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Het Waals Socialistisch l(ongres

Waalse zijde aan deze verworvenheid zou vasthouden.
Zekere ervaringen uit het verleden hebben de Vlamingen wantrouwig gemaakt tegenover het Waalse
federalisme : in Vlaanderen zegt
men dat de Walen federalist zijn
In de oppositie, maar centralist
wanneer zij aan het bewind zijn.

fEDERAllSNE OPNIEUW AAN BOD
^ Te Namen hielden de Waalse so'clalisten onder voorzitterschap van
pud-nilnister Leo Collard (kandidaat nummer één voor de opvolging van Max Buset als voorzitter
yau de B.S.P.) een eigen kongres.
Het Is de moeite waard om bij
die gebeurtenis te blijven stilstaan : in de Vlaamse pers, vooral
In de Vlaamse socialistische pers,
werd er te weinig aandacht aan besteed. Dat de Vlaamse socialisten,
die met zoveel liefde en zoveel toewijding de rol vervullen van knechten van de Waalse socialisten, lelijk verveeld zitten met dit kongres
waarop zij niet welkom waren,
waar zij zelfs niet gevraagd werden, valt te begrijpen. Wanneer
zullen zij eindelijk genoeg zelfvertrouwen en genoeg moed hebben
om hun eigen weg te gaan, hun eigen Vlaamse weg.
Ondertussen storen de Waalse
socialisten zich geen zier om luidruchtig hun eigen Waals standpunt
te bevestigen en hun Waalse belangen te verdedigen. Dit deden zij
ook In de Borinage-kwestie : terwijl de Vlaamse socialisten om de
Walen naar de ogen te kijken de
Limburgse stakende mijnwerkers
In de rug schoten...
De socialisten in Wallonië zijn
nationalisten, zoals alle Walen. Zij
aarzelen geen ogenblik om de
.Waalse belangen boven alles te
plaatsen : van het ogenblik dat zij
vrezen In de unitaire Belgische
staat hun bevoorrechte positie te
zullen verliezen, laten zij de Vlaamse socialisten aan hun lot over en
eisen zij federalisme.
Men kan ten overstaan van deze
eis de schouders ophalen en er enkel afdreiging in zien, maar het is
toch een feit dat de socialistische
partij in Wallonië de sterkste partij is, een geweldige macht, en dat
een dergelijke atellingname van
grote betekenis Is. De spottende
toon van « La Libre Belgique >
komt ons dan ook enigzins misplaatst voor.
Als Vlaamse federalisten wensen
wij aan de Waal.'js /ederalisten het
volgende te zeggei, : praat ons niet
over een geografische senaat, want
dat is bedrog. Daarmee zouden wij,
ABONNENTEN OPGEPAST
De halfjaarlijkse abonnementen
vervallen na dit nummer. Wie zou
verzuimd hebben te hernieuwen doe
het dus dadelijk door 50 F. te storten op gironummer 5445.46 van W.
Jorissen Brussel. Zo niet zal hij
volgend nummer niet meer ontvangen.

Vlamingen, die de meerderheid ter tussen Vlaanderen en Wallonlé.
vormen in dit land ons al de nade- Denkt overigens niet dat gij ooit de
len van het federalisme op dé hals Brusselaars zult kunnen winnen
halen zonder enig voordeel. Wij voor federalisme. ZIJ zullen steeds
zouden onze meerderheidspositie de unitaire, gecentraliseerde staat
prijsgeven zonder enige tegenpres- blijven verdedigen. Federalisme
tatie. Dat is ondenkbaar en onmo- komt er slechts wanneer Vlamingelijk.
gen en Walen mekaar verstaan.
Zet ook de gedachte uit uw hoofd
van een « federalisme a trols >, Dat dit mogelijk is werd bewezen
v/ant deze formule is verkeerd en door het Vlaams-Waals manifest
niet te verwezenlijken. Een « fede- voor federalisme en door het
ralisme k trois » betekent dat Vlaams-Waals ontwerp van een feBrussel verder de baas zou blijven derale grondwet voor België. Het
spelen in dit land als scheidsrech- zou wenselijk zijn dat men van

Wat hier ook van zij, een feit is
het dat het federalisme opnieuw
aan bod komt. Daarover kunnen wij
ons slechts verheugen, omdat wij
meer dan ooit overtuigd zijn dat
er voor onze Vlaamse noden geen
afdoende oplossing komt in de unitaire, gecentraliseerde Belgische
Staat en dat zelfbestuur noodzakelijk is opdat wij Vlamingen zelf onze vraagstukken zouden kunnen
oplossen.
F. Van der Eist.

De Waals - Brusselse bedreiging

Het moet gedaan zijn
Brussel Is historisch, kunsthistorisch en nu nog overwegend etnisch
een Vlaamse stad. Bij de stichting
van deze Staat, na ruim 20 jaar uitroeiingspolitiek van het Vlaams,
door de Franse bezetter, was buiten
Brussel, de gehele streek van de
huidige Brusselse agglomeratie volledig Vlaams. Na 130 jaar Belgische
politiek bestaat de agglomeratie uit
19 gemeenten, die overwegend
franstahg zijn. Het is dus de hoogste tijd dat aan die vervreemdingsen ontvreemdingspolitiek paal en
perk worde gesteld.
DROGREDENEN
De Walen en verfranste Brusselaars willen die besmetting echter
onder allerlei drogredenen, nog
uitbreiden. Zo betoogde de stugge
en laatdunkende Waal Duvieusart,
oud-minister, dat de bodem aan de
mensen toebehoort en niet omgekeerd. De bodem behoort inderdaad toe aan de mensen, maar niet
aan de plaatselijke bewoners alleen,
maar wel aan het gehele volk van
wiens grondgebied die gemeenten
deel uit maken. Het is het volk, dat
krachtens het zelfbeschikkingsrecht, soeverein over zijn grondgebied beschikt, niet een handjevol
bewoners, waartussen een stel ongenode inwijkelingen.
De autochtonen moeten zich bij
het algemeen belang van hun volk
neerleggen, en de ongenode inwijkelingen moeten zich vanzelfsprekend aan hun nieuwe omgeving
aanpassen en niet omgekeerd. Het
Is een verregaande aanmatiging
wanneer zij het beschikkingsrecht,
dat alleen een volk toekomt voor
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zich zelf opeisen.
Een andere opwerping is dat het
niet-houden van de talentelling onwettig zou zijn. Vlaamse auteurs
betogen dat zulks niet het geval
Is. De vraag echter is niet of de
talentelling wettig is, wel of het
een goede maatregel is. Dat is zij
beslist niet, ook niet de z.g. objectieve talentelling. Zij is een bedreiging voor ons grondgebied en bijgevolg verwerpelijk. Boven de wet
staat het natuurrecht.
Walen en Brusselaars beweren
dat begrenzing van de Brusselse
agglomeratie een afbakening van
de taalgrens in strijd is met de persoonlijke vrijheid. De inwijkeling
wijkt uit. uit eigen beweging. Het
Is dan toch onontkoombaar redelijk
dat hij de gevolgen moet dragen
van zijn vrije daad, en niet de gemeenschap waar hij zich gaat vestigen. Het recht van de enkeling
wordt trouwens op andere gebieden
ook beknot door de belangen van
de gemeenschap. Zo mag de enkeling zich niet aan de militaire
dienst onttrekken, mag hij niet
onder de minimum lonen werken
en boven de maximum werkduur,
Het ligt voor de hand dat het behoud van het grondgebied der
Vlaamse gemeenschap torenhoog
primeert boven de taaivoorkeur
van de enkeling.
Een ander bezwaar zou zijn dat
daardoor de Europese « zending >
van Brussel zou zijn geschaad. Dat
Is een losse bewering waarvoor
geen enkel argument wordt aangevoerd. Verder is het de eerste taak
van Brussel hoofdstad te zijn van
een tweeledig land. En als er een

onverenigbaarheid zou bestaan tussen haar taak en haar « zending >
dan moet Brussel alleen maar
haar taak vervullen, wat zij nu
blijkbaar niet eens kan. En maar
braafjes haar kikvme.u •• .^ laten
varen.
DE FRONTAANVAL
Er ontstaat een nieuw en dreigend gevaar nu Vlaanderen de
steunpunten der denationalisatlepolitiek uit de plaatselijke besturen, de scholen, de gerechtshoven,
de kazernes grotendeels heeft opgeruimd, en handel en nijverheid de
normale weg der vernederlandsing
zijn opgegaan
Nu de politiek der steunpunten
In het binnenland is mislukt, wordt
de aanval op onze hele grens ingezet, met het Brussels bruggehoofd,
als een uiterst gevaarlijke centrale aanvalsbasis. Wanneer St.
Genesius-Rode tot de Bru.ssels agglomeratie zal behoren, en dat eisen de Imperialisten, dan is de verbinding met Wallonië tot stand
gekomen. Dan wordt Brussel een
Waalse wig, waardoor heel Vlaams
Brabant en zelfs Mechelen wordt
bedreigd.
Wij eisen wetenschappelijke afbakening van de taalgrens, en verwerpen elke uitbreiding van de
Brusselse agglomeratie. Wij eisen
volledige gelijkstelling van de Vlaming in de Brusselse agglomeratie
d. 1. op zijn eigen grond.
Wij zeggen vastberaden halt tot
de aanvallers en hun handlangers.
Reimond Mattheyssens

Gevaar aan VlaamsWaalse grens
Het is een wonder, hoe gedurende
eeuwen, het Vlaamse volk, binnen
zijn bepaalde grenzen, levenskrachtig stand heeft gehouden. Spijt al
de vreemde bezetters die ons land
heeft gekend zijn wij als volk nooit
ondergegaan. Dit heeft een dichter
toegelaten te zingen, « een Volk zal
nooit vergaan J>.
Er was gedurende gans onze geschiedenis, een duidelijke grens te
trekken, boven dewelke, onveranderlijk, ons volk leefde, vlaams van
taal, van aard, zeden en gebruiken.
Spijt de kwaadwillige drukking,
die sinds het ontstaan van België,
door de unitaire staatsmacht op
Vlaanderen werd uitgevoerd, bleef
ons volk Vlaams. Alleen in en rond
Brussel — nml. de negentien gemeenten van de grote agglomeratie,
moesten wij de laatste 100 jaar ons
grondgebied, langzaam maar zeker
zien verfransen.
En nog is de meerderheid der bevolking er Vlaams, al is er een
meerderheid die zich voor franssprekend uitgeeft.
Daar is de bestuurstaal, onrechtvaardig, eentalig frans geworden.
Alleen de voorgevel is er tweetalig.
Maar nu ontbrandt de strijd om
het Vlaams grondgebied, dat ligt
tussen de grens van die zwarte verfranste vlek, en wat sinds eeuwen
onze taalgrens was. Het is paradoxaal, dat na een taalstrijd van
129 jaar, waarin het levensrecht
van onze nederlandse taal voorgoed
bevochten werd, — dat wij juist NU
op het punt staan, een groot gedeelte van ons oude land te verliezen, nml. bijna gans Vlaams Brabant, ten zuiden - ten oosten en
ten westen van Brussel.
Als de Vlaamse volksgemeenschap er NU niet in slaagt, een
nieuwe talentelling te verhinderen
dan zullen wij het beleven, dat in
talrijke tot hiertoe Vlaamse gemeenten, dertig procent en meer
van hun inwoners zullen verklaren,
uitsluitend frans te spreken, en
dan zal aldaar de tweetaligheid
worden ingevoerd, op grond van da
gevaarlijke artikelen, uit de slechte
taalwetten van 1932. Het voorbeeld
van de Brusselse agglomeratie laat
ons toe te zeggen, dat 10 jaar later
de verfransing totaal zal zijn. Meer
.en meer Brusselaars en Walen, zullen deze gemeenten gaan bewonen.
— de verplaatsing per auto naar
hun werkgelegenheid te Brussel is
immers geen hinderpaal meer,
want meestal bezitten zij aldaar de
best betaalde posten.
(Lees door blz. 2)
Dr Leo Wouteri
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openlucht. Waarschijnlijk om r'e
betogers '< braaf •> te houden : 'i't
noemt men « geleide » verontwaardiging ..

Gevaar aan Waals-Vlaamse
grens
(Vervolg van biz. 1)
Zo zal daar op enkele jaren tijd,
de eeuwenoude taalgrens verlegd
worden tot boven Brussel en zal
Wallonië bestaan uit vijf provinties, en Vlaanderen zal er nog vier
tellen.
Dus zal het waalse meesterschap
In deze staat, eens en voorgoed bezegeld zijn.
Er is voor de Vlamingen nog
slechts één kans om dat te verhinderen. Met man en macht de geplande talentelling bestrijden, en
de taalgrens op haar huidige plaats
definitief te doen vastleggen. Boven die taalgrens moet alles eentalig nederlands blijven. Zoals onder die grens alles eentalig frans.
Elke waal, moet zich aanpassen
aan de toestand zoals elke vlaming,
die zich sinds 129 jaar in Wallonië
vestigde (en dit zijn er meer dan
een half miljoen) is moeten opgaan
in de w;u\lse volksgemeenschap.
In c; plurinationale staat, zoals
de onze, waarin twee volwaardige
volksgemeenschappen leven, berust
de vrede tussen die volken, op de
onschendbaarheid
van
ieders
grondgebied, en daarom moet dit
grondgebied nauwkeurig bepaald
en wettelijk beschermd worden.
Elk volk heeft de plicht, zijn
grenzen te verdedigen. Daarom roepen wij gans Vlaanderen te weer.
Dr. Leo Wouters.

W o r d lid van de Volksunie
Stort 20 F. op giro 5445.46
W . Jorissen - Brussel
Een mal figuur slaan
Wie c^n mal figuur sloeg in de
Kamer
de C.V.P.-er Van Hamme,
burgemeester van Duffel. De dwaasheden die hij met de grootste zelfvoldoening uit zijn voeten geslagen
hééft In het Kongo-debat waarin
hl] ook meende te moeten tussenkomen, gaven aanleiding tot grote
hilariteit.
En zeggen dat Van Hamme vóór
de oorlog nog één van de beschermelingen van « De Standaard > geweest is : een opkomende Vlaamse
ster.
« De Standaard » heeft geen geluk met zijn « beschermelingen ».
Wie is nu, na Leemans en Custers,
Delwaide en Verroken, de Stan•daard-held die de Vlaamse kwestie
gaat oplossen ?

JA

JONGE

C.V.P.-FLAMINGANT,

GIJ HEBT GELIJK...
Zolang de samenleving in België
zal geordend zijn gelijk ze nu is,
zullen de Walen er de baas zijn,
maar daarom, los van de Walen en
zelfbestuur voor Vlaanderen...
Zolang jonge flaminganten er niet
zullen durven voor uit komen, overal en altijd, dat het Nederlands hun
moedertaal is, en alle andere talen
vreemde talen voor hen zijn, zullen
Waai en Brusselaar de pretentie
hebben te glimlachen als zij U iets
minder goed Frans horen spreken,
maar daarom, kultuurautonomie
,voor Vlaanderen, opdat wij volwaardige kultuurmensen zouden kunnen worden...
Zolang Waalse en Franskiljonse
bazen in de gelegenheid zullen blij,ven hun nijverheids- of handelsondernemingen in Vlaanderen met
een laag Franse vernis te overgie,ten, zal het zweet van onze Vlaamse arbeiders moeten dienen om
,Vlaamsvijandige heerschappen in
weelde te laten leven, terwijl het
leger van onze werklozen steeds
groter zal worden,
maar
daarom,
vernederlandsing
van het bedrijfsleven in Vlaanderen...
Zolang onze Vlaamse fransonkundlge Jeugd niet kordaat zal durven
• zeggen, dat zij evenveel waard is als
^<le Waalse en Brusselse vlaamsonkundige jeugd, zal er In België niets
treriuiileren,
|HM*r tfiiarom, Vlaamse jeugd, meer
iOBff•CMt, «n recht om ow recht.
A. P. N, - Brnseel.

Europa

begraven ?

Wij hebben steeds voor een Europese samenwerking gevoeld, in het
taizonder voor de ekonomische en
ook voor de militaire samenwerking. Wij hebben echter steeds voor
het nationaal egoïsme van de grotere landen Duitsland en Frankrijk
en voor hun sam^engaan ten koste
van de Lage Landen gewaarschuwd.
Daarom dat we ook een Europa van
de 17 wilden en willen omdat we
daar meer speelruimte hebben t e gen een bondgenootschap van de
groten. Europa bestaat voor het
ogenblik
niet meer.
Frankrijk
wenst zich — en zegt het uitdrukkelijk — te beperken tot de oudere vooroorlogse vormen van het bondgenootschap. Het maakt zelf heel
wat moeilijkheden in N.A.V.O.-verband. Duitsland dat zich na de
jongste oorlog zeer handig aan de
idee Europa opnieuw in de hoogte
gehesen heeft voelt er evenmin nog
veel voor. Men lette in dit verband
op de daden — niet de woorden —
van de grote Duitse politieke ster
en vermoedelijke opvolger van Adenauer, Erhard. Dat men België laat
stikken in zijn kolen is nog maar
een bijkomend verschijnsel.

En daar durven de Vlaamse socialisten niets 'tegen zeggen. Evenzeer staan ze sprakeloos te gapen
als hun Waalse partijgenoten hen
niet meer willen op hun kongressen
en afzonderlijke Waalse kongressen houden ! De Vlaamse socialisten zijn even grote Vlaamse knullen
als de C.V.P. flaminganten argeloze
Vlaamse lummels zijn.
En zeggen dat er nog Vlamingen
zijn die niet begrijpen dat we m.et
een Vlaamse meorderheid in het
parlement niets kunnen bereiken !

Eenzijdigheid
Bert D'Hacse in « De Standiiard »
heeft natuurlijk het socialistisch
relletje van Strombeek-Bever te
baat genomen om te vertellen dat
we dus de socialisten moeten verzwakken vermits ze anti-Vlaams
zijn. Tot daar juist. Maar wat laat
de logika deze man toch in de .steek.
Herinneren onze lezers zich nog de
tweetalige affiches in de zuiver
Vlaamse steden met een C.V.P. gemeentebestuur te Landen, Leuven
en Halle ? Heeft de man toen ooit
betoogd dat we de C.V.P. moeten
verzwakken omtdat ze onvlaams is ?
En nochtans is dit de logika zelf.

Jaren terug hebben wij gewaarschuwd tegen de Europese romantiek, ons die men Vlaamse RomanIntegendeel is het volgens Bert
tiek verweet. Wij hebben echter
altijd gemeend dat het nogal wat D'Haese een verzwakking voor
realistischer was zich te bekomme- Vlaanderen de enige niet antiren om de konkrete noden van ons Vlaamse partij, de Volksunie, te vervolk-werkloosheid, mobiliteit, be- sterken. Is er een redelijk mens die
dienden-, landbouw- en midden- zich kan voorstellen dat er nog zulstandsvraagstukken en in het alge- ke vraagstukken zouden bestaan
meen volkse en ekonomische gaaf- Indien al de Vlaamse parlementaiheid en ontplooiing dan ons te be- ren in plaats van kleurpolitiekers
zouden
roezen aan een Europa-idee, die Volksunieparlementairen
zijn
?
De
vraag
stellen
is
ze
beantkennelijk niet van beneden uit, uit
volkse verzuchjtingen kwam maar woorden.
die kunstmatig van bovenaf opgeOverigens kuftnen we Bert D'Haelegd werd. En we denken met een
gevoel van erbarmen aan de C.V.P.- se beslist niet meer begrijpen als
jongeren voor wie staatsminister we aan zijn taal van voor de verDe Schrijver het Europees realis- kiezingen denken. De Volksunie
me los van het Vlaamse romantisme mocht er toen niet zijn omdat de
ging prediken. Voor de oorlog was zweep geen zin had zolang de
het België, na de oorlog Europa, C.V.P. geen regeringstrekpaard was.
maar Vlaanderen nooit. Ons bloedWelnu thans zit de C.V.P. in de reeigen volk mag en moet een prolegering. En Bert bekent zelf dat ze
tenvolk blijven. Omdat de staatsop Vlaams gebied nog mets gedaan
ministers anders in België èn Euheeft, tenzij dan de veranderde atropa geen grote rol kunnen spelen.
mosfeer — D'Haese denkt hierbij
ongetwijfeld aan de vier, ministers
op de 19 die het Nederlands als
huistaal
hebben ?
Socialistische

werkliedenbelangen
Strombeek-Bever is een van de
talrijke echt Vlaamse, Brabantse
dorpen, die grenzen aan Brussel.
Het gemeentebestuur, met aan het
hoofd een uitstekende burgemeester
Soens, is Vlaams gebleven. Wat we
er thans hebben moeten beleven
grenst aan het belachelijke. De twee
socialistische
werkliedenverdedigers, gemeenteraadsleden, zijn zich
In het zweet aan het zetten om het
Imperialisme van een
stelletje
franstalige bourgeois te dienen.
Zij wilden in de gemeenteraad interpelleren voor de tweetaligheid.
Burgemeester Soens antwoordde die
heren echter terecht dat zo een interpellatie onwettelijk was en dus
niet kon plaats vinden.
Strombeek-Bever is inderdaad
wettelijk Nederlandstalig. Wij kunnen de burgemeester niet anders
dan gelukwensen.

Waarom deze onzinnige maatregel ? ledere pedagoog weet dat van
al dat gedreun van Ie tableau, la
fenêtre en l'éponge toch niet veel
meer overblijft wanneer het middelbaar onderwijs begonnen wordt.
Het is alleen een toegeving aan onze zieke volksmentaliteit, sinds 129
Jaar zot geraasd met de slogan van
het frans als wereldtaal. Welke
laatste voorstelling volmaakt verleden tijd i.s. Onze volksvertegenwoordigers van het Zennedal mogen eens keren voor hun eigen
deur. Dan pas zullen we hun
Vlaamsgezindheid
ern.stig opnemen.

Wat besluit de lezer hieruit ? Dat
volgens Bert zelf de Zweep thans
lustig moet knallen rond de oren
en striemen op het lijf van het slapende C.V.P.-trekpaard. Het is toch
zijn eigen stelling van voor een
jaar. Of is hij weer van zienswijze
veranderd ? Zo wordt het verdomd
lastig hem te blijven volgen. Zelfs
voor die flaminganten, die altijd
vol goede wil zijn !

Het zieke

Zennedal

Een Vlaamsgezinde kent men aan
zijn daden, ledereen zal dc::e v/aarheid aanvaarden. Welnu dan begrijpen wij niet dat burgemeester
van Elslander in zijn eigen gemeente Lot kan dulden dat men In de
nonnenschool aldaar de kinderen
verplicht frans te spreken op de
speelplaats.

Wat vinden onze Vlaamse socialisten van zo een spelletje ? Wel,
oud-minister Fayat ?

De zusters hebben hun volksvertegenwoordiger zo vaak ncdig dat
ze hem het verzoek met dit 19de
eeuws verschijnsel op te doeken
niet kunnen weigeren.

De « Volksgazet » (8 juni) schijnt
het in elk geval normaal te vinden
want onder de rubriek « Brussels
Nieuws » wordt het relletje met instemming aangehaald. Nochtans
zijn alle werklieden te StrombeekBever Vlamingen ! Daar hebben de
twee gemeentcraadslieden niet aan
gedacht want in h e t Brujwels socialisme tellen die niet laee. Alle
«ocialistische organisaties : partij,
Takbond, ziekenkas zijn t« Brussel
Draktlsch uitsluitend rrani.
_

Anderzijds kan hij, samen met
volksvertegenwoordiger Barbé uit
Halle, nog een naamflamingant,
een einde .stellen aan de wetsverkrachting In het H. Hartinstituut
alda.ar. Waar men ?lechts frans
mag geven te Halle van het 5de
Jaar af doen ze het daar van op
het 3de Jaar en niet eens met inachtneming van de vocrgeschi-even
tuAsenpoos van minstens een half
uur na de lessen maax wel ingeschakeld In het lessenrooster.

Vlaanderen een

JeVolkSölliü
50 F. tot emd,i '59
Storten op giro 5445.46
W . Jorissen - Brussel
Sicilië

en

Europa

gekkenhuis ?

De verkiezingen van Sicilió hebben hetzelfde beeld gegeven als
Op zondag 31 mei 11. werd te overal elders in Europa : Nederland,
Eeklo een protestbetoging georga- Zweden, Noorwegen, Denemarken,
niseerd : het Meetjesland is een Finland, Frankrijk en Italië en wel
van onze streken die zwaar door de grote verscheidenheid van parwerkloosheid geteisterd wordt.
tijen. Een tiental partijen behaalOp zichzelf kan men het verheu- den zetels. Dat is kenschetsend
gend vinden dat onze lijdzame voor Europa waar de politiek steeds
Vlaamse bevolking eindelijk ook een rijke verscheidenheid van pargaat protesteren.
tijen te aanschouwen biedt. In ons
Maar weet gij wie de redenaar land zou men graag die verscheidenheid uitroeien, naar het voorvan de dag was ?
Staatsminister
Theo
Lefevre, beeld van Duitsland, dat nooit erg
demokratisch was. Wie dat wil ?
voorzitter van de C.V.P.
Wel
de mannen die de ganse dag
Tegen wie protesteert Theo ? Tede
mond
vol hebben over Europa
gen zich zelf als voorzitter van de
en
demokratie
: de C.V.P.
C.V.P., de grootste partij van het
Wat nog interessant is aan die
land, die aan het bewind is ? Of
Siciliaanse verkiezingen dat is de
tegen Eyskens en de regering ?
Wie houdt men voor de gek ? On- houding van de christen-demokraze brave, naïeve Vlaamse mensen- ten, de zusterorganisatie van ons
Of is misschien gans Vlaanderen A.C.V. Hoewel hun houding ginder
een gekkenhuis ? Men zou het afgekeurd werd door de Paus, behaast geloven wanneer men ziet haalden zij 9 zetels op de 90, de
dat Theo Lefevre voorzitter van de eerste maal d a t ze afzonderlijk opC.V.P. en staatsminister kan wor- kwamen. Zij zullen regeren samen
den. . verder gaat met zijn don met de kommunisten, de Nenni-.
Quichotte-streken... en nog ernstig socialisten en de f ascisten | y > •., ux,
opgenomen wordt !
In < Het Volk » en '<• La' Oité »
Overigens werd de protest-beto- wordt daar weinig over geschre-^
ging gesloten met een H. Mis in ven.

Drie Honderd Duizend Biarden
— Welke baarden bedoelt gij, vroeg ik aan Casimir, zijn het
baarden a la van Cauwelacrt of è, la Ernest Claes. Il denk niet dat er
zo drie honderd duizend in hel land zijn. Maar van die nieuwe soort
baard die de jonge mannen van heden het uitzicht geeft van een
keeshond, zijn er heel zeker veel duizenden.
— 't Is over die baarden niet, antwoordde hij, en hij deed het
gekende gebaar met duim en wijsvinger dat geld tellen moet verbeelden; 't is over de 300.000 F. per jaar die de Kamerleden elkaar
gaan toekennen, 't I3 niet te verwonderen dat ze vast geplakt zitten
aan h:in zetel.
— Niels is minder waar, Casimir, want ze komen zeer zelden naar
de vergadering, maar de centen trekken zij.
— Ik heb zo een kleine rekening gemaakt, zei mijn vriend. Zij
vergaderen 2ov.-s,t drrtig weken per Jaar, drie dagen in de weck. Dat
is cus r e g e n t ' s m^al per Jaar. Als ze telkens komen, maakt dat meer
dan d:!5 Gui«c.:d frai.k per keer. Maar gewoonlijk zijn er twee dorden afv/czjg, Z"dat go gerust r.^oogt aannemen dat die heren praktisch
zes duizend frank krijgen telkens als zij naar de Wetstraat gaan om
er wat te kletsen en iets te drinken. En wat doen zij daar ?
— Ja, Casimir. wat kunnen zij doen ? Ze moeten geen diploma
hebben. Ze moeten alleen maar kunnen roepen. Geen drie op tien
verstaat iets van de ingewikkelde zaken die ze Euratom, Nato, Una.
Unesco, EGKS en andere namen geven. En ze moeten het niet verstaan, want de partij zegt hoe ze moeten stemmen. Moeilijk is dat
niet en ze krijgen daar binnen kort drie honderd duizend frank per
Jaar voor.
Ik neem een voorbeeld. Daar is er een die ze de Kop noemen wegens zijn mcnumenta-al lichaamsdeel. Zijn taak bestaat er in geregeld eens te brullen. Laat ons nu aannemen dat hij op die dertig parlementaire v;eken twee maal per weck brult, wat ruim gerekend is.
want hij is geen twee dagen per week in de Kamer. Welnu, zo gerekend, trekt hij vijf duizend frank voor iedere bruipartij. Is dat niet
flink betaald ?
— Ik sla er stom van, zei Casimir. Waarom kunnen die niet betaald worden voor iedere zitting waarop zij aanwezig zijn ?
— Dan zouden zij geregeld komen, maar dat zou hen te lastig
vallen. Zij geven het voorbeeld van geld te verdienen zonder te werken. Verdienen is zo maar bij manier van spreken. Zij hebben een
gratis abonnement op alle vervoermiddelen en zij betalen geen belasting, want het is geen wiedde, het is een vergoeding. Vergoeding
voor wat ? Dat is niet duidelijk, want ze worden ook vergoed als ze
niet komen. Dus, Casimir 1
— Foert, zei Casimir.
'iM^l
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In het Parlement

5NACK-BAR
TEA-ROO/A

Diep beschamend Spektakel
Nu het verlof vlug nadert wordt
er in het parlement een grote bedrijvigheid aan de dag gelegd. In
koortsachtige haast worden de begrotingen (het zijn nog de begrotingen voor 1959 !) afgehandeld en
tussendoor poogt de regering dan
toch enkele wetten te doen stemmen. Inderdaad zou kunnen blijken
dat de heer Eyskens wel veel wind
verplaatst heeft, maar dat de verwezenlijkingen van zijn ploeg
uiterst mager uitvallen.
Wat de bespreking van de begrotingen betreft was het de beurt aan
de begroting van openbaar onderwijs. Onze gekozene kwam tussen
en behandelde tal van punten, o.m,
het tragisch lot van de afgezette
leerkrachten die de ouderdomsgrens bereiken en geen pensioen
kunnen bekomen; de moeilijke financiële toestand waarin de openbare biblioteken zich bevinden, die
nochtans van groot nut zijn voor
de volksopvoeding; de wantoestanden in tal van instellingen die afhangen van het departement, o.m.
de Koninklijke Musea voor Kunst
en Geschiedenis, waar de Vlamingen en hun taal volkomen genegeerd worden; de toepassing van de
taalwet In zake onderwijs : het
misbruik der transmutatieklassen,
de franstalige klassen en onderwijsinstellingen in Vlaanderen (o.a.
te Halle), Hij wees ook op de ontstellende achterstand van Vlaanderen in het middelbaar en hoger
onderwijs.
Een der oorzaken is de wanverhouding tussen het aantal Nederlandstalige en Franstalige inrichtingen voor hoger onderwijs, en dit
zowel in het vrij, katollek als in
het officieel onderwijs. In dit verband stelde hij ook de achteruitstelling van de universiteit van
Gent aan de kaak : alhoewel het
aantal studenten ongeveer gelijk is
ontvangt de universiteit van Luik
bij de 30 miljoen frank meer kredieten dan Gent!
Mr. Van der Eist eindigde zijn
tussenkomst met een pleidooi voor
de splitsing van het departement
en voor kulturele autonomie.
Wij publiceren in dit of in het
volgend nummer de tekst van de
belangrijke stellingname van onze
gekozene in zake de sociaal-ekonomische politiek van de regering. Na
veel verwikkelingen werden twee
sociaal- ekonomische wetsontwerpen
van de regering in de kamer ter
stemming gebracht : dit gaf aanleiding tot een vinnige strijd, waarin de kristen-demokraten een beschamend laffe houding aannamen.

Dit ging zo ver dat volksvertegen^
jvoordiger De Paepe tegen zijn eigen amendement stemde I Slechts
twee C.V.P.-ers hielden stand : De
Saeger en Wirix. Zij namen ter zake dezelfde houding aan als onze
gekozene : zij stemden voor het
door de socialist Toubeau overgenomen amendement De Paepe en
onthielden zich bij de (mislukte)
stemming over het geheel van het
wetsontwerp 163. Nadat het A.C.W.
op de vooravond van de stemming
nog krachtdadig stelling genomen
had tegen sommige bepalingen van
het regeringsontwerp, was deze kapltulatie van de vertegenwoordigers
der kristen-demokratie in de kamer des te beschamender. Zij werden dan ook flink uitgejouwd door
de socialisten.
Dit incident bracht de bevestiging van het vermoeden door onze
gekozene geuit dat de regering Eyskens de gevangene is van financiële
machten achter de schermen, van
wie niets goeds voor Vlaanderen te
verwachten is.
De moedige strijd gevoerd door
volksvertegenwoordiger De Saeger,
waarvan de inzet niets anders is
dan de Vlaamse volksbelangen, verdient de grootste aandacht. Het
feit dat hij in de steek gelaten
werd door « De Standaard » bewijst
nogmaals de onbetrouwbaarheid
van deze krant, ook in Vlaams opzicht.
Wat de zetelaanpassing en de wijziging van de kieswet betreft :
diepgaande meningsverschillen zowel tussen de regeringspartijen als
in de schoot van de C.V.P. zelf. Wij
vestigden reeds de aandacht op het
amendement ingediend door Van
den Daele tegen de bevoordeling
van de Waalse arrondissementen
door het stelsel der zg. prioritaire
overschotten. Dit is inderdaad volkomen in strijd met de stellige beloften door de C.V.P. voor de verkiezingen gedaan aan de Vlamingen.
Ondertussen zijn er C.V.P.-ers,
o.a. Leo Lindemans, die de 5 %
clausule nog niet voldoende vinden
en die nog drastischer maatregelen
zouden wensen om de strijdbare
Vlamingen, de Vlaams-nationalisten buiten het parlement te sluiten ! Vlaanderen ten bate waarschijnlijk ! Evenwel is al dit gekonkel onzinnig, want men kan toch
niet verwachten dat de liberalen
zelfmoord zouden plegen om de
C.V.P. genoegen te doen.
In de senaat heeft eindelijk een
C.V.P.-er de moed gehad openlijk
en onomwonden de vrijlating te ei-

sen van Ellas : het was niet Leemans, noch Custers, doch oud-mlnister Orban, Deze heeft aldus gehandeld uit persoonlijke waardering
voor de hoogstaande figuur die Dr.
Elias is. Het gebaar dat hij stelde
verdient waardering, maar het zou
veel doeltreffender geweest zijn
Indien de veertig senatoren die het
verzoekschrift ondertekenden aan
minister Merchlers kort en goed gezegd hadden : Eilas vrijlaten of wij
stemmen uw begroting niet. Thans
hebben zij de begroting gestemd
en aldus het wapen uit handen gegeven waarmee zij de minister konden dwingen, Niettemin zou In normale omstandigheden de tussenkomst van veertig senatoren voor
gevolg moeten hebben dat zonder
uitstel aan hun verzoek gevolg gegeven werd. Van minister Merchiers
mag men zich echter aan alles verwachten. Maar wat doet Eyskens?
Kan hij onverschillig blijven voor
deze afstraffing die hem toegediend
wordt door veertig senatoren van
zijn eigen partij ? Want daar komt
het toch op neer... De houding van
minister Merchiers in de senaat is
weer eens beneden alle kritiek geweest. Hij werd zelfs openlijk uitgelachen door de senatoren. Ondertussen saboteert hij rustig verder :
zijn begroting werd toch goedgekeurd en hij is nu buiten gevaar,
des te meer daar het parlementair
verlof voor de deur staat.
In de senaat ook werd nog een
ander beschamende vertoning opgevoerd : nadat Duvieusart en es.
het bewijs gebracht hadden dat de
Waalse C.V.P.-ers vierkant hun
hakken vegen aan het Vlaams partijprogramma van de C.V.P. en aan
de partij tucht, bewezen thans mevrouw Lehouck en es. dat zij al
evenzeer hun voeten vegen aan de
beloften van de C.V.P. in zake oplossing van de repressieproblemen.
Het wetsontwerp Van Houtte, dat
het oude, beruchte wetsvoorstel De
Gryse in zake schadevergoeding
aan de Staat, min of meer herneemt, en dat na maanden aarzelen ingediend werd, leed reeds een
eerste nederlaag in de openbare
vergadering : het werd teruggezonden naar de commissie, naar de
commissie van justitie. Dit betekent
dat Merchiers er zich eens zal mee
bemoeien ! Niet alleen waren de
regeringspartijen
hopeloos verdeeld, maar de C.V.P. zelf was verdeeld : het zoveelste bewijs van de
onbetrouwbaarheid van deze partij.
De Vlamingen die op de C.V.P.
steunen, steunen op een gebroken
stok.

Het geval Elias voor de Senaat
In het nauw gedreven heeft minister Merchiers zich verscholen
achter zekere ongunstige adviezen.
Hij zelf heeft dus deze adviezen
openbaar gemaakt. Terwijl de directeur der gevangenis (een socialist) en de i)ersoneelscommissie
(overwegend links) een gunstig advies gaven, gaf de auditeur-generaal (C.V.P.-er), dezelfde die in de
beruchte zaak Dirickx een gunstig
advies uitbracht, thans In de zaak
Elias een ongunstig advies.
De administratieve commissie der
gevangenis, waarvan de samenstelling een ongehoord schandaal is
van Vlaams standpunt, en die in
meerderheid bestaat uit frainssprekende C.V.P.-ers, waaronder Mgr.
Boone, deken van Brussel, gaf
eveneens een ongunstig advies.
Voor het overige was de repressie
een aanslag op « het kristelijke
Vlaanderen > en is de C.V.P. voor
amnestie (volgens De Standaard en
"CS.)

Men vraagt zich tevergeefs af op
grond van wat auditeur-generaal
en administratieve commissie, vijftien jaar na de oorlog, in een zuiver politiek geval, daar waar het
uiterst gunstig advies van de directeur en van de personeelscommissie der gevangenis bewijzen dat

het gedrag van de belanghebbende
in de gevangenis onberispelijk geweest is, een ongunstig advies geven, tenzij uit ingewortelde antiVlaamse haat.
Dit ongunstig advies is zonder
twijfel ingegeven door politieke motieven, die vreemd zouden moeten
zijn aan de toepassing van de wet
Le jeune.
Niet alleen mag er geen rekening
gehouden worden met dergelijke
adviezen maar er moet dringend
een Vlaamse administratieve commissie opgericht worden bij de gevangenis van St. Gillis en de auditeur-generaal moet terecht gewezen worden. Het behoort niet tot
zijn taak aan politiek te doen. Over
het politiek uitzicht van deze zaak
heeft alleen de regei-lng en het parlement te oordelen.
Overigens vraagt men zich toch
af of al deze « voorbeeldige » katolieken de oproep en de vermaning
van de kardinaal van Mechelen in
verband met de repressie niet gelezen of gehoord hebben ?
Voor het overige heeft minister
Merchiers moeten toegeven dat de
weerstanders van het « Consultatief Comité > weigeren aamen te
komen, weigeren adviezen uit te
brengen, kortom al doen wat ze

kunnen om de oplossing der nog
overblijvende gevallen te saboteren.
Waarom dan geen eide gesteld aan
de inmenging van dit onwettelijk
Comité in de toepassing van de wet
Lejeune ? De vraag is echter in
hoever minister Merchiers met zijn
goede vrienden uit het verzet onder één hoedje speelt. Een feit is
het dat de minister de wet Lejeune
niet meer toepast en dat er praktisch niemand meer in vrijheid gesteld wordt.
Van de beloften van de regering
o.m. wat betreft minderjarigen en
zuiver politiek gevallen is er nog
niets in huis gekomen. Zelfs Hellebaut die tot twintig jaar veroordeeld werd, en veertien jaar vast
zit, blijft zitten !
Is het dat wat de C.V.P. aan haar
kiezers in Vlaanderen beloofd
heeft ?
Is het dat wat de C.V.P.-pers In
Vlaanderen in het vooruitzicht gesteld heeft om de slachtoffers der
repressie en hun familieleden er
toe te brengen nogmaals hun stem
aan de C.V.P. te geven ? Wanneer
zal men eindelijk naar feiten kijken in plaats Van als onnozele
kerstekindereh ^>ete woorden te
slikken l
' •^" •'
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BRIEF AAN EEN VLAAMS SOCIALIST
Beste Vriend.
Je hebt je bij mij geregeld beklaagd over het feit dat de socialisten in Vlaanderen te dom zijn
om de schandelijke behandeling
van de Vlaamse arbeiders niet aan
te klagen. Ik heb je steeds geantwoord dat je je begoochelingen
maakte zo je meende dat dit alleen
maar een feit van oogkleppen was.
Ben je In het licht van de jongste gebeurtenissen nog wel even
zeker dat de socialisten in Vlaanderen het Vlaams vraagstuk niet
inzien ?
Want er gebeuren toch eigenaardige zaken ?
De Walen in jouw partij hebben
onlangs zelfstandig een kongres belegd om zich te buigen over de noden van Wallonië. De Vlaamse
socialisten waren er niet welkom.
Erger nog zij werden er beslist bulten gehouden. Me dunkt toch dat
no zo een belediging of althans na
zo een duidelijke vingerwijzing dat
niets de Vlaamse socialisten kan
verhinderen zich ook eens over het
vraagstuk van de Vlaamse arbeider te buigen. Want hun eerste bestaansreden is toch volgens jou het
stoffelijk bestaan van onze arbeiders ?
Welnu niemand die ook maar
van ver belangstelling heeft voor
de politiek kan onkundig zijn van
de typische eigen wijze waarop zich
het arbeidersvraagstuk in Vlaanderen stelt. Vlaanderen telt in afgeronde cijfers uitgedrukt éen
100.000 mobielen die zich dagelijks
naar het Brusselse dienen te verplaatsen, een 50.000 die dit doen
naar Wallonië, een 60.000 naar
Frankrijk, terwijl we een 25.000
weekforenzen tellen en seizoenarbeiders in Wallonië en Frankrijk. In zijn geheel maakt dit
235.000 arbeiders die buiten hun
eigen kultuurgebied werk moeten
zoeken.
Het aantal volledige werklozen
in Vlaanderen daalt zelden beneden
de 65.000 maar kan in de wintermaanden soms 200.000 meer bedragen (in welk cijfer dan natuurlijk
heel wat van die mobielen begrepen zijn). Wij komen dus tot
300.000 Vlaamse arbeiders die in eigen streek geen werk vinden. En
dit op een geheel van 1.200.000
Vlaamse werklieden. Wat betekent
dat er praktisch altijd minstens
25 % van onze arbeiders niet in
normale omstandigheden kunnen
werken.
De Vlaamse socialisten durven
dit vraagstuk niet zien uit schrik
hun Waalse partijgenoten onaangenaam te zijn. Maar die Waalse
partijgenoten trekken zich van
hun kant van de Vlaamse arbeiders — ook de socialistische —
niets aan en maken jullie brutaalweg duidelijk dat alleen de — bevoorrechte —• Waalse arbeiders hun
belangstelling hebben.
En nochtans de Vlaamse arbeidersorganisatie die dit vraagstuk
durft aanpakken zou zedelijk uitermate sterk staan. Zeker in deze tijd
van de regionale ekonomie. Want
kijk ! Nederland heeft langs deze
weg een even zwaar vraagstuk als
dit van de Vlaamse werkloosheid
en mobiliteit — de bevolking groeit
ginder met 150.000 eenheden per
Jaar — op een prachtige wijze opgelost. En niet alleen Nederland.,

Dezelfde metode van de streekekonomie wordt sinds jaren in praktijk gebracht in Italië en in Frankrijk, in Engeland en in de Skandinaafse landen en ook in de Verenigde Staten.
Van Acker heeft geen vin verroerd en Eyskens heeft de zaak van
meetaf aan vervalst zoveel het
maar kon. Want streekekonomie
voorziet Industrievestiging in minder ontwikkelde gebieden zoals
Vlaanderen. En zie hij neemt nieb
alleen het Hageland maar ook de
Borinage. En meer zelfs dan dat.
De Borinage geniet op alle wijzen
de voordelen, tot de uitgesproken
voorkeur van financiering door de
grote C.V.P.-geldschleter Bekaerlj
toe.
Wat een prachtige gelegenheid
voor Jullie Vlaamse socialisten om
jullie uit alle macht tegen zo een
vervalsing van het vraagstuk te
verzetten.
En de kredieten door Eyskens
voor de streekekonomie uitgetrokken, waartegen het bestuurskomitee van de Ekonomische Raad voor
Vlaanderen reeds krachtig stelling
nam ?
Wallonië krijgt van flamingant
Eyskens 30.320.000 F., Brussel
12.785.000 F. en assepoes Vlaanderen... 5.250.000 F. !
Wat een argument om te gebruiken in de kringen van mobielen en
werklozen, jullie die daar elke dag
gelegenheid toe hebt !
En daarover In jullie pers, geen
woord !
Wat voor zin heeft een socialistische partij in Vlaanderen dan
nog ? Dient zij alleen nog om steun
te verlenen wanneer de kategorie
van goed betaalde arbeiders-specialisten in Wallonië vinden dat ze
nog meer moeten verdienen ? Of
om er helpen voor te zorgen dat de
enkele honderden Waalse mijnwerkers die werkloos werden in de
mijnen van de Borinage al rustend
meer verdienen dan onze Limburgse mijnwerkers al werkend tot wanneer die Waalse arbeiders hun
nieuwe fabrieken klaar zijn ?
Je hebt me eens gezegd dat om
het vraagstuk van mobiliteit en
werkloosheid in Vlaanderen op te
lossen er geen Vlaamse partij nodig was. En dat de Vlaamse socialisten dat moesten doen. Dat
« moesten » was juist. Maar dat
« doen » komt er niet. Reeds tientallen jaren lang wacht Vlaanderen daar op en noppes. Noch de
Vlaamse socialisten noch de christen-demokraten verroeren. Ben Je
nog zo zeker dat de Vlaamse partij
er niet nodig is om luid de alarmbel te laten rinkelen ?
Jij bent een eerlijke vent. En
Vlaamsgezind. En een zekere sünpatie voor de kleine groep Vlaamsnationalisten was je niet vreemd
Maar vind je die simpatie wel voldoende. Vind Je niet dat het tijd
wordt naast ons te staan ? Omdat
de Vlaamse arbeider door ons zal
geholpen worden in een min of
meer verwijderde toekomst ofwel
verder zal kunnen berusten in zijn
triestig lot. Bij het C.V.P. bedrog
en het B.S.P. verzuim is er geea
ander alternatief. Jij bent verstandig genoeg om het te beseffen.
Wees nu ook moedig genoeg om ,
met ons te strijden.
, ,^^-^
Met hartelijke gro.et.
^^^. ^ ^ l
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HOEVER STAAN WE ?
De al Ie grote dispariteit die er
bestaat in welvaart en vooruitgang
tussen de verschillende gebieden
van ons land, heeft eindelijk de publieke instanties er toe a a n g e ^ t
ook bij ons over te gaan tot bestudering en ontleding van deze verschijnselen. We zeggen ook bij ons,
want niemand van de drie traditionele partijen, heeft ook maar één
ernj'-lg initiatief genomen, alvorens
ze hiertoe door de economische omstandigheden zelf gedwongen werden. Als we een vergelijking maken
niet de ons omringende landen van
West-Europa : Nederland, Frankrijk, Italië en zeker Engeland, komen we tot de verbazende vaststelling dat we jaren achterstand
op hen hebben in te lopen.
Wanneer nu de overheid verplicht
wordt van beslissingen te treffen
op het plan der regionale ekonomie,
Is het bedroevend te moeten
vaststellen, dat deze dwang niet
uitgaat van de Vlaamse bevolking,
de grote getroffenen inzake strukturele werkloosheid, maar wel van
het Waalse gedeelte van het land,
die veruit het minste redenen heeft
tot klagen. Inderdaad, pas toen
voor enkele maanden gans het land
In alarmtoestand verkeerde omdat
men enkele niet rendabele mijnen
wilde sluiten Is de regionale ekonomie in het brandpunt van de belangstelling komen te staan. Wl]
willen hier niet het recht op werkgelegenheid van deze mijnwerkers

betwisten. Hoegenaamd niet. Integendeel zijn we er van overtuigd
dat hier een ernstig probleem dient
opgelost, dat nu katastrofale afmetingen dreigt aan te nemen omdat
niemand ooit de moed heeft gehad
beslissingen te nemen die nochtans volledig logisch en normaal te
noemen zijn. Maar men mag de
kiezer niet ontstemmen...
Het blijft echter een feit, en dit
is voor ons van veel meer belang,
dat er in ons land streken zijn waar
de werkloosheid niet dreigt maar
toeslaat sinds maanden, sinds jaren.
Even een kleine vergelijking in
twee provincies : Oost-Vlaanderen
en Henegouwen die praktisch het
zelfde bevolkingsaantal hebben en
we zien dat de Vlaamse provincie
dubbel zoveel werklozen telde voor
1958 dan de Waalse. Uit dit ene
voorbeeld, we zouden er nog tal van
andere kunnen aanhalen, blijkt ten
overvloede wie het meest recht
heeft op schreeuwen. Daarbij komt
nog dat de werkloosheid in Vlaanderen van structurele aard is, die
absoluut niets te maken heeft met
de conjunktuurschommelingen. Is
het dan de logica zelf niet van eerst
deze gebieden te helpen door het
aanmoedigen van nieuwe plaatselijke nijverheden ?
Hier is maar één oplossing mogelijk : de regeringen moeten zelf het
initiatief nemen. Want het is onredelijk
te verwachten
van
de
private investeerder dat deze het

ekonomlsche principe zal verloochenen en aan regionale ekonomie
zal gaan doen enkel uit filantropische overwegingen... Dit zou al
te argeloos zijn.
Wat wij vragen is een verbetering van onze Infrastruktuur In onze Vlaamse gewesten om aldus van
waar ook op zeer gemakkelijke
wijze de verbruiker te kunnen bereiken, fiskale voordelen om de investeringen aan te moedigen alsook kredietfaciliteiten. Ook de vernederlandsing van ons bedrijfsleven is van het allerhoogste belang.
Zoals men ziet, zijn de oorzaken
van de slechte gang van zaken vrij
vlot te benaderen. In elk der drie
grote
partijen
zijn
voldoende
Vlaamse mensen aanwezig om dit
alles in een minimum van tijd te
keer te gaan. En toch is de uitslag
steeds meer en meer ontmoedigend.
En dit zal zolang blijven voortduren, tot de Vlaamse Nationalisten zelf het roer zullen overnemen,
eenvoudig omdat zij de enige partij
zijn die iets wil doen, en nooit zal
hoeven rekening te houden met
een Waalse vleugel.
Persoonlijk zijn wij er van overtuigd dat de tijd niet ver meer af
is, dat de Volksunie, geholpen door
de ekonomlsche omstandigheden,
deze taak op zich zal nemen, om
aldus de welvaart ^an ons volk te
brengen.
Marcel De Luyck.

HET PROCES VAN MARCINELLE
Porion Hendrickx doet weer van
zich spreken : De figuur van porion Hendrickx verbrak even het
eentonige verloop van dit maratonproce5 en riep ons •< de nacht der
doden » weer te binnen. Die nacht
stond de porion aan de poort en
schreeuwde de wanhoop uit van de
vaders en moeders, de vrouwen en
kinderen der slachtoffers.
De droefheid deed hem harde
woorden spreken. Hij heeft er ondertussen voor betaald (dit volgens
de kranten).
Hendrickx zoals vele Vlamingen
had zich in de mijnstreek, te Dampremy gevestigd en het daar gebracht tot « porion ». Eén van zijn
zonen bleef dood in de Bols du Cazier. Na de ramp kon hij noch zijn
twee zonen, nog werkgelegenheid
vinden In een mijn. Dit alles, omdat de vader gedurfd had rake dingen te zeggen, die in de oren van
de mijnbazen blijven hangen waren. ZO HEEFT HIJ ER ONDERTUSSEN VOOR BETAALD.
Denk nu niet, dat de kranten een
krachtdadige aanval deden op het
onrechtvaardige, het onsociale de-

zer handelwijze. Maar neen, lakonlek staat het er, zonder veel kommentaar. Bij zo iets, moest toch elke Vlaamse krant, alles in het werk
stellen, om de publieke opinie wakker te schudden. Maar ja, wie zegt
ons dat de geldschieters der kranten geen geïntere.sseerden zijn in de
mijnen ?
En de politiekers die na de feiten met triestige gezichten naar
Marcinelle kwamen ? En op de
begrafenisplechtigheden
ontroerende en troostende woorden spraken ? Het was toch hun schuld
niet?
Uit de streek van Aarschot waren er een dertigtal slachtoffers.
Nu nog trekken dagelijks bussen
met werklieden naar Wallonië, omdat de lonen daar hoger liggen (dikwijls in verlieslatende mijnen) dan
in Limburg, dat voor deze mensen
gemakkelijk te bereiken valt, zonder uit hun eigen omgeving gerukt
te worden. Unitaire politiekers, gezagsdragers, hier hebt ge wel
schuld, omdat ge zulke toestanden
in de hand werkt en bestendigt. Uw
zalvende woorden op een kerkhof,
voor een open graf, kunnen voor

argeloze mensen mooi klinken,
maar het is een schandalige onbeschaamdheid als men zelf medeverantwoordelijk is, aan de dood
die dit graf tot gevolg had. Lef
hebben ze, die unitaire politiekers;
zij trekken hun gezicht in de juiste plooi, wassen hun handen in on•schuld en... maken HUN weg.
De sindikaten hebben ook wat
gedaan hoor !... Woorden gekraamd.
Dit was nu hun eigen werkgebied
en ze kregen een enige gelegenheid
om te bewijzen hoe nauw de belangen hunner leden, hen aan 't h a r t
lagen.
Dit alles bewijst duidelijk, dat er
in ons land voor de Vlamingen veel
verkeerd loopt, omdat men dit van
hogerhand zo wil. Een eerste vereiste om hierin verandering te brengen is een zelfstandig beheer van
Vlaams kapitaal. Door ZELFBESTUUR is een versnelling van dit
proces mogelijk en wanneer Vlaams
kapitaal en volkse belangen samengaan zullen de meeste vraagstukken
in dit land, een oplossing vinden.

ZELFBESTUUR 18 ONZE ENIGE
KANS,
M. P.

STEUNFONDS
Voor het steunfonds ten voordele
van onze veroordeelde propagandist, die om wille van een onnozel
verkiezingsrelletje met een C.V.P.er tot 62.147 F. veroordeeld werd
kwamen volgende bijdragen binnen :
V. d. Driesche, Tervuren
500
H. Dieu, Leuven
50
Jos Stegen, Anderlecht
100
F. T. Gent
100
O.N.G. Brugge
500
Joris Dekeyser, Gent
100
Naamloos Wortegem
50
.Vanderlinden, Brussel
loo

Bestuursleden afdeling Schoten < Zij zullen 't boeten »
Kanton Halle
C. Moortgat, Brussel
Uit Wemmei
Een propagandist Wemmei
Nog uit Schaarbeek
Vilvoorde blijft niet ter^ achter
Afdeling Gent
G. Fleer, Kwatrecht
Naamloos Ronse
A. G., Eisene
Naamloos Ronse (2de stort.)

HiiummiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

1.500
250
100
50
50
75
75
500
100
100
100
100

Wielant, Mollem
200
D. D. S., Kessel-Lo
300
Afdeling Kalmthout
1.000
Een lid v. h. Hoofdbestuur
(2de storting)
l.OOO
Kolportage Antwerpen en Lier 4.100
Totaal 2de reeks
Overdracht 1ste reeks

11.600
26.793

Algemeen totaal
38.393
Onze lezers en onze afdelingen
kunnen hun steunbijdragen storten
op gironummer 5445.46 W. Jorissen,
Brussel.
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Nederland

EEN OMEN UIT
NEDERLAND
Als g i j , zouiaar op lilaarliclde d a g ,
luiilileu op straat, een m a n zoudt
zieu Ktaan met liet Iioofd ver acliterov«r iu de nek geworpeu, eii g i j
zoudt liem wijd-gapeiid, m e t begeesterde blik als iu oneindige verwacht i n g , n a a r zijn eigen, twiniig r e u t i nioter boven dat hoofd, lichtelijk ^^elu-oinde rechter pols zien staren, dan
zoudt g i j ongetwijfeld met uw wijsvinger tegen uw voorhoofd tikken
en ;«('ggeu : die man is niet goed
wiJK? Kn gij zoudt dan zeer waarfichijiilijfk verder gaan in duidelijker be.sef van uw rijden Tuent.'ile
gaafheid.
Eu tocli! I n Xedcrland kan nieu
dit tlians elke dag duizendmaal liele%eii, op iedere lioek vnn iedere enigszins levendige straat waar het gezondste deel van l)et Nederlandse
volk leeft en werkt. E n die duizenden gapende Nederlanders zijn op
zo'n moment, stuk voor stuk, oneindig veel wijzer dnu g i j , arme voorhijganger. Sia daarom even stil en
d(}« als die m a n , want er wordt hier
een o'ezonde on na( ionaio litus voltiokken.
Jn hun i-cchliT liand, tu.s^eii duim
en wijsvinger, bengelt een gekaakte
h a r i n g . Ken ogenldik Jilaar, want
dan zakt hij geleidelijk weg in die
ü-apende mond. met grotere of kleinere hortjes, al naar g e l a n g de dimensies van keel of mond.
Tn de h u u r t van zo'n man staat,
hij een vrolijk ojjgesmukt karretje,
een heerschap met witte sehort, dat
n a a r alle kanten uitschreeuwt dat
die h a r i n g Hollands is en Nieuw.
Tm onderwijl kerft hij met scherp
en v i n n i g gebaar een nieuwe h a r i n g
onder de linker kieuw. Met een handig, bijna onzichtbaar rukje ontdoet
hij het beeht van de jrellen, sehr.ipt
het nog een beet ie schoon, lioudt iiet
dan triomfantelijk in de hooote cu
g i l t : («
C lirollandso
l o l h u i d s e Nieuwe
X i c i i n - c I'
En dan .>rhuift er weer Iemand
n a a r voren, betaalt vijf-en-twini ig
cent, d r a a i t zieh n a a r de straat,
liefst boven een riool, werpt liet
Jioofd n a a r achteren, kromt den a r m ,
en g a a p i . E n laat de vers-gekaakfe
harinf,^ \ e r t i k a a l in het
keelgat
zakken.
Op het _ karretje staan l)okalcn
niet allerlei ingrediënten, die eigenlijk nie(s met de zaak te maken iicbben, m a a r die men met zorg kan uitkiezen als men de smaak voor het
* groene » zee-gerecht zodanig ontwikkeld heeft, dat men zich de zeldzame verfijning van het aankleden
met uien of zure bommen kan ver1
1^ T.T .
, , .
..
ooiloven. De N a t u u r , het jaarget-jde
en de gehele omgeving spelen mee.
JJe man, de witkiel, het karretje en
de wachtende omstaanders hebben
iefs^ feestelijks. Nederlandse vlaggetjes wapperen om hen heen en
staan als het ware te juichen in de
zon.
He man heeft nu zijn haring tot
aan het eerste schijntje staart n a a r
binnen gewerkt en draait zich weer,
m a a r n u met vergelukzaligde blik
r a a r de witkiel en spreekt een diepgevoeld dankwoord, dat duizendvoudig herhaald wordt over geheel
Nederland : < Man, h ' j smelt me
op de t o n g ! s
H e t is een opwekkend beeld. I n de
naamloosheid rond het vrolijke karletje staan minister, direkteur en
putjes-schepper
broederlijk
naast
elkaar. De anti-revolutionair naast
de communist. E n happen met duidelijke expressie van genot in de
Hollandse Nieuwe. Alleen snobs komen e r nooit en de sukkelaars missen veel 1
Zo g a a t het t h a n s ov«ral in N e è i r land, van Delfzijl tot K a d z a n d .
Men kijkt elkaar lachend a a n , mompelt een blij woord, en g a a t verder
n a a r de dagelijkse dingen van de
dag. Opgewekt en voldaan.

Zo is het g e g a a n sinds de Nederlander de h a r i n g v a n g s t , deze « moeder aller commerciën » bedreef,
njaar vooral sinds aan het eind der
veertiende eeuw, W i l l e m Beukclszooü van Biervliet het haring-kaken
heeft uitgevondeji. Een n a t i o n a a l
gereejit en een nationaal bedrijf, d a t
hoewel eeuwenoud nog sterk leeft ijj
ouzo razende tijd.
E r is n a t u u i l i j k wel iets veranderd sindsdien. Zo werd ditmaal h e i
gehele land via de radio op de hoogte gebracht van het feit, dat eeo
klein scheepje ergens bij de Schotse
Eilanden de eerste l a d i n g h a r i n g jiaij
binnengehaald, en nu op de versneld^
t h u i s v a a r t duidelij,k voorop l a g op
de rest van de vloot, hnier was do
voorsprong verminderd
want h e t
werd gevolgd door een h)gger, die
zijn viing.st veel later liail binneng.ekregen m a a r uitgerust niet 750
KP-motoren snel op het kleine kottortje inliep. H e t werd een vinnig»
en ongelijke strijd. Mof/)ren en ra-*
dio wonnen iensloite de )ini'ini)'-ra<'e
19.VJ.
B e s<diipper werd opgewacht door
ilulzen<l(n Nederlanders en h i j h a d
zijn kantjes en maatjes klaar, m e t
inliegrip van twee oranje-gekleurdei
vaatjes : het et^rste voor H a r e Majesteit de Koningin, en het tweede
ditmaal voor Professor de Quay, de
nieuwe eerste minister.
Met het kaken gebeuren er \ e r bluffende dingen. Een Sciiotse h-ir i n g wordt er door Hollands en
Nieuw. E n nog dezelfde avond kort
n)en in restaurants en cafe's, en aan
de karietjes op straat de Ifollandso
Nieuwe krij^'cn, goedkoper dan vo-«
rige jar$n, vanwege de goede vangst.
(itlicel Nederland stond die dag
in het teken van de f groene », en
liet toeval wilde dat jH'of. de Quay
«liezclfde dag voor het parlement versciieeu met een voltallige regering
van andere gezindheid en instelling
dan men in Nederland sinds decennia gekend heeft. Tn uiterst korte
tijd is deze wijze B r a b a n d e r in Nederland populair geworden, niet h e t
minst
vanwege
de
ondergrondse
tegenwerking die h i j , m a a n d e n l a n g ,
zelfs van zijn eigen geestesgenotetJ
heeft moeten ondei'viuden.

.ill ferwegen neett
leeft men zijn moe-'
dige regeringsverklaring met instemming begroet. W a n t het heeft
inderdaad moed en durf gevergd om
tegen zoveel t r a a g h e i d en tegenwerking in, h e t - r o e r om te gooien i n
een mannelijke poging eindelijk de
n-^ergang, de verzuiling en de vervlakking van meer dan tien j a a r dftf^itistisch bewind te keren
Alleen de grootste schuldigen van
gisteren, het rode gezelschap van
B u r g e r en Co, hebben hun teleurstelling in wrevel niet kunnen verbergen. Met goedkope en gemakkelijke hoon hebben zij hun boosheid
getoond, in stijlloze armoede a a n
argumenten en geest. E n ook d a t
was opwekkend, want wie boos wordt
heeft ongelijk.
Nederland heeft zich thans b i j
monde van de Quay duidelijk bevestigd : vrije arbeid en vreedzame h a n del met breed begrip voor elke opbouwende gedachte. H e t kleurrijke
moedige
Nederland
van
Willen»
Beukelszoon : Christendom en V r i j heid.
L a a t de Quay vele jaren scherp
en waakzaam staan, schipper naast
God, aan het roer van Nederland'»
Schip van Staat 1
H e t moge voor hem en voor ons,
voor Vlaanderen en Nederland, een
verblijdende gedachte zijn, d a t e r
bij de a a n v a n g van zijn beloftevol
bewind een rijke vangst was van
Hollandse NiejiweJ

Max Tie-cU
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Kongopolitiek

De Hoodzoak van de Vlaamse parri)

Vlamingen voorldurend bestolen
Wanneer men het boek van Dr. nog altijd niet €ot de machthebWillemsen < Het Vlaams Nationa- bers In België doorgedrongen dat
lisme tot '40 » langzaam doorneemt 129 jaar ruzie en twist In werkestelt men op iedere bladzijde van lijke eendracht zou kunnen worden
dit werk vast hoe verbeten Vlaan- • omgezet, Indien in het ene Belgideren en de Vlamingen hebben sche gebouw de twee gezinnen hun
moeten vechten voor een stuk recht eigen flat zouden kunnen betreken hoe ze ten slotte telkens met ken.
een gebrekkige wet moesten genoegen nemen. Nooit bereikte een regeEn die zelfde kortzichtige machtringshoofd of partijleider uit die hebbers moeten nu Kongo leiden
tijd de vlucht van een staatsman naar zijn onafhankelijkheid ! Wij
die van de Belgische volksvertegen- zouden geneigd zijn te zeggen
woordiging een voor de Vlamingen < Arme kongolezen ^, ware het niet
werkelijk rechtvaardige en bevre- dat de zwarten van onder en rond
digende oplossing kon verkrijgen de evenaar, de zaken op ultra movoor de verschillende zuiver Vlaam- derne wijze hebben aangepast.
se vraagstukken !
Daaraan dachten wij bij het beOm orde te scheppen in eigen luisteren van het parlementaire
Vlaams huishouden hebben wij, de gezwam gedurende de bespreking
meerderheid in België maar tel- van het « Verslag der onderzoekskens door een minderheid in eigen kommissie over de gebeurtenissen
volksgemeenschap in de rug ge- Leo ^. Aan deze gebeurtenissen
schoten, altijd aan de Walen, met hebben alle partijen schuld, ook al
de pet in de hand, moeten vragen hadden ze in hun gelederen geen
of het hun zou believen ons te minister van Koloniën ! Nog onder
schenken de gelijkheid in rechte de invloed van de doorstane schrik,
en in feite !
zijn er tegenover het politiek beleid
van Kongo en de wensen der KonHoe rechtvaardig onze eisen ook golezen, enkele toegevingen gedaan,
waren, de zeer civieke meerderheid maar bij het zien der schijnbare
(Walen + geografische Vlamingen, rust zou « men > de draagwijdte erledereen weet tot welke partijen ze van reeds ietwat willen beperken
toehoren) moest er flink voor wor- of de uitvoering ervan willen verden betaald. Deze koehandel zal tragen. Eén politieker scheen verzich binnen kort herhalen bij de der te zien en rade een voorlopige
strijd voor de door de grondwet Kongolese regering aan met enkele
voorziene zetelaanpassing !
Kongolezen er in. Dit voorstel
scheen al zijn kollega's boven hun
Daar voor leder stuk rechts- petje te gaan en er werd over geherstel lang, hardnekkig en ver- zwegen ! Ze zullen eerst nog eens
beten diende gestreden, gaf de GE- dienen wakker geschud !
DEELTELIJKE genoegdoening nooit
bevrediging. Deze kwam ook steeds
En WAT MET DE VLAMINGEN
te laat, de betaalde prijs was» te
hoog en de gewekte verbittering IN KONGO ?
bleef nawerken.
Wel, die zijn door minister Van
De bekrompen houding der zich Hemelrijck geluk gewenst om hun
opvolgende regeringen is de eerste edelmoedig begrijpen ! Hoe zeer de
en de grootste schuld aan het feit minister de Vlamingen edelmoedig
dat het bestaan van België op een begrijpt hebben we allen kunnen
halve eeuw tijd aan een zijde lezen in het vraaggesprek Van Hedraadje heeft gehangen. De ons melrijck - Lamotte ! We komen op
omringende landen mochten een die aaneenschakeling van holle fraoorlog verliezen zonder dat daar- zen en gemeenplaatsen niet meer
om hun bestaan als natie zou heb- terug. Laten we even nagaan hoe
ben gewankeld. België mocht dit Vlaanderen en de Vlamingen, wat
niet omdat In dit land dank zij de staatsbetrekkingen in Kongo
het kortzichtig en bekrompen po- betreft, de laatste jaren voortdulitiek beleid, de middenpimtvlie- rend en royaal zijn bestolen !
dende krachten voortdurend waren
Beperken we ons tot één sektor,
levendig gebleven en zelfs werden
nl.
de aanwerving van de leeraangewakkerd 1
krachten voor het algemeen offiDe unitaire struktuur van deze cieel onderwijs In Kongo!
staat Is het hoogste en enig zaligVan '52 tot en met '58 werden 289
makende goed dat met alle middeLERAREN
aangenomen (licentiaten
len dient te worden gehandhaafd.
en
regenten).
Twee volksvreemde gezinnen moeten steeds in intiem kontakt deDaaronder kwamen voor, volgens
zelfde kamers bewonen en het Is het gekozen taalregister, lees goed:

24 van de Nederlandse, dus Vlamingen en 265 van de Franse taalrol
(Walen en Brusselaars).
Een licenciaat of regent verdient
gemiddeld In Kongo (alle bijslagen
inbegrepen) 200.000 F. Dat maakt
voor de Walen en, de Brusselaars :
53.000.000 F. en voor de Vlamingen
4.000.000 F. per jaar 1
Gedurende het zelfde tijdvak
werden 583 onderwijzers aangenomen (onderwijzers en studiemeesters).
Daaronder volgens de taalrol,
lees goed : 47 van de Nederlandse
taalrol, dus Vlamingen en 536 Walen en Brusselaars.
Een onderwijzer verdient gemiddeld in Kongo 150.000 F. per Jaar.
De Vlamingen krijgen dus samen
7.030.000 F. en de Waals-Brusselse
sukkelaars 80.000.000 F.
Dat maakt per jaar voor de
Vlaamse gemeenschap 11.830.000 F.
en voor de Waals-Brusselse 133 miljoen F. en voor de laatste zeven
933.800.000 F. of één miljard voor
de Waalse gemetnechap 82.000.000
F. voor de Vlaamse 1
Deze schandalige Belgische diefstal ten nadele van de Vlamingen
doet zich voor in één sektor van
de openbare diensten In Konro. In
andere sektoren is het niet veel beter !
Daar door de nieuwe dekreten in
zake taalonderwijs in Kongo, het
Nederlands als vak niet meer is verplicht en op de zelfde voet Is geplaatst als het Engels, zal het er
voor Vlaamse leerkrachten zeker
niet op verbeteren.
Omdat de Vlamingen tegen dit
dekreet, zogoed als niet hebben geprotesteerd heeft minister Van Hemelrijck hen geluk gewenst wegens hun edelmoedig begrijpen.
Tegen hoger aangetoonde diefstal
heeft tot nog toe seen enkel volksvertegenwoordiger goprotesteerd !
Maar, binnen enkele weken zal er
nog eens worden gekletst over de
elektriciteitscentrales die België zal
bouwen te Inga aan de benedenloop van de Kongostroom ! Er zijn
hier miljarden nodig !
60 % zullen geleverd worden door
de Vlaamse gemeenschap !
10 % of nog minder zullen terug
gaan naar de zakken van de Vlaamse wroeters.
Dat dit in de Belgische staat normaal is, moeten ze nu eens edelmoedig begrijpen 3

Het Is waarschijnlijk de grootste machtsposities van de burgerlijke
politieke fout geweest die de Vlaam- partijen opwegen en .stormenderse beweging ooit kon maken : te hand zijn eerste doeleinde, het .Altrachten haar strijd te voeren bin- gemeen
Stemrecht,
afdwingen.
nen het raam van de Belgische Maar de uitbreiding van het stemstaatspartijen. Een eerste objektlef recht tot het ganse volk drong d~é
onderzoek toont reeds onmiddellijk burgerlijke partijen zich ook in
aan dat zij het zijn die aan de Bel- diepte op te stellen en een strakke
gische, anti-Vlaamse staatsgedach- en tuchtvolle organisatie te schepte de sterkste steun verlenen en dat pen, zo zij tegenover het socialisme
zij in deze geestesrichting zelf nog wilden stand houden en de massa's
gesteund worden door de verschei- die hen waren trouw gebleven,
dene « machten » die achter de par- binnen de partij opvangen. De partijen staan en hun houding mee tij van de twintigste eeuw ontstond.
bepalen. De sterke Innerlijke struk- Zij is binnen het volk gevestigd
tuur van de staatpartijen maakt door een aantal organisaties die er
het ten slotte aan de vlaamsgezin- de partijinvloed van dag tot dag
den onmogelijke ze te veroveren.
moet wakker houden : beroepsINNERLI.ÏKE STRUKTUUR VAN verenigingen en sindikaten, poliDE STAATSPARTIJEN
tieke komitees en verbonden, zieNiemand zou er nog kunnen ge- kenkassen en koöperatieven, midvonden worden om eraan te twijfe- denstands- en boerenorganisatles.
len dat in de demokratieën van de Deze organisaties moeten niet noodtwintigste eeuw de macht volledig zakelijk een politieke kleur dragen
In handen ligt van de partijen. Het en doen dit zelfs soms beter niet :
begrip demokratie staat op dit bv. in het geval van kulturele verogenblik gelijk met het begrip enigingen, jeugdbewegingen, zogepartijenstelsel. Zo de partijen nog zegd onafhankelijke boeren- of
(zoals
steeds hun oorspronkelijke rol blij- middenstandsgroeperingen
ven vervullen als bindmiddel tussen de Boerenbond bv.). Men zal het
volkswil en uitvoerende macht, dan wel zo regelen dat hun leiding uit
hebben zij In de praktijk der zaken vertrouwensmensen van de partij
de uitvoerende macht nagenoeg bestaat, zodat men op hun steun
kan rekenen tijdens de verkiezingsvolledig tot zich getrokken.
Het is niet steeds zo geweest. Vol- strijd.
gens land en omstandigheden waDe dubbele verstrakking van het
ren de partijen op zeer verscheiden partijwezen leidt tot niet voorziene
wijze ontstaan. Zij waren in het resultaten. De partij wordt tot een
begin slechts de losse band die sterk blok dat in verre mate onafvolksvertegenwoordigers van gelijke hankelijk wordt van de wil van de
ideologie of van gelijke belangen- tucht eist. Snel gaat de partij In
gerichtheid verbond. Snel zouden zichzelf een eigen bestaansreden
deze groeperingen, omwille van de kiezers, van wie het een strenge
ideologie of van de belangen die zij en eigen doel zoeken. Het voorverdedigden of eenvoudig ter ver- naamste doel wordt nu haar eigen
sterking van eigen macht, de strijd macht te versterken en uit te breionder mekaar aangaan. Om die met den of op zijn minst te handhaven.
meer doeltreffendheid te kunnen Alles dient nu aan dit eerste bevoeren, werden ze weldra op strak- lang — het partijbelang — dienstker grondslag gebouwd. De liberale baar te worden gemaakt. Alwie het
partij was in 1847 de eerste om In partijbelang bedreigt, wordt een
België de inwendige versteviging vijand van de partij, al deelt hij
van het partijkader door te voeren. nog haar Ideologie. Een strakke
Wilden de andere partijen met suk- tucht — openlijke of verborgen —
ses weerstand bieden, dan zouden wordt een eerste vereiste. Er wordt
ze zich ook op dezelfde bazis moe- nu nog slechts blok tegen blok geten vestigen. Het leidde tot een stemd en de volksvertegenwooreerste verstrakking van het partij- diger stemt niet meer volgens de
wezen, al werd het nog getemperd onderrichtingen van zijn kiezers,
door het individualisme van de maar volgens de richtlijnen van de
cijnskiezers, meer welstellende of partij : de partij zal er wel voor
meer intellektuële kiezers.
zorgen het aan de kiezers uit te
De sociale beweging zorgde voor leggen. Wee de volksvertegenwooreen tweede en ditmaal ver ingrij- diger die de partijonderrichtingen
pende verstrakking van de partijen. niet volgt, want de partij zal hem
In tegenstelling met de burgerlijke breken. Men zorgt er trouwens bij
partijen, kan de socialistische par- voorbaat voor alleen lenige kanditij niet beschikken over sterke daten binnen de partij op te nemachtsposities ter ondersteuning men. Waar de kandidaat-volksvervan de partij. Daarom was het no- tegenwoordiger niet uitsluitend —
dig dat zij de volksklassen, reeds in of helemaal niet — door een Ideodiepte georganiseerd door sindika- logisch motief, maar ook door eerten, koöperatieven en ziekenkassen, zucht of hoop op materieel voorIn breedte kon aaneensluiten in een deel gestuwd wordt, kan men op
machtig blok dat steunde op een zijn gehoorzaamheid rekenen, want
strakke en tuchtvolle organisatie. zijn eigen belang en het partijDe uitgebreidheid en de kohesie van belang lopen dan In gelijke richhet socialistisch blok kon tegen de ting.

Het geluk boer te zijn
I Minister De Vleeschauwer laat
zich zeker niet pramen redevoeringen te houden. Voor een week
sprak hij te Namen om zijn landbouwpolitiek uiteen te zetten. Van
het door de C.V.P. beloofde miljard
zegt hlJ niets. Er zijn overigens
weinig boeren die daarnaar vragen.

Deze miljarden achterstand moeten
de boeren ook nog door eigen inspanningen inhalen! Het is niet
moeilijk te voorspellen dat onze
boeren onder deze bijkomende
krachtinspanningen zullen bezwijken en het Vlaamse werklozenheir
zullen vergroten.

Meestal schikken zij zich in hun
noodlot.

De prijzen van de stikstoffen dienen op het peil van de Nederlandse
gebracht, zegt nu de C.V.P.-minister.

Het woord noodlot is niet te
krachtig want steeds meer kleine
boeren worden bedreigd in hun bestaan. De politiek van de regering
Eyskens zal hen zeker niet redden.
Minister De Vleeschauwer Is gekant tegen het beginsel van de toelagen aan de landbouwbedrijven.
De boeren moeten zich redden door
«igen krachtinspanningen. En dat
terwijl m alle omliggende landen
miljarden toelagen verstrekt worden.

Zoals onze lezers zich zullen herinneren hebben wij voor twee Jaar dit
schandaal heftig aangeklaagd : onze eigen stikstoffabrieken verkochten hun stikstoffen in het buitenland 20 % hoger dan in ons land
terwijl ze hier door de kontingenteringspolitiek, gesteund door B.S.P.,
liberalen en C.V.P., de buitenlandse
mededinging verwijderd hield. De
C.V.P.-pers verweet ons toen aan
bewuste volksmislelding te doen.

Thans werden de prijzen met 6 %
verlaagd en minister De Vleeschauwer beweert dat de verlaging tot
20 %moet gaan !

Verkiezingsbeloften
De verliezingshelofte
20 % vermindering op de siikstofprijzen, is
er dus nog niet. Ook andere beloften
u-erden op de lange haan geschoven.
Onder de vorige regering hadden
Boerenbond en C.V.P. zich sterk gehant tegen de verhoging van de invoertahses op de voedergranen. De
Boerenbond was erdoor verrast geleerden en had geen voorraden opgestapeld. Eens aan de regering hebben C.V.P. en Boerenbond echter —
thans hadden ze hun opslagplaatsen
boordevol gevuld — de invoerhelasttngen opnieuw 50 P. per zak verhoogd f De boeren zouden die echter
onder vorm van fremie$ grotendeels
terughrijgen.

EnleJe maanden terug verklaarde
minister De Vleeschauwer dat de uitbetalingen vlug zouden geschieden en
beurtelings naar een Vlaamse en een
Waalse landstreek zouden gaan. Op
dit ogenblik is een Waalse landstreek
(Luikse iceidestreek) volledig uitbetaalh en begint men met vier andere
streken : drie Waalse en een Vlaamse. De Vleeschauwer is een van de 4
ministers op 19 die aan huis Nederlands spreekt en hij wordt beschouwd
als een Vlaams gezinde !
Een maand nadat wij het^op ons
kongres geëist hadden, beloofde de
Boerenbond voor het volgend C.V.P.bewind buiten onze eis voor de stikstoffen ook twee van onze andere eisen uit te voeren.
De eerste eis betrof de verplichte
inmenging van varkensvet in de margarine om de prijzen van de varkens
op peil te houden. Er wordt thans in
alle talen over gezwegen.

Onze tweede eis betrof de vermin'
dering of de afschaffing van de invoerbelasting op de landbouwwerituigen. De Boerenbond eiste de afschaffing kort en goed. Gelijk zij er
thans kort en goed over twijgt.
In Duitsland kregen de hoeren met
het oog op de
gemeenschappelijke
markt uit een extra-hulpfonds L5,S
miljard frank. Het Nederlands landhouw-egalisatiefonds
beschikt over
6,5 miljard Belgische frank. Hie-r
beloofde de C.V.P. een miljard per
jaar meer voor de landhouic. Het
eerste jaar it voorbij en het miljard
zagen de boeren vliegen. En wij geloven niet dat hei zal beteren voardai
de laatste kleine boer aan het stempelhureel staat. En de politieke ontwikkelintf van onze kleine boer is eo
gering dat wij ons afvragen of hi}
voordien zal begrijpen wat men mei
hem doet,
Wim

Jorissen.
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Bitfere klacht
In « R e c h t ' e n Plicht », maandblad van het Algemeen Vlaams
Vakverbond werd volgende striemende aanklacht neergeschreven :
t WIJ weigeren nog langer aan de
leiband te lopen van de afgestudeerden, die Vlaanderen steeds
ontdekken, wanneer zij zich erdoor
een positie veroveren kunnen, om
datzelfde Vlaanderen, eens hun
doel bereikt, terug In de rug te
schieten ».
Deze klacht is vooral gericht tot
de Vlaamse dokters, officieren, Ingenieurs, architekten, advokaten,
, leraars e. a., die gebruik maakten
van de vruchten, voortkomende uit
de harde strijd tot vernederlandfilng van het onderwijs, de administratie, het leger en het gerecht,
m a a r die in de strijd, die thans
nog moet gevoerd worden, hun
verantwoordelijkheid niet opnemen.
Ze Is ook gericht tot politieke,
geestelijke en sindikale leiders, die
een mooie positie veroverden, maar
van hun macht niet genoeg gebruik
maken om er voordelen uit te halen voor gans hun volk.
Ze Is gericht tot personen ala
goeverneur De Clercq, burgemeesIter Craeybeckx, Huysmans, Van
Cauwelaert e. a., die schijnen te
menen dat het Vlaamse vraagstuk
opgelost is, omdat zij en hun kinderen goed geplaatst zijn.
BIJ de laatste verkiezingen zijn
er bv. nog te veel Vlaamse dokters,
Ingenieurs, advokaten, leraars e. a.
geweest die de veilige afwachtende
houding verkozen, terwijl anderen
de kastanjes uit het vuur hebben
gehaald.
Nochtans was dat offer aan onre Intellektuelen gevraagd, niet zo
heel groot : ze moesten geen revolvers hanteren, geen aanslagen plegen met handgranaten en niet
onderduiken in het verzet, ze moesten enkel durven hun verantwoordelijkheid opnemen in de politieke
strijd, de enige die doeltreffend is.
Zou het geen schande zijn te
moeten vaststellen dat, terwijl de
Intellektuelen bij andere volkeren
(Algerijnen, Cyprioten, Maltezen,
enz.) de leiding nemen om de welvaart van hun volk te dienen, deze
van Vlaanderen zouden versagen ?
Zou het geen schande zijn dat
h a a s t uitsluitend de arbeiders, debedienden en de velen, die nooit
het geluk kregen te mogen studeren, de aanval tegen het franskiljonisme zouden moeten uitvoeren ?
J. V. W. - Turnhout.

Mijnheer de Eerste
Minister, heeft U niets te
zeggen >
Het land bereidt zich voor om
het huwelijk van prins Albert met
prinses Paola op waardige en grootse wijze te vieren.
Bij deze gelegenheid wensen wij
niet te blijven stilstaan bij het weinig stichtend debat hetwelk, naar
aanleiding van dit huwelijk, binnen en buiten het parlement heeft
plaats gevonden. Hoe bevreemdend
het voor sommigen ook mag lijken,
zien wij in dit prinselijk huwelijk,
allereerst de gebeurtenis van het
In den echt treden van twee jonge
mensen die het verder verloop van
h u n leven vol blijde verwachtingen
tegemoet zien en hierdoor in het
land een algemene blijdschap verwekken.
Na de ernstige krisis die het belgisch vorstenhuis gedurende de laatste tien jaar had, te doorworstelen,
heeft de aankondiging van het voltrekken van dit huwelijk te Brussel
— kerkelijk en wettelijk — samen
met de betekenisvolle verklaring
van, .Koning Boudewijn na zijn te-

rugkeer uit Amerika, een atmosfeer
In het land geschapen die wijst op
h e t definitief afsluiten van een
periode van onrust, vijandigheid en
onbehagen.
Dit onbehagen zal
volledig verdwijnen
deel van het volk zich
gemeenschap gestoten

echter niet
zolang een
uit de volksvoelt.

Sinds onheuglijke tijden Is het'
een traditie, dat ter gelegenheid
van gebeurtenissen als de inzegening van het huwelijk van een
prins, een prinses of een Koning,
de regering aan de Kroon voorstelt
een mild gebaar te doen ten overstaan van burgers die, van juridisch standpunt uit, aan hun plichten zijn te kort gekomen.
Sedert bijna 15 Jaar heerst er in
België een spanning tussen bepaalde groepen van burgers, die de
faam van onze bevolking In het
buitenland niet altijd eer aandoet.
Wij bedoelen het in het leven houden der haatgevoelens rond de bezettingstijd en alles wat daaruit Is
voortgevloeid.
Derhalve veroorloven wij ons U te
vragen. Mijnheer de Eerste Minister, of U niet van oordeel bent deze gelegenheid waar te nemen om
aan de Vorst voor te stellen de vergevingsgezindheid In het land in de
hand te werken door het verlenen
van genademaatregelen aan mensen die wegens hun falen In oorlogsomstandigheden reeds 14 jaar
In de gevangenis boeten.
Louisa Van B,

Schone woorden
De Stichting Lodewijk De Raet
heeft op 24 mei een bijeenkomst
gewijd aan de « Sociaal-ekonomlsche en politieke aspekten van het
Steenkool vraagstuk >.

zige moet aangevoeld hebben dat
er voor het Vlaamse volk werkelijk
maar één uitweg is om zich volwaardig te ontplooien : komen tot
dezelfde toestanden als In Zwitserland. Zo zulks niet gebeurt, blijft
ons openbaar leven vertroebeld en
komen we nooit tot een rustig naast
elkaar leven van Walen en Vlamingen.
Een merkwaai-dige tussenkomst
was deze, waarin de versnippering
van de testgebieden werd gehekeld.
Werd ook gebrandmerkt als een
ondoelmatige politieke zet : het
uitkiezen van het Hageland als
testgebied naast de Borinage. Het
zou de Kempen moeten zijn. Wordt
de toestand daar geregeld, dan
komt er automatisch bloei in Hageland en verder in Vlaanderen.
De belangrijkste winst, welke
deze bijeenkomst opleverde is dat
de Heer Bertrand, namens Vlaamse
C.V.P.-vrienden, en dat de vertegenwoordigers van het A.B.V.V.
akkoord gingen om het ekonomisch
federalisme te eisen.
Het komt er nu voor hen op aan
zich niet alleen aan schone woorden te houden, maar in hun partijen zo'n sterke druk uit te oefenen dat hun woorden werkelijkheid
worden.
We vrezen echter dat ze — zie
maar het amendement De Saeger,
dat begraven werd — weer zouden
slachtoffers worden van afleldingsmaneuvers.
Niet alleen de eerlijke, Vlaamse
ekonomisten, maar ook de Volksunie zal zorgen dat de aandacht
wakker blijft. Wij moeten tot het
uiterste strijden voor Vlaamse welvaart.
J. T. - Schaarbeek.

Naar het schijnt ging het echter niet zo zeer om de politieke aspekten, zodat een spreker van de
Volksunie niet moest uitgenodigd
worden, maar hoofdzakelijk om de
sociaal-ekonomische aspekten.
De werkgevers hadden hun kat
gestuurd, wat wijst op hun slecht
geweten of op het feit dat hun
meesters uit de holdings het hun
verboden hebben. Zij hebben zeker
en vast een zeer slecht geweten.
Het A.C.V. was ook niet vertegenwoordigd, want volksvertegenwoordiger Bertrand bekende enkel in
naam te spreken van enkele Vlaamse C.V.P.-vrienden.
Het A.B.V.V. was vertegenwoordigd en zijn voorlezer had, men
voelde dat zeer goed, een tekst meegekregen van de B.S.P.
Feitelijk is het dus toch een politieke bespreking geworden over
een probleem dat van levensbelang
Is voor de oostelijke hoek van het
Vlaamse land.
Hierbij Is het opgevallen dat, ofschoon de Volksunie niet de kans
kreeg vanop het podium haar
standpunt uiteen te zetten, dit
standpunt feitelijk • overgenomen
werd door de Heer Bertrand.
Hij dwong de spreekbuis van het
A.B.V.V.-B.S.P. tot het innemen van
een zeer duidelijke stelling betreffende de nationalisatie en deze kon
niet anders dan verklaren dat deze nationalisatie moest op federalistische basis gebeuren d. I. dat de
Limburgse mijnen in geen geval
mochten gekoppeld worden aan de
Waalse.
Moest W/i-^s gebeuren, dan betekende h ^ de doodsteek voor de
Limburgse ekonomische ontwikkeling.
Eens zo ver gekomen was het
ogenblik geschikt om slechts één
stapje verder te gaan en het politieke federalisme aan te raken.
Zulks werd terloops gedaan,
maar het was niet nodig er diep
op In te gaan, want ieder aanwe-

Ze schuimbekken van
woede
Wie per ongeluk dat stuplede
taterblad « Pourquoi Pas » in h a n den kreeg de laatste weken, zal
zich menigmaal een paar pinten
goed bloed gelachen hebben. De
zotheid Is op de redaktie aldaar ingeslagen en in vlagen van delirium
tremens worden er pareltjes geschreven, die bij Pallieterke zeker
telkens de prijs van de bekroonde
mop zouden halen.
De P.P. Is bezeten, omdat wij
geen talentelling aanvaarden en
omdat wij, als het moet die telling
zullen saboteren met ALLE MOGELIJKE MIDDELEN.
P.P. is vooral woedend omdat
alle Vlaamse partijen eendrachtig
zijn of op weg zijn om eendrachtig
te worden rond dit punt.
In een stijl, die goddelijk is in
zijn onnozelheid, wórdt de brave
volksvertegenwoordiger Lindemans
geroskamd. Deze man, die waarschijnlijk nogal wat meer hersens
heeft dan dat kefferke, dat in P.P.
schrijft, wordt afgeschilderd als een
sukkelaartje van de « faubourg »,
die in Brussel, carrefour du monde,
verloren loopt.
Dat hij het zich niet aan zijn
h a r t late komen, want aangevallen
worden door P.P. is een eer. Geprezen worden door P.P. zoals dat
stompzinnig
franskiljonneke
De
Grauw is om tranen bij tuiten te
gaan wenen van verdriet.
, .,>S;.ai^. r Slntaillis.

De bespreking van het budjet
van het ministerie van Justitie In
de Senaat is voor de duizenden
Vlamingen die, 15 Jaar n a de wapenstilstand, nog altijd bij het
vraagstuk der repressie en haar
nasleep betrokken blijven, eens te
meer een bittere ontgoocheling geworden...
Toen, ruim een Jaar geleden, de
huidige Eerste-Mlnister dhr Eyskens, te Antwerpen tijdens een
kiesmeeting verklaarde dat, eens de
C.V.P. aan het bewind, de llkwidatie der repressie doelmatig en vlug
zou doorgevoerd worden, waren we
zo vrij des heren Eyskens verlokkelijk kiespropaganda-middeltje te
beoordelen zoals het hoorde, nl. :
sceptisch.
« De Standaard > heeft ons dat
toen zeer kwalijk genomen en sprak
— zoals steeds ! — over onze kwade
trouw.
De
uitslag
der
verkiezingen
bracht de C.V.P. aan het bewind.
Toen prof. Eyskens zijn regeringsverklaring in het parlement voorlas, had hij zijn zienswijze in zake
llkwidatie der repressie reeds ernstig gewijzigd. Er was nl. geen
spraak meer van een VLUGGE en
DOELMATIGE oplossing der repressie. Dh. Eyskens sprak alleen nog
over een oplossing der repressie
met de hulp en In overeenstemming
der vaderlandse organisaties.
Daar zong hij reeds een toontje
lager.
Onze volksvertegenwoordiger Mr.
Fr. Van der Eist, handelde toen
zeer verstandig door zijn stem uit
te brengen voor de regering ten
einde de C.V.P. te verplichten haar
beloften in zake repressie in te lossen.
Wat is er sedertdien op het gebied der llkwidatie van de repressie
gebeurd ?
Niets ! De toestand is veeleer
slechter geworden dan ooit te voren onder de linkse koalitie.
Gaston Eyskens heeft, wetens en
willens, het departement van Justitie toevertrouwd aan een Gentse
liberale franskiljon van wie hij bij
voorbaat wist dat hij de llkwidatie
der repressie zou saboteren.
En dit Is dan ook gebeurd !
Een paar weken vóór het budjet
van Justitie in de kamer ter bespreking kwam ontvlamde « De
Standaard » — voor de zoveelste
maal I — In woede. De heldhaftige
heren van de Jacqmainlaan te
Brussel stelden een reeks eisen voor
het opruimen der repressie die, ten
allen prijze, moesten ingewilligd
worden, zoniet zou een groep
Vlaamse C.V.P.-kamerleden weigeren het budjet van Justitie te
stemmen.
« De Standaard » was zelf zo vermetel er aan toe te voegen : voor
onze gewettigde eisen in zake llkwidatie der repressie kennen wij
maar één woord :
« A prendre ou h laisser. A bon
entendeur, s a l u t ! »
Daarop volgde dan de eerste vergadering van de Kamerkommissie
voor Justitie. Tijdens de zittingen
dezer Kommissie, onder het voorzitterschap van dhr Ludovic Moyersoen, oud-minlster van Justitie en
uitvinder der « begenadigingen met
gemotiveerd arrest > waren de heren Klebooms, De Gryse en Co
enigszins agressief en verklaarden
onomwonden dat zij het budjet van
Justitie NIET zouden stemmen indien minister Merchiers geen opruimlngsplan der repressie zou
voorleggen...
Op dat ogenblik was de belangstelling" van de duizenden mensen
in Vlaanderen, die nog altijd onder
de gevolgen der repressie te lijden
hebben, zeer groot. Eindelijk zouden de Vlaamse C.V.P.-Kamerleden
eens bewijzen dat zij zich ditmaal
niet zouden laten afschrikken door
de sjacheraars in politieke koopjes
op de rug van gebroodroofde dompelaarg en nog .steeds gedetineerde
mensenwr/

Eilaas, driemaal eilaas ! Nog vóór
de haan had gekraald waren de h e ren Moyersoen, Klebooms, De Gryse
en CS. reeds bezweken voor bepaalde duistere machten uit de C.V.P.,
die het moreel en lichamelijk leed
van door de repressie getroffen
sukkelaars voor nog minder dan een
schotel linzensoep hadden verkwanseld. De agressiviteit en de heldhaftigheid der Vlaamse C.VP.-leden der Kamerkommissie voor
Justitie bepaalde zich tot het indienen van een .. motie, in dewelke
ootmoedig de wens werd uitgedrukt!
dat dhr Minister Justitie zou blij- •
ken geven van « edelmoedig begrijpen > ten overstaan van een probleem dat de atmosfeer van dit
land blijft vertroebelen en dat
voorzeker niet tot eer strekt van
hen die deze troebele atmosfeer
met opzet blijven in het leven houden.
Het indienen en stemmen van
moties voor vlaamse aangelegenheden is in Vlaanderen een kanker
geworden. Vlaanderen zal zijn kulturele, sociale en ekonomische rechten slechts dan verkrijgen wanneer
het deze door harde en onverbitterlljke strijd zal weten te veroveren.
Al het overige is liefhebberij !
Zulks werd, eens te meer, bewezen door de discussie over het budjet van Justitie, die onlangs In de
Senaat heeft plaats gevonden.
De dappere Vlaamse C.V.P.-Senatoren hebben met geen woord gerept over de nota die de heren Klebooms, De Gryse en es In de Kamerkommissie hadden ingediend.
En « De Standaard » ?
« De Standaard » is stom gebleven als een vis.
De Vlaamse C.V.P.-leden hebben
er zich bij beperkt aan de heer minister van Justitie enkele vragen te
stellen over de lamlendigheid der
Konsultatieve Kommissie. Zij hebben verklaard :
« dat het ongehoord is dat Mr.
Ellas en majoor Hellebaut nog
steeds gedetineerd zijn;
> dat er nog steeds incivieken In
de gevangenis verblijven die op het
ogenblik der feiten nog geen 18 Jaar
waren;
» dat er nog altijd 50 incivieken
zijn met een gemotiveerd arrest die
zich als levend begraven in de gevangenis kunnen beschouwen;
» dat er zwaar zieken zijn onder
de nog sedert 15 jaar gedetineerde
Incivieken...
Maar. niet één onder de 40
Vlaamse-Himianlsten die een... petitie ten gunste van Ellas aan de
heer Merchiers hebben overhandigd
heeft de moed gehad te verklaren
dat hij TEGEN HET BUDJET ZOU
STEMMEN indien er niet dringend
wordt overgegaan tot het stopzetten van het uitbuiten van de
toestand in dewelke duizenden en
duizenden Vlaamse mensen, die
door de repressie werden getroffen
zich nog steeds bevinden.
Noch Viktor Leemans, noch Emlel
De Winter, noch Orban, noch Custers, noch Carlos De Baeck durven
tegen de stroom op roeien.
Zij hebben het budjet van dhr
Merchiers gestemd, en wassen hun
handen in onschuld ! Vlaanderen is
een dozijn Pontius-Pilatussen rijker geworden ! Zij hebben andermaal de schijn willen redden door
Ijdele praat.

Het bewuste militante Vlaanderen heeft zich NOOIT in deze
ruggegraatloze opportunisten vergist. Trouwens, de minister van
Justitie heeft hen geantwoord zoals zij het verdienen : met ironie
en misprijzen.
Knechten,
politieke
verdienen niet beter :

icnechten

« A bon entendeur, Salut t l ! »
J.B,
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Kadcrdag van de
Propagandisten
Zoals wij reeds mededeelden in
onze vorige uitgave, vond op zondag,
31 mei in de lokalen Roeland te
Gent de tweede nationale kaderdag
van de propagandisten plaats.
Deze bijeenkomst kende een grote belangstelling vanwege onze aktieve leden.
Verschillende .sprekers kwamen
aan het woord. De algemene sekretaris Wim Jorissen besprak praktische aktiepunten. Herman Bosnians handelde uitvoerig over de
abonnementenwerving. Wim Maes
weidde uit over de aktiviteiten van
de propagandisten in het Antwerpse : de kolportages, de tochten met
de mikrowagen, de leden- en abonnementenwerving, enz... Bob Maes
stippelde de gedragslijn van ieder
aktief propagandist uit. De slotrede werd uitgesproken door Dr
Leo Wouters, die de aanwezigen
opriep tot onverdroten werking en
nog aktievere inzet.
De kaderdag werd voorgezeten
door de algemene propagandaleider Rudi Van der Paal, die een
beeld schetste van de prestaties van
de Volksunie sinds de verkiezingen
van 1 juni 1958.
35?if9i4? herinnerde aan de gemeenteraadsverkiezingen, die niet
alleen te Antwerpen en randgemeenten, maar in tal van steden en gemeenten van het Vlaamse
land
beslissende
suksessen
werden. Bijna honderd gemeenteraad-mandaten werden veroverd,
waaronder verschillende van burgemeester en schepen.
Verder wees Rudi Van der Paal
op de reorganisatie, die doorheen
het hele Vlaamse land krachtdadig
doorgevoerd wordt. Spreker herinnerde tevens aan de grote overwinning die de partij op 5 april IL
behaalde ter gelegenheid van de
Amnestiebetoging te Aartselaar en
te Lier, waar de traditionele partijen een zeer erge nederlaag leden.
Ongenadig bekritiseerde hij de
eeuwig slappe houding en het politiek gesjacher in het Nationaal
IJzerbedevaartkomitee. Hij betreurde tevens dat het A.N.Z. wederom
was overgegaan tot een nieuwe verruiming in zijn schoot, hoewel het
sterk genoeg stond. Hij vernieuwde
echter ,het vertrouwen van de
Vlaams-Nationalisten
in
Valeer
Portier en Renaat Veremans.
Tot slot van zijn belangrijke toespraak stippelde hij het tienpuntenprogramma uit, geldend voor ieder
propagandist. Dit programma luidt
als volgt :
1. — Alle propagandisten dienen
mede te werken aan de oprichting
van kernen en afdelingen, en om
zi<;h intensief in te zetten voor de
abonnementenwerving.
2. — In ieder arrondissement zal
een propagandaleider aangesteld
worden die ertoe verplicht wordt
ledere maand verslag uit te brengen over de aktiviteiten op gebied
van ledenwerving, kolportage, propagandavoering en abonnementenwerving.
3. — Intensieve medewerking
aan de amnestie-aktie in het algemeen, en aan de strijd tegen de talentelling.
4. — Het besteden van een bizondere zorg aan het gebruik van het
A.B.N, in de kringen van onze
nieuwe propagandisten.
5. — Nu Antwerpen en Brabant
over een bestelwagen
beschikken, spitsen wij heel onze aandacht
op de aankoop van een bestelwagen
voor Oost-Vlaanderen. Begin 1960
zouden ook Limburg en WestVlaanderen over een kamionnette
moeten beschikken.
6. — Een maandblad (propagandistenblad), c STRIJD > verschijnt
voortaan ledere maand.
7- — Ieder arrondissement zou
moeten beschikken over zijn arrondissementele vlag.

8. — Overwogen wordt het instel-,
len van een algemeen kenteken en
van het kenteken van trouw en verdienste voor onze meest toegewijde
propagandisten.
9. — De propagandisten zullen
hun medewerking verlenen aan de
volksvergadering
de
voormiddag
van het Zangfeest, aan de Jan de
Bondt hulde, aan het Zangfeest, en
aan ons jaarlijks kongres, ditmaal
te Gent in oktober e. k.
10. — Alle aktleve leden worden
dringend opgeroepen om eensgezind te werken, en nu reeds de eerste steen te leggen van de grote
Vlaams-Nationale koalitie die in
1962 een strijd op leven en dood zal
leveren tegen de traditionele partijen, die slechts Vlaamse zorgen
krijgen in de verkiezingsperiode.

Naar

Antwerpen

5

juli

De bus voor Maaseik - Neeroeteren - Opoeteren - Gruitrode - Bree.
Busleider : J. Cuppens, Kerkstraat 8, Neeroeteren. Tel. 165 Neeroeteren.
H. Teelen, Bospoort 11, Maaseik.
Veestraeten, Cobbestraat, Bree.
J. Veestraeten, Dorp 57, Gruitrode.
Fr. Vaesen, Broekkant 231, Meeuwen.
Petr. Moonen, Waterkant
1,
Beek.
Jozef Geunens, Nieuwdorp 3,
Linde-Peer.
De bus voor Neerpelt - Overpelt.
René Evers, Dorpsstraat 152,
Overpelt.
De bus voor Genk : •^**'""'''^ •'
Lode Lamote, Vlaams Huls 's'eala, Molenstraat 22a, Genk. Tel.
534.63.
De bus voor Eigenbilzen - Bilzen:
Bertie Collas, Hanesteeg, Eigenbilzen.
De bus voor Vroenhoven - Rlemst
- Herderen - Mlllen :
Nikel Merken, Daalstraat, 16,
Herderen.
Driek Neven, Steenweg, Vroenhoven.
Raf Conings, Steenweg, Riemst.
De bus voor Hasselt :
Jef Jacobs, St Hubertusstraat 44,
Hasselt.
De bus voor St Truiden :
Manu Brans, St Trudostraat 7,
St Truiden. Tel. 730.91.
De bus voor kanton Herk-deStad :
Fr. Clem Colemont, Diestsesteenweg, Nieuwerkerken. Tel. (011)
738.17.
Lanaken : Leo Pelsers, Smeermaas, Lanaken.
Te Tongeren leggen de A.N.Z.
vrienden een bus in.
Zich melden bij : Thérèse Clerinx, Sakramentstraat, Tongeren.
Hugo Sweelsens, Putstraat 21b,
Tongeren.
Jef Usé, steenweg op Tongeren 5,
Koninksem.
Van de Ven, Bosstraat 29, Lauw.
Te Lommel wordt eveneens een
bus Ingelegd door de A.N.Z. vrienden.
Men kan zich o. m. melden bij :
Kerckhof, Koningstraat 1, Lommel.
G. Van Duffel, Kapelstraat, Lommel.
Ook te Borgloon zouden, naar we
vernamen, de A.N.Z. vrienden een
bus inleggen.

Genk
Op zaterdag 20 juni te 20 uur gezellig samenzijn van Antwerpse en
Limburgse propagandisten en van
onze simpatisanten bij Lode Lamote, Vlaams Huls, Molenstraat
22A, Gent-Centrum.
Korte toespraken door :
Rudi van der Paal,
Wim Maes,
Clem Colemont,
Dr. R. Ballet (gevraagd),
Wim Jorissen,
Mr. F. Van der Eist.

••

Gellik

Te Deurne overleed Mevrouw
Knaep, ere-schoolbestuurster, moeder van onze Limburgse propagandist Frank Joris. De Volksunie
biedt onze vriend Frank haar Innige deelneming aan in het zwaar
verlies dat hem trof.

AWTWERPEN
Arrondissementsraad
Antwerpen
De Antwerpse arrondissementsraad vergaderde onder voorzitterschap van Relmond Mattheyssens.
Na de goedkeuring van het verslag
van vorige bijeenkomst, van de
hand van Carlo de Ridder, werd
een adjunkt-pennlngmeester s a n gesteld, die de taak van Jeroom
van Besien zal verlichten. Herman
Bosmans drong aan op het aktlveren van de abonnementenwerving.
De organisatie van de volksvergadering van 5 juli, alsmede de verdere organisatie van tal van nieuwe afdelingen in het arrondis.sement, werden grondig besproken.
De arrondLssementsraad sprak zijn
grote voldoening u i t voor de motie
tegen de talentelling; die op voorstel van onze gekozene Carlo Relners gestemd werd in' de^ gemeenteraad van Berchem met 22 stemmen
tegen 3 onthoudingen.

Schoten
Deze afdeling levert uitzonderlijk goed werk zowel op gebied van
organisatie en propagandavoering,
als op het terrein van de abonnementen- en ledenwerving.
Zaterdag, 11 juli te 20 uur vindt
in de Riddershoeve, Kasteeldreef,
Schoten, een groot volksbal plaats
len bate van de werken van Eerwaarde heer Frateur. Toegangsprijs : 20 F.

Mortsel
Wat betreft de abonnementenV erving staat deze gemeente aan
de spits in het arrondissement, onmiddellijk gevolgd door Schoten.

Deurne
Onder leiding van de heer Storme
en Carlo de Ridder wordt in deze
rode burcht heel goed werk geleverd. Daarover meer in ons volgend nummer.

Berchem
Hier vindt op 22 juni een zeer
belangrijke
bestuursvergadering
plaats, waar de reorganisatie van
de afdeling grondig zal aangepakt
worden.

Kalmthout
Hier werken Jef Bosmans en zijn
mannen uitstekend. De ganse Noorderkempen zal door deze ploeg aangepakt worden.

Antwerpen

Berchem
Onze gekozene Carlo REINERS
heeft aan de gemeenteraad van
Berchem een motie tegen de talentelling ter stemming voorgelegd. De
motie werd goedgekeurd met 22
stemmen tegen drie onthoudingen.
Stemden voor de motie samen
met onze gekozene : de veertien
C.V.P.-ers, zeven .socialisten. Onthielden zich : één socialist en twee
liberalen.
Die socialist was Jos van Eynde,
die verklaarde dat hij zich onthield
omdat hij kans zag deze kwestie
op het hoger plan (hij bedoelde het
pariement) te behandelen.
Vermelden wij vooral dat Berchem
de eerste gemeente is waar dergelijke motie gestemd werd. Andere
Vlaamse gemeenten zullen thans
volgen.
Hier volgt de verklaring van
Carlo Reiners in de gemeenteraad
afgelegd :
Mevi-ouwen,
Mijne Heren,
Enkele maanden geleden, werd
het voornemen van de Regering
vernomen in 1960 een talentelling
te koppelen aan de tienjaarlijkse
volkstelling, welke door de Wet van
2 juni 1856 voorgeschreven wordt.
De Regering meende, dat de verplichting een talentelling te koppelen aan de volkstelling, besloten
ligt in de Wet van 28 juni 1932.
De meest gezaghebbende Vlaamse
organisaties : het Davidsfonds, het
Willemsfonds en het Vermeylenfonds, en nagenoeg alle representatieve Vlaamse kultuurverenigingen zijn eensgezind in het verzet
getreden tegen dit plan.
Hun standpunt kan Ik als volgt
samenvatten :
Uit ervaring weten wij, dat de
talentellingen — zoals zij hier georganiseerd worden, niet de minste
wetenschappelijke
of
objektieve
waarde hebben. Hun waarde wordt
aangetast door onvrijwillige onjuiste verklaringen en door opzettelijk valse verklaringen. Zij zijn
een soort referendum, maar een
referendum in hetwelk niet alleen
de voorkeur van de gestelde, maar
dikwijls deze van de teller tot
uiting komt.
Welnu, in tal van' randgemeenten
van Brussel en op de talengrens,
zijn dergelijke vervalste talentellingen, die dan als basis dienen
voor de toepassing van de wet van
1932 inzake het taairegiem, een
werkelijke aanslag op de integriteit
van h e t nederlandstalig landsgedeelte.
Over alle gevolgen van dien, over
alle gevaren daaraan verbonden,
zal ik niet uitweiden, omdat het
voor U allen een gekende stof is :
de pers heeft er een ruime aandacht
aan gewijd en heeft het probleem
reeds herhaaldelijk toegelicht en
besproken.
In januari \\. werd door de drie
Fondsen en door de verenigingen
een memorandum overhandigd aan
de Regering.
Het standpunt dat erin vertolkt
wordt, werd onderschreven door

honderden senatoren. V()ik,<:vertcgenwoordigers, provincieraadsleden
gemeentebesturen (321), l:oi*'\rpie'
en sociale organi.saties.
Thans stel ik U voor, dat de'.e
Raad eveneens dit standpunt zou
onderschrijven, door het stemmer»
van een motie, waarvan ik U a a n stonds het ontwerp ?ol voorlezen.
Ik wil U echter atlcnt maken op
twee zaken :
1) Er kan niet opgeworpen wor-"
den dat het niet tot de bevoegdheid
van deze Raad behoort iets dergelijks te doen : het is de gemeenteraden toegelaten, en het behoort
tot hun traditie, moties te stemmen
gericht tot de hogere overheid. Ik
ben er zelf tegen gekant dat van
die mogelijkheid misbruik wordt
gemaaikt en dat men zich op het
gemeentelijk plan met alles en nog
wat zou gaan bemoeien ! Maar hot
govaar dat de Vlaamse r a n d gemeenten van Brussel - taalgrens
bedreigt, kan ons niet onverschillig laten, want het is reëel — en
niet theoretisch — een gevaar dat
ook ons bedreigt. Op lange termijn
— Ik geef het toe — maar Vilvoorde ligt op 15 kilometer van Mechelen en Mechelen op 15 Km. van
Berchem ! !
2) Ik hoop dat deze Raad de motie eensgezind zal stemmen. Deze
kwestie staat buiten de partijpolitiek. De drie Fond.sen hebben de
handen in elkaar gelegd. Vlaamse
.senatoren van de drie Partijen
hebben vorige week allen dezelfde
taal gesproken en mekaar gesteund.
Verzet tegen de talentelling steunt
op een doctrine die geput wordt bii
August Vermeylen en bij Renkm; '
bij de Lodewijk De Raetstichting en
in het Centrum Harmei; bij de Heren Dufrasne, Direkteur, en Levy,
raadslid van het Nationaal Instituut voor de Statistiek; in de uitgaven van het Liberaal Vlaams
Verbond en in de parlementaire
tussenkomsten van de Heer Gelders,
socialist; in het zéér recent a n t woord van de Heer Sledsens aan
Duvieusart, en niet in het minst in
de meest pregnante aanklacht t e gen de achteruitzetting van Vlaanderen, die men ooit gehoord heeft,
ik bedoel deze van de Heer Dore
Smets vorige week in de Senaat.
Mevrouwen, Mijne Heren, ik
vraag U eenparig de volgende motie te stemmen :
GEMEENTERAADSZITTING
VAN
1 JUNI 1959, BERCKEM.
-MOTIE VAN DE RAAD, TEN OVERSTAAN VAN DE TALENTELLING.
Voorstel Carlo REINERS.
De gemeenteraad van Berchem,
in zijn vergadering van 1 juni 1959,
na kennis genomen te hebben van
het standpunt dat Ingenomen werd
inzake de aangekondigde talentelling, door het Davidsfonds, h e t
Vermeylenfonds, het Willemsfonds
en een vijftigtal vlaamse verenigingen, en dat onderschreven werd
door horderden ••enali;ren, kamerleden, piovinciale raa.'isleder, gemeentebesturen en kulturele en
sociale organisaties,
— treedt eveneens toe tot dit
standpunt en verzoekt de Regering af te zien van een tale"!!telling, op grond van de argumenten die vervat zijn in het
memorandum, door de vlaam.?e
kultuurvereniglngen in januari
1959 aan de Regering voorgelegd en in de aanvullende moties en verklaringen van de
hogergenoemde verenigingen en
Instanties.

ANTWERPEN
ZONDAG 5 JULI OM 10 UUR 30'
ZAAL MAJESTIC, CARNOTSTRAAT 90

stad

Antwerpen stad bleef lang een
zeer zwak punt in de organisatie
van het arrondissement. Onder het
impuls van Relmond Mattheyssens
en Rudi Van der Paal werd dit verholpen. Onder leiding van mannen als ingenieur Broos, Stappaerts,
Cuypers wordt Antwerpen stad nog
dit jaar een model-afdeling.
Vanaf heden is de abonnementsprijs op ons blad vastgesteld op
50 P. Werft abonnementen !
Dit is de voornaamste taak van
ieder aktief propagandist!,

GROTE NATIONALE VERGADERING
Voorzitter : Prof. W . Couvreur
Sprekers : Reim. Mattheyssens
Dr. Leo Wouters
Volksvertegenwoordiger
Mr. F. V a n der Eist
Oud-voiksvertegenwoordiger

Rik Balle«
m
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Diksmuide
ZEER BELANGRIJKE
DRINGENDE VERGADERING
op zaterdagavond, 20 dezer te
18 u. 30, bij Arrondissementeel
Voorzitter Ir, J. DE BONDT, ter bespreking van de inlegging van een
autokar naar het Vlaams Nationaal
Zangfeest op 5 Juli te Antwerpen.

Brugge
Op 31 mei J.1. ontviel ons In do
leeftijd van 84 Jaar de heer Arthur
Missiaen.
De overledene was in de VI. Nat",
beweging een zeer bekend figuur.
HIJ was de idealist en de strijder
van het eerste uur.
Reeds tijdens de 1ste wereldoorJog was hij bij alle uitingen van
de aktivistenbeweglng op post en
direkt na de wapenstilstand sloot
hij zich aan bij.de Frontpartij die
later het K.V.N.V. en het V.N.V.
zou worden.
De teloorgang van het VI. Nationalisme n a de 2de wereldoorlog
had hem diep getroffen maar zijn
strijdvaardigheid bleef onaangetast
en met dezelfde jonge geestdrift
leefde hij mee de herwording die
zich thans voltrekt.
De Heer geve hem nu de welverdiende rust.

Brugge
SCHITTEREND GESLAAGDE
ARRONDISSEMENTELE
VERGADERING
Zondag 7 Juni had in de bovenzaal van de herberg Toerist, Langestraat, een algemene arrondlssementele vergadering van de Volksunie Brugge plaats, bijgewoond
door zulk een talrijke groep leden
en slmpatlzanten, dat niet allen in
de zaal konden plaats" nemen. Er
waren tal van nieuwe gezichten,
wat er op wijst, dat ook buitenstanders In het Brugse belangstelling beginnen te tonen voor de
Volksunie. Advokaat Van In zat de
vergadering voor bij afwezigheid
van voorzitter Jan Van Tulden,
verontschuldigd.
Als eerste spreker hield Ir. J a n
De Bondt, de krasse oud-gouwvoorzitter een met gespannen aandacht
gevolgde uiteenzetting over de verhouding tussen de V.U. en de
Vlaamse drukkingsgroepen. Onder
deze laatste verstaat men bewegingen en verenigingen, die de algemene politiek kunnen beïnvloeden,
door het uitoefenen van druk op
de politieke partijen. De financiële
machten zijn bv. geduchte drukkingsgroepen. In Vlaams opzicht
tellen we tal van dergelijke groeIpen, waarvan nochtans slechts een
betrekkelijke kracht uitgaat, omdat de meeste dezer groepen a-politiek zijn.
Nog steeds is de enige mogelijkheid, om Vlaanderen politiek mondig te maken een aktieve partij,
die er sinds jaren is nl. de Volksunie. Ir. De Bondt toonde haarfijn
aan, hoe men zich als Vlaamsbewuste dient te gedragen en riep
tot slot de aanwezigen tot aktie in
de schoot van de enig werkelijk
Vlaams-nationale partij op. Daarna gaf Mr. Van In namens gouwvoorzitter dr. Devoldere, belet, enkele richtlijnen betreffende
de
organizatie. Hij deelde de oprichting van een provinciaal sekretariaat mede, legde de nadruk op de
abonnementen- en ledenwerving,
op het herhaald persoonlijk kontakt, ook bij de oudere strijders en
zelfs bij de intellektuelen en zette
iedereen aan, het niet bij het bijwonen van een vergadering te laten, doch zich aktief voor de strijd
in te zetten. De hoofdschotel van
deze vergadering was evenwel het
dinamisch en schitterend betoog
van ds. Wim Jorissen, onze nationale sekretaris en het mag wel gezegd : de beste en werkelijk meest
meeslepende spreker van onze jonge
partij. Zijn rede volgens alle regels dei' oratorische kunst gehouden, was een bewijs, dat de Vlaamse beweging nuchter is geworden
en op ekonomisch en sociaal terrein een klaar inzicht heeft verworven. Onder de titel « Vlaamse
strijd : broodstrijd » toonde Wim
aan. hoe de Vlaamse ekonomie en

de Vlaamse mens, hij weze arbeider, Intellektueel, boer of middenstander, telkens opnieuw geofferd
wordt aan de belangen van Brussel
en Wallonië. Sommige voorbeelden
en statistische gegevens uit deze
rede sloegen zelfs diegenen, die
met de wanverhoudingen in onze
staat enigszins vertrouwd zijn, met
verbazing. Ds. Jorissen stelde vooral het verraad van de C.V.P. aan
de kaak en noemde Eyskens terecht
een tweede Van Cauwelaert. Want
ook hij is eerste minister eerst en
vooral om zich zelf, waarbij hij zich
van Vlaanderen bedient, zoals Van
Baardegem het Indertijd gedaan
heeft. Ook onze volkstribuun riep
tot slot op tot een hardnekkige,
verbeten strijd tegen de kleurpartljen, om hun volksbedrog te ontmaskeren en de Vlaamse strijd tot
het uiterste te voeren, strijd, die
niet alleen een taalstrijd maar
thans meer dan ooit een strijd is
om de Vlaamse boterham. De vergadering werd besloten met een
daverende Vlaamse Leeuw. Nadien
werden tal van lidmaatschapsgelden geïnd, nieuwe abonnementen gemaakt en nieuwe rechtstreekse kontakten gelegd. Het
was de eerste echt geslaagde volksvergadering van de V.U. sinds de
verkiezingen !
ONDER DE TOREN
Van « Onder de Toren » de ophefmakende, meesterlijk geschreven
repressieroman van Marcel Matthijs, gaat de verkoop in steeds
sneller tempo verder.
De voorraad bedraagt heden nog
slechts :
4 luxe-exemplaren, genummerd
a 200 F.
?,5 gebonden ex. a 145 F.
95 ingenaaide ex. a 115 F.
Wie wordt de bezitter van een
van deze laatste ex. ? !
Enkele reacties van lezers :
« Mijn gelukwensen met Uw
« echte > roman over de repressie >.
Een journalist uit Antwerpen.
< Dit boek zou moeten verspreid
worden en doordringen tot de man
van de straat, die om aan de repressie te ontsnappen, er heeft aan
meegedaan en zich door lezing van
dit werk misschien zal herinneren,
dat hij evengoed slachtoffer als
medewerker had kunnen zijn ».
Een toneelspeler uit Merksem.
« Ik heb Uw boek « Onder de Toren » gelezen, zelfs twee maal. Het
Is sterk geschreven, machtig van
taal en stijl. Het is de ruwe werkelijkheid en het werd tijd dat de
gerepresseerden ten aanval over
gaan met een luidklinkend « j'accuse ».
Een kloosterling uit Gent.
« Ik heb Uw boek in een adem
doorgelezen. Ge hebt veel moed
moeten opbrengen om dit werk te
durven schrijven. Het heeft op mij
een geweldige indruk gemaakt, ik
schat het literair zeer hoog en ik
wens dat het een grote afzet moge
vinden *.
Een leraar uit Brugge.
Tientallen gelijkaardige indrukken werden ons spontaan toegestuurd. Dit is HET boek van en
voor alle beproefde Vlamingen.
Men bestelt door storting op
P.R. 4367.52 van de auteur, Oedelem of bij middel van een eenvoudige briefkaart.

St-Nikiaas
De dochter van onze arrondissementsvoorzitter Frans Wymeersch
huwde met de heer Henri de Maesschalck eveneens uit St-Niklaas op
20 dezer.
Onze hartelijke gelukwensen voor
de Jonggehuwden en voor hun families,

Cent-Eekio
Na de schitterend, geslaagde algemene militantendag, gehouden te
Gent, gaat de werking hier, met
nog grotere ijver verder.
Het vormen van plaatselijke kernen neemt uitbreiding, voor deze
maand in de gemeenten : Waarschoot - Lembeke - Eeklo - Oostakker - Desteldonk - Heusden en
Ledeberg. Plaatselijke verantwoordelijken zullen aldaar op hun beurt
de abonnentenslag leveren en de
werking uitbreiden. Na een intens
gevoerde propaganda, volgt met dezelfde ijver de organisatie. Dat
beide doeltreffend zijn bewijzen de
reeds behaalde resultaten, die in
het kader van de ontvangen richtlijnen, de eerstvolgende maanden
nog meermaals verveelvoudigd zullen worden. Wat het kolporteren
betreft stellen we vast, dat het publiek in nog grotere mate dan vóór
de verkiezing, nieuwsgierig is, om
onze zienswijze betreffende de huidige vraagstukken, te kennen. De
houding van onze volksvertegenwoordiger In het parlement is
daaraan niet vreemd. Dat de kleinste, maar ook de aktiefste partij,
mee de toon aangeeft, wordt door
een groot gedeelte van het volk begrepen. Vandaar ook dat GentEeklo In navolging van Antwerpen
besloten was om zich een eigen radiowagen aan te schaffen.
We zijn nu zover dat we op zaterdag 27 juni kunnen overgaan en
tot het overhandigen van de wagcm
en tot het inhuldigen van onze
arrondissementele vlag. Onze Amerikaanse Gentenaar Oscar Glas
heeft het peterschap over onze vlag
aanvaard, en bewijst daardoor de
gehechtheid van de uitgeweken
Vlamingen aan hun land en volk.
Oscar Glas peter over het simbool,
we danken hem voor het gebaar en
hopen daardoor de brug te verstevigen die de uitgeweken volksgenoten met het eigene verbindt. Zoals
eertijds Sneysens, zullen ook wij
het vaandel van de strijd hoog houden, gesterkt in de overtuiging dat
ons volk moet en zal leven.
Hou zee.
Die van Gent.
GENT
Zaterdag 27 juni, om 19 uur, In
het lokaal Roeland, Korte Kruisstraat 3. Plechtige inhuldiging van
de arrondissementele vlag en overhandiging van de radiowagen.
Feestredenaars : Mr Fr. Van der
Eist en Dr Leo Wouters.
Peter : Th. Oscar Glas.

De deelnemers met eigen wagen
wezen op de verzamelplaatsen stipt
op vermelde uren om in karavaan
naar Antwerpen te rijden, over
Vilvoorde en Mechelen.
Prijs : 65 F. Aanmelding en betaling : Hoofdsekretariaat Kartuizersstraat 58 Brussel (Tel. 11.82.16),
uiterlijk dinsdag 30 Juni.
GROTE VLAAMSE DAG IN OPEN
LUCHT TE EIZERINGEN TER
HEIDE OP 19 JULI 1959
Verleden jaar werd er na de W.T.
'58 plechtig beloofd dat er jaarlijks
in het Brusselse een grote Vlaamse
dag zou plaats vinden onder bescherming van de Vlaamse gouverneurs.
Nu deze ons dit jaar als groep in
de steek laten ter wille van Waalse
berekeningen en van een afvallige
onder de Vlaamse, zal het Vlaamse
nationale Vlaanderen zelf op initiatief van Vlaams-Brabant dit jaar
tegemoetkomen aan het algemeen
verlangen.
Op dit netelige uur waarop onze
Franse landgenoten een aanslag
beramen tegen ons grondgebied is
het een noodzaak en een gebiedende plicht, ook en vooral dit jaar getuigenis af te leggen van onze levenswil als volk en van Vlaanderens onverzettelijke beslistheid om
zijn grondgebied te beschermen en
ons volk op eigen bodem voor nieuwe vernederingen te behoeden.
De Vlaamse dag wordt, belegd in
open lucht te Eizeringen Ter Heide
(grondgebied St-Kwintens-Lennik)
op een oude hooggelegen molenhoeve, dicht bij het vermaarde
O.L.V.-Lombeek, d.i. in het hart
van het Payottenland en toch van
overal uit goed bereikbaar aan het
kruispunt der wegen Brussel-Ninove
en Asse-Edingen.
Het programma omvat een feest
In open lucht te 15 uur met medewerking van de Vlaamse Harmonie
van Brussel, koren, massazang.

Dienstbetoon
Zoekt werk :
Bediende 32 jaar. Diploma L.M.O.
wonend te Brussel zoekt werk in
Brusselse agglomeratie. Schrijven
blad.

korte welkomwoorden en toespraken van vooraanstaande Vlaamse
sprekers : adv. D. Deconlnck, Drs,
Wim Jorissen, Dr L. Wouters, Mr
F. Van der Eist, L. Sels.
Te 19 uur wordt de dag voortgezet onder vorm van private gezellige avond in de grote feestzaal
van de afspanning « De Kroon » te
O.L.V.-Lombeek. Bij slecht weer
wordt ook de namiddagvergadering
daar gehouden.
's Voormiddags geleide bezoeken
aan het beroemde historisch kasteel te Gaasbeek ten zeerste a a n bevolen. Dit kasteel staat gans in
het teken van Willem van Oranje
en de vrijheidsoorlog tegen h e t
Spaanse juk. Breng tevens een bezoek aan het bekende retabel in de
kerk van O.L.V.-Lombeek (Brabantse houtsnij kunst).
Geen enkel overtuigd Vlaming
van de gouw Brabant en omliggende zal deze strijddag willen missen.
De heerlijke landelijke omgeving
laat toe van deze dag tegelijk een
familiale uitstap te maken. Wij
richten een bijzondere oproep tot
het trekkende Vlaanderen om op
deze afspraak talrijk aanwezig te
zijn. Elk gewest van gans Vlaanderen zorgt voor een afvaardiging.
Het inrichtend komitee :
L. DE SMEDT, kanton Asse,
G. DE LUYCK, kanton SintKwlntens-Lennik.
De gouwvoorzitter ;
D. DECONINCK.
Eizeringen
is bereikbaar
als
volgt :
1) buurtspoorweg : Brussel - Ninove halte Eizeringen,
Brussel - St - Kw - Lennik voorbij halte de Belle Triene op de
Edingen steenweg,
Halle St-Kwintens Lennik, Leerbeek : halte de Belle Triene.
2) private vervoermiddelen en
bussen : aan het Kruispunt rich-'
ting Edingen. Parkeergelegenheid
ter plaatse.

Vijfde bedevaart naar
Münstereifel

Het Komitee voor Heldenhulde
maakt bekend, dat de vijfde bedevaart naar de graven van gesneuvelde Oostfrontstrijders in Münsterelfel/Rheinland plaats vindt op
Zondag 26 juli 1959.
Voor inschrijving voor de reis
per bus en voor alle verdere inlichtingen zich wenden tot het sekretariaat van het Komitee voor Heldenhulde, Sterrenlaan 83, Wilrijk,
of tot 't Kintstraat 2, te Brussel.
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Ieder bewust Vlaming wordt lid
van de Vlaamse Ziekenkas Opstanding. Inlichtingen op het gewestelijk sekretariaat Struifstraat 5
Gent.
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PER AUTOKAR NAAR
ANTWERPEN
Wij herinneren onze lezers eraan, dat hun door het Hoofdsekretariaat Brussel de gelegenheid geboden wordt op zondag 5 Juli e.k.
per bus n a a r Antwerpen te gaan,
om er 's voormiddags onze GROTE
VOLKSVERGADERING bij te wonen, in de « MAJESTIC », en 's namiddags deel te nemen aan het
VLAAMS
NATIONAAL
ZANGFEEST.
Samenkomst
:
Parkeerterrein
(voormalige Vismarkt) Brussel.
Vertrek te 8 u. 30 stipt (en niet
te 9 u. 30 zoals vroeger verkeerd
vermeld).
De deelnemers van het kanton
Vilvoorde stappen te Vilvoorde, op
de Rooseveltlaan in de bus. te 9 uur
stipt.
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