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IJZERBEDEVAART 

Onimaskering en 
scherpe aanvalsgeesl noodzakelijk ! 

De naoorlogse IJzerbedevaarten zijn er nooit in geslaagd een groot 
deel van hen die nooit een vooroorlogse bedevaart wilden missen, opnieuw 
naar de Bedevaartweide te trekken. Zij zijn er evenmin in geslaagd op 
een andere wijze enigszins peil en deelnemersaantal van de vooroorlogse 
Bedevaarten te benaderen. 

De tegenstelling met de Vlaams Nationale Zangfeesten is treffend. 
Daar een groter aantal deelnemers dan voor de oorlog, daar over het alge
meen ook bevrediging na afloop ervan. 

Het aantal deelnemers bij de 
jongste bedevaart was eerder af dan 
toegenomen. 

Ook de beide jaren voordien werd 
geen noemenswaardige vooruitgang 
gemaakt wat de opkomst betreft. 

De IJzerbedevaarten, daar zij in 
'leven geroepen werden als een ak-
tleve belijdenis van de ideeën, 
waarvoor de Vlaamse frontsoldaten 
In '14-'18 stierven, en als een jaar
lijks gewetensonderzoek om onze 
opmars naar de verwezenlijking 
van die ideeën na te gaan. is de 
Baak van elke bewuste Vlammg. Het 
Ideaal van onze IJzerhelden was 
hoofdzakelijk een politiek ideaal : 
zelfbestuur. Hun geest was een 
Vlaams nationalistische. 

Daarom dat alle Vlaams-nationa
listen verantwoordelijk zijn voor de 
geest waarin de IJzerbedevaarten 
plaats vinden. Het IJzerbedevaart-
komitee dient in die geest te leven 
en te handelen. Zoniet schiet het 
tekort en zijn de Vlaams-nationa
listen verplicht voor de nodige ver
anderingen in te staan. 

Wij hebben de laatste jaren het 
een en het ander ten goede weten 
veranderen. Het door de C.V.P.-ers 
opgedrongen wapperend bewijs van 
onze Vlaamse burgertrouw, de drie
kleurige vlag, werd verwijderd. De 
leuzen : amnestie en zelfbestuur 
kregen de ereplaats. Een of twee 
gelegenheidsredenaars waren goed 
of uitstekend. 

In de kern van de zaak kwam 
echter niet veel verandering. De 
rede van de voorzitter, die de geest 
van het Bedevaartkomitee en de 
geest van de deelnemers moest 
weerspiegelen getuigde van een ver
valste geest. De geest van de IJzer-
jongens was strijdbaar, aanvallend 
en belijdend Vlaams-nationaal, de 
geest van de rede van de voorzitter 
was dit nooit. 

Wij weten het wel. Prof. Fransen 
Is een beminnelijk man. een moedig 
man, een gedienstig man. Wij wil
len dit niet alleen aanvaarden, wij 
weten dit omdat wij Prof. Fransen 
goed kennen. 

Maar Prof. Fransen Is grondig 
een a-politiek man, niet alleen een 
a-partijpolitiek man, maar dood
eenvoudig een a-politiek man. Hij 
voelt niets voor de politieke strijd 
in de eerste gelederen, waar noch
tans een voorzitter van een IJzer-
bedevaartkomitee net zo goed als 
die van een Vlaams Nationaal Zang
feest dienen te staan. De redevoe-
rinen van een Dr. Portier leggen 
daarvan getuigenis af, die van Prof. 
Fransen niet. 

Het verschil tussen een vooroor
logse Prof. Daels en een Prof. Fran
sen is niet alleen een verschil in 
toon, zoals leden van Tïèf Bede
vaartkomitee vaak beweren, het is 
een verschil in mentaliteit. Een re
devoering van Prof. Daels voor
gelezen door een Prof. Fransen blijft 
een redevoering van Prof. Daels 
terwijl een rede van Prof. Fransen, 
voorgelezen door een Daels. geen 
redevoering Daels wordt. 

Ook bezadigde mensen kunnen zo 
radikaal zijn als temperamentvolle
en radikalen. 

De geest van een vooroorlogse 
Daels was een onverbiddelijk aan
vallende geest. 

Onverbiddelijk was toen het 
Vlaams gewetensonderzoek. Wat 
was er in het afgelopen jaar gedaan 
voor de uitvoering van het geeste
lijk testament van de gevallen 
IJzerjongens ? Welke Vlaamsgezin
den hadden op de plaats waar zij 
stonden hun plicht niet gedaan ? 
De valse Vlaamsgezinde maskers 
werden, zonder plichtplegingen af
gerukt ? 

Dat was de enig juiste, de enig 
doeltreffende geest. 

Onze deelneming aan de Vlaamse 
Beweging mag geen zondagsbezig
heid zijn, geen stokpaardje, geen 
ontsparming, zij dient wezenlijk, 
volledig en radikaal te zijn. 

Prof. Daels eiste rekenschap van 
de politieke rs en van hun beloften 
op Vlaams gebied. Thans luiden die 
vragen : 

Eyskens. wat komt er van de be
loofde vastlegging van de taalgrens 
en van het degelijk taaistatuut te 
Brussel ? 

Eyskens, wat komt er van de 
plechtig beloofde Invrijheidstelling 
van Dr. Elias, wat komt er van de 
beloofde ruime amnestiemaatrege-
len ? 

Eyskens, wat komt er van de be
loofde industrialisatie van Vlaan
deren ? Voor wanneer de eerste 
stikstoffabriek in Limburg ? 

Vlaanderen dient de politiek te 
gebruiken en niet de politiek 
Vlaanderen. Prof. Daels gebruikte 
de politiek en wist munt te slaan 
uit de beloften op Vlaams gebied. 
Hij liet de IJzerbedevaart niet mis
bruiken door de schijnbaar Vlaams
gezinden. Slechts wie Vlaamsgezind 
handelde bleef bulten schot. De 
huichelaars werden door hem niet 

gespaard. Iedereen die zich Vlaams-
gezind noemde, diende Vlaams-
gezind te handelen op de plaats 
waar hij stond. De • Vlaamsgezin
de > parlementairen en ministers 
op de plaats waar zij stonden. De
den ze het niet, dan werd dit ont
huld en scherp aangeklaagd. 

In een strijd is dit de logika zelf. 
Op de naoorlogse IJzerbedevaarten 
gold die logika nooit. 

Wij weten dat Prof. Fransen zich 
moedig gedragen heeft na de oor
log. In de harde strijd die wij voe
ren zijn we echter verplicht te kij
ken naar de mensen zoals ze nu 
zijn en niet zoals ze waren. De 
meest verdienstelijke verminkte Is 

niet meer bruikbaar voor de ver
dere strijd. Het is hard maar in de 
strijd gaat dat zo, moet het zo 
gaan. Slechts heden en toekomst 
tellen. 

Laat Prof. Fransen ook nu die 
moedige man zijn en de spreek
buis worden van de echt Vlaams 
nationale geest, de geest van de 
grote doden. Laten de toch talrijke 
Vlaams nationalisten in het Bede
vaartkomitee hem daarbij helpen 
en volledig steunen. 

Dan verandert de geest van de 
IJzerbedevaarten, Zij hebben het 
hard nodig 

DE VOLKSUNIE 

LIMBURGSE MIJNEN MARGINAAL 

EEN SCHERPE AANKLACHT 

Op de zevende bladzijde in dit 
nummer vinden onze lezers de 
merkwaardige brief die 43 Limburg
se mijningenieurs aan eerste-minis-
ter Eyskens geschreven hebben. Wij 
verdenken er onze mijningenieurs 
— waarvan we geen enkele per
soonlijk kennen — niet dat ze doel
bewust in de kaart van de Volks
unie hebben willen spelen. De in
houd van hun brief kan echter geen 
betere bevestiging zijn uit bevoegde 
bron, van de stelliiflen die wij reeds 
jaren vooropzetten en waartegen de 
kleurpartijen, die weten dat deze 
stellingen juist zijn maar die ge
bonden liggen aan de Société Géné
rale, niets anders dan afleidings
argumenten wisten te vinden. 

Wrang klinkt de opmerking dat 
men de jonge mijningenieurs, die 
men thans tracht kwijt te geraken, 
aan de universiteiten geronseld 
heeft met een argument als dat van 
de « civieke > plicht. Onze jonge 
mijningenieurs, zo ze geen Vlaams-
natlonahsten zijn. zullen thans de 
waarde van holle patriotische woor
den als « civisme » leren begrijpen. 

Civisme in dit land betekent voor 
de Vlamingen doodeenvoudig de be

reidheid gewillig en geduldig de 
ekonomische druk en de heer
schappij van de Waalse-Brusselse 
minderheid te ondergaan. 

Wat verwijten onze mijninge
nieurs aan de beheerraden van de 
mijnen ? 

Dat zij de Limburgse mijnen mar
ginaal maken door het beheer er
van te verbinden met dat van niet 
meer renderende Waalse mijnen en 
door het afromende kompensatie-
stelsel : « De financiële banden van 
zekere (mijnen) onder hen met 
submarginale mijnen in het zuiden 
van het land en het oude stelsel 
van de kompensatie hebben de hui
dige financiële moeilijkheden van 
de eigen mijnen verzwaard en bo
vendien hun eigen ekspansie ge
remd >. 

Zoals men weet staat het Lim
burgs bekken in de Europese Ge
meenschap vcor Kolen en .Staal op 
de 9de plaats gerangschikt, het 
Waals bekken deelt samen met het 
Italiaanse de 12de of laatste plaats. 
De solidariteit van de Limburgse 
mijnen met de tot ondergang ge
doemde Waalse mijnen kan alleen 
maar ook onze Limburgse mijnen 
naar de dieperik voeren. Het gebrek 
aan samenwerking en de onder
linge strijd van de zeven Limburg
se mijnen anderzijds kan alleen 

door Wim Jorissen 

maar schadelijk zijn voor elk van 
hen afzonderlijk. 

Hoe zien zij de redding en de 
bloei van ons Limburgs mijnwezen? 

Ten eerste door de losmaking er
van van de Waalse submarginale 
mijnen en van het kompensatiestel-
sel. 

Ten tweede door het samenbren
gen van de zeven Limburgse mij
nen tot een ontginningsbekken, on
der één beheer. 

Ten derde door de uitbouw van 
gezamenlijke nevenbedrijven. 

De taak van de regering hierbij ? 
De Limburgse mijnen in naam 

van het algemeen belang daartoe 
dwingen. 

Kan het Limburgs beklcfn dan tot 
bloei komen ? 

De Ingenieurs, die toch deskundi
gen ter zake zijn, zijn daarvan over
tuigd : < Wij weten dat deze ziens
wijze fundamenteel juist is en tech
nisch financieel verantwoord ». 

De aanklacht is dus • duidelijk. 
Door beperkte persoonlijke belan
gen en door schuldig verzuim zijn 
de beheerraden van de zeven L-m.-
burgse mijnen — voor de helft 
Fransen, voor de andere helft Wa
len en Brusselaars met slechts twee 
Vlamingen Jan Gruiters en Hubert 
Leynen — er verantwoordelijk voor 
dat ons Limburg niet wordt wat Ne-
derlands-Limburg geworden is. 

(Vervolg op blz. 2) 
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Een scherpe aanklacht 

(Vervolg van blz. 1) 

Herhaaldelijk' hebben wij er op 
gewezen dat ons Limburgs mijn-
bekken iets enigs is over de hele we
reld. Er zijn kolen sinds vijftig jaar 
maar er is geen industrie. 

Onze Limburgse mijningenieurs 
•vestigen de aandacht erop dal die 
nevenbediijven thans noodzakelijk 
worden in het belang ook van het 
mijnwezen zelf. 

In een uitgave van 1955 (nr 1 in 
die jaargang) van de « Limburgse 
Ekonomische Raad * — een Raad 
die thans ook reeds sterk onder de 
plak ligt van de Société Générale 
- - onder de titel •' Problemen van 
het Kempisch Kolenbekken » heeft 
die studiedienst drie voorbeelden 
gegeven van valorisatie der steen
kolen 1. In de Borinage 2. in Lotha
ringen 3. in Nederlands-Limburg. 
In dit derde bekken is er opwekking 
van elektrische energie, zijn er 
cokesfabriekcn, is er gasvoorziening, 
is er een stikstofbindingsbedrijf, 
zijn er scheikundige fabrieken. De 
Jaarlijkse kolenproduktie in Neder
land (12,5 miljoen ton) ligt noch
tans niet hoger dan in ons Kem
pisch bekken. 

In de scheikundige bedrijven 
alleen stelt Nederlands-Limburg 
7.000 personeelsleden aan het werk. 

In ons Limburg komen jaarlijks 
een kleine 3.000 werkkrachten bij. 
Duizenden werken anderzijds in 
Wallonië (het Luikse), te Brussel, 
in Nederland. De industiMalisatie 
van Limburg is dus een dringende 
noodzakelijkheid. Alle voorwaarden 
zijn daarbij voorhanden. In alle ons 
omringende landen viert de regio
nale ekonomle daarbij hoogtij. Bij 
ons heeft Eyskens het woord over
genomen maar het begrip uitgehold. 
De trusts willen niet. En de kleur-
partijen en kleursindikaten, die 
alle de mond gesmeerd worden, 
zwijgen. 

Wij alleen hebben steeds de waar
heid gezegd. 

Thans ook de mijningenieurs. 
Wanneer volgen ons de arbeiders? 

Wim Jorissen. 

Is Volksvertegenwoordiger 

Lindemans een warhoofd ? 
Deze vraag wordt gesteld, als men 

leest wat hij soms schrijft. In de 
vrije tribune van « De Standaard > 
die niet vrij is, maar zulks zou kun
nen worden, indien in het beheer 
van dat blad moderne mensen 
sfonden -, schrijft hij met een arge
loosheid, die bedroevend is, over de 
Vlaamse inwijking in Wallonië en 
Iaat verstaan dat wij, dank zij die 
inwijking de taalgrens naar het 
zuiden zouden kunnen verleggen. 

Alleen iemand die lijdt aan een 
Imperialistische drang kan denken 
aan dergelijke aktie. Alleen iemand, 
die twist en tweedracht over gans 
ons land wil bestendigen, kan der
gelijk waanbeeld aankleven. 

Lindemans meent waarschijnlijk 
handig te zijn door dergelijke art i
kelen te schrijven, maar dergelijke 
handigheid is gevaarlijk voor onze 
strijd. 

De besluiten van het Centrum 
Harmei zijn duidelijk en ingegeven 
door gezond verstand. Vlaanderen 
behoort tot de nederlandse kuituur 
en wie er zich gaat vestigen moet 
7ich, voor alle openbare betrekkin
gen, aan dat feit aanpassen. Wie 
zich in Wallonië vestigt, moet, zo
lang hij daar woont, eerlijk de 
franstaligheid van Wallonië aan
vaarden. 

Wie andere doeleinden nastreeft -
zoals de franskiljons in Vlaanderen 
en zoals Lindemans suggereert voor 
Wallonië - is een tweedrachtzaaier 
en zou een paar jaren proeftijd 
moeten doen in Zwitserland. 

Zulks betekent niet dat de Kerk 
en de sociale organisaties bij onze 
Vlaamse boeren en arbeiders in 
Wallonië hun kristelijke en soèiale 
plicht mogen verwaarlozen. 

Politiek mogen ze daar echter 
niet gaan bedrijven. Als ze zulks 
willen doen en als ze willen verhin
deren dat onze mensen verplicht 
worden uit te wijken en dikwijls 
hun geloof te verliezen, dan moe
ten ze in Vlaanderen aan politiek 
doen. Maar dan geen politiek zoals 
de unitaire partijen aanprijzen, 
maar Vlaamse doeltreffende poll-
Wek" 

Uitverkoop ? 

De Jezuiten hebben de knoop 
doorgehakt en de franstalige afde-
hng van de St Ignatiushandels-
hogeschool afgeschaft in het kader 
van de uitbreiding van hun hoger 
onderwijs aldaar. Naast al de stap
pen achteruit die we de laatste ja
ren deden betekent dit een stap 
vooruit. We zijn er de Jezuilen 
dankbaar om. 

Prettig is het na één enkele over
winning eens de pers na te slaan. 
« De Gazet van Antwerpen T die de 
maatregel lovend besproken had, 
krijgt de volle laag van -< La Libre 
Belgique J, die de grofste demago
gie pleegt. Wat met Leuven ? 
schrijft ' deze krant. Zal men ook 
daar de franstalige afdeling af
schaffen en de franstalige leerlin
gen naar de Vrije Universiteit te 
Brussel jagen ? « En omdat ze een 
geschakeerd antwoord vreesde vroeg 
ze te antwoorden jnet een « ja > 
of met een « neen » ! « De Gazet 
van Antwerpen » blijkt verrast 
door deze demagogie. Zij is de tijd 
vergeten, een goed jaar tenig, toen 
ze zelf de vraag stelde of de Volks
uniekiezers de uitroeiing van het 
geloof wilde, ja of neen, door in de 
kaart te .spelen van de Imksen. We 
voelden een tikje leedvermaak nu 
ze van hetzelfde grof laken een 
broek kregen. Het antwoord van 
« Dg Gazet van Antwerpen » is een 
zeer voorzichtige suggestie om de 
Franstalige afdeling van de univer
siteit te Leuven naar een Waal.se 
stad te brengen. 

In dit verband is het weer typisch 
dat de < radikaal Vlaamse » CV P.-
krant De Standaard niet zo ver 
durft gaan als de gematigde •? Ga
zet ». De weergaloze Bert D'Haese, 
die niet juist weet hoe minimalis
tisch hij moet doen om zijn nieu
we broodheren te behagen schrijft 
letterlijk : 

< Laat de t ibre gerust zijn. Als 
de Waalse en verfranste Brusselse 
studenten te Leuven zich van lie
verlede zullen leren gedragen als 
welopgevoede gasten en wat min
der als pretentieuze meesters, zul
len we niet ondernemen tegen de 
1 uitstraling > van onze gemeen
schappelijke universiteit. > 

Van de verfransingshaard spreekt 
d'Haese niet. Zelfs de administra
tietaai van de Leuvense universi
teit is nochtans Frans. En te He-
verlee groeit het franstalig middel
baar onderwijs. Maar zo is nu een
maal < De Standaard ». 

Er is maar één oplossing en dat 
is de franstalige afdeling te Leuven 
over te brengen naar Luik of Na
men. Leuven kan toch het groeiend 
aantal studenten niet meer slik
ken. De gelegenheid is dus gunstig. 

En de Waalse katolieken kunnen 
die kultuurhaard best gebruiken. 

Altijd bedrog 

In hetzelfde stuk < Le Libre vol
hardt in de boosheid » (4 augus
tus) waarin Bert de franstalige af
deling van de Leuvense universiteit 
wil laten, heeft hij het nog eens 
over de goede O.V.P.-politiek in
zake repressie in tegenstelling tot 
de slechte van de linksen. 

En hij verwijst naar een goede 
tekst in die Libre. Wij willen graag 
erkennen dat die Libre soms al 
eens beter is als « De Standaard > 
al ontploffen dan gewoonlijk De 
Standaardredakteurs van de nijd. 

Maar we hebben meer dan de 
buik vol van die goede teksten. Er 
is genoeg gekakeld. Er dienen ein
delijk eieren gelegd. 

Dat wij de C.V.P. aanvallen in 
zake repressie ? Wanneer zal < De 
Standaard > onze doorslaggevende 
argumenten daarvoor eens durven 
aanhalen ? Nooit! 

1. De repressiewetgeving werd 
uitgewerkt te Londen in een minis
terie met een katolieke meerder
heid (4 katolieke ministers tegen 
drie linksen) en wel door August 
De Schrijver, de voorganger van 
Theo Lefèvre als C.V.P. voorzitter. 

2. De eerste naoorlogse ministers 

van justitie, die de geest van de re
pressie verder bepaalden waren op 
uitzondering van Adolf van Glab-
beke allen C.V.P.-ers : Verbaet, du 
Bus de Warnaffe, Struye, Moreau 
de Melen. Zij hadden het leeuwen
aandeel ook aan de terechtstellin
gen. 

3. De auditeurs en rechters, die 
de repressie voerden, waren in 
meerderheid C.V.P.-ers, in minder
heid liberalen, in gering aantal .so
cialisten. 

Dat wat het verdere verleden be
treft. 

In een nabij verleden heeft de 
C.V.P. de stemmen van de meer
derheid van de incivieken geron-
sels met de ondubbelzinnige belof
te in verband met een onmiddellijke 
invrijheidsstelling van Dr. Elias en 
de dubbelzinnige beloften in ver
band met verregaande amnestie. 
Wat is er van gekomen ? Niets! 
Nogal logisch dat we dit bij her
haling aanstippen. Wij zullen het 
trouwens blijven doen. 

Dat deze regering in zake repres-
.sie beter is dan de vorige is de 
reinste leugen. Het tegendeel is 
waar ! Onder het duo Van Acker-
Lilar werden gemiddeld 7 incivie
ken per maand vrijgelaten. Onder 
het duo Eyskens-Merchiers is er 
dat nog 1. Zegge en schrijve één. 
Dat is de sintese van het samen
gaan van christendom en huma
nisme. 

Zijn deze feiten juist of niet 
juist. Standaard ? 

Zo het waar Is — en dat is het; 
jij durft het niet betwisten op grond 
van de cijfers — zwijg dan in alle 
talen. Het Franse « liegt, liegt, er 
blijft altijd iets van over > van Vol
taire heeft immers een Nederland
se tegenhanger : « Al is de leugen 
nog zo snel, de waarheid achter
haalt ze wel >. 

Waarom ? 

Waarom ons moe maken voor de 
incivieken vraagt ons een naoor
logs nationalist. Men zal slechts 
denken dat wij allen incivieken 
zijn. En de incivieken kiezen toch 
in grote meerderheid C.V.P. Wel
nu, steller dezes in geen inciviek 
en telt zelfs geen incivieken in zijn 
familie, wat in Vlaanderen al uit
zonderlijk is. Wij ijveren echter 
voor alle rechtvaardige zaken. Ook 
de boeren, midd£nstandérs, bedien
den en arbeiders kiezen in hun gro
te meerderheid voor de kleurpar-
tijen. De Vlamingen doen dit zelf 
voor 96 % ! 

Bij ons gaat het er echter niet in 
dat de ekonomische kollaborateurs 
(1300 veroordeelden op '-_ 70.000 
dossiers) praktisch allen vrij uit gin
gen, dat de vrijwillige arbeiders 
waarvan velen toch wapens maak
ten voor de vijand, niet verontrust 
werden maar dat iemand met een 
eenvoudige lidmaatschapskaart van 
het V.N.V. op zak maanden en soms 
jaren moest « zitten >. 

Wij nemen het niet aan dat een 
Dr. Elias in de Revangenis moet 
Éreperen terwijl de moordenaar 
Rinchard in vrijheid werd gesteld 
en de pooier Messina zijn bedrij
vigheid mag hernemen. 

En evenmin nemen wij het aan dat 
afgezette onderwijzers het moeten 
stellen met een maandelijks pen
sioentje van een 1.000 F. behaald 
door enkele jaren dienst als be
diende na hun vrijlating. Wie dat 
neemt en zich daarbij sociaal durft 
noemen, die heeft nooit begrepen 
wat sociaal eigenlijk betekent 

Standaard en Libre 

« Libre taai, wij taaier » drukt De 
Standaard, die ons weer eens wil 
wijsmaken dat ze niet zoals altijd 
zal kapituleien wanneer Eyskens 
op verzoek van Groot-Kapitaal, Hof 

of Kardinaal zijn wenkbrauwen 
fronst tegen de flaminganten. On
dertussen richt « De Standaard -
Het Nieuwsblad » volgens kroon
getuige 't Pallieterke franstalige 
kindervermakelijkheden in aan het 
strand. Dat is de typische Stan
daard-lijn. Vandaag wit, morgen 
zwart. Zij. zijn gelijk Bert D'Haese 
die zijn mond niet kan houden te
gen de Volksunie, maar die tegen 
zijn oude nationalistische vrienden 
mordicus volhoudt dat hij Volks
unie kiest. Die stem willen we dan 
nog verliezen ! 

Rechts en links 

« De Standaard > moet ons niet 
komen vertellen dat de linksen 
toch ook medeverantwoordelijk zijn 
voor de repressie. Hun aandeel was 
hoofdzakelijk onrechtstreeks : pers
kampanjes en ophitsen van het 
verzet. Maar de C.V.P. heeft de re
pressie uitgevoerd. Dat is veel er
ger. 

Het ergst van al is het echter 
dat de C.V.P. het thans wil laten 
doorgaan alsof zij de goede zijn en 
alleen de lik.sen de slechten. 

Wij zullen dan hierbij de klas
sieke vraag stellen. Wie had er het 
meeste voordeel bij dat het Vlaams 
Nationaal Verbond uitgeschakeld 
werd ? De C.V.P. of de linksen ? Het 
antwoord op die vraag is klaar. En 
het is geen toeval dat August De 
Schrijver, én de opsteller was te 
Londen van de repressiewetgeving 
én de eerste voorzitter van de 
C.V.P. Hij had dit voorzitterschap 
uitstekend voorbereid en opge
bouwd op het bloed en op de ellende 
van tienduizenden christelijke ge
loofsgenoten. De zetels van de na
tionalisten gingen naar de C.V.P., 
niet naar de linksen. 

Hebben wij dus niet het recht — 
en de zware plicht — ons meer te 
kanten tegen de huichelaars, de 
Farizeeërs, de C.V.P., dan tegen de 
gewone zondaars, de linksen ? 

Zo volgen wij het voorbeeld ons 
in de Bijbel gegeven en wij geloven 
dat men ons niet zal betwisten dat 
dit voorbeeld volgen goed is. 

Laat De Standaard ook onze ar
gumenten eens aanhalen en weer
leggen in plaats van kinderachtig 

te schreeuwen dat we hem het 
meest slaag geven. Hot komt er nit t 
op aan of men iemand aanvalt, h a 
komt pr op aan of de aanval pc-
grond is. Zal De Standaard du i \ (n 
polemiseren. Neen, lezer, let rr 
maar op. 

De waarheid ditnt angstvali'g 
verborgen te blijven, de fiktie m 
loven gehouden. 

Normaal 

In illo tempore, toen Spinoy n.i-
nister van Land.sverdediging vi/,..s, 
moest er in zijn departement r^n 
directeur benoemd worden. Velon 
dachten zich geroepen, m;5ar 
.slechts één zou uitverkoren worden. 

Gezien het waarschijnlijk de po
litieke kleur, maar niet noodzakt-
lljk de bekwaamheid van de kan
didaat, zou zijn die de mlnistjfr bi.1 
zijn keuze kon beïnvloeden, gingen 
al de kandidaten op zoek naar po
litieke .steun. Een bood zich aan bij 
de A.C.O.D., aldus zijn oude liefde 
voor het Kartel vaarwel zeggende, 
maar vernam daar dat zijn hiat-
.tijdige bekering tot het socialisten
dom niet als oprecht aanzien werd. 
Hij bekeerde zich dan maar tot hel 
kristendom. Men kon nooit weten. 

In de rangen van het kristendom 
was er echter ook een kandidaat, 
die reeds sedert zijn wieg knsten 
was en dus mocht aanspraak ma
ken op het eerste geboorterf'-ht. 
Helaas ! hij was Vlaming. 

Geen van beiden maakte echttr 
een kans onder het rode bewind. 
De Vlaming stemde dan maar hoop
vol voor de kristenen en zag inder
daad deze kristenen in zijn depar
tement aan het bewind komen. 

Kreeg hij zijn rechtmatige belo
ning ? Neen; de bekeerde karteli.st, 
mislukte aanhanger van het socia
listendom, werd door Minister Gil-
son tot de waardigheid van direc
teur verheven ! Waarom ? Waarom 
werd een oude trouwe kristen voor
bijgestreefd ? Het antwoord kennen 
we reeds 128 jaar. Hij was Vlaming, 
terwijl de nieuwe zeloot van het 
kristendom behoorde tot het uit
verkoren ras : hij was Waal. Van 
de acht directeuren werd hij de ze
vende Waal ! 

Zedeles van dat alles ? Heb geen 
vertrouwen in beloften en schone 
woorden. Neem zelf uw lot in han
den en ijver met ons voor meester
schap in eigen huis door federa
lisme. Alleen DAT zal alles doen 
veranderen. 

INWENDIGE VEILIGHEID 

— Luister, Casimir, en verklaar mij wat volgt : « een wetsontwerp tot 
bestraffing van de apologie van de misdaden en wanbedrijven tegen de 
uitwendige veiligheid van de staat en van misdaden en wanbedrijven die m 
strijd met de oorlogswetten en -gebruiken worden gepleegd >. 

— Wanbedrijf, antwoordde hij, kan niet anders slaan dan op Merehiers. 
Die oefent het bedrijf uit van professor en hij kent zijn vak niet. Dat js 
wanbedrijf. Wegens dat wanbedrijf hebben zijn studenten hem uitgejouwd. 
Maar ik weet niet of dat gericht is tegen de uitwendige veiligheid van de 
staat, het is meer gericht tegen de inwendige veiligheid van de wetenschap. 

— Juist geredeneerd, sprak ik, maar niemand schijnt te weten wat 
die uitwendige veiligheid is. 

— Dat is volgens de bepaling van een goede grondwet, zei hij, « cour-
te et obscure •>. De inwendige veiligheid is duidelijker. Gevaren voor onze 
inwendige veiligheid zijn kerels zoals Rinchard en voor de veiligheid van 
de meisjes kerels zoals die handelaar in blanke slavinnen die door Mer-
chiers worden losgelaten. En de inwendige veiligheid van de staat wordt 
alleen bedreigd door de mannen die ieder jaar naar Waterloo gaan om te 
betreuren dat Frankrijk België niet heeft kunnen annexeren. 

De « apologie van het verraad > is echter gericht tegen senator Orban 
die de lof van Elias heeft gemaakt nadat hij de begroting van Merchiers 
had gestemd. Zo krijgt ieder het zijne. 

— Volgens mij, Casimir, is heel dat onverstaanbaar voorstel gericht 
tegen de grote pieten van de weerstand. « Wanbedrijven die in strijd zijn 
met de oorlogswetten en -gebruiken », dat slaat op de weerstand. Mensen 
van uit een hinderlaag doodschieten, voetbrandeiij en andere brandijen, 
saboteren, oogsten vernielen tot schade van de bevolking en a»Td€re ver
makelijkheden, dat is toch tegen de oorlogswetten en -gebruiken. 

— Neen, zei Casimir, zij zijn de wet, de eer, het fatsoen, de uitwen
dige en inwendige veiligheid van de staat, zij zijn het verscheurende deei 
van de bevolking; de burgerdeugd, de burgerzin, de gedecoreerde fakkel
dragers. En Merchiers is ondergedoken In deze overdaad van deugd. 

— En wie laat hem doen, Casimir ? Hij is lid van de regering en hij 
kan dat niet op eigen hand. 

— Het is een regering van onderduikers, besloot Casimir. 

Cit, 

http://Waal.se
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Voor onze Landbouwers 

Mechelen 16 augustus 
DE MAAT LOOPT OVER! 

Laten we over bovenstaande t i 
tel geen dubbelzinnigheid bestaan. 

De maat loopt niet over van over
vloed. Het is integendeel de maat 
van verwaarlozing, van tegenslag, 
van bedrog die overloopt. Do voor
bije droogte heeft onze marginale 
kleine Vlaamse landbouwers tot 
wanhoop gebracht. 

De kleine Vlaamse boer is samen 
met de gedwongen werkloze en de 
mobiele maneuver de paria van de 
Belgische maatschappij. Zijn inko
men is vaak geringer nog dan dat 
van de werkloze. Toch ploetert hij 
voort omdat hij zijn ouders en zijn 
grootouders op dezelfde wijze heeft 
zien ploeteren. Omdat hij niet be
ter weet. Omdat niemand hem be
ter voorlicht. De spreuk van de vo
rige twee eeuwen « Houd ze braaf, 
houd ze dom » heeft op hem nog 
zijn volle uitwerking. Het is dan 
nog een geluk voor 's lands schat
kist dat hij niet beter weet. Zo de 
kleine boeren, in groter aantal dan 
thans reeds gebeurt, hun bedrijf 
opgaven zouden werkloosheid en 
gebeurlijk de pendelarbeid alleen 
nog maar toenemen. Verlaat hij 
zijn boerderijtje en wordt hij werk
loos dan zou hij aan het land jaar
lijks ongeveer 30.000 F. kosten. 
Niemand in dit land schijnt dit te 
bedenken. De kleine boer zelf ook 
niet. Hij is braaf, al te braaf, vaak 
sul. En als men hem zijn toestand 
uitlegt, begrijpt hij het niet, of be
schouwt hij u wantrouwend, met 
dat wantrouwen dat sinds genera
ties opgehoopt werd bij onze klei
ne boer. Al te veel mooipraters 
hebben hem reeds bedrogen, zodat 
hij degenen die hem de waarheid 
vertellen ook als mooipraters be
schouwt. C.V.P. en Boerenbond die 
hem kennen, doen natuurlijk niets 
om de kleine boer wat wijzer te ma
ken. Integendeel zij sterken hem in 
zijn vooroordelen, profiteren er van 
en buiten onze boerkens verder uit 

Niets is zo een karikatuur als de 
Belgische Landbouwpolitiek. In an
dere Westeuropese landen is de 
landbouwbegroting vaak vier en 
vijf maal zo groot. 

In vergelijking met Nederland is 
het landbouwonderwijs ternauwer
nood ontwikkeld. Wat hebben Boe
renbond en C.V.P. waarbij 85 %, zo 
niet meer, van onze boerkens aan
gesloten zijn, er ooit voor gedaan ? 
Zol«ng er geen opstandige boeren-
beweging losbreekt, die hen be
dreigt, zullen zij er ook niets voor 
doen. Van omscholing van de klei
ne boer naar de inustrie is er even
min sprake want er is geen Indus
trie. 

Onze kleine Vlaamse boer heeft 
de grootste gezinnen. Toch hebben 
Boerenbond en C.V.P. zijn kinder
vergoeding nooit kunnen brengen 
op de helft van het peil van die 
van de sekretaris-gëneraal of van 
de bankdirekteur. 

DE MAAT LOOPT 0\TER 

Zijn pensioen is dat van de zelf
standige. Onze middenstanders we
ten wat dat betekent. 

Een poosje hebben C.V.P. en Boe
renbond gevreesd dat een gedeelte 
van hun boerenslachtoffers hen 
zouden ontglippen. Dat was toen 
wij een strooibiljetten- en meeting
offensief bij de boeren ingezet had
den. Toen kwamen de beloften, ge
stolen uit ons program : afschaf
fing van de invoerbelasting op de 
landbouwwerktuigen, vermindering 
van de stikstofprijzen met 20 %, in
menging van varkensvet In maga-
rine om de varkensprijzen op peil 
te houden, verhoging van de land-
|)ouwbegroting met een miljard per 
Jaar. 

Al deze beloften werden natuur
lijk niet gehouden want de kleine 
boer heeft ook vorige verkiezing 
C.V.P. gekozen. Meer nog dan die 

beloften heeft het huichelachtig 
geloofsoffensief de kleine boer an
dermaal misleid. De langzame 
moord kon dus voortgezet worden. 

De voorbije droogte heeft de 
kleine boer en de tuinder een bij
komende zware slag gegeven. Waar 
•men reeds lang sukkelt komt een 
goede klap harder aan en is hij 
moeilijker te verwerken. 

Is het de slag die de boer wakker 
schudt uit zijn ergerüjke gelaten
heid. Betekent dit een begin van 
onstandigheid bij de boeren, op
standigheid die alleen hen redden 
kan ? 

In afwachting zien we met on
verholen genoegen dat enkele dui
zenden boeren het beu zijn en de 
vlag van de opstand tegen het ge
duld, tegen de gelijkmoedigheid 
en tegen de hypnose beginnen te 
zwaaien. Het zal weinigen verwon
deren dat het niet de Boerenbond 
is die in opstand komt (die deden 

dit maar voor een paar Jaar toen 
het de boeren toch nog minder 
slecht ging maar toen geen van 
hun ministers regeerde) maar dat 
het het Boerenfront is dat ander
maal het sein geeft. Op zondag 16 
augustus te 14 uur Zandpoortvest 
(Groentehalle) te Mechelen komen 
boeren en tuinders samen voor een 
grote protestbetoging. 

Daar wij elk initiatief tot verbe
tering van het lot van de boeren 
steunen roepen we hierbij onze 
boeren op, niet alleen zij die lid 
zijn van het Boerenfront maar ook 
de anderen, zelfs zij die door ge
dwongen geldleningen nog ver
plicht lid zijn van de Boerenbond. 

Slechts door harde strijd kan 
men in dit land iets afdwingen. 

Ter domentatie en als aansporing 
voor onze aangeslotene boeren ge
ven we hierbij de oproep weer van 
het Boerenfront voor de betoging 
van zondag 16 augustus. 

AAN ALLE BOEREN EN TUINBOUWERS 
Onze land- en tuinbouwbedrijven, 

vooral de kleine en middelgrote', 
bevinden zich sedert enkele jaren 
in een hachelijke toestand. 

Deze toestand is thans erger dan 
ooit en de toekomst ziet er zeer 
somber uit, wat men van officiële 
zijde ook moge beweren. 

De voornaamste oorzaak hiervan 
Is de verwaarlozmg van de land
en tuinbouw door onze regeerders. 
DAT moet NU veranderen, zoniet 
gaan wij regelrecht de ondergang 
tegemoet 

De ondervinding heeft ons ge
leerd dat wij geen heil kurmen ver
wachten dan van onszelf. 

Wijzelf, boeren en tuinders, moe
ten het loon opeisen dat ons recht
matig toekomt voor onze zware ar
beid. De veldvruchten, de melk, het 
vlees, de groenten en het fruit die 
wij voortbrengen, moeten eerst en 
vooral ONS laten leven. 

De schandalige toestand, door de 
regering geduld, dat eerst anderen 
zich vetmesten met de opbrengst 
onzer produkten en dat wij een ka
rig overschotje krijgen, bijaldien 
er overschot Is, kunnen wij niet 
langer aanvaarden. 

WIJ ZULLEN ONZE REGEER
DERS DWINGEN DE NODIGE 
MAATREGELEN TE TREFFEN OM 
ONS BESTAAN VEILIG TE STEL
LEN. BELOFTEN ALLEEN VOL
STAAN NIET ! 

« HET BOERENFRONT >, dat 
steeds de verdediging van alle 
land- en tuinbouwers zonder on
derscheid op zich heeft genomen, 
zal zich eens te meer vóór de wa
gen spannen. 

Wij organiseren ZONDAG, 16 
AUGUSTUS '59 een 

QROTE PR0TE5TBET0QING 
te MECHELEN 

Bijeenkomst te 14 uur aan de Zandpoortvest (Groentehalle). 

BOEREN en TUINDERS 
als een man stappen w/e op i 

Het bestaan van onze stand en de welvaart onzer gezinnen staan 

op het speL 

ZIJN ER 50.000 LANDBOUWERS TEVEEL 
Er werd in dit land sedert het 

einde van de oorlog bijna 50. mil
jard frank verkwanseld aan de 
koolmij nen. We zeggen VERLOREN 
GEWORPEN. 

Daartegenover werd voor 1959 
slechts 1 miljard beloofd als subsi
die aan de landbouwers. 

Naar het schijnt hebben onze 
landbouwers er niet veel van ge
zien en zijn zo ontevreden dat ze 
reeds op 16 augustus te Mechelen 
een protestbetoging organizeren. 

Nu zijn er ekonomisten die dit 
miljard misgunnen aan de land
bouw en beweren dat het ook een 
geldverspilling zou worden, omdat 
er 50.000 landbouwers te veel zijn 
in ons land. Volgens hen zou de 
landbouw moeten gesaneerd wor
den en zou dit moeten gebeuren 
volgens de harde wetten van de 
ekonomie : de zwaksten moeten 
Vb.Tdwijnen, opdat de toestand' in 
de landbouwbedrijven zou beteren. 

Wij vinden die argimienten te 
hard, omdat wij niet aanvaarden 

dat men wel miljarden laat verlo
ren gaan aan bedrijven, die wer
kelijk onmogelijk nog van enig nut 
konden zijn en omdat wij overtuigd 
zijn dat men voor de landbouw met 
veel minder subsidie veel meer kan 
bereiken. 

Door leiding te geven aan onze 
landbouwers, door ze scholing te 
bezorgen en ze in bepaalde streken, 
waar de verkaveling te erg is door
gedreven, aan te sporen tot het op
zoeken van Intensieve teelten, door 
braakliggende gronden te ontgin
nen, enz., kan de overheid, mits 
hieraan jaarlijks bv. slechts een 
miljard te besteden, oneindig veel 
bereiken. 

We weten dat er zelfs dan nog 
landbouwers zullen zijn die beter 
zouden te werk gesteld worden in 
de nijverheid, maar in ons land 
gaat dat niet; die mensen kunnen 
nergens naartoe tenzij.. . over de 
grens of naar het Walenland. 

Ook hier is er weer veel dat' af-
(Lees door op blz. 4) 

AMNE.5TIL' 

'J vraagt wie hier MERCHIERS is 

Open brief aan Fred Bertrand 
Voorzitter van de Vlaamse C.V.P.-

vleugel. 
Beste Fred, 

Bij de samenstelling van de rege
ringen na de jongste verkiezingen 
heeft het velen verrast dat jij niet 
geroepen werd als eerste Limburgse 
minister uit de naoorlog. Eyskens, 
onder de druk van de almachtige 
Société Générale, besliste er anders 
over en een van onze franstalige 
Limburgse parlementairen, Meyers 
kreeg de voorkeur. Het voorzitter
schap van de Vlaamse vleugel van 
de C.V.P. betekent thans de kom-
pensatie. 

Prettig zal die job niet zijn. De 
leidende posten in de C.V.P. zijn 
immers alle in handen van fransta-
llgen. De voorzitter van de C.V.P. 
senaatgroep De Smedt Is fransta-
lig. De voorzitter van de C.V.P. ka-
mergroep, du Bus de Wamaffe, Is 
franstalig. De voorzitter van de se
naat, de C.V.P.-er Struye, is frans
talig. De partijvoorzitter Theo Lefè 
vre is franstalig. Acht t an de twaalf 
C.V.P.-ministers zijn franstalig. 

Dat is de logika in een partij 
waarvan twee derde van de kiezers 
Vlamingen zijn en voor een groot 
deel Vlaamsgezind. 

Je zal in een partijbestuur zete
len op de zuiverste federalistische 
grondslag samengesteld. De helft 
Walen en de helft Vlamingen. In 
zo geval is de C.V.P. immers fede
ralist. Dat bij die Vlamingen dan 
nog franskiljons zijn is zo erg niet. 
Zij zullen het traditioneel Brussels-
Waals overwicht aan de top van de 
partij des te beter helpen In stand 
houden. 

Het is in zo een kring dat je je 
werk zal moeten verrichten, Fred 

Wij benijden je niet, maar we be
klagen je evenmin. Jij bent een 
oud-propagandist van Dr. Ballet. 
oud V.N.V. volksvertegenwoordiger 
in je arrondissement. In dat geval 
verkeert ook je kollega-voiksverte-
genwoordiger Bijnens, burgemees
ter te Genk, en een derde Limburg
se A.C.K.-er, de fameuze Reggers, 
lid van de bestendige deputatie. 

Gelijk zij heb jij na de oorlog de 
C.V.P.-weg gekozen. Jij persoonlijk 
bent er geraakt. 

Thans verwachten alle Vlaams-
gezinde C.V.P.-ers daden van je. Op 
deze daden hebben zij thans recht 
want Jij hebt hen die herhaaldelijk 
beloofd. 

Jij weet, Fred, dat wij in die da
den niet geloven. Niet dat je geen 
goede Jongen bent. Wij beschouwen 
Jetals de beste man, die de C.V.P. in 
Limburg heeft. En zeker geen vuil 
karakter zoals enkele van je gouw-
genoten. 

Dat we echter in die daden niet 
geloven komt door het feit dat het 
partijbelang in de C.V.P. geen 
Vlaamse veroveringen duldt omdat 
dan de Brusselaars en de Walen 
hevig kabaal zouden maken en de 
partij eenheid — het hoogste goed ! 
— teloor zou gaan. Die Vlaamse 
veroveringen kunnen er slechts ko
men door een Vlaamse partij . De 
vergelijking '18-'40 en '44-'59 ter
zake spreekt boekdelen. 

Wij geloven des te minder in die 
Vlaamse daden daar we thans he
laas reeds gezien hebben dat toen 

er sprake was van je kandidatuur 
voor het voorzitterschap van de 
Vlaamse vleugel je het niet eens 
meer aandurfde je partijgenoot De 
Saeger in zijn strijd tegen de hol
dings en haar sterke man, Eyskens, 
te steunen. Dat is een slecht teken 
voor je wil tot de strijd. De typi
sche C.V.P. ziekte, die van de kapi-
tulatie om hogerop te geraken, die 
daar als voornaamste politieke wijs
heid geldt, heeft je reeds te pak
ken. Wie begint met vallen, Fred, 
valt gemakkelijk opnieuw. 

Je mag de zaken niet te gemak
kelijk inzien, Fred. Wij kennen Je 
klassiek thema. « Wij A.C.V.-ers 
willen wel, maar het A.B.V.V. wil 
niet >. Het Is reeds een bewijs van 
gemis aan persoonlijkheid. Jullie 
moeten in het A.C.V. en in de 
C.V.P. niet naar het A.B.V.V. en 
naar de B.S.P. kijken. Integendeel, 
ga hen voorop ! Dat is de taak van 
een dinamisch sindikaat en van een 
dmamische partij , die jullie bewe
ren te zijn. 

Vlaanderen verwacht van Je de 
vervulling van de C.V.P. verkie
zingsbeloften, vastlegging van de 
taalgrens en degelijk tweetalig sta
tuut te Brussel. Limburg, dit enige 
gebied ter wereld waar er koolmij-
nen zijn en geen industrie, ver
wacht van je werk voor haar aan
komende jeugd, werk in eigen pro
vincie, werk door de industrialisa
tie van onze gouw. Voor wanneer 
het eerste cokesbedrijf. voor wan
neer het eerste stikstofbedrij f ? 

Voorbeelden liggen vlak over de 
Nederlandse grens ter studie. 

En de Limburgse mijningenieurs 
zullen je alvast steunen. 

Dat wij met je lachen ? Neen, 
Fred, de toestand is er te triestig 
om. 

Maar we herinneren ons het 
A.C.V. manifest van voor de ver
kiezingen, waarin die industriali
satie beloofd werd. En jij bent toch 
in de leiding van het A.C.V. ? 

Dat je dit manifest al vergeten 
bent ? Dat kan wel maar onze ar
beiders denken er nog aan. Die 
hebben dat niet aJs een grap be
schouwd. 

Dat het A.C.V. vlak voor de vol
gende verkiezing wel zo een nieuw 
manifest zal laten verschijnen ? 
Dat ze dit voor elke verkiezing doet? 

Wij vrezen Fred, dat, hoewel er 
vele lichtgelovlgen zijn, velen Jullie 
deze maal niet meer zullen geloven. 
Of je dan beter zal verdienen ? 

Beter is het in elk geval gedu
rende de volgende maanden te han
delen. Wij geloven er niet aan. 

Bewijs ons dat we het verkeerd 
voor hebben en dat we politiek 
overbodig zijn ! 

Wij zouden dan eèn rustiger le
ven kunnen leiden. 

Hartelijk, Je 
Wim Jorissen. 

Sluit aan lui 
BE VOLKSUNIE 

;Lidmaafschap 20 F: 
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OOK DAAR TEGENSTELLING 

VLAAMSE DOKTERS TEVEEL BELAST 
De tegenstelling Vlaanderen-Wallonië spreekt werkelijk uit alles wat 

in dit land gebeurt. We wezen er vroeger reeds op dat voor de belastingen 
van de middenstanders de kontroleurs in Vlaanderen zoveel strenger wa
ren als in Wallonië. Voor een groep zelfstandigen hebben we thans de 
proef op de som en wel voor het geneesherenkorps. 

Daar die statistieken slechts na 3 jaar opgemaakt worden geven we 
hierbij de officiële statistieken van 1955 (inkomen van 1954) : 

Inkomen 

Bedrag in duizendtallen 

Van 0 lot minder 
Van 50 T » 
Van 100 » » 
Van 150 > > 
Van 200 f » 
Van 250 > > 
Van 300 > > 
Van 400 » > 
500 en meer 

Totaal 

» 
ï 

» 
> 
» 
> 
» 

dan 50 
100 
150 
200 
250 
300 

0) 

^ 
ü 

< 
21 
61 
94 
118 
165 
201 

400(1)187 
500 59 

41 

947 

a 
03 £} 

104 
287 
440 
431 
384 
238 
185 
45 
41 

2155 

a 

•a 
l3 

^ 
18 
47 
93 
99 
125 
101 
109 
49 
32 

673 

a 
CLl 
SH 
<U 

•O 

1 
> 
«i 

8 
32 
62 
119 
136 
227 
121 
114 
24 
19 

854 

c 

O 
bO 
CU 

a 

40 
89 
158 
188 
207 
142 
123 
36 
34 

1017 

J>3 

34 
118 
180 
189 
197 
118 
94 
33 
18 

981 

if 
3 XI 

^ 
J 

8 
13 
20 
31 
32 
40 
45 
24 
20 

233 

bC 
t-t 
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(1) Voor Lulcsemburg en Namen zijn slechts de totalen van de drie hoog
ste kategorieën voorhanden. 
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In sommige Oostvlaamse streken 
zoals het Waasland schijnen ech
ter de laagste dokterstarieven toe
gepast te worden. 

Wanneer we de cijfers boven de 
200.000 F. nemen krijgen wij vol
gende tabellen : 

Limburg (69,52 %) 
Antwerpen (66,61 %) 
West-Vlaanderen (61,81 
Oost-Vlaanderen (59,13 
Henegouwen (53,29 %) 
Luik (46,89 %) 
Namen (42,08 %) 
Brabant (41,43 %) 
Luksemburg (35,71 %) 

Hier staan de vier Vlaamse pro
vincies netjes bovenaan de rang
schikking. 

En we verwedden er heel wat op 
dat de cijfers van het arrondisse
ment Leuven, zo we ze afzonderlijk 
hadden, heel wat hoger zouden lig
gen dan de cijfers van het arron
dissement Nij vel en voor het ar
rondissement Brussel. 

Ontleden we nog even de cijfers 
van de dokters die het MINST be
lasting betalen : de reeksen bene
den de 100.000 F. Daar alleen staan 
de Waalse provincies met de hoog
ste tenhonderden ! 

Luik 15,49 % 
Luksemburg 15 % 
Brabant 13,50 % 
Namen 13,29 % 
Henegouwen 12,68 % 
Oost-Vlaanderen 11 % 
West-Vlaanderen 9,65 % 
Limburg 9,01 % 
Antwerpen 8,65 % 

De cijfers spreken een overduidelijke taal. Geldt de slogan Vlaamse 
strijd, broodstrijd niet letterlijk voor onze geneesheren dan toch zullen zij 
zien dat de Vlaamse strijd hen niet alleen kan interesseren uit sociaal of 
nationaal gevoel maar ook uit persoonlijk belang. 

Dat de cijfers zo zijn is geen toeval. Altijd in dit land zijn de cijgers 
nadelig voor Vlaanderen, voordelig voor Wallonië en Brussel. 

Dat dit zo is, is het gevolg van de gevoerde politiek sinds 1830, de poli
tiek gevoerd door de kleurpartijen die allen achtereenvolgens of samen aan 
het bewind waren. De verantwoordelijke minister kan toch gemakkelijk de 
belastingskontrole eenvormige maatstaven opgeven en hen de verplichting 
opleggen die te eerbiedigen ? 

Vele van onze Vlaamse dokters zeggen ons dat de politiek hen niet 
interesseert. 

Dat ze dan weten dat de regerende kleurpartijen zich steeds aan hen 
Jjiteresseren en hen heel wat meer geld uit de zak halen dan aan de Brus
selaar of aan broeder Waal. * 

W. J, 

Wanneer we de cijfers bekijken 
boven de 500.000 F. per jaar dan 
stellen we vast dat alleen Oost-
Vlaanderen als Vlaamse provincie 
ongeveer gelijkgesteld wordt met 
Luik en Brabant (± 2) %. Voor Na
men en Luksemburg zijn slechts de 
gezamenlijke cijfers voorhanden 
boven de 300.000 F., die dan de drie 
hoogste kategorieën omvatten. Hene
gouwen heeft ± 3 % in de hoogste 
reeks terwijl Antwerpen ± 4 % 
geeft, West-Vlaanderen + 5 % en 
Limburg veruit de kroon spant met 
9 % ! Zijn de dokters daar dan zul
ke geldwolven ? Neen, de tarieven 
liggen heel wat lager dan te Luik 
of te Brussel, alleen zijn de kon
troleurs van de belastingen er ont
zettend strenger. Onze lezers die
nen hierbij te bedenken dat Bra
bant twee universiteitssteden telt 
en Luik één. In de universiteits
steden wonen de dokters die de 
hoogste tarieven rekenen. 

Kernen we nu de cijfers boven de 
300.000 F. inkomen, dan krijgen wij 
volgende cijfers : 

Limburg (39,91 %) 
Antwerpen (30,30 %) 
West-Vlaanderen (28,23 %) 
Henegouwen (18,97 %) 
Oost-Vlaanderen (18,26 %) 

Luik (14,63 %) 
Brabant (12,57 %) 
Namen (08,86 %) 
Luksemburg. 

IZoals men bemerkt staan de drie 
Vlaamse provincies West-Vlaande
ren, Antwerpen en vooral Limburg 
ver vooraan. Alleen Oost-Vlaande
ren blijft lichtjes beneden de hoog
ste" Waalse provincie Henegouwen. 
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ZIJN ER 50.000 LANDBOUWERS TE VEEL ? 

(Vervolg van blz. 3) 

Vele landbouwerszonen zouden 
in de nijverheid, maar de overgang 
van het onafhankelijk landbou-
wersbestaan naar het werk in de 
fabrieken mag niet te erg gewaagd 
zijn en mag niet leiden tot een el
lendig bestaan of tot de stempel-
burelen. 

Onze landbouwers vragen geen 
aalmoezen, ze vragen ook geen mo-
.tles, maar ze vragen dat de politie

ke leiders en de leiders van hun 
standenorganisaties ernstig werk 
zouden leveren ; DADEN WORDEN 
GEVRAAGD. 

En als men 1 miljard belooft om 
ze te besteden aan de landbouw, 
dan rekenen zij daarop. 

Nederland kan zijn landbouw
bevolking wel helpen; waarom kan 
men dat dan bij ons niet ? 

K.D.D. - Heist-OD-den-Berg. 

IN DE BORINAGE HET BEGIKT OPNEUW 
Iedereen zal thans wel de Borl-

nagegeschledenls kennen. Daar 
vooral liggen de mijnen die na de 
jongste oorlog 50 miljard opgeslokt 
hebben aan Marshallkredieten en 
staatstoelagen. Nooit zullen zij nog 
enige winst boeken. Het feit dat ze 
in werking blijven bedreigt sommige 
van onze Limburgse mijnen omdat 
ze afhangen van dezelfde financiële 
groepen en uiteindelijk van één 
kas. 

Enkele van de meest verlieslaten
de mijnen zouden in het algemeen 
belang gesloten worden. 

De Walen die echter weten dat in 
dit land iedereen die op straat durft 
komen zijn slag thuishaalt zetten 
thans opnieuw aan tot geweld. 

Een kommissie ginder opgericht 
met vertegenwoordigers — let wel 
op — van de liberalen, socialisten, 
C.V.P.-ers en kommunisten heeft 
op maandag 3 augustus een pers
mededeling uitgegeven waarin het 
letterlijk luidt : 

< De kommi.ssie doet een beroep 
op de bevolking van de Borinage 
en op die van de andere bekkens 
om de uitdaging van de regering 

en van de E.G.K.S. te beantwoor
den en zet haar aan haar verleden 
van strijd eer aan te doen. Zij ver
zoekt de bevolking In massa een 
dynamische aktie te voeren. > 

De vertegenwoordigers van A.C.V. 
en A.B.V.V. noemen de werkloos
heid van enkele duizenden in Wal
lonië een uitdaging. Hebben zij de 
mobiliteit van 225.000 Vlamingen 
en de werkloosheid van 75.000 an
dere ooit een uitdaging genoqrad ? 
Nochtans Is het een feit dat sinds 
tientallen jaren meer dan 25 % van 
de Vlaamse arbeiders geen werk 
vinden in Vlaanderen. 

Waartoe dienen de .sindikaten in 
Vlaanderen ? 

Hebben we het niet beleefd dat 
bij de vorige agitatie in de Borinage 
het A.B.V.V. zich in Limburg deso-
lidariseerde van de verweeraktie 
tegen deze agitatie en zich .solidair 
verklaarde met de Borinage ? 

Hebben we het niet beleefd dat 
het A.C.V. een afleidingstakinkje 
begon toen vele mijnwerkers zes 
dagen werkloosheid kenden per 
maand maar bleef zwijgen toen het 
twaalf dagen werden. 

Wanneer hebben we een van dez« 
beide sindikaten ooit met klem de 
Industrialisatie van Vlaanderen ge
ëist daar waar we toch 300.000 
werklieden geen werk kunnen ge
ven in eigen .streek ? 

Dat onze arbeiders thans eens 
goed de ogen openzetten en de hou-' 
ding van A.B.V.V. en A.C.V, in Wal-^ 
lonië en in Vlaanderen vergelijken.^ 

Onze Vlaamse sindikalisten mis
sen de moed om de mond te ope
nen daar waar ze alle argumenten 
hebben om te schreeuwen en te blij-' 
ven .schreeuwen. 

Wij begrijpen niet — kunnen 
eenvoudig niet begrijpen — 
hoe onze arbeiders hen niet honend 
buiten schoppen, , 

De Borinage eerste episode was 
leerrijk genoeg. 

Het debat De Saeger - Eyskens 
was de herhaling van de leerstof. 

De Borinage tweede episode moet' 
ook de minst ontwikkelde tot in
zicht brengen. 

Arbeiders trek thans de ogen 
open — groot open ! 

Want gij zult de kleursindikaten^ 
leren kennen, zoals ze werkelijk' 
zijn ! 

^ 

\n memoriam 

.Alevrouw Malvina BEECKMAN-

VAN HOLSBEKEECK 

Onder grote belangstelling vond 
op 14 juli de uitvaart plaats van 
onze betreurde Malvina Van Hols-
beeck, echtgenote van onze goede 
vriend Hector Beeckman, oud-
burgemeester van Denderleeuw, 

Een grote schaar trouwe vrien
den hield er aan de afgestorvene 
naar haar laatste rustplaats te be
geleiden. Onder de aanwezigen 
bemerkte men vele bekenden uit 
het arrondissement Aalst, talrijke 
sympatisanten, leden en het vol
tallig bestuur van de Volk.sunie af
deling Denderleeuw. 

Een groep frisse kerlinnekes 
droegen ruikers, bloemenschilden 
alsook kransen van de Dietse 
Meisjesbond Ik dien, van de Volks
unie afdeling Denderleeuw, van ge
troffen lotgenoten, van trouwe 
vrienden en van familieleden. 

Ontroerend vooral waren de en
kele eenvoudige maar des te ster
ker naar het har t grijpende af
scheidswoorden van onze vergrijsde 
kamper Lode De Bruyn. 

Als medestrijder van Malvine 
beloofde Louis de strijd voor de ont
voogding van ons volk voort te zet
ten met het doorzettingsvermogen 
welke onze dierbare afgestorvene 
kenmerkte. 

Mocht zij, die nooit rust kende, 
nu rusten in eeuwigheid. 

NIEUWE liEVOLKlNGCUFERS EN ZETELAANPASSING 

mp^ ^^^^^^^°l^"^8cijfers voor 1958 werden gepubliceerd. Wij geven ze hierbij' 

ThPt h ! , ^ ^ f f f ^ ^ ' ^ ' ^ ' ' ' ' ' "'^^'5 '^^^ i^^^^e provincie dient te hebberf 

ten p e r p J S S f" ' ' ' ' " """' ''•°°°^- ""'"'""' ' ' ^''''' ^^ ^' overschot-' 
Provincie Bevolking Zetels Overschotten 

Antwerpen 1.403.205 35 3205 
West-Vlaanderen 1.051.197 26 11197 
Oost-Vlaanderen 1.261.440 31 21440 
Limburg 554.796 13 34!796(1) 

1.937.049 

1.276.552 
1.008.378 

368.750 
217.268 
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17.049 

36.552(1) 
8.378 
8.750 

17.268(1) 

Brabant 

Henegouweri 
Luik 
Namen 
Luksemburg 

Henegouwen veriiest een rechtstreeks toegekende zetel maar" redt die 
daar ze het hoogste overschot heeft. Het totaal van de overschotten is 
158.635, wat 3 zetels betekent. Luksemburg krijgt hier volgens de onrecht
vaardige verdeling door de regering Eyskens een zetel van om geen zetel ie 
moeten verliezen. Zij krijgt die zetel volgens deze cijfers op kosten van 
Oost-Vlaanderen, die het derde grootste overschot heeft. Limburg krijgt 
de 2de van de 3 bijkomende zetels. 

De vier Vlaamse provincies K Leuven tellen samen 4.614,370 inwoners. 
De vier Waalse provincies + Nijven samen 3.065.939, 
Het arrondissement Brussel telt 1.398.326 inwoners. Daarvan wonen er 

meer dan 400.000 in de Vlaamse dorpen rond Brussel, zodat er afgezien van' 
de Brusselse agglomeratie meer dan 5 miljoen Vlamingen zijn. 

Wat de zetelverdeling betreft moeten er tegenover het huidige wets
ontwerp van de regering en op grond van hun verdelingswij ze twee wijzi
gingen komen, op basis van de nieuwe cijfers. Limburg krijgt een zetel bij 
voor de Kamer en Oost-Vlaanderen een voor de Senaat. Daar Oost-Vlaan
deren reeds een kamerzetel dient prijs te geven aan Luksemburg is het maar 
elementair dat men het wetsontwerp op grond van de laatste bevolking-
cijfers, die van 1958, zou amenderen. In vergelijking met het huidig zetel
aantal zouden er 14 zetels bijkomen. Wallonië 1, Brussel 3, Vlaanderen 10. 
Een zetel van Vlaanderen wordt aan Wallonië (Luksemburg) weggegeven 
door Eyskens, een uitstekend flamingant. 

WAAROM? WAAROM? 
De ministers, de smdikale leiders 

en de politiekers behorende tot de 
partijen, die om beurten en in alle 
mogelijke schakeringen aan het 
bewind waren in ons land, zullen 
wel een licht schokje ondergaan 
hebben, indien ze de wrange woor
den hebben gehoord, die als een 
kei in een kikkerpoel, een bonte ra
dioavond stoorden in Moeskroen. 

De aankondiger vroeg het beroep 
van één der kandidaten en haast 
bitsig klonk het antwoord : « Dop
per >. De aankondiger vroeg 
« waarom » en zonder aarzelen wer
den volgende woorden in de zaal 
en j 1 de krasse huiskamers geslin
gerd : « Omdat ik Vlaming ben ! >. 

De man die deze woorden uitsprak 
zong daarna een ontroerend lied 
over « handen, die dienen om te 
werken > en, dat beken ik eerlijk, 
ik zat er naar te luisteren met de 
krop in de keel. 

Zou men werkelijk — om een 
woord van Ludo Sels te gebruiken 
— gans die politieke en sindikale 
• hannekesnest » niet gaan in 
brand steken, als ge ziet wat er ge
beurt in dit land. 

Zijn onze mensen te braaf mis
schien of begrijpen ze niet dat ze 

voortdurend gekortwiekt worden 
door hen, die hun belangen moeten 
verdedigen. 

Er zijn nog ruim tweehonderd
duizend werklozen in ons klein lan-
deke. En in de ons omringende lan
den zijn er omzeggens geen. Leg 
dat dan maar eens uit. 

Wie regelmatig de « Volksunie > 
las, v/eet reeds lang dat onze wel
vaart kapotgemaakt wordt ten 
voordele van Waalse, kapitalisti
sche belangen. Zij die gedurende 
jaren geprofiteerd hebben van ons 
zweet, onze belastingen en onze 
spaarcenten, durven van in Brussel 
nog het hardst op de tafel gaan 
bonken en nog meer eisen stellen. 

Buig maar uw rug, Vlaamse ar
beider; buk maar uw kop, Vlaamse 
bediende; blijft maar slachtoffer 
van die ellendige politiek, Vlaam
se boeren, middenstanders en am
bachtslieden. Als ge dat alles zo 
lijdzaam blijft verduren, moogt ge 
nog meer tegenslag verwachten. 
Als ge blijft gedwee en zonder na
denken uw bijdrage betalen aan 
uw organisaties, die wel met de 
mond, maar nooit met de daad iets 
voor u doen, dan hebt gijzelf 
schuld aan uw verminderd Inko
men. 

Als ge blijft vertrouwen hebben 
in de huidige staatsvorm van dit 
land, dan zullen nog vele miljar
den uit uw zakken overgeheveld 
worden naar personen, die op u 
spuwen. 

In Belgisch Kongo hebben de bes
ten uwer zonen hun bloed en hun 
zweet gelaten; ze kregen er toela
ting om braaf en gedwee de negers 
te verfransen. Gevolg ? Als ge naar 
ginder wilt gaan, is het ofwel om 
ondergeschikt te blijven ofwel om 
u driemaal meer in te spannen dan 
de anderen voor hetzelfde loon. 

Uw kinderen, die met veel in
spanning een diploma behaalden 
van onderwijzer, leraar, regent of 
doctor worden ginder geweerd. 

Aan wie hebt ge dat te danken? _ 
Aan de Vlamingen De Vleeschau-' 
wer, De Bruyne en De Quae ! Voor 
een barontitel heeft de eerste met 
liefde onze belangen vergeten ! 

Waarom ? Waarom draait alles 
uit ten nadele van de Vlamingen 
in dit land ? Omdat we te lijdzaam 
en te braaf zijn. We kregen op 1 
juni 1958 een prachtige kans ora 
het roer te* doen heren. Helaas ! 
We hebben braaf blauw, rood of 
geel gestemd. We hebben de hand 
gegeven aan hen, die er al t ien
tallen, een duizendtallen, keren in 
gespuwd hebben. 

Dat onthoudt... 
Vlaamse Dopper 198,437^1 
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NOODZAAiCVAN DE VLAAMS NATIONALE PARTII 
De machten achter de 
schermen 

Het zou een grove vergissing zijn 
de partijen alleen verantwoordelijk 
ie willen stellen voor het bestendi
gen van de Vlaamse achteruit
stelling en voor het uitblijven van 
een Vlaamse politieke macht. Naast 
en achter hen staan de « mach
ten ï. Soms staan zij los van de 
staatspartijen, soms zijn zij er mee 
verstrengeld, maar steeds zijn zij 
er intiem mee verbonden en steeds 
bepalen zij mede hun houding. Het 
Is niet gemakkelijk de band aan te 
wijzen die hen met de staatspar-
t,ijen verbindt — hoe reéel die in 
de dagelijkse werkelijkheid ook 
blijkt te zijn — eenvoudig omdat 
Kij er wegens psichologische en 
praktische redenen niet van hou
den die band kenbaar te maken. 
Dikwijls bestaat er trouwens een 
overgangsgebied tussen < machten > 
en tussen partijwezen. 

In de teorie van de demokratie 
3s er voor de « machten » geen de 
minste plaats of rol weggelegd. 
Het zijn echter feitelijke machten, 
en in de praktijk kan hun invloed 
soms zwaar doorwegen. Meestal 
steunt deze invloed op een groot 
moreel, materieel of financieel ge
zag. In verband met de werkelijke 
Inslag die ze op het staatsgezag en 
op de staatspartijen uitoefenen, 
kan men twee vergi-ssingen begaan. 
Vooreerst hun macht te overdrij
ven, want in feite ligt hun aktie-
terrein op een gebied dat zeer ver
scheiden Is van de partijpolitiek of 
van de staat, vervolgens hun macht 
;te onderschatten, want deze is dik
wijls z§er groot. 

Om redenen die vaak zeer uit
eenlopend zijn van aard, steunen 
deze machten de anti-Vlaamse 
gerichtheid van de staatspartijen 
en van het staatsapparaat. Dik
wijls vormen zij achter het partij
wezen een tweede borstwering en 
helpen zij de bressen dicht doen 
die erin worden geslagen. Ernstig 
kan de vraag gesteld worden of . 
zonder hen de achteruitstelling 
van Vlaanderen misschien niet 
leeds tot het verleden zou hebben 
behoord. 

Een anti-Vlaamse macht : 
de financieel-ekonomische 
grootmachten 

Er zal wel niemand gevonden 
worden om te loochenen dat in 
België de financiële en ekonomi-
sche kringen een sterke machts-
tfaktor vormen van wie een duide
lijke Invloed uitgaat op dé uitvoe
rende macht en op de staatspar
tijen. Even onomstootbaar is het 
dat van hen een verfransende en 
anti-Vlaamse stroming uitgaat, die 
do anti-Vlaamse gerichtheid van 
staatspartijen en staatsmacht 
steunt. 

De financiële en ekonomische 
krachten vormen in de Belgische 
staat een ontzaglijke macht, al 
doen zij al het mogelijke om zo 
weinig mogelijk de aandacht daar
op te vestigen, in het klare besef 
dat hun belangen het best gediend 
zijn door een diskreet bestaan. In 
feite beheersen zij de ganse Belgi
sche ekonomie. Wel bezit in een in
dustrieel land als België de burgerij 
talrijke aandelen. Het neemt niet 
weg dat de financiële en ekonomi
sche grootmachten, door hun groot 
aandelenbezit en door een zeer 
Dordeelkudige politiek, er in ge
slaagd zijn in alle belangrijke tak
ken van financie, van nijverheid en 
Van handel sleutelposities in te ne
me, die hen tot de ware meesters 
van de Belgische ekonomie maken. 
Binnen deze ffrootmachtep zlin be

paalde « groepen » er dan weer In 
geslaagd, door hun rijk aandelen
bezit en door hun taktisch optre
den, nieuwe sleutelposities te be
zetten, zodat het niet ver van de 
waarheid 1B te beweren dat de ge
hele Belgische ekonomie In grote 
mate geleid wordt door een klein 
aantal financieel - ekonomische 
« groepen 2>. 

De oudste financieel-ekonomische 
grootmacht, de Société Générale, 
is steeds verreweg de sterkste in het 
land gebleven, sinds haar ontstaan 
in 1822 tot nog toe. In de loop van 
haar lang bestaan wist zij de hand 
te leggen op talrijke provincieban-
ken, bond ze belangrijke andere 
banken aan zich (Bank van Ant
werpen Co), stichtte of slorpte be
langrijke banken op die zich met 
buitenlandse handel bezig hielden 
(Banque d'Outre-Mer, Banque Italo-
Belge). Daardoor werd haar Invloed 
doorslaggevend in het Belgische 
bankwezen. Zij legde de hand op 
een belangrijk deel van het Waals 
steenkolenbekken, later van het 
Limburgs steenkoolbekken. Zij is 
geïnteresseerd •— in grote mate — 
In de metaalnijverheid (Cockerill, 
Providence, Arbed, Hadir), in de 
zinknijverheid (Vieille Montagne), 
in de kristalnij verheid (Cristalleries 
du Val St Larnbert), in de scheeps
werven, in de tekstielnijverheld 
(Union Cotonnière), in de elektri
citeit (A.C.E.C.), in d'e petroleum-
nijverheid (Petrofina), in de ver
zekeringsmaatschappijen, In de 
grootwarenhuizen, in de tabak-
nijverheid, in de suikerindustrie, in 
de rubbernijverheid, kortom ; prak
tisch overal. In Kongo werd haar 
aandeel in de beleggingen, op een 
totaal van 60 miljard, op 33 mil
jard geschat. 

Het is slechts een voorbeeld, het 
meest sprekende. Daarnaast heb
ben andere machtige groepen, zo
als de Bank van Brussel, Solvay, 
Sofina en andere een belangrijk 
deel van de Belgische ekonomie we
ten te bemachtigen. Tussen al deze 
groepen bestaat een onderlinge 
verstandhouding nopens de te voe
ren taktiek, verstandhouding die 
soms bevorderd wordt door nauwe 
banden tussen hen : zo bv. hebben 
de Société Générale, die Cockerill 
beheerste en de Bank van Brussel 
— Brufina, die Ougrée-Marihaye 
beheerste, door de samensmelting 
van beide tot Cockerill-Ougrée, 
nauw gelijklopende belangen In de 
metaalnijverheid. 

Met de geweldige macht die zij 
bezitten, moeten de financieel-eko
nomische strukturen In België wel 
sterk hun Invloed laten gelden op 
de Staatsmacht en op het partij
wezen, al gebeurt dit meestal langs 
geheime en onnaspeurbare wegen. 
In feite kunnen zij de richting van 
het staatsgezag in sterke mate 
bepalen of beïnvloeden, door de 
machtspositie" f''- "i i-^nemen. 

Reeds in de eerste dagen van de 
Belgische omwenteling was het de 
Société Générale die aan de op
standelingen de eerste onontbeer
lijke kredieten verschafte. Tot op 
de huidige dag is de rol van de fi
nanciële grootmachten bij het 
steunen van het staatskrediet zeer 
groot geweest. Zij schreven voor 
ontzaglijke sommen in op de staats
leningen. Het al of niet slagen van 
bepaalde projekten hangt af van 
de goede of slechte wil van de eko
nomische machten. Het Atomium 
van de Wereldtentoonstelling 1958 
werd geboren uit een aanvraag van 
baron Moens de Pernig bij de groe
pering der Belgische Hoogovens en 
Staalfabrieken, terwijl vrolijk Bel
gië tot stand kwam met de mede
werking van de Belgische Brouwe
rijen. In de eerste jaren van de 

Belgische staat., hing zijn bestaan 
In niet geringe mate af van de 
goede wil van de Société Générale 
die hem al dan niet een sterke 
grondslag kon geven door hem 
haar financiële steun te verstrek
ken of te onttrekken. Het is voor 
de financiële en ekonomische mach
ten niet altijd moeilijk een rege
ling te doen vallen. In 1925 werd 
de regering PouHet opgericht met 
een al te opzichtelijke linkse, tra-
vaillistische inslag, in een samen
gaan van socialisten en kristen-
demokraten. Het mishaagde ten 
zeerste aan de heren van de finan
cie. De regering had te kampen met 
moeilijke ekonomische omstandig
heden en wendde al haar pogingen 
aan om de frank te stabilizeren. 
Wat nu precies gebeurde, is nog 
niet altijd klaar. Alleen staat" vast 
dat de financiële kringen die in an
dere omstandigheden tussen beide 
kwamen om de helpende hand toe 
te steken, het ditmaal vertikten het 
te doen. De frank viel en de rege
ring ook. Het heeft in het vervolg 
.«jteeds alle te zeer linkse bevliegin
gen van gelijk welke regering be
koeld. 

De staatspartijen ondergaan In 
niet mindere mate de invloed van 
finande en ekonomie. Waar zij in 
feite de staatsmacht beheersen, 
moeten zij wel rekening houden 
met de machtspositie die de finan
cieel-ekonomische machten binnen 
het land innemen. Waar zij daar
naast voor propaganda, organisatie 
en verkiezingskampanje best finan
ciële steun kimnen gebruiken, zijn 
zij in belangrijke mate van hen af
hankelijk. De kapitaalmachten 
trachten trouwens alle partijen 
aan zich te binden. Hun steun die 
In den beginne bijna uitsluitend 
naar de liberale partij ging, werd in 
later jaren uitgebreid tot de kato-
Jieke partij en zelfs binnen de so
cialistische partijgelederen tracht 
men in de laatste tientallen jaren 
invloed te verwerven. 

Pinancie en ekonomie steunen 
staat en partijwezen, maar daar
naast is er een wisselwerking in 
omgekeerde zin. Vriendschap kan 
niet van één enkele zijde komen. De 
steun door de financie aan het 
staatskrediet verleend, brengt ook 
iroordelige interesten op. De staat 
kan schikkingen treffen en de 
staatspartijen kunnen wetten laten 
stemmen die de belangen van het 
bankwezen en van de ekonomie 
bevorderen. Het Limburgs steen
koolbekken werd hen ten geschen
ke gegeven, reusachtige koncessies 
werden hen in Kongo aan de hand 
gedaan. 

In de praktijk ontmoetten de 
politieke en de financieel-ekono
mische machten mekaar over een 
breed terrein. Jules Van Praet was 
.sekretarls en raadsman van Leo
pold I en terzelfdertijd kommissaris 
van He Société Générale. De finan
cie en de ekonomie hebben hun 
vertrouwensmannen in de regerin
gen. Oud-minister Van Isacker ver
telt in zijn gedenkschriften hoe in
een regering van de dertiger jaren 
Francqui, de gouverneur van de 
•̂  Générale » zo maar even drie 
ministerposten door zijn mannen 
wilde laten bezetten : hij wilde 
Thesaurie voor zich zelf, het geld
wezen voor Gutt en Ekonomische 
Zaken voor Joassart. Ten tijde van 
de financiële schandalen, aange
klaagd door Rex, wist- het dagblad 
« Le Soir > mede te delen dat 245 
baantjes van beheerders van bank-, 
nijverheids- of handelsmaatschap
pijen in handen waren van 59 ka-
tolieke parlementairen, 113 in han
den van 19 liberalen en 53 verdeeld 
waren tussen 17 socialisten. 

Als gevolg van de voortdurende 
wisselwerking tussen partijen en 
financieel ekonomische machten, 
werd de franskiljonse, anti-Vlaam

se gerichtheid van het partijwezen 
versterkt door de Vlaamsvljandige 
geestesgesteltenls van de financiële 
en ekonomische kringen. De lei
ding en het bijna volledige kader 
van bankwezen en van de ekonomie 
werden gevonnd, toen nagenoeg de 
gehele bezittende klasse, waaruit 
zij kwamen door de Franstalige 
Belgische gedachte werd beheerst. 
In deze geest bleven zij verder 
gaan en door hun groot aanzien en 
macht versterkten zij nog de anti-
Vlaamse strekking. Verklaarde de 
oude Solvay, ter gelegenheid van de 
bespreking van een Vlaamse wet, 
niet eens gemoedelijk in de Senaat 
dat de verdwijning van de Neder
landse taal in het verschiet lag en 
dat men haar een zachte dood 
moest laten sterven. Moet er her
innerd worden aan de toelagen van 
de Bank van Brussel, van Solvay 
en van andere organismen aan de 
franskiljonse Ecole des Hautes 
Etudes te Gent, gesticht na de ver-
vlaamsing van de Universiteit van 
Gent. Toen Van Cauwelaert en 
Huysmans in 1921 de fran.skiljons 
uit het Antwerpse gemeentebestuur 
hadden gegooid en omwille van de 
slechte financiële toestand van de 
stad een lening aanvroegen, werd 
deze lening geweigerd door de 
Brusselse banken en moest zij ten
slotte verstrekt worden door de 
Boerenbond. 

Niet alleen hun franskiljonse 
gezindheid dreef de financieel-
ekonomische kringen in anti-
Vlaamse gerichtheid, maar ook 
hun streven naar machtsuitbrei-
ding dat hun Belgisch aktiegebied 
niet wilde verkleind of gesplitst 
zien door de Vlaam.se eisen naar 
zelfbestuur. In deze gelijkheid van 
gedachten en van belangen die 
tussen het partijwezen en de fi
nancieel-ekonomische machten be
stond, moesten de leidende kringen 
van financie en ekonomie de 
Vlaamsvljandige houding van de 
staatspartijen wel steunen met al 
het grote aanzien en al de grote 
macht waarover zij beschikten. 

Daartegenover moesten het V.E.V., 
de Boerenbond, de groep van Leu
ven, de Kredietbank en alle andere 
pogingen om de financie in Vlaan
deren in Vlaamse richting te lei
den, wel stranden. Wilden zij fi
nancieel — renderend zijn — en 
dat was toch hun eerste opgave — 
dan moesten zij zich aanpassen bij 
de bestaande Belgische toestanden 
en hun scherp Vlaamse lijn laten 
verwateren. 

De houding van de hogere 
geestelijkheid 

In een land waar, zoals in België, 
sedert eeuwen een sterke katolicke 
traditie heerst, vormt de houding 
van de hogere geestelijke overheid 
een machtsfaktor van groot belang. 
Toch heeft de « macht » die de ho
gere kerkelijke autoriteit in België 
is, steeds de anti-Vlaamse gericht
heid van de staatsmacht onder
steund, zoniet in teorie dan wel in 
feite. Zij heeft, doorheen de ganse 
geschiedenis van het Koninkrijk 
België, onafgebroken de Belgische 
staatsgedachte verdedigd en de 
katolieke staatspartij de hand bo
ven het hoofd gehouden. Door d.ïze 
houding heeft ze, rechtstreeks zo
wel als onrechtstreeks, de anti-
Vlaamse invloeden gesteund die 
van beiden uitgingen. De oorzaak 
van deze stellingname moet gezocht 
worden In een reeks motieven die 
vooral uit de geschiedkundige ont
wikkeling van de politieke toestan
den zijn gegroeid. 

DE HOGE GEESTEM-IKlirm 
EN DE BELGISCHE 
STAATSGEDACHTE 

De reden waarom de hogere klerus 
steeds aan de Belgische staats
gedachte heeft vastgehouden, is te 
vinden in de nauwe interpenetratie 
van Kerk en Staat in België, in het 
feit dat in de praktische werkelijk
heid de Kerk integrerend deel tiit-
maakt van het staatsieven. 

Reeds onder het oude regime be
schikte de Kerk in de Zuidelijke 
Nederlanden, in tegenstelling met 
de omringende staten, over een po
sitie die in verre mate onafhanke
lijk mocht genoemd worden en die 
trouwens de volste instemming vond 
bij de bevolking, die diep katoliek 
overtuigd was. 

Napoleon en Willem I zouden 
trachten de Kerk onder het staats
gezag te plaatsen. Het moest zowel 
aan de bevolking mishagen — het 
meest nog in Vlaanderen — als 
aan de geestelijkheid. Het kan dan 
ook geen verwondering baren dat, 
indien de Belgische Kerk geen 
lechtstreeks deel had aan de om
wenteling van 1830, zij er toch een 
van de belangrijkste promotoren 
was van geweest. 

r ? ^ 
In de nieuwe Belgische staat 

vond de Kerk niet alleen een nago-' 
r.oeg volledige bewegingsvrijheidl 
terug, maar ze nam er ook een be-' 
langrijke plaats In binnen het' 
staatsieven. Wel had het Nationaal 
Kongres, met de goedkeuring van' 
de katolieken, In teorie de schei-' 
ding van Kerk en Staat uitge-
.sproken, maar zowel door de rol die 
de Katolieke Kerk in het ontstaan' 
aan de staat had gespeeld als door', 
eeuwenlange traditie en de instem-^ 
ming van de overgrote meerderheid' 
van de bevolking, bleef zij binnen' 
het openbaar leven een sterke posi-' 
tie innemen. Zij zelf voelde zich In 
zekere mate met de nieuwe Belgl-
.sche staat verbonden, vooreerst' 
omdat deze haar eigen geesteskind 
was, vervolgens omdat de Kerk er
van bewust is een grote rol te spe
len binnen het leven van de staat 
en zich dan ook in een bepaald op
zicht verantwoordelijk acht voor 
een goede werking en voor het wel
slagen van de staat. Het is de opinie 
van de -Ï Kerk binnen de Staat >, 
de enige die voor een katoliek ge
lovige aanvaardbaar Is. Een kato
liek immers kan de scheiding van 
Kerk en Staat niet goedkeuren. 
Hij kan tussen beiden geen tegen-
.spraak zien, want beiden hebben 
een eigen werkterrein binnen het 
staatsieven, samen met de onont
beerlijke wisselwerking die tussen 
hen plaats grijpen. De grenzen van 
het aktiegebied van Kerk en Staat 
en de verhoudingen tussen belden 
kunnen alleen door het gezond ver
stand bepaald worden. Het is zaak 
van verhoudingen. 

Hoezeer de Katolieke Kerk in 
België zich met Belgische staat 
verbonden voelde en zich verant
woordelijk voelde voor zijn heil, 
bleek tipisch uit de houding van 
Mgr. Mercier die tijdens de eerste 
wereldoorlog het moreel verzet van 
de Belgische Staat tegen Duits
land leidde. 

(Vervolgt) 

Ter Bedevaart 
naar Diksmuide 
voor gewetens

onderzoek! 
» » > » x. )f» » »)» 
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« KAÏN, WAT HEBT U MET UW 
BROEDER ABEL GEDAAN? » 

Toen senator Orban, blJ het einde 
yan de bespreking van het budjet 
van Justitie, aan minister Mer-
chiers een petitie overhandigde in 
öewelke om de onmiddellijke In-
Trijheldstelling van Mr. Elias werd 
verzocht, was er gedurende enkele 
ogenblikken op zekere banken van 
de Senaat een niet geringe verba
zing waar te nemen. 

In de wandelgangen van de hoge 
Vergadering werd het gebaar van 
de 40 C.V.P.-senatoren op verschil
lende wijze geïnterpreteerd. 

Indien, zo zegden de enen, deze 
40 C.V.P.-mandatarlssen werkelijk 
de onmiddellijke invrijheidstelling 
van Mr. Ellas willen afdwingen, 
dan volstaat het dat zij tegen het 
budjet van Justitie stemmen. Op 
die manier wordt de regering in 
minderheid gesteld en moet dhr 
Eyskens aftreden. 

Ofwel, zegden anderen, is het 
alleen maar een gebaar zonder 
meer en weten deze 40 heldhaftige 
senatoren zeer goed dat zij door zo 
te handelen, andermaal de schijn 
hebben gered en dat 'zij er in ge
lukt zijn de brave en onderdanige 
.Vlamingen zand in de ogen te 
strooien. 

Er valt over deze twee zienswijzen 
een en ander te zeggen. 

Bij voorbeeld : het is niet onop
gemerkt voorbijgegaan dat nie
mand onder de 40 - in - eigen -
huis - petitionerende senatoren ge
wag heeft gemaakt van het feit dat 
reeds In de kamer het budjet van 
dhr Merchiers « onder voorbehoud » 
door de heer Kiebooms en Co werd 
goedgekeurd. 

Ondanks dit voorbehoud heeft de 
minister van Justitie, sedert de 
stemming in de Kamer, niets, maar 
helemaal niets aan zijn sabotage-
politiek inzake repressie gewijzigd. 

Wel Integendeel ! Hij is er nog 
meer cynisch door geworden. En 
wat erger is, eerste minister Eys
kens moedigt dit cynisme door zijn 
stilzwijgen aan. Want niet alleen 
Merchiers is schuldig. 

In dit geval is de schuld van Eys
kens even groot, zoniet groter ! 

De C.V.P. draagt hier een verant
woordelijkheid die haar door alle 
gelovigen in Vlaanderen zwaar aan
gerekend wordt. 

Het volstaat niet niet te zeggen 
dat Dr. Elias een verstandig en be
kwaam Jurist is. Het volstaat even
min erop te wijzen dat Elias reeds 
15 jaar celregime achter de rug 
heeft en dat zijn gezondheidstoe
stand er ernstig onder lijdt. Dit 
alles is onvoldoende en is een be
wijs van weinig politieke en zede
lijke moed. Het komt erop aan da
den te stellen die de schandalige 
.toestand waarin Dr. Elias en zijn 
volgelingen nog steeds verkeren on
gedaan te maken. De 40 senatoren . 
in kwestie konden die daad stellen. 
Zij hebben het niet gedaan. Deze 
vaststelling is en blijft een feit. 

Trouwens, het gaat niet alleen 
over het geval Elias. Daar « zitten > 
In de gevangenis te St. Gillis nog 
heel wat mannen die volgelingen 
zijn van Dr. Elias, militanten die, 
uit overtuiging of te goeder trouw, 
In de gelederen van het V.N.V. 
hebben gestreden en die men maar 
al te gemakkelijk met de naam van 
>« moordenaar > doodverft. Ook dat 
dient gezegd te worden. 

Niemand onder ons denkt eraan 
bepaalde daden die tijdens de be
zettingstijd door zekere militanten 
werden gepleegd goed te praten. 
Wij vragen alleen dat zou In aan
merking genomen worden dat déze 
daden in gans bijzondere omstan
digheden werden uitgelokt en dat 
deze militanten reeds meer dan 14 
Jaar boeten. 

De heer Custers, C.V.P.-senator 
voor de provincie Limburg en rap
porteur voor het budjet van Justi
tie weet, beter dan wie ook, hoe het 
er In Limburg in de jaren '43 en '44 
is toegegaan. 

Wij stellen hem de vraag, aan 
hem en aan de andere ex-V.N.V.-
er, senator Leemans : Kunt U het 
met Uw geweten overeenbrengen 
uw vroegere V.N.V.-kameraden in 
de gevangenis te laten kreperen ? 
Koirit' ITw geweten niet in opstand 
wanneer U de familieleden ontmoet 
van deze nog steeds gevangen ge
houden V.N.V.-ers die gebukt gaan 
onder de last van al hun moreel en 
materieel leed. 

In de loop van de 20 jaren had 
er een betoging plaats voor de ge
vangenis te Leuven waar wijlen Dr. 
Borms toen nog opgesloten zat. Op 
een meeting die deze betoging voor
afging sprak Herman Vos. Met de 
pathetiek die Vos in bepaalde om
standigheden eigen was riep hij op 
die volksvergadering uit : « Van 
Cauwelaert, wat heeft U met uw 
broeder Borms gedaan ! ». 

In de tragische omstandigheid 
waarin Dr. Elias en zijn volgelin
gen zich thans nog steeds bevin
den vragen wij op onze beurt : 

« Heren Senatoren, gewezen le
den van het V.N.V. gaat U Dr. Elias 
en zijn volgelingen in de gevange
nis laten stikken ? » 

J. Brusselmans. 

Hoed af voor De Saeger ! 
Terwijl grote pohtiekers (?) als 

De Schrijver bevend dankten voor 
de eer om na de onlusten in Leo-
poldstad naar Kongo te trekken èn 
er een onderzoek in te stellen, aan
vaardde De Saeger die lastige taak. 

Terwijl vele volksvertegenwoordi
gers slechts één zorg kenden : hun 
verlof voorbereiden, streed De Sae
ger een bewonderenswaardige strijd 
tegen gans zijn partij en tegen de 
liberalen. Hij moest het onderspit 
delven en deed zulks dan nog eer
vol. Tot daar verdient hij werkelijk 
dat we onze hoed voor hem afne
men. Hij had een zeer grote held 
kunnen worden, indien hij publiek 
zijn partij had afgezworen. Want 
hij heeft ondervonden dat hij in de 
verkeerde partij staat. 

Hij heeft ondervonden dat zijn 
plaats feitelijk bij ons is, want door 
ons te versterken, versterkt hij hen, 
die eerlijk strijden voor ons volk. 

P. L. - Booischot. 

I N D U S T R I A L I Z A T I E VAN HET 
VLAAMSE LAND 
IS HET WAAR ? 

Wordt de brouwerij CAULIER te 
Brussel, overgeplaatst naar BER
GEN ? 

Wat dan met het personeel dat 
uit 90 % Vlamingen uit de streek 
van AALST, bestaat ? 

Het doppersleger vervoegen, of de 
verplaatsing naar Bergen, heen en 
terug afleggen, en, wie zal dan voor 
de vergoeding instaan ? 

Is het waar : dat de besprekingen 
in de ondernemingsraad, uitslui
tend in het frans gebeuren ? 

dat er een fransonkundige A.C.V. 
gekozene aanzit, die van de bespre
kingen geen woord verstaat, en, 
zonder een woord van protest zich 
bij de genomen beslissingen neer
legt, en het in hem, door zijn 
medearbeiders gestelde vertrouwen, 
schaamteloos verbeurt ? 

VLAAMSE bedienden en arbei
ders, wanneer zullen Uw ogen open
gaan ? Wanneer zult gij begrijpen 
dat alleen overtuigde Vlaamse jon
gens Uw belangen zullen verdedi
gen, door de franskiljonse heersers-
kaste, te Brussel en elders, het vuur 
aan de schenen te leggen. 

Warmeer zult gij begrijpen, dat 
alleen, wanneer wij baas in eigen 
huis zullen zijn, de werkloosheid in 
Uw streek, door industrializatie ter 
plaatse, kan opgelost worden ? 

Vlaamse ARBEIDERS en BE
DIENDEN, sluit aan bij de Vlaamse 
sociale organizaties, Zij alleen zijn 
Uw vertrouwen waardig. 

Sluit aan bij de Volksunie, voor 
WERK In EIGEN STREEK. 

S. J. - Molenbeek, 

Onweth'g 
Waarde Volksunie,, 

Onze gemeente is eentalig Neder
lands. Mag Ik U vragen wat er te 
doen valt voor de volgende feiten : 

1. De burgemeester een frans
kiljons C.V.P. heeft in zijn inhul-
digingsrede gezegd dat hij er voor 
zal zorgen dat de gemeente twee
talig wordt. 

2. Hij stuurt er op aan want de 
nationale huldigingsaffiches van 

9 oogst zijn opgemaakt in beide 
landstalen, goedgekeurd namens 
burgemeester, sekretaris en de drie 
schepenen. 

3. De aankondigingen op het ge
meentehuis zijn tweetalig. 

4. De opschriften der straat
namen op onze wijk « Negenman
neken > zijn eveneens tweetalig. 

5. In de zustersschool op onze 
wijk, betoelaagd door gemeente en 
staat Is er een onderwijzeres die 
een Frans diploma heeft en geen 
sikkepit Nederlands kent. 

Ik schreef reeds aan de bur
gemeester dat dit niet toegelaten 
is. Geen antwoord ! 

6. Dezelfde zusters hebben aan 
een Waal verboden een kind te on
derwijzen in 't nederlands. 

Natuurlijk 1ste en 6de punt zijn 
maar woorden. Nochtans kan men 
uit de andere punten wel afleiden 
hoe het bedoeld is. 

Met Vlaamse groeten. 

L. D - St-Pieters-Leeuw. 

Goed zo 
Mijnheer De Saeger ! 

Wij willen eerhjk zijn en zeggen 
dat wij U bewonderen. Hebt U, 
Mechelse Christen-democraat, het 
immers niet aangedurfd van regel
recht in oppositie te gaan staan 
met de holdings of in concreto met 
de Société Générale ? En daar is 
veel moed voor nodig mijnheer De 
Saeger Want men heeft zelfs ge
sproken over Uw einde als politieke 
figuur in de C.V.P. De sterke man
nen achter de schermen zouden 
maar al te graag een punt zetten 
achter Uw politieke loopbaan. U 
doet die mensen huiveren. Wij den
ken zelfs, dat ze Uw naam in het 
vervolg letterlijk zullen interprete
ren, maar dan it\ de pejoratieve 
zin... 

Maar oprecht, hebt U één ogen
blik geloofd, dat prof. Eyskens toe
lating zou worden verleend van Uvv 
amendement goed te keuren ? Hebt 
U, al was het ook maar éénmaal, 
gedacht dat de financiële trusten 
in het gareel zouden lopen, en 
zich de verplichting laten opleggen, 
van daar te Investeren waar 's 
lands economie het vereist, om al
dus hun eigen voordelen in het al
gemeen belang te temperen ? Wij 
kunnen dat van U moeilijk aan
vaarden. Eén vraagje zouden wij U 
echter graag eens in vertrouwen 
willen stellen, nml. wat U denkt 
over de regionale economische po
litiek van Uw Eerste minister Door 
Uw amendement in publieke zitting 
te bestempelen als een pamflet het 
parlement onwaardig en het aldus 
te verwerpen, heeft hij voor ons 
op zeer klare wijze aangetoond, dat 
hij het niet zo nauw neemt met de 
streekeconomie en dat hij de test
gebieden zo maar heeft aangeduid 
om een paar brave mensen te sus
sen, die, en dat is zeer voornaam, 
maar al te graag gesust willen wor
den. Of denkt U daar misschien an
ders over ? Het zou ons onlogisch 
lijken mijnheer De Saeger. Want 
U zegt het zelf in Uw minderheids
nota, de reïnvesteringen moeten ge
beuren, voor een groot gedeelte al
thans, in de probleemgebieden met 
strukturele werkloosheid. Deze laat
ste zijn volgens U deze streken 
waar het aantal aan werklozen bo
ven 's lands gemiddelde komt te 
liggen of in andere woorden de 
Vlaamse gewesten. Dat zegt U, moet 
het doel van de regionale economie 
zijn, en wlJ moeten de holdings 
verplichten van in deze bedreigde 
streken te Investeren anders zul
len zij het niet doen. Hoe spijtig 
dat de heer Eyskens die, dat moe
ten wij toegeven slechts als woord
voerder sprak, hiermee niet ak
koord kon gaan. Spijtig zeggen wij, 
voor U maar ook voor gans Vlaan
deren. 

Wij willen U echter voor Uw de
mocratische koppigheid gelukwen
sen en herhalen met onze titel : 
goed zo mijnheer De Saeger. 

Marcel De Luyck. 

Dank U, 

Minister De Vleeschouwer 

Regeren betekent — zo meenden 
wij toch — het roer in handen hou
den en alles zo goed mogelijk 
trachten te regelen. 

Volgens Minister De Vleeschou
wer niet. Bewust van de onrust, die 
heerst in de « ontwaakte > Vlaamse 
kringen, want er bestaan er ook 
slapende, heeft hij uitgelegd waar
om de politieke vraagstukken — 
hoofdzakelijk Vlaamse en voor ons 
allerbelangrijkste vraagstukken — 
verwaarloosd werden. Zij — de mi
nisters — hadden te veel ekonomi-
sche zorgen ! 

De oorzaak van die ekonomische 
zorgen kent iedereen die de ogen 
open heeft : onzinnige kolenpoli-
tiek, die onze ekonomie versmacht 
en waarvoor alle regeringen, die 
ons land sedert 1944 kende, verant
woordelijk zijn; stomme blufpoli-
tiek gevoerd naar aanleiding van 
de wereldtentoonstelling, waarvan 
nu maar eerst goed blijkt dat ze 
niet alleen een zuivere geld
en krachtverspilling, maar ook een 
genadestoot was voor sommige be
drijven. Genadestoot, pmdat deze 
bedrijven de zo noodzakehjke fi
nanciële hulp moesten ontberen, 
terwijl alles nutteloos verkwist 
werd rond die tentoonstelling. 

Dus, omdat er zoveel ekonomi
sche muizenissen waren, moest al 

de rest maar wachten. En het 
wachten op al de rest betekende dat 
het Vlaamse volk op geen enkel ge
bied voelbare voldoening kreeg. 
ZOALS REEDS MEER DAN EEN 
EEUW GEBEURT, BLIJFT DAT 
MISBAKSEL, DEZE UNITAIRE 
STAAT, TEREN OP HET GEDULD 
VAN DE VLAMINGEN. 

Voor onze Vlaamse pers, voor 
onze kultuurverenigingen, voor on
ze ekonomische verenl^^Jngen staat 
er groot werk voor de boeg. Waar
om durven ze ook eens niet het 
« stout kind » spelen en in Brussel 
krachtdadig op de tatel kloppen ? 

H. w. - Oudenaarde. 

De wens van een zieke 

Wij dragen aan al de strijdgeno
ten het eenvoudig ontroerend brief
je op, ons toegezonden door een 
eenvoudige Vlaams-nationale volks-
Jongen, die op het ogenblik in Wal
lonië, in een hersteloord verblijft : 
ï Waarde Vrienden, 

> Alvorens te sluiten, wens ik U 
» alle heil toe in uw strijd ten bate 
> van ons zo onrechtvaardig behan-
> deld Volk. Dat een grote lief'-' > 
> tot ons Volk V steeds moge ' 
> den, want als de liefde U k 
» zal geen offer te zwaar zijn. Zc-
> als een denker het zegt : « Offer 
> doet dan alleen pijn, als liefde 
> niet groot genoeg is. Moge uw 
5> liefde steeds groot genoeg wezen. 

> Dit is de wens van een simpele 
> zieke, die U vanop zijn ziekbed 
» nog toeroept : 

« WERE Dl > 
> Met Vlaamse groeten. » 

Het Nederlandse weekblad « Ka-
tolieke Illustratie » wijdde een art i-
Itelenreeks aan de werkloosheid en 
de mobiliteit in Vlaanderen in haar 
nummers van 30 mei, 6 juni en 13 
juni 11. onder de titels « Omdat ik 
Vlaming ben », « Hier is geen werk 
voor mijne handen » en « Om de 
toekomst van Vlaanderen ». 

De drie motto's luiden : 
« Na een eeuw van achteruitstel

ling heerst in Vlaanderen een grote 
werkloosheid en zijn daarnaast 
honderdduizenden gedwongen tot 
ver buiten Vlaanderen te gaan wer
ken ». 

« Het is niet omdat wij in onze 
eigen streek geen werk vinden, het 
is niet omdat er grote werkloosheid 
heerst in Vlaanderen, het is niet 
omdat wij « Vlaams > spreken dat 
de Waalse boeren het recht hebben 
ons als minderwaardigen te behan
delen ». 

« De werkloosheid zowel als het 
werken buiten de eigen streek heeft 
generaties lang bijgedragen tot de 
opvatting « dat men het als Vla
ming niet ver brengen kan >. Maar 
ten slotte is men toch gekomen tot 
de vraag : « Waarom eigenlijk ? > 

De uitspraak van volksvertegen
woordiger van den Daele wordt 
aangehaald : « In België durft men 
beslissingen te nemen die anti-
ekonomisch zijn, als ze maar in 
het belang zijn van Wallonië ». On
der een foto van een Limburgse 
mijn heet het : 

In Belgisch Limburg zie Je de 
mijnschachters en steenbergen om-
hoogrijzen in een nog volkomen 
landelijke omgeving. Er worden ko
len uit de grond gehaald, maar dat 
is alles. Elke nevenindustrie ont
breekt want de ontwikkeling van 
dit kolenbekken wordt geremd ten 
gunste van Wallonië >. 

Onder de titel « Het « Herren
volk > en de koelies > lezen wij : 

< In Wallonië is het gezin met 
één kind het wijdverbreide Ideaal. 
Dat éne kind kan dan een goede 
opleiding krijsen en behoeft later 

zijn handen niet vuil te maken; 
voor het zware, gevaarlijke, sme
rige en minder betaalde werk zal 
het koelies hebben. 

En als die droom bedreigd wordt, 
dan komt Wallonië in het geweer ». 

Tot slot nog dit uittreksel onder 
de titel : « Werkloosheid ; een 
Vlaams verschijnsel »; <' Al deze 
omstandigheden : de overmatige 
vermoeinis, de tweederangspositie 
in den vreemde, het minderwaardige 
vervoer, het ontbreken van vrije 
tijd en dus de onmogelijkheid zich 
in een zinvolle besteding daarvan 
te ontplooien, de verarming van het 
gezinsleven, dat alles is erop gericht 
om af te stompen, te verruwen, te
rug te zakken naar een primitievere 
staat. Er is een zeker tegenwicht 
in de volksaard, in de godsdien.st-
zin, in de over het algemeen gezon
de, natuurlijke zeden, in de dorps
gemeenschap, maar wat Sint Tho
mas gezegd heeft over- een mini-
mumwelstand die noodzakelijk is, 
geldt niet alleen voor het gaaf 
christenzijn, het is een voorwaarde 
voor heel de lichamelijke en gees
telijke ontwikkeling van een mens 
en ook van een volk >. 

De schrijver van de artikelen
reeks heeft zich om inlichtingen 
nogal tot A.C.V.-kringen gewend. 
Daarom ook dat de wortel van het 
kwaad niet voldoende bloot gelegd 
werd. Zeker Is het zo dat het kapi
taal liefst in Wallonië en te Brus
sel investeert maar ze kan dit 
slechts met behulp van de regerin
gen. Het gaat du? niet op de schuld 
alleen op de Vlaam.se socialisten te 
stoten. De schuld van de Vlaamse 
C.V.P. en van het A.C.V. is even 
groot. 

Zij zijn het die verantwoordelijk 
zijn voor de werkloosheid en voor 
de mobiliteit omdtt zij in de eigen 
partij gewillig de diktatuur van het 
groot kapitaal ondergaan. De strijd 
die onlangs De Saejfer voerde tegea 
Eyskens, strijd waarin hij prak
tisch alleen stond heeft dit nog 
eens ten overviotde bewf/en. 

http://Vlaam.se
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HET SBKRETAJJIAAT VERHUIST 
VANAF 1 SEPTEMBER 1959 

van de Kartijizersstraat 58 Brussel, 
naar de 

Maiir. LEMONNIERLAAN 82 
BRUSSEL 

met behoud van hetzelfde telefoon
nummer 11.82.16. 

NATIONALE 
PROPAGANDARAAD 

Maandag e.k., 17 dezer, te 20 uur 
Ie Gent vergadert de Nationale 
Propagandaraad onder voorzitter
schap van Rudi Van der Paal. 

JAN DE BONDT 75 JAAR 

Jan de Bondt, lioofdbestuurslid 
van de Volltsunie, viert op 3 sep
tember e.k. zijn 75ste verjaardag. 

Te dier pelesenlieid werd hem 
een onvergetelijke hulde gebracht 
de voormiddag van het zangfeest te 
Antwerpen. 

De namiddag van de bedevaart 
op zondag, 1Z dezer te 13.30 uur in 
het gasthof Tirol, Diksmuidesteen-
weg, Esen (vlakbij Diksmuide) 
vindt het nationaal huldebetoon 
plaats onder voorzitterschap van 
Dr. Leo Wouters, Sprekers zijn de 
heren advokaat Guido van In 

Mijnheer de Eerste-minister, 

Aan een aantal jongere mijn-
Ingenieurs — o.m. uitdrukkelijk 
aan deze van Houthalen — werd 
door hun direktie de raad gegeven 
het Limburgs mijnbedrijf te verla
ten en elders uit te kijken naar een 
nieuwe betrekking. 

Dit is voor ons allen het eind
punt geweest van een langere evo
lutie, waarin wij hebben vastgesteld 
hoe — ondanks onze jarenlange 
trouw aan onze onderneming en 
a i n het kolenmijnbedrijf — onze 
belangen niet langer meer sa
menlopen met deze van het kapi
taal. Zolang men ons nodig had, 
kon de schijn anders zijn. Wellicht 
waren wij goed bezoldigd, opgeslo
ten als wij waren bij de opvoenng 
van de produktie. Van aan de uni
versiteit werden wij langs aUe kan
ten aangezet mijningenieur te 

(Brugge) rn Karcl Dillen (Antwer
pen). 

Wij roepen langs deze weg alle 
arrondissemcntele besturen op hun 
leden en simpatisanten aan te .spo
ren deze hulde bij te wonen. De af
delingen worden verzocht hun \Iag 
mede te brengen. 

Al wie wenst bij te dragen tot het 
geschenk voor de jubilaris, storte 
«nverwijld op postrekening num
mer 44.10.83, Jw Lieve Ballet, van 
Rijswijcklaan, 74, .lintwerpen. 

DIKSMUIDE 
IJZERBEREVAART 1959 

I. BIERKELDER 

De vermaarde « Bierkelder > van 
Diksmuide, 32 IJzerlaan, slechts één 
maal s jaars beschikbaar, zal als 
naar gewoonte, open zijn op de 
vooravond van de Bedevaart, 't zij 
22 AUGUSTUS, om 15 uur. 

ZONDAG 23 blijft de kelder gans 
de dag open. 

"s Zaterdags (22) gaat de « VER
BROEDERINGSAVOND DER JON
GEREN » dOvM*, reeds vermaard in 
gans Vlaanderen. 

ALLE jongeren uitgenodigd, mede 
de jong van har t gebleven ouderen. 

Puike muziek, samenzang van 
volkse en studentenliederen, kern
achtige toespraken, salamanders, 
enz... 

In één woord : EERLIJKE VER
LUSTIGING, onder 't drinken van 
T BESTE BIERKE. 

BIJ mooi weder prettig samenzijn, 
over dag, in de hoving. 

IL BEDEVAARTPROGRAMMA 

(punt 10) 
Gezamenlijke uitvoering van : 

• MIJN SCHILD ENDE BETROU
WEN >. 

Zal bijzonder krachtig door de 
Volksuniemensen mee gezongen 
worden. 

Het IS nog niet zo lang geleden 
dat de bedevaarders verhinderd 
werden. D(X)R T BEDEVAART-
KOMITEE ZELF, dat lied te zingen 
na de plechtigheid. 

De gevolmachtigde van gezegd 
Komitee liet, OP AANSTOOT GE-

wordcn. Er werd gesproken van een 
« civieke » plicht. De besten onder 
ons zagen het als een taak hun le
ven met dit van de mijnwerkers te 
delen. 

Hiermede zijn wij zo vrij. Mijn
heer de Eerste-ministei, ons geloof 
te hernieuwen in de technische, 
ekonomische en financiële moge
lijkheden van het Limburgs mijn-
bekken over en door alle konjunk-
tuurverloop heen, op korte t«rmijn 
zowel als op lange termijn. 

Wij zijn ervan overtuigd : onze 
Limburgse mijnen zijn niet margi
naal, maar worden marginaal ge
maakt. 

Wij laken de onderlinge belan
gentegenstellingen tussen de zeven 
Lim.burgse mijnen, waardoor hun 
verdere ontplooiing naar een tech
nische, bedrij f ekonomische en we
tenschappelijke koncentratie en 

VENDE WIJZE, de micro ^o luid
ruchtig brullen, (ja brullen) dat de 
daardoor beledigde zangers het 
moesten opgeven. 

Het was toen van geen belang 
voor 't Bedevaartkomitee de Vlaam-
.se nationalisten te kunnen ergeren; 
hoofdzaak was in 't gevlei te mo
gen blijven van aanwezige C.V.P.-
ministers. 

Sindsdien is er heel wat veran
derd, dank de aanhoudende pro
testen van de nationalisten. Er is 
zelfs geen sprake meer van « een 
beetje zelfbestuur > maar van 
• ZELFBESTUUR > tout court ! 

Ook de andere Volksunieslogans 
worden overgenomen, als daar zijn: 
AMNESTIE - GEEN GEBIEDSR(X)F 
- GEEN TALENTELLING, enz... 
leuzen door de C.V.P.-vertegen-
woordigers angstvallig mee be
aamd, wel te verstaan... BUITEN 
HET PARLEMENT 1 

IIL DRANKGELEGENHEDEN 

VLAMINGEN. STEUNT ONZE 
PROPAGANDISTEN, STEUNT DE 
VLAMINGEN. 

Te Diksmuide bij de mijnwerker 
Leo De Vreese. « In de Stadspoort >, 
IJzerlaan 77; 

bij Michel Van Tournhout. « Café 
de Bascuul », Statieplein 5. 

De bedevaarders op reis naar DE 
PANNE springen binnen m de < Ri-
va Bella ', Walckierstraat 6. 

Deze naar OOSTENDE drinken een 
glas bij onze flinke medewerkers 
Roger Moerman, Zeedijk 17 
(« Uno ») of bij Gentil Bailleul, 
Zeedijk 21 (< Levant >) te Middel
kerke. 

Of bij kameraad Van den Hau-
weele. Nieuwpoort steenweg 72 
eveneens te Middelkerke. 

Overal en altijd moeten Vlamin
gen de Vlamingen steunen. E^ERST 
DE BESTE! 

AANSTELLING VAN 
PROVINCIALE SEKRETARIS 

Op 26 juli 11. vergaderde te Roe-
.selare onder voorzitterschap van 
Dr J. Devoldere de gemandateerden 
uit de verschillende westvlaam.se 

vernieuwing v,ordt geremd. De fi
nanciële banden van zekere onder 
hen met submar?inale mijnen in 
het zuiden van het land en het oude 
stelsel van de kompensatie hebben 
de huidige financiële moeilijkheden 
van de eigen mijnen verzwaard en 
bovendien hun eigen expansie ge
remd. De prijzenpolit'ek van Cobé-
char ten slotte naast de feitelijke 
machtspositie van enkele belang
rijke afnemers beletten, dat de 
Limburgse mijnen een eigen afzet-
politiek kunnen voeren. 

Het is ons bekend dat de steen
kolen eensdeels in scherpere kon-
kurrentie moeten komen met an
dere energiebronnen, m.aar ander
deels geroepen blijven om een be
langrijk deel van de stijgende 
energiebehoefte te bevredigen. Bo
vendien zijn de steenkolen, en m 
de toekomst meer en meer, grond
stof voor scheikundige verwerkmg. 
Dit is de algemene evolutie in Eu
ropa en in de wereld. 

Hieruit leiden wij af, dat de toe
komst is aan de beste kolenmijnen, 
in de beste kombinatie en met de 
beste nevenbedrijven. De voorwaar
den hiertoe zijn fundamenteel in 
Limburg aanwezig. Hiertoe is al
leen nodig, dat de Limburgse mij
nen van overheidswege gedwongen 
worden 

zich horizontaal te integreren tot 
éénzelfde bedrijfsekonomisch ex-

arrondissementen. Dr Devoldere 
onderstreepte in zijn openingswoord 
de noodzakelijkheid van een zeer 
nauwe interarrondissementele sa
menwerking, om deze samenwer
king mogelijk te maken heeft de 
voorzitter, bij toepa.ssing van ari. 9 
der V. U.-statuten, zich laten bij
staan door een provinciaal sekre-
taris; daartoe is de keus gevallen 
op adv. Guido Van In, met wie en 
op wiens adres (Katelijnestraat 113, 
Brugge; tel. (050) 375.99) sommige 
zaken van inter-arrondissemcnteel 
belang kunnen geregeld. 

— Uitbouw van de arrondisse-
mentele propagandisten-kernen : 

Op dezelfde vergadering werd 
eenstemmig beslist om, naar het 
voorbeeld van het arr. Oostende-
Veurne-Dik.smuide. per arrondisse
ment en zelfs per belangrijke ge
meente de leden- en propagandis
tenkernen tet militante organen 
uit te bouwen; in dit verband zal 
getracht worden om op bepaalde 
tijden in de belangrijkste west-
vlaamse steden en gemeenten pro
vinciale vergaderingen te laten 
doorgaan. 

— .^anpasïing en verspreiding 
van het V. U. partij-programma : 

Met dezelfde éénstemmigheid 
werd te Rocselare de nadruk gelegd 
op de aanpassing en opfrissing van 
het partij-programma als onont
beerlijk middel voor een steeds 
ruimere werving en beïnvloeding. 
Uitgaande van de overtuiging dat 
de opgang van Vlaanderen slechts 
gebeuren kan langs de sociale en 
ekonomische welstand van alle 
Vlamingen, werden tal van nieuw te 
.stellen of te vervolledigen pro
gramma-punten naar voren ge
bracht. Vooraanstaande nationalis
tische westvlamingen kregen dan 
ook de taak opgelegd om deze pun
ten naar behoren uit te diepen. 

De algemene konklusie van het 
overleg te Roeselare kon dan 
slechts zijn dat, mits verdere or
ganisatorische uitbouw en mits 
verspreiding van een werkelijk re-
volutionnair vlaam.s-nationaal pro
gramma, de opgang van de Volks
unie in West-Vlaanderen NIET op 
zich zal laten wachten. 

ploitatiebekken, juridisch 'vastge
legd; 

zich vertikaal te integreren door 
het oprichten van gezamenlijke ne
venbedrijven, eveneens juridisch 
met het eerste verbonden. 

Zonder daarom andere mogelijk
heden uit te shiiten, is het onze 
overtuiging, dat een groot stikstof-
bindingsbedrijf, langs een cokes-
fabriek of langs rechtstreekse ver-
ga-<ïing, technisch en financieel 
volkomen verantwoord is. Hieraan 
\erbonden zien wij de mogelijk
heden van gasbedeling, scheikun
dige derivaten, plastieken en een 
verbinding met reeds bestaande 
scheikundige bedrijven en zelfs met 
toegevoerde .\ntwerpse petroleum. 

-Mléén dit geheel biedt verder een 
gezonde basis voor uitgebreid we
tenschappelijk onderzoek, in de 
sektor kolen-scheikunde en voor 
een internationale verkoop.sorgani-
zatie. 

Wij weten, dat deze zienswijze 
fundamenteel juist is en technisch 
financieel verantwoord. Daarom 
vrezen wij niet, moest uw regering 
de studie van dit vraagstuk los
maken van de eigen belangen
groepen en toevertrouwen aan een 
groep van eminente en onafhanke
lijke buitenlandse experten. Een 
dergelijk initiatief, indien het geen 
afleiden wordt van de moeilijk
heden, zouden wij slechts toejui
chen. 

Brussel-Dikten t/ide 
Wie op de Ijzcrbt'devaartdag, 

zondag 23 augustus, plaats wil 
hebben in de speciale VOI.KSUNIE-
AUTOKAR, schrijve dadelijk »r. te 
Brussel, op het Hoofdsekretariaat, 
Kartuizersstraat 58 (tel. 11.82.16), 
of in het lokaal « Breugel », Laken-" 
straat 87 (tel. 17.81.93), of in « De 
Graaf van Egmont », J. \ an Praet-
straat 28 (tel. 12.22.(>3). 

Onze autokar, welke te 7 u. hlipt 
te Brussel vertrekt, biedt aan de 
deelnemers de gelegenheid 's na
middags te Dik.smuide te blijven, 
om het huldebetoon aan Ir. JAN DE 
BONDT bij te wonen. De terugkeer 
naar Brussel geschiedt na afloop 
van die plechtigheid. 

DE PRIJS (heen en terug) be
draagt slechts 120 F., waarin begre
pen het IJZERBEDEVAART-KEN
TEKEN en hel PROGRAMMA
BOEKJE. 

Nog slechts enkele plaatsen \r»j. 
WERE D l ! 

Gaasbeek { 
De meer dan 70 Vlaams-natJona- , 

listen, uit alle delen van Vlaande- ' 
ren bij het histori.sch kasteel van 
Gaasbeek" samengekomen op de 
Vlaam.se Dag van 19 juli. waren ten 
xcerst opgetogen om het bezoek dat 
zij konden brengen aan de burcht, 
waar alles nog ademt en spreekt 
van ons groots Diets verleden. Dhr 
Peeters-Nicasic, die de bezoekers 
opwachtte, deed in een korte toe-
.spraak uitschijnen hoe de hlstori-
.sche banden tussen Gaa.sbeek en 
Bnissel eens te meer moeten aan-
.sporen tot het behoud van Brussel 
als Vlaamse grond. In het licht van 
dit Vlaam.se verleden stelde hij de 
eis : geen talentelling ! 

Tijdens de rondgang in het kas
teel, onder de leiding van een zeer 
bevoegde gids, waren de bezoekers 
vol bewondering voor de schitte
rende wijze waarop konservator 
Maurits Roelandt de kun.stschatten 
overal tot hun recht heeft weten te 
brengen. 

« Trouw tot de bedelzak ' » s taat 
in de burcht in een steen gebeiteld. 
Zullen onze tegenwoordige natio
nalisten minder moedig zijn dan 
een Everaard t Serclaes, een Eg
mont, een Hoorne, een Willem van 
Oranje, een Annee.s.sens, en zevele 
andere Vlamingen ? 

U zult ons toestaan, .Mijnheer de 
Eerste-minister, dat wij bij ü zeer 
sterk aandringen opdat uw rege-
rin deze Limburgse opdracht ao 
spoedig mogelijk zou vervullen, ü 
weet dat U hierdoor het algemeen 
ekonomisch belang van het land 
dient. U zult met de nodige soepel
heid nopens de middelen maar met 
de vereiste krachtdadihe'd nopens 
het doel de politiek-juridische ver-
men vinden om deze ekonomi<,che 
waarheid te laten zegevieren. 
Wij dringen er bij U op aan, dat 
in deze zin struktuurhervormmgen 
in de kolennijverheid zouden wor
den doorgevoerd. 

Het is ten slotte eveneeens deze 
wens. Mijnheer de Eerste-minister, 
dat gemandateerde en onafhanke
lijke afgevaardigden van het mijn-
kaderpersoneel op een passende 
mjze zouden vertegenwoordigd zijn 
in de diverse sociaal-ekonomische 
instellingen van het koolmijnen-
bedrijf. Zou het demokratisch ar
gument hiertoe al kunnen volstaan, 
het standpunt van de efficiency Is 
niet minder belangrijk. 

Wij weten. Mijnheer de Eerste-
minister, dat wij U zo vrijmoedig 
onze bekommernissen mogen over
maken, omdat zij ook de uwe en 
deze van uw regering zijn. 

Met de meeste hoogachting. 

Mijningenieurs Idogen aan. . . 
LIMBURGSE MIJNEN WORDEN MARGINAAL GEMAAKT 

De intellektuélen die de moed hebben de waarheden die ze onder de 

ogen zien ook te zeggen zelfs wanneer dit niet in hun voordeel zal spelen 

ïijn schaars. Er zijn er echter gelukkig toch 43 Limburgse mijningenieurs, 

praktisch allen betrokken bij het Limburgs mijnbedrijf hebben volgende 

brief tot eerste-minister Eyskens, tot minister Meyers, tot minister Van 

der Scheuren en tot goeverneur Roppe gericht. Die brief verscheen in « De 

Schakel », het tijdNchrift van het Nationaal Verbond voor het Kaderper

soneel. Sommige delen lieten wij vetjes zetten. 

http://westvlaam.se
file:///erbonden
file:///ntwerpse
http://Vlaam.se
http://Vlaam.se
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M BRABANT 

Arrondissement Brussel 
CwROOT-BRUSSEL 
ABONNEMENTENWERVING 

Het is geweten dat elk abonnent 
van de Volksunie zijn blad door
geeft aan één of meer andere trou
we lezers. 

Het Is op deze trouwe lezers dat 
wij rekenen om het abonnementen
aantal in Groot-Brussel te verdub
belen. 

Iedereen kent een familielid, een 
vriend of een kennis, die ook be
wust is van de noodzakelijkheid 
van een Vlaams-nationale partij . 
MAAK ER EEN NIEUW ABONNENT 
VAN VOOR EINDE SEPTEMBER. 
STEUNZEGELAKTIE 

Om de partij verder te kunnen 
uitbouwen Is het nodig over een 
regelmatig Inkomen te beschikken. 
Daartoe werd, naar het voorbeeld 
van de mannen van Gent, bij ons 
de steunzegelaktle ingevoerd. Wie 
hieraan wil meewerken, richte zich 
tot het hoofdsekretariaat of tot on
ze penningmeester. Indien ieder 
propagandist regelmatig aanklopt 
bij enkele goedgezinden, is het mo
gelijk stevig voorbereid te zijn te
gen de volende verkiezingen en 
aanhoudend propaganda te voeren. 

Dank zij deze aktie werd het mo
gelijk onze werkelijk goed geslaag
de « Vlaamse Dag > zelf te finan
cieren en duizenden proefnummers 
te verzenden. 

IEDER WAT WILS EN BRUSSEL 
GEEFT DE TOON AAN. 
ADRESSEN 

Vele Vlamingen komen zich In 
Brussel vestigen of verhuizen er. 
Deel aan het hoofdsekretariaat hun 
nieuw adres mee. Steeds bevinden 
zich daar bereidwillige medewer
kers, die met genoegen een paar 
proefnimimers zullen verzenden. 
EN... NOG IETS 

Koop In Brussel enkel bij goede 
Vlamingen. Men merkt vlug wie 
goede Vlaming is. Ze staan o.a. In 
het Nederlands vermeld In het 
telefoonboek. 

Sint-Lambrecht-Woluwe 
Onze mooie gemeente geeft ons 

het pijnlijkste beeld van de welda
den, die het unitarisme aan de 
Vlaamse gemeenten rond Brussel 
kan bezorgen : verfranslng, ver
dringing door vreemden van de 
Woluwenaars en dit met medewer
king van leiders der andere par
tijen, de socialisten met hun « Cen
tre Civique Kapelleveld > op kop. 
Vlamingen uit Woluwe in 's Heren 
naam, toont, a.u.b. dat ge mannen 
zijt en geen mossels ! 

0-VLAANDEREN 

11 JULI TE GENT 

Onder aandrang en met 'mede
werking van het vendel Arte-
velde, dh. Van der Spurt, pianist, 
de heer Lammens, deklamator, 
E. P. Van de Walle, Dr. Leo Wou
ters en de volksdansgroep Dulle 
Griet, vierden wij nationalisten op 
eigen wijze « De slag der Gulden 
Sporen » in het Vlaams huls Roe
land. 

Wanneer wij zeggen op eigen 
wijze, beduiden wij vanzelfspre
kend dat we iets meer doen, dan 
de zolang voorbije overwinning her
denken. We laven ons wel aan die 
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bron, halen de moed aan van die 
verbeten strijders die alles veil 
hadden voor het behoud van eigen 
haard, taal en volk, maar zoals 
Dr Wouters verklaarde, niet altijd 
werd de moed beloond, zo dikwijls 
in de geschiedenis herhaald, was 
het verraad van eigen volk groot. 
Maar zoals spreker zei, steeds wa
ren er opnieuw mannen bereid om 
de onderbroken strijd weer aan te 
vatten. Miskend, gehoond, ver
moord, verbannen en toch nooit 
versagend. Blust men hier de-gloed, 
wij stichten elders brand. En Gent 
nam zijn aandeel in het gebeuren, 
het Gentse stond steeds vooraan. 

Het Gent van Borluut, Artevelde, 
Sneysens, het fiere Gent staat ook 
nu zijn man en zal zulks, betrou
wend op zijn jeugd steeds blijven 
doen, aldus de Gentse voorman. 

Na dat bemoedigend overzicht, 
vervolgde het programma met en
kele meesterlijk voorgedragen ge
dichten door de deklamator de heer 
Lammens, afgewisseld met samen
zang en klaviersolo door de heer 
Van der Spurt. Maar geen stijlvolle 
11 julie viering zonder pater. On
der luide toejuichingen nam E. P. 
Van de Walle dan ook het woord, 
riep Willem van Saeftinge op, die 
de wapenrok aantrok ter verdedi
ging van het hoogste goed, het volk 
door God meegegeven. 

De bezielende pater predikte ver
volgens de liefde tot het eigen volk, 
liefde die ons alleen kan doen zege
vieren. Liefde is de band die ons 
bindt. Is de bron waaraan Vlaan
deren zich laaft en waaraan het nu 
nog, spijt alles, zijn bestaan te 
danken heeft. De liefde die alles 
overwint, die ons telkens opnieuw 
doet opstaan, die vernederingen en 
miskenning verbant. Uit die liefde 
putten we onze kracht, voor Gods
dienst, Volk en Vlaanderland. 

Na het « Aan u ben ik tot der 
dood » door de deklamator, de « Ru
benscantate > door de pianist, be
sloot het eerste gedeelte met een 
daverende Vlaamse Leeuw. Volks
dans en vendelzwaaien en een ge
zellig samenzijn was het vervolg. 

Onnodig te zeggen dat de Roe
landzaal eivol stak, hetgeen als 
waardemeter voor het wassend na
tionalisme, tellen kan. Het natio
nalistisch Gent hield een eenvou
dige versterkend 11 juli viering, op
beurend voor de verdere ontvoog-
dingsstrijd. 

Arrondissement 
Dendermonde 
11 JULIVIERING 

11 Juli werd door de Volksunie
mensen van het arrondissement 
Dendermonde in een echt Vlaams-
nationale geest gevierd. Het was 
eens te meer de afdeling Hamme 
die de inrichting van deze avond 
op zich had genomen. (Wanneer 
komen de anderen eens aan de 
beur t?) Te dezer gelegenheid 
vond het feest echter niet te Ham-
me zelf plaats maar wel te Som-
beke Waasmunster. De opkomst 
overschreed onze stoutste verwach
tingen, wat een sprekend bewijs is 
van de levenskracht van de natio
nalistische gedachte in ons arron
dissement. 

Klokslag acht uur werd gestart 
met een hartelijk woord van wel
kom door de secretaris van de af
deling Hamme. 

Na de uitvoering door het publiek 
van enkele liederen, door geschikte 
bindteksten tot één geheel gebon
den, was het de beurt aan onze ar-
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rondissementsvoorzitter, de Heer 
11 juli voor ons, nationalistische 
vatte toespraak de betekenis van 
Mark Pelgrims, die in een zeer ge-
Vlamingen, uiteenzette. De viering 
vervolgde met een voordracht door 
J. De Mulder, waarna Dr. Van 
Boxelaer, op de hem eigen pittige 
wijze, de feestrede uitsprak. Spre
ker slaagde er verschillende malen 
in de toehoorders tot een luid ap
plaus te bewegen, maar het werd 
een werkelijke orkaan wanneer hij 
verzekerde dat de Volksunie zich 
met alle mogelijke middelen zal 
verzetten tegen de aangekondigde 
talen telling. 

Om de revolutionaire stemming 
die na de spreekbeurt van Dr. Van 
Boxelaer ontstaan was ietwat te 
milderen, vervolgden wij met een 
stemmige Dodenhulde en de voor
dracht met uitbeelding van de 
« Ballade der Zes Ridders » Een 
pluim voor de verwezenlijking van 
de gebroeders Buggenhout hiervoor. 
Een puik nummertje vendelzwaaien 
door de Heer Vanden Branden 
zorgde nu voor de afwisseling, 
waarna het officieel gedeelte van 
de avond besloten werd met ons 
nationaal lied. De Vlaamse Leeuw, 
en ik kan U verzekeren dat heel 
Sombeke dreunde. 

Als tweede deel stond een gezel
lig samenzijn op het programma, 
en het werd werkelijk « gezellig » 
In de echte zin van het woord. Der
gelijke gelegenheden die aan onze 
sympatlsanten toelaten elkaar be
ter te leren kennen hebben wij 
werkelijk broodnodig. 

Dr. Van Boxelaer die tijdens een 
kleine tombola onder andere een 
halve kg. koffie had gewonnen liet 
die per « Amerikaans opbod » ver
kopen ten gunste van het Steun-
fonds. Dit bracht 216 F. op, waarbij 
nog 50 F. dient gevoegd, namelijk 
een gift van de Heer Vanden Bran
den die zijn vergoeding voor het 
vendelzwaaien in een zeer sympa
thiek gebaar eveneens aan dit 
Steunfonds afstond. Nogmaals onze 
hartelijke dank Fiel. Aan al onze 
Vlaamse vrienden zeggen wij van 
harte een « tot weerziens » te Diks-
mulde op 23 oogst. 

P. S. - Aan de persoon of perso
nen die in Sombeke het gerucht 
verspreidden dat 's avonds de ban
den van de auto's en de autobussen 
(sic) stuk gesneden waren kimnen 
wij de geruststelling geven dat de 
mensen in Sombeke niet zo eng-
geestig zijn als anderen misschien 
zouden wensen dat ze waren en er 
helemaal niets stuk gesneden werd. 

A. Everaert. 

VLAAMSE KLUB ZOTTEGEM 
hoopt U te mogen welkom heten 

op zijn 
ROMANTISCH HERFSTFEEST 

ZATERDAG 12 SEPTEMBER 1959 

ZAAL PARKING 

Voor U speelt 
HET RADIO- en T.V. ORKEST 

FRANCIS BAY 
met zijn 18 Solisten 

VLAAMS REPERTORIUM 
Begin stipt te 21 uur. 

a i ANTWERPEN 
Afdeling Borgerhout legt' op 23 

oogst e.k. een reis per autobus in 
naar de IJZERBEDEVAART. De 
reisonkosten, drinkgeld en inkom-
geld voor de weide bedraagt slechts 
HONDERD frank. 

WEMMEL 

ROUWBEKLAG 

We vernemen het overlijden van 
Mevrouw Karoline Verhasselt, echt
genote van de heer Prans Van Doo-
fen. De redaktie biedt de getroffen 
familie hierbij haar innige deelne
ming aan. 

Gelieve zohaast moelijk in te 
schrijven bij een der Bestuursleden 
ot bij : 
RAEYMAEKERS, TOEKOMST

STRAAT 1 BORGERHOUT. 

LIMBURG 

GENK 
VERGADERING OP ZATERDAG 

29 AUGUSTUS TE 20 UUR 
SPREKERS : 

IR. CLEM COLEMONT, 
DR. LEO WOUTERS. 

NADIEN : GEZELLIG SAMENZIJN 

Kantons Herk-de-Stad 
en Beringen 

Dr. Ballet legde samen met Wim 
Jorissen enkele bezoeken af in de
ze kantons. 

Tal van oudere kontakten wer
den hernieuwd. 

Ncerpe(t 
Wim Jorissen vergaderde hier met 

enkele kaderleden om de reorgani
satie in het kanton te bespreken. 
Einde augustus vindt een tweede 
vergadering plaats waarop de nieu
we werking zal vastgelegd worden. 

Bilzen 
De Limburgse schoolstrijders ge

ven hun ware gedaante helemaal 
bloot. De Demerbode uitgegeven 
door de drukkerij Nassen, familie 
die in de streek van Bilzen haantje 
vooruit was wat betreft de school

strijd, nam op 9-7 een aankondiging 
op voor het Katoliek Onderwijs en 
de week nadien op 16-7 op dezelfde 
plaats in het blad maar dubbel zo 
groot een aankondiging voor de 
Staatsmiddelbare School. De reden? 
Het bracht dubbel zo veel geld op. 
En dat alleen telt voor de vooraan-
gaande C.V.P.-ers. 

Kanton Hasselt-Cenk 
In het kanton Hasselt-Genk vond 

een samenkomst plaats, in aanwe
zigheid van Wim Jorissen en Clera 
Colemont, provinciaal voorzitter 
en ondervoorzitter, waarop een 
kantonaal bestuur aangesteld werd. 

Drs. De Graeve, voorgesteld als 
voorzitter, vroeg de eerste drie 
maanden geen bestuursfunktie te 
moeten waarnemen gezien zijn ge
zondheidstoestand. Nadien hoopt hij 
weer fit genoeg te zijn om zich in 
te zetten. Hij verblijdde echter het 
jonge bestuur door een paar finan
ciële giften, waaronder een per
soonlijke, samen ten bedrage van 
2.000 F. als basis voor de kantonale 
werking. De heer Maertens werd 
dan aangezocht voor het voorzit
terschap. Sekretaris, propaganda
leider en organisatieleider werden 
dan onderscheidenjk onze vrienden 
Henrix, Lamote en Jacobs. Met hen 
is de afdeling in goede handen. Het 
bestuur zal verder door koöptatie 
aangevuld worden. 

« ONDER DE TOREN » 
De aangrijpende, meesterlijk ge

schreven repressieroman van 
Marcel Matthijs. 

Een literair historisch document 
Van blijvende waarde ! 

296 blz. Ingenaaid 115 F. 
P. R. van de auteur : 4367.52. 

rEUNFONDS 
Hier volgt de 5de en laatste steunlijst ten bate van onze propagandist 

die tot een bedrag van 62.147 F. veroordeeld werd omwille van een verkie
zingsincident. Wij sluiten hierbij dus dit steunfonds af en danjcen welge
meend hen, die een storting deden en zo bewezen dat de solidariteit bij de 
Volksunie geen ijdel woord is. 

Vijfde lijst 
Leden van het hoofdbestuur 

(3de storting) 3.000 
11 jullviering Hamme 216 
Vendelier, Hamme 50 
Gebr. Buggenhout, Hamme 50 
Cornière, Aalst 50 
Verheyen, Brasschaat ' 100 
Hou ende Trou, Gent 500 
Naamloos, Dworp 100 
Brans, St-Trulden 50 
J. Leemans, Machelen 100 
Afdeling Borgerhout 300 
De Boe, Zottegem 100 

Uit Gistel 100 
Argentijnse Vlamingen in

dachtig, Gent 500 
F. N. Evere (1ste storting) 50 
F. N. Evere (2de storting) 50 
Provoost, Oostende 50 
P. S. Aalter 150 
Fleerackers, Kwatrecht 100 
Een priester uit het Maasland 500 

Totaal 5de lijst 
Totaal vorige 4 lijsten 

Algemeen totaal 

6.116 
57.033 

63.149 

DE VOLKSUNIE 13 AUGUSTUS 1959 - Nr 16 
— 5' JAARGANG — 

Uitgave van de v.z.w. VOLKSUNIE 
Verschijnt de eerste en derde zaterdag van de maand 

REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur, 
Beizegemstr., 20, N.O.Heembeek (Brussel 12) Tel. 16.28.33 
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretaris, Beethovenstraat 
16, Anderlecht, Tel. 21.84.21. Alle briefwisseling voor 
blad op dit adres sturen. 
Dr. L, Wouters en Mr. De Coninck : leden. 

Beheer : Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.82.10 
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 

Jaarabonnement : 100 F. Halfjaarlijks : 50 F, ' * ' ^ ' . 
Stcunabonnement : 200 F. (minimum). Losse numéiera irï'MRT.̂  
Abonnement buitenland : 120 F. Per luchtpost 300 F. ,.: • i 
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46. W. Jorissen. Brussel 
Verantw, uitgever : Mr. Fr. Vander Eist, Beizegemstr., 20, Brussel. 


