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EEN IWARE NEDERLAAG VOOR VLAANDEREN 
De Sociaal-Ekonomische PoliHek der Regering 
' De debatten die in de Kamer gehouden werden over de sociaal-ekono-
mische politiek van de regering zijn van het allergrootst belang voor 
"Vlaanderen. Het Ingewikkeld en technisch karakter van de wetsontwerpen 
en van de discussie lieten de regering en de pers toe de ware toedracht van 
de kwestie te verdoezelen en de openbare mening te misleiden met een on
gehoorde kwade trouw. Het is noodzakelijk het Vlaamse volk duidelijk te 
maken dat de Vlaamse volksbelangen op schaamteloze wijze verkocht en 
verraden werden en dat in de eerste plaats de C.V.P. en wel bepaald de 
yiaamse C.V.P.-volksvertcgenwoordigers de grote schuldigen zijn. 

van de minder-ontwikkelde gebie
den en dat is België. Het slacht
offer hiervan is Vlaanderen. Men 
hoeft slechts de vergelijking te ma
ken tussen ons Limburg en Neder-
lands-Limburg. 

Thans echter wil de regering een 
reeks maatregelen nemen om de 
investeringen aan te moedigen, om 
de modernisering en de uitbreiding 
van de bestaande nijverheids-
Instellingen en de oprichting van 
nieuwe industrieën te bevorderen. 

Tot deze maatregelen behoren 
het verlenen van kapitalen tegen 
een lage Intrest en met Staatswaar
borg; het verlenen van vrijstelling 
van belasting; enz... 

Er worden hier dus grote voor
delen, grote geschenken uitgedeeld 
door de Staat, die het verlenen van 
deze voordelen, van deze geschen
ken afhankelijk kan maken van 
het vervullen van zekere voorwaar
den. Het is een enige gelegenheid 
« om een zekere oriëntering te ge
ven aan de miljarden-stroom van 
het investeringskapitaal ». Het is 
een enige kans om eindelijk eens 
iets te doen voor de industrialisa
tie van Vlaanderen. 

i 

Er was deze keer helemaal geen 
Romantiek mee gemoeid, het ging 
niet over een taalkwestie, maar het 
ging over zeer reële, stoffelijke be-
flangen. 
\ Iedereen weet dat Vlaanderen 
het troosteloos beeld biedt van een 
Jaaneenschakeling van nood-gebie-
nden, gdtelsterd door bestendige, 
^trukturele werkloosheid, door een 
IJioog percentage mobiele arbeiders, 
door lage lonen, enz... 

Iedereen weet sedert jaren dat de 
industrialisatie van de Vlaamse ge-
^westen dringend noodzakelijk is. 
Sedert Jaren worden er ekonomi
sche raden opgericht, studies en 
inoties gepubliceerd, zonder enig 
resultaat. 

Iedereen weet dat de Vlaamse 
spaargelden via de banken, de pa-
rastatale instellingen, de financiële 
maatschappijen naar Wallonië, Lu
xemburg, Kongo, het buitenland 
vloeien en daar geïnvesteerd wor
den. 

Iedereen weet dat de hoofdrol ge
speeld wordt door de zgn. « hol
dings », machtige financiële tras
ten, waarvan de voornaamsten de 
Soclété Générale en de Brufina 
zijn, die de belgische industrie gro
tendeels beheersen en die de hoofd
rol spelen bij de investeringen, d.i. 
de belegging van nieuwe geldmid
delen in de nijverheid. 

Vlaanderen aiieen 

Deze financiële grootmachten 
hebben halsstarrig geweigerd inves
teringen te doen in het Vlaamse 
landsgedeelte, hebben iedere poging 
tot industrialisatie van Vlaanderen 
uit egoïstische beweegredenen ge
saboteerd. 

Ten overstaan van deze onwil, 
van deze ongezonde ontwikkeling 
zijn de opeenvolgende regeringen 
steeds in gebreke gebleven. Er is in 
West-Europa één land waar de re
gering geen regionaal-ekonomische 
politiek gevoerd heeft ten gunste 

Het bedrog 

Van al deze maatregelen is ver
uit de belangrijkste de vrijstelling 
van belasting van de meerwaarden 
die gerealiseerd worden en geïnves
teerd. Bijna alle maatschappijen 
beschikken over meerwaarden die 
zij niet willen realiseren omdat zij 
alsdan op deze meerwaarden belas-
tmgen moeten betalen. Zo schat de 
heer De Saeger de meerwaarden die 
de Société Générale zou kunnen 
realiseren op minimum 10 miljard 
frank. 

Deze meerwaarden bestaan hier
in : bv. gronden werden aangekocht 
vóór de oorlog en een fabriek werd 
hierop gebouwd. In de boekhouding 
staan deze gronden en deze fabriek 
ingeschreven aan de waarde die zij 

hadden vóór de oorlog. Sedertdien 
Is deze waarde fel gestegen : dit is 
een meerwaarde. Wanneer deze 
meerwaarde gerealiseerd wordt, 
maakt de maatschappij winst en 
moet op deze winst belasting be
taald worden. Hetzelfde geldt voor 
aandelen die men In portefeuille 
heeft : de prijs van deze aandelen 
kan fel gestegen zijn. Zolang men 
ze niet verkoopt betaalt men geen 
belasting op deze meerwaarde, maar 
wel wanneer men ze te gelde maakt. 
Zo hebben zich in ons land ontzag
lijke meerwaarden gevormd, die 
echter bevroren zijn daar de eige
naars om fiskale redenen er geen 
belang bij hebben ze te realiseren. 
Wanneer nu de Staat tijdelijk deze 
meerwaarden geheel of voor een 
groot deel vrijstelt van belastingen 
wanneer zij gerealiseerd worden, 
dan is het duidelijk dat de eige
naars er alle belang bij hebben 
hiervan te profiteren. 

De nadruk moet er op gelegd 
worden dat het hier werkelijk gaat 
om een miljardenstroom die men 
gaat ontvriezen on dat men dit 
slechts éénmaal kan doen : voor
aleer zich opnieuw aanzienlijke 
meerwaarden zullen gevormd heb
ben zullen er allicht tientallen ja
ren moeten verlopen. Het is daar
om zeer terecht dat de heer De Sae
ger gezegd en herhaald heeft : dit 
is onze enige kans, het is de enige 
kans om het privé-kapitaal te ver
plichten ook in Vlaanderen te in
vesteren; het is de enige en beslis
sende afspraak die wij hebben met 
de holdings. Nu of nooit moest de 
Staat het toekennen van deze gro
te fiskale voordelen afhankelijk 
maken van de voorwaarde ten min
ste voor een deel deze ontvroren ka
pitalen te investeren In de sociaal-
ekonomische noodgebieden. Hij 
heeft er aan toegevoegd dat hij 
zou weigeren In de toekomst nog te 
spreken over regionale ekonomische 
politiek of over industrialisatie van 
Vlaanderen, wanneer deze kans on
benut gelaten werd, omdat hij dit 
gepraat nog slechts als bedrog zou 
kunnen beschouwen. 

De aanklacht 

De hr. De Saeger heeft met grote 
bevoegdheid twee zaken aange
klaagd en bewezen. 

Hij heeft de regermg (en impli
ciet ook zijn partij, de C.V.P.) ver
weten dat zij aan de financiële 
grootmachten niets kan weigeren. 

Het bewijs Is te vinden In het feit 
dat vooreerst de holdings geen be
lastingen betalen : de Société Gé
nérale verwezenlijkte in 1958 een 
netto-winst van 510 miljoen, maar 
betaalde geen centiem aan belas
tingen. De regering heeft dit feit 
niet kunnen ontkennen en alle 
drogredenen veranderen er niets 
aan. 

Thans voorzag het wetsontwerp 
betreffende de meerwaarden zoals 
het door de senaat goegekeurd 
werd de vermindering van het ta
rief der belasting tot 1 5de. Dit zou 
voor gevolg gehad hebben dat dit
maal de holdings, zoals de andere 
maatschappijen, voor het eerst een 
belasting zouden moeten betalen, 
zij het ook een zeer verminderde. 
Dit wilden zij niet. De C.V.P.-
volksvertegenwoordiger Schot, die 
de belangen van de holdings ver
dedigt, diende in de kamer een 
amendement in om op dit punt de 
wet te wijzigen : in plaats van 1 5de 
van het tarief stelde hij 1 5de van 
de belastbare winst. 

De Saeger heeft bewezen dat 
hierdoor de holdings nogmaals zou
den ontsnappen : dit is grof on
rechtvaardig, omdat de holdings 
hier nogmaals bevoordeeld wor
den. 

Alle commerciële of industriële 
vennootschappen, alle maatschap
pijen zullen een verminderde belas
ting betalen op hun meerwaarden 
— en de holdings echter zullen niets 
betalen. De regering heeft zich ge
haast dit amendement van de hr. 
Schot over te nemen, de heer Eys-
kens heeft op dit punt de vetrou-
wenskwestie gesteld en de C.V.P. 
heeft de partij tucht opgelegd om 
dit te stemmen. Het is een onge
hoord schandaal, en men kan er in
derdaad slechts uit besluiten dat 
regering en C.V.P. aan de holdings 
niets te weigeren hebben, dat zij 
de knechten zijn van de anti-
vlaamse financiële grootmachten 
In dit land. 

Het tweede punt waarop de hr. 
De Saeger de regering bestreden 
heeft is dan de vrijheid die aan de 
holdings gelaten wordt om in feite 
om het even waar in België of in 
Kongo hun meerwaarden te inves
teren. Hij heeft zeer terecht be
toogt dat wanneer de holdings vrij 
gelaten worden, zij dan zullen doen 
wat zij steeds gedaan hebben : m-
vesteren in Wallonië, in Kongo, 
maar niet of in onbeduidende mate 
in de Vlaamse gewesten. Wat hij 
wenste en wat uiteindelijk in het 
amendement Van den Daele (dit 
v/as een uiterste toegeving; Van den 
Daele dieiide dit amendement in 

(Lees door blz. 2) 

P R O F . 

DAELS 
Gentse Stropdrager 

Eens heeft Keizer Karel, de Gent
se rebellen vernederd, door hen in 
hun hemd en de strop om de hals 
vergiffenis te doen vragen op de 
openbare plaats. 

Do gewezen burgemeester, van 
dezelfde stede heeft gemeend In 
het spoor van de historische dwin
geland, Gent opnieuw te mogen 
vernederen, in de persoon van hem 
die tot voor kort, de eminentste 
persoonlijkheid was aldaar : Prof. 
Frans Daels. Nu pas, op 27 juni 
vernemen wij door een beschaam
de Vlaamse pers, de krenkende 
voorwaarden, waarin deze Vlaamse 
voorman in voorlopige vrijheid 
werd gesteld. 

Hij krijgt een verplichte verblijf
plaats, mag het arrondissement 
Mechelen niet verlaten, tenzij met 
toestemming van de Minister, mag 
In geen geval de streek rond Gent-
Veurne-Dik.smuide, Leuven, Brussel 
of Luik betreden, mag in het open
baar niet spreken, enz. 

Bovenal echter, heeft hij j . ; een 
zogenaamd verweerschrift dat een 
smeekschrift werd, zijn « begane 
vergissingen » moeten doen verge
ven, door zich voor te doen als een 
naïeve mens, die er in gelopen is. 

<' Naïviteit >, welke zo dikwijls 
hoogstaande wetenschapsmensen 
kenmerkt, wanneer deze in kontakt 
komen met het werkelijke leven en 
met de politieke strijd ». Volgens 
De Standaard althans zou dit het 
slot van dit smeekschrift zijn. 

Weihoe ! De hoofdtestamentuit-
voerder van de « Vlaamse Doden » 
die telken jare in de IJzervlakte, in 
hun naam, de belgische regeerders 
naar hun-geweten tastte, met steeds 
te wijzen op het onrecht, dat spijt 
het offer van tienduizenden 
« Vlaamse Doden » nooit ongedaan 
gemaakt werd. 

De openbare aanklager, die ook 
sprak namens de duizenden Vlaam
se oud-strijders — hun eigen diep
ste gevoelens vertolkende, op die 
zó karakteristieke wijze, die de 
vooroorlogse IJzerbedevaarten hun 
eigen glans gaf — en onvergetelijk 
blijft voor allen die ze eens mee
maakten. 

De woorden, die hij er ooiu heeft 
gesproken, staan historisch vast, in 
de onvervalste dokumenten, van de 
jaarlijkse verslagboekjes. 

(Lees door blz. 2) 
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(Vervolg van blz. 1) 

tijdens het debat, in verstandhou
ding met De Saeger) nog vermin
derd werd was eenvoudig dat de 
holdings zouden vercplicht worden 
een deel van hun meerwaarden te 
Investeren in die streken van het 
Jand die door strukturele werkloos
heid geteisterd worden om te kun
nen genieten van de voordelen der 
wet. De h. Eyskens heeft ook op dit 
punt de vertrouwenskwestie gesteld. 
De vertrouwenskwestie tegen Vlaan
deren, tegen de Vlaamse volks
belangen, voor de Waalse belangen, 
de belangen der holdings 

Het schandelijkst is daarbij dat 
de regering door schijntoegevingen 
de Vlaamse openbare mening heeft 
willen bedriegen. Deze poging werd 
door De Saeger op meesterlijke wij
ze ontmaskerd. Deze schijntoegeving 
bestaat er in aan de holdings de 
vrijstelling te beloven van de tot 
1 5de venninderde belasting voor 
de meerwaarden die zij zouden in
vesteren in de testgebieden ! Aan
gezien zij echter deze 1 5de toch 
niet zullen moeten betalen, is dit 
een slag in 't water, een schijn-
voorwaarde. 

Dergelijke bedriegelijke manoeu-
vers bewijzen echter dat een Eys-
Kens en de C.V.P.-bonzen van 
Vlaams standpunt onbetrouwbaar 
zijn. 

De flaminganten 

Het voorstel van De Saeger was 
zeer redelijk. Men heeft er — de 
'h. Eyskens in de eerste plaats — 
een karikatuur van gemaakt, het 
bestreden met argumenten die 
r aas t de kwestie waren. De h De 
Saeger liet alle commerciële en in
dustriële ondernemingen volkomen 
vrij hun gerealiseerde meerwaarden 
te beleggen in hun eigen onderne
mingen, waardoor automatisch 
Wallonië reeds bevoordeeld wordt. 
Alleen aan de financiële participa
tiemaatschappijen wenste hij de 
voorwaarde op te leggen dat zij 
20 % van hun gerealiseerde meer
waarden zouden beleggen in de 
ontwikkelingsgebieden en 30 % in 
de streken van strukturele werk
loosheid. Over de belegging van de 
resterende 50 ^b zouden zij nog vrij 
beslissen. Zelfs dit gematigd voor
stel werd door de regering van de 
hand gewezen. De eerste-minister 
stelde uiteindelijk de vertrouwens
kwestie : nog nooit werd de ver
trouwenskwestie gesteld om Vlaan
deren recht te laten bekomen — 
2e wordt wel gesteld tegen Vlaan
deren. 

Zelfs de Waalse socialisten heb
ben gestemd voor het amendement 
De Saeger - Van den Daele. 

Maar de Vlaamse C.V.P.-ers 
hebben eens te meer de nek gebukt. 
De Saeger en Van den Daele ston
den alleen. Wirix onthield zich. 

Dit was de triestige ontknoping 
•van een debat dat berucht zal blij-
Ten : de zoveelste Vlaamse neder
laag, bevochten dan nog door Vla
mingen die zich in dienst gesteld 
hebben van de anti-Vlaamse 
machten in dit land. 

Wie durft nog beweren dat de 
Volksunie overbodig is ? 

F. Van der Eist. 

Een gevoel van schaamte Jos De Saeger 

[ Clementie-

[maatregelen ? 
• 

• Bij de stemming in de Kamer 
ïover de dotatie voor prins Al-
:ber t heeft Mr. F. Van der Eist 
jzich onthouden en een verkla-
• ring afgelegd waarin hij de 
jwens uitdrukt dat ter gelegen-
ïheid van het prinselijk huwelijk 
: eindelijk clementiemaatregelen 
: zouden genomen worden ten 
! voordele van hen die nog steeds 
! in de gevangenissen verblijven 
{Vijftien Jaar na de oorlog. 

Een gevoel van diepe schaamte 
overviel ons bij de goedkeuring van 
de Nederlandse tek.st van de 
Grondwet door de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers. 

Van 1831 tot 1959 heeft het dus 
geduurd vooraleer een officiële Ne
derlandse tekst van de Grondwet 
goedgekeurd werd : is het niet de 
illustratie van de Vlaamse minder
waardigheid en lankmoedigheid ? 
Wat een gemis aan nationale fier
heid en aan zelfeerbiediging 
spreekt uit dit feit. 

Er was dan ook geen reden toe 
om in de handen te klappen, zoals 
de tamme, lamme Vlaamse C.V.P.-
ers deden. Want deze schande is 
toch in de eerste plaats hun schan
de en die van hun voorgangers : 
de katolieke partij heeft steeds 
Vlaanderen vertegenwoordigd... 

Wij betreuren het dat men de 
oude grondwet van 1831, oorzaak 
van ons ongeluk, niet liever ver
vangen heeft door een nieuwe 
grondwet en dan een federalisti
sche. Dan hadden wij meer reden 
gehad om ons te verheugen en om 
te juichen. Nu niet. 

Een Haesc-visie 

Volgens Bert D'Haese (De Stan
daard 22 juni) willen wij de C.V.P. 
verzwakken om een linkse regering 
mogelijk te maken. Wel integen
deel. Wij willen de C.V.P. in de re
gering omdat ook de minst verstan
dige Vlaamsgezinde zou zien dat de 
C.V.P. de Vlaamse belangen 
schaamteloos opoffert. De .strijd is 
voor de Volksunie thans heel wat 
gemakkehjker dan twee jaar terug! 
Het zal toch alleszins nooit met de 
steun van de Volksunie-parlemen-
tairen zijn dat er een linkse rege
ring zou komen. Overigens heeft zo 
een linkse regering thans geen zin 
meer gezien het twaalfjarig school-
bestand. De volgende regering zal 
C.V.P.-B.S.P. zijn. Bert D'Haese 
schijnt echter .spijt te hebben dat 
zo een link.se regering er niet meer 
komt. Het was toch zo een prach
tig wapen tegen de Volksunie. Het 
geloof tegen de Vlaamse Beweging ! 
Wat een idioten die C.V.P.-ers ook 
zijn om een schoolbestand af te 
sluiten tot 1970 ! 

Er is echter toch nog een ander 
middel om de Volksunie uit te 
schakelen en dat is de taalgrens 
va.st te leggen, meent D'Haese. Dan 
is er geen Vlaams nationalisme 
meer nodig. Het federalisme zal 
dan uit de lucht vallen. En in de 
strijd om de streekekonomie zal de 
geldmuur door Eyskens gesloopt 
worden op de wijze waarop St Joris 
de draak doodde. Door de samen
werking van de drie kleurpartijen 
zullen werkloosheid en mobiliteit 
in Vlaanderen uitgeroeid worden. 
De Saegher wordt dan eerste mi
nister. 

Wij zeggen prachtig. Want dan 
kunnen we eindelijk rusten. En af 
en toe eens een goed betaald artikel 
schrijven in De Standaard in plaats 
van een gratis voor de Volksunie. 

Overwinning van Eyskens? 

In het parlementair weekover
zicht van « De Standaard » kon 
men lezen dat Eyskens een over
winning behaalde. 

Zonderlinge overwinning, die 
gepaard ging met een morele ne
derlaag zonder weerga. 

Een overwinning die de nederlaag 
betekende van al wat Eyskens in 
het verleden voorgehouden en ver
kondigd heeft. 

Een overwinning die een vrese
lijke nederlaag voor Vlaanderen 
is. 

Prof. Dr. Karel Pinxten zaliger 
moet zich in zijn graf omkeren bij 
dergelijke « overwinning ». 

Overigens moeten we erkennen 
dat < De Standaard > tot deze 
« overwinning » het zijne bijgedra
gen heeft, door De Saeger In de 
rug te schieten. 

Het moet gezegd ' d£tt' C.V.P.-
volksvertegenwoordiger' De Saeger 
op moedige wijze statld gehouden 
heeft tegeri de banWfksems en de 
bedreigingen van de C.V.P.-partij
bonzen in. ëlÉ^ 

Maar indien zijn'klertimend be
toog juist was en de aangelegen
heid zo levensbelangrijk voor het 
Vlaamse volk, dan begrijpen wij 
toch niet goed hoe hij na zijn ne
derlaag de hand kon gaan reiken 
aan Eyskens en Van Houtte en hen 
zeggen « .sans rancune *. 

Na hetgeen er zich afgeEpeeld 
had was de enige logische houding 
die de h. De Sacgor kon aannemen 
geweest de C.V.P.-banken te verla
ten om zich aan de zijde van onze 
gekozene. Mr. Van der Eist, te 
gaan zetten. Dat zou een daad ge
weest zijn die weerklank zou :?e-
vondcn hebben in het Vlaam.se 
land. 

Nu is hij teruggekeerd naar de 
kudde, diezelfde jcudde waarvan hij 
weet wat er van te verwachten is 
en waarvan hij de.' « slechte her
ders > kent... 

Hij is één dag leeuw geweest, om 
daarna terug .schaap te worden... 

Komedianten ? 

In de Kamer kon men het ont
hutsend schouw.spel beleven dat 
een aantal Vlaaffise C.V.P.-ers zo
wel De Saeger als Eyskens toejuich
ten ! Dan wanneer beide als tejen-
.strevers tegenover mekaar stonden 
en Eyskeas bekampte wat De Sae
ger verdedigde. 

Met wie waren zij akkoord "' Zij 
konden toch moeilijk-akkoord zijn 
en met Eyskens ea m^t De Saeger! 

Het misselijkst vaja al was de hou
ding van hen die zo graag de 
vlaamsgezinde uithangen wanneer 
er electoraal voordeel aan vast zit. 

Het is om te kotsen wanneer men 
die mensen bezig ziet 

Dan nog liever een Schot of een 
ander eerlijk tegenstrever dan der
gelijke komedianten en lafaards. 
Want dat zijn zij, dat hebben zij 
bewezen door De Saeger laf in de 
steek te laten alhoewel zij wisten 
dat hij gelijk had en wat er op het 
.spel stond. 

En dat men nu niet niet meer 
spreke van een verovering van de 
C.V.P. door de vlaamsgezinden . 

Zij hebben laten zien hoeveel zij 
in de pap te brokken hebben in de 
C.V.P. en v/ie beveelt! 

De man van het jaar 

Iedereen begint minister Van 
Hemelrijck met zijn Baas Ganzen-
donkstreken moe te worden De 
Standaard waagt het echter nog 
niet deze achterlijke franskiljon te 
lijf te gaan om zijn Kongopolitiek. 
De herhaalde ontvoogdingsrelletjes 
ginder zijn voor de minister anders 
een uitstekend rookgordijn waar 
achter hij de weinige Vlaamse ver
wezenlijkingen kan opruimen. Van 
De Standaard krijgt hij alvast geen 
last. De minister heeft thans de 
Nederlandse afdeling Toegepaste 
Wetenschappen aan de Officiële 
Universiteit te Elisabethstad afge
schaft. Er waren zogezegd te wei
nig studenten. Maar de franstalige 
afdeling die met een zelfde aantal 
begon mag blijven bestaan. En zelfs 
de Romaanse Filologie waarvoor op 
het eerste jaar geen enkel student 
ingeschreven is blijft bestaan ! . 

Vruchteloos hebben we uitgeke
ken naar de beschouwingen van 
Bert D'Haese bij deze feiten. In zijn 
stijl zouden we thans kunnen 
schrijven : De Waalse liberaal 
Buisseret richtte een Nederlands
talige afdeling toegepaste weten
schappen op aan de officiële Uni-

^versiteit te Elisabethstad. De 
* Vlaamse > C.V.P.-ef''Van Hemel
rijck schaft ze af. ••• •i''̂ - • ••' •"' 

De Vlaamse C.V.P. moet dus op
nieuw in de oppositie en een 
Waalse liberaal aan het bewind. 
Toe Bertje de oude pen nog eens 
geslepen. Maar eerst aan baas De 
Smaelc gevraagd want Van Hemel-
iijck is machtig op De Standaard. 

Ja, die C.V.P. Bert. Voor de oor
log .schreef jij over de Katolieke 
Vlaam.se Kamergroep : " het is een 
vereniging met win.stgevend doel, 
opgericht door de vijanden van 
Vlaanderen om de Vlaamse sukke
laars zand in de ogen te .strooien ». 
Ondertussen is Bert zelf een sukke
laar gev.'orden. 

Eyskens, de Volksunie 

en de repressie 

In « La Libre Belgique » van 19 
juni 11. verscheen op de eerste blad
zijde het verslag over een vergade
ring van de C.V.P.-fraktie van de 
Kamer waarop de h. Eyskens het 
woord gevoerd had. Dit verslag is 
buitengewoon leerrijk en interes
sant. 

De eerste minister legde er o. m. 
verklaringen af over de repressie-
problemen. Hij was van mening dat 
men niet te ver mocht gaan, maar 
dat er toch iets moest gedaan wor
den. Want indien men niets deed 
zou dit water cp d5 molen van de 
Volksunie zijn. (< La Volksunie se-
lait heureuse si, en échouant, nous 
cnvoyions de l'eau vers .son mou-
lin >). 

Nog nooit werd het kaartenhuisje 
van Bert D'Haese over de nutteloos
heid en de overbodigheid van de 
Volksunie op zo'n magistrale en ge
zagsvolle wijze weggeblazen als hier 
door de heer Eyskens him-self. Dit 
is ten minste klare taal : indien de 
Volksunie er niet was dan kon men 
eenvoudig niets doen voor de ge
troffenen van de repressie en epu-
ratle. Want, voegde de heer Eys
kens aan toe, achter iedere inci-
viek staat er een slachtoffer, staan 
de doden van de krijgsgevangen-
kampen en van de concentratie-

Prof. Daels 

(Vervolg van blz. 1) 

En deze woorden zijn met dcz? 
van een naïeveling, maar van een 
streng, wijs man, die weet wat h:j 
zegt en tot wie hij het zegt. 

Het zijn woorden, die de harde 
maar heilige waarheid inhouden, 
omtrent Vlaanderen's lot m de uni
taire Belgische Staat. 

Hard waren zij, voor zovelen d-e 
hun geweten verdoezeld hadden, 
maar heilig voor allen die streden 
voor hun volk. 

Het is deze Daels. vertolker Vi-u 
het zuiverste Vlaamse geweten, e i 
streng rechter over de onrechtvaar
digheden zijn Volk aangedaan - -
die ook na de laatste oorlog zou 
gelikwideerd worden. 

Di^ klare kop, die stoute mond, 
dat grote hart moe.st worden uit
geschakeld. 

Na 14 jaren ballingschap, kreeg » 
hij een vrijgeleide, maar onder 
welke verpletterende voorwaarden. 

De vijanden van Vlaanderen 
kunnen triomleren. 

De laffen en lauwen kunnen 
knarsetanden. 

De grote Daels is neergehaald. 

Dr. Leo Wouter.s. 

kampen, en .staan de 30.000 beJgi-
sche joden die door de vijand uit
geroeid werden ! 

De meest rabiate hetzers van het 
Verzet zouden het niet beter kun
nen zeggen dan de heer Eysken.s. 
ledere inciviek verantwoordelijk 
voor de 30.000 beli^i.sche joden. Hoe 
i.s het mogelijk dat niet alle inci-
\leken gefu.siljeerd werden? 

Van dit alles hebben wij vanzelf-
.sprekend niets terug gevonden in de 
Vlaamse C.V.P.-per.s. In de lijn van 
een eerlijke en objectieve bericht
geving wordt hierover in alle talen 
gezwegen, want de domm.e Vlamin
gen worden best dom gehouden. 
Opdat zij de volgende keer nog 
voor de C.V.P. zouden stemmen, de 
partij die volgens « De Standaard * 
f n CS. gewonnen is voor de idee van 
amnestie... 

Er stond in " La Libre Belgique > 
niet te lezen dat Kiebooms zou ge
protesteerd hebben... 

K L A R E T A A L 
Uit de rede van de C.V.P.-volks

vertegenwoordiger De Saeger in de 
Kamer uitgesproken ter gelegen
heid van het debat over de holdings 
halen we enkele gedeelten aan. Zij 
komen uft het « Beknopt Verslag » 
Onze lezers zullen zien dat De Sae
ger niets anders zegt dan hetgeen 
wij sinds jaar en dag betogen. De 
C.V.P. stelt ons in het gelijk. 

<? Men moet vertrekken van de 
volgende idee : de streken met 
.strukturele werkloosheid dienen ge
ïndustrialiseerd. Maar ongelukkig 
genoeg liggen die in het Vlaamse 
land en dat is de reden waarom 
België het laatste land in Europa 
is, dat een politiek van regionale 
ekonomie gaat voeren. 

Brave jongens, zoals ze zijn, heb
ben de Vlamingen de Borinage op
genomen in de ontwikkelingsgebie
den en zelfs Luxemburg mocht er
bij. Maar wij worden slecht be
loond, want streken met strukturele 
werkloosheid zullen nu uitgesloten 
worden, ten voordele van streken, 
waar geen strukturele werkloosheid 
bestaat of nog niet bestaat. » 

* * * 
« Het Is een feit dat de industrie 

aangetrokken wordt door de geïn
dustrialiseerde centra, die groeien 
als paddestoelen tenzij de overheid 
ingrijpt! 

Zijn wij de cijfers al vergeten ? 
Of hebben wij alle zin voor ver
houdingen verloren ? Neemt de 
statistieken van de wet - Liebaert. 
Westvlamingen, u zult uw provin
cie in de statistieken altijd terug
vinden rond 4 % op de 100 %. En 
de Oostvlamingen zullen altijd op
nieuw Iets van een 6 % krijgen. 

i4i -.-• - I 

Henegouwen alleen ontvfn^ van de 
investeringen 5 miljard 900 mil
joen. Oost-Vlaanderen kreeg 1 mil
jard 900 miljoen. Daar is een ver-
.schll van 4 miljard. En hu zal men, 
voor dat verschil, de Oostvlamin
gen trachten te paaien met een 200 
miljoen openbare werken. Zullen 
zij daar genoegen mee nemen ? 

Hebben wij alle zin voor verhou
dingen verloren. Luik ontving door 
de wet - Liebaert 5,6 miljard; West-
Vlaanderen 1,2 miljard. » 

* 

Wij zijn nu op de af.spraak met 
de holdings. Wij moeten nu onze 
enige kans wagen. De Kamer kan 
bewijzen dat zij geen regristreer-
machine is, dat de wetten gemaakt 
worden door het politieke gezag en 
niet door de financiële krachten 
die achter de schermen werkzaam 
zijn. 

• * * 
Wij menen dat deze uitspraken 

aan duidelijkheid niets te wensen 
over laten. Zolang wij het zeggen 
halen veel C.V.P.-ers de schouders 
op. Wij hopen dat onze propa£;an< 
disten De Saeger veelvuldig zullen 
aanhalen. 

Tot slot dan nog volgend bekfc-
vecht : 

De Saeger : Ik heb bewezen dat 
bv. de « Société Générale > een ba-

.lans kan publiceren met 1 miljard 
netto-winst, zonder dat zij één 
cent belastingen moet betalen. 

Eyskens : Dat heeft toch niets 
met het ontwerp te maken. 

Onze lezers zien wie hier door de 
< demokraat » Eyskens verdedigd 
wordt. Kommentaar is wel overbo
dig. Het gebrek spreekt een te dui-
deUjke t a a l , ^ , ^ ^ « ^ ^ ^ ^ i v 

4- fa • p ! H » < < f * y » r . ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ " * » ' ^ ^ ^ ^ ' ^ » ^ » ^ ^ g ' ' i K ' 
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DE BEVEILIGING VAN ONS GRONDGEBIED 

Niet moeilijk • • o 
De taalgrens die van west naar 

oost ons land doorkruist is een eeu
wenoude kultuurgrens, een lijn 
waarlangs de waalse en vlaamse 
gemeenschap onderdelen van de 
Latijnse en Germaanse kultuur-
kring in een dichtbevolkt gebied 
tot een tamelijk rechtlijnige en 
goed afgebakende vastlegging van' 
hun uitbreldings-sfeer zijn geko
men. 

Taalgrens = vredcsgrens 

Deze grens Is 1.000 jaar oud zon
der noemenswaardige verschuivin
gen. De stevigheid van deze eeu
wenoude grens is een volstrekte 
voorwaarde tot de vrede in ons land. 
Wie hieraan raakt verstoort een 
duizendjarige vrede. Elke poging in 
die zin moet genadeloos en desnoods 
met revolutionaire middelen tegen
gegaan worden. Ons volk, dat op 
een beperkt en dichtbevolkt gebied 
leeft, waarmede het eeuwenlang 
vergroeid is, kan hierop geen enkele 
aantasting dulden. Geen enkel volk 
dat over de ruggegraat van een el-
gen staatsbestel beschikt, zou dul
den wat sommige franstahge krin
gen ons willen opdringen, zonder 
een genadeloze open oorlog. 

Honderd vijftig jaar lang, van de 
Franse Revolutie af heeft men ons 
onderdrukt en willen verfransen, 
onze handen afgekapt en ons volks
leven willen verstikken. En toch 
bleef Vlaanderen overeind, onge
schonden in zijn grenzen. Slechts 
in de laatste jaren tekent zich hier 
een bedreiging af. Erger is het met 
Brjssel dat zich als tweetalig eiland 
in Vlaanderen als een feit heeft 
opgedrongen. Doch ook hier bleven 
de taaiverhoudingen een eeuw lang 
quasi stabiel (50 50 nog In 1910 !); 
slechts sinds veertig jaar Is men 
hier de weg opgegaan (opgedre
ven !) van een grootscheepse en 
katastrofale denatlonallsatie en 
verbreking der verhoudingen. 

Brussel en 

Vlaams Brabant 

Sommige waalse kringen zijn be
zig een vernuftige taktiek te ont-
."̂ pinnen waarbij ze zich als klagers 
opwerpen. Wie zijn de rechtmatige 
klagers ? De kernvraag van het de
bat is niet de uitbreidi»g der agglo
meratie maar of Brussel bereid is 
een waarachtige tweeledige hoofd-
.stad te worden voor elk der twee 
nationale gemeenschappen en dit 
op organieke wijze. 

De vraag is of hetgeen Vlaande
ren aan mensenmateriaal, kapita
len en bestuurlijke of economische 
diensten naar Brussel afdraagt, 
naar rato van zijn mbreng voor ons 
volk behouden blijft en er naar 
terugvloeit. Dan wel of Brussel voor 
Vlaanderen niet alleen het graf 
wordt van tienduizenden Vlamin
gen individueel, maar ook de offer-
plaats waar Vlaanderen als geheel 
al zijn levensdraden inbrengt om 
er opgehangen en versmacht te 
worden, teruggedreven in het pro
vincialisme. Ziet men wel vol
doende dat Belgió de meest ge
centraliseerde staat van Europa is, 
waar slechts 6 % van alle over
heidsgeld ter beschikking staan van 
provincies en gemeenten ? 

Juist terwille van de hinderende 
tweeledigheid heeft men Immers 
des te meer in de hoofdstad gecen
traliseerd ! We weten genoeg in 
welke voorwaarden ! Realiseert men 
wel genoeg de huichelarij van de 
taalwetten van 1932, die aan 
Vlaanderen en Wallonië een vlaama 
en een frans regime oplegden maar 
terwille van de zgn. « nationale ver
standhouding » weigerde een natio
naal tweetalig regime op te leggen 
aan de tweetalige hoofdstad ? 

Zijn wij Vlamingen geen lakse en 
domme idioten in politieke zaken ? 

Dezelfde verfransende opslorping 
wil dezelfde kringen thans uitbrei
den over Vlaams Brabant, 

Als voorafgaanden voor elke be
spreking der vlaams-waalse ver
houdingen eisen wij dan ook terecht 
een principieel gelijkberechtigd or
ganisch statuut voor beide gemeen
schappen te Brussel, opdat elk vol
gens zijn aard en aantal zich kunne 
ontplooien in samenhang, onder-
scheidelijk met de vlaamse en 
waalse gemeenschap. 

Nederzettingspolitiek op 

nationale schaal 

Er werd reeds herhaaldelijk ge
wezen op het meer dan denkbeel
dig gevaar dat enkele tienduizen
den verfranste Brusselaars van de 
hogere maatschappelijke klassen 
gaan uitzwermen over onze vlaam
se gemeenten van Vlaams Brabant 
om er met hun meerderheidsgevoel 
gerugsteund door de hoofdstad de 
bestaande maatschappelijke ver-
houdmgen omver te werpen, de 
Vlaamse buitenlieden tot dienst
vaardigheid te dwingen en op hun 
eigen bodem te vernederen en te 
verdelen. 

Dit toelaten betekent de inzet 
van een genadeloze strijd met ein
deloze konflikten. De verantwoor
delijkheid er voor ligt bij de vreem
den die hier op het Vlaams grond
gebied als gasten worden ontvan
gen en zich naderhand ontpoppen 
als leden van een vijfde kolonne 
die hun gastheren naar de keel 
staan. 

De vraag is dan : is dit verschijn
sel niet onontkoombaar ? Wij ant
woorden hierop beslist : neen ! 

Het Is zelfs kunstmatig in zo ver 
het een gevolg Is van de hoofd
stedelijke concentratie die met man 
en macht gewild wordt in een ons 
vijandige geest. In ieders herinne
ring hangt nog de 20 miljard in
vesteringen met de W.T. ten koste 
van het onderontwikkelde Vlaan
deren (Wallonië had zijn tegen
waarde : 50 miljard voor de kool-
nijverheid) en men gaat er onge
stoord mede verder. Niemand zal 
ontkennen dat de Brusselse con
centratie een gewild politiek feit is. 
Indien men de hoofdstad opnieuw 
tot een nationale hoofdstad wil ma
ken, moet men ook middelen schaf
fen om te verhoeden dat een der 
beide nationale gemeenschappen er 
onder de voet gelopen wordt. 

Maar is de zaak thans nog te ver
helpen na de politiek van verleden 
en heden ? Wil antwoorden beslvst: 
Ja ! 

Vooreerst is er in de Brusselse 
agglomeratie zelf nog meer dan 
voldoende woongebied, en voor de 
franssprekenden die de stad volle
dig willen ontvluchten ligt daar 
waals Brabant, ingevolge de mo
derne verkeerstechniek van uit het 
centrum even gemakkelijk te berei
ken als een voorstad der agglome
ratie. 

Het komt er op aan dat België 
zou beschikken over een politiek 
van nederzetting en huisvesting op 
waarlijk nationale schaal. Integen-
stelling met Nederland bezitten wij 
geen politiek van ruimteordening 
over ons grondgebied, waarmede 
wij nochtans even zuinig en bere
deneerd moeten omspringen als zij. 
In Nederland kunnen de steden 
zich niet willekeurig en ordeloos 
uitbreiden over het platteland en 
de beperkte voorradige kuituur-
gronden. Nederland bezit een neder-
zettings- en huisvestingspolitiek. 

Bij ons echter spelen nog andere 
motieven. De nationale verzoening 
der twee bestaande gemeenschap
pen moest ons uitvaard reeds voe
ren tot een ruimteordening en 
nederzettingspolitiek aan beide 
aangepast. Men moet geen groot 
profeet zijn om te voorspellen tot 

welke onzinnige konflikten en 
maatschappelijke tegenstellint? men 
gaat Indien men het Brussels amal
gaam tot nationaal voorbeeld 
neemt. 

Terwijl de meeste landen een el-
gen ministerie van nederzetting en 
huisvesting bezitten, dat de poli
tieke verantwoordelijkheid en kon-
trole vergemakkelijkt, is de urba
nisatie en huisvestingspolitiek in 
België in handen van een reeks 
parastatalen en diensten over ver
schillende ministeries verspreid en 
waarin een groepje mensen, ge
steund door de banken en de poli
tieke camerilla's zich uitsluitend 
toeleggen op een steeds grotere 
centralisatie en steeds verdere uit
breiding van de hoofdstad over 
gans Brabant, ten koste van het 
ganse land, en zonder enige reke
ning te houden met de tweeledig
heid van onze landsbevolking en 
van Brabant zelf. 

Gerichte nederzetting 

Er zijn stemmen die opgaan om 
de onoverzichtelijke uitgroei der 
steden boven het miljoen tegen te 
gaan door het scheppen van dochter
steden en residentie-wijken op een 
zekere goed bereikbare afstand. 

De ligging van Brussel, dicht bi] 
de taalgrens, laat hier een gemak
kelijke oplossing toe door in waals 
Brabant en Vlaams Brabant eigen 
homogene residentie-wijken In het 
leven te roepen. Door een premie
stelsel kan men de verhuizers er 
toe bewegen de landstreek van hun 
taal als verblijfplaats te kiezen. 
Vergeten wij niet dat de grote ver
huizing en nieuwbouw op dit ogen
blik grotelijks steunt op openbare 
faciliteiten en toelagen en dat een 
voorzichtige oriëntatie van de uit
zwerming hierbij een gemakkelijke 
aanknoping vindt. 

Waarom zou men ook de frans
sprekenden In het Vlaamse land en 
de Vlamingen in Wallonië geen pre
mie ter waarde van een verhul-
zingsprijs kimnen toezeggen wan
neer ze terug naar hun eigen taal
gebied wensen te gaan ? 

Aan de inwij kelingen in Vlaan
deren en Wallonië kan men voor de 
toekomst elke officiële toelage, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, af
hankelijk stellen van een verkla
ring waarbij ze erkennen In welke 
landstreek ze zich vestigen en hun 
bedoeling uitspreken de oorspron
kelijke grondgebonden bevolking 
te eerbiedigen en zich er bij te wil
len aansluiten. Dergelijke kennis
geving dient ook van ambtswege tot 
elke inwijkeling te worden gericht. 

Ten aanzien van het vraagstuk 
van de verzoening der twee natio
nale gemeenschappen in België 
vergt dit slechts een zeer kleine 
tol. In Zwitserland voorziet men 
zelfs de mogelijkheid de Inwijklng 
in een bepaald gewest te beperken 
indien deze de historische taal-
vrede bedreigt of de primauteit der 
oorspronkelijke grondgebonden be
volking in het gedrang brengt. 

Vanzelfsprekend hoort hierbij 
zoals in Zwit-serland de volstrekte 
territoriallteit van het onderwijs 
in de taal van de streek voor al 
degenen die aan de leerplicht on
derworpen zijn of waarvoor de 
overheid in onderwijszaken tussen
beide komt. Geen adders meer 
koesteren aan de eigen borst ! 

Wij herhalen het : de aloude 
taalgrens die tot op de huidige dag 
is bewaard, is de enige vredesgrens, 
en waar deze door de unitaire in
richting der menselijke betrekkin
gen en migraties wordt bedreigd 
dient de staat die door een niets 
ontziende verfransende centralisatie 
deze bedreiging schiep, ook de 
middelen aan te wenden om de na
tuurlijke gemeenschappen op hun 
eigen overgeleverd erf en woon
gebied te beveiligen en positief tot 
ontplooiing te brengen. 

rfioar Y^h aoa»t v„<,«. Ja.t bpimine 

Het « Standaard )»-taIentelling:-CO MPROMIS ! 
« ...want we hebben vetrouwen in de Vlaming Eyskens (en zijn rege
ring) ». 

ief aan een Inciviek 
Beste Vriend, 
We hadden een jaar niet veel 

van Je gehoord. Niet zonder enige 
belangstelling hebben we dan ook 
Je brief gelezen. En ondanks onze 
simpatie voor je hebben we een sar-
kastische grijns niet helemaal kun
nen onderdrukken. Hoe meer je van 
Iemand houdt hoe grimmiger Je 
reageert wanneer hij het verkeerde 
politieke pad opgaat, niet ? Want 
wat schreef je ? 

< Er komt niets in huis van de 
ruime amnestiemaatregelen die 
de CVP. beloofde voor de verkie
zingen. Eyskens houdt evermiin zijn 
plechtige belofte Dr. Elias in vrij
heid te stellen. Van de streekeko-
nomie, die werkloosheid en mobili
teit In Vlaanderen zou oplossen, 
schiet niets over dan het woord. 

Rond Brussel en langs de taal
grens weegt de bedreiging met ver-
franslng zo krachtig als nooit te 
voren in de laatste honderden Ja
ren ». En Je slaakt een langgerekte 
noodkreet De Volksunie moet In 
het geweer. 

En nochtans, vergrijsde vriend, 
had je ons die brief niet moeten 
schrijven, maar hem tot Je zelf 
moeten richten. Want wij organi
seren dit verweer reeds stelselmatig 
gedurende een vijftal jaren met het 
enige wapen dat de andere poli
tieke partijen als doeltreffend aan
zien, dat van de politieke wedijver. 

JIJ had Je brief tot jezelf moe
ten richten, vriend. Want herinner 
je Je nog dat Je veertien maanden 
geleden ons aanzette ons van het 
politiek toneel terug te trekken ? 
Aanvankelijk zou Je alleen voor de 
senaat C.V.P. kiezen, nadien ook 
voor de provincieraad, uiteindelijk 
dan ook maar voor de kamer. 

Als je eenmaal op het hellend 
vlak zit tuimel je gewoonlijk hele
maal In de afgrond. De C.V.P. moest 
in de regering komen, de C.V.P. 
moest de grendel hebben in de se
naat. Dan zouden we wel zien dat 
er een Vlaamse politiek zou ge
voerd worden. De C.V.P. zit nu in 
de regering met 12 ministers, waar
onder zelfs vier Nederlandstaligen, 
de C.V.P. hanteert nu de senaats
grendel. Is het nu toch niet goed ? 

Wij volgden toen, zo beweerde je. 
ons krachtig temperament.Jij je 

koele rede. Nu zit je daar met Je 
koele rede. En doet thans beroep 
op ons krachtig temperament om 
niet alles te laten verloren gaan. 

Was het nu niet beter zo de 
Volksunie een reeks zetels zou ge
had hebben zowel in de senaat als 
In de kamer Ze zouden trouwens 
maar voor de helft van de CVP. 
gekomen zijn. Maar zelfs zo ze alle
maal van de C.V.P. kwamen ? 

Je koele rede had Je trouwens 
ook nog verder behulpzaam kun
nen zijn. Ze had je kunnen zeggen 
dat de kleurpartijen, en de CVP, 
niet in de laatste plaats, reeds 129 
Jaar Vlaanderen bedriegen en uit
buiten. Zij had je nog eens kun
nen doen nadenken over de repres
sie. Die werd dan toch te Londen 
op touw gezet door de C.V.P.-er De 
Schrijver en hier uitgevoerd hoofd-
zekelljk onder CV.P.-ministers van 
justitie en door een meerderheid 
van C.VJP.-auditeurs en rechters, 
of niet ? 

Wij begrijpen helemaal niet hoe 
— naar schatting 60 % van de 
incivieken voor de C.V.P. heeft kun
nen kiezen. En wij bevonden ons 
gedurende de verkiezingsstrijd vaak 
in een eigenaardige toestand. Wij 
waren na de bevrijding uit walg 
voor de repressieuitspattingen voor 
Jullie in het krijt getreden. Voor 
velen van ons waren het de eerste 
stappen in de politiek. Wij begon
nen toen de repressiemaniakken In 
de kleurpartijen te bevechten, voor 
jullie. En wat beleefden we ? 

Wij stonden en staan thans te
gen die zelfde repressiemaniakken 
in de politieke strijd maar nu staan 
Jullie naast hen en tegen ons ? Kan 
het gekker ! 

Wij lieten toen ons warm hart 
spreken. Wij werden nadien vergast 
op jullie koele rede ! 

Jij schijnt je dus alvast nu op-
nleuw te bekommeren om de 
Vlaamse Beweging. 

Het wordt tijd vriend. Maak Je 
niet kwaad omdat we ons eens tot 
jou en tot Je vrienden gericht heb
ben. Maar verheug er Je om dat we 
jullie oogkleppen wegnemen. Sta 
ons niet meer in de weg maar ga 
met onze jonge partij aan de slag. 

Hartelijk. 
Wim Jorissen, 

Elke < pseudo nationale > poli
tiek om de Brusselse soep uit te 
breiden Is in wezen antinationaal 
en een rechtstreekse aanslag op ons 
zelfstandig en eenvormig volks
bestaan. 

Uiteindelijk zal men ook wel in
zien dat een vorm van zelfregejing 

van de twee nationale gemeen
schappen de enige redelijke en 
verstandige oplossing Is, de enige 
die waarachtig nationaal is en door 
verstandige politlekers van hoger
hand zelf moest voorgesteld wor
den als de enige passende. 

Daniel. Deconincln 
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S T R E E K E K O N O M I E 
In verband met de streekekonomJe hield onze volksvertegenwoordiger 

VIr. F. Van der Eist in de Kamer van Volksvertegenwoordigers volgende toe
spraak. De tekst is die van de Parlementaire Handelingen. 

De heer Van der Eist (op het 
spreekgestoelte). — Mijnheer de 
Voorzitter, Mijnheer de Minister, 
geachte collega's, alhoewel wij elk 
initiatief, dat er toe strekt de eco
nomische ontwikkeling in de hand 
te werken — en dan voornamelijk 
de Vlaamse economische ontwikke
ling, omdat wij juist in het Vlaamse 
land staan vóór een aaneenschake
ling van noodgewesten — toejui
chen, moet niettemin ten overstaan 
van de twee investeringswetten, die 
thans in bespreking zijn, gewaar-
.schuwd worden. 

Wantrouwen 
Ik zie mij verplicht mijn wan

trouwen tegenover deze twee wets
ontwerpen en daarenboven ook ten 
overstaan van geheel de zogezegde 
regionale economische politiek van 
de regering, hier te verwoorden, en 
dit uit overwegingen van uiteen
lopende aard. 

De heer Eyskens, Eerste-Minister, 
wil aan de Vlaamse openbare opi-
niet de indruk geven, dat de regio
nale economische politiek van zijn 
regering een nieuwigheid is, en dat 
door deze regionale economische 
politiek de regering het pn-obleem 
van de structurele werkloosheid in 
Vlaanderen zal oplossen. 

Het is daarom dat er heel wat 
spel gemaakt werd van de Mgezeg-
de testgebieden, van de streek-
planning en andere dergelijke ini
tiatieven, die met geleerde woorden 
aemekondigd worden. 

Het is meer dan twijfelachtig of 
dit alles reeds tot enig tastbaar re
sultaat geleid heeft. Maar, men zal 
mij antwoorden dat dit een poli
tiek op lange termijn Is, en dat het 
op dit ogenblik nog te vroeg is om 
een oordeel te kunnen uitspreken. 

Kenschetsende cijfers 
Evenwel blijft dan toch nu reeds 

het protest van het bestuurscomité 
van de Economische Raad voor 
Vlaanderen, dat vastgesteld heeft 
dat de opdrachten voor het opma
ken van streekplannen totnogtoe 
In overgrote meerderheid naar het 
Waalse landsgedeelte en naar 
Brussel zijn gegaan. Dit blijkt uit 
ie cijfers fan de hiertoe vast-
|3legde kredieten; voor Brussel wer-
*en er 12 miljoen 785 duizend frank 
kredieten vastgelegd met het oog 
op het opstellen van een streekplan; 
voor 8 Waalse testgebieden of nood-
gebieden plus Luik, werden er 30 
miljoen 302 duizend frank kredieten 
vastgeled; maar voor de 4 Vlaamse 
testgebieden werden er alles samen 
slechts 5 miljoen 250 duizend frank 
kredieten vastgelegd. 

U ziet de wanverhouding; bij 
dergelijke cijfers Is commentaar 
overbodig; eens te meer stellen wij 
de zware benadeling en achter-
uitstelling van de Vlaamse gewes
ten vast, die wij uit sociaal-econo
misch oogpunt gerust als één groot 
noodgebied kunnen beschouwen, 
afgezien misschien van Antwerpen. 

De heer Gelders. — En dan nog ! 
De heer Van der Eist. — Ja, eii 

dan nog. Doch laat ons thans de 
twee Investeringswetten onder oog 
nemen, waaraan klaarblijkelijk 
door de regering veel belang ge
hecht wordt. Nochtans brengen de
ze Investeringswetten ons niets 
nieuws. 

Lessen uit het verleden 
Onder de homogene C.VP.-rege-

rlng van 1950-1954, werden reeds 
fioortgelljke Initiatieven genomen. 
Ik denk aan het wetsontwerp tot 
Instelling van een Nationale Maat
schappij voor investering, van 17 
Juli 1952, een ontwerp dat nooit wet 

geworden is. Ik denk aan het wets
ontwerp houdende « zekere liskale 
aanpassingen welke tot doel hebben 
de opriching van nieuwe onder
nemingen aan te moedigen, in de 
streken waar structurele werkloos
heid en economische onderontwik
keling bestaat », eveneens van 17 
juli 1952 en dat evenmin ooit wet 
geworden is. Ik denk aan een en
kel ontwerp uit die periode, dat wet 
geworden is, de wet van augustus 
1953, waarbij toen ook kapitaal te
gen verminderde intrest en onder 
staatswaarborg ter beschikking ge
steld werd voor investeringen ter 
bestrijding van de werkloosheid. 

Ziedaar, Mevrouwen, Mijne He
ren, een precedent. Ziedaar een wet 
die onder het homogene C.V.P.-
béwind in 1953 tot stand gekomen 
Is en die kan vergeleken worden 
met de twee wetsontwerpen die wij 
thans bespreken, omdat toen ook 
de opzet de bestrijding der werk
loosheid was. 

Welnu, wat is het resultaat ge
weest van de toepassing van deze 
wet in de practijk, want het volstaat 
niet een wet goed te keuren en uit 
te vaardigen, ze moet ook nog toe-
gepa.st worden. En wat heeft die wet 
van 1953 in de practijk opgeleverd? 
Er werden in toepassing van die 
wet, voor 500 miljoen frank inves
teringen gedaan in Wallonië, voor 
125 miljoen frank in Brussel en 
slechts voor 80 miljoen frank in de 
Vlaamse gewesten. 

Nogmaals komt het mij overbodig 
voor bij die cijfers kommentaar uit 
te brengen, maar ik moet toch vast
stellen dat men vandaag dit expe
riment nog eens gaat herhalen. 

Alhoewel het wetsontwerp 238 
<•< tot invoering van tijdelijke fis
kale ontheffingen met het oog op 
de begunstiging van aanvullende 
beleggingen > thans niet In bespre
king is, maakt het toch een inte
grerend deel uit van de politiek, die 
de regering voert of althans van 
zins is te voeren. 

Ook zo 

onder linkse regering 

Welnu, ook dit wetsontwerp 
brengt ons niets nieuws. Het is een 
heruitgave van de wet Liebaert van 
1 juli 1954. Door de toepassing van 
de wet Liebaert hebben wij een ze
kere ervaring opgedaan, die wij niet 
zonder meer kunnen van kant 
schuiven. 

In een C.V.P.-blad is in 1955 een 
artikel verschenen, waarin kom
mentaar werd uitgebracht op de 
resultaten, die deze wet toenmaals 
heeft opgeleverd. Dit artikel was 
getiteld : « De onrechtvaardigheden 
van de wet Liebaert. Fiskale ont
heffingen komen vooral Wallonië 
ten goede. Een geschenk van 3,4 
miljard aan de vennootschappen 
ten koste van de gewone man ^. Ik 
lees daarin het volgende : 

« Toen Minister Liebaert zijn 
fiskale wet ter bevordering van de 
productieve investeringen in het 
parlement verdedigde, betoogde hij 
steeds dat alle ondernemingen, en 
vooral de kleine, van de ontheffin
gen zouden genieten. De bewering 
van de opositie als zou het hier en
kel om een wet gaan, die de grote 
bedrijven ten goede komt, wees de 
Minister van Financiën misprijzend 
van de hand. 

» De oppositie beweerde verder 
dat de fiskale ontlasting, die daar
door ingevoerd werd, rond de 3 mil
jard frank zou bedragen, een be
drag dat door nieuwe belastingen 
zou moeten gecompenseerd worden. 
Ook tegen die bewering protesteerde 

Minister Liebaert met zijn bekende 
nonchalantie. 

> Thans blijkt echter dat de op
positie wel goed gezien heeft. De 
wet van 1 juli 1954 komt op de eer
ste plaats de grote vennootschappen 
ten goede. Zij begunstigt vooral 
Wallonië. Zij veroorzaakt een ont
lasting van bijna 3,5 miljard frank. 
Dat betekent dat de zeer conserva
tieve en reactionaire heer Liebaert 
zijn vrienden van de grote industrie 
een mooi cadeautje gedaan heeft, 
hetwelk betaald wordt door de ge
wone man, die straks, vla de nieuwe 
belastingen, diep in zijn zak zal 
mogen schieten ! 

» Het bewijs vinden in het ant
woord dat de Minister van Finan
ciën gegeven heeft op de schrifte
lijke vraag, die hem ter zake gesteld 
werd door kamerlid Jos. De Saeger. 
De cijfers, die wij verder aanhalen, 
stammen uit dat ministeriële ant
woord. 

> Op het Ministerie van Finan
ciën werden 1.728 Inschrijvingen 
op de wet genoteerd. Daarvan 
kwamen 1.399 van vennootschappen 
en slechts 329 van natuurlijke per
sonen. Daaruit blijkt dat de grotere 
ondernemingen met het leeuwen
aandeel gaan lopen en dat de wet 
vooral het grote kapitaal interes
seert. 

Vlaanderen en Wallonië 
» Er is erger. De wet begunstigt 

in een schandalige mate de Waalse 
provinciën, terwijl de investeringen 
vooral Vlaanderen zouden moeten 
ten goede komen, waar de werkloos
heid zulke tragische afmetingen 
aangenomen heeft. De provincie 
West-Vlaanderen profiteert voor 
4,27 t. h. van de fiskale ontheffin
gen, maar de werkloosheid bedraagt 
er 18,48 t. h. De provincie Oost-
Vlaanderen profiteert voor 6,88 t. h. 
van de wet, maar de werkloosheid 
bedraagt er 26,12 t. h. van het rijks-
totaal. Daarentegen staat Hene
gouwen voor 19,37 t. h. ingeschre
ven als begunstigde van de wet, ter
wijl de werkloosheid er slechts 8,77 
t. h. bedraagt; idem voor Luik, waar 
de cijfers respectievelijk 16,34 en 
6,20 t. h. bedragen. In globo mag 
gezegd worden dat In de Vlaamse 
provincies, waar 68,23 t. h. van de 
werklozen wonen, een fiscale ont
lasting toegestaan werd die 39,07 
t. h. van het totaal vertegenwoor
digt. In de Waalse provincies 
daarentegen, met Brabant inkluis, 
bedraagt de werkloosheid slechts 
31,77 t. h., terwijl de ontlasting 
61,93 t. h. van het totaal bedraagt ». 

Ik zal dit artikel niet verder le
zen, maar jn leder geval zijn deze 
cijfers op zichzelf stichtend en zij 
zijn een waarschuwing voor elkeen 
dat wij ons in de toekomst mogen 
verwachten aan een heruitgave van 
de wet Liebaert, indien de nodige 
maatregelen niet worden getroffen 
om de belanghebbenden te verplich
ten de investeringen te doen in die 
gebieden, waar inderdaad deze poli
tiek verantwoord is, waar de struk-
turele werkloosheid maatregelen 
eist. 

Valse voorstelling 
Het is deze pijnlijke ervaring die 

ons sterk wantrouwend maakt. Tel
kens weer hebben wij kunnen vast
stellen dat maatregelen, die zoge
zegd getroffen werden ter bestrij
ding van de strukturele werkloos
heid in bepaalde gewesten, aan de
ze gewesten niet ten goede kwamen, 
of in zeer geringe mate, maar wel 
de gebieden die reeds overgeïndus-
triallseerd zijn, waar men beroep 
moet doen op vreemde en mobiele 
arbeidskrachten. 

Het doel dat de wetgever voor
geeft na te streven werd In werke
lijkheid niet bereikt, wat nu ook het 

geval dreigt te zijn met de wetsont
werpen nrs 162 en 163, Op grond 
van de elementairste beginselen 
van regionale economische politiek 
moet men deze niet enkel als on
toereikend betitelen, maar valt het 
te voorzien dat zij de voorsprong 
van de reeds overgeïndustriali-
seerde gebieden en de omvang van 
de grote Industriekomplexen in de 
toekomst nog zullen doen toene-
jnen. Daardoor zal de tegenstelling, 
de kloof, tussen deze bevoorrechte 
gebieden en de werkelijke nood-
gebieden nog groter worden. 

Ik verklaar mij nader. Wij heb
ben ten eerste de algemene inves-
teringswet. Deze wet zal zonder de 
minste twijfel hoofdzakelijk, zoniet 
uitsluitend, de expansie bevorderen 
van de bestaande industriële com
plexen die in de Brusselse holdings 
geïntegreerd zijn. 

Welnu, een verdere economische 
machtsconcentratie in de Belgische 
grootindustrie is voor ons land be
paald ongezond en is onbetwistbaar 
een rem voor de industrialisatie van 
de overige gebieden, de zogenaam
de noodgebieden. Men kan Inder
daad geen tweemaal dezelfde kapi
talen investeren. 

Wanneer wij deze algemene in-
vesteringswet daarenboven zien In 
verband met het wetsontwerp 
nr 238, dan hebben wij alle reden 
om de vrees en de onrust te delen 
van onze kollega de heer De Sae
ger. Het feit dat de regering de 
amendementen van de heer De 
Saeger bestrijdt is zeker niet ge
ruststellend. 

Verdelende 

rechtvaardigheid 
Ik bewonder de moed waarmede 

onze kollega zijn amendementen 
verdedigd heeft, en Ik zal hem on
voorwaardelijk steunen. 

Wij hebben ten tweede de regio
nale investeringswet. Deze wet 
schenkt ook geen voldoening, om
dat men eens te meer terugschrikt 
voor een logische en doeltreffende 
politiek. Men schrikt er voor terug 
maatregelen te nemen voor een 
Vlaams gewest, zonder voorafgaan
delijk een gelijkaardige maatregel 
te nemen voor een Waals gewest. 

Wanneer men zo verder gaat, zal 
men in de toekomst de kloof in de 
economische ontwikkeling tussen 
Vlaanderen en Wallonië steeds 
groter maken. 

Dat is onvermijdelijk, des te 
meer daar de politiek van de rege
ring op andere gebieden eveneens 
reeds gericht is op een bevoorde
ling van de overgeïndustriali-
seerde gebieden. 

Alle infrastructurele uitgaven 
van de Staat zijn in overwegende 
mate gericht op de ontwikkeling 
van Brussel en de Waalse industrie
gebieden. Er zouden integendeel 
maatregelen moeten worden geno
men — zoals dit trouwens In En
geland, Frankrijk en Nederland het 
geval is — om grenzen te stellen 
aan de ongebreidelde uitbreiding 
van bepaalde grote steden of be
paalde industriecomplexen. In deze 
landen is men zelfs zo ver gegaan 
de op»richting van nieuwe bedrij
ven binnen een zekere straal rond 
bepaalde centra te verbieden. 

Deze scheefgegroeide toestand in 
ons land — wanneer Ik van eea 
scheefgegroeide toestand spreek, 
bedoel ik dat de sociaal-economl-
.sche toestand in het Vlaamse lands
gedeelte opvallend slechter Is dan 
deze in het Waalse landsgedeelte 
— is onder meer te wijten aan ze
kere historische verschijnselen, 
voornamelijk het liberalisme. Deze 
toestand groeit steeds verder 
.scheef, omdat men de moed niet 
heeft een doeltreffende politiek te 
voeren. 

De vinger op de wonde 
Wij moeten hier de vinger op de 

wonde durven leggen, de diepere 
oorzaken aanwijzen, en deze moe
ten volgens mij worden gezocht : 
in de unitaire staatsstructuur, in 
de Vlaams-Waalse tegenstelling en 
de vrees die van Waal.se zijde wordt 
gekoesterd voor een verschuiving 
van het overwicht van het zuiden 
van het land naar het noorden. 

Deze Waalse vrees, deze Vlaams-
Waalse belangentegenstelling is 
een hinderpaal voor een effectieve 
regionale economische politiek, om
dat men steeds tracht alles af te 
wegen op een weegschaal en omdat 
men steeds bekommerd is aan de 
ene zijde evenveel te doen als aan 
de andere. 

Persoonlijk ben ik overtuigd dat 
een effectieve regionale economi
sche politiek Jn het Vlaamse land 
slechts zou kunnen worden gevoerd 
in het kader van een Vlaams vijf-
of tienjarenplan, met een eigen in
vesteringsprogramma, met eigen 
kredieten, met eigen Vlaamse plan
ningdiensten en onafhankelijk van 
de centrale instellingen en dien
sten, die in dit land al te veel on
der de invloed staan van de geves
tigde machten. 

Onmacht 
van de kleurpartijen 

Dit brengt mij tot de tweede fun
damentele oorzaak van de kwaal, 
die het Vlaamse land, sociaal-eco
nomisch gezien, blijvend in een min
derwaardige positie drukt. Die oor
zaak moet worden gezocht in de 
klaarblijkelijke onmacht der rege
ringen — Ik bedoel hier wel de op
eenvolgende regeringen — het alge
meen welzijn, In de eerste plaats 
het welzijn van de arbeidende klasse 
te doen eei-bledigen door bepaalde 
kapitalistische instellingen. 

Wïj staan hier voor zekere be
denkelijke verschijnselen eigen aan 
het hoog-kapitallsme, waar de fei
telijke macht en invloed van be
paalde financiële groepen In de 
Staat groter geworden is dan de 
macht en de invloed van de rege
ring zelf. 

Private belagen, hoe eerbied
waardig die op zichzelf ook zijn, 
mogen geen rem of geen ononver-
komelijke hinderpaal zijn ou de weg 
naar- een harmonieuze ontwikke
ling van het welvaartpeil van de 
ganse bevolking, ook in de Vlaamse 
gewesten van het land. 

De Staat mo«t hier zijn essentiële 
taak vervullen. Helaas sc/njnt dit 
niet het geval te zijn, in zoverre 
men zich veeleer kan afvragen of 
de maatregelen door de regering 
voorgesteld, en zogezegd bedoeld 
om een regionale economische po
litiek te voeren, niet In de eerste 
plaats, zoals In het verleden het ge
val was, ten goede zullen komen aan 
bepaalde holdings en aan bepaalde 
belangengroepen. 

Ik geloof dat wij hier staan voor 
zeer grote hinderpalen en ik denk 
niet dat de huidige regering In staat 
is om deze hinderpalen, deze moei
lijkheden te overwinnen. 

Ik geloof dat wij dan ook weinig 
goeds te verwachten hebben van de 
wetsontwerpen die thans in bespre
king zijn. Ik betreur het dat wij de
ze wetsontwerpen niet gezamenlijk 
kunnen bespreken, tegelijkertijd 
met andere maatregelen die de re
gering aangekondigd heeft en die 
wij als een geheel zouden moeten 
kunnen zien en behandelen. Maar 
zoals de zaken op dit ogenblik zijn, 
en In het licht van de ervaringen 
die wl] met soortgelijke wetten in 
het verleden opgedaan hebben, spijt 
het mi] ten zeerste dat deze wets
ontwerpen mij ontoereikend toe
schijnen en dat ik alleszins geen 
vertrouwen kan hebben in de toe
passing van die wetten In de toe
komst door de huidige regering. 

ZONDAG 5 JULI 14 UUR 30 SPORTPALEIS ANTWERPEN 

22» VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST 

http://Waal.se


D l VOLKSUNIE - 4 JULI 1959 - Nr 13 5 

IE NOODZAM VAN DE VLAAMSE PARII) 
DE PARTIJLEIDING 

De macht van de partij wordt ge
bouwd op een uitgebreid organisa
torisch netwerk van bonden en 
komitees, alle overkoepeld door een 
sterk centraal partijapparaat dat 
zelf geleid en beheerst wordt door 
de centrale partijleiding. In het 
beginnend partijenstelsel van de 
19de eeuw waren de leiders meestal 
uit de volksvertegenwoordiging als 
vanzelf naar voren getreden door 
hun politieke bekwaamheid en door 
hun gezag. Stilaan zou de dubbele 
verstrakking van het partijwezen 
In de tweede helft van de vorige 
eeuw hun macht en hun positie ten 
zeerste komen versterken. Een sterk 
ingerichte partij vereist immers een 
permanente leiding, maar een door
lopend aanblijvende leiding die 
daarenboven nog van de partijleden 
een strenge tucht mag eisen, wordt 
weldra onafzetbaar en houdt voort
aan het gezag binnen de partij ste
vig in handen. Zo vormt zich ten 
slotte een kleine gesloten kring van 
leiders, een « cercle intérieur >, een 
« inwendige kring > die, almachtig 
en praktisch onafzetbaar, de partij 
leidt en alle belangrijke beslissin
gen neemt. Sinds een halve eeuw 
hebben alle gezaghebbende poli
tieke sociologen steeds gewezen op 
het eigenaardige schouwspel van 
een demokratisch staatsbestel dat 
In feite geleid wordt door kleine, 
niet-demokratische en gesloten 
kringen van leiders, echte partijoU-
garchieën die in de praktijk volledig 
onafhankelijk staan van de demo-
kratische volkswil en die op hun 
eigen gevestigde macht steunen om 
zichzelf aan de leiding t-e houden. 
Waar de leiding over het hele 
partijapparaat beschikt en in feite 
niemand volksvertegenwoordiger 
kan worden zonder de steun van 
het partijapparaat, zijn het de par
tij oligarchieën die ten slotte de 
volksvertegenwoordigers benoemen. 
Wie voldoende blijken heeft gege
ven van politiek verstand, van volg
zaamheid en van toewijding aan 
het partijbelang, kan dan later 
door koöptatie in de leiding wor
den opgenomen, zodat zij zichzelf 
steeds verder aanvult, maar — het 
is belangrijk — steeds in dezelfde 

geest verder gaat. Zelfs het Invoe
ren van het Algemeen Stemrecht 
en de demokratisatie van de par
tijen die er omstreeks 1900 het ge
volg van was, heeft niet veel kun
nen veranderen aan de geestes-
gcrichtheid van de staatspartijen. 
Wel moeten partij en partijleiding 
opengesteld worden voor meer de-
mokratische leden, maar toch ble
ven de oude leidingen zich zeer 
sterk handhaven. 

Zij werden immers achter de 
schermen gesteund door sterke 
machtsposities en belangrijke 
machtsgroepen, maar daarnaast 
hadden zij, toen het Algemeen 
Stemrecht werd ingevoerd, het 
partijapparaat volledig In handen 
en beschikten zij alzo over een 
machtige organisatie die de stem
men van de nieuwe kiezersmassa's 
kon opvangen. Zo moest bv. in de 
staatskatolieke partij de jonge Kris
ten Demokratie die over geen eigen 
partijapparaat kon beschikken en 
zich wel van de oude partij organi
satie moest bedienen, de positie van 
de oude partijleiding in grote mate 
erkennen. Maar ook de demokraten 
die in de partijleidingen waren 
doorgedrongen, zouden snel in de 
verdediging van het partijbelang 
worden ingeschakeld, zodat de 
vroegere partijlijn en de vroegere 
partijgeest bijna volledig werden 
behouden. 
DE STAATSPARTIJEN EN DF 
VOLKSWIL 

Hoe stevig de innerlijke struk-
tuur van de staatspartijen ook is, 
toch blijft er een moeilijkheid be
staan. Volgens de grondregel van 
de demokratie zijn de partijen for
meel dan toch nog steeds de orga
nen van de volkswil en worden zij 
toch nog door het volk gekozen. 
Men kan dit niet ongedaan maken 
zonder de demokratie zelf in het 
gedrang te brengen. Wel zou het 
best zijn binnen de partij slechts 
één enkele gedachtenlijn te dulden, 
maar het is niet te verweeenlijken 
omdat binnen de maatschappij te 
veel verscheidene ideologische, so
ciale, taal- of belangengroepen le
ven. Wil men de macht van de 
partij zo groot mogelijk maken, dan 
moet men de meningen van de ver

scheiden groepen — of van een 
zo groot mogelijk aantal ervan — 
niet voor het hoofd stoten, dan 
moet men de volkswil in zekere 
mate eerbiedigen, want ten slotte 
zouden de kiezers dan toch voor an
dere partijen kunnen stemmen en 
het partijbelang schaden. Toch 
zijn partijbelang en vrije volkswil 
over de hele lijn tegenstrijdig. De 
partijen lossen het vraagstuk op 
door een ontdubbeling van hun 
houding. Uitwendig handhaven zij 
alle demokratische vormen en eer-» 
biedigen zij de opinies, de objek-
tieven en de belaogen van hun kie
zers. Op het mwendige vlak wordt 
kordaat met de demokratische 
stelregels gebroken, gelden nog 
enkel de mening en de objektieven 
van de hogere partijleiding en 
worden alle nodige maatregelen ge
troffen opdat de vrije uiting van 
de volkswil het partijbelang zo wei
nig mogehjk zou schaden. Door de 
persoonlijke mvloed en macht van 
de centrale en lokale partijleiders, 
door de machtsposities die de par
tij op vele gebieden binnen het 
land inneemt, door een machtige 
pers en propaganda, zorgt men er 
voor de openbare opinie te beïn
vloeden, op sleeptouw te nemen en 
ze ten slotte in de partijlijn te 
dwingen. Helemaal lukt het wel 
niet .Over het algemeen geeft de 
metode echter grote voldoening. 

Zorgvuldig worden door de par
tij de maatregelen genomen opdat 
haar lijn ui de gevestigde vorm zou 
verder bliijven verlopen. Schijnbaar 
wordt de volksvertegenwoordiger 
nog steeds door de vrije volkswil 
verkozen, maar de partij regelt het 
zo dat enkel hij volksvertegen
woordiger wordt of tot een belang
rijke funktie in de partij komt die 
voldoende blijken heeft gegeven de 
lijn van de paxtij — of beter : de 
lijn van de hogere partijleiding — 
onderdanig te zal volgen. Gans 
een raderwerk van metodes zal dit 
bewerkstellen. 

Aan de basis houden de burger
lijke staatspartijen er van — bij 
de socialisten gaat het er vaak 
meer autoritair aan toe — de kie
zers zelf de kandidatenlijst voor 
de verkiezingen te laten opstellen 
door het sinister grapje dat « poll > 

genoemd wordt. Pas op : de kandi
daten worden aangeduid, niet door 
de kiezers, maar door de partijleden, 
hetgeen reeds heel wat anders is. 
Wie dus de algemene ideologische 
lijn van de partij deelt, maar in 
bijzonderheden de opvattingen niet 
volgt die de hogere leiding verplicht 
maakt voor de gehele partij , zal 
zich niet in de partij laten inschrij
ven. Hij weet immers dat 
hij er als onguur en ge
vaarlijk element toch op volle 
toeren zal worden tegengewerkt en 
men hem bij de eerste gelegenheid 
toch zal buiten wippen : hij zal dus 
geen kandidaat kunnen aanwijzen 
die zijn houding zou kunnen verde
digen. Alleen de ja-knikkers, die 
slaafs de direktieven van de part i j
leiding volgen, wijzen dus de kandi
daten aan. Toch niet. De partij 
heeft voorzorgen genomen voor het 
geval dat per ongeluk een belang
rijke groep kiezers die de opvattin
gen van de partijleiding niet deelt, 
in de lokale afdelingen van de par
tij zou doorgedrongen zijn en het 
in haar hoofd zou stellen eigen 
kandidaten aan te duiden. Daarom 
werden de kandidaten niet aange
duid door de partijleden, maar en
kel door hen verkozen. In de C.V.P.-
Co wordt het recht kandidaten voor 
te stellen voorbehouden aan het 
Nationaal Komitee, de arrondisse-
mentele komitees, een groepering 
van drie plaatselijke sekties of aan 
een petitie getekend door 150 par
tijleden. Waar de komitees en sek
ties samengesteld zijn uit trouwe 
en volgzame leden, bestaat er geen 
gevaar de kandidat-en te zien voor
stellen die aan de partijleiding niet 
zouden welgevallig zijn. En wat het 
Icoretisch geval betreft van een 
kandidaat die door een petitie van 
een aantal partijleden op de lijst 
van de « poll ^ zou worden geplaatst 
en die daar doorheen zou geraken, 
kan men nog steeds de volgorde 
van de poll wijzigen. Trouwens kan 
een kandidaat die door de financies 
en de organisatie van het par t i j 
apparaat niet gesteund werdt, er 
bij de verkiezingen toch niet door-
geraken. 

Zoals men ziet, is het stelsel 
reeds in zijn laagste trappen goed 
uitgewerkt en sluit het hermetisch. 
Hoe hoger men gaat, hoe beter het 
nog sluit. Onderaan de par t i j 
ladder zou zich in bepaalde om
standigheden een sterke lokale 
volksdruk kunnen voordoen die de 

partijleiding zou dwingen een kan
didaat aan te nemen die niet volle
dig haar opinies deelt. Hoe hoger 
die kandidaat echter in de partij 
opklimt, hoe kleiner de volksdruk 
wordt en hoe groter de druk van de 
partijleiding, zodat ten slotte de 
kandidaat blijft steken of zich te 
rugtrekt. Een goed stelsel is bv. ook 
dat van de « getrapte » keuze : 
in de C.V.P. bv. worden de kandi
daten-voorzitters van de plaatse»-
lijke komitees verkozen door die 
plaatselijke afdelingen, maar eerst 
na goedkeuring van het arrondisse
menteel komitee; de voorzitter van 
het arrondissementeel komitee wordt 
verkozen door d;t komitee zelf, maar 
eerst na goedkeuring van het r ^n-
traal komitee,terwijldekandidatuur 
van het Nationaal komitee voorge
steld wordt door het Nationaaal ko
mitee zelf of door de provincie- en 
arrondissements komitees. Maar als
of het nog niet genoeg ware, bestaat 
daarnaast dan nog het stelsel van 
de koöptatie. Zo koöpteert de Alge
mene Partijraad van de C.V.P. 12 
leden op een honderdtal, het Natio
naal Komitee 4 op 21. Wie door de 
lokale besturen niet gewenst wordt, 
wordt alzo langs een omweg binnen 
de partij gebracht. Gans dit ver
nuftig raderwerk legt uit hoe aan de 
basis volkswil en volksdruk in een 
bepaalde zin kunnen stuwen en 
men nochtans, na de ganse ketting 
van basis tot top te hebben door
lopen, aan de top personaliteiten 
zal aantreffen die juist het tegen
overgestelde doen van wat de volks
wil wenst. 

Het blijkt ten slotte dat het Bel
gisch partijwezen een sisteem 
vormt waarin het partijbelang en 
de wil van de hogere partijoligar
chie in laatste instantie de door
slag geven en de volkswil in sterke 
mate kan genegeerd of vervormd 
worden. Dat binnen de staatspar
tijen eerlijke, vertrouwensvolle en 
idealistisch denkende personen 
kunnen aanwezig zijn, ontkent nie
mand, evenmin ontkend wordt dat 
door de partijen nog steeds ideolo
gieën kunnen verdedigd worden die 
nu nog aan de volkswil beantwoor
den. Hoofdzaak is echter dat deze 
personen en deze ideologieën volko
men moeten wijken voor de beslis
sende kriteria die zijn : par t i j 
belang en wil van de partijoligar
chie. 

(Vervolg in volgend nummer) 

IN KONGO 

DE MINISTER VERDRAK DRIE ROHIEN 
Volgpiis l)eru-Uten die ous uit de 

pea'3 bereiken wordt de kandidatuur 
Toegepaste AVetenscliappen, Neder
lands taalstelsel, € voorlopig » af-
gescliaft aan de Officiële Fnivenji-
•teit te Elisabethstad. 

Minister Van Uemelrijck verbrak 
hiermee in één slag drie beloften die 
bij in de afgelopen maanden aan de 
Vlamingen gedaan bad. 

1) De belofte, tijdens een onlangs 
onderbond, aan de Voorzitter van de 
Vlaamse Vriendenkring te Elisabetb-
Btad, dat de Xederlandstalige kau-
didafuur in de Toegepaste Weten
schappen te Elisabethstad in elk ge
val «OU behouden blijven, al zouden 
voorlopig de Techni-sche jaren niet 
ingericht word«»n tot er meer studen
ten waren. 

2) De belofte, in beizeinie ver
band, aan de voorzitter van de Fede
ratie der Vlaamse Vrieudeukrinjien 
te Leopoldatad dat « een Vlaams mi
nister niet zou afschaffen wat een 
TVaal (Buisseret) voor de "^Tamingen 
had tot staud gebracht. 

3) De belofte aan senator Van In 
dat de nog niet benoemde hoogleraar 
in de mechanica in, de \ederlandse 
afdeling aangesteld tou worden. 

KOSTTE HET TE VEEL ? 
Voor alle professoren in de Neder

landse afdeling Toegepaste 'Weten
schappen, werd reeds, of werd reeds 
voor 1959-1960, voorzien dat ze ook 
in de Franse afdelingen zouden les 
geven, soms met volledige leer
opdracht. Hierdoor sparen de vier 
Vlaamse professoren (de vijfde werd 
aan senator Van In beloofd, maar 

werd uiMMt benoemd) de Franse af
delingen -It̂ O lesuren uit, dwz. meer 
dan drie leerkrachten. Hierdoor kost 
de Vlaani.se afdeling dus nog slechts 
één, zegge en schrijve één enkele pro
fessor. 

Hierdoor \al t het minister Vau 
llemelrijck zo gemakkelijk edelmoe
dig te verklaren dat de Vlaamse pro
fessoren een andere opdracht aan de 
universiteit rullen krijgen en dat 
geen enkele ontslagen «al worden 
(moeten \re nog braafjes aksanti, 
merci, dankuwel zeggen ?). Ze heb
ben deze andere opdrachten reeds, of 
ze weiden reeds voorzien voor volgend 
jaar- Het enige wat de < Vlaamse B 
minister doet is om Vlaam.^e profes
soren te verbieden uaa.st hun Franse 
kursussen oOk de Nederlandse te ge
ven waarvoor ze oorspronkelijk be
noemd werden en waarmee een ge
hele Vlaamse kandidatuur Toege
paste Wetenschanpen ton blijven 
bestaan. 

Ï E WEINIG STUDENTEN ? 

3IAAR "WAAROM ? 
De reden die opgegeven werd voor 

het « schorsen » van de Nederlandse 
afdeling, zoals dit •eufemi^tiscb heet, 
zou het geheel ontoereikend aantal 
Vlaamse studenten zijn. 

Herhaaldelijk werd het salxiteren 
van de recrutering van de Vlaamse 
studenten door rektor .Jean HIER-
NAUX en secretaris Albert MAU
RICE in de pers aan de kaak ge
steld. Het kabinet van minister Van 
Hemelrijck is hiervan zeer gOed op 
de hoogte. Hierbij net om het geheu
gen op te frissen een paar voorbeel
den uit de afgeschafte afdeling. 

In 1956 schreef een in de Neder-

lautlse afdeling ingeM-iirf\en student 
in de Toegepaste Wetenscliappen 
zich over op de Franse rol onmid
dellijk nadat zijn vader met de Se-
krftaris van de Universiteit een on
derhoud had gehad. (De Sekrelaris 
.schrijft ^ e r t ^ i e n naar elke krant 
die dit .laahaalt dut hij nooit druk 
uitoefende. De woorden van het ge-
.spivk rijn Ned«rt lang vervlogen, 
inaar het feit dat de Vlaamse student 
naar de Franse afdeling overging, is 
nog (rteeds waar. Dat zelfs van bui
tenaf economische druk op de ouders 
uitgeoefend werd om de zoon in de 
Franse afdeling te dwingen, is eeu 
publiek geheim). Dit gebennle t i j 
dens het eerste jaar, waarin de be
noeming van de Vlaamse professoren 
zes maand op zich liet wachten. Het 
tweede jaar veroorloofde de Secreta-
n'̂  zich om aan een Vlaams student 
die To^»epaste Wetenschappen wen
ste te studeren, mede te delen dat er 
nog geen professoren voor de Neder
landse afdeling benoemd waren. Ze 
waren reeds benoemd, maar zelfs het 
aandringen van een professor bij de 
Rector opdat het verkeerde bericht 
hersteld zou worden, bleef zonder 
gevolg ! 

De student in kwestie Ntudeert 
tlians te Geut. 

In plaats dat een Vlaams minister 
rektor en secretaris zou straffen 
voor het saboteren van hun eigen in
stelling beloont minister Van Hemel
rijck hun Vlaamshat^rij door de 
reeds gesab<:>teerde Nederlandse afde
ling af te schaffen. Wanneer de Vla
mingen in Eongo ooit een voorbeeld 
nodig hebben van een dolksteek in 
de rug... 

CIJFEBS ONDER HET 

VERGROOTGLAS 

De Fra^^e afdeling im gcjia-ie 
AA'eten-ichappen bestaat reeds sedert 
drie jaar, de Nederlandse sedert twee 
jaar. We gaan dus de iwfc Neder-

" landse jaren vergelijken met de twee 
hoogste jaren van de Franse afde
ling die in 10")C voor twee studen-
len, een Vlaming en een Hongaar, 
begonnen werd. 

De tijfers zijn gebaseerd op de 
iiieest recente studentenlijst vau de 
universiteit. 

TOEGEFASTE 

W E l E - \ S t U A P P E N 

Franse Afdeling (alle categorieën) 
•3de jaar : twee studenten 
2de jaar ; zeven studenten 
Nederlaud>e Afdeling (alle catego
rieën) 
2de jaar : één student 
1ste jaar : drie studenten 

Nu moet men bedenken dat uit de 
Vlaamse afdeling één student naar 
de Franse overgeheveld werd, één 
werd weggestuurd (naar Gent), zon
der sabotage hadden er dus 6 studen
ten uioeteu zijn. Indien de Vlaming 
waarvoor in het eerste jaar, samen 
met de Hongaar, een Franse afdeling 
gesticht werd, in het Nederlands had 
kunnen studeren. (Al zijn jongere 
broers en zusters zitten in Vlaamse 
klassen) dan waren er zeven Vla
mingen geweest in de Nederlandse 
afdeliug en zeven Hongaarse en an
dere Franssprekenden in de hoogste 
twee jaar van de Franse afdeling. 
Men moet van deze feiten op de 
hoogte zijn om te beseffen welke 
hinderpalen de Vlamingen in Kongo 
te overwinnen hebben om iets te be
reiken en hoe huichelachtig de 
zeemzoete verklaring van het ontoe
reikend aantal studenten in dit ver
band is. 

Als echter vier Vlaam>e studenten 
te weinig is Om een Vlaamse kandi
datuur van twee jaar te verrecht
vaardigen, wat dan van de Franse 
afdeling Romaanse filologie roet nul 
studenten in de eerste kandidatuur, 
twee in de tweede en twee in het 
eerste licentiaat (één van deze twee 
is vrije leerling !). Is dit zo niet to
taal ontoereikend ? En als minister 
Van Hemelrijck oordeelt dat hij 
daarvoor eerst oktober wil afwachten 
om te zien hoeveel studenten zich 
aanbieden zullen, voor hij tot af
schaffen overgaat, gold dit dan oOk 
niet voor de Vlaamse afdeling Toe
gepaste Wetenschappen waarvoor 
een achttal inschrijvingen konden 
verwacht worden in oktober 19-39. 

STEEDS MEER 

WOORDBREUK 

In een interview aan De Week, 
Jat de Vlamingen tegen hem in het 
harnas joeg, verklaarde minister Van 
Hemelrijck voorstander te zijn van 
het naar België zenden van Vlaamse 
studenten € met een speciale «tudie-
beurs ». Nu schaft hij een Neder
landse sectie af, maar van speciale 
studiel)eurzen wordt geen woord 
meer gerept. Dat de Vlaamse stu
denten hun plan maar trekken; de 
Vlamingen zijn toch onnozele lamme 
goedzakken, wie houdt er met hert 
rekening ? 

Daarenboven KUNNEN de Vlaam
se studenten die in Kongo hun stu
dies begonnen niet verder studeren 
in het moederland. Zij moeten alles 
opnieuw beginnen want er ia nc^ 
steeds geen wet die de gelijkwaar
digheid van de diploma's voorxiet. 

We hebben reeds het precedent mee
gemaakt van de studente, kandidaat 
in de wetenschappen, die in Luik 

(Lees door blz. 8. - 5de kol.) 
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Ceesf moet veranderen ! 

Mijne Heren, 

Bewijzen dat men een Vlaming 
eerbiedigt omdat men moet en niet 
omdat men wil komt men elke dag 
Itegen, ziehier nog hiervan een 
voorbeeld zoals ik er zovele reeds 
heb ontmoet : 

Is het in overeenstemming met 
ide taalwetten dat de « Société de 
l'Exposition universelle et interna
tionale de Bruxelles en 1958 » haar 
balans eentalig frans publiceert in 
de bijvoegsels van het Staatsblad 
van 22 mei 1959 blz. 3830/1 onder 
nr 12.892 ? 

Het schijnt wel typerend te zijn 
liVoor de geest van de Expo zaliger 
'gedachtenis en dat spijt er als le
den van de beheerraad in deze 
maatschappij zijn als Leon Bekaert, 
de grote katolieke industrieel, L. 
Boonen direkteur Kredietbank, 
Pierre Auguste Cool van het A.C.V. 
en Louis Major van het A.B.V.V. en 
alle burgemeesters uit het Brussel-
Be, dat men de taal van de Vlamin
gen, eens de centen binnen, nog-
jnaals moet verzwijgen. 

Als slotsom, de taalwetten zijn 
Iets maar niet veel, de geest in ons 
land moet veranderen, wij moeten 
(terug schrik inboezemen en hierin 
kan de Volksunie veel bereiken ! 

Hoogachtend. 
R. F. - Brasschaat. 

Waf een heerlijke streek ! 
Met genoegen lees ik dat de gouw 

Brabant een Vlaamse Dag inricht 
Jn het Pajottenland. 

Daardoor wordt aan de Vlamin
gen de gelegenheid geboden om in 
.volle verlof- en trekkersperiode 
kennis te maken met één van de 
lieerlijkste plekjes uit Vlaams Bra-
jbant. 

( Terzelfdertijd kunnen ze getui
genis afleggen van hun vast voor
nemen die streek nooit af te staan 
aan vervreemding en verfranslng. 

Op 19 juli zouden dan ook alle 
wegen in Vlaanderen moeten lei
den naar het Pajottenland en zou
den er zovele Vlaamse leeuwen-
Vaantjes op de fiets, de moto of de 
auto moeten wapperen dat de wan
delaars zich afvragen « wat er nu 
weer gebeurt ». 

Zoals de V.T.B, voor de oorlog be
reikte dat elke zondag en elke ver
lofdag onze wegen bestrooid waren 
met onze vlag, zo moeten wij op 19 
Juli met die schone gewoonte terug 
aanknopion. Vele zwarte blommen 
op het geluwe veld moeten dan alle 
in dezelfde richting trekken. 

Als het weer meewil zal het een 
heerlijke dag worden voor Vlaams 
Bra-bant op de mooie heuvelen van 
Pajottenland. En als we door het 
weer gesaboteerd worden, dan ver
broederen wij in één van onze oud
ste Brabantse afspanningen aldaar. 

Trekker - Ninove. 

Volgend jaar een weekblad 

dank zij ons 
Wij zijn allemaal overtuigd dat 

ons blad zo spoedig mogelijk moet 
uitgroeien tot een weekblad. Zoiets 
kan in de beste omstandigheden 
geschieden, als ieder van ons één 
abonnement bijwint. Dat abonne
ment bijwinnen kan iedereen. 

Iedereen heeft vrienden en ken
nissen, waartussen er minstens één 
te vinden is die een abonnement 
zou nemen, als men het hem vroeg .̂ 

Spreek die iemand aan. Op die 
manier kan aan uw wens voldaan 
worden en krijgt ge volgend jaar 
elke week uw blad. Op die manier 
,zal dan elke week de stem van de 
waarheid weerklinken. 

Jos - Leuven. 

Twee belan' ijke 

gebeurtenissen 

Met een schaamteloosheid die 
haara gelijke in geen enkel land 
vindt hebben de volksvertegenwoor
digers zich een « vergoeding > toe
gekend, die hoger ligt dan de 
« wedde >, na afhouding van de 
belastingen, van de hoogste admi
nistratieve graden. Ze hebben die 
vergoeding zo maar Ineens ver
hoogd met een som, die hoger ligt 
dan de wedde van een opsteller 
met 10 jaar dienst. 

Als we dan de volksvertegenwoor
digers onder de korrel nemen, die 
deze vergoedmg opstrijken — Ver-
baanderd bv. — en vaststellen dat 
ze amper de kwaliteit hebben om 
demonstrateur voor Insekten-
dodende middelen te worden, dan 
roept deze uitdagende geldhonger 
om wraak. 

Dit des te meer, omdat juist nu 
het hakmes der besparingen overal 
onverbiddelijk kapt : geen wedde-
verhogingen voor het rijksperso
neel, zoveel mogelijk afschaffing 
van rechtmatige vergoedingen we
gens het uitoefenen van hogere 
funkties, beperking van de aanwer
vingen en dies meer. 

Deze belangrijke gebeurtenis 
toont ons één lelijke kant van de 
politieke medalie van ons land. 

Een andere lelijke kant werd ge
toond toen Jos De Saeger met een 
bewonderenswaardige moed tracht
te zijn laatste amendement — het 
eerste was reeds verworpen ! — te 
doen aanvaarden. 

Zijn nederlaag heeft bewezen dat 
de holdings baas speelt in ons poli
tieke leven en dat ze zelfs in staat 
zijn om volksvertegenwoordigers 
die de Vlaamse werkman vertegen
woordigen een stem te doen uit
brengen, die tegen de belangen van 
deze werkman indruist. De Saeger 
heeft ondervonden — en de Feiten-
en - Beschouwingen - man van de 
Standaard zal dat moeten toegeven 
— dat men ook in de unitaire C.V.P. 
niets ernstigs in het voordeel van 
onze Vlaamse ekonOmie kan berei
ken. 

Eyskens heeft bewezen dat hij 
krampachtig vasthoudt aan zijn 
eersteministerschap en dat hij met 
liefde het gouden kalf aanbidt, 
zelfs als dat de ellende van onze 
werklozen en mobielen bestendigt. 

Daaruit besluiten wij dat mooie 
woorden, uitgesproken, nadat onze 
arbeiders achter zwarte vlaggen 
hebben betoogd, zand in de ogen 
van onze mensen zijn. Zulks is on
langs bewezen door een kort zin
netje uit de aankondiging van een 
protestbetoging tegen de werkloos
heid, ingericht te Diksmuide. Na 
die betoging tegen het bestaande 
onrecht zou een... FEESTREDE uit
gesproken worden door een C.V.P.-
er. 

Dat woord feestrede klonkt in 
mijn oren als makabere spot met 
de ellende van de tienduizenden 
West-Vlamingen, die door het be
staande ekonomische stelsel uit
gezogen worden. 

Kan dat alles veranderen ? Na
tuurlijk, maar dan niet door on
vruchtbaar gezanik over rotte poli- , 
tiek. Alleen door een pozitieve deel
neming aan de politieke vorming 
van onze Vlaamse mensen kunnen 
we iets bereiken. Onze teleurge
stelde mensen moeten losgeweekt 
worden uit de unitaire partijen en 
aangespoord om hun mlsnoegdheid 
openlijk te tonen door aan te slui
ten bij ons en .samen met ons een 
politieke macht te vormen, die 
Vlaams is en volledig ingezet wordt 
voor het verwerven van welvaart 
voor ons volk. 

K. V. L. - Eoeselare, 

Onze maatschappij 

kweekt zieken 
Gans onze maatschappij is Inge

steld op het komfort van de oude
ren en laat de meeste jongeren 
amper genoeg om niet te moeten 
sterven. 

De statistieken wijzen uit dat er 
bij de jongere mensen ondervoe
ding, zenuwziekten e. d. voorkomen, 
terwijl de ouderen lijden aan maag
stoornissen en al de gevolgen van 
overdaad. 

De oorzaak daarvan ligt in het 
huidige loonstelsel, vooral in het 
loonstelsel, toepasselijk bij de open
bare diensten. 

In de periode van ons leven, als 
we moeten stevig gevoed worden 
en als we moeten over veel geld be
schikken om te kunnen trouwen, 
kinderen grootbrengen, in die aller
belangrijkste periode krijgt men 
de lage minimumlonen. Deze zijn 
werkelijk zo laag dat velen niet 
durven trouwen, zeer velen niet 
durven het aantal kinderen aan
vaarden dat ze heel graag zouden 
hebben en zich allerlei zaken moe
ten ontzeggen, die nochtans voor 
hun gezondheid volstrekt noodzake
lijk zijn. 

Worden ze dan 40 tot 50 jaar, 
dan hebben ze niet alleen door 
hard werken een of meer bevorde
ringen in de wacht gesleept, maar 
hebben ze ook hun maximumwedde 
bereikt. Dan eerst beschikken ze 
over een inkomen, dat hun toelaat 
duurder voedsel te kopen en dat 
hun zou toelaten — maar ze zijn 
dan te oud daarvoor — te trouwen 
en schone gezinnen te hebben. 

Toen ze jong waren en boter 
moesten kunnen eten in overvloed, 
toen waren ze verplicht margarine 
te eten. Nu ze oud zijn en het ver
bruik van boter zou moeten ver
minderen, nu hebben ze geld in 
overvloed om die te kopen. Ge
volg ? Ze trachten de schade en de 
ontberingen uit hun jonge jaren in 
te halen en... eten zich ziek, krij
gen maagzweren, hoge bloeddruk 
en allerhande ongemakken. 

De wereld staat werkelijk op zijn 
kop en men vraagt zich af waarom 
de staat, indien de vakverenigingen 
hun plicht verwaarlozen, dan niet 
zelf het voorbeeld geeft door zijn 
personeel goed te betalen vooral 
wanneer het jong is. 

P. K. - Gent. 

BALLAST OVER BOORD! 
Onze brave penneridder L. Kie-

boomg heeft nog eens zijn fluwe
len handschoenen aangetrokken 
— een gloednieuw paar — want hij 
heeft er al vele (nutteloos) versle
ten, om zijn vrienden van het ver
zet diets te maken dat de tijd van 
het verzet, en dit zeker tegen de 
amnestie-gedachte, nu stilaan 
voorbijgestreefd geraakt. Wij geven 
hier enkele uittreksels uit zijn be
toog : 

« Werkelijk, ik geloof rechtzinnig 
dat de onverzoenlijke houding der 
vaderlandse verenigingen niet al
leen nutteloos is en dus best verme
den ware, maar bovendien schade
lijk voor het prestige waarop zij 
door hun verdiensten recht heb
ben. 

Zij hebben reeds veel te lang ge
wogen op de openbare opinie in de
ze zaak. Zij schijnen in een gesloten 
milieu te leven en niet te merken 
dat alles rondom hen evolueert. Zij 
schijnen te vergeten dat de bezet
ter weg is en de incivieken onscha
delijk gemaakt. In plaats van be
dachtzaam te zijn op de nog immer 
nawerkende gevolgen van een re
pressie die klaarblijkelijk oneven
wichtig is geweest en waarvan het 
onrechtvaardig karakter steeds 
vergroot hoe langer dit duurt, stel
len zij alles in het werk om de on
vermijdelijke aanpassingen te ver
tragen. 

Ik wil niet betwisten dat zij en 
hun leden niet rechtzinnig: zijn in 
hun verzet (wij onderstrepen) te
gen de aangekondigde milderingen, 
maar dan moeten zij kunnen ver
dragen dat zij gekritiseerd wor
den ». 

Het pikante van heel de historie 
is dat hij nooit hun goede trouw 
betwijfelt, maar het in feite door 
een lapsus calami wel doet vermits 
hij beweert dat hij NIET betwist 
dat zij NIET rechtzinnig zijn, 
m.a.w. akkoord is dat zij het NIET 
zijn... 

Wij maken ons sedert jaar en dag 
geen begoocheling meer over de 
edelmoedige en kristelijke gevoe
lens van deze heren; kristelijke ge
voelens, neen, niet eens louter 
menselijke gevoelens. Wat deze he
ren tegenover hun vijanden koeste
ren, vindt men hoogstens terug in 
de laagste klasse der werveldieren. 
Maar zelfs onder mekaar laat deze 
« camarilla > geen plaats voor men
selijke gevoelens. Alles wijst er op 
dat de « kaste » zo beperkt moge
lijk gehouden wordt, om de koek 
onder zo weinig mogelijk eters te 
verdelen. Onze boer zei terecht : 
vele varkens maken de spoeling dun. 

Een typisch gevalletje ter illus
tratie. De persoon is ons van dicht
bij bekend en staat in onze Vlaams-
natlonale rijen. Zij is ook bekend in 
verzetskringen niet waar, Heer 
Kommandant van het Geheime Le
ger, Limburg ? Deze persoon heeft 
in de jaren 1942, 1943 zeer belang
rijke en zeer gevaarlijke diensten 
bewezen aan het gewapend verzet 
en bezit daarover schitterende ge
tuigschriften; verscheidene van de
ze verzetslieden werden aan het 
einde der bezetting gefusiljeerd en 
staan te Hasselt bekend als edele 
mensen en dank zij hun heldhaftig 
stilzwijgen werd zij en vele anderen 
gered. Maar moreel en fmancieel 
had zij zware offers gebracht, die 
haar na de oorlog ruimschoots zou
den vergoed worden... 

Toen de oorlog gedaan was, ver
klaarden onze helden die te voren 
rondliepen met aktentassen zwaar 
van 10.000 F. banknoten en rant-
zoenzegels, dat de kas leeg was. 

De kas is tot op de huidige dag 
leeg gebleven. Die persoon was zo 
naief van toch maar de titel van 
weerstandster aan te vragen. Het 
dossier bleef tot voor kort in de 
muffe kasten van het ministerie 
van volksgezondheid en het gezin 
verrotten, tot een persoon gevonden 
werd om het er eindelijk uit te del
ven. 

De zaak kwam voor een fransta-
lige kommissie te Luik en daar de 
persoon in 1940 drie weken in een 
bedrijf werkte dat voor rekening 
van de bezetter kledingsstukken aan 
de lopende band vervaardigde, werd 
haar verzoek genadeloos afgewezen. 
De « camarilla » zo klein mogelijk 
houden, ziet u, en vooral de Vla
mingen er buiten ! 

Denk nu niet dat ook maar één 
z.g. verzetsman voor haar in de bres 
sprong. Als ze eens ten einde raad 
aan hun deur klopte, mocht ze op 
de drempel blijven staan, bij die 
heren, die eens bij haar een welge-
dekte tafel en een schuiloord von
den, met al de gevaren daaraan 
verbonden. 

Wij noemen deze « camarilla > 
van zuiver Vlaams en van algemeen 
menselijk standpunt uit gezien 
nodeloze ballast. Onze matrozen 
weten wel raad met dit goedje. 

Daar is maar één weg : ballast 
over boord ! 

Zannekin - Schoten. 

Gezonde Vlaamse 

levensregel 

Wie objektief nagaat hoe oud. 
hoe diep vastgeroest, hoe Ingewik
keld en belangrijk de talloze 
Vlaamse problemen zijn, moet tot 
het besluit komen dat ze vanzelf 
niet opgelost geraken. Zich neer
leggen bij het « het gaat wel van 
zelf > komt er op neer de betekenis 
van de vrije menselijke wil op het 
leven te negeren. De kristelijke, 
humanistische Westerse mens legt 
zich niet neer bij het noodlot en 
aanvaardt niet blindweg de gevol
gen van overigens twijfelachtige 
rekensommetjes. 

De ontwikkeling van de maat
schappij is en blijft een samenspel 
en van onvermijdelijke wetten en 
van bevmst menselijk ingrijpen. De 
ontwikkeling van Vlaanderen ont
snapt niet aan deze vaststelling. De 
vooruitzichten die ons optimistisch 

mogen stemmen zullen slechts dan 
kunnen opwegen tegen de gevaren, 
die ons tot pessimisme aanzetten, 
Indien de Vlamingen zelf een stoot
je geven d.w.z. aan « Vlaamse be
weging » blijven doen. 

Wij kunnen in het voorbijgaan 
zeggen dat zij niet bestaat in het 
herdenken van « Vlaanderens groot 
verleden >. Ongetwijfeld moeten 
wij ons verleden kennen en er les
sen uit halen, want er bestaan nu 
eenmaal konstanten in de geschie
denis. Wij zouden ontwortelde en 
onwaardige zonen zijn, indien wij 
niet trots waren op wat onze vade
ren verricht hebben en de studie 
van de geschiedenis der Vlaamse 
beweging dient ook aanbevolen. 

Wij zouden irrealisten zijn, in
dien wij niet wisten : « Ie cceur a 
des raisons que la raison ne com-
prend pas » en de inspiratie zouden 
afwijzen die uitgaat van onze kunst, 
van onze volksgewoonten en her
denkingen. ZIJ die echter menen 

hun Vlaamse plicht volbracht te 
hebben door « hun » Vlaamse be
weging te beperken bij dit alles, 
nemen opium tot zich ! Het komt 
mij voor dat er wel mensen in den 
lande zijn, die een bepaald soort 
Vlaamse beweging hooghouden ad 
iisum van pubers — een Vlaamse 
beweging zodanig levendig getint 
dat zij de jongeren afhoudt van 
konsekwent radikalisme, maar toch 
zo ledig en zo romantisch dat deze 
jongeren ze achterlaten op de 
drempel van hun 21 jaar. 

HET INDIVIDUEEL Vlaamse 
ideaal van de Vlaamse jongeren zie 
ik zo dat elk van hen en ieder op 
zijn plaats s er tracht te komen » 
en tevens « weet trouw te blijven ». 
Men zal er zorg voor dragen dat 
men zijn gewettigde persoonlijke 
ambitie en zijn plichten jegens de 
gemeenschap in één kanaal voert. 

(Prof. M. Van Haegendoren in 
€ De Vlaamse Kwestie en de Vlaam
se Beweging », artikel verschenen 
in « De Tijd » van december 1958)̂  



L^ •» Ot^KMiMPj-4:JiUH)1959 H iNr Ï8; ( v 

LIMBURG 

Naar Antwerpen 5 fu l i 

De bus voor Maaseik - Neeroete-
ren - Opoeteren - Gruitrode - Bree. 

Busleider : J. Cuppens, Kcrk-
.<;traat 8. Neeroeteren. Tel. 165 Neer
oe teren. 

H. Teelen. Bospoort 11, Maaseik. 
Veestraeten, Cobbestraat, Bree. 
J. Veestraeten, Dorp 57, Gruit

rode, 
Fr. Vaesen, Broekkant 231, Meeu

wen. 
Pet'-. '-n.T-.-n. W a t e r k a n t 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 Huis Sca

la, Molenstraat 22a, X3enk. Tel. 
534.63. 

De bus voor Eigenbilzen - Bilzen: 
Bertie Collas, Hanesteeg, Eigen

bilzen. 

De bus voor Vroenhoven - Riemst 
ïrderen - Millen : 

Nikel Merken, Daalstraat. 16, 
Herderen. 

Driek Neven. Steenweg, Vroen
hoven. 

Raf Conings, Steenweg. Riemst. 
De bus voor Hasselt : 
Jef Jacobs,. St Hubertusstraat 44, 

Hasselt. 

De bus voor St Truiden : 
Manu Brans, St Trudo^raat 7, 

St Truiden. Tel. 730.91. 
De bus voor kanton Herk-de-

Stad : 
Fr. Clem Colemont, Diestse-

steenweg, Nienwerkerken. Tel. (011) 
738.17. 

Lanaken : Leo Pelsers, Smeer-
maas, Lanaken. 

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

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

Hugo Sweelsens, Putstraat 21b, 
Tongeren. 

Jef Usé, steenweg op Tongeren 5, 
Koninksem. 

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

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

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

mei. 
G. Van Duffel, Kapelstraat, Lom

mei. 
Ook te Bergloon zouden, naar we 

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

Eigenbilzen 

De C.V.P.-ers lopen hier met 
plannen in het hoofd om een debat 
C.V.P.-Volksunie te organiseren. 
Zoals voorheen bhjft de Volksunie 
steeds bereid een politiek debat 
met gelijk welke van haar tegen
standers aan te gaan. Ook de C.V.P. 
kent ons adres. 

Het is ons daarbij onverschillig 
wie er van wege de C.V.P. komt. 

Genk 

Onze vergadering te Genk groei
de uit tot de l)este Volksuniemee
ting van het laatste jaar. Zowel 
uit Haspengouw als uit het Maas
land en de Kempen waren er pro
pagandisten en simpatisanten op
gekomen. Ook een dozijn Ant
werpse vrienden o. m. Ward Ro-
lus, Rudi van der Paal, Wim Maes 
en Herman Bosmans waren aan-
weïig. 

De zaal zat eivol en het was de 
stemming van de grote dagen. 

Het woord werd er vooreerst ge
voerd door jtM>QfdbestuursUd.,'War.d^i 
Rolus die de,iJx}Qeste, y«r]clezing3f^~' 

kampanje in Limburg meemaakte 
en er enkele herinneringen over 
ophaalde. Ward spreekt recht op de 
man af en genoot dan ook dade
lijk al de simpatie. Hij bleef die ook 
behouden toen hij iedereen aan
zette om bij de volgende verkiezm-
gen de schande van de vorige ne
derlaag uit te wissen. 

Wim Maes sprak ovei de taak van 
de propagandisten. Bij hem voelt 
men het aan dat de daden de 
woorden dragen. Hij spreekt trou
wens alleen over aktie. Het heeft 
onze Limburgers verheugd met hem 
kennis te hebben gemaakt. 

Het hoogtepunt van de avond 
was de rede van oud-volksvertegen-
woordiger Dr. Ballet. Het was de 
eerste maal sinds twintig jaar dat 
Dr. Ballet een partijpolitieke rede 
hield. Hij heeft dit in Limburg en 
wel te Genk gedaan. Limburg is er 
hem dankbaar om. De geestdrift bij 
de aanwezigen laaide hoog op, bij 
de jongeren toen ze Dr. Ballet leer
den kennen als een gloedvol rede
naar, bij de ouderen toen ze hoor
den dat hun oud-volksvertegen-
woordiger niets verloten had van 
het jeugdig vuur dat hem voor 1940 
bezielde. Dr. Ballet ontleedde de 
huidige toestand op Vlaams gebied 
en liet de dringende noodzakelijk
heid van een Vlaamse partij uit
schijnen. Hij herinnerde aan de 
toestanden in Limburg voor '40 
toen de Vlaams-nationalisten op 
het punt stonden gans Limburg te 
veroveren en vroeg de aanwezigen 
kordaat verder te strijden om zo 
vlug mogelijk een stevige politieke 
macht te vormen. Toen de Lim
burgse voorzitter Dr. Ballet be
dankte en de wens van de propa
gandisten naar voor bracht Dr. 
Ballet volgende verkiezingen hetzij 
in Limburg hetzij te Antwerpen op
nieuw naar het parlement te zen
den barstte de zaal haast van de 
toejuichingen. 

Wim Jorissen was de laatste re
denaar. Al te weinig nog spreekt 
hij in zijn eigen streek en moeten 
we hem aan andere provincies af
staan dan dat we ons niet ander
maal verheugden over zijn uitste
kende rede. Hoeft het gezegd dat 
hij de enkele simpatisanten die 
hem nog nooit hoorden onmiddel
lijk gewonnen had 

Genk beleefde een mooie dag. een 
dag die belooft voor de toekomst 
van onze partij in het Genkse. 

OKIW-VLAANDEREN 

Autobusreizen naar 

Antwerpen, 5 ju l i 

DIKSMUIDE 
De bus uit De Panne, over Veur-

ne, zal om 7 uur te Diksmuide zijn. 
Bijeenkomst ten huize van onze 

Arr. Voorzitter — 32 Uzerlaan. 

OOSTENDE 
Voor bijeenkomst en uur van 

vertrek zich wenden tot kameraad 
Provoost, 89 Dr Moreauxlaan. 

GISTEL 
Voor bijeenkomst en uur van 

vertrek zich wenden tot kameraad 
Gunst , s Gravenbos 10. 

ICHTEGEM-EERNEGEM 
Voor bijeenkomst en uur van 

vertrek zich wenden tot kameraad 
De Keyser. 6 Engelstraat. 

Kortcmark en 

omliggende 

Verspreiden van propagandabla
den. Bezoeken en kontakten. Moei
lijk te bewerken gewest en toch 
voonütgang: '9to f^¥-jpp»j»f, i,if» {̂ ĵ. 

Oostende 
Zaterdag 11 juli autokaravaan 

uit het arrondissement. Veurne -
Diksmuide - Oostende naar Oos
tende. De wagens moeten de leeu
wenvlag dragen. 

Verzamelplaats en uur van ver
trek worden tijdig meegedeeld. 

^ 0 — 

Diksmuide 
Onder de gewone bijval greep de 

vergadering van 20 juni in café De 
Stadspoort plaats. 

De autobusreis naar Antwerpen 
(5 juli) werd besproken. 

Daarna beklemtoonde de voor
zitter eens (voor de zoveelste maal) 
de thans bijzonderste taak voor de 
propagandisten : abonnementen 
werven, stoeds abonnementen wer
ven voor ons blad. 

Hij gaf lezing van een schrifte
lijk voorstel ingediend door kame
raad De Keijser (verontschuldigd 
ingevolge dringende ambtsbezig
heden). Ieder propagandist meet 
tegen aanstaande vergadering een 
abonnement van 50 F. inbrengen 
(1 2 jaar) schrijft, kameraad De 
Keijser. 

Proefummers zullen tot uitdelen, 
aan de propagandisten gezonden 
worden. 

Kameraad Provoost wees op de al 
te grote verscheidenheid, van ar
rondissement tot arróndis-sement, 
van het drukwerk en stelt voor bij 
'het Hoofdbestuur aan te dringen 
voor het oprichten van een centrale 
dienst voor drukwerken en affi-

chen. Onze voorzitter zal dit voor
stel bij het Hoofdbestuur verdedi
gen. 

Kameraad Goderis bracht de leu
tige noot in de vergadering door 
zijn pittig voorstel, volgende prijs
vragen in het blad te laten ver
schijnen. 

Hier volgen de prijsvragen Gode-
l i s : 

1) een premie van 1.000 F. wordt 
uitbetaald aan de vlaamse boer die 
kan BEWIJZEN dat hij reeds een 
cent ontving van het miljard door 
de C.V.P. aan de boeren beloofd t i j 
dens de jongste kiesstrijd; 

2) een premier van 10.000 F. aan 
de Vlaamse werkman die regelmatig 
en vast werk, met verzekerd be
staan, in de door de C.V.P. beloof
de fabrieken heeft gevonden; 

3) een premie van 100.000 F. aan 
de C.V.P. zelf zo ze aan Goderis het 
bewijs levert dat de C.V.P. de re
pressie en epuratie heeft opgelost 
of zal oplossen, ZOALS BELOOFD, 
door AMNESTIE te verlenen. 

Kameraad Goderis eindigde zijn 
leuk betoog, onder algemeen ap
plaus, als volgt : 

waat komen de aan Vlaanderen 
beloofde fabrieken; in de Borinage, 

naar waar is het miljard, aan de 
boeren beloofd, gegaan : naar de 
Borinage ! 

De nieuwe leus van de C.V.P. is : 
.ALLES VOOR WALLONIË; NIETS 
VOOR VLAANDEREN ! 

De vergadering eindigde onder 
liCt zingen van de Vlaamse leeuw, 
in de beste stemming. 

VLAAMSE DAG 
in open lucht 

EIZERINGEN ter Heide, 19 JULI, te 3 u. 
St Kwintens-LENNIK <»> 

BEKENDE VLAAMSE SPREKERS 
Dhr. Ludo SELS. A. V A N M A L D E R E N , adv. D. DE-
CONINCK. Dr Leo W O U T E R S , Drs W i m JORISSEN, 
Volksvertegenwoordiger F. V A N DER ELST. 

VLAAMSE FEESTSTEMMING 
landelijk kader, strijdbaarheid 
ideaal voor een familieuitstap 
en voor de trekkers (kampeerterre in) 

Programma 
Namiddagvergader ing in open lucht te 3 u. 

Bij slecht weder in de grote feestzaal ' de Kroon 
's Avonds te 7 u. eezellige private avond in de feestzaal 

• • de Kroon >. O.L.V. Lombeek (eetgelegenheid) 
's Voormiddags van 10 u. af : Bezoek nan het kasteel van 

Gaasbeek. 
Door uw talrijke opkomst wordt deze dag : 

DE V O O R B O D E V A N EEN N I E U W E L A N D D A G 

Beveiliging van het Vlaams erfgebied 
Arbeid en weivaart in waardigheid 

Vlaamse Demokratie en Europese horizon 

DOOR FEDERALISME 
EN ZELFBESTUUR! 

(1) Eizeringen ter Heide ligt in St Kwintens Lennik op de weg naar 
O.L.V. Lombeek aan het kruispunt der wegen Brussel-Ninove en 
Asse-Edingen. 

Te bereiken door de buurttram 
Brussel (Ninoofse Poort) - Ninove : halte Eizeringen 
Brussel-Zuid (Jamarplein) - Leerbeek : halte voor Gaasbeek 

en halte Belle Triene voor Eizeringen 
Verzamelplaatsen met gidsen 

Brussel Zuid (Jamarplein) en Brussel Ninoofse Poort 

Verantwoordelijke uitgever : Daniel Deconinck. Mollêrela»n 373. ükkel 

» ai "ih ï.a'' ".-rt^O?" 

^ 1 ANTWERPEN 

Berchem (Antwerpen) 

Onder voorzitterschap van Rudi 
Van der Paal had te Berchem een 

., belangrijke bestuursvergadering 
^plaats , ,die bijgewoond .werd door 

'ons gemeenteraadslid' t a r l o Kel

ners en arrondissementsvoorzitter 
Reimond Mattheyssens. De verga
dering, die in de beste stemming 
verliep, hoorde een verslag van se-
kretaris Piet van Dooren over de 
politieke toestand te Berchem. De 
abonnementenwerving, de leden
werving, de te voeren propaganda, 
werden besproken. 

Vanaf september zal het afde-
lingsbestvur iedere eerste maandag 
van de maand vergaderen. 

Anrwerpen srao 
PATAPOEF CKAEVBECK.\ R \ -
ZEND 

Kezend omwille van het aanhou
dend spervuur van onze gekozene 
in de Antwerpse gemeenteraad, 
advokaat Hugo Schilt/, in verband 
met het verbod van onze amnestie-
betoging van 5 april 11. heeft Craey-
beckx, tegen zijn gewoonte in. geen 
toelating willen geven voor onze 
rrlikrowagen om in de stad te rijden 
om propaganda te maken voor on
ze volksvergadering van 5 juli, die 
in het teken van de talentelling 
staat. 

Antwerpen stad 
Onverpoosd wordt thans gewerkt 

aan de organisatie van Antwerpen 
stad. Een nauwkeurig adressen-
stelsel werd opgemaakt. De huis
bezoeken volgen... Antweipen stad, 
wij herhalen het. wordt een model-
aTdeling. 

« STK'JO r, IS VERSCHENEN 
Het maandblad * STRIJD J, uit

gegeven door de Nationale Propa-
gandaraad en bestemd als kontakt 
tussen alle propagandisten is op 
26 .iuni 11. verschenen. Herman Bos
mans schreef de <^ Verantwoor
ding ». Rudi Van der Paal schreef 
een korte biografie van Frans Van 
drr Eist. terwijl het blad opge-
.'mukt werd met foto's van Dr Leo 
Wouters, Reimond Mattheyssens, 
ydvokaat Schiitz, Frans Van der-
Eist en Wim Jori,ssen. Het blad 
kondigt verder de hulde aan Jan 
de Bondt aan, en bespreekt uitvoe
rig de besluiten van de Nationale 
Kaderdag van de propagandists» 
van 31 mei 11. 

Het redaktiesekretariaat van het 
blad is gevestigd bi? Wim Macs, 
Lanteernhofstraat. 28, Borgerhout 
nel. 39.P2.05). 

ANTWERPEN \A.4R DE VLAAMSE 
DAG TE EIZERINGEN TER HEIDE 

Zondag, 19 juli te 15 uur vindt 
te Eizeringen ter Heide (Brabant) 
een grote Vlaamse Dag plaats, waar 
korte toespraken zuilen gehouden 
worden door volksvertegenwoordi
ger Frans Van der Eist, advokaatj 
Daniel 3ft Coninck, Drs Wim Joris
sen, Dr Leo Wouters, en Ludo Sels. 
. Het programma vooiziet het op
treden van koren, muziekkapellen, 
en van de Vlaamse Harmonie van 
Brussel. 

Het arrondissement Artt werpen 
Zal sterk vertegenwoordigd zijn op 
deze veelbelovende manifestatie, 
die in open lucht zal plaats vinden. 

Wie vervoer wenst naar Eizerin
gen schrijve in op volgende adres
sen : 
— Rudi Van der Paal (tel. 33.85.65) 
•— Wim Maes. Lanteernhofstraat, 

28. Borgerhout (tel. 39.92.06) 
— Gemeenteraadslid Juul Dillen, 

Buurtspoorweglei, 87, Borger
hout (tel. 35.09.28) 

— Carlo de Ridder, Boteriaarbaan, 
290, Deurne 

— Frans Peeters, Speelpleinstraat, 
53, Merksem (tel. 45.92.74) 

— Jef Bosmans, Korte Heuvel
straat, 9b, Kalmthout 

— Herman Bosmans, Kapelstraat, 
7, Ekeren-Mariaburg 

— Frans Verhoeven. Wezelsebaan, 
Schoten (tel. 52.48.89) 

— Piet van Dooren, Ferdinand Coo-
.semansstraat, 81, Berchem 

— Piet Vereecken, Jozef Hermans
lei, 23, Mortsel 

— Leo Keteleer, Willemsstraat, 67, 
Boechout 

— Maurits van der Bruggen, Smol-
dersblokstraat, 26, Edegem 

— R. Willeme, de Pélichylaan, 53, 
's Gravenwezel 

— Stan Verhoeven, Hoogeind, 20, 
Stabroek 

— Op de Becq, Groenstraat, 27, 
Hove 

— Dolf Cuypers, Antoon van Dijck-
straat, 5, Antwerpen (tel. 
39.89.63) 

BRASSCHAAT-GEMEENTEPARK 
Onder de auspiciën van het Ge-» 

meentebestuur voert het Gulden-
sporencomite in het raam van d9 
Gulden Sporenfeesten 1959 op 11 en 
12 juli te 20 u. 30 

ELCKERLYCK 
op. 

Regie : John Mertens. 
Feestredenaar : Dhr Neutjens. 
Alle bewuste Vlamingen uit h e i 

Antwerpse en de Kempen worden 
die dagen te Brasschaat verwacht. 

http://39.P2.05
file:///A.4R


8 DE VOLKSUNIE - 4 JULI 1959 - Nr 13 

1 O-VLAANDEREN 

Cent-Eekio 
Schoon klaart de dag. ^f 

Hoog waait de vlag. 

Wie niet dapper is kan bij ons 
niet staan. 

Gent bevestigde op zaterdag 27 
juni in de zaal Roeland eens temeer 
zijn bereidwilligheid om rond het 
Gentse vaandel geschaard de ver
antwoordelijkheid in de harde strijd 
voor Vlaanderens ontvoogding, op 
te nemen. Een 300 getrouwen wa
ren opgekomen om de plechtige 
overhandiging van onze arrondisse-
mentsvlag bij te wonen. Naast tal 
van vooraanstaanden uit het Gent
se, begroetten we ook Bob Maes-
V.M.O.-leider, de algemene propa
gandaleider Rudi Van der Paal en 
het onvermoeibare provincieraads
lid Ward Rolus. Antwerpen laat 
Gent niet los, niet op zijn Craey-
beckx, Brussel, maar in stevige 
werkelijkheid zoals verbeten natio
nalisten eenmaal zijn. Het was dan 
ook met een zichtbare voldoening 
voor de talrijke opkomst, dat voor
zitter Omer Van de Kerkhove de 
vergadering opende en onder dave
rend applaus de gouwvoorzitter Dr 
Wouters het woord verleende. Spre
ker behandelde de meest dringende 
vraagstukken van het ogenblik -
Taalgrens - Zelfbestuur - Amnes
tie - Werk in eigen streek. 

Op zijn eigen boeiende wijze, ont
rolde Dr Wouters de tragische film 
van het hedendaagse Vlaanderen 
in de unitaire staat en beklemtoon
de de noodzaak om het volk dege
lijk voor te lichten. Na een uit volle 
borst gezongen « Wij zijn bereid » 
was het grote ogenblik aangebro
ken. Voor een rechtstaande geest
driftige vergadering werd het nieu
we vaandel binnengebracht, voor
afgegaan door de algemene voor-
7itter, Mr Van der Eist, de peter Os-
c.i Glas en de meter Mevr. Dr 
Wannyn. Afgevaardigden yi'̂  ieder 
distrikt omringden de vlag, die de 
algemene voorzitter na het schet
sen van de historische betekenis 
ervan, plechtig overhandigde. De 
peter Oscar Glas in een gloedvolle 
rede betuigde de vechtlust en de 
trouw van onze uitgeweken volks
genoten, wier zorgen steeds naar 
Vlaanderen uitgaan. Na een korte 
oproep voor medewerking en steun, 
leidde de gouwvoorzitter de alge
mene voorzitter als tweede feest
redenaar in. Dr Wouters belichtte 
de zware taak die cp de schouders 
rust van onze volksvertegenwoor
diger, bracht hulde aan de werk
kracht van deze en sprak in naam 
van allen de waardering uit voor de 
werfkracht en de standing die hij 
aan de partij verleent. 

Enigzins verveeld om de hem, te
recht toegezwaaide lof, nam IMr Van 
der Eist het woord. Spreker behan
delde vooral de dubbelzinnige hou
ding van de zogenaamde Vlaamse 
volksvertegenwoordigers, die nooit 
konsekwent kunnen zijn. Partij en 
eigenbelang gaat bij hen steeds 
voer, de rest is ijl gepraat, waar
mee de lauwen gelijmd en de lam
me goedzakken gepaaid worden. Na 
een oproep om in het Gentse eens
gezind rond het vaandel geschaard, 
de strijd voor de ontvoogding ver
der door te voeren, werden de me
ter Mevrouw Dr Wannyn en Me
vrouw Dr Wouters, door twee mili
tanten, bloemen aangeboden. De 
anekdotische beschouwingen van 
sekretaris Jan Steurs, die de over
handiging der bloemen vooraf ging, 
laten we buiten beschouwing. 

Onthouden v;e enkel de verdien
de hulde, gebracht aan al die stille 
Vlaamse vrouwen, wier echtgenoten 
dag en nacht in de bres staan en 
die zulks alleen kunnen bolwerken 
door de steun van hun onderschei
dene vrouwen. 

Voor een vrijgezel Is zulks heel 
goed aangevoeld. Na het zingen van 
het nationaal lied, eindigde deze 
pracht'ge dag, die we ons nog lang 
zullen herinneren We danken allen 
die tot het welslagen ervan hebben 
meegewerkt, de aanwezigen zowel 

als de jeugd, die voor de muzikale 
omlijsting zorgde, maar in de eer
ste plaats de meter en peter Mevr. 
Dr Wannyn en de heer Oscar Glas. 
Gent houdt het vaandel hoog, 
trouw tot ter dood. 

Hou Zee. 
Die van Gent. 

Cent 
Wie meewil naar de Vlaamse dag 

te Eizeringen, kan steeds inschrij
ven, lokaal Roeland, Korte Kruis
straat 3. Vertrek van de autokar op 
19 juli om 9 uur 15. Personenwa
gens sluiten desgewenst aan. 

ZIEKENKAS 

Vergeet uw plicht niet. .Vlamin
gen steunen de eigen organisaties. 
Sluit aan bij de Vlaamse Ziekenkas 
Opstanding, sekretariaat Struifstr. 
5 Gent. 

Aalst 
Te Aalst verscheen een nieuw 

maandblad 4 Onze Strijd » uitgaan
de van Volksunieleden. De bedoe
ling is het in elk huis van Aalst dit 
blad te verspreiden om zo dadelijk 
voeling te hebben met alle volks
mensen. 

Onze Strijd kost 2 F. en het abon
nement 20 F, Zich richten tot Hu
go De Beul, Eikstraat 19 Aalst. 

NAAR HET N. V. ZANGFEEST 

Zoals elk jaar worden uit het 
arrondissement Aalst tal van bus
sen naar Antwerpen ingelegd om 
de vergadering van de Volksunie en 
het Zangfeest bij te wonen. 

Wie nog niet Inschreef kan zich 
nog steeds opgeven bij de propa
gandisten. 

Lede 
Ook Lede heeft zijn eigen volks

unie-blaadje, dat maandelijks ver
schijnt. Wij zijn er reeds aan ons 
zesde nummer. 

In onze gemeenteraad wordt door 
onze beide afgevaardigden flink 
werk verricht. Op voorstel van oud-
burgemeester Jef Cool, verkozen 
met meer dan duizend voorkeur
stemmen nam het voltallig gemeen
tebestuur met algemeenheid van 
stemmen een motie aan voor amnes
tie en tegen de talentelling. De 
motie werd gestemd door de twee 
Volksunieleden, de ene socialist, de 
twee liberalen en de zes C.V.P.-ers. 
De zweep werkt uitstekend te Lede. 

Zottegem 
VLAAMSE CLUB 

Zaterdag 12 september, het Na-
jaarsfeest van de Vlaamse Klub, in 
de zaal Parking te Zottegem, met 
bet volledig orkest (18 uitvoerders) 
van Francis Bay. 

Bespreek zeer tijdig uw plaatsen 
want het gaat naar.. . een <> over
rompeling *. 

M BRABANT 

PREMIERE TE BRUSSEL 
Te Brussel werd een première ge

geven van een Tsjeko-Slovaakse 
film over de wereldtentoonstelling 
1958. In die film vertoonde men 
beelden van de Belgische kust, 
waaronder één reuzebunker die er 
nog staat van onder de oorlog. Op 
die bunker stond in geweldig grote 
letters geschreven : STEMT VOOR 
DE VOLKSUNIE. Onnodig te zeg
gen dat er algemene hilariteit ont
stond in de zaal bij de aanwezigen. 
Wat gaan onze arme Belgische 
kommunistjes doen met die film ? 

Leuven 
Op initiatief van student Guido 

van 't Velt werd er in het kanton 
Leuven een Volksuniejongeren-af
deling opgericht, afdeling die later 
tot heel het arrondissement zal 

S T E Ü N F O N D S 
Voor het steunfonds ten voor

dele van onze veroordeelde propa
gandist, die om wille van een onno
zel verkiezingsrelletje met een 
C.V.P.-er tot 62.147 F. veroordeeld 
werd kwamen volgende bedragen 
binnen. 

Arrondissement Dender-
monde (bij vergissing op vo
rige lijst niet vermeld) 500 
Afdeling Terjoden 450 
Afdeling Deurne 200 
Gies Cosijns 100 
Nog een schepje uit Aalst 50 
Vercruyse, Woluwe 20 
Arrondissement Dender-
monde (2de storting) 200 
Propagandisten uit Aalst 215 
V. Tongeren 50 
Een kruimeltje uit Berlaar 20 
Lahaye, Gentbrugge 100 
Logghe, Assebroek 100 
Mortsel 200 
Afdeling Herdersem 200 
Claessens, Zoersel 200 
Vermote, Roeselare 25 

Een oud-soldaat van de F. 
Kompanjie 
Mertens, Antwerpen 
Onbekend, Astene 
Naamloos 
Van 't Velt, student, Leu
ven 
Naamloos, Edegem 
Frans Van Loo, Brussel 
Kolportage Gent - Brussel 
Afdeling Deurne (2de stor
ting) 

Uit Nederland 
Afdeling Gent 
Uit Göteborg, Zweden 
Oostakker 
Mevr. X., Wallonië 

20 
100 
100 
500 

100 
100 
100 

1560 

200 
100 

1000 
60 

500 
100 

Totaal derde lijst 
Overdracht vorige 
lijsten 

twee 
7.170 

37.893 

45.063 Algemeen totaal 

Voor stortingen : Postrekening 
nr 5445.46 van Wim Jorissen -
Brussel. 

De Mtriister Vérbrak drie 

beloften 
(Vervolg.van blz. 5) 

alle-, ojmitniw is moeten beginneu 
oiiulat haar kaïKJidaatsdiploiiia van 
de slaai.suniversiteit te Elisaliotli-
siad door de slaatsuniversileit te 
Luik NIET ERKEND WERD. Ts 
dat wat onze Vlaainae studenten ie 
vachten staat ? Inderdaad er be-
t-laat een wetsvoorstel over (1" gelljk-
V aardigheid, maar meer i.,>n één 
wetsvoorstel is nooit wel geworden, 
of jaren later... 

WAAR VOOR UW GELD EISEN, 

VLAMINGEN ! 

Ifet bericlit van de af.scliaffing der 
Nedeilandse afdeling Toegepaste 
Wetenschappen werd door een van 
de plaatselijke kocranten triomfan
telijk in blokletters geplaatst op de
zelfde bladzijde waarin meegedeeld 
werd dat de Belgische senaat spe
ciale Ifredieten had goedgekeurd 
\-oor Kongo. Vlamingen hoelang gaat 
ge nog met uw, pardon, met xiw 
HH\ien laten spelen ? 

uitgebreid worden. Wie hiervoor 
belangstelling heeft of wenst mee 
te helpen kan voeling nemen met 
Guido van 't Velt, Naamsevest 46, 
Leuven (tel. 241.84). 

Kanton Asse 
Ons kanton verzorgt de organi

satie van de VLAAMSE DAG te 
EIZERINGEN. Propagandisten vrij
willigers melden zich schriftelijk 
aan bij Lode DE SMEDT, Stwg. op 
Brussel, 92, Asse, uiterlijk 10 juli 
(tel. 52.61.66). 

OPROEP TOT AL ONZE 
PROFAGANDIsiEN 

Propagandisten, 
Zelfs de zomermaand juli stelt 

nog zware eisen aan onze propa
gandisten. 

Wij verwachten U en uw vrien
den niet alleen de voormiddag van 
het zangfeest op onze traditionele 
volksvergadering, die ditmaal in 
het teken staat van een ongenadige 
kampanje tegeti de Talentelling, 
maar wij verwachten U ook, talrijk 
en geestdriftig,' op onze GROTE 
VLAAMSE DAG IN OPEN LUCHT, 
die plaats heeft zondag, 19 juli te 
15 uur te Eizeringen ter Heide (in 
het Payottenland). 

Onze vrienden uit Brabant heb-
•ben dit initiatief genomen en ons 
het programma medegedeeld. Een 
heerlijke feestwijzer werd opgesteld, 
waarin naast de voormannen van 
de partij, die er het woord zullen 
voeren, tal van koren, muziekka
pellen en de « Vlaamse Harmonie 
van Brussel » zullen optreden. 

Vergeet het niet : voor onze nieu
we doorbraak in het Payottenland 
is uw aanwezigheid te Eizeringen 
ter Heide van het hoogste belang. 

Namens de Nationale Propagan-
daraad, 

Rudi Van der Paal. 

Kanton Vilvoorde 
Een propagandatocht door Ma-

chelen boekte winst. 
Een kantonnaal Volksunieblad 

werd opgericht onder de benaming; 
« THOR s>. 

Huisbezoeken werpen vruchten 
af. 

De ploeg van Vilvoorde is op de 
goede weg, alle zeilen bij. 

Langs deze weg nodigen wij onze 
leden en simpatisanten, die ons 
blad « THOR » niet zouden ontvan
gen hebben uit deel te nemen aan 
het Vlaams Nationaal Zangfeest te 
Antwerpen. 

Richtlijnen : We komen samen 
aan de Rooseveltlaan - Hendrik I 
lel (standplaats cirk Semay) om 
9 uur stipt, en de deelnemers stap
pen ook op bovenvermelde plaats 
In de Bus uit Brussel. 

Automobilisten parkeren op de 
Koemarkt. 

Dienstbetcc?] 
ZOEKERS 

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

- - 0 — 

26-jarige kd. zoekt betrek, als be

diende of verteg. (meubels). Ned,, 

Duits, Frans. Kan auto besturen, 

Schr. beheer bl. J.P.M. 

FEESTWIJZER VAN DE VOLKSVERGADERING VAN 5 JULI (voor
middag Zangfeest) te Antwerpen, zaal Majestic, Carnotstraat. 90 (Aanvane 
te 10.30 uur). * 

— Intrede van muziekkai>ellen, sprekers en de jubilaris Jan de Bondt. 
— Welkomwoord door Prof. Dr. Walter Couvreur. 
— In Memoriam : Meester Jef van Hoof, Mevr, Blanka Gyselen, de inge

nieurs Standaert vader en zoon, gemeenteraadslid Jos de Groof Jef 
Clottens. ' 

— Korte toespraken door dhr Reimond Mattheyssens en door oud-volks
vertegenwoordiger Dr Rik Ballet. 

— Huldebetoon aan Jan de Bondt ter gelegenheid van zijn 7-ste verjaar
dag. Namens het inrichtend komitee geeft dhr Karel Dillen lezing van 
het hulde-adres. 

— Korte toespraken door Dr Leo Wouters en volksvertegenwoordiger Frans 
Van der Eist. 

— Slotwoord door Prof. Dr Walter Couvreur. 
Het geheel wordt omlijst met het optreden van muziekkapellen en sa

menzang onder leiding van Dr Juul van Boxelaer. 
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