dat de 
tegenstanders geen lust voelden om 
de mensen brutaal af te wijzen. 

De uitslag was zeer goed : 130 
'nummers werden in deze korte tijd 
aan de man gebracht daar waar de 
helft van onze tijd moest doorge
bracht worden met schuilen voor 
de regen. 

Goed zo Aalsterse propagandis
ten; volgende maal is St. Pieter op 
•oorband verwittigd dat hij zijn 
sluizen moet toe houden en' dan 
plaatsen we zeker op een halve dag 
500 bladen. 

Hamme 
2 mei 1959 was voor de Volksunie 

van het arrondissement Dender-
roonde een grote dag. Voor de eer
ste maal immers mochten wij een 
Vlaams-nationaal volksvertegen
woordiger welkom noemen, en onze 
leden hebben dan ook dankbaar 
van deze gelegenheid gebruikt ge
maakt om deze spreker aan het 
woord te horen. 

De arrondissementsvoorzitter 
Mark Pelgrims opende de vergade
ring met een kort maar hartelijk 
welkomstwoordje, waarna hij on-
njiddellijk de aandacht vroeg voor 
Juffrouw J. De Mulder, die op 
gloedvolle wijze het gedicht « Fier
heid » van Albrecht Rodenbach 
voordroeg. 

Onze lijstaanvoerder bij de ver
kiezingen Dr J. Van Boxelaer, 
hcofdbestuurslid, hield daarna een 
.korte maar geestdriftige toespraak, 
waarbij hij in het bizonder de lof 

maakte van de mannen van het 
eerste uur. 

Een hoogtepunt bereikte deze 
avond toen Mr. Fr. Van der Eist, 
aan de fiere vaandrig van de afde
ling Hamme de eerste afdelings-
vlag van ons gewest overhandigde. 
Vooraf had onze volksvertegen
woordiger in een korte toespraak 
de betekenis van de leeuwenvlag als 
eymbool in onze strijd tot Vlaamse 
bewustwording verduidelijkt. 

Daarna, wist gedurende ruim an
derhalf uur deze machtige redenaar 
zijn gehoor te boeien. Hij begon met 
een terugblik op de harde kiesstrijd 
en besprak achtereenvolgens de 
verschillende oorzaken waardoor de 
Volksunie niet het verwachte re
sultaat bereikte (vier jaar links 
bewind — schoolstrijd — tussen
komst van de geestelijkheid). Spre
ker onderzoekt dan de huidige toe
stand na 5 maanden homogene 
C.V.P. regering en 6 maanden 
C.V.P.-libecale coalitie. Op scherpe 
wijze hakelt onze gekozene de 
wijze hekelt onze gekozene de 
tegenover Wallonië op sociaal eco
nomisch plan en de immobiliteit 
van deze regering wat betreft de 
oplossing van de repressie en an
dere specifiek Vlaamse problemen. 
Hij toont dan de noodzakelijkheid 
aan van het bestaan van een vlaams 
nationale partij , en het is onder 
luide toejuichingen dat hij zijn 
spreekbeurt besluit. 

Tot slot stelde Mark Pelgrims 
Hamme tot voorbeeld van gans het 
arrondissement en hoopte op na
volging en nag beter. 

Dit betekende dan meteen offi
cieel het einde van deze prachtige 
avond, maar het duurde tot in de 
kleine uurtjes vooraleer onze vrien
den waren uitgepraat. De Volks
unieafdeling Hamme, die het ge
noegen had deze avond te mogen 
inrichten zegt aan alle aanwezigen 
tot weerziens omstreeks 11 juli. 

Oudegem 
Oiv 8 mei overleed onze vriend 

Fr. De Pus, in de ouderdom van 72 
jaar. Aan de diepgetroffen familie 
bieden we onze innige deelneming 
aan. 

A. E. 

Cent 
ZIEKENKAS OPSTANDING 

Het belang van een eigen zieken
kas behoeft niet meer onderstreejpt. 
In het Gentse gaan we weliswaar 
langzaam, toch gestadig vooruit. 
Belangstellenden kunnen zich 
steeds laten inschrijven. 

Voor Gent : Stampstraat 5, 
Haselaarstraat 21. 

St-Denis-Westrem : Oude Heir-
weg 15. 

• Bottelare : Huyge, R. Astridlaan, 
64. 

Vraag desnoods inlichtingen aan 
onze propagandisten. 

KAMPEERDERS 
Uw adres : 

AMERICAN HOUSE 
Vlasmarkt 17 

Kortrijksepoortstraat 5, Gent 
Bljhuis Antwerpen Horlland 51 
Het huis met de grootste keus en 

de laagste prijzen. 
Bestendige tentoonstelling van 

Kampeergerief, St - Jacobsnieuw-
straat 35, Gent. 

Komt zien naar onze speciale fa-
mielietent M.C. de grootste en 
de meest praktische. 

Korting aan sportgroepen en 
grote gezinnen. 

WAT U NERGENS VINDT 
BEKOMT U IN 

AMERICAN HOUSE 
Toegang vrij. 

Arrondissement Aalst 
Sociaal Dienstbetoon. 

Op volgende plaatsen wordt van
af volgende maand, maandelijks 
een zitdag gehouden : Aalst, in den 
IJzer, Zottegem, in het St. Joris-
hof, te Lede, Denderhoutem, Her-
zele en Denderleeuw. 

Voor dag en uur raadpleeg onze 
^lakbrieven te Aalst en te Zotte

gem. 
Voor alle Inlichtingen wendt U 

tot Marcel De Boe, tel.. (054) 500.14 
of (09) 70.10.82.. ledere medewer
king is steeds welkom. 

ANTWERPEN 

Arrondissement 
Mechelen 

Sedert ons schoon stadje Lier de 
eer had de verrassende amnestie
betoging op haar grondgebied te 
krijgen, ontwaken de Vlaamsnatio-
nale krachten opnieuw in onze 
dorpen. 

Toen onze soldaten na 14-18 
terugkwamen van het IJzerfront 
brachten ze hier hun vlaams
nationaal ideaal mede. 

Ze deelden het mee aan de besten 
uit hun streek; onderwijzers sta
ken de koppen bij elkaar en Vlaam
se huizen ontstonden. 

Ook nu zullen het weer deze fn-
tellektuëlen zijn die de spoorslag 
geven. Bewust van het bedrog der 
grote partijen, die machteloos ge
koppeld liggen aan Waalse mees
ters, kunnen deze leiders en opvoe
ders van hun volk weer een zeer 
grote rol spelen. 

Dank zij enkelen onder hen wer
den honderden proefnummers van 
de Volksunie verspreid. Het zijn de 
kleine zaadjes der waarheid, die 
onweerstaanbaar zullen kiemen en 
de Vlaams-nationale kracht van 
vóór 1940 weer zullen brengen in 
ons arrondissement. 

Kontich 

De Vlaams-Nationale burcht 
Kontich is wederom volop in bewe
ging. Zondag werd daar een kolpor
tagetocht gehouden onder leiding 
van Wim Maes. Ruim tachtig bla
den werden verkocht, terwijl even
eens verschillende abonnementen 
geworven werden. 

Zonder overdrijving mag gezegd: 
het ganse arrondissement Antwer
pen zal nog voor het einde van het 
jaar tiptop georganiseerd zijn. 

Vandalisme en... 
pekeieren ' 

In Vlaanderen zijn volgens de 
« Gazet van Aalst > een bende van
dalen op ronde ! Wat is er gebeurd? 
Huizen in brand gestoken of ten 
gronde vernield lijk in '44 ? Spoor
lijnen en spoorwagens onklaar ge
maakt lijk in de Borinage ? Een 
meesterwerk van Rubens of Van 
Dijck met bijtend zuur begoten ? 

Veel erger ! 
Langs de grote weg Brussel-Aalst-

Gent zijn alle publiciteitsaffichen 
niet in het Nederlands gesteld, 
met enkel kloeke pekeieren bijge
werkt ! ledere bewuste Vlaming be
leeft er werkeijk plezier aan. 't Ge
beurt niet alle dagen. 

Hier en daar 'n chagrijn!gaard 
die spreekt van vandalisme, eigen
domsvernietiging en « strafbaar 
door de wet ». 

Wanneer men hen vraagt of Ne
derlandse publiciteit in Wallonië 
zou worden geduld, halen zij hun 
schouders op en spreken van * kin
derachtig ». 

Over dit laatste kwallfikatief valt 
wel iets te zeggen ! Maar we kun
nen toch niet schrijven dat de 
nieuwe strafbrigade Waalse, Alge
rijnse, Kongolese of Cypriotische 
middelen moet aanwenden! Of 
wel ? 

Intussen leve dé'Ridders met de 
pekeieren ! 

Wie niet horen wil moet voelen I 

Arrondissementsraad 
De maandelijkse bijeenkomst van 

de Antwerpse arrondissementsraad 
vond plaats onder voorzitterschap 
van Reimond Mattheyssetts. Na het 
verslag van de vorige bijeenkomst 
van de hand van Carlo de Ridder 
goedgekeurd te hebben, ga/f de 
voorzitter een overzicht van de po

litieke toestand. 

Men bracht hulde aan de schit
terende houding van onze gekozene 
Mr. Hugo Schiltz in de Antwerpse 
gemeenteraad in verband met de 
verbodsmaatregelen van de Ant
werpse burgemeester ter gelegen
heid van de Amnestiebetoging op 
5 april 11. Men besprak de verdere 
organisatie van Antwerpen-stad, en 
van de afdelingen Schoten, Kon
tich, Ranst, Wommelgem, Bors-
beek, alsmede het verslag gegeven 
door Herman Bosmans over de ge
slaagde abonnementenwerving te 
Antwerpen. Wim Maes gaf een uit
voerig verslag over de steeds toe
nemende aktiviteiten van de Ant
werpse propagandisten, en drong 
er op aan dat alle propagandisten 
zouden aanwezig zijn op de natio
nale kaderdag te Gent op 31 mei. 
Frans Verhoeven gaf een uitvoerig 
overzicht van de werkzaamheden 
van de afdeling Schoten, waarvoor 
hij gelukgewenst werd door de 
voorzitter. 

Werkaanbod 
Goede vertegenwoordigers ge

vraagd in elke Vlaamse provincie 
om door fabriek opgegeven adres
sen te bezoeken. Grote mogelijk
heden - vaste toekomst. Schrijven 
met opgave vorige bezigheden, bu
reel blad De Volksunie. 

VI. - Nat. zaak voedingswaren 
zoekt juffr. 16-18 j . als winkeld. 
Kost en inwoon -|- vergoeding, 
Schrijven blad ER. 

Dienstbetoon 
Zoeken werk : 

Bediende 32 Jaar. Diploma L.M.O, 
wonend te Brussel zoekt werk In 
Brusselse agglomeratie. Schrijven 
blad. 
— jonge man (24 jaar) uit Merch-

tem als bediende, 
— man van 55 jaar vraagt plaats 

als magazijnier, nachtwaker, of 
schilder, 

— man van 54 jaar te Gent vraagt 
werk als magazijnier of nacht
waker. 

Wie deze medestrijders kan hel
pen, wende zich tot R. Van der Paal, 
Lange Gasthuisstraat, 16, Antwer
pen (tel. 33.85.65). 
— bedreven metaaldraaier met 

ZONDAG 19 JULI a. s. 
GROOTSE VLAAMSE DAG IN OPEN LUCHT 

ingericht door het Gouwbestuur Brabant 
te EIZERINGEN-Ter-Heidc (St Kw. Lennik - O.L.V. Lombeek) 

in het HART van het PAYOTTENLAND, aan het kruispunt der wegen 
Brussel-Ninove en Asse-Edingen. 
ledere oprecht VLAAMS NATIONALIST van Vlaams Brabant en belen
dende streken wordt daar verwacht. 
Delegaties van andere gouwen zijn bijzonder welkom. 
De voornaamste sprekers van « DE VOLKSUNIE » zullen er het woord voe
ren. 

Berchem 
Op voorstel van onze gekozene 

Carlo Reiners stemde de gemeente
raad van Berchem in haar zitting 
van 1 juni 11. een motie tegen de 
talentelling. / 

Deze motie werd gestemd met 22 
stemmen tegen 3 onthoudingen. 
Stemden voor : onze gekozene, de 
veertien C.V.P.-ers, zeven socialis
ten. Onthielden zich : twee libe
ralen en een socialist. 

In ons volgend nummer zullen 
wij uitvoerig daarop terugkomen. 

In memoriam 
Blanka Cyselen 

Onder grote belangstelling vond 
op 2 Juni te Antwerpen de plech
tige uitvaart plaats van de diepbe-
treurde dichteres wijlen Blanka Gy-
selen. Het hoofdbestuur van de 
Volksunie was vertegenwoordigd 
door de algemene propagandaleider 
Rudi Van der Paal. 

kennis van paswerk, 25 Jaar oud 
(Payot). Schrijven Partijsekre-
tariaat Brussel. 

— gew. onderw. zonder pensioen. 
Vertaalw. Fr.-Ned. - Ned.-Fr. 
voor uitgeverij of publiciteit. 

Cent 
Nationale kaderdag te 

Zondag 11. vond te Gent de twee
de nationale Kaderdag' van de pro
pagandisten plaats. De bijeen
komst, die zeer talrijk werd bijge
woond, werd voorgezeten door de 
algemene propagandaleider Rudl 
Van der Paal. De vergadering 
hoorde toespraken van Dr Leo 
Wouters, Bob Maes, Herman Bos
mans, Wim Maes en Drs Wim Jo-
rissen. 

In de voormiddag had een flink 
geslaagde kolportage met mikro-
wagen plaats. 

In ons volgend nummer van 21 
Juni komen wij uitvoerig op deze 
uiterst geslaagde kaderdag terug. 
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