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DE TALENTELLING IN DE KAMER 

ZWARE NEDERLAAG VOOR DE VLAAMSE CV.P. 
De interpellatie Verroken tegen 

de talentelling is geëindigd met 
een smadelijke morele nederlaag 
voor de Vlaamse C.V.P.-vleugel in 
de Kamer. In haar radeloosheid 
heeft de C.V.P.-pers in Vlaanderen 
het onmogelijke gedaan cm door 
verdraaiing van de waarheid en 
valse berichtgeving verwarring te 
stichten. Maar de feiten blijven de 
feiten : het volstaat niet te blok-
letteren dat de CV.P. als één man 
tegen de talentelling is, wanneer 
diezelfde CV.P. als één man ge
stemd heeft tegen de motie die de 
talentelling veroordeelde en voor 
de vertrouwensmotie. Het stemmen 
van de vertrouwensmotie behelsde 
de goedkeuring van de verklarm-
gen namens de regering afgelegd. 
De h. Spinoy heeft beklemtoond 
dat de verklaring van de eerste mi
nister betekende dat de regering 
zich verplicht acht een talentelling 
te houden en een talentelling zal 
houden. CV.P.-ers hebben hem 
onderbroken en beweerd dat de eer
ste minister dat niet gezegd had. 
De h. Spinoy heeft daarop geant-
vroord : « de eerste minister logen
straft mij niet » en de h. Eyskens 
heeft „dzwegen. 

De verklaring afgelegd door Van 
Elslande was eeh dubbelzinnige ver
klaring, zoals wij dat gewoon zijn 
van C.V.P.-zijde. De h. Lamalle 
heeft onmiddellijk na de stemming, 
niet In zijn eigen naam, maar als 
woordvoerder van de Waalse CV.P.-
ers (zie Beknopt Verslag en Libre 
Belgique) een interpretatie gegeven 
van de verklaring Van Elslande die 
deze dubbelzinnigheid klaar in het 
licht stelt : de Waalse CV.P.-ers 
zijn het er mee eens dat de rege
ring zoekt naar een duurzame op
lossing, oplossing die In hun op-
batting de vrijheid van de huis
vader volledig zal veilig stellen ! 
Indien dergelijke oplossing niet 
wordt gevonden moet de wet van 
1932 toegepast worden, m.a.w. moet 
de talentelling gehouden worden ! 

De nuchtere en objectieve waar
heid is dat de Vlaamse CV.P.-ers 
eens te meer gekapituleerd hebben. 
De kern van de zaak is dat zij van 
de regering die zij steunen niets 
kunnen bekomen en dat zij zelfs 
van hun partij, waar zij de twee 
derden zijn, niets kunnen bekomen. 
De partij tucht werd nog nooit aan 
de Waalse minderheid opgelegd en 
de vertrouwenskwestie werd nog 
nooit gesteld om een Vlaams be
lang te verdedigen. Ook ditmaal 
heeft de partijtucht tegen de Vla
mingen gespeeld : zij hebben moe
ten stemmen voor wat zij veroor
deelden 1 

Het is zo waar dat oud-minister 
Dequae de behoefte gevoeld heeft 
een verklaring af te leggen die een 
bedreiging is : wanneer uitvoerings
maatregelen zullen getroffen wor
den om de talentelling te houden 
zullen wij de regering interpelle-
ren... 

Er werd niets opgelost, de moei
lijkheid werd verschoven. Maar on
dertussen is" de positie van de 
Vlaamse CV.P.-ers verzwakt door 
het feit dat zij eens te meer door 
hun benen gezakt zijn... 

De leupns die zij verspreid heb- • 
ben beoogden alleen verwarring te 
stichten. Hun uitleg over de motie 
Van Elslande is onzin. Het is on

denkbaar dat dergelijke motie zou 
ingediend worden zonder vooraf
gaandelijk de eerste minister op de 
hoogte te stellen. Welnu de heer 
Eyskens heeft uitdrukkelijk ver
klaard dat hij niet werd geraad
pleegd. Het is dan ook bedrog te be
weren dat de vertrouwensmotie du 
Bus de Warnaffe bij vergissing in
gediend werd ! 

De Vlaamse CV.P.-ers hebben 
gepoogd zich te verschuilen achter 
een zg. weigering van de Vlaamse 
socialisten om een gemeenschappe
lijke motie in te dienen. In het 
nauw gedreven heeft Van Elslande 
moeten bekennen : « Ik heb alleen 
de h. Fayat aangespreken ». Dit was 
trouwens een los, privé gesprek ge
weest. Maar zelfs een weigering van 
de Vlaamse socialisten had de 

Vlaamse CV.P.-ers die het initia
tief genomen hadden van de inter
pellatie niet mogen weerhouden de 
motie In te dienen die logisch uit 
deze interpellatie moest voort
vloeien. 
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Overigens lijdt het geen twijfel 
dat de Vlaamse CV.P.-ers in de ge
geven omstandigheden ook een ge
meenschappelijke motie zouden 
verloochend hebben, vermits zij de 
moed gemist hebben niet alleen 
van mijn motie te steunen, maar 
zelfs van zich te onthouden. 

De woede van de CV.P. tegen 
mijn persoon is te verklaren door 
het feit dat ik er in geslaagd .ben 
hen te ontmaskeren, hen voor hun 
verantwoordelijkheid te stellen. Zij 
verwijten mi] dat ik de steun ge
kregen heb van de socialisten. Dat 
is inderdaad een lelijke streep 
door hun rekening : ik ben uit de 
Isolatie gebroken waarin zij mij 
liefst opgesloten zagen. 

(Lees door op blz. 2) 
F. Van der Eist 

LIMBURG : ergerlijke laksheid 

LIGT lOEKOMSI IN VERLEDEN? 
Sinds de o«i.ae*JiJi;g van de L'm-

burgse kolenlagen heeft men Lim-
burg^ de provincie van de toekomst 
penoemd. De bevoJkingsaan^roei 
van 240.000 inwoners in 1900 tot 
546.000 in 1958 steunde o.m. mee 
op deze verwachting. 

Het ogenblik schijnt thans ech
ter gekomen om nuchter de balans 
op te maken waar we staan. De 
19de eeuwse dichterlijke uitdruk
king « somber verschiet » komt ons 
hierbij voor de geest. In de Lim
burgse wereld van de inferieurs 
overheersen onzekerheid en pe. si-
misme. 

En terecht. 
Niet alleen zijn de meeste Waal

se mijnen veroordeeld of marginaal, 
ook de Limburgse mijnen vt'orden 
marginaal gemaakt door de volks-
vreemden die er de leiriing van in 
handen hebben (Société Générale; 
Brufina; Cockerill - Ougrée; Ar-
bed e.a.) Onze mijnen zijn voor 
hen een bijkomstige investering, 
een grondstoffenbron voor fabrie
ken die elders staan. De noodzake
lijke nevenindustrieën waardoor de 
moderne mijnen zich thans moeten 
in stand houden weigeren zij op te 
richten. Zo moeten onze mijnen 
achteruit en moeten zij fataal ver
vallen. 

De antivolkse instelling van die 
heren is doodeenvoudig schanda'ig 
en onze regeringen, zowel de vo
rige als de huidige weigeren in te 
grijpen. 

Zowel de socialisten, als de libe
ralen en de CV.P. zijn willoze 
werktuigen geworden in de han
den van deze volksvre?mde kapita
listen. 

In Nederlands-Limburg werken 
20.000 arbeiders in de nevenbedrij-
ven, die naast de mijnen opge
richt werden. Met een bevolkings-
aangroei vier maal zo groot als in 
België weet Nederland het door 
industrialisatie klaar te spelen geen 
werkloosheid te kennen. In het 
Roergebied haalt men door de 
rijkst mogelijlie schakeringen van 
nevenindustrie het maksimum uit 
de kolen. In Noord-Frankrijk vindt 
men rond de mijnen cokesbatte
rijen, stikstoffabrieken, ethyleen-
produktie, fabrikatie van benzol 
en teerstoffen, fabrieken van plas
tische stoffen en zo meer. 

Ons Limborif^'Blijft faet enige 
koolbekken waar geen Industrie 
komt omdat vreemde belangen er 
tegen zijn. 

Thans worden onze Limburgse 
kolen ter verwerking naar Wallo
nië gevoerd, wat 90 F. per ton kost. 
Onkosten die zouden wegvallen zo 
de kolen ter plaatse verwerkt wer
den. Door het feit dat onze gasrijke 
kolen in Wallonië verwerkt wor
den in plaats van in Limburg be
taalt de provincie Antwerpen het 
betrokken gaz één frank per m3 te 
duur. 

Herhaaldelijk is op deze wantoe
standen gewezen, destijds (voor ze 
onder de plak lagen van de So
ciété Générale) door de uitgaven 
van de Limburgse Ekonomische 
Raad en thans weer in het « Zwart
boek ». 

Van « Het Belang van Limburg », 
thans eveneens in handen van de 
Société, moet men geen kritiek ver
wachten. 

Van de kleurpartijen evenmin, 
want tegen de wil van het groot
kapitaal wordt men nog moeilijk 
minister en zeker geen eerste-mi-
nister. 

Ondertussen moeten ongeveer 
13.000 Limburgers in het Luikse 
gaan werken en verplaatsen vele 
anderen zich dagelijks naar Eind
hoven Bf naar Brussel. Ondertus
sen ook groeit het aantal jongeren 

die op de arbeidsmarkt komen met 
ongeveer 3.000 per jaar. Welke 
toekomst bieden hen A.B.V.V. en 
A.C.V. ? B.S.P., Liberale Partij of 
CV.P. ? Geen. Tenzij de werkloos
heid of de mobiliteit. 

Zelfs de kruimels van de tafel 
worden Limburg niet gegund. Voor 
een eenvoudig nieuw bedrijfje van 
100 arbeiders (1 30 van hetgeen 
Limburg jaarlijks aan nieuwe werk
gelegenheid nodig heeft) zoals de 
filiale van de firma Jaspar die te 
St. Truiden zou komen wordt een 
stelselmatige hetzliampanje ge
voerd door de Luikenaren waarbij 
het A.B.V.V. en de C.V.P.-minister 
Harmei (Weer hij! En dat voor de 
grote vriend van de Vlaminson vol
gens de Vlaamse C.V.P.-pets) de 
leidende rol spelen. En de rei;eri'>g 
Eyskens schijnt ze'.fs l-rrc'd ds 
Walen een helpende hand toe te 
steken door in dit geval aan de stad 
Luik dezelfde voordelen toe te ken
nen als aan het tes:.?-h cd St -
Truiden zodat ook de nieuwe fi
liale te Luik zou opgericht v.orden! 

Zal de Waal.se afdreijintr ander
maal slagen ? Wat heeft Limburg 
dan aan een minister Meyers en 
aan een voorzitter van de Vlaamse 
C.V.P.-vleugel, de St. Truidenaar 
Bertrand ? 

En dat voor die druppel w.iier op 
een gloeiende plaat. 

Arm, arm Limburg. 

Wim Jorissen. 

HELP MEDE AAN DE ABONNEMENTENSLAG 

Elk van onze lezers moet aanvoe
len dat hij meer is dan een abon
nement of proefnummer-lezer. Hij 
moet een aktief medestander zijn 
in de partij. Grote inspanningen, 
zoals voor onze trouwe propagan
disten, worden U niet gevraagd. 
Toch kunt U < .is helpen en dit op 
een zeer bescheiden wijze. De som 
van deze kleine inspanningen zal 
een verblijdend en merkwaardige 
uitslag geven. 

Deze kleine doch zeer belangrijke 
daad k-^n U stellen door het ncaen 
van een abonnement ep ons blad 
ff DE VOLKSUNIE». Zijt U reeds 
geabonneerd dan kuat U heel zeker 
met wat goede wil een uwer vrien

den overtuigen tot het nemen van 
een abonnement. Ontvang desnoods 
zelf het geld en maak het ons over. 
Wacht vooral niet op de aktiviteit 
van uw gebuur doch stel een voor
beeld van trouw ten opzichte van 
de partij. 

We doen een oproep tot onze pro
pagandisten om in de eerstkomende 
weken een verhoogde aktiviteit te 
«ntplooien in de werving van abon
nementen en leden. 

We houden U op de hoogte en 
danken U reeds bij voorbaat voor 
de spontane medewerking. 

Abonneer door storting van 100 F. 
op giro 5445.46 van W. Jorissen, 
of betaal aah een propagandist. 
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|Geen Vergelijk | 
1 ' 3 
I door Dr. Leo Wouters. 1 
1 Na de interpellatie Verro- % 
p ken, over de talenteUing is = 
1 alles te Brussel nog even 2 
= duister. Het antwoord voor de 3 
1 eerste minister was ontwij- 1 
§ kerxd. Hij heeft niet gezegd g 
= dat er geen talentelling zou p 
1 zijn en hij durfde ook niet = 
1 ~cf]9en dat er vel een zou 3 
= plaats vinden. Ilij teil tijd 
s vinnen. De Vlaamse manda-
H tarisscn vit de meerderhelds-
1 partijen JtehJtcn 7}iet hunnen 
§ lickomcn, dat duidelijk stcl-
= hng zou genomen vorden. 
1 Het mana'uver ran de gro-
H ie bonzen achter hun rug op 
= louw gezet, helefte zulks. Zij 
p hadden braafjes hun « ver-
i trouwen » te schenken aan de 
= onbetrouwbare regering. 
^ ll'^y zullen op alle moge-
= lijlc wijzen, de onrust in .het 
= Vlaamse land blijven levendig 
= houden. « Waak en sluit » is 
= vu ons leuze, 
Ë Luister etns, naar de taal 
§ ran oud-minister Van Hemel-
^ rijck op een politieke meeting 
= Ie Hasselt op vrijdag 11 de-
i rember II. 
i Sprekend over de « leri'c-
I lende » Vkigmie vntaqstuh 
i ken, vroeq hij zich af : 
1 « hoe tot ceii nauvaanlbnai 
I » vergelijk kan worden geko-
I » men, indien enerzijds het 
I >' Vlaamse rolk op zijn heken-
I » de stelling blijft, en andei-
I » deels '•« Brusselse liberiilen 
I » van dit vraagstuk een le-
I » veiis7!\ak schijnen te ira-
1 » ken ï. 
i Wie zoekt er naar een vtr-
1 !/efijf: ? 
I Op het sfvk ran de talen-
I telL'n" staat liet bewuste 
i 1 larndcrrn rof.i as f op z'jn 
I TC'-lit. Op ( cviiiir af van alles 
I te rrr^ r-en, kan het de t be-
; lende stclVng » niet prijs-
p geven. 
l Geen talentelling, onder 
\ geen ronrwaarde, is de eens
ik ge~'nde eis. 
\ De Brusselse liberalen, wil-
\ hn dal niet 1 
- En <"•; Brusselse C.V.P.-
\ crs ? 
j Het lestaan voor geen enkel 
i regering is vaard, dat hij 
\ een gehvrht aan Vinanderen 
: vordt ontroofd. 
\ Het vastleggen van, de iaal-
\ grens als rccarlwrg van onze \ 
\ Xederlandse integriteit, is het \ 
\ c-;rste doel dat mi eensgezind \ 
: irordt nages'.recfd. 

De Taalwet van 1032 moet \ 
onmiddellijk vorden gewij- \ 
zigd, zoniet moet dere rege- \ 
ring vertrekken. Met al de 1 
propaganda- en voorlichtings- \ 
middelen, vaarover de \ 
1 laamse verenigingen be- \ 
schikken moet deze eis in \ 
Vlaanderen vorden bekend ï 
gemaakt. i 

En de Vlaamse parleinen- \ 
taircn zul'en niet viet rust 1 
vordci gelaten. 1 

Tegenover de liberale hrcrs- 1 
zucht en'^ aanmatiging, moe- 1 
ten zij nu eindelijk eens een 1 
beetje polit 'eke moed opbren- 1 
gen. Vlaanderen aanvaardt | 
van hen geen onderwerping | 
en geen vergelijk. | 

Geen enkel partijbelang, | 
gaat vóór het minste Vlaams | 
belang — en het gaat hier om | 
het leven van gans Vlaams | 
Brabant. En Tneer ! i 
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VOORLICHTING 

Onze Vlaamse C.V.P.-kranten 
hebben hun voorlichtingswerk zo 
goed gedaan dat ze het slachtoffer 
werden van hun eigen bedrog. Zo 
< De Nieuwe Gids » (ja hij bestaat 
nog) die Van der Eist het recht ont
zegde in het parlement een motie 
In te dienen omdat hij niet tussen 
beide gekomen was bij de inter
pellatie Verroken i Hun parlemen
taire medewerker had natuurlijk 
de immenging in het debat door 
Mr. Van der Eist niet vermeld. Zijn 
rede kunnen onze lezers blz. 5 vin
den. Volgens « De Gazet van Ant
werpen T> die evenmin aanhaalt wat 
Van der Eist naar voor brengt zou 
onze volksvertegenwoordiger zijn 
motie in handen gestopt gekregen 
hebben door de socialisten ! 

Wat zijn die anli-Vlaamsgezinde 
socialisten plotseling Vlaamsgezind 
geworden ' . 

Slecht bekwam deze maal « De 
Standaard » zijn gewone mislei
dende berichtgeving. Hij werd flink 
In zijn hemd gezet. Bedroevend zo 
een krant voor Vlaamse intellek-
tuëlen,' Achtereenvolgens kwamen 
de betrokken socialisten de Stan
daard berichtgeving logenstraffen 
en een zwakke Van Elslande, die 
evenals De Standaard zeer kleint
jes uit het debat kwam, bleet niets 
meer'over dan toe te geven dat hij 
niet veel meer in handen had. 

De C.V.P.-ers maakten zichzelf 
weer eens wat wijs om hun eigen 
lafheid niet te moeten bekennen. 
Het Standaardverslag over de be^ 
wogen zitting was een valse voor
stelling. 5- CV P. tegen talentelling. 
Oppositie andermaal verdeeld » 
luidde de titel. De Waal Lamalle 
zou zich alleen in zijn persoonlijke 
naam onthouden hebben. < La Li
bre Belique » drukte 's anderdaags 
echter de verklaring van Lamalle 
volledig af en wees er uitdrukkelijk 
op dat die verklaring gold voor al 
de Waalse C.V.P.-ers ! 

Ook het officiële « Beknopt Ver
slag > dat de lezer op de 4de en 
5de blz. vindt is duidelijk. 

De Standaard had zich echter nog 
niet belachelijk genoeg gemaakt. 

's Anderendaags telde zij al de 
stemmen tegen de talentelling op : 
103 C.V.P.-ers ! (104 min Lamalle !) 
+ 2 socialisten (Fayat-Craeytaeckx) 
-f Van der Eist, die wellicht ook 
tegen de talentelling zou gekant 
zijn ! 

Een ogenblik onoplettendheid. 
Met dat laatste zinnetje gaven ze 
hun ware aard bloot. 

• ^ ^ ^ • ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ . 

DE ZWARE NEDERLAAG 
(Vervolg van blz. 1) 

Ik mocht geen rol spelen in de 
Kamer. Ieder initiatief van mij 
moest in de kiem gesmoord worden 
bij gemis aan steun. Mijn redevoe
ringen worden in de C.V.P.-pers 
doodgezwegen of verminkt tot en
kele nietszeggende regels. Ik ben er 
In geslaagd bewegingsvrijheid te 
veroveren door de steun van de so
cialisten. Ik heb geen reden om 
daar beschaamd over te zijn : het 
Is eerlijk parlementair spel. Het is 
trouwens belachelijk vanwege de 
C.V.P.-ers mij dit verwijt te ma
ken, waar zij samen met de libe
ralen in dezelfde regering zitten ! 
Overigens hebben de Vlaamse 
C.V.P.-ers in hun onmacht toch ook 
beroep gedaan op de socialisten ? 
Ik herinner aan de verklaring van 
Vandendaele enkele weken geleden 
tijdens de bespreking van de rege-
ringsverklaxing. Waar zij onmachtig 
zijn zou de oppositie hen moeten 
ter hulp snellen. 

Dit bewogen debat heeft er toe 
bijgedragen toch enige klaarheid 
te scheppen in de dubbelzinnigheid. 
De Vlaamse openbare mening is 
thans gewaarschuwd, 

Be strijd tegen de talentelling 
moet voortgezet worden en het ini
tiatief op parlementair vlak ligt 
thans in mijn handen. 

HARMEL DE KOPPENSNELLER EEUWIGE ONNOZELAARS 
Andermaal heeft een C.V.P.-

minister zich laten kennen als 
koppensneller. Het is de Luikenaar 
Harmei met het schijnheilig ge
zicht. Hendrik Diels, de knappe di
rigent heeft sinds lang eerherstel. 
Hij zou thans ook voor het N.I R. 
dirigeren. Twee kommunisten uit 
het nationaal orkest verzetten zich 
hiertegen. Zij bewerkten een paar 
bestuursleden van die verenigingen 
met winstoogmerken, die zich ook 
nog Verzet heten, en eens te meer 
ontwaakten de patriotten. 

Tot daar een alledaags verschijn
sel waar iedereen lachend of zich 
ergerend zou aan voorbij stappen. 
Niet zo echter de farizeeër Harmei. 
De man, die ons tegen alle logika 
in de radio weigert omdat naar hij 
beweert hij zich niet in de beslis
singen van de beheerraad van het 
N.I.R. kan mengen, toog naar die
zelfde beheerraad. Hij pleitte en 
pleitte tegen Diels. Jan Boon hield 
echter stand — we geven de heer 
Boon wat hem toekomt — maar 
door zijn gesmeek wist Harmei de 
liberaal Martens en de socialist 
Luyten te vermurwen. Diel.s, die 
een kontrakt in handen had, kon 
gaan. Wij zullen bij Harmei thans 
opnieuw de vrije politieke tribune 
van het N.IJR. opeisen, tribune 
waarop we nog steeds de Vlaamse 
kommunisten horen, die nochtans 
niet meer aan de'verkiezingen deel
nemen. Wij zijn benieuwd of die 
zalvende Luikse farizeeër ons weer 
afwijst op grond van het argument 
dat hij zich niet kan opdringen bij ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 
de beheerraad van het N I.R. Voor 
koppelsnellenj wel̂  voor de demo 

kratie niet. >>ii.V^M^ti «k;V**? ONHANDIG EN HANDIG 
En tussen haakjes. MS In het na - • 

tionaal orkest van het N.LR. op de 
103 leden er 86 franstaligen zijn 
tegenover 17 Vlamingen is dit de 
juiste verspreiding ya^ het talent 
in onze heerlijke eenhe^dsstjaat? De 
Waalse C.V.P.-er Harmei zal dit 
wel met vroom gezicht beweren. En 
de franstaligen zijn baas in de 
C.V.P. 

SomnÜèié" Vfeafnsfee^Tndén' schij
nen onbeleerbaar. Ohdctrtkg de gro
te les van meer ^Ök'n • lOO jaar 
Vlaamse Beweging hébben' ^ij tot 
nog toe al- hun hoop op de C.V.P, 
gezet. Wij waren fout vorige ver
kiezing om te durven'-lljsten indie
nen, beweerden ze zelf.3 !' 

Ondertussen zitten zij in zak en 
as. Al hun gedreig en al hun ge-
smeek bij de C.V.P. is boter aan de 
galg. Op de meesti vernederende 
wijze worden zij ^andelen gezon
den. Toch schijnen xzij koppiger als 
ezels en vastbeslote^c.nog een paar 
honderd jaar door de C.V.P. voor 
de gek te worden gehouden. 

Hun vrienden, die wel de les be
grepen hebben en in de Volksunie 
zijn komen werken bekijken ze on-
M-iendelijk. 

Welke uitweg zien zij dan '' 
Zij blijven het antwoord schul

dig ! 
Toch durven zij hog op Vlaamse 

vergaderingen verschijnen. 
Door hun oerdomme handelwijze 

zijn zij echter de schuld dat Vlaan
deren sinds 15 jaar' achteruitboert. 
Zij berokkenen Vlaanderen immers 
meer nadeel dan dat onze tegen-
.strevers dit doen, omdat men in 
hen medestrijders vermoedt. 

« Lammenadig volk van laffe 
stommeriken .> zei Pol de Mont. 
« Volk van straathonden » zei een 
bekende pater. Wfinheer raken we 
ooit dat soort flaminganten kwijt ? 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 
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EN NOG EEN KOPPENSNELLER 

De Nieuwe Gids, die klaarblijke
lijk nog minder als de andere 
Vlaamse C.V.P. kranten kan ver
kroppen dat de Volksunieverkozene 
Van der Eist de scharnier was waar
rond heel de bewogen Kamerzitting 
betreffende de talentelling draaide 
levert giftig kommentaar. Zij geven 
hun ware aard bloot. Dat voor soci
alisten schrijven zij die de Volksu
nie steeds « de partij van de inci-
vieken » genoemd hebben. De soci
alisten weten wel beter, zij weten 
hoe dubbelzinnig de C.V.P. achter d^ 
stemmen van de incivieken gevist 
heeft en ook de meerderheid van 
hen met hun aas verschalkt hebben. 
Die incivieken zullen ondertussen 
wel tot hun scha en schande leren 
dat de C.V.P. na de repressie tegen 
hen ontketend te hebben hen 
thans andermaal bedriegt. 

De Nieuwe Gids noemt ander
zijds de Waalse socialist Hoyaux 
een fanatiek Waals verzetsman. 
« Diezelfde Hoyaux » verklaarde 
echter vorig jaar reeds in de Kamer 
dat Dr. Elias reeds meer dan lang 
genoeg in de gevangenis zat en dat 
de regering hem gerust mocht vrij
laten 

De C.V.P.-er Eyskens en de libe
raal Merchiers hebben hem echter 
nog steeds niet los gelaten. Zij zijn 
inderdaad erger dan fanatiek. 

In De Nieuwe Gids zitten nog 
steeds de mannen die na de oorlog 
in hun vorige krant De Nieuwe 
Standaard beweerden dat de 
Vlaamse Beweging geen zin meer 
had. Met welke lede ogen moeten 
zij ons thans bekijgen ? 

Ons blad heeft reeds meer dan 
het dubbel van de oplage van De 
Nieuwe Gids. 

Zij gaan. Wij komen. 

Volgens de Vlaamse C.V.P.-pers 
— ri'iet volgens die franstalige ! - ^ 
heeft de vooüziU* 'Van 'de C.V.P: 
Kamerfraktie zich zeer onhandig-
gedragen. Ja heeft hij zelfs een 
grove flater begaan door de motie 
Van Elslande niet in te dienen. De 
Vlaamse C.V.P.-pers zijn toch er.--
gerlijke kommedianten. Zij weten 
heel goed dat Du Bus de Warnaffe 
dit deed in afspraak met Eyskens 
en met opzet. En men zal ons niet 
wijsmaken dat de Vlaamse C.V.P.-
ers zo onnozel zijn dat ze dit niet 
geweten hebben ! Zij ook voerden 
hun walgelijk toneelstuk op. Want 
ten slotte waarom diende Van Els
lande zijn motie niet eigenhandig 
in ? Of waarom,. zo' hij zou beet
genomen geweest zijn, steunde hij 
de motie Van der Eist niet zoals de 
socialisten? Zij ging toch niet tegen 
de regering, maar alleen voor af
schaffing van de Talentelling ? 

En zo Du Bus hén altijd bedot 
waarom zetten ze hem niet als 
voorzitter a f? Zij zitten daar toch 
met een twee dercïe .meerderheid 
van Vlamingen? '^j""!:"^^--/,' 

En zij hebben eerf franstalige 
voorzitter van de Kamerfraktie, 
een franstalige voorzitter van de 
Senaatsfraktie, een , franstalige 
CV.P.-voorzitter van ^e sen&ai en 
9 franstalige. ministers op de 13. 

De C.V.P. Vlaams,? partij ! De 
partij van de onnozel? flamingan
ten dat wel. Zij zijn' trouwens door 
hun verkeerd kiezen d^ oorzaak van 
de verdere verfransï^g te Brussel 
en op de taalgrens. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

- # • • 

' : ' f e i^M CHINA 

Ook te China werd'thahs amnes
tie verleend. Wij Vi^en ons af 
welk land buiten België dat tot nog 
toe nog niet deed. Maar, ja een ver-
ïefesprofitariaat zoals^^lft België Is 
ook wel nergens anders denkbaar. 

FLIRTEN EN SAMENHOKKEN 

Volgens "• De Gazet van Antwer-
epn > die hel C.V.P. sieraad Ver
beven nap;-aat, moet het gedaan 
zijn met ons flirten met de socia
listen ! Fantastisch. Wij zullen in 
hun .stijl antwoorden en vragen 
wanneer het zal gedaan zijn met 
in de regering samen te hokken 
met de liberalen. Wat een erg chris
telijk huwelijk schijnt ons dat toch 
niet toe. 

En wat te Antwerpen met het 
C.V.P.-B S.P. .schepenkollege ? Het 
gezelschap van de linksen is hen zo 
dierbaar dat ze zelfs te Gent waar 
ze de volstrakte meerderheid heb
ben de liberalen mede in hun sche
penkollege opgenomen hebben. 

Wanneer wij ons program kun
nen uitvoeren zullen wij dat doen. 
Van wie we hulp krijgen kan ons 
niet schelen. Wij weten dat de an-
ti-talcntel!ing een noodzakelijk
heid is voor Vlaanderen. Willen de 
.socialisten ons daarbij helpen en 
de C.V.P. niet, dan ligt de fout al
leen bij de C.V.P. 

HET VAT DER DANAÏDEN 

Het leger slokt 22 miljard op dit 
jaar. Meer dan 100 miljard voor de 
laatste vijf jaar. En dë gevechts
waarde ? De Franse generaal uit de 
N.A.V.O. Valey schatte ze op nul ! 
Het is een waar schandaal hoe hier 
laarlijks miljarden weggegooid wor
den die we zo goed voor de indus-
tria'isatie van Vlaanderen konden 
gebruiken. Een klein beroepsleger 
met de helft van het budget zou 
alleszins evenveel gcvechtswaa;rd|e 
hebben dan ons huidig leger. WaW--
op wacht mien toch ? ' 

DRIEPARTIJENAKTIE 

Naar we vernamen hebben de s i -
cialistische par'ementairen beslo
ten nergens gemeen.schappelijk op 
te treden met vertegenwoordigers 
van de twee regeringspartijen in 
zake anti-talentelling maar hun 
stellingen afzonderlijk te verdedi
gen. Zij verwezen naar .het voor
beeld van de C.V.P. voorzitter Theo 
Lefèvre, onder de linkse regering 
'54-'58, toen Lode Craeybeckx, P.W. 
Seghers en Grootjans een diepyr-
tijenaktie op touw zetten en hij de 
C.V.P.-ers verbood er verder aaa 
deel te n nen. 

Het spelletje gaat voort. 

HERNIEUW 
uw UtNNENENI 

Het beste en nuttigste geschenk 
voor Kerstdag en Nieuwjaair ï 

Een exemplaar van 'l'f^'^Z -*'*̂  ' 
ONDER DE TOREN " 

de aangrijpende, ophefmakende 
repressieroma i van Marcel Mat-
thijs. 

294 blz. Mooi gebonden in linnen 
band : 145 F. Ing. 115 F. 

Te bestellen door overschrijving 
van het bedrag op PJl. 4367.52 van 
de auteur te Oedelem of idoor een
voudige briefkaart. 'Hl i" :r , 

U . V' 

I HET ZWARE "WERK VAN DE KOMMISSIES 
I — Casimir, vroeg ik, hebt gij gelezen dat de generaal boven alle 
^ generaals, baron de Dixmude, ontslag heeft genomen anderhalf jaar 
I vóór dat zijn termijn uit was ? 
I — Ja, zei Casimir, hij was niet akkoord met de minister, want er 
I is een kommissie gesticht om sociale en ekonomische opleiding te 
I geven aan de soldaten. Wat kan een generaal daarmee doen ? Die is 
I geboren met sociale opleiding. Kijk maar eens naar de naam van die 
I oppergeneraal : baron de Dixmude. Zijn vader was generaal en heeft 
I een heel eind achter Diksmuide in zijn abri g^ezeten. Maar de piotten 
I die er heel wat dichterbij zaten, zijn geen baron van Diksmuide. Dus 
I die generaal werd baron in plaats van de piotten. In het frans, na-
I tuurlijk, want dat was de taal van de vijf en twintig percent. 
I Maar als ik dat vertel aan mijn kuisvroüw, zegt dat mens, vol 
I hoop op het vaderland : '< hoe lang moet die generaal nog dienst 
I doen ? .>. Ja, Stefanie, zeg ik, nog anderhalf jaar. « En waarom gaat 
I hij weg », vroeg Stefanie. Ik antwoordde : omdat hij niet akkoord is 
I met de minister. Zij scheen zeer tevreden. « Mijn zoon, zei ze, onze 
I Lowie, is ook niet akkoord met zijn sergeant en hij moet maar zes 
I maand meer doen, kan hij dan ook ontslag nemen > ? 
I Wat moet ge daar op antwoorden, zei Casimir. 
I — Vriend, zei ik, dat is een kwestie van commissies. Is de zoon 
I van uw kuisvrouw in een commissie ? 
I — Waarom, vroeg Casimir. 
I — Wel, zei ik, als ge in een commissie zit, kunt ge ontslag nemen 
I of blijven. Gewoonlijk blijven zij omdat ze er niets moeten doen. En 
I het leger is daarvan een schitterend voorbeeld. Daar is in 1956 een 
I kommissie van taaltoezicht bij het leger geïnstalleerd. Het leger 
I heeft dat nodig sedert één en veertig jaar geleden uit koninklijke 
I mond de belofte van gelijkheid In rechte en feite werd gegeven. Maar 
I een generaal voelt het nog steeds als een affront als hij Vlaams 
I hoort spreken. Wij hebben dus sedert drie jaar een commissie die 
I een beetje toezicht moet houden dat de 60 % van het leger van tijd 
I tot tijd een woord Vlaams hoort. Weet gij hoeveel keren die commis-
i sie aan het werk is geweest ? 
I — Ah, zei Casimir, zo een paar keren per jaar, dat is niet te veel i 
I om het vaderland te dienen. 
I — Verschiet niet, Casimir, die commissie is geen enkele keer se- ; 
I dert haar installatie bijeen gekomen. Zij heeft nog geen enkele kwee- : 
I tie voorgelegd aan het ministerie van landsverdediging. Dat noemt i 
^ men in België een commissie. 
1 — Ja, zei Casimir, wij zijn een land van commissies, maar grote ; 
I kommissies of kleine kommissies, er blijft niets over dan wind. 
I — Er is toch een gelukkig voorteken, Casimir, Hebt gij niet gele- i 
g zen dat op de lijst voor het Sint Niklaasgeschenk voor de kinderen \ 
I van beproefden, « de leden van de regering » 2.500 F. hebben gestort "•' \ 
1 — Ik val om, zei Casimir, ze laten de vader omkomen in de cel 1 
2 en geven een krentekoek aan de kinderen. Nu is het geweten van Bys. I 
I kens weer eens gerust en de man van Feiten en Beschouwingen die = 
H nog steeds niet onder psychiatrisch toezicht staat, kan als gevolg- j 
I trekking schrijven : Stemt voor de C.V.P. | 
1 .. ,-. '.;;•• >-^,.,: Cife I 
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SOCIAAL-EKONOMISCHE 

yRAAGSTüKKEN 

De Volksunie In kongres verga
derd op 22-11-59 stelt vast dat de 
Vlaamse problematiek op sociaal-
ekonomisch vlak in hoofdtrekken 
dezelfde is als deze meer dan 50 
Jaar geleden door Lodewijk De 
Baet vastgesteld. 

Deze problematiek omvat vol
gende gunstige faktoren : 
— De Vlaamse ondergrond bezit 

een grote waarde sian grond
stoffen, nodig In de hedendaagse 
Industrie. 

^ De ligging van de Vlaamse pro
vincies is de meest gunstige van 
België voor aanvoer van grond
stoffen uit den vreemde, zon
der deze te moeten herladen en 
vervoeren op kleinere schaal op 
grote afstanden. 

^ - Het Vlaamse volk heeft een gro
te werkkracht en een bestendig 
groot overschot aan arbeids
krachten. 

•— Het Vlaamse volk is een volk 
Van spaarders en bezorgt 60 tot 
65 % van de spaargelden waar
over de staat beschikken kan. 

— Het Vlaamse volk heeft een 
jeugd die geïnteresseerd is aan 
wetenschappelijke studiën, zo 
deze een goede bestaansmoge
lijkheid bieden. 

Nietegenstaande deze gunstige 
faktoren, stellen wij vast : 
— dat Vlaanderen een volk bhjft 

van klerken en ondergeschikten 
die grotendeels naar bijverdien
sten moet uitzien om een even
waardig inkomen te hebben van 
een Waal met gelijke onderlegd
heid. 

•— dat de grondreserves niet uitge
baat worden" tën voordele van . 
het volk dat de grond bewoont. 

— dat 75 % Van de werklozen het 
Vlaamse grondgebied bewonen, 

— dat 225.000 Vlamingen buiten 
eigen provincie in het Brusselse, 
Wallonië ofwel in de vreemde 
werk dienen te zoeken. 

— dat in de huidige staatsstruktuur 
de Vlaamse grondstoffen naar 
Wallonië overgebracht worden 
voor verdere bewerking, dit mits 
een nutteloze belasting van de 
grondstof van 95 F. per ton ko
len. 

— dat de op Vlaams grondgebied 
ontbrekende nevenindustrieën in 
Wallonië opgericht worden om 
Vlaamse grondstof met Vlaam
se arbeidskracht en Vlaams 
kapitaal te verwerken en het_ 
eindprodukt terug naar Vlaan
deren te vervoeren om de Vlaam
se vraag te voldoen. 

— dat de Vlaamse spaargelden die 
60 tot 65 % van de totale Belgi
sche spaargelden uitmaken 
slechts maximum voor 38 % in 
Vlaanderen herbelegd worden. 

— dat onze Antwerpse haven die 
voor 10 jaar nog de derde plaats 
In Europa verworven had, heden 
nog s'echts de 8ste bekleedt. 

— dat het Kanaal van Temeuzen 
reeds 30 jaar het voorwerp uit
maakt van diskussies zonder dat • 
de noodzakelijke verbreding een 
feit geworden is. 

— dat door regeringskringen de ha
ven van Zeebrugge volledig ver
waarloosd wordt. 

— dat er geen nevenindustrieën In 
Limburg opgericht worden, ter
wijl men naast de gesloten en te 
sluiten Waalse mijnen er wel 
vestigt. 

— dat de Vlaamse jeugd de weten
schappelijke studiën ontwijkt 
uit vrees voor te kort aan toe-
komstmogeli j kheden. 

Al deze faktoren In overweging 
nemend, bes'uit de Volksunie d a t : 
— de enige kans voor het Vlaamse 

volk om zich ekonomisch naar -
2ljn mogelijkheden te kunnen 
ontwikkelen, te vinden is in 
«elfbestuur door federalisme. 

<- door zelfbestuur in een federale 
Belgische staat, Vlaanderen zijn 
eigen potentie van kapitaal, 
grondstof, werkkracht en weten

schappelijke aanleg voor Vlaan 
deren zal kunnen besteden en 
bewerken. 

— dat door zelfbestuur alleen een 
einde kan gemaakt worden aan 
het onderdrukken van Vlaande
ren zoals het stelselmatig In de 
eenheidsstaat gebeurt. 

— dat door zelfbestuur alleen een 
einde kan gemaakt worden aan 
de opslorping van Vlaams kapi
taal, werkkracht en grondstof 
ten voordele van enkele volks
vreemden, die In de eenheids
staat een macht boven de rege
ring vormen. 

Het kongres legt er de nadruk op 
dat Vlaanderen al de faktoren bezit 
om het meest welvarend land van 
West-Europa te kunnen zijn. 

Het kongres van de Volksunie zal 
het Hoofdbestuur verzoeken een 
middel te zoeken en uit te werken 
om deze Vlaamse problematiek ken
baar te maken aan de Vlaamse ar
beider en in hoofdzaak aan de mas
sa bestendig werklozen in Vlaande
ren. 

Het kongres neemt tenslotte vol
gende meer beperkte besluiten : 

— gezien de uitbating van de Lim
burgse mijnen in de huidige 
mijnstructuur gericht is op en 
ondergeschikt aan de ekono-
mische uitgroei van de industrie 
in Wallonië en zelfs in Noord-
Frankrijk; 
gezien geen enkele wijziging in 
deze toestand te verwachten Is 
zolang de mijnen onder privaat 
beheer staan,_ 
dienen alle middelen aangewend 
om het mljnbeheer te omvor
men tot een regionaal beheer 

„ met staatstussenkomst. Indien 
de gewestelijke besturen aan 
hun plicht zouden te kort ko
men om het initiatief tot om
vorming te nemen dient des
noods de staat dit Initiatief te 
nemen en zo nodig staats-
beheer in te voeren. 

— de socialisatie van de genees
kunde dient het onderwerp te 
zijn van een grondige studie, 
waar alle vakkundige nationa
listen hun medewerking moeten 
aan verlenen. 

— wij stellen vast dat de uitbrei
ding van het kanaal van Ter-
neuzen aanleiding geeft tot In
dustrievestiging langsheen de 
grens op Nederlands grond
gebied. De nodige maatregelen 
dienen genomen om deze voor 
Vlaanderen nadelige positie te
gen te gaan; dit door oprich
ting en uitbreiding van een in
dustriecomplex omheen de ha
ven van Gent en Zeebrugge. 
De nodige aanpassingen aan de 
havens dienen uitgevoerd en 
Zeebrugge dient al over het ka
naal van Temeuzen met Gent 
en Antwerpen rechtstreeks ver
bonden, volgens de bestaande 
planning en studies van het 
Boudewijn Kanaal. 

- de door de regering beloofde 
aanpassing van de gezinsvergoe
dingen dienen dringend verwe
zenlijkt te worden. 

- de sociale zekerheid van de zelf
standigen dient op gelijk peil 
gebracht te worden als deze van 
de werknemer. Hiertoe dienen 
dringend de gezinsvergoedingen, 
geboortepremles en pensioenen 
tot de zelfde bedragen verhoogd 
te worden. Het onderzoek naar 
bestaansmiddelen bij de zelf
standige dient afgeschaft te 
worden daar dit a-sociaal is, en 
een afstraffing is voor de spaar
zin van de zelfstandige. 

- het kongres legt de nadruk op 
de nadelige positie waarin vele 
Vlaamse bedrijven die eind-
fabrikaten op de markt brengen 
geplaatst zijn tegenover het 
buitenland. De eigen fabrikaten 
ö j n op de buitenlandse markt 
aaa «trenga kwaliteitsproevea 

onderworpen terwijl alle vreem
de artikelen op de Belgische 
markt aanvaard worden zonder 
enige kwallteltskontrole door 
het ministerie, 

1 de Vlaamse-nationallsten zijn 
moreel verplicht wanneer zij 
zich als klant oï als medewerker 
lot organismen als financies, 
verzekering en dgl. dienen te 
wenden, hun vertrouwen te 
schenken en hun zaken toe te 
vertrouwen aan Vlaamse orga
nismen voor zover deze orga
nismen In hun struktuur de 
ideologie « Vlaanderen eerst »• 
toepassen en voor zover zIJ de 
belangen van de Vlamingen 
evengoed dienen als organismen 
die origineel niet Vlaams zijn. 
Een onderzoek naar praktische 
mogelijkheden ware wenselijk. 

• tegenover de syndikale machten 
die de Vlamingen op dezelfde 
voet als de vreemde arbeiders 
die in België verblijven behan
delen, dienen de Vlaams-natio
nalisten een aanwezigheidspoll-
tiek te voeren teneinde de 
Vlaamse arbeiders voor te lich
ten opdat zlj hun leiders op 

Vlaams nationaal gebied stelling 
zouden doen nemen. 

• het kongres legt tenslotte de 
nadruk op het feit dat alle ini
tiatieven ter oplossing yan de 
Vlaamse problematiek steeds 
moeten gedaan worden met in
achtneming van de eigen volks
opvoeding en de eigen toestan
den van het Vlaamse volk. 

HUISVESTING EN BUIMTELUKE 

ORDENING 

— vaststellend de samenhang van 
deze problemen en dat de onge
zonde verspreiding over verschei
den departement, Instanties en 
parastatale Instellingen als ge
volg heeft een willekeurige en 
eenzijdige concentratie van ur-
banistlsche projekten in en om 
de hoofdstad zonder rekening te 
houden met de homogeniteit 
van beide landstreken noch met 
de belangen van beide natio
nale gemeenschappen en van de 
Verschillende gewesten, 

— eist dat de problemen van huis-
• vesting zouden onttrokken wor

den aan het departement van" 
volksgezondheid en deze van 
Btedebouw en ruimtelijke orde
ning uit binnenlandse zaken en 
openbare werken om ze samen 
te verenigen in éénzelfde depar-
.tement met politieke verant
woordelijkheid naar het voor
beeld van andere landen, 

- eist dat de politiek van ruimte
lijke ordening en hulsvesting 
zou aangepast worden aan bel
de landstreken en volksgemeen
schappen en dat de planniri^; en 
uitvoering zouden rekening hou
den met de eigen behoeften en 
de gaafheid en eigenheid van 
belde landstreken, 

' eist dat het verstrekken van pri
vate en collectieve bouwvergun
ningen en toelagen aan perso
nen en maatschappijen zou ge
paard gaan met zekere voor
waarden van toekenning of bij
komende aanduidingen en at
tenties in dienst van een geo
riënteerde nederzettingspolitiek 
ten bate van de gaafheid van 
beide landstreken, in het bizon
der van Vlaams en Waals Bra
bant. 

VOORSTEL VAN RESOLUTIE 
Het vooruitzicht van een talen-

telling die ter gelegenheid van de 
algemene telling einde 1960 zou ge
houden worden, heeft in het Vlaam
se land grote ongerustheid en be
roering verwekt. Meer dan vijfhon
derd gemeenteradeu in het Vlaamse 
land hebben reeds moties gestemd, 
dikwijls met algemeenheid van 
stemmen, om zich tegen dergelijke 
talentelling uit te spreken. Voor
aanstaande personaliteiten uit het 
Vlaamse kultuurleven hebben open
lijk stelling genomen. De beroering 
wordt steeds groter omdat een be
slissing ter zake uitblijft. 

Deze ongerustheid is toe te schrij
ven aan de pijnlijke ervaring in het 
verleden opgedaan met de talen
telling van 1947 en aan de nadelige 
gevolgen die er uit kunnen voort
vloeien voor de Vlaamse volks
gemeenschap door het verlies van 
taal- en kultuurgebied. Het pro
bleem van de taalgrens, die tevens 
de. grens is van een volksgebied, is 
een aangelegenheid die gans de 
Vlaamse volksgemeenschap aan
gaat en niet enkel de inwoners van 
afzonderlijke gemeenten langs de 
taalgrens. 

Vlamingen en Walen hebben zich 
destijds akkoord gesteld in de 
schoot van het Centrum Harmei 
om de taalgrens definitief vast te 
leggen en een einde te stellen aan 
de betwistingen die onvermijdelijk 
voortvloeien uit talentellingen met 
de daaraan verbonden veranderin-

• gen in het taairegime der betrokken 
gemeenten. Het vreedzaam samen
wonen van twee volksgemeenschap-
pen in één staatsverband is slechts 
mogelijk mits wederzijdse eerbied 
voor de integriteit van beider 
grondgebied, van beider kuituur. 
Evenzeer als de Walen zich beroe
pen op « 1'intégrité frangaise de la 
Wallonië », hebben de Vlamingen 
het recht en de plicht zich te be
roepen op de Nederlandse integri
teit van Vlaanderen. 

De verklaringen afgelegd namens 
de regering naar aanleiding van de 
Interpellatie Verroken in de Kamer 
op 8 december 1959 en de daar

opvolgende stemming hebben ter 
zake geen klaarheid gebracht en 
laten de onzekerheid en dus de on
rust en de beroering voortduren. In 
die omstandigheden is het wense
lijk dat de Kamer de gelegenheid 
zou krijgen zich klaar en duidelijk 
uit te spreken over het houden of 
niet houden van een talentelling. 
Dit is dan ook het doel van dit 
voorstel van resolutie. 

Voorstel van resolutie. 

De Kamer, 

gezien de ongerustheid en de be
roering in het land ontstaan in ver
band met een talenkelling In i960 
is van oordeel dat geen talentelling 
dient gehouden. 

F. Van der Eist. 

Oiil-lliiiisiei Morersoen en ile 

«LEVENDF OODEHl) 
Men weet dat het Moyersoen is 

die destijds als minister van justi
tie de gemotiveerde genadebesluiten 
ingevoerd heeft. Er is op dit stuk 
dikwijls verwarring omdat achteraf 
minister Lagae, die zeer korte tijd 
minister geweest is, een wetsont
werp ingediend heeft om aan de 
uitvinding van de heer Moyersoen 
een wettelijke basis te geven. 

Dit wetsontwerp is nooit wet ge
worden, is zelfs nooit besproken ge
weest in het parlement omdat er 
toch nog enkele invloedrijke men
sen waren, zoals de socialistische 
senator Rolin, die voldoende eer
gevoel en rechtsbewustzijn hadden 
om met klem te protesteren. Toen 
was de C.V.P, te laf om zich te ver
dedigen, zoals gewoonlijk. 

Men kent de gevolgen van deze 
gruwzame maatregel : van de per
sonen die een gemotiveerd genade-
besluit kregen werd tot nu toe geen 
enkele in vrijheid gesteld. 

Word lid van de Volksunie 
Stort 30 fr. ais hoofdlid op 
Giro Nr. 54.45.46 van 

W i m Jcrissen. 
Brussef. :(10 fr. als bijlid)] 

ni:,'J 

Vijf of zes stierven reeds In de 
gevangenis. 

Om zich te verdedigen beweert 
de heer Moyersoen thans dat hij de 
gemotiveerde genadebesluiten in
voerde om de terechtstellingen te 
kunnen stop zetten. Deze uitleg is 
onaanvaardbaar. 

Zie.lier waarom : het is een feit 
dat na de 105 terechtstellingen die 
plaats hadden onder het minister
schap van Struye (20 maart 1947 -
27 november 1948), de executies 
praktisch stop gezet waren. Er had 
bloed genoeg gevloeid. Ook hadden" 
onder minister Moreau de Melen 
(27 november 1948 - 11 augustus 
1949) geen terechtstellingen meer 
plaats, tenzij plots en onverwachts 
op de vooravond van de verkiezin
gen van 1949, toen Moreau de Me
len op één dag elf personen liet 
neerknallen. De verontwaardiging 
was zeer groot en de terugslag he
vig. Onder het ministerschap van 
de heer Lilar (11 augustus 1949 -
8 Juni 1950) had geen enkele te
rechtstelling meer plaats. Onder 
minister Carton de Wiart (8 Juni 
1950 - 16 augustus 1950) werd nog 
één duits oorlogsmisdadiger gefu-
siljeerd — Schmitt. de komma»-
dant van Breendonk — doch d 
zou dan ook de laatste terechtste 
llng zijn. 

Toen Moyersoen in augustus IC 
minister van Justitie werd in 
homogene C.V.P.-^egering Phol-
waren de executies praktisch re 
sedert twee Jaar stop gezet — . 
gezien van de massa terechtstell 
onder Moreau de Melen en één i' 
zonderlijk geval onder Carton 
Wiart. Minister Lilar had op t 
maanden tijd geen enkele exec-l 
meer bevolen. Er was dan ook geen 
sprake van opnieuw terechtstellin
gen te beginnen en het is duidelijk 
dat oud-minister Moyersoen hierin 
een voorwendsel zoekt cm zich te 
veront~chr'' ' '— i. 
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HET PARLEMENTAIR DEBAT OVER DE TAlENTEllINe 

, j geven hierbij uit de officiële dokumenlcn « Het beknopt ver-
» en « De parlementaire handelingen » het juiste verslag over het 

.ri)at over de talentelling. 

Die noodzakelijkheid te herusten 
In de zwart-wlt techniek van een 
vertrouwensmotie blijkt eens te 
meer uit het leit dat dezelfde so
cialistische instanties die het neer
leggen van een gemeenschappe
lijke motie onmogelijk hebben ge
maakt, langs de Volksunie om, een 
motie In dezelfde zin ter stemming 
willen zien leggen.. (Hevig protest 
bij de B.S.P. — Over en weer ge
roep.) 

De heer Van Eynde. — Dat is een 
leugen ! Leugenaar! 

De heer Voorzitter. — Ik roep u 
tot de orde ! 

De heer Van Eynde. — Goed ! 
Mijnheer de Voorzitter. 

De heer Van Elslande. — Om die 
redenen stemmen wij voor de ver
trouwensmotie. 

Ik ben echter gemachtigd In 
naam van mijn fractie, Vlamingen 
en Walen, te verklaren dat dit ver
trouwen dat wij aan de regering 
schenken zeer precies betekent dat 
wij er op staan dat tijdig alle* 
maatregelen genomen worden ten 
einde vóór het einde van 1960 de 
tellingsformule door een vast taai
statuut te vervangen. (Levendi? ap
plaus bij de C.V.P.) 

De heer Voorzitter. — Wi] moeten 
nu steramen over de moties. Inge
diend na de Interpellatie van de 
heer Verroken. 

Wordt de motie van de heer Van 
der Eist gesteund ? 

De heer Bohy. — Ja. (De socia-
Iktische oppositie staat op. — 
Woordenwisselingen.) 

De heer Voorzitter. — Dan leg Ik 
ze straks ter stemming. Het woord 
is aan de heer Van Elslande voor 
een verklaring. 

De heer Van Elslande. — Ik ben 
zeker niet alleen om te betreuren 
dat de hoogstaande interpellatie 
van onze collega, de heer Verroken 
in dorpspolitieke stijl moet beslo
ten worden. 

De normale conclusie van die 
interpellatie moest Inderdaad niet 
geweest zijn een stellingname van 
de verschillende fracties tegenover 
de huidige regering, maar wel een 
positie kiezen van de Kamer tegen
over het probleem van de taal-
telling en het taaistatuut. 

Het is daarom dat ik persoonlijk 
herhaalde pogingen gedaan heb om 
een motie te kunnen neerleggen die 
zou ondertekend worden, niet al
leen door leden van de meerder
heid, maar ook door leden van de 
oppositie. 

Die motie zou alleen twee pun
ten bevat hebben : 

1) Dat de Kamer vaststelde dat 
er in het land een brede meerder
heid bestaat die verlangt dat de 
tellingsformule door een vast taai
statuut zou worden vervangen. 

2) Dat de Kamer de wens uit-
drukke dat dit vast taaistatuut 
vóór het einde van 1960 bij wet zou 
worden vastgelegd. 

Zeer velen in dit land — en o.m. 
de zeer talrijke socialistische ge
meenteraadsleden die anti-talen-
«ellingsmoties goedkeurden — zul-
..en met mij betreuren dat het niet 
mogelijk geweest is een socialisti
sche handtekening voor een derge
lijke motie te krijgen. 

(Onderbrekingen bij de B.S.P.) 
Geplaatst tegenover dit politiek 

vluchtmisdrijf... (Nieuwe onder
brekingen). 

De heer \ _ de. — Men 
heeft ons niet gev-^aagd. (Geroep). 

De heer Van Elslande. — Aan u 
•werd niets gevraagd, maar aan an
deren wel. 

De heer Van Eynde Dat is een 
leugen l 

De heer Van Elslande. — Ik ben 
geen leugenaar. Vraag aan de heer 
Fayat wat hij er over denkt, 
(Applaus bij de C.V.P.) 

Ik herhaal : Geplaatst tegenover 
dit politiek vluchtrnisdrijf vanwege 
de socialisten, had Ik dan aanvan
kelijk de hierboven aangehaalde 
motie neergelegd, tegengetekend 
door twee collega's uit de C.V.P., die 
dagelijks de werkelijkheid van de 
taalgrens beleven en de opinie van 
de minderheden aldaar weergeven, 
nl. de heer Van Caeneghem, uit 
Ronse, en de heer Devos, uit Moes-
kroen. 

Aangezien de socialistische oppo
sitie dit probleem echter op een 
onnatuurlijke wijze tot een ver
trouwenskwestie in de regering 
MPilde terugdringen, hebben wij ten
slotte gemeend de neergelegde mo
tie te moeten terugtrekken om ons 
aan te sluiten bij de vertrouwens
motie. (Onderbrekingen bij de 
B.S.P.) 

ABOHNEER OP DE VOLKSUNIE 

TERUGROEPING TOT DE ORDE 

De heer Van Eynde. — Indien ik 
in het reglement een gelegenheid 
heb gezocht om hier na de heer 
Van Elslande aan 't woord te ko
men, is het omdat de heer V*n Els
lande de waarheid geweld heeft 
aangedaan. Hij heeft verklaard dat 
hij bij Vlaamse socialistische volks
vertegenwoordigers, en, zo vermoed 
ik, ook bij Vlaamse hberale volks
vertegenwoordigers, een poging 
heeft gedaan om een motie mede te 
ondertekenen, van welke motie 
nergens een spoor te vinden is. 

De heer Van Elslande heeft ge
zegd dat socialistische instanties 
zulks verboden hebben. Welke zijn 
dan die socialistische instanties ? Ik 
zeg en ik herhaal dat de heer Van 
Elslande liegt. (Uitroepingen 
rechts.) 

Ik herhaal dat de heer Van Els
lande liegt. Geen enkel lid van onze 
fraktie zal hier komen bevestigen, 
dat hem een motie werd voorgelegd 
en dat een socialistische part i j -
instantie hem zou verboden hebben 
die mede te ondertekenen. 

Dagbladschrijvers van de C.V.P. 
hebben geschreven dat de motie 
ook door een socialist moest wor
den ondertekend. De Standaard be
weert dat de heer Fayat werd aan
gesproken. 

De heer Van Elslande. — Ik zal 
straks antwoorden. 

De heer Van Eynde, — Gij zijt 
een leugenaar. (Uitroepingen 
rechts). 

De heer Van Elslande. — Een be
lediging van u is voor mij een com
pliment. (Applaus rechts.) 

De heer Van Eynde. — De Stan
daard beweert dat de heren Fayat, 
Spinoy en Craeybeckx werden aan
gesproken, maar door de Vlaming 
Van Eynde werden belet dit te 
doen. 

Hetzelfde blad schrijft verder 
dat de heer Fayat, die voornemens 
was in het debat het woord te ne
men, eveneens door de heer Van 
Eynde het zwijgen werd opgelegd. 
Ik heb hier dikwijls het voorbeeld 
gegeven van tuchteloosheid (Gelach 
rechts).. , maar ik heb mij hier al
tijd als esn eerlijk man gedragen. 

(Handgeklap op de sooIaJistische 
banken). Ik kan niet dulden dat 
de heer Van Elslande zich achter 
leugenachtige beweringen ver
schuilt om zijn eigen vlucht te 
dekken. 

Overigens, De Standaard schreef 
ook dat de motie van de heer Van 
Elslande overeengekomen was met 
de heer Eyskens. Welke komedie 
werd hier opgevoerd ? (Zeer wel I 
op de socialistische banken.) 

De heer L. Craeybeckx, — Ik 
vraag het woord. 

De heer Voorzitter, — Alleen de 
tot de orde geroepen spreker mag 
het woord voeren. Wil de heer Van 
Eynde het woord « leugenaar » in
trekken, dat niet parlementair is ? 

De heer Van Eynde. — Ik zal 'dat 
doen als de heer Van Elslande het 
bewijs van de gegrondheid van zijn 
aantijgingen levert. Doet hij dat 
niet, dan zegt hij de waarheid niet. 

De heer Voorzitter. — Ik merk op 
dat de heer Van Eynde het woord 
leugenaar, dat niet parlementair is, 
heeft teruggetrokken. Hij heeft het 
recht te verklaren dat iemand niet 
de waarheid zegt. Ik trek dus de 
terugroeping tot de orde in en ik 
geef het woord aan de heer Craey
beckx wegens een persoonlijk feit. 

PERSOONLIJK FEIT 

De heer L. Craeybeckx. — Ik 
vraag het woord voor een persoon
lijk feit, aangezien mijn naam In 
dit debat werd genoemd. 

Ik las in een dagblad dat de heer 
Van Elslande mij zou hebben ver
zocht zijn motie mede te onder
tekenen. Dat is in strijd met de 
werkelijkheid. Niemand heeft mi] 
ook niet verboden dat te doen. Ik 
wens tevens te verklaren dat ik 
formeel tegen de talentelling ben, 
om de redenen uiteengezet door de 
heer Verroken. Dat is duidelijk, ge
loof ik. 

De heer Faya t — De manier 
waarop deze werkzaamheden geor
ganiseerd zijn, blijkt zo prlmltiaf 
dat het niet meer mogelijk is drie 
woorden te zeggen van op zijn 
plaats. Ik ben persoonlij ic van oor
deel dat de regering haar verant
woordelijkheid niet mag ontwijken 
naar aanleiding van de interpella
tie van de heer Verroken. Voor het 
over'ge weet elkeen waar Ik sta. Ik 
ga trouwens akkoord met wat de 
heer Craeybeckx hier zoeven heeft 
gezegd. 

NAAMSTEMMINGEN 

(Voortzetting) 

De heer Spinoy. — Mijn verkla
ring wordt afgelegd nsimens de so
cialistische fraktie. 

Vooreerst wens ik erop te wijzen 
dat, volgens een dagblad, de motie 
van de heer Van Elslande ter goed
keuring werd voorgelegd aan de 
eerste-mlnister. 

De heer Eyskens, eerste-minis-
ter. — Ik werd niet geraadpleegd. 

De heer Spinoy. — Zulks bewijst 
dat sommigen een eigenaardige op
vatting hebben over de journalis
tiek. 

In deze Kamer ontstaat meer en 
meer de neiging om geen verant
woordelijkheid te moeten opnemen. 
Dat bleek reeds toen over het inci-
visme werd gesproken. Dan wilde 
de regeringsmeerderheid niet dat 
over een motie werd gestemd. 

Wij beleven nu hetzelfde. Een Hd 
van de meerderheid interpelleert 
de eerste-mlnister. De interpellant 

zegt : mijnheer de eerste-mlnister, 
wij eisen van u dat u ons klaar zou 
zeggen dat de talentelling niet 
meer aal plaats hebben. 

De eerste-mlnister antwoordt : 
« Wij hebben de Raad van State 
geraadpleegd en wij zullen de ta
lentelling houden ». 

De heer Verboven. — Dat heeft 
hij niet gezegd. 

Stem rechts : Hij sprak van tel
ling en niet van talentelllng. 

De heer Spinoy, — De eerste-
mlnister logenstraft mij niet. Hij 
heeft aan de interpellant geant
woord dat hij een talentelling zal 
houden. 

Hoe reageert daq. de interpellant? 
Een motie wordt Ingediend, en na
dien teruggetrokken. Officieel be
staat ze dus niet. Er is wel een mo
tie van vertrouwen, die bij vergis
sing is Ingediend. De fraktieleider 
van de C.V.P. beging een blunder, 
want hij vroeg het vertrouwen in 
de regering, die gezegd had dat er 
toch een talentelling zou komen. 

Nu poogt de C.V.P. haar verant
woordelijkheid te ontduiken. De 
heer Van Elslande sprak over dorps-
politiek. Ik beweer dat de 
C.V.P. een schaamtecomplex heeft. 
Waarom werd de motie Van Els
lande niet in stemming gebracht ? 
of die van de heer Van der Eist ? 
Dan hadden de socialisten kleur 
moeten bekennen ! Zeg dan liever 
dat gij de regering niet ten val hebt 
willen brengen. 

Na wat hier is gebeurd, zal nie
mand nog aanvaarden dat gij eer
lijk tegen de talentelling zijt. 

Daar de socialistische Kamer-
fraktie duidelijkheid wenste, heeft 
zij de motie van de heer Van der 
Eist gesteund. Indien dit debat 
niet duidelijk eindigt dan Is het on
ze schuld niet. De C.V.P. wil haar 
dubbelzinnigheid en haar schaam
tecomplex camoufleren achter een 
echt vluchtmisdrijf. 

Wat betreft de vertrouwensmotie, 
hoef ik u niet te zeggen dat de so
cialistische fraktie zal' tegenstem
men. (Applaus bij de socialisten.) 

De heer Van Hamme. — Op mijn 
beurt, wens ik mijn stemming te 
verklaren. Ik heb geaarzeld over 
mijn keuze, tot ik de heer Spinoy 
hoorde spreken over een schaamte
complex en over dorpspolitiek. 

Persoonlijk heb ik de houding 
van de socialisten In mijn gemeen
te beter leren kennen. 

De heer Voorzitter. — Dat is geen 
verklaring van uw stemming. 

De heer Van Hamme. — Wat in 
mijn gemeente is gebeurd, heeft 
mijn houding als volksvertegen
woordiger beïnvloed. (Gelach 
rechts.) 

Verleden maandag, werd In onze 
gemeenteraad een motie tegen de 
talentelling ingediend. 

De socialistische mandatarissen 
hebben geweigerd die motie goed te 
keuren, onder voorwendsel dat de 
gemeenteraad met die motie zijn 
bevoegdheid te buiten ging. Dat is 
hun houding. (Applaus rechts.) 

De heer Bracops, — Zeer ju is t ! 

De h. Van der Eist (op het 
spreekgestoelte) : Mijnheer de 
Voorzitter, Mevrouwen, Mijne He
ren, Ik wens In de eerste plaats te 
antwoorden op hetgeen onze kollega 
Van Elslande hier heeft gezegd. 

tegenover ml] een aantijging ge
maakt die ik met misprijzen zou 
kunnen voorbijgaan. Hij heeft be
weerd dat ik hier een motie zou in
dienen op aansporing van de socia^ 
listen. 

De h, Verboven ; Na afspraak 
met de socialisten. 

De h. Van der Eist '• Neen, mijne 
heren, ik geloof dat ik hier in deze 
Kamer reeds voldoende bewijzen 
heb geleverd van mijn zelfstandig
heid en onafhankelijkheid. (Iro
nisch gelach op de banken van de 
C.V.P.) 

De h. Verboven : GIJ flirt alleen 
maar met de socialisten. 

De h. Van der Eist : In dit ver-» 
band zou ik U kunnen herinneren 
aan de stemming die ik heb uitge
bracht toen de heer Eyskens na de 
verkiezingen zijn homogene C.V.P,-
regerlng aan de Kamer heeft voor.-
gesteld. 

Stemmen links : Zeer Juist! 

De h. Van der Eist : Ik heb een 
motie ingediend enkel en alleen... 

De h. Verboven 
met de socialisten. 

Na afspraal£ 

HIJ heeft beweerd dat hlJ zich 
gewend had tot de oppositie om te 
bekomen dat zij ook de motie zou 
ondertekenen, welke hij zich voor
nam in te dienen. Ik houd er van 
hier te verklaren dat noch de h. 
Van Elslande, noch om het even 
wie van de Vlaamse vleugel van de 
C.V.P, mij gevraagd heeft een der
gelijke motie te ondertekenen .(Ge
lach en handgeklap bij de C.V.P.) 

De h, Verboven : En wat hebben 
de socialisten u gevraagd ? 

De h. Van der Eist : In de tweede 
plaats heeft de heer Van Elslande 

De h. Van der Eist : ,..om de Ka
mer in de gelegenheid te stellen zich 
op ondubbelzinnige vrij ze uit te 
spreken over een probleem dat het 
Vlaamse land ten zeerste aanbe
langt en in beroering brengt. 

Ik geloof dat ik terecht deze mo
tie heb ingediend, die trouwens 
geen motie van wantrouwen of van 
vertrouwen ten overstaan van de 
regering is, maar die er zich enkel 
toe beperkt vast te stellen « dat de 
Kamer van oordeel is dat In 1960 
geen talentelling mag gehouden 
worden ». Meer niet. 

Volgens mij beantwoordt dit aan 
de geest van het reglement da t in 
art. 58 zegt : « De orde der stem
mingen over de gestelde vraag
punten moet zo geregeld worden 
dat alle meningen tot uiting kun
nen komen », 

Ik weet niet of art. 58 toepasse
lijk Is voor de gevallen van ijpities 
ingediend na een interpellatie. 

Maar, mijns inziens. Is de geest 
van deze beschikking verder reikend 
dan de strikte toepassing van het 
artikel, omdat ^let niet alleen nut 
tig en wenselijk is, maar omdat 
het zelfs noodzakelijk Is dat hier in 
deze Kamer de meningen tot uitingf 
zouden kunnen komen. 

Welnu, dit zal niet het geval zijn, 
wanneer de Kamer zou verplicht 
worden zich over de eenvoudige 
vertrouwensmotie uit te inreken. 

Mijnheer de Voorzitter, Mevrou
wen, Mijne Heren, in sommige bla
den van de C.V.P. heb Ik gelezen 
dat het bij vergissing zou zijn dat 
de h. Du Bus de Wamaffe zijn mo
tie ingediend heeft. Ik heb zelfs 
gelezen dat de achtbare h. du Bus 
de Wamaffe spijt zou hebben over 
hetgeen in diezelfde pers genoemd 
wordt zijn « flater >. Welnu, nie
mand van ons wenst dat de acht
bare h. du Bus de Wamaffe op de
ze voor hem heugelijke dag door 
gevoelens van spijt zou geplaagd 
worden. 

De h, du Bus de Warnaffe : Dank 
U. 

De h. Van der Eist : Ik zou dan 
ook willen voorstellen dat de h, du 
Bus de Warnaffe zijn motie een
voudig zou intrekken, (Gelach) 

De h. Major : Zeer wel ! 

De h. Van der Eist : Waaromi 
niet ? Waarom zou deze motie niet 
kunnen ingetrokken worden, zodat 
de Kamer zich in volle vrijheid 
over mijn motie zou kunnen uit
spreken die, zoals ik reeds gezegd 
heb, geen motie van wantrouwen 
is tegenover de roer ing . 

(Lees door blz. B) '̂  
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HET PARlENENUrR DEBAT OVER DE TAIENTEIIING 
(Vervolg van blz. 4', 

Mevrouwen, Mijne Heren, welke 
bezwaren kan men tegen mijn voor
stel doen gelden ? 

Is het omdat men mlJ het per
soonlijk sukses niet zou willen gun
nen ? Welnu, Ik sta hier alleen In 
deze Kamer en U hoeft dus niet zo' 
bevreesd voor mij te zijn. (Glim
lachjes). 

Wanneer de intrekking van de 
motie van de meerderheid wordt 
geweigerd, dan dring ik er op aan 
dat bij voorrang over mijn motie 
zou gestemd worden. Ik geloof flat 
de h. Voorzitter de Kamer moet 
raadplegen over de prioriteit. Men 
lean bij prioriteit over mijn motie 
stemmen, zonder dat men daaruit 
moet besluiten dat deze stemming 
er een van wantrouwen zou zijn 
tegenover de regering, tenzij men 
Eou oordelen dat de twee moties 
tegenstrijdig zijn. 

Maar, wanneer men aanvaardt 
dat de twee moties tegenstrijdig 
zijn, dan moeten wij daar ook het 
besluit uit trekken dat diegenen die"* 
voor de vertrouwensmotie stem
men, voor de talentelling stemmen, 
want In mijn motie staat enkel en 
alleen dat geen talentelling zou ge
houden worden. (Zeer juist, op som
mige socialistische banken). 

De h. De Sweemer : C'est logique. 

De h. Vian der Eist : Ik verdedig 
dus de prioriteit van mijn motie en 
ik vraag dat de h. Voorzitter de Ka
mer zou raadplegen. Ik vind het een 
zeer belangrijke aangelegenheid. 

Het Vlaamse land kijkt met grote 
spanning toe naar wat hier deze 
namiddag in de Kamer omgaat. Ik 
vraag, mijnheer de Voorzitter, dat 
U de Kamer zou raadplegen over de 
prioriteit, want in deze omstandig
heden is de stemming over de prio
riteit tevens een stemming over de 
grond van de zaak. Ik vraag dan 
ook dat een naamstemming zou 
plaats hebben. 

Ik heb Inderdaad alleen de so
cialistische oppositie ^bedoeld, toen 
fk sprak van de oppositie. 

Ik heb ook gezegd dat de socia
listische oppositie de tekst van de 
heer Van der Eist In stemming 
•wenste te zien brengen, en niet dat 
de socialisten die tekst hebben op
gesteld. 

Nu een woord over de verklarin
gen van de heer Van Eynde. 

Indien men de heer Van EjTide 
wellicht verantwoordelijk kan stel
len voor alles wat in de Volksgaret 
verschijnt, dan kan men mij niet 
verantwoordelijk stellen voor het
geen In De Standaard verschijnt. 

Tot de heren Splnoy en L. Craey-
beckx wens ik te zeggen dat Ik 
nooit verklaarde hen te hebben 
aangezocht een motie mede te on
dertekenen. 

Ik heb alleen de heer Fayat 
aangesproken. Ik wens elke zweem 
van leugenachtigheid tussen hem 
en mij weg te nemen. Ik vroeg hem 
twee weken geleden of hij het 
mogelijk achtte samen een motie 
in te dienen die niet het vertrou
wen in de regering zou Inhouden. 

^ Ik verwachtte niet dat hlJ dadelijk 
ja zou antwoorden, aangezien hij 
eerst moest nadenken en zijn 
vrienden raadplegen. 

Dat is absoluut normaal. Onder
tussen zijn veertien dagen verlo
pen. De heer Fayat zal hebben na
gedacht en zijn vrienden geraad
pleegd. 

Dinsdag heb ik hem dan ook 
tweemaal schriftelijk gevraagd of 
hij de kans zag een gemeenschap
pelijke motie in te dienen. 

De heer Bohy (in 't Frans). — 
Hoe dan ook, het zal er stuiven 
wanneer ik een privé-gesprek met 
u zal hebben ! Als gentleman, weet 
gij het goed aan boord te leggen. 
Gelukkig, zijn er in uw groep nog 
mensen die er inzake correctheid 
een andere mening op nahouden. 

De heer Th. Lefèvre (in 't 
Frans). En wat heeft de heer Van 
Eynde straks gezegd ? 

pelleren. 
De heer Vo^rsltter, — Ik raad-

pteeg de Kamer over de voorrang. 
Degenen die wensen de voorrang te 
verlenen aan de, vertrouwensmotie, 
worden verzopht op te staan, 
(De leden v^n,, 4e meerderheid 
staan op.) 

De heer Brunfaut (In 't Frans). 
— Ik heb de naamstemming ge
vraagd vóór het begin van de stem
ming. (Woordenwisseling:.) 

De heer VoorzJttejr. — Moest gij 
u hier op mijn plaats bevinden, glJ 
zoudt In al dat lawaai, dat verzoek 
niet hebben gehoord. Wordt de 
naamstemming gevraagd ? (Ja.X Er 
mag dus toe overgaan worden. 

— De voorrang wordt aan de ver-
frouwensmotie verleend met 114 
tegen 81 stemmen bij 1 onthouding. 

De heer Demuyter (In 't Frans), 
~ Ik heb ml] onthouden om te kun
nen zeggen dat het mij erg spijt 
voor België, dat voor het ogenblik 
zoveel zorgen heeft, dat de spits
vondigheid die het parlementair 
stelsel schaadt, In de Kamer een 
vertrouwd middel geworden Is, dat 
de openbare mening een Jammer-
hjk schouwspel biedt. 

De heer Lamalle (in 't Frans). — 
Ik heb mij onthouden om de gele
genheid te hebben te verklaren dat 
ik de wens koester dat de regering 
In de komende maanden een duur
zame oplossing zal voorstellen ter 
regeling van het taaivraagstuk, die 
de vrijheid van de huisvader volle
dig zal veilig stellen. Het spreekt 
vanzelf dat naar de mening: van de 

Waalse C.V.P.-ers, die de verkla
ring van de heer Van Elslande heb
ben goedgekeurd uit overwegingen 
van nationale eendracht, de wet 
van 1932 toegepast zal moeten wor
den, indien een dergelijke oplossinir 
niet gevonden wordt. 

De heer Van der Eist. — Ik vraag 
het woord. 

De heer Voorzitter. — Neen, u 
heeft zich niet onthouden. (Ru
moer.) 

De h. Van der Eist : Mijnheer de 
Voorzitter, ik wens alleen te zeggen 
dat ik een voorstel van resolutie in
dien in verband met de talentelling. 
Ik wens dat het Bureau het druk
ken ervan onmiddellijk zou willen 
toestaan. 4Haha ! op vele banken). 

De tekst van deze resolutie vindt" 
de lezer op blz. 3. 

BIJ DE INTERPELLATIE VERROKEN 

SIEUMSNENMG VAN Mr. VAN DBi BST 

De heer Verroken. — De vorige 
sprekers hebben een dubbelzinnig
heid in 't leven geroepen. 

Door onze Interpellatie, hebben wl] 
bedoeld het vraagstuk hier han
gend te maken, omdat de vorige 
regeringen niets hebben gedaan en 
omdat door de eerste-minister werd 
verklaard dat er welUcht nu ook 
geen meerderheid was in deze Ka
mer voor een definitieve oplossing. 

Ik heb die zorg zonder twijfel 
uitgedrukt. Vooraf verklaarde ik 
dat ik mijn interpellatie niet hield 
als lid van een politieke fraktie. 
Volgens mij, was er wel een meer
derheid In de Kamer voor de ge
vraagde wijziging. Het was niet 
mijn bedoeling de vertrouwens
kwestie op te werpen. Ik wilde al
leen mijn standpunt ook op de an
dere banken laten doordringen. Ik 
stelde mijn tekst ter beschikking 
van de sociaUsten en ik betreur dat 
zij niet met ons akkoord konden 
gaan, 

In de verklaring, afgelegd na
mens de hele C.V.P.-fraktie, staat 
duidelijk dat wij het vertrouwen 
schenken op voorwaarde dat in 1960 
een ernstige poging wordt gedaan 
om de talentelling te vervangen 
door een duurzaam taaistatuut. Ik 
betreur dat wij nu staan voor een 
geforceerde vertrouwensstemming 
waaruit n '̂et zal blijken dat er in dé 
Kamer een ruime meerderheid te-
~en de talentelling is, 

PERSOONLIJK FEIT 

De heer Van Elslande. — De heer 
Vaa der Eist heeft het verwijt tot 
mij gericht dat ik hem niet ge
vraagd heb de motie mede te onder-
Jekenen. 

De heer Van Elslande. — Men 
vraagt mij uitleg. Als ik uiUeg geef, 
richt men verwijten tot mij. 

Indien het antwoord van de heer 
Fayat negatief was, dan zou hij mlJ 
zulks per brief medegedeeld heb
ben. 

De heer Fayat. — Ik bevestig 
mijn verklaringen van zoeven. De 
regering mag in die aangelegenheid 
haar verantwoordehjkheid niet 
ontwijken. Iedereen weet wat het 
land van de regering verwacht en 
waarin haar verantwoordelijkheid 
bestaat. 

Over de grond van de zaak, her
haal ik wat mijn persoonlijk stand
punt is . onder de gegeven omstan
digheden en zolang er geen statuut 
Is, waardoor de volle gelijkheid van 
onze belde taalgemeenschappen 
wordt gewaarborgd, kan er geen 
sprake zijn van een talentelling. 

De heer L. Craeybeckx. _ Zeer 
juist ! 

De heer Fayat. — Bij de Vlamin
gen groeit meer en meer de over
weging dat die oplossing de enige 
weg Is om de taalvrede te vestigen. 
^ hoop dat de tijd komt dat de 
Kamer opnieuw de werkelijke 
spreekbuis van de openbare opinio 
in het land zal worden (Applaus op 
talrijke banken, links en rechts.) 

NAAMSTEMMINGEN 

(Voortzetting) 

De heer Dequae. — Deze bespre-
kmg heeft verwarring doen ont
staan. Het vertrouwen betekent 
voor ons dat de regering vóór einde 
I960 zal trachten een oplossing te 
Vinden, die de talentelling over
bodig maakt. 

Maar indien er uitvoeringsmaat
regelen worden genomen voor een 
dergelijke talentelling, dan zullen 

WIJ o n ! : ' ' ' d ' ^ ° " ' - ' : (^3 v - ~ n - - , i~'---r_ 

De h. Van der Eist (op het 
spreekgestoelte). — Mijnheer de 
Voorzitter, Mijnheer de Minister, 
Mevrouwen, Mijne Heren, mijn in
menging in dit debat zal zeer kort 
zijn. Ik ben trouwens als spreker 
bij een interpellatie gehouden tot 
een beperking in spreektijd van 
tien minuten. 

Nauwelijks een Paar weken gele
den heb ik, naar aanleiding van het 
debat over de regeringsverklaring, 
met de grootste nadruk aangedron
gen opdat de regering inzake het 
vraagstuk van de talentelling klaar 
en duidelijk stelling zou kiezen. In
derdaad, het is niemand ontgaan 
dat in het Vlaamse land een zeer 
grote beroering heerst naar aanlei
ding van deze talentelling. Er is een 
zeer grote beroering ontstaan die 
zich uitstrekt over de grenzen van 
de partijen heen en waarbij wi] ko
men tot een samenwerking van alle 
Vlaamsgezinden, omdat wij terecht 
van oordeel zijn dat wij hier staan 
voor de verdediging van een wezen
lijk Vlaams volksbelang. 

In zijn regeringsverklaring geeft 
de heer Eerste-Minister in zeer va
ge bewoordingen het vraagstuk van 
de talentelling aangeraakt, wan
neer hij sprak over een talentelling 
In een nieuw en objektlef perspek-
tief. 

Deze uitlating, die vanzelfspre
kend het houden van een talen
telling Inhoudt, heeft mij op dat 
ogenblik ten zeerste verontrust. Het 
is mede daarom dat ik zo aange
drongen heb om ten minste een 
klare en duidelijke stellingneming 
vanwege de regering te bekomen. 

Ik heb dit helaas niet bekomen, 
want de heer Eerste-Minister, wan
neer hij de sprekers beantwoord 
heeft die tussenbeide kwamen In 
het debat, is stilzwijgend voorbij
gegaan aan mijn vragen en aan de 
opwerpingen die ik had gemaakt. 
Dit had als gevolg dat de stemming 
over de vertrouwensmotie heeft 
plaats gehad, althans wat dit punt 
van de talentelling betreft, in dub
belzinnigheid, waarbij sommigen 
wellicht gemeend hebben dat de 
regering zou vasthouden aan de 
talentelling, terwijl anderen wel
licht te goeder trouw van mening 
waren dat de regering daaraan zou 
verzaken. 

Thans hebben wij deze namiddag 
de zeer uitvoerige interpellatie ge
hoord van onze achtbare collega, 
de h. Verroken. Op deze Interpel
latie hebben de heer Eerste-Minis-
ter en de heer Minister van Bin
nenlandse Zaken geantwoord. 

Waar staan wij op dit ogenblik? 
De h. Eerste-Minister heeft gezegd 
dat hij meende een duidelijke taal 
te hebben gesproken. Ik kan he
laas dat oordeel niet onderschrij
ven. Integendeel, na het antwoord 
van de h. Eerste-Minister en na het 
antwoord van de h. Minister van 
Binnenlandse Zaken staan wi] nog 
even ver, zijn wij nog even wijs als 
tevoren. 

Inderdaad, 'de h. Eerste-Minister 
}""-•_ r-T in f'^st^nfe gezsgd dat" 

vanzelfsprekend die taaitelling een 
vervelende kwestie is; dat de rege
ring daarmede verveeld zit. Wij be
grijpen dat. Trouwens niet alleen 
de regering, maar ook de openbare 
mening hecht belang aan dit vraag
stuk. De h. Eerste-Minister heeft 
in zeer voorzichtige bewoordingen 
gezegd — en dit werd door de acht
bare h. Minister van Binnenland
se Zaken bevestigd — dat op dit 
ogenblik de regering nog steeds 
vasthoudt aan de talentelling, al
thans dat de regering zich aansluit 
bij het advies van de Raad van Sta
te, volgens hetwelk de regering dus 
gehouden is een talen telling te 
houden. 

Gezien de regering zeer uitdruk
kelijk verklaarde dat de algemene 
telling zal en moet plaats hebben 
op het einde van 1960, vloeit daar
uit voort dat de talentelling even
eens zou plaats hebben. Overigens, 
de h. Eerste-Minister behoudt zich 
deze mogelijkheid ook lütdrukke-
lijk voor, vermits hij ons gesproken 
heeft over de Commissie Basyn, 
waarvan de besluiten nog niet ge
kend zijn, maar waarmede de rege
ring desgevallend rekening zal 
houden. 

Voor het overige vernemen wij 
dat de regering op het standpunt 
staat dat het wenselijk zou zijn 
een duurzame oplossing te vinden. 
Maar wat verstaat de regering 
door een duurzame oplossing ? WI] 
vernemen dat een Commissie opge
richt werd, samengesteld uit ver
tegenwoordigers van beide rege
rende partijen, de liberale partij en 
de CVP., en dat deze Commissie 
op dit ogenblik nog steeds op zoek 
Is naar hetgeen wij niet anders 
kunnen noemen dan een vergelijk. 

In die omstandigheden geloof ik 
dat het mijn plicht Is om hier nog
maals te beklemtonen dat de open
bare opinie in het Vlaamse land ge
kant is tegen een talen telling; dat 
zij zelfs gekant is tegen het begin
sel zelf van een talentelling, en dat 
het dus nutteloos Is een diskussle 
te openen over de modaliteiten, 
vermits wij het principe zelve van 
de talentelling verwerpen. 

Voor het overige meen Is, volle
digheidshalve, hieraan te moeten 
toevoegen, dat wi], Vlamingen, er 
geen belang bl] hebben de talen
telling te zien afschaffen, wanneer 
men tegelijkertijd de nadelige ge
volgen, die wi] van die talentel
ling vrezen, zou sanktioneren door 
een wijziging van de taalwetgeving 
In een voor ons ongunstige zin; 
namelijk, door een uitbreiding van 
een tweetaligheids- of faciliteits
stelsel dat slechts een overgang zou 
betekenen naar een volledige ver-
fransing. 

De h. Eerste-Minister, zowel als 
de Minister van Binnenlandse Za
ken voegen daaraan toe : Indien 
deze Commissie er niet zou insla
gen een vergelijk te vinden, dan 
zou de regering er in toestemmen 
dat parlementaire initiatieven zou
den aan de dag worden gelegd. 

De h. Minister van Binnenlandse' 
Zaken heeft dat trouwens op eeu 
vrij zonderlinge wijze geformu^ 
leerd : « Le Gouvernement ne s'op-
posera pas k des initiatives parle-
mentaires >. 

Ik meen dat het tamelijk kras 
zou zijn wanneer de regering zich 
zou verzetten tegen parlementaire j 
Initiatieven op dat gebied. 

De h. Verroken. — Die geschie-j 
denis duurt al acht jaar I 1 

De h. Van der Eist — Ik ben he
laas verplicht na deze Interpellatio 
die met zoveel spanning in het 
Vlaamse land tegemoet werd ge-f 
zien en werd gevolgd, vast te stel
len dat wij nog steeds geen stap 
verder staan en dat wij alleen op 
dit ogenblik met zekerheid weten 
dat de regering niet bereid Is ons 
positief te zeggen dat er geen ta
len telhng zal worden gehouden;' 
dat voor het overige de partijen 
die de regering steunen zoeken 
naar een vergelijk, maar dat men 
ons niet eens kan zeggen dat deze 
onderhandehngen tot enig resul
taat zullen leiden. 

Mijnheer de Voorzitter, geachte 
collega's, ik zal hiermee mijn Inx 
menging in dit debat besluiten. 
Maar, ik heb geoordeeld dat he* 
toch wenselijk zou zijn dat einde
lijk in deze aangelegenheid klaat-
heid zou worden geschapen. 

Ik heb geoordeeld dat het wen
selijk is dat de Kamer in de gele
genheid worde gesteld om zich 
klaar en duidelijk uit te spreken 
en het is daarom dat ik zo vrij ben, 
de volgende motie In te dienen : ! 

« De Kamer, gehoord de Inter
pellatie van de heer Verroken en 
het antwoord van de heer Eerste- i 
Minister, Is van oordeel dat In 1960 | 
geen talentelling dient gehouden >. j 

Ik geloof dat het steramen van 
deze motie, die zeer eenvoudig is 
en die trouwens ten overstaan van 
de regering geen motie van wan
trouwen Is, van aard zou zijn om 
In het Vlaamse land de gemoede
ren tot bedaren te brengen en om 
uiteindelijk aan dit netelig vraag
stuk een oplossing te geven of al- • 
thans de oplossing ervan te verge
makkelijken. 

Ziedaar, Mijnheer de Voorzitter,] 
Mevrouwen, Mijne Heren, wat ik \ ' 
meende in dit debat zeer bondig te 1 
moeten zeggen. ' 

(Zeer wel! op enkele soclalistl- ] 
sche banken). | 

De heer voorzitter. — Vraagt nog 
Iemand om het woord ? 

(Neen l neen !) Dan verklaar ik i 
het Incident voor gesloten. 



VERLOREN KRACHTEN 
Beste Volksunie, 

Sedert wlJ het geluk hebben te 
behoren tot een unitaire staat, ver
liest het "Vlaamse volk een onge
looflijke rijkdom aan kracht en 
energie in zijn strijd om wat rust 
en wat normaal recht te bekomen 
In deze we«ld. Het bidt, het zendt 
missionarissen uit en houdt het re-
kord aan priesters en kloosterlingen, 
maar er komt maar geen eind aan 
de strijd en aan dat ver
lies aan energie en kracht. 
Geniale Vlamingen, die in 
normale omstandigheden de we
reld hadden kunnen verbazen door 
hun geleerdheid, hun staatmanschap 
of hun vroomheid gingen kapot aan 
de liefde voor hun volk, die hen 
dreef tot strijd en overdadig werk. 

Nooit vergeet Ik zo het geval Van 
CoppenoUe. Deze schitterende offi
cier werd, omdat hij vlaamsgezind 
was en een fier mens, door zijn 
franskiljonse meesters-afstammelin
gen van de 3000 Fransen, die ons 
leger sedert 1830 overwoekeren -
tot de meest vernederende posten 
gekleineerd. Hij werd verbitterd en 
zijn slechte stiefmoeder heeft hem 
dan nog onbarmhartig gestraft om
dat hij zich om haar nooit meer 
bekommerde. Wat zich met hem 
afspeelde, speelt zich nog altijd af. 
NU NOO WORDEN OFFICIEREN 
achterultgesteld, omdat ze positieve 
Vlamingen zijn. Hoelang vrienden, 
gaat dat nog duren ? 

Ijzervreter. 

VEEMARKT ST.-TRUIDEN 
Sint-Truiden bezit Immers, na 

Anderlecht, de meest bloelende en 
de rijkste veemarkt van 't land en 
deze markt Is voor de stad een on
uitputtelijke bron van Inkomsten. 
Tenminste zolang de veehande
laars deze bron blijven voeden. 

Want daar waar de heren van de 
C.V.P.-meerderheld, met zoveel 
woorden en bloempjes aan 't adres 
van hun mandatarissen, de bevol
king kond maken dat zij met het 
geld van de brave man ook iets 
kunnen verwezenlijken, schijnen ze 
plots uit hun zegeroes wakker te 
Eijn geschoten, toen ze vernamen 
dat er in Tongeren een overdekte 
veemarkt bestaat en zij 't hebben 
't dan natuurlijk nodig geacht ook 
Bo'n markt op de UJst der te St. 
Truiden uit te voeren werken te 
schrijven. Wanneer ze met de bouw 
rullen klaar komen moeten de bra
ve Truienaren natuurlijk afwach
ten. Dat zijn ze trouwens gewoon I 

Maar als het vooruitzicht ervan 
andermaal moet dienen als belofte 
bij een volgende gemeenteverkle-
Eing dan betalen onze neringdoe
ners ditmaal het gelag en worden 
ee andermaal 't slachtoffer van het 
gebrek aan vooruitzicht van een 
kliek mensen die zich laten bedwel
men door de geur van de wierook, 
die voor hun eigen persoontje ge
brand wordt. En wat nog erger is 
dan hun kortzichtigheid is de trot
se moedwil waarmee ze de kooplui 
en veehandelaars uit onze goede 
stede wegdrijven. 

In onze huidige samenleving be
staat er nu Immers eenmaal een 
rechtmatige drang naar een volle
dige zondagrust De meeste grote 
bedrjven zijn zelfs 's zaterdags ge
sloten. Welnu het ligt toch voor de 
hand dat opkopers en vleesgros-
siers welke 's zaterdags uit de ver
ste hoeken van het land hier hun 
waar komen afhalen diezelfde dag 
hun vee niet meer afgeslacht en 
hun vlees niet meer verwerkt krij
gen. Heeft het C.V.P.-bestuur daar 
nog niet eens over nagedacht ? Heb
ben zij zich daarbij nog niet eens 
de bedenking gemaakt, dat de stad 
Tongeren, met Juist de vrijdag als 
marktdag te kiezen, bezig is met 
een grote streep te trekken door de 
rekening van ons marktbudjet en 
door die van onze neringdoeners. 
Wisten die kortzichtige politlekers 
wellicht niet dat er op zaterdag 21 
november benzinestaking zou ge
houden worden. 

Hadden zij, althans die week, de 
markt geen dag kunnen vervroegen 
In plaats van de kooplui naar elders 
te drijven. 

Daarbij komt dan nog 't feit daf 
't vee, hetwelk gedurende de win
termaanden droog en opgewarmd 
(want In Tongeren wordt er ook 
voor verwarming gezorgd!) kan 
verhandeld worden een veel groter 
waarde heeft voor de verkoper, die 
In dergelijke gunstige omstandig
heden wel zelf de plaats van de 
verkoop zal bepalen. De koper ge
niet er trouwens ook van daar hij 
beschut Is tegen weer en wind. 

De voorkeur van mensen van het 
vak gaat wellicht — gezien 't groot 
voordeel der levering van nuchtere 
dieren — naar de vroegmal-kt, zo
als die thans te St. Truiden plaats 
heeft. Volledig akkoord ! Maar 
waarom zou diezelfde markt niet 
op hetzelfde uur de vrijdag kun
nen gehouden worden of zelfs een 
uur vroeger kunnen aanvangen om 
de kopers die dag ook de gelegen
heid te bieden op de vleesmarkt te 
Anderlecht nog hun zaken af te 
handelen. Dit zou beslist voor velen 
meteen grote verplaatsingskosten 
besparen. 

Hebben die Heren, die 't bestuur 
van de stad benevens 't lot der ne
ringdoeners — belastingbetalers en 
handelaars allerhande in .handen 
hebben zich nog eens niet afge
vraagd welke grote financiële be
langen er in deze aangelegenheid 
op het spel staan en voor de stads-
kas en voor de bevolking. Gaat al 
hun belangstelling wellicht eens te 
meer naar de onderschrijving voor 
de verhuring der varkensbakken of 
naar de uitbatiP" •'•-n de nieuwe 
balansen welke c overdekte 
markt zullen gepla^, . \ ovden ? 

'Hebben de kandidaten voor deze 
ondernemingen misschien reeds 
hun gewicht in de politieke weeg
schaal gelegd ? 

Wat er ook van zij, de Heren van 
de meerderheidsgroep mogen toch 
niet vergeten dat de algemene be
langen op de eerste plaats dienen 
behartigd te worden en dat de be
volking van Sint-Truiden beter ge
diend is met één blijk van hun 
vernuft dan met al de muziek van 
hun loftrompet. ZIJ mogen tevens 
weten, dat de Trulenaar liever hun 
zweet riekt dan de geur van de 
wierook, die zij op kosten van de 
gemeenschap voor zich zelf bran-
den. 

M. B. - St. Truiden 

DURE HANDTEKENINGEN 
Geachte Volksunie, 

Sedert de « Standaard » geschre
ven heeft dat er in de Departemen
tale Diensten van Landsverdedi
ging vele hogere officieren werken, 
die in feite de taak van klerk ver
vullen, moet onze volksvertegen
woordiger niet alleen nieuwsgierig 
geworden zijn, maar zich ook af
gevraagd hebben of er daar geen 
mogelijkheid bestond grote bespa
ringen te doen. 

Het is goed dat hij de vraag stel
de aan minister Gilson hoeveel 
officieren die allen gelijkgesteld 
zlJn met ambtenaren van eerste 
kategorie, er werken in die dien
sten. Het antwoord is verbluffend, 
want In geen enkel departement 
bereikt men dergelijke fantastische 
getallen voor ambtenaren van de 
eerste kategorie. Er werken 588 c i-
cleren lijr die diensten. 

Nu weten zij, die, evenals ik, hun 
dienstplicht in de Prins Boudewljn-
kazeme hebben vervuld, dat de 
Standaard in zijn verklaringen 
groot gelijk had en dat inderdaad 
vele officieren niets anders zijn 
dan dure « machines » om hand
tekeningen te zetten. De wroeters 

en werkers zijn burgers en oijder-
officleren — meestal dan nog Vla
mingen omdat zij de twee talen 
kennen. Zij bestuderen de dossiers, 
maken de antwoorden klaar en als 
alles gedaan is leggen ï e deze ant
woorden ter ondertekeoing voor 
aan de « machines ». 

Nu lopen er geruchten rond dat 
men sommige burgers en lagere 
beroepsmilitairen zou willen af
danken. Meent U niet dat het be
ter ware eerst die dure machines 
eens na te zien ? Er moet onge
twijfeld buitengewoon veel dubbel 
gebruik zijn In die diensten, waar 
officieren kunnen uitgeschakeld 
worden zodat grote -besparingen 
zullen volgen. 

Met ongeveer 250 goede officie
ren en ambtenaren van de eerste 
kategorie moet het mogelijk zijn 
het Ministerie van Landsverdedi
ging om te vormen tot een orga
nisme, waarover in NATO-kringen 
geen kwaad meer geklapt Wordt. 

Propagandist - Schaarbeek. 

WIE GAF BEVEL? 

Geachte Volksunie, 

Waar Pallieterke m het nummer 
van 3 december 1959 gewag maakt 
van de Antwerpse Pakkemannen die 
plakbrieven « nog nat van de pap » 
gingen afrukken, na een plaktocht 
van Vlaamse jongeren, kan men 
toch de vraag stellen : wie gaf dat 
bevel ? 

Men kan zich zelfs afvragen of 
het geen algemeen bevel was Im
mers, ergens In het Payottenland 
neef t zich daaraan ook bezondigd • 
de Rijkswacht. En wel e^n brigade
commandant, adjudant en een 1ste 
wachtmeester op dienst « In uni
form gekleed zijnde » in volle dag 
tijdens een baancontrole (Wij ken
nen ook de vaktermen eiet U l) 

Dat zij bv. trachten de plakkers 
aan te houden, ten einde proces
verbaal op te maliën om hen te be
boeten. Akkoord zal men zeggen -
h L " " ? ! " , ^ " " Job. Ze zijn er voor 
betaald. Maar zelf het work van de 
reinigingsdienst gaan uitvoeren, 
dat gaat ver. of is het nog wat an-

Wle weet het?, 

« Payot >. 

VOLKSE EENDRACHT 

Beste Volksunie, 

Als bedrijfsleider kom Ik van
zelfsprekend In zeer nauw kontakt 
met de arbeiders, mensen van alle 
strekkingen, gelovigen en onver
schilligen, rode, blauwe en gele ge-
sindikeerden, ontwikkelden en 
analfabeten. 

Wanneer men deze mensen op 
gemoedelijke wijze wil diets ma
ken wat Wij Vlaams Nationalisten 
vi^llen bereiken, dan krijgt men 
allerlei antwoorden i een schouder
ophalen — woorden vol haat — be
grijpen — en fanatieke sindikale 
praat. 

Maar, het spijt me het te moeten 
zeggen, steeds is de hoofdtoon een 
zekere jaloersheid, nijd, afgunst 
en zelfs haat tegenover de pa
troons. 

Alsjebllef, denk nu niet dat het 
de roden zijn die daar In uitblin
ken — neen o neen — de AC.V.-ers 
In eerste plaats redeneren zo. 

Dan stel Ik hun de vraag of zij 
kristen zijn. Natuurlijk beamen ze 
alt, en dan moet Ik wel twijfelen 
aan hun woorden. Want Kristus 
leerde het gans anders, 'fly ' 

Hoe gaan wij ooit socïkle vrede 
bereiken, met zulke mentaliteit ? 

Wij kennen In de Volksunie geen 
klassen of standen omdat we volks 
denken. Wie onderhoudt dan die 
klassestrijd ? Wie heeft er baat bij ? 
Het antwoord Ugt voor tfe hand 
meen ik. .̂  , 

J.D,S..Brussel 

> iiiiiiii'iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiKii O C S C h O t l A V i t l O ^ t l 

van de dakvensterman iiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiKiniiiiiiiiiim 

Beste Redaktie, 

Ala ik hier zo op mijn zolder
kamer zit en uitkijk over de daken 
van deze grote stad, dan zijn er al
tijd zaken die Ik niet begrijpen kan. 
Ik koop mijn krant, lees, soms lees 
Ik op het einde van de week die 
kranten een tweede maal, dan zijn 
er zoveel zaken die ik niet begrij
pen kan. 

Zo lees ik 's woensdags In mijn 
grote krant : 

« Door de C.V.P.-kamerleden Van 
Elslande, Van Caeneghem en De 
Vos werd een motie Ingediend, 
waarin de Kamer de wens uit
drukte, dat vóór einde 1960 de 
tellingsformule uit de wet zou ge
schrapt worden en zou vervangen 
worden door een duurzaam taai
statuut. Du Bus de Warnaffe, 
C.V.P.-fraktleleider, heeft echter 
de flater begaan — of deed hij het 
bewust ? — een gewone motie van 
vertrouwen in de regering in te 
dienen. Daarop was Van Elslande 
20 onhandig om — zonder kontakt 
te nemen met de interpellant 
zijn motie in te trekken. Er was 
nochtans geen tegenspraak met de 
vertrouwensmotie en de parlements
leden zouden verplicht geweest 
zijn — zonder voor of tegen de re
gering stelling te nemen — kleur 
te bekennen. De houding van Van 
Elslande is onbegrijpelijk. Thans 
heeft de Volksunieman Van der 
Eist zijn motie Ingediend... » 

Nou, Van der Eist dan maar, zo 
denk ik dan. Van Elslande doet 
toch al te dwaas ! 

•xn-
donderdag mijn Ik lees ook 

brave krant : 

Van Elslande wou niet het risico 
lopen, dat de goedkeuring van de 
vertrouwensmotie >— terwijl over 
zijn motie niet gestemd werd — 
zou kunnen uitgelegd worden als 
zou de meerderheid van de Kamer 
nletl gekant zijn tegen de talen-
telllng. Indien hij de prioriteit voor 
zijn motie had gevraagd op de ver
trouwensmotie, dan zou dit — vol
gens parlementaire traditie — im
pliciet hebben betekend, dat Van 
Elslande en wie hem zouden steu
nen verder het vertrouwen aan de 
regering weigerden. 

Op het einde van het kamer
debat heeft Van der Eist dan een 
derde motie Ingediend, waarbij de 
Kamer eveneens slechts een wens 

uitdrukt. Over deze motie zal zeef 
waarschijnlijk niet gestemd wor
den, daar -de prioriteit gaat naar 
de motie van vertrouwen. Zelfs 
Indien Van der Eist vraagt, dat 
eerst over zijn motie zou worden 
gestemd, zouden de kamerleden die 
hem bij die els steunen, volgens de 
traditie, de regering het vertrou
wen weigeren. 

Van der Eist steunen ? Oei, oei. 
dat gaat toch niet. Dan nog liever 
de « traditie » als argument naar 
voor schuiven ! 

Van Elslande ? Die is onschuldig 
plots, niet eens onhandig meer I 

Maar du Bus de Warnaffe wordt 
de grote boeman nu. Zijn rijk is 
trouwens uit weldra, zo lijmt reeds 
weer mijn reuze-krant : 

« Met deze enormiteit — die niet 
alleen nadelig is voor de regering, 
maar ook voor de C.V.P. als partij 
— heeft du Bus de Warnaffe, over
duidelijk bewezen niet te zijn op
gewassen voor de taak van fraktie-
leider, ook al zetelt hij reeds vijfen
twintig jaar in het parlement. 
Het wordt hoog tijd, dat hij In de
ze funktie wordt vervangen door 
een dynamischer clement, en dan 
een Vlaming. » 

Wat lees ik 's vrijdags in mijn 
verstrooide krant ? 

De socialisten hebben, om hun 
verdeeldheid te verdoezelen (daar
om steunden ze natuurlijk Van der 
Eist. Ze hoopten Immers dat bij een 
stemming de eendracht van de 
C.V.P. zou blijken. Of vergis Ik mij 
nu weer ?) de journalistieke prak
tijken van onze krant aangevallen. 
(Daar moet je lef voor hebben I) 
D.u Bus de Warnaffe blijft ook 
vandaag nog de grote schuldige. 
(Maar veronderstel eens dat hij het 
met opzet deed — zoals mfjn krant 
dinsdag nog mocht veronderstel
len I) Van der Eist, daar lachen we 
reeds mee. (Ja, Van Elslande had 
zo graag reeds vergeten dat Van 
der Eist daar noer zat !) 

*—• _ : _ • • 

's Zaterdags ! Dan schrijft de 
kuisvrouw in mijn krant. Die kan 
dat dan ook zo goed niet weten, 
hé ! Zo lees ik dan : ...plus de 
Volksunieman Van der Eist die 
wellicht ook tegen de talentelling 
gekant is >. 

Kijk, de kuisvrouw 's zaterdags, 
dat berijp iic ja ! Maar die andere 
redaktieleden (dinsdag - woensdag 
- donderdag) dan ? 

Neen, als ik zo op mijn zolder
kamer zit, dan zijn er vaak dingen 
die ik niet begrijpen kan. 

^^ Dakvensterman. 

DUBBELZINNIGHEID 

Uit de socialistische « Volks
gazet » ontlenen we volgend stuk 
uit het hoofdartikel van 10 decem
ber 11. 

Wij kunnen het stuk praktisch 
volledig onderschrijven. Het is voor 
de socialisten echter niet voldoen
de de C.V.P. om haar komedie te 
hekelen. 

Zij ook doen niets voor ons 
Vlaamse volk. 

En te Brussel zijn al hun orga
nisaties praMtisch eentalig P'rana. 

De C.V.P. onderhoudt In Vlaan
deren FRANSE SCHOLEN en het 
zijn de « ma soeurs » die het Frans
kiljonisme bestendigen. 

De C.V.P. geeft In Vlaanderen 
een Franstalig dagblad uit, « La 
Métropole » en « La Libre Belgl-
que > heeft in het Vlaamse land, 
onder katholieken, nagenoeg even
veel lezers als In Wallonië en 
Brussel. 

Tijdens de klesstrijd Is de CNS. 
de enige om In Vlaanderen Frans

talige propaganda te voeren... want 
de stemmen van franskiljons wegen 
even zwaar als die van flamlngan-
tea. 

In grote Vlaamse steden vindt 
men, van alle partijen, alleen de 
C.V.P. om Franstalige katholieke 
conferenties te organiseren. 

In de meeste Vlaamse steden 
worden in vele kerken Franse ser
moenen gehouden. 

Toen de Paus onlangs toestond 
dat een gedeelte van de liturgie in 
alle landen In de volkstaal zou wor
den gehouden, heeft de aarts
bisschop van Mechelen een speciale 
uitzondering gevraagd en van het 
Vatlcaan bekomen dat in Vlaande
ren deze taal OOK FRANS zou mo
gen zijn ! [ ! . 

Maar voor officiële instellingen 
zijn al die heren PUNTIGE FLA
MINGANTEN ! ! l 

Zulk schouwspel moet ledere op
rechte, volksp Vlaming met afkeer 
vervullen. -^ 
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kiw-VLAANDEREN 

ABONNEMENTEN OP ONS BLAD 

Het jaarlijks of halfjaarlijks 
aDonnemerit op ons blad kan ver
nieuwd wTDrden aan volgende 
adressen, dit voor de personen, die 
nog niet hernieuwden. 

Jan De Bondt, 32. IJzerlaan, 
Diksmuide; 

Cfriel Bullinck, Woumen, Dorps
plein ; 

Henri Provoost, 89, Dr Moreaux-
laan, Oostende; 

Julien Bultynck, 31, Frère Or-
banstraat. Oostende; 

H. H. Baeckeiandt, gebroeders, 
12, Oostende steenweg. Middel
kerke; 

Maurits Zwaenepoel, 27, Pieter 
Bortierlaan. Gistel; 

Maurits Dekeijser, 6, Engelstraat, 
Ichtegem; 

Juul Haezebaert, Garzebekeveld, 
Adinkerke; 

Leon Verstraete, 41, Nieuwpoort-
laan, De Panne; 

Jef Devisscher, 38, Werkenstraat, 
Vladslo; 

Leon Claeijs, Westbroekstraat, 
Merkem 

Het blad kan ook verkregen wor
den onder band of aan huis afge
geven, zonder tussenkomst van de 
post. In voorkomend geval de aan
vraag daartoe doen bij boven
staande verdelers. 

Hernieuw uw abonnemenf 

BRABANT 

DIKSMUIDE 
\o<>i,(f ccii «('l^i-inriviid (l.u.lvwcdul rt.ni 

«1 (Ie i)i(>|),i{i,iii(li-l,.,i \, i i i li|.( ,1 m)ri(li--,(•-
" " ' l i l II «II' Mioiiili'ii \,ii i (;ciii |.|i v,iii 
BnifrxtN .i.iiT .rlli'ii ()ii' IIII'.';.C\\<M1I| lii'hlxMi 
lo l lu't \\olv!;ij;(>ii v.in li i ' l otM-lo Sim M. 

lil.i.is ,lN(.ri-lrwï.t ii!6\!n<Iit,<lo(.)r (]c Maamse 

Oix/ö ,tl«Hi'tv iW^lA\ r'rk'in-s uiV'xinidcl'-
iM'ikCi.ijil. l?™^^!-i<M ,H1 1^i\Minii(|(-, ,1!,.-
311'M -[jPii.i.il M'rmctrl yn JMMI.IIAI. 

aMMidfcesj : , ' . 

In <1(\ iiigpi-li' 7a,jl van, ite , \ \ cilhook 
h<\,\ Mlcrthfjt "*( (li^MiibPi- l.t. eén /.eer irf-
/olliff •Stl->jkl,u-^l><rl'|>li.-al4. f̂  •'•• • 

]|('f.f^-vt, ing^ridi l ^öor do Mawiviso 
ViiondoiiKiiiig^ Xoiidb ren Ijititiinfrcwftnc 
l)ij\.il, en ccn OMMiompelciide volksloc-
lo<)p. llceds lange tijd \oiii do e(•I^I(• ,l,iiis 
v e u l inn:P/ot, Wdioi alle /il4)la.il-(Mi in de 
Meminige /aal vol/cl, c , monitr vl.i.nnvo 
Miend, /<uK on/o («'ii.No afsevaaidii'den 
Jtiopst / i rh /onder pl.iaKje ICModcn "iel-
Jen. 

•J'oen dan Iifl flruKe (i[kc-l ^a^ M.ifie 
''•^'l'|a"^f''e-t oiK-ndi-, N\,,s de dauMl,,,.,- ,il 
dadelijk \ol mpl /w ioicnde en /inRi-nde 
iwailjes, dio r>ni liot IIKH-SI irp,„,lcii \an 
ckve heerlijk- fijno axond. 

]:n \\r.lk erji \eriasMiig dan, lucn (l.> 
g<x>(Je Sint oits vlaajiiH' iiMcn.seii \aii nit 
«te heiiid met een be/ocKje kwarfi lipg, oo
ien, fijn >-po,.l<rood en se^henKen .dlei-
Jei inldclond, Maaronrtr^r een vijfliidal 
miooie ])oekou \aii K.P. Calicwaeil. 
_ Tijdons een kort, do<U /o a.infinjp(Mid 
3nlcrnie//o, wou! door de s\nijwlliicko iiU-
foater >an <( Tiiol » oen iiiooio l)l<ionien-
garip aaiippbod,.,. aan IVlevroinx Do HOIKII 
en /ij die loredil als do moeder \.i,x nn/ö 
Vlaanis-oeialo x\oikin<r ^^ouU ^'onoomd 
v e u l door do liondenlen aan.wo/ison „it-
bundig toepojmolit. 

i:n 20 verüop hot feo^t in een IvpJMU 
ffei-elhs (legelijlve M.-uunsc q'oer, en dan-
fclen en /oiigeii tol in. vroepe inorgendu.ir-
ijes \6le hondeiden vrolijke M.wniiif,'. n. 

De Vlaamse \ r i endenk i ing heell" mot 
fcn daverende slait, de wind in de /oilon. 
Uns l).fl en avondfee-i is, trots felle te^on-
werking en ii\tiini^iatieiK>gingon alle^i^ei 
Tiit^egioeid tot oon ieu7« niecvaller' Hel 
«etiugt een.; te moor, wolk ven grote svni-
patie, on iniugo waardeiing on/e voor
man en be/iolonde Vooi/iltor, in alle 
Vlaam<;e kringen geniet 

Toekomend jaar /al met ons aller hulp 
dit feobt een n«g groot^^r en machtiger 
^e^loop kennen, en dan in een nog mooie
re en vee grotere « l i ro l .,, want /o /egt 
onze hartelijke uitbater „alleen in een 
veel ruimere zaal, kan een dergelijke mas
sa Mamingen C<M, pl.uii. vinden , . . 

Hernieuw uw abonnement 

BRUSSEL 
Zondag 15-11-59 hield het arron

dissement zijn jaarlijkse herden-
kingshulde, ditmaal in het teken 
van eerherstel. De ballade van een 
lusillade voor Dr. Theo Brouns, 
door Mare Geeus, door kameraad 
De Smet voorgedragen, vervulde de 
aanwezigen met een eerbiedige 
ontroering, waarna Dr. Rik Ballet 
op ontroerende wijze de leven en 
lijdensweg van zijn gewezen strijd
makker Theo Brouns, gevallen voor 
Vlaanderen, schetste. Theo Brouns 
was, zegde spreker, een der meest 
omstreden figuren uit de Vlaamse 
Beweging, bemind en vereerd door 
diegenen die hem kenden, gehaat 
en verguisd door de vijanden van 
Vlaanderen, die zich geheel heeft 
geofferd opdat Vlaanderen zou le
ven en die in de schaduw van de 
executiepaal in zijn testament aan 
familie en vrienden vroeg zijn 
vijanden te vergeven zoals hij het 
leeds had gedaan. 

Doden kunnen wij helaas niet 
doen herleven, zegde spreker, maar 
hof is tijd en een plicht voor elke 
Vlaming, te ijveren opdat de smet 
die op onze gevallen broeders 
kleeft uitgewist wordt en nun 
naam in eer hersteld. 

Ms eerste blijk van eerherstel 
L-.-cht gans de zaal spontaan een 
ontroerende erebetuiging aan Me
vrouw Weduwe Theo Brouns en 
dcchter, die de hulde met hun 
tegenwoordigheid vereerden. 

DAMES, , . 
U wenst pels 7 " 
V wenst een pracht van een 
bontmanteT^*^ "̂  *"' 
Koopt vol Vertrouwen in het 
huis 

Willy CLAYKENS - NEVEN 
Oudergem.selaan. 328. Brussel 
Tel. 48 37 01. Alle inlichtingen. 

1 ^ 

VLAAMSE 

NATIONALISTEN 

UW KENTEKEN 
STORT 10 F. OP POSTGIRO 

6445.46 W. Jorissen - Brussel of 
zendt voor 10 F. postzegels naar 
Volksunie, Lemonnierlaan 82, Brus
sel. 

DIENSTBETOON 
Wie bezorgt op het hoofdsekre-

tariaat, Maur. Lemonnierlaan 82, 
Brussel, Nederlandstalige boeken 
voor Vlamingeh 'vei-plée'gd in een 
ziekenhuis van d€ ÖrusSelse omge
ving ? '^^ ll>i«--J>il-l.v 

r;)f n••5^•*•| C'fi 

NIEUWERKERKEN 

Hernieuw uw abonnement 

SOCI.\LEDIE.\Sr 

Er vvordl nog eens aangwlrongen bij de 
m e n d e n en simpalizanten u i l het arron-
dissemenl die tot-nog-toe verzuimden 
oe herstel aan te vragen, zich te e e n d e n 

Uijk 43 te Diksmuide, die het no<lige /al 
<loen om hun geval te regelen. 

PnOPAG.'i\DISTEN\ ERGADERING 

Grijpt plaats zondag 20 decemer.b om 10 
uu r m « De Stadspoort » IJzerlaan 77. 

:.Mlatian op po»t, en slipt a.ujb. i e JO uur . 

Hasselt 
Een beperkte kadervergadering 

vond hier plaats onder voorzitter
schap van Wim Jorissen. Tal van 
initiatieven werden besproken. 

Neerpelt 
Een samenkomst wordt voorzien 

op maandag 28 december te 20 uur 
waarop onze gouwvoorzitter Wim 
Jorissen zal aanwezig zijn. Onze le
den en abonnenten zullen een uit
nodiging ontvangen. 

Ir. Clem Colemont is de eerste 
Limburger die zich aanmeldt in 
het raam van onze grootscheepse 
nieuwe abonnementenslag. Hij re
kende 30 nieuw.e abonnementen af 
met daarbij nog, 21 hernieuwingen. 

Zo heeft de voorzitter Hasselt-
St. Truiden zelf het voorbeeld ge
geven. Wie doet beter '' 

Eigenbilzen 
Te Eigenbilzen overleed onze 

goede vriend en strijdgenoot oud-
schepen Schoups. Tientallen jaren 
lang zat hij als Vlaams-nationalist 
in de gemeenteraad. 

De laatste jaren was hij een flin
ke steun voor de Volksunie en ver
gezelde vaak Wim Jorissen bij zijn 
bezoeken aan simpatisapten. Aan 
de familie onze innige deelneming 

Onze trouwe vriend ruste zacht. 

Sf. Truiden 
Het plaatselijk bestuur kwam sa

men onder voorzitterschap van Jef 
Libens. De arrondissementsvoorzit
ter Clem Colemont was eveneens op 
de vergaderinè aanwezig. 

Na een uiteenzetting over de 
plaatselijke gemeentepolitiek aan
hoord te hebben gftf Clem Colemont 
enkele richtlijnen aangaande de te 
voeren propagahda tijdens de eerst
komende maartü.' £)e plaatselijke 
sekretaris zal dan vo'ór de coördina -
tie zorgen. '•' ' ""; 

Alle bestuilriiJeÖeiJ 'öftder"leiding 
van de aStlè^e' "sèliretaris Manu 
Brans hebben besloten zich in te 
zetten voor de verïioging van de 
abonnementen en het verspreiden 
van propagandafoldertjes in de om
liggende dorpen. 

Op de antitalentellingsvcrgade-
ring waren ongeveer alle C.V.P.-
mandatarissen aanwezig. C)ok vcïlks-
vertegenwoordigef Bertrand d e het 
verzoek in het parlement van Mr. 
Van der Eist om geen talentelling 
te houden niet steunde en dit uit
sluitend aan de socialisten overliet. 
De Vlaamsgezinden uit St Truiden 
beginnen meer en meer tegenzin te 
krijgen van zulke komedie. 

Herk-de-Stad 
De p'aatsehjke voorzitter Ir. Co

lemont bracht tal van huisbezoeken 
in enkele gemeenten van dit kan
ton. Opvallend is het feit dat de 
klachten tegen de regeringspolitiek 
in aantal toenemen. Ons abonne
mentenaantal is in de meeste ge
meenten gestegen. Het vertrouwen 
m de Volksunie groeit weer. 

Maa.^eik 
In de gemeenten Neeroeteren en 

Opoeteren wordt uitstekend gewerkt 
door onze aktieve propagandisten. 
Het pamflet over de landbouwpoli
tiek werd in meerdere gemeenten 
verspreid. 

Op dinsdag 29 december wordt te 
Maaseik een beperkte vergadering 
voorzien waarop oaze getrouwen 
zullen uilgenodigd worden. 

asselt 
Het incident cp de anti-talen-

tellingsvergadering .te Hasselt heeft 
nog al veel ophef gemaakt. Mr. 
Smeets is woedend, omdat een 
C.V.P.-er uit de zaal riep dat de 
Smeetsen alleen maar Vlaams-
gezind waren toen dit voordeel bij
bracht. 

Wij begrijpen Mr. Smeets niet. 
Aan de ene kant ronselt hij stem
men als zoon van incivieken en laat 
hij horen dat zijn oom in de gevan
genis gestorven is (grotendeels 
door de schuld van, de-.partij waar
bij hij thans i s ! ) . Aan de andere 
kant ronselt hij eveneens stemmen 
en beweert daar dat zijn familie
leden « bij vergissing » In de ge-

-vangenis terechtkwamen. - ~ 

Has-
niet. 

•" Hoe dan ook de Vlaamsgezinden 
van Hasselt die zo dwaas waren 
voor hem te kiezen, weten thans 
dat zij bedrogen zijn Mr. Smeets 
wil in de Hasseltse gemeenteraad 
geen motie indienen tegen de ta
lentelling 

Dat moet in het parlement uitge
vochten worden, beweert hij. Op 
hetzelfde ogenblik beweert senator 
Hubert Leynen dat de indr- ' lali-
satie van Limburg niet in i Par
lement moet uitgevochten \ .den. 
m.aar dat dit priveeinitiatief moet 
zijn. 

En dat is dan de C.V.P.-Te 
selt wist men dat voordien 
Thans gaan de ogen open. 

Wie is te Hasselt zo tegen de antl-
talentellingsmotie in de gemeente
raad ? 

Niet alleen Mr. Smeets. Ook en 
vooral minister Meyers. Te Hasselt 
is hij nog de afgod terwijl men hem 
elders in zijn partij grondig beu 
wordt. Zijn partijgenoten verwijten 
hem nooit op zijn bureau te zijn te 
Brussel en mets anders te doen dan 
te horen waar de T.V. komt en zich 

^ daarheen te spoeden Zij gunnen 
het hem niri T.V.-vedette te zijn. 

Het enige wat hij in zijn minis
terie doet is franskiljons bevorde
ren beweren zijn flamingantische 
partijgenoten. En zij schijnen er 
verbaasd over ! 

Hernieuw uw abonnement 

ANTWERPEN 

GEWESTELIJK 
JJZERBEDEVAARTKOMITKE 
BKORf HEM 

VOLKSKUNSTAVOND 
Heel het dorp zingt met 

ARMAND PREUD'HOMME 
te Broechem. 

Op zondag 17 januari 1960 te 
7 uur in het Gildenhuis. 

Bestel tijdig Uw kaarten, want 
de zaal zal te klein zijn ! 

Steunkaarten met voorbehouden 
plaatsen : 50 F. 

Gewone inkomkaarten : 20 F. 
Te bestellen Secretariaat Gewes

telijk IJzerbedevaartkom. p a Abe-
lebaan 5 Ö* Broechem. 

ANTWERPEN STAD 

Sinds verschillende maanden wordt 
onafgebroken gewerkt aan de orga
nisatie van de afdeling Antwerpen 
stad, dit onder leiding van de oude 
getrouwe Bernard Stappaerts. 

Afgevaardigden van alle wijken 
kwamen begin van deze maand bij
een en hoorden er bij de opening 
van de geslaagde bijeenkomst vol
gend hartelijk welkomwoord van de 
voorzitter : 

\ l \\\l^l MUI \D1.\, 

Hot is mij 001) gnKit goiioegeii l ' \ an-
>\jdiS. liier in^^dit lokaal te kunnen bo^groe-
ten, dit lok.ial, waaiaan /o\ole \ laamse 
^alionalo herinneringen \erbondon /iju. 
]">c/e \orgador/aaI /elf, waar «Is bot ware, 
'Ie gec^t nog londdwaall \ an 7o>o!o ge
trouwen die ons zijn \oOT:afgegaan. I^ten 
wij biei-, op do/e plaats, tbans de >x'rbin-
tonib aangaan, de oogsi |e Iwsjxxsdigen van 
bot /aad, dat /ij /o liefdevol strooiden.. Ik 
<loiik aan /ovolen, die hier op dc/e plaats 
sinnden en in de/o /aal groot-.a»pl,innen 
-ni(-oddeu. Zal ik /o allen opnoenion ? 

Karel To'isoy . K.uol \ugerniillo - \r-
sivn Kermes - Mej. lioué - Mi. Kiniel 
Miidier» - Dr. .\. .I.io^b - Mr. \do!foiis 
Hondorirkx - I/>o Augu^teyns - Vader 
1 Joliijn - Dr. laureys - A\ illem 

'•ij'-'^els - Horniau Aan Pu\mbioeek 
• lic allen reed- de eeuwigheid ingingen. 

On/e bannelingen, die ook hier droom
den \an eon "^Jioon en viij Vlaanderen 
Mr. Tinimenmans - Prot Rol. Aan Roos-
bin<'tk on de vele .indeien, die ge-lagcn 
d<K)r de ongen.idige ro(|)re«sie, of vermoeid 
of /olfs moedeloos, lanigolegd door de 
sliijd ojn bol lie-laan, lo tb hopen dal 
anderen de goode ^tiijd, waaian hun bar l 
\prpan4 blijft, /uHen vwder strijden. 

Dankbaar herdenk ik op di t moment 
Dré (.alnwaert en allen, die onopgemerkt 
iiedoiig h u n laak van elke dag voor bet 
Vlaams Nat. ideaal volbratbion. Een lan^c 
lij-t, waarvoor schier geen enkele door de 
l envur gespaard bleef en die stuk voor 
f-liik, h u n tol betaalden voor hun grote 
iK'fde voor ons aller ideaal : « De /elfbe
schikking over de eigen aangelegenheden 
van ons Volk. » 

Er is thans geen enkeJa reden om Mn 
« ^ _ v a a .onze voorffangei» jouten J o e l ^ T ^ J 

f(l inj\on. Wij wolon, dal d<' (/looUlt Imil 
berust bij hen, die na ].fO j.i.ir nog I.io-
frl.indoii holpon Iioslondigoii. crn vviiai.K li-
li^' volk, mot (vn giools vorlod<M), ,ih liol 
\ laHiiisc volk, onwaardig. 

Do ))i>sl,iaiidi' v\anl<M>sl,in(loii, w.iien d e . 
ooi/aak, bun «lon/i'lo/e liefde lol oii'on 
volk <lo diijvois v.Éii bun daden. \mi al 
<lo/o viKHli.'floliiko M.i.niis nalioiMlisloii 
was hm loiliiKilicl : -< \ la.iiidoien oorsl >> 

Hol /,i | VM'I <i\oil)oilig zijn U de IKKWI-
/alcolijKlioid \,iM oon \ I. Nal. pailij , die 
<lo liiniwslo 011 do boslo A lainiiiigon gioo- i 
pooil. dio (m,illiaiiko|i|k en viij van aire' 
diiisloio ni.ii hloii dl' \ laaiiis iMlionale idee 
|.iopa;,'o('il on uildi.i.igl, a.in te toni-n. 
\ aiid.i.ig iiióor dan ooit is «n/e akiie nodig 
oiiid.il mó(-i dan ooil <lo diilil)el/innigh(!'i<l 
('i\ do \ois(li,dkiiig \,m voiknoibtc poli-
liokois 011 joiirnaiisloii (ms Vulk bodi'ioj«on. 
N.' al dio jaioii k,ui hior cru goode tioiiw 
mol mooi woidi'ii ingoioopon, na I.'IO |.i-
1011 acbloinilslolling, volksbedrog, lapuot- ' 
Ion, (lio niot hoefdoii n,ig(>loofd, voril.utit-
ni.ikiiig, bi()odi(K>f on /olfs moord op de 
boslon dor on/on, gaal dal niet meer op, 
/ i j die nog heil voiwaihten, /.ondei len-
iiiinsle de fodeiale boi ini i rbt ing vaii -tlit' 
land, ivlogen bowusl volksbedrog. 

»Na de mo<..si goiaffinoeide GKPEOE piak-
lijkon dor KNpiossio en liet pronnnoioii 
van ongiiu' olinnonlon tot ftiole patiioUon. 
sl.ian wij Vlaamse nalionaliston daar tiog, 
iDoctcii wij or nog si.i.m, als do we^-sl 
volksgoJKHivve dioiLtais van wat ovet- gans 
lie uoiold ,ds de w .larachligste vaderjarids-
liofde g»-ldl . ,( Hol haiidbavoii van eigen 
a.iid, t,i,il on tiadilios. » 

I r /iltoii er bioi in de/e zaal en apn xle 
iK'stuiiislafeJ, dio sinds 40 jaar lang de/e, 
nog steeds mxKJ/akolijke sliijd vcx-ren. ))è 
loi 10111 N.in. 44 beofi do M. Nat. stiijd wel 
Knniion lommoii maai iiioi tegonlioiidcn. 
«.oliiige h ionan do jongoion die Ihans 
a.iiiliodoii \e len van ons hebben d<' bil-
iMlioid dor ne<loilagoii gokoiwt, maob' lH>k 
do viougdo <l<'r oMi winningen. Zij ken-
non do kloiiLm()o<liglioiil dor vx'rinimdo of 
opgoriiimdo ond-niodos|,indois. Voiiaad en 
l.iflioid liol)b<'ii /o go/ion, maar (x>k held-
liafligligo gi(«)llioid | „ | hol bittere WIMIO. 
\ l.i.indoioii on bol \ l . Nation,ilisipc heefl 
iiionigo grole /oon vooitgobraoht, vvaai-
o\or d<. gov biedeni-, nu.) niiVr M 
/al ooidoloii, <l,in „xoi do kloinmoodigón 
/ogoinamdo loidois, ,|io te Kloni /ijn \.in 
foiin.ial, om logisi b diKir te r<>doneroii on 
mot ons, rrsoliuil oji |e komon VO*M do 
lodoialo lioiinrii tiling \,iii d,./o sUal. Zi] 
dio vorgriH'id /ijn mol bot eeuwig gowoo-
klaag I'll l)owiis| do ,,'olo w.iaidon vorvv.if. 
ion mol liot klomp,II JÉJiMiliolang on /e.lfs 
bot oigon lielang, mol bol levoiisbol.ing 
van ons \„ |k , /ijn s<-li,idolijkor dan do <j-
poiilijko togons^anllols. 

Ons volk woidi bosicndig bedrogen. T,n 
«Jo liuidipe siiijd lofjon de gobi<>f|sroof, via- ' 
<'oii, laloiilolling, sobijnl ei i"<ii Jiree»! l imit 
v.in iille \laain'<e kraobteii oi>gosleld. Wij 
/ijn gooM iM>ssiini«len, ni.iar wij wc-" 
ten bij «-rvxiiiiig, hoe v.iak it?e{)s in • ' t 
ziolil dor overwinning, er /rekaipituU'oid, 
is Ibte s|,.,Kor do invbx'^l dór VJ Nat. 
k n r h t e n . lioe niimere vei-spróiding on/ér ' 
.nnipidmis|,>/o M. ii.ii inliibtingoii, hoé 
sloiKor do duik doi \ | . \j,t. pioniei-sgcoej», 
lii«' boloi on /ekeidoi ifo s»4»aduw<in ivol-
Ki'ii 

Móórd.in ooit is Ii,.| nood/akilijk'jio .vf,'on 
van ons volk Ie otx-non voor het bodiog-dW 
kloiiipailijon. • •.•• • • / • i . u i i . / 

/>'• ' .1 .P , die 70% van zijn maolii, u i t , , 
Maandoron pul, \ laainse iiiaohl, die in 
bot N.ilioiialo komilo," van do CV.1». Vorvll 
on^M'd.i.in gom.iakl d(«>r 'een even t,-ilrijkè 
voilogcnvviHiidiging v,in Maniingon eij 
N\.ilen dus, u a a r dit Maams ovorvviihfc 
viijwillig, domweg, vvoidt prijsgegeven ijfiti 
(\c lioion W.ilon nii'l Ie misbagon. Rij de/« 
bi'lft M.iniiiigon /illoii dan nog v'olî  /i^ér 
liodoiikolijko fi.iiiskiljoiis 011 l,i!ijv\en. 
I vsKons is ,.<.n /ogiwiaamde flimingant., U, . ,•• 
/ii'l lil,nis w.il \l,i,indeion .i,in die mau 
liooft. ' I ' • 

Dl' n s l\ oon A\ aals RrussoHo ^ïail i j ' ' ' 
mot \],i,unvj aanhang, n i e | een 0>lnjj<i.i 
gosohakokle pers oi\ waar do/o VJ;ijun<(ec| . / 
aanli.iiij.', ,iK \ l,iiniii;,'on niois te verleUen' 
bolilion. . -f-

Het Ix'Mha.mondsl v.in al is dat-de/o'af-' ' 
gov,-i,iidlgdon uit hot Maamso land daanii) 
golwee iK-msfen. teiwille van bot MTVfter.' i . 

De Uhi'nilen do laaMe mobikanea ,van' 
1 ame-bolgo, door do s|(>nimen der V f e W " 
se C V.Pors met ma. hl Iioklood ifi, oriige-
k'-erde verhouding lot hun invloed. ' 

Er is in di t land oen gioop nodig die hèt 
volk'ibcdrog aankl.iagt on bes)rij<U, eca ' 

. groep eerlijke inenson die als bet levend' 
gow-elon van \laaiidoion ovcr.al optreedt. ' 

Deze aklie wordt hel doeltreffendst gei 
voerd door ons blad « De Volksunie » Met 
I vv aller medewerking brengen , wi j tms 
blad, de/e propagandist bij uifnom«n(UJcid' 
daar, waar het zijn moet. Ons blad is oió^ 
-fiicrpsie wapen. ' • •! 

Wij rekenen op V .illon ! ' 1 
Nadien werden welomschreven ' 

richtlijnen en aktiemethodes vast-'* . 
gelegd. Oordeelkundig en planmatig! 
wordt aan de uitbouw gewerkt. Te' 
Antwerpen stad is de oude geest-' 
drift weergekeerd, en de gekende-
Antwerpse strijdvaardigheid op de' > 
voorposten van het Vlaams-Natio-^-
nalisme is herboren. -i-aisari 

Als slot van de vergadering "nretd' 
werd een protestmotie gestertid en* 
gezonden aan de eerste minister, de ' 
minister van justitie en de minis- ' 
ter van binnenlandse zaken. ^-^^^ 

» 

Breng een bezoek aan : 

Cafe « DE GLOBE 
Laurent Delvauxtraat 1, GENT 
(Hoek Kortrijksepoortstraat en 

•Vandekerkhovelaan) 
Verzorgde dranken 

Aangename atmosfeer 
Matige prijzen. 

^ - i 

file:///oiii
file:///eriasMiig
file:///riendenkiing
file:///erbondon
file:///ugerniillo
file:///prpan4
file:///elen
file:///laainse
file:///laaiidoion


8 DE VOLKSUNIE - 19 DECEMBER 1959 - Nr 24 

ANTWERPEN 

BOJIGEBHOUT 

Op 7 dooembcr had fe Borgcrhoiit de 
niii.uidelijkse vergadering plaats; deze zijn 
»t<-(v|s wat betreft oiikomst en geest één 
van do l)ost« uit het Antiwerpse, m a a r 
dilmaal had het aMelingsbestuur, voor d« 
t k l i bijzonder ingesipannon en er meer een 
laal'.to algemene vergaderiag van het jaar, 
gt;««lll^ samenzijn van gennaakt. De op-
k<« n~.t was meer dan geslaagd, daar alle 
leden er h.wlden aan gehouden h u n n e 
Yroiiw mee te brengen, alsook enige vrien
den sicQpalisanten. 

Alls Mwras'.ing had het I w t u u r twee 
Ert^iraatan nitigen<Kli^<l • onze sle»ds be-
Kiidwi.Ui^ Vlaamse Bart Willem De Mejer 
incl zijp sim'palieke gade. Als ge n u de 
WillemTicnt en ge kent onze gemoedelijke 
voorzitter Ferd. Geerts, dan kun t ge u wel 
indenken dat het een avond is geweest 
vol Vilaamse luimor en zang die de afdeling 
Boi^erhout lan.g ral geheugen. 

Ik boud Cl van langs doze weg nogmaals 
WiHem De M<'Y©r te danken voor zijn be-
laiiglo/e medewerking, irisook onze vriend 
Rik Van Gaimp die ons steeds in alles zeer 
bciv.idwillig bijstaat, en bijna iedere dag 
ap weg is voor nieuwe abonnementen en 
leden; doe zo voort. Rik 1 

Borgerhout gaat verder, steeds beter, 
«le^-^Is meer abonnementen, steeds meer 
W e n , steeds VLAAMSKB. 

IN MEMORIAM 
Te Turnhout overleed de heer 

Petrus Tauwenberg, op de leeftijd 
van 73 jaar. 

Be redaktie van De Volksunie 
biedt hierbij de familieleden van 

• de afgestorvene haar oprechte 
deelneming aan. 

jWie in LEUVEN de BIER-; 
,• KELDER niet bezocht, was in ï 
! LEUVEN niet (Oude Markt, 22). j 
ij Oude Markt 22 is ONZE bier- | 
is kelder. : 

j Algemeen agent voor België : : 
: ABTS, Steenweg op Tienen, 94, • 
: Korb«ek-Lo. • 
: Opgepast voor namaak DORT ! • 
: HET WITTE PAARD • 
: Wandelingenstraat, 14, te Leu- • 
• ven. • 
; Passend aangenaam lokaal voor • 
ï vergaderingen en klubs. : 
« • 

: Beste dranken tegen matige • 
: prijzen. ! 
? - X 
HERNIEUW UW ABONMEMENT 

O^VlAANDERENi 

Aalst 
AALST... DAENS... STRIJD » 

Vele straat- en herbergpolitiekers 
zullen de laatste tijd wel gedacht 
hebben, dat ze in Aa'st de p'jp aan 
Maarten (Sint) gegeven hadden. 

Doch niets in minder waar. 
Op 6 december had er in ons lo

kaal « DE IJZER » een vergadering 
plaats, die zeer ruime perspektieven 
opent voor de toekomst. 

Uitbouw en diepere organisatie 
van Aalst-Stad, werden druk be
sproken, en dit met zeer vrucht
bare resultaten. 

We doen dan ook langs dezen 
weg, EEN OPROEP ! 
Aan alle bewuste Vlamingen... 
KOMT TOT ONS ! 

De tijd van praten is voorbij, de 
daad NU ! 

Gedenkt dat Aalst steeds aan de 
spits gestaan en gestreden heeft. 
Laat U NIET opslorpen door een 
kudde verdwaalde schapen, maar 
vecht met ons, voor een beter, 
schoner en VLAAMSER VLAANDE
REN ! 

Die van Aalst. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

AALST 

Op Initiatief van het arrondis
sementeel sekretariaat heeft op za
terdag 26 december a s . te 20 uur 
een GEZELLIGE KAMERAAD
SCHAPSAVOND plaats in het lo
kaal « De IJzer > Vlaanderenstraat, 
Aalst. 

Met dit feestje voorbehouden aan 
de Volksunie-leden en hun familie, 
stelt het sekretariaat zich tot doel, 
onze mensen evenzo als eertijds in 
gezelligheid terug bijeen te bren
gen en de banden van samenhorig
heid opnieuw dichter en Inniger 
aaneen te snoeren. Kd. Steenhaut, 
die terug in aktie komt is vast be
sloten onze leden nu en dan eens 
op iets dergelijks te vergasten, en 
aldus de schone vooroorlogse tijd te 
doen herleven. 

De betrachting onze leden dit 
feestje gratis te kunnen aanbieden 
mag van nu af als bereikt aangezien 
worden. Dank zij de steun in na
tura en speciën zal tot een gratis 
tombola kunnen beslist worden. Op 
het programma krijgen wij : 

HERNIEUW UW ABONNEMENT 

KADERVERGADERING 
voor propagandisten 

op zondag 10 januari te 15 uur 
Café St. Michiel, Grote Markt 24/25 

Brussel 
Aüeen toe«rang oo voorleggen van uitnodiging en lidmaatschapskaart. 

AAN ONZE ABONNENTEN 

Praktisch overal werden door de 
po^t de abonnenten aangeboden. 
Voor degenen, die niet betaald 
hebben is dit het laatste nummer 
dat ze ontvangen. Hoor bij uw 
huisgenoten of het abonnements
geld, wel degelijk betaald werd aan 
de postbode. In uitzonderlijke ge
vallen kan de postbode vergeten 
feebben de kwijting aan te bieden 
(in dat geval interesseert het ons 
te weten in welke postkantoren dit 
gebeurde), ü kan afwezig geweest 

zijn of bij vergissing niet betaald 
hebben. Wanneer dit zo is wil dan 
onmiddellijk het bedrag van 100 F. 
overschrijven op onze postgiro 
5445.64 W. Jorissen Brussel. 

BERICHT VAN DE 
REDAKTSESEKRETARIAAT 

Daar Wim Jorissen van Kerst
mis tot Nieuwjaar niet te Brussel 
Is worden onze medewerkers voor 
het blad verzocht hun bijdragen in 
die periode te zenden aan Mr. Van 
der Eist, Beisegemstraat 20, Brus
sel 12. 

DE ABONNEMENTENSLAG 

Het algemeen sekretariaat heeft een plan uitgewerkt om binnen 
de kortst mogelijke tijd 2.000 nieuwe abonnementen bij te winnen. 
Interessante prijzen in natura voor een bedrag van minimum 20.000 F. 
zullen de 25 beste wervers en de 5 beste arrondissementen belonen. 
Op enkele plaatsen werd de slag reeds ingezet, zodat reeds een 120 
nieuwe abonnementen binnen kwamen. Sommige simpatisanten van 

, ..de Volksunie overhandigden ons reeds prijzen in natura. Soortgelijke 
i- • ^-giften zijn steeds welkom. Men kan daarvoor schrijven naar onze al-

*.-gemene sekretaris, die de leiding van de werf kampanje op zich geno-
^''llttien heeft. 

Geen enkele propagandist blijve ten achter. Iedereen aan de slag. 

— Verwelkcmingswcordje door Ar
rend. Sekretaris Miei Steenhaut. 

— Het Aalsters vierstemmig ge
mengd koor zingt enkele liede
ren. 

— Optreden van een Vlaamse 
Troubadour. 

— Aalsterse koffieklets voor onze 
vrouwen en meisjes. 

— Gezamenlijke zang van enkele 
Vlaamse liederen. 

— Tombola van verschillende 
mooie prijzen. 

— Dansgelegenheid : en laat de 
rokjes maar zwaaien is het 
wachtwoord. 

Het zal de inzet zijn van een 
nieuwe werking. 

We kunnen niet anders dan er 
ons om verheugen en vriend Mei 
bewees reeds in het verleden dat 
hij weet de zaken a-̂ n te pakken. 
Men verwacht veel vo'k in De IJzer, 
op zaterdag 26 a.s. 

BERICHT : Onze leden die geen 
gelegenheid kregen hun lidmaat
schapskaart te hernieuwen kunnen 
zich op 26 december a.s. In regel 
stellen voor het jaar I960. Men 
wende zich tot het gelegenheids-
sekretariaat in « De Uzer ». 
Lidmaatschapsgeld : 

Hoofdlidkaart : 30 F. 
Bijlidkaart : 10 F. 

DIENSTBETOON 
Wij herinneren er aan dat Advo-

kaat De Boe, Marcel, zijn zltdag 
heeft in het lokaal «; De IJzer » de 
1ste maandag van elke maand, van 
19 tot 20 u. 30. Hij houdt er zich ter 
beschikking van allen d'e op z'jn 
hulp en bijstaand beroep wensen te 
doen. Elk zegge het voort. 

Nlnove 
Het Blauwvoetjeugdyerbcnd, ven

del Arseen Depril richt op zondag 
27 december te 19 uur in de zaal 
« De Ster > Stationsplein een grote 
Priester Daensavond in met als 
redenaar Dr. Leo Wouters. 

Nadien wordt de film van de ont
hulling van het priester Daens-
monument afgerold. 

Geen enkel Vlaaïns-nationalist 
uit DE streek van het Daensisme 
mag ontbreken. 

Toegang vrij. 

Denderleeuw 
Onze eerste maaltijd kende een 

niet verwacht succes. 
Onze leden zaten aan bij de rijk 

gevulde tafelen en lieten zich niet 
pramen. 

Na de maaltijd sprak onze voor
zitter Dr. Van Leemputten. In een 
vurig betoog wist hij allen te over
tuigen van de noodzaak onzer par
tij. Spreker hekelde de tamme 
regeringsploeg die met Dr. Elias 
geen raad weet en deze edele mens 
zijn 15de Kerst « feest » achter de 
grendel laat doorbrengen. 

Vervolgens loofde spreker Mr. 
Van der Eist om zijn tussenkom
sten en motie In het parlement in 
verband met de « Franskiljons
telling ». 

Na deze gloedvolle toespraak 
werd volgende telegrafische bood
schap aan onze volksvertegenwoor
diger en algemene voorzitter ge
zonden : « Volksunievergadering 
Denderleeuw Is fier op jJw kracht
dadige houding in parlement ». 

Daarna werden de glazen gehe
ven en het feest duurde voort tot 
's anderendaags in de kleine uur
tjes. 

En nu met nieuwe moed het jaar 
1960 tegemoet. 

Ons ledenaantal st i jgt! Het 
abonnementenaantal moet voor 
Nieuwjaar verdubbeld zijn. We 
worden de sterkste afdeling. 

• • ^ • < » " 

Jong kunstenaar, nationalist. 
Bied aan : zijn prachtige reeks 

kunstnieuwjaarskaarten. 
Zeven kaarten tegen'20 F. 

waarvan vier kaarten in twee
kleurendruk. 

Stuur vandaag nog Órf F. aan 
Lode VAN HAÈN 

Steenhuffelstraat 16 
Malderen 

en U ontvangt per kerende post 
7 frisse kunstnieuwjaarskaarten 

MON VAN DIEREN GEHULDIGD 

Mr. Mon v?n Dieren, 80 jaar, 
werd gehuldigd door het Algemeen 
Vlaams Oud-Hoogstudenten Ver
bond. Het werd een onvergetelijke 
hulde tijdens een banket waarop 
Dr. Goddeeris, Mr. Borginon, Mr. 
Cuuters, Dr. Heuvelmans, Dr. Leo 
Wouters, Grammens, Rousseeuw, Dr. 
Grauls en Ernest Claes de gevierde 
toespraken. 

Vooral toen Leo Wouters Van 
Dieren huldigde om zijn voorbeel
dige trouw aan de Vlaams natio
nale zaak en daarbij eindigde met 
de woorden uil het Nibelungenled 
« En die de besten waren, zij lieten 
hun trouw niet » werd de jubila
ris langdurig toegejuicht door het 
overwegend Vlaams-nationaal pu-
bUek. 

Haast al wat naam heeft in de 
Vlaams nationale kringen was op 
de hulde aanwezig. Bet dageüjks 
bestuur van de Volksunie met Leo 
Wouters, Raymond Mattheyssens, 
Frans Van der Eist, Daniël De Co-
nlnck, Rudi van der Paal en Wim 
Jorissen was voltallig aanwezig. 
Verder waren er nog uit het hoofd
bestuur Rik Ballet, Ward Rolus, Ri
chard van Leemputten, Viktor 
Bouckaert en Juul Van Boxelaer. 
Daarnaast praktisch al'.e oud-
V.N.V.-parlementairen en vele, vele 
anderen. 

Naar we vernamen zou De Vlaam
se Kring Antwerpen er aan denken 
eerlang te Antwerpen een grootse 
volkshulde op touw te zetten. 

Het A.V.O.H.V. Brabant deelt 
verder mee dat opeenvolgelij k voor 
januari, februari en maart, telkens 
de eerste vrijdag van de maand om 
20 uur in het Brussels Tehuis, vol
gende sprekers het woord zullen 
voeren. 

Januari : Maria Rosseels (Brus
sel) : De vrouw In het oosten. 

Pebrual-i ; Dr. Van d'e Poef (Bre
da) : Het waterwegen- en haven-
vraagstuk in de Lage Landen. 

Maart : Dr. Ghysselinck (Den 
Haag) : Dr. Snellacrt. 

MELDT U AAN ALS LID 
van « DE VOLKSUNIE » 

voor 1960 
Jaarlijkse Bijdrage : 

Hoofdlid : 30 F. 
Bijlid : 10 F. 

Arrondissement 

Cent-Eekio 
Onze wekelijkse bestuursvergade

ringen worden niet in ledigheid ge
houden. Van iedere bijeenkomst 
gaan steeds nieuwe opdrachten uit, 
die dan ook in de loop derzelfde 
week nog r L gevoerd worden De 
kernvorming en de kontaktneming 
stond ' opnieuw op de agenda en 
werd- -'iet goed gevolg uitgevoerd, 
zoals cjk een nieuw sirooibiljet te
gen de maand Januari uitgegeven 
wordt. 

LEDENSLAG 
Het lidmaatsehapsseld voor 1960 

bedraagt 30 F. voor het eerste lid 
in een gezin en 10 F. per bijkomend 
lid. Naast 2.000 nieuwe abonnenten 
Is ons tweede doel 2.000 nieuwe le
den. Ook dat kan met enige moeite. 
Vooruit ! 

VLAAMSE KÜLTUURKRING GENT 

Wij hebben het grote genoegen U 
uit te nodigen op onze Kerstavond 
die plaats heeft op z.aterdag 19 de
cember 1959 te 20 uur stipt in de 
zaal Roeland en die U aangeboden 
wordt in samenwerking met het 
A.N.Z. 

Op het programma : Dr. F. de 
Pillecyn leest zijn kerstlegende voor: 
« Ridder in de Orde van de Ster ». 

Z.E.P. Vervlnckt o.p. houdt een 
toespraak ,onder de titfei « Kerstmis 
in Vlaanderen ». 

Het Volkskunstlabo o. 1. v. Dr. L. 
Van den Brande treedt op. 

De Firma 

A Jeurissen -

Cioostermans 
EN ZONEN 

TFL. 132.31 ZONHOVEN 
levert U rolluiken in alle aard, 
wentelpoorten, zonnetenten, rol- en 
schuifhekken, Venetiaanse blinden, 
half-metalen meubelen, kampeer-
tenten. 
Prijsberekening zonder verbintenis. 

DISTRIKT DEINZE 

De propagandisten en bestuurs
leden van dit gewest ontplooien een 
geweldige aktiviteit. Zo bedeelden 
ze volgende gemeenten met ons 
strooibriefje als ajitwoord op het 
fameus steutelplan : Zulte - Olse-
ne - Machelen - Petegem - Dein-
ze - Astene - Nazareth - Deurle -
Nevele - Vosselare - St. Martens-
Leerne - Bachte Maria Laerne -
Aalter en Maldegem. Ondertussen 
zijn ze terug aan de slag in ver
schillende dorpen met het pamflet 
« Aan de Vlaamse Boeren ». 

Mannen van dit distrikt we wen
sen u vruchtbaar werk en were di ! 
KOLPORTAGENIEUWS .. 

De wekelijkse tocht ging ditn^aal 
door in-Heidinge. ^''"^ pel'̂ s'̂ i "•-

De verkoop was zoals ovêfaf'eer-
ste klas, hoewel hij bij de aanvang 
niet ZÖVeèi BélÖbWë. Ölt éwam 
doordat de C.V.P. ook zo graag ge
zien is, en overal zulke tevreden
heid heerst over het beleid van 
voornoemde regeringspartij. 

En hier past vanwege de Gentse 
militanten een mea culpa alsook 
een woordje uitleg. We hadden nl. 
gedacht als toelichting onze wagen 
te sieren met enkele affiches waar
op onze nationale Gaston troonde 
met zijn berucht geworden sleutel. 
En daar meerdere aangesproken 
personen op het eerste zicht dach
ten met de slotenmakers te doen te 
hebben, stonden ze nogal afwijzend 
daartegen. 

Nu dit beterde wel naderhand, 
toen de luidsprekers de naakte 
werkelijkheid onder ogen brachten 
en de Vlaams-nationale stelling 
daartegenover stelden. Niettemin 
weten we nu weer iets meer en we 
zullen er ons in de toekomst ook 
naar richten. 
V.M.0. 

Aan al de militanten een zalig en 
gelukkig Kerst- en Nieuwjaars-
leest, met de beste wensen dat ze 
in 1960 nog meer mogen presteren 
dan in 1959. Laten we vooraf be
ginnen met het werven van abon
nementen en het aanwerven van 
nieuwe militanten. We moeten er 
voor zorgen het aantal militanten 
minstens te verdubbelen. Ook 
daarvoor moeten alle leden ingezet 
worden. Zoals afgesproken werft 
ieder militant tegen eind dezer 
maand minstens 5 nieuwe abon
nenten en brengt ieder minstens 
één nieuwe kam.eraad mee op 
dienst. Geluk ermee kameraden en 
hou zee. Die van Gent. 
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