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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Bij de jaarwisseling : 

DE TOEKOMST VAN DE VIAAMSE DEWEGING 
Weer liep een Jaar ten einde en 

begon een nieuw jaar. De jaar
wisseling biedt de gelegenheid om 
de toestand eens onder ogen te ne
men in een ruimer perspectief. 
Waar staan wij met onze Vlaamse 
strijd ? Heeft de Vlaamse Beweging 
noï zin en betekenis in onze tijd ? 

V/at ziln de voonützichten ? De 
dagelijkse werkelijkheid is dat wij 
worstelen met een hele reeks pro
blemen zonder bij machte te zijn 
om ook maar voor één enkele van 
deze problemen een bevredigende 
en afdoende oplossing af te dwin
gen. Gisteren manifesteerden wij 
voor amnestie. Vandaag vechten we 
tegen de talentelling. Morgen eisen 
we nog maar eens kultuurautono-
mie. Overmorgen de vernederland
sing van het bedrijfsleven In Vlaan
deren. Ter afwisseling hanteren 
wij de grleventrommel In verband 
met de achteruitstelling en de on
duldbare toestanden in leger, di
plomatie, Rode Kruis, kommissies 
en Instellingen allerhande. 

Wij bewijzen de noodzakelijkheid 
van de Industrialisatie van de 
Vlaamse gewesten, klagen over 
strukturele werkloosheid, mobili
teit, lagere lonen, enz... Zelfs de 
zetelaanpassing hebben wij nog 
steeds niet bekomen. 

Het is een pijnlijk en vernede
rend schouwspel dat de vlaams
gezinden opvoeren en ik meen dat 
terecht de vraag mag en moet ge
steld worden : wanneer en hoe gaan 
al deze problemen ooit een oplos
sing krijgen ? Het zijn onmisken
baar politieke problemen die op 
het politiek vlak hun beslag moe
ten krijgen. Kunnen de verdedigers 
van de unitaire belgische staats
partijen in Vlaanderen ons nu ein
delijk eens klaar en duidelijk zeg
gen hoe zij de oplossing binnen af
zienbare tijd en op bevredigende en 
afdoende wijze van al deze proble
men — levensproblemen voor de 
Vlaamse volksgemeenschap — zien 
In het kader van de Belgische een
heidsstaat en langs de unitaire par
tijen. Let wel dat deze vraag se
dert het ontstaan van de Vlaamse 
Beweging gesteld is. Het is dus niet 
te vroeg om nogmaals aan te drin
gen op een Vlaams gewetensonder
zoek : men moet de moed hebben 
het geheel van de Vlaamse proble
matiek te overzien en zich los te 
werken uit begoochelingen en 
dubbelzinnigheid. Vandaag is de 
C.V.P. de enige partij die iets kan 
en Iets zal doen voor de oplossing 
van de Vlaamse problemen; mor
gen zweert men bij een drie-par-
tijen-aktie; overmorgen is het een 
aktie buiten - en - boven de poli
tiek die de redding zal brengen. 

Ondertussen steunt men In feite 
partijen die in Vlaams opzicht on
betrouwbaar zijn met de hoop dat 
het eens, in een vage toekomst zal 
verbeteren. 

De vlaamsgezinden die het eer
lijk menen met hun volk en met 
tie Vlaamse strijd moeten ophou
den te knoeien; zij moeten met ons 

kort en goed het zelfbeschikkings
recht van ons volk als volk opei
sen. Wij moeten het nationaal be
ginsel vooropstellen en in naam 
van dit beginsel eisen ons zelf te 
zijn. Ons zelf zijn dat betekent een 
einde stellen aan de inmenging 
van volksvreemden in onze meest 
eigen aangelegenheden; dat bete
kent de voogdij afschudden van een 
volksvreemd staatsgezag en van 
unitaire partijen, om een minimum 
aan politieke zelfstandigheid te 
veroveren. Pas dan, in een federale 
staat, zullen vele problemen van 
zelf hun oplossing krijgen terwijl 
wij onze beste krachten zullen kun
nen besteden-aan de oplossing der 
overige. 

Heeft de Vlaamse Beweging nog 
zin en betekenis? Ongetwijfeld ja. 
Zoals de enkeling altijd zal moeten 
werken en vechten in het leven om 

zich te handhaven en vooruit t« 
komen, zo moeten ook de volks» 
gemeenschappen hun plaats In de 
wereld, hun kuituur, hun welvaart 
verantwoorden en verdedigen. Een 
volk dat ontaardt, dat de moed 
niet meer opbrengt om zijn eigen
waarde te bevestigen — of het nu 
leeft In België, In de Verenigde 
Staten van Europa of zelfs een 
wereldstaat— heeft geen toekomst 
en is veroordeeld tot verval op alle 
gebied, zo geestelijk als stoffelijk. 
Dat Is de zin der geschiedenis, de 
levenswet van enkeling en volks
gemeenschap. Deze overtuiging 
ligt ten grondslag aan ons natio
nalisme. 

Indien een Vlaamse Beweging als 
enge taalbeweging, zonder diepere 
Inhoud, als een wat folkloristisch 
verschijnsel in onze tijd de jeugd 
wellicht niet meer kan begeesteren 

door Mr. F. van der Eist 

en verouderd aandoet, dan stellen 
wij daartegenover onze opvatting, 
ons geloof In de levenswet der 
volksgemeenschappen. Onze strijd 
behoudt zijn zin en zijn betekenis 
zolang ons volk bestaat. Hij geeft 
zin en inhoud aan ons leven omdat 
wij niet als individualisten, anar
chisten of a-sociale wezens door 
het leven willen gaan, maar ons be
wust zijn van onze verplichtingen 
tegenover de levende gemeenschap 
waartoe wij van nature behoren. 

Laat ons dan op de drempel van 
dit nieuwe Jaar het vast voornemen 
maken onze strijd voort te zetten 
met volle overgave en hopen dat 
Gods zegen op ons werk zal rus
ten. Laat ons tevens wensen dat 
velen onze rangen zullen vervoe
gen, die openstaan voor alle men
sen van goede wil die onze opvat
ting delen. 

HerneemI zij haar laak ? 

De Studentenbeweging op een l(eerpunt 
Hel is een nuchtere vaststelling dat er 

de laatste Iwce, drie jaar weer me«r vaart 
komt, meer durf en dinamisme bij de stu
dentenbeweging. 

Geleidelijk aan knoopt ze opnieuw aan 
bij de rol dio zij in de gescliiedenis van do 
Vlaamse Beweging gespeeld Leeft. 

De Vlaaansc studenlcngroeperingen /iju 
immers niet opgericht als kleurloze vereni
gingen voor alle studenten aan een bepaal
de universiteit, verenigingen zonder ander 
program dan. het onderhoud van de 
%Tiendsehapsbanden en de verzorging van 
de eigen stoffelijke belangen. Neen de 
Vlaamse studentenverenigingen zijn in de 
eerste plaats gegroeid rond een idee, do 
idee van de strijdbare, radikale YJaamse 
Beweging, de idee van het \laams-natio-
nale, van het Nederlands natioitóle. 

Dat was zo voor het linkse « 't Zal wed 
gaen » dat in de geest van Heremans en 
Vuylsteke strijdbaar grootn«derlands was. 
Dat was zo voor de Katolieke studenten
verbonden die ads strijdbaar Vlaams-natio
naal gesticht werden. De Katolieke studen
tenbeweging werd trouwens helemaal bui
ten het kader van de Katolieke parlij ge-
zien omdat de grootste van de organisato
ren Albrecht Rodenbach de toenmalige 
partijpolitieko komedie doorzien had. 
Schreef hij niet : « Zijn de Geuzen voor 
hel \ laams .> Neen zij. Zij spelen komedie. 
Zijn do Katodieken voor het Vlaams ? Neen 
zij. Zij spelen, komedie ». Zij vormden dus 
bewust een, nieuwe derde macht buiten 
de liberalen en de katoJieko en wel d« 
^^aamse. 

Die geest ging niet meer teloor en toen 
de Vlaamse Beweging onder invloed van 
aktivisme en frontbeweging na 1Ö18 uiterst 
radikaal werd beleefde de studentenbew©. 
ging haar hoogtepunt. Zij vervulde ten 
voUe haar taak, aan de universiteit als 
voorpost in de Vlaamse strijd en nadien 

door WIM JORISSEN 

door hel voorzien van do M.iamse Bewe- staken. De studentenbeweging speelde een 
ging met strijdbare jonge politieke krach- geringe rol en weinig afgestudeerden speel-
ten die hun verautwoordelijkheid bij de den naderhand een rol in de Vlaamse 
opbouw van een zuiver Vlaamse politieke strijd. Zelfs de meeste studentcnvoorzitters 
macht niet ontvluchtten. Heten in hun later leven terzake verstek 

gaan 

Het is immers niet zo dal afgestudeer
den automatisch een vooraanstaande rol 
spelen. Daartoe is hel nodig dal ze naa^l 
hun bevoorrechte positie ook verplichtin
gen op zich nemen. Dit evenwicht van 
rechten en plichten maakte dat de ridders 
in de middeleeuwen een leidende rol speel
den evenals de vooraanstaande studenten 
in de periode tussen beide wereldoorlogen. 

Het verbreken van dat evenwicht en het 
uitsluitend gekoncenlreerd zijn op hun 
voorrechten maakten dat de huidcge adel 
en de jongste studentengeneratic (mis
schien vleit hen deze adellijke nabijheid 
nog) geen noemenswaardige publieke rol 
meer speelden. 

Tot hier toe was de jongste naoorlogse 
generatie een arme gerwralie. De Vlaamse 
Beweging is op een krisismoment geko
men waarin alleen verder verbrokkeling 
en verval d een kentering naar het 
hernemen van hel radikalisme mogelijk 
ïijn. 

Het ziet er naar uit dat ook de studenten 
dit begrijpen. Er komt opnieuw durf, men 
neemt opnieuw verantwoordelijkheid, 
men denkt niet meer in de eerste plaats 
aan het komfortabel materieel zeker stel
len van de eigen toekomst. 

De studenlen,l)o%vcging vormde krachten 
die ill hun later leven een leidende rol 
speelden in de Vlaamse strijd. Er werden, 
toen heerlijke bladzijden geschreven in 
het b i ^ van de VJaEonse Beweging. 

Na de oorlog 'vierde het nationalisme 
hoogtij en het waren uilzonderingen die 
Ixiven de ruggegraaUoze middelmaat uit-
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lVm& ji^n jjgj jjg afzonderlijke Vlaamse 
^ 1 •*̂  f I vraagstukken : dat van de beveiliging van 

6 f t LylCl^nd.QrQn ^^^ gmodgebled, dat van de industriali
satie, dat van de amnestie. 

voorópoedlg Hel komt er thans op aan dat het volle
dig Vlaams nationaal beginsel opnieuw de 

i^^léJ^ ^ ^ W. w. u . ^ ^ ^ ^ ^ - leidende gedachte wordt. En wij geloven 
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I 1 9 6 0 I 
I Organisatie en I 
I Propaganda f 
I door Dr Leo WOUTERS. | 

= Het voorbije jaar was goed 1 
i voor de Vlaams Nationale ge- | 
= dacJite. M 
I Het bewuste Vlaanderen, g 
^ heeft klaar en dui/lch'jk zijn 1 
1 slem laten horen, V( .is de ei- 1 
I sen die werden gesteld op gebied 1 
I ran Amnestie, Talentelling, i 
I Tmlgrens en teuerlcstelling op 1 
= eigen bodem. g 
I De terreur, die jarenlang de f 
I Vlaams Nationale akiie belette, i 
I verlie;>t eUc dag aan Iracht, 1 
I tegenover de duncnde daad- = 
I vaardigheid van een nieuw, f 
I groeiend geslacht. § 
I Een gon.yc gene rulle strijders 1 
I werd door ccn handige, goed ge- s 
I orchcstreerde en duivels geraf- i 
I fineerde repressie, polilieï. vit- 1 
I geschaleld. = 
= Maar nu l:uv\t ccn vicinrc = 
y jeugd aan bod. 1 
I Wij hebben ze lecds aan 't = 
I 7rcrJc gezien in verschillende | 
I betogingen en aldiviteitcn, i 
i Het is begonnen met de 1 
I Uilenspiegel aJdie tegen Fosfy 1 
i and his boys, en loopt over Ea- 1 
; y,o 58 — Amnestie betoging — 1 
: anti-talen tel ling en taalgrens § 
I manifestaties. ' § 
1 In brede golven, met steeds f 
1 talrijler scharen, woidt de her- = 
\ levende Vlaams nationale idee 1 
i orer gans Maanderen -uitge- = 
j zaaid. = 
I Deze stroming moet en zal 1 
I voortduren. = 

De Volksunie zal haar in de 1 
i lomende maanden krachtig on- E 
i dersteunen, 5 

Meer en meer wordt inge- f 
zieri dal de Vlaams Nationale | 
strijd op elk vlak moet gestre- E 
den. g 

De hultuurvereni^ingen, de = 
studentenorganisaties, de so- 1 
ciaal-economische inrichtingen 1 

I enz., beginnen allemaal hun f 
I houding tegenover de vijanden | 
I van Vlaanderen te verstrakken, E 
i en de Vlaamse politiekers op te 1 
I drijven tot meer strijdvaardig- 1 
= heid. = 
I Op het partij-polltiele vlak 1 
I mag het Vlaams Nationale E 
I front geen opening laten. Dit i 
I deel van het front tcordt door f 
I de Vlaams Nationale partij, de = 
= T olksvnie ingenomen. E 
I Het komende jaar zal besteed = 
= worden aan het opbouwen 'ban E 
= onze organisatie in de 17 1 
= T laamse arrondissementen. E 
f Meer en meer jonge elenien- 1 
E ^c", treden toe en versterken § 
E overal, het keurkorps der pro- = 
E pagandisten. E 
E De arrondissementsbestu ren, E 
ï zullen weldra kunnen beschik- E 
g ken over jonge keurploegen, die 1 
^ zullen kolporteren, abonnemen- E 
§ ten werven, tracten verspreiden, = 
^ leden en sympatisanten aan- E 
1 werven. Wij voelen dat de at- E 
E mosfeer steeds verbetert en dat 1 
= de Volksunie ruimer sympatic- E 
E ker wordt en aan prestige wint. E 
§ In niet geringe mate danken E 
E ifs dat aan de onvermoeide in- E 
E zet van onze honderden militan- = 
5 ten en ook aan het voorname en = 
E eerbied afdwingende optreden E 
E van onze volksvertegenwoordi- E 
= ger Fr. Van der Eist in het E 
= Parleme/i'. S 

§ Het nieuwe jaar wettigt alle = 
E optimisme. E 
E Daarom nu, met alle kracht E 
E vooruit. E 
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Dat begrijp ik niet 

I. _ Verschil tussen Britse en 
Vlaamse pers. 

Wie de ganse oorlog doorbracht 
in Groot-Britannié — ja in de Volks
unie verbroederen inderdaad alle 
Vlamingen ! — heeft de Britse pers, 
natuurlijk met uitzondering van de 
sensatie- en beeldjesbladen, leren 
bewonderen. 

Het valt nogal koud over de kle
ren, als men daarna de pers van 
ons land weer leert kennen. Voor
al valt het gemis aan kontakt tus
sen blad en lezers op. Ook stelt men 
vast dat onze bladen nooit pogen 
de standpunten van hun lezers 
weer te geven, maar eerder een 
standpunt trachten op te dringen, 
dat voorgeschreven wordt door de 
partij, een machtige belangengroep 
in deze partij, . . , zoals velen bewe
ren, door trusts. 

II. Vaststelling. 

Moest men een referendum hou
den onder de Vlaamse intellektuë-
len en onder de mensen, die onaf-
hankeUjk kunnen denken, dan zou 
de Volksunie niet ver van de vol
strekte meerderheid staan in Vlaan
deren. In de meeste streken is het 
zo dat bv. alle dokters Vlaams-na
tionalist zijn. 

Dat is trouwens voor mensen, die 
dicht bij hun volk staan, gemakke
lijk te begrijpen. Wie inderdaad 
Vlaams voelt en geen kuddemens is, 
weet dat het Vlaams-natlonalisme 
In Vlaanderen zo nodig is als 
brood. 

Moest verder de kiesplicht afge
schaft worden, zodat enkel de men
sen, die weten waarover het gaat, 
deelnamen aan de verkiezingen, dan 
zou de Volksunie minstens 10 % ha
len van de uitgebrachte stemmen 
en meer verkozenen hebben dan de 
liberale partij, die haast uitsluitend 
rekent op stemmen van mensen 
zonder overtuiging. 

III. Juist dat komt in onze pers 
niet {ot uiting. 

Dit alles om te bewijzen dat het 
onbegrijpelijk is dat een blad als 
de « Standaard », dat zich richt tot 
die Vlaamse intellektuëlen en de 
mensen die in staat zijn een eigen 
oordeel te vellen, het Vlaams-natio-
nale standpunt niet meer laat tot 
uiting komen. In Groot-Britannië 
zou de « Times » bv. in dezelfde 
omstandigheden zulks ongetwijfeld 
wel doen. Het komt onbegrij
pelijk voor dat « De Stan
daard » enkel in de gratie wil 
staan van zijn C.V.P.-lezers, door
gaans dan nog een groep waarvan 
de reaktie traag en onberedeneerd 
en de trouw van hun blad onzeker 
is. 

DE VLAAMSE PARTIJ 

Zoals leder flamingant weet is de 
C.V.P. DE Vlaamse partij. Het is dan 
ook op voorstel van de C.V.P.-bur
gemeester van de strategisch zo be
langrijke gemeente St. Geneslus-
Rode (de enige Vlaamse gemeente 
tussen Brussel en het Waalse Wa-
terlo) dat de gemeenteraad met 
algemene stemmen : de meerder
heid van 5 C.V.P.-ers en de oppo
sitie met 2 liberalen en 2 socialis
ten een motie voor het houden van 
de talentelling stemde. 

Dit prachtig voorbeeld vond na
volging in de aangrenzende, even
eens volledig Vlaamse gemeente, 
ALsemberg. Daar stemden de 6 libe
ralen, 2 C.V.P.-ers en de enige so
cialist eenparig voor één zelfde 
voorstel. 

De zuignap van Brussel werkt in 
die dorpen sterker dan Vlaanderen. 
Alleen het federalisme kan daar 
definitief een einde aan stellen. 
Maar om dit te verkrijgen mogen 
de flaminganten in geen geval voor 
de C.V.P., de liberalen of de B.S.P. 
stemmen. Want hoe gek ook, het 
zijn de flaminganten door hun dom 
stemmen die de verfransing steeds 
verder bevorderen. 

IV. Hierin schuilt een gevaar. 

Vanuit zakelijk standpunt beke
ken schuilt daarin dan ook een zeer 
groot gevaar. Moest één van de Ne
derlandse bladen slechts een kleine 
inspanning doen — en dit is, bij 
het geleidelijk verdwijnen van de 
Europese grenzen, eerlang te ver
wachten — om zijn lezersgebied 
uit te breiden tot Vlaanderen door 
het Vlaams-nationale standpunt 
aan het woord te laten, dan kon 
dat blad op enkele jaren tij ds vele 
duizenden lezers aan « De Stan
daard » ontnemen. 

Op dit laatste blad weet men 
trouwens zeer goed — ze moeten 
maar even de brieven van ontevre
den lezers napluizen — dat velen 
hun blad enkel lezen, omdat ze 
voorlopig niet beters vinden. Het 
aantal dergelijke lezers mag ge
schat vrrden op 20 è. 30.000. 

Nochtans moet er een formule 
bestaan, die aan de beheerraad van 
« De Standaard » toelaat alle 
Vlaamse intellektuëlen te bevredi
gen. Indien deze formule uitblijft, 
dan is zulks een oneer voor onze 
pers. Vanuit geen enkel standpunt 
— tenzij natuurlijk het enge C.V.P.-
standpunt — ware een dergelijke 
oneer te verantwoorden. 

Climax. 

VLAANDERENS HOOFDSTAD 

Niet alleen te St. Genesius-Rode 
en te Alsemberg handelt de C.VJ». 
even weinig Vlaamsgezind als de 
andere kleurpartijen, ook in de 
hoofdstad van Vlaanderen, Ant
werpen, gedragen zij zich niet be
ter. Zoals Frans Van der Eist in het 
parlement handelde, zo deed ook de 
Volksuniegekozene Hugo Schiltz in 
de Antwerpse gemeenteraad. 
Hij diende een motie in tegen de 
talentelling en vroeg de stemming. 
De man die Brussel vasthield. Lode 
Craeybeckx, begon weer met zijn 
Baas Ganzendonckstreken en wilde 
ons gemeenteraadslid het spreken 
beletten. Onze gekozene is echter 
geen C.V.P.-er en liet zich dus de 
mond niet snoeren. Toen het ech
ter op stemmen aankwam steun
de de ganse C.V.P., flamingant Del-
waide op kop, de stelling van de 
socialistische flamingant, Craey
beckx, namelijk dat de gemeente
raad geen stelling te nemen had 
in zake voor of tegen de talen
telling. 

Zo gaf Antwerpen een schitte
rend voorbeeld aan onze kleinere 
steden en gemeenten ! Is het dat 
wat de Antwerpse flaminganten 
wensen als ze voor Delwaide of 
Craeybeckx kiezen ? Altijd doen ze 
zichzelf de strop om de hals. 

WERF ABONNEMENTEN Nü ! 

Vandenhende, Van Elslande (ja, ja, 
ook hij) en mevrouw De Riemae-
cker-Legot. Hebben de Vlamingen 
zich laten vangen door Saint Remy? 

Helemaal niet ! Want kan men 
raden wie dat wetsvoorstel uit
gebroed heeft ? Niemand minder 
dan de man waarvoot De Standaard 
bij vorige verkièzirtgen voorkeur
stemmen vroeg : kamerlid Leo Lin-
demans ! ' 

Dat wetsvoorstel wordt dan om
schreven als « ruimer onderricht in 
de tweede taal » ! Nog twee zulke 
verruimingen en ïiet Nederlands 
onderwijs is afgeschaft. Wie dacht 
dan ook weer dat de Nolfbarak tot 
het verleden behoofde ? 

Het is duidelijk dat zulke wets
voorstellen de taientelling over
bodig maken. En Saint Remy be
vredigen ! * 

O zielige C.V.P.-flaminganten. 
Wie dan toch verfranst Vlaande
ren ? • 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

NOG DE CV.P. EN DE 

TALENTELLiNG 
In de senaat hebben de Waalse 

C.V.P.-ers Duvieusart, Adam, Verse, 
Heger en Nihoul een wetsvoorstel 
ingediend tot wijziging van de taal
wet van 1932 in > zake het onder
wijs. 

De toelichting 'en de strekking 
van dit wetsvoorstel zijn buiten
gewoon verhelderend voor wat de 
eensgezindheid betreft waarmee de 
C.V.P. tegen de talentelling is en 
de rechtmatige Vlaamse belangen 
verdedigt! 

Wat hier voorgesteld wordt is ge
woonweg de art^aak van de taal
wetgeving in naam van de vrijheid 
van de familievader ! 

Het is de afbraak van wat des
tijds zo moeizaam veroverd werd, 
•dank zij het Vlaams nationalisme, 
dank zij de Bormsverkiezlng ! 

De dubbelzinnigheid en het be
drog van de C.V.P. komen hier nog
maals klaar in het licht te staan. 

Wij bewondereri de moed van de 
Waalse minderheid in de C.V.P. 
maar wij kunnen slechts misprij
zen voelen voor ^e Vlaamse C.V.P.-
ers die lijdzaam alle vernederingen 
en alle nederlagen slikken. Het 
Frans taalimperiali^me steekt weer 
de kop op. ^^,.:^. 

De bedreiging is ernstiger dan 
velen vermoeden, omdat de Vlaam
se C.V.P.-ers bereijd zijn verraad te 
plegen omwille van het par t i j 
belang : zie het wetsvoorstel Lin-
demans-Saint Remy, dat evenzeer 
een toegeving is aan de strekking 
van « La Libre Belgique », aan de 
zgz. tweetaligheid ,die niets anders 
is dan verfransing. Ook Van Els
lande heeft dit wetsvoorstel mede 
ondertekend ! 

mentairen aanbevolen hebben. De 
flamingant Eyskens een veelbegrij-
pende eerste minister heeft dat 
natuurlijk klakkeloos aanvaard. 

Men ziet wat ervan komt als de 
Vlaamse C.V.P.-ers niet samen met 
de Volksunie en met de socialisten 
een stemming over de partijen 
heen tegen de talentelling durven 
houden. 

Hoe gaan de nederlandstalige 
C.V.P.-kranten het nu maar draaien 
om hun lezers wijs te maken dat 
gans de C.V.P. tegen de talen
telling is ? 

Meer en meer raken ze verstrikt 
In hun eigen bedrog. 

-^ 

VLAANDEREN LAATST 
Voor 1960 zullen in de 4 Waalse 

provincies voor 1359 miljoen ge
meentewerken worden uitgevoerd, 
in de 4 Vlaamse gouwen slechts 
voor 1179 miljoen. Voor staats
wegen krijgen die 4 Waalse provin
cies 488 miljoen, de 4 Vlaamse 421 
miljoen. Voor de testgebieden kreeg 
de Borinage reeds 1,5 miljard, het 
Hageland 440 miljoen. Dus nog geen 
derde van de Borinage. 

De Standaard die deze cijfers af
drukt voegt eraan toe : 

« Herinneren wij erbij dit alles 
aan dat de werkloosheid voor 70 % 
in Vlaanderen gesitueerd is tegen 
slechts 20 % in Wallonië. Zonder 
verder kommentaar. > 

Wij brengen dan enig verder 
kommentaa r : 'sr'"^'9«l'*^'*' "' 

« Herinneren wij «rbij di t 'a l les 
aan dat deze regering 13 C.V.P.-ers 

telt waaronder eerste minister 
Eyskens op een totaal van 20 mi
nisters. Herinneren we er verder 
dan dat de C.V.P. ongeveer 70 % 
van haar stemmen van Vamin^en 
krijgt. 

En herinneren we er ten slotte 
aan dat De Standaard elke verkie
zing — en ook de volgende ! — uw 
.stem vraagt voor de C.V.P. ornaat 
zij alleen de Vlaamse kwestie /al 
oplossen *. 

Zoals ze dit reeds 130 jaar dost. 

KOKeO EN VLAANDEREN 
Niemand zal beweren dat de 

Kongolezen meer in staat zijn zich
zelf te besturen als de Vlamingen, 
noch dat dit ekonomisch gemakke
lijker zal zijn. En toch zullen de 
Kongolezen heel wat vroeger hun 
onafhankelijkheid krijgen dan de 
Vlamingen zelfbestuur. En waar
om ? Omdat de aktieve Kongolezen 
zich niet laten paaien door de ge
matigde partijen maar dat ze zich 
beslist achter de radikalen scha
ren. Eens dat een volk een 15 % 
nationaal bewusten telt die beslist , 
hun eigen weg opgaan is er niet 
veel tegenhouden meer aan. 

Zo was het ook in Vlaanderen 
voor de oorlog. Zonder oorlog en 
repressie zou Vlaanderen federa
lisme veroverd hebben omdat er 
toen 15 % nationaal bewuste Vla
mingen waren die beslist waren 
zich niet te laten overdonderen en 
hun weg rechtuit gingen. 

De Vlaamse Bev>?eging in hand «ia 
geven van de kleurpartijen b j -
kende zelfmoord voor Vlaande.cn, 
Dat is wat we thans belever. Een« 
dat de 4 % van de Volksunie 15 %' 
worden is het gedaan met de ver*' 
waarlozing e -. de uitbuitin van 
Vlaanderen. De afizonderlijke par
tijvorming buiten het magnetisch 
veld van de Belgisch unitaire kleur
partijen is de uitweg. De enige. 

Wanneer zullen de flaminganten 
de ogen opentrekken ? En in plaats 
van de doodgravers van het eigen 
ideaal als veroveraars voor de ei
gen vrijheid optreden ? 

DE ANDERE WEG 
Daar ze niet zeker zijn dat de ta

lentelling er zal doorkomen zoeken 
de franskiljons een zijweg om hun 
doel toch te verwezenlijken. Zij 
proberen het in de C.V.P. door be
roep te doen op de partijeenheid. 
Zo heeft de C.V.P. Brussel reeds een 
« vergelijk » uitgewerkt die de 
franskiljons ongeveer geeft wat ze 
van de talentelling verwachten. De 
terugslag bij de openbare mening 
in Vlaanderen was zeer ongunstig}. 
Men spreekt dus al niet te veel meer 
over die « verzoenende » formule. 

Thans zijn de Brusselse C.V.P.-
volksvertegenwoordigers met een 
nieuw wetsvoorstel voor de pinnen 
gekomen, wetsvoorstel dat het on
derwijs in de betwiste gemeenten 
rond Brussel, waarom de strijd 
gaat, voor één derde verfranst. 

Dat wetsvoorstel werd Ingediend 
door de beruchte Saint Remy en 
Bijn franstallge kornuit Dubucquoy 
samen met de C.V.P.-flamlnganten' 

WEER NIEUWE KOMMISSIE 

Nadat een eerste kommissie te 
onderzoeken had qf een weten
schappelijke talentelling IB dit 
land mogelijk was, werd er thans 
een tweede kommissie aangesteld, 
samengesteld uit C.V.P. en liberale 
parlementsleden. Namens de frans
tallge C.V.P.-ers hebben er zitting 
in senator Duvieusart, senator No-
thomb en kamerlid Lamalle (Het 
« Lamalletje » dat volgens De Stan
daard in zijn eigen naam spreekt 
als het officieel Kamerverslag en 
het verslag van La Libre Belgique 
hem laat spreken namens alle 
Waalse C.V.P.-ers), 

Minister Harmei, de meest * be
grijpende > C.VJP,-Waal zou die 
« fanatieke > anti-Vlaamse parle-

SLAAPT GIJ, ALBERT ? 

I — Casimir, weet gij dat één franssprekende Brusselaar twee Vla- ; 
i mingen waard is ? 
i — Het verwondert mij dat het niet meer is, antwoordde Casimir, 
I als gij ze bezig hoort, zijn zij heel het land. Maar waarover hebt gij 
i het eigenlijk ? 
I — Over wat men het Rode Kruis noemt Gij weet wel dat het in 
i hoofdzaak een franskiljonse boel is en het is niet verbeterd sedert 
I prins Albert er zijn kostbaar bloed heeft gegeven om als voorzitter 
I het voorbeeld te geven. Hij gaf zijn bloed in 't Frans, natuurlijk. Zoals 
i ge waarschijnlijk niet zult weten, is er één afgevaardigde voor een be-
1 paald aantal leden. De Brusselaars hebben er twee. 

I — Dat Rode Kruis, zei Casimir, is altijd Iets geweest waar de Vla-
1 mingen niet thuis waren. Theoretisch is dat een instelling om iedere 
i miserie te helpen zonder onderscheid van opinie. Tijdens de bezetting 
i bezorgde het pakjes tegen een gunstprijs aan de zwartslachters die 
i door de Duitsers werden vast gehouden. En na de bezetting werd er 
i fruit bezorgd aan de veroordeelden van gemeen recht. Maar geen 
i appeltje voor de incivieken. Dat is het Rode Kruis van België. 

I — En dan lezen wij in de Vlaamse C.V.P.-pers dat de Vlamingen 
i de ogen moeten open houden voor dat Rode Kruis. Want zie, daar is 
1 daar een zekere mijnheer Lemaire die de gunst geniet van voorzitter 
I Albert. Die mijnheer kent natuurlijk alleen Fi'ans want In dit edel 
I land heeft de onwetendheid steeds de machtpositie. Welnu, die mijn-
i heer Lemaire had geen beslissende stem; hij heeft er nu een gekre-
I gen, tegen de statuten in, boven het reglementair getal. 

I _ Wat doet voorzitter Albert dan ? Slaapt hij ? 

I — Dat is een delicate vraag, Casimir, hij is voorzitter en hij zit 
I voor. Hij vindt het niet zo kwaad als heel de boel in het Frans gebeurt 
1 in de traditie van madame Liliane, de fameuse jachtfee die in Oosten-
1 rijk bokken schiet en zich in deze hoedanigheid laat fotograferen, 
I wat ze trouwens ook thuis doet, maar zonder geweer. Maar de raad 
I van het Vlaamse C.V.P.-blad dat de Vlamingen in de kwestie van het 
I Rode Kruis de ogen moeten open houden, is werkelijk in de lijn van 
i onze lamlendigheid. 
I — Ik begrijp, zei Casimir, als Albert slaapt moeten de Vlamin-
1 gen hun ogen open houden. 
i — Casimir, ze houden ze nu reeds honderd negen en twintig jaar 
i open, ook nu weer met die komedie van het Rode Kruis, maar wat 
1 doen zij ? 
I Het enige wat zou passen is dat zij eruit trekken en lid worden 
1 van het Vlaamse Kruis waar iedereen gratis werkt, wat bij het Rode 
i Kruis niet het geval is. Het bestuur daar loopt weg met honderd dui-
= zenden, verneukt de Vlamingen en speelt de kaart van het vaderland 
1 uit. En al die Vlaamse dokters die soms eens protesteren omdat, ook 
i in de Vlaamse steden, de franskiljons de baas zijn, die noemen ze bij 
1 ons labbekakken. Zij protesteren en blijven en het spel gaat voort. 

1 — Ja, ja zei Casimir, en Albert slaapt. Hij slaapt in 't Vlaams en 
I als hij wakker wordt, dan is 't lö % Fva^^^g^^^^^ ^^^ 

I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit MiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiKmfflHrinllHtHHTMlitBlnliJQ^^^^ 
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üe verkeerde Gezichtshoek 

Flamingantlsme en Socialisme 
Onder deze titel heeft de heer M. Deneckere In c Links » van 

12 december 1959 een uitvoerig artikel geschreven dat verheugend ia 
in die zin dat sonunige uitzichten van het Vlaams vraagstuk einde
lijk ook door socialisten gexien worden maar dat anderzijds enkele 
rechtzettingen nodig heeft. 

Onder de positieve punten halen 
we aan dat de heer Deneckere ten 
volle de draag^vijdte van de strijd 
tegen de talentelling beseft. Hij 
ziet In dat het niet om het taai-
regime gaat van een paar boeren
dorpen zoals de « Volksgazet » nog 
onlangs meende te moeten schrij
ven maar wel dat na het verlies nu 
vón een nieuwe reeks gemeenten 
een volgende maal Asse zou be-
diclgd zijn en binnen enkele decen
nia Leuven en Aalst. Zo is het In
de idaad. De Vlaamse meerderheid 
in België zou daardoor trouwens 
ee i minderheid worden. 

Vei-der ziet hij het gebrek aan in-
dr rial'satie in Vlaanderen met als 
ge-olg v.-erkloosheid, mobiliteit en 
Ir. ~ 2 lonen. Het moet hem als Mar-
xjct wel onbegrijpelijk voorkomen 
dat wij Vlaams-nationalisten dat 
vrr^ugstuk jaren voor de Vlaamse 
socalisten hebben ingezien en aan-
ge'-.Iaagd. 

Oak het taaivraagstuk gaat hij 
niet helemaal minachtend voorbij. 
Hij ziet het In de ondernemingen, 
in de openbare besturen en te 
Brussel. 

Eveneens ziet hij in dat taal
wetten op verre na niet volstaan 
om dat taal vraagstuk op te lossen, 

Dat zijn de positieve punten en 
machten die reeds gemeengoed wor
den bij de Vlaamse socialisten, we 
zouden reeds een stuk verder staan, 

SCHEVE VOORSTELLINGEN 

Heb artikel Is in_een strijdbare 
partijpolitieke stijl geschreven. De ' 
schrijver gaat uit van het stand
punt dat alleen de socialistische 
paitij het Vlaams vraagstuk kan 
oplossen. Hij ziet echter In dat ze 
nog nergeas staan en klaagt het 
feit aan dat te Brussel tal van ar
beiders liever naar het A.C.V. gaan, 
waar hun taal nog enigszins ge
ëerbiedigd wordt dan naar het 
AJB.V.V., dat aldaar uitsluitend 
franstalig is ! Ook dit zijn de juiste 
feiten. 

Deze enge partijpolitieke visie 
brengt natuurlijk fataal Inzichts-
fouten mee. 

Zo stelt hij het voor dat de 
Vlaamse Beweging pas diepgang 
gelcregen heeft sinds de invoering 
van het algemeen stemrecht en de 
opkomst van het socialisme. Tot 
daar juist. Maar hij wil ook stil-
Bwijgend de verdiensten daarvan 
toeschrijven aan het socialisme. 
Wat vals Is. Demokratisering stond 
gelijk met vervlaamsing « en > het 
Is zeker geen toeval indien de be
slissende overwinningen der Vlaam
se Beweging — vervlaamsing van 
de Gentse universiteit en van het 
onderwijs, van de administratie, 
het gerecht, het leger, enz. — el
kaar snel opvolgden na de verove
ring van het algemeen stemrecht. » 

Het socialisme werd een belang
rijke faktor in 1884 en bleef het tot 
thans In 1960. 

De opgesomde veroveringen kwa
men na 1918 en voor 1940. Juist in 
-de tijd dat het Vlaams nationalisme 
een kracht was. Voordien hadden 
de socialisten op Vlaams gebied 
niets noem.enswaardigs bereikt en 
na 1944 hebben zij de achteruit
gang te Brussel en op de taalgrens 
niet gestuit, hebben zij zelfs geen 
verbetering kunnen brengen op het 
gebied van de strukturele werkloos
heid in Vlaanderen, niettegen
staande ze herhaaldelijk het be
wind in handen hadden. Vóór 1918 
en na 1940 speelde de nationalis
tische faktor een geringe rol. Van
daar het gebrek aan verwezenlij
kingen. 

Dat de socialisten een groot aan
deel hadden in de demokratisering 
en in het verwerven van het alge
meen stemrecht is juist. Maar In de 

Vlaamse veroveringen was het 
Vlaams nationalisme de drijvende 
kracht, de dinamische faktor. Het 
Is slechts Intellektuëtte eerlijkheid 
dit te erkennen. Wij vinden het 
spijtig dat de heer Deneckere dit 
niet deed. 

Elders schrijft hij « dat de 
Vlaamse beweging In het verleden 
de taalstrijd artificieel geïsoleerd 
heeft van de sociaal-ekonomische 
ontvoogdingsstrijd en aldus voor on
oplosbare problemen kwam te 
staan >. Dat Is juist voor zover het 
flaminganten betreft, voor een 
groot gedeelte ook voor de socialis
tische (flaminganten, maar niet 
voor de Vlaams-nationalisten. Zij 
waren de enigen die het Vlaams 
vraastuk in zijn geheel zagen als 
een nationaal vraagstuk en uiter
aard met sterk sociaal-ekonomi
sche komponenten. Het Is ook het 
naoorlogse Vlaams nationalisme 
geweest dat voor het eerst de volle 
nadruk op de sociaal-ekonomische 
achteruitstelling van Vlaanderen 
gelegd heeft en eiste dat dit zou 
ophouden. « l inks » volgt slechts 
ons spoor, maar wil dit klaarblijke
lijk niet gezegd hebben. 

Het staatsnatlonallsme heeft diep 
Ingevreten In het kommunlsme. 

Het volksnatlonalisme anderzijds 
Is springlevend overal In de wereld: 
!n Azië, In Afrika, in Zuld-Amerlka 
overal waar een vreemde nat iona
liteit het eigen volk aan banden wil 
leggen of al te sterk in de schaduw 
stelt. Het werkt ook in Europa in 
die gebieden waar de begrippen 
volk en staat elkaar niet dekken. 
Wij hebben het zo pas beleefd op 
Cyprus, wij beleven het In Zuid-Ti-
rol. Het dringt zich ook fataal op
nieuw op in Vlaanderen. En ook 
< l i nks » zal dit niet tegenhouden. 

Integendeel zij zullen door ele
menten ervan naar voor te bren
gen de stroming slechts versterken. 
En voor die stroming is er — Jam
mer voor hen — geen uitmonding 
mogelijk In het Belgisch unitair so
cialisme. 

EN OPLOSSINGEN 

Dat dit werkzaam Vlaams natio
nalisme als een kontrast met het 
in gebreke bUjven van het Vlaams 
socialisme de heer Deneckere dwars 
zit bewijst zijn uitspraak « zeker, 
wij moeten het Vlaamse nationa
lisme niet rehabiliteren, dat defi
nitief door de geschiedenis veroor-
'deeld-ls-»T -- ^ 

Hij moet dit Vlaams nationalisme 
niet rehabihteren. De huidige fei
ten spreken een te duidelijke taal 
en zullen het Vlaams nationalisme 
in eer herstellen. 

Het vervulde een enige funktie, 
die door geen Belgische kleurpartij 
overgenomen werd of uiteraard kan 
overgenomen worden. Ook In het 
Belgisch socialisme domineert — 
zonder veel Vlaams verzet! — de 
as Wallonië-Brussel. 

THEORIEËN EN FEITEN 

WERF ABONNEMENTEN NU I 

Dat nationalisme dat definitief 
door de geschiedenis veroordeeld is 
« is een naoorlogse theorie die in 
bepaalde West-Europese kringen na 
de jongste oorlog een wensdroom 
geweest is. Het machtsmisbruik van 
het staatsnatlonallsme was inder
daad alles behalve sympatiek. Wij 
volksnationalisten zijn daar trou
wens even sterk tegen gekant als 
eender wie. Omdat wij ze in België 
nog aan den lijve voelen. 

Het volksnatlonalisme was echter 
de sterkste faktor In de politieke 
geschiedenis van de 19de en van 
de 20ste eeuw. Het is het ook thans 
gebleven. 

Het zou al te zeer een loopje ne
men met de feiten zijn het staats
natlonallsme niet te willen zien in 
het huidige Rusland, China, Frank
rijk of in de Verenigde Staten. Den
ken wij maar voor Frankrijf aan 
Algerië, voor China aan haar mi
litair optreden in Indiase grens
gebieden of voor Rusland aan haar 
politiek In de voormalige Baltische 
Staten of in de Balkan en Oost-
Duitsland. En binnen hun voorma
lige grenzen zelf zien wij niet hoe 
het aantal groot-Russen sinds 40 
jaar verdriedubbeld werd, terwijl 
het aantal van hun voornaamste 
opponent als volk de Oekraïners op 
hetzelfde peil bleef. Toeval mis
schien I 

Wij hebben enkele jaren terug 
het slag mensen gekend dat Europa 
zou bouwen. 

Op zichzelf een mooi begrip zo 
het reëel bleef. Zij noemden zich
zelf realisten maar hielden zich 
niet meer bezig met de noden van 
het eigen volk rondom hen. Dat was 
te klein, te on-Europees. Het wa
ren dromende realisten. Wij die zo 
nuchter bleven, om zonder een ge
zonde groei van Europa af te wij
zen, ons te bekommeren om die 
mensen en om dat volk waarin wij 
dagelijks leefden, wij waren roman-
tlekers. Dat slag van realisten is 
sinds De Gaulle de macht verover
de in Frankrijk nergens meer te 
vinden. Wij romantiekers zijn hard 
blijven werken. 

Thans komt hetzelfde verwijt uit 
een andere hoek. 

« Het voorstellen als een strijd 
van het Vlaamse « volk » tegen de 
Belgische « staat * is holle roman
tische fraseologie » schrijft de heer 
Deneckere. 

Het woordje « volk » staat inder
daad tussen aanhalingstekens. Zijn 
we nog daaraan toe dat we het be
staan van zoiets als volkeren moe
ten bewijzen of dat het niet aan
vaard wordt dat er een Vlaams 
volk als onderdeel van het Neder
landse bestaat ? 

Dit laatste Is een idee die mis
schien nog gekoesterd wordt in de 
meest reaktionaire Belgiclstische 
kringen. Paradoksaal zou het zijn 
dat men zo iets nog zou vinden bij 
een jonge Marxist, die zich ook nog 
als vlaamsgezinde opwerpt ! 

De Vlaamse Beweging is geen na
tionale strijd van een volk tegen 
een van zijn geboorte af Vlaams-
vijandige staat. Het is alleen maar 
een strijd die door « ekonomische 
struktuurhervormingen in socia
listische zin » kan opgelost worden. 
Daarop komt de redenering van de 
heer Deneckere neer. Als de arbei
ders baas zuUea zijn In hun onder
nemingen zal "de werkelijke ver
vlaamsing er komen. 

Wij hebben even aan de Vlaamse 
socialistische arbeiders in het Brus
selse gedacht die in hun eigen or
ganisaties A.B.V.V. en B.S.P. hun 
taal zelfs geen klein plaatsje heb
ben kunnen bezorgen en wij vra
gen ons af hoe In de huidige Bel-
bische staat, gegroeid zoals hij Is 
en geschoeid blijvend op dezelfde 
unitaire leest, hoe de Vlaamse so
cialistische arbeiders het zullen 
klaar spelen tegen de Brussels-
Waalse druk. Waarom zouden zij 
bij struktuurhervormingen anders 
handelen dan nu ? En zo ze dit zou
den kunnen in het har t van Vlaan
deren, waar de franstalige eilanden 
trouwens zo gevaarlijk niet zijn, 
wat dan op de bedreigde plaatsen 
op de taalgrens en te Brussel waar 
hun B.S.P. organisaties tweetalig 
zijn of eentalig frgms ? 

Het is gebrek aan inzicht de 
Vlaamse strijd te willen herleiden 
tot een strijd om struktuurhervor-

mi rrjn, dit zonder ons hiertegen 
wiilcn uit te spreken. De Vlaamse 
strijd willen zien bulten het volle
dig kader van de nationale strijd 
Is een verminking, een karikatuur, 
he t wordt een nevenfeit en leidt 
uiteindelijk tot een abdikatie 
van de Vlaamse strijd omwille van 
« helere > belangen. Die mogen 
dan heten < christelijke eenheid » 
of « eenheid van de Belgische ar
beidersklasse ». Het eerste voor de 
C,V.P.-flaminganten, het tweede 
voor onze Jonge marxisten van 
< l i nks >. 

Wat wij nodig hebben is een her
vorming van de staafcsstruktuur. In 
een eigen federale Vlaamse staat 
zou geen industrieel er nog aan 
denken zijn bedrijf f rans te hou
den omdat hij zich in alles naar 
een uitsluitend nederlandstalige 
fitaatsadmlnlstratie zou te richten 
hebben waar hij in het frans geen 
gehoor zou vinden. Zo zien we dit 
in Nederland waar in Limburg de
zelfde financiële groeperingen 

geïnvesteerd hebben als In ons 
Limburg. Ginder passen zij zich 
aan. BIJ ons zijn ze weerbarstig. ZIJ 
hebben Brussel en Wallonië waar
op ze In deze unitaire staat kunnen 
steunen. 

WIJ zijn geen Marxisten, Wij 
verwerpen daarom echter niet alles 
wat Marx voorop gezet heeft. Naast 
heel wat verkeerde dingen heeft 
hij er ook heel wat zeer goed ge
zien. Het Marxisme als leer is de 
Jongste jaren echter zowat overal 
verworpen in de socialistische par
tijen : In Engeland, in Duitsland, 
in Nederland. 

« Links » daarentegen wil juist 
nu het socialisme vernieuwen door 
het een flink Marxistisch bad te 
geven. Het hoeft niet gezegd dat 
wij daar geen wonderen van ver
wachten. 

Toch willen we de heer Deneckere 
zeggen dat wij bij voorbeeld niet 
perse tegen een flinke dosis s taats
inmenging zijn. De Franse en En
gelse nationalisaties waren zo aan
trekkelijk niet. 

De Nederlandse staatsinmenging 
bij het oprichten of bevorderen van 
bedrijven bevalt ons uitstekend. 
Een Ingrijpen tegen de dreigende 
vernietiging door het grootkapitaal 
van Limburgs ekonomische moge
lijkheden heeft onze goedkeuring. 

Maar... 

Acht « Links » dit echter mogelijk in de huidige unitaire staat 
waar het grootkapitaal, op Wallonië en Brussel geakseerd, de nodige 
miljarden krijgt — ook van Achiel van Acker — om opgedreven ver
lies te vergoeden ? Waar de kapitalisten er hun belang bij hebben 
dat de industrie blijft waar ze is; waar zij de staat in zover koiïtro-
leren dat zij vreemd kapitaal kunnen beletten in Vlaanderen kon-
kurerende bedrijven op te richten? Waar zij eveneens de staat In zo 
ver In handen hebben dat ze kunnen beletten dat de staat zelf be
drijven zou oprichten waar het priveïnitiatlef het niet wil of niet 
k a n ? 

Grootkapitaal, Hof, Hogere Kerkelijke Overheid en Loge dat zijn 
de machten die de fransgeoriënteerde Belgische staat in handen heb
ben en de topposten ervan in de ambtenaarswereld, bij het gerecht, 
aan de universiteiten en overal waar ze belang hebben met hun vol
gelingen bezetten. Dat Is de Belgische staat. Deels uit traditie deels 
uit bewuste opvatting blijft hij frans. En de macht van de staat groeit 
steeds aan. 

Mogen bovengenoemde machten minder rechtstreeks spelen bij 
socialisten als bij liberalen en CV.P,, zij hebben ook de B.S.P. on
rechtstreeks in handen. De Walen zien de industrialisatie van Vlaan
deren als een bedreiging voor Wallonië — gedeeltelijk ten onrechte 
maar het feit is daar en slechts feiten teUen — de Waalse arbeiders, 
hoofdzakelijk socialisten, verzetten er zich dus tegen langs hun sindi-
kale organisaties om. En de Vlaamse socialisten liggen lam, gebon
den als zij zijn door het eenheidsfront met hun Waalse arbeidskame-
raden, die zij traditioneel niet aandurven. 

Dat Is de feitelijke toestand en ook in « Links » hebben we nog 
nooit gelezen wat zij verkiezen: de solidariteit met hun Waalse kame
raden ook waar die de industrialisatie van Vlaanderen tegenwerken 
of de solidariteit met hun Vlaamse volk bij de strijd voor industriali
satie ook tegen het onbegrip van hun Waalse kameraden, op dat ge
bied de toevallige bondgenoten van de Belgische kapitalisten. 

En laten ze geen foefjes zoeken door te zeggen dat dit niet de 
feitelijkheid is. Er zijn waarheden die oogverblindend zijn. 

Daarom dat slechts in een federale staat waarin de Walen en 
franstalige Brusselaars buiten onze zaken blijven een industrialisatie-
politiek zal kunnen gevoerd worden en alles homogeen Nederlands 
zal worden. 

Wim Jorissen. 

DR. HENDRIK EUAS VRIJ ! 

Op de vooravond van Kerstmis 
werd eindelijk Dr. H. Elias in voor
lopige vrijheid gesteld. Kleingeestig 
tot het laatste werd deze beslissing 
hem slechts officieel ter kennis ge
bracht te 20 u, 's avonds. 

Dr. Hendrik Elias, de gewezen 
leider van het V.N.N., werd op 10 
januari 1945 door de gestapo aan
gehouden In Duitsland. 

Sedertdien bleef hij onafgebroken 
in hechtenis. 

Nooit werd betwist dat zijn ge
val een zuiver politiek geval was. 

Gedurende zijn langdurige gevan
genschap en ook in het aanschijn 
van de dood heeft hij zich steeds 
gedragen als een moedig en hoog

staand man, die het respekt af
dwong van allen. 

Wij hebben gedurende de laatste 
jaren met aandrang de vrijlating 
van Dr. Elias geëist. Wij verheugen 
ons oprecht over zijn invrijheid
stelling, maar achten iedere dank
baarheid overbodig ten overstaan 
van een maatregel die vele jaren te 
laat komt en afgedwongen moest 
worden. 

Wij wensen Dr. Elias, die naar 
Nederland vertrokken Is en aldaar 
een tijd zal verblijven, het beste. 
WIJ hopen dat hij eindeUjk rust en 
kalmte zal vinden, die hij verdiend 
heeft. 



DE VOLKSUNIE - 2 JANUARI 1960 - Nr 1 

Een uiteenzetling van Dr. Leo Woulers 

Sociaal - Economische vraagstuicicen 
ïn dit artikel vinden onze lezers een samenvatting van de goed 

gedokumenteerde uiteenzetting van Dr. Leo Wouters op de studie-
vergadering : Sociaal-ekonomische vraagstukken op ons lustrum-
kongres. De besluiten van deze studievergadering vinden onze lezers 
cidefs in het blad. 

Het duidelijk stellen van de 
Vlaamse problematiek op sociaal-
ckonomisch vlak werd meer dan 
vijftig jaar geleden gedaan door 
Lod. De Raet. 

Tegenover de nood aan werk
verschaffing en tegenover het pro
bleem der mobielen werd het gun
stig moment gesteld van de ont
dekking van kolen in de Limburgse 
ondergrond. De haven van Ant
werpen alsmede de overtollige 
werkkracht in Vlaanderen die be
schikbaar was, waren gunstige fak-
toren. Om deze redenen stelde Lod. 
De Raet de eis : het Vlaamse volk 
moet de Vlaamse grondstoffen be
werken en uitbaten in dienst van 
het Vlaamse volk. Deze problema
tiek door Lod. De Raet, meer dan 
50 jaar geleden gesteld, is op enkele 
bizonderheden na, volledig onge
wijzigd gebleven. Er blijft een te
kort aan werkkracht in Wallonië 
terwijl Vlaanderen bestendig groot 
werkkracht-overschot heeft. In 
Wallonië Is er een teveel aan werk, 
een opeenstapeling van industrie 
die zelfs de hygiënische levens
voorwaarden van de bevolking In 
gevaar brengt, terwijl Vlaanderen 
een blijvend tekort kent aan werk
gelegenheid, werkgelegenheid die 
eerder vermindert dan vermeer
dert 

van de Antwerpse haven schijnt 
bijna fataal in 't vooruitzicht van 
de Euromarkt. Alleen in België doet 
zich het verschijnsel voor dat de 
industriecomplexen ver van de ha
ven opgericht worden. Het kanaal 
van Terneuzen Is reeds 30 Jaar het 
voorwerp van discussies teneinde 
een noodzakelijke verbreding te be
komen. Nog is dit geen voldongen 
feit terwijl 39.000 arbeiders uit 
Oost-Vlaanderen buiten de provin
cie werken en 1/4. van de werklozen 
in dit land Oostvlaming zijn. Geen 
miljard is er voor industrie in 't 
Gentse, in Brugge of Zeebrugge, 
terwijl 43 miljard in de Waalse 
mijnen geïnvesteerd werden. Mij
nen die men heden sluit omdat zij 
volkomen onrendabel zijn. De pe
trochemie die haar grondstof 
hoofdzakelijk uit het Oosten dient 
aan te voeren, moet rond een ha-
vencomplex opgebouwd worden. Zij 
biedt mogelijkheden als plastiek, 
nylon, geneesmiddelen en dgl. Zee
brugge is de Ideale plaats voor in
vestering in deze tak. Hiervoor Is 
echter geen geld en de Westvlamin
gen kunnen verder buiten hun pro
vincie gaan werken. 

Vlaanderen is een rijk land aan 
grondstoffen, arbeidskracht, kapi
taal. 

te vinden Is wegens de spreiding 
der Vlamingen lö de lyartljen en 
omdat alle struktwrele streken In 
Vlaanderen niét zwak zijn. Watj 
dan gedacht vaü de ttiéuwe voor
gestelde oplossing nl, gewestelijke 
Investeringsmaatschappijen met 
privaat kapitaal en met een staats
steun van één miljard. Met Dhr. 
Collin voorzitter van de Krediet
bank kunnen wij besluiten : het Is 
een lapmiddel goed voor herstel
lingen en enkele plaatselijke aan
passingen maar niet tot het vesti
gen van nieuwe Industriegebieden. 
Er is geen oplossing voor de Vlaams-

ekonomlsche problemen, zonder baas 
te zijn In eigen huls. De nodige stu
dies zijn gedaan en dienen niet 
herdaan te worden. Kapitaal is er 
in Vlaanderen. De wetenschap zal 
voldoende beoefend worden zodra 
te toekomstmogelijkheden biedt. 

Wij hebben In Vlaanderen de no
dige grondstoffen. Wij hebben de 
nodige spaarzin en spaargelden. WIJ 
hebben een bestendige overtollige 
arbeidskracht. Wij hebben een 
jeugd die wetenschappelijke stu
dies wil aangaan. Vlaanderen is 
geografisch ideaal gelegen met kans 
op bloeiende havens. Door zelf

bestuur, door baas Ie zijn in eigen 
huis, hierdoor alleen kan Vlaande
ren bewerkt en ontgonnen worden 
voor en door het Vlaamse volk. 

Zelfbestuur is de enige kans voor 
Vlaanderen. Zelfbestuur is de sleu
tel voor welvaart in eigen land. 
Zelfbestuur is het enig middel omi 
een einde te maken aan het uit
buiten van het Vlaams kapitaal, do 
Vlaamse werkkracht en de Vlaam
se grondstof ten voordele van 
Wallonië, ten voordele vooral van 
enkele volksvreemden die de macht 
in handen hebben waarvoor elka 
regering in de eenheidsstaat buigt. 

De Noodzaak van de Vlaamse Pariij 

IQ Limburg mogen geen neven-
bedrljven komen wegeng de tegen
strijdige belangen van öe mijn-
beheerdeM die grotendeels dezelfde 
zijn van deze uit Wailonl» en zelfs 
uit Noord-Frankrijk. Dus willen 
deze heren geen nevenbedrljven. De 
Vlaamse mijnen dienen een besten
dige reserve te blijven voor de 
nevefllndustrle In Wallonië. 

Er mag geen nevenindustrie, geen 
chemische, geen staalnljverheld 
ontstaan noch In Limburg noch in 
de Kempen, noch langsheen het ka
naal Gent-Terneuzen, noch in 't 
Brugse en rond de haven van Zee
brugge. Geen chemische nijverheid 
Voor Vlaanderen. Deze hedendaagse 
Industrie maakt veel landen wel
varend; denken wij enkel aan 
Beleren en aan de fabrikatie van 
plastiek In de U.S.A. 

De mogelijkheden die de buiten
landse welvarende gebieden hebben 
zijn allen in Vlaanderen aanwezig. 
De Limburgse ondergrond bevat 
8 miljard ton kolen terwijl de 
bovengrondse voorraden opgesta
peld worden en er regelmatige 
werkloosheid Is. 

Op hetzelfde ogenblik kennen on-
Ze Benelux-partners een welvaart 
die gegrondvest Is op een doel
matige ontginning van de Lim
burgse mijnen in Nederland. In de 
Belgische staatsstruktuur Integen
deel stellen wij vast dat de Lim
burgse kolen voor verdere fabrika
tie naar Wallonië gevoerd worden 
en daardoor alleen reeds 95 F. per 
ton overtollig belast worden met 
vervoerkosten. Opnieuw werd 5 mil
jard In Wallonië geïnvesteerd om 
daar op de gesloten mijnen hoog
ovens en chemische bedrijven te 
bouwen. Niettegenstaande In Vlaan
deren lagere lonen uitbetaald wor
den Is 64 % van het Belgisch 
spaargeld Vlaams spaargeld. De 
Investering gebeurt voor maximum 
38 % in Vlaanderen tegen mini
mum 62 % in Wallonië. De haven 
van Antwerpen werd jaren ver
waarloosd en van de 3de plaats 
die zij in Europa bekleedde 
daalde zij heden tot op de 
8ste plaats. Rotterdam en 
Hamburg zijn Antwerpen 

ver voorbijgestreefd. De sltuatte 

De Vlaamse jeugd is vatbaar voor 
wetenschappelijke studie. Vlaande
ren heeft dé potentie om het rijk
ste volk van Europa te zijn, maar 
In deze landsstruktuur moet Vlaan- •*•>'«*>*• 
deren arm blUve^, W^rom dan 
nieuwe Vlaamse hogescholen zon
der toekomstmogelijkheden voor de 
afgestudeerden ? 

(Vervolg van vorig nummer) 
Waar bv. het socialisme sterk 

wordt beheerst door het sociaal 
streven en de Vlaamse ideologie te 
zwak is, is het aktiéterrein voor een 
Vlaams nationale -partij er beperk
ter. Op langere termijn echter 
blijft het schema er ook waar, want 
het feit dat er binnen de socialis
tische partij toch ook Vlaams
gezinden bestaan, dat het Vlaams 
nationaal gevoel in zijn gestadige 
groei ten slotte ook wel de socla-
listischgezinden Bioet beroeren, 
het feit dat de sociale problemen 
een sterke Vlaamse inslag hebben, 
dit alles maakt dat de Vlaams na
tionale Invloeden ér zich — zij het 
later — ook doorzetten. 

Een laatste voorwaarde is een 
ideologie die de massa kan begees
teren, een gedachte die op de waar
heid steunt en die geestdrift kan 
opwekken. Hoezeer goed en kwaad 
in de menselijke ziel samenwonen 
en hoezeer het kwaad ook lokt, 
toch erkent de mens de hogere 
waarde van het goede, van de 
waarheid, eerbiedigt en verdedigt 
hij ze. Een strijd, zoals de Vlaamse 
nationale, die in het teken van de 
waarheid wordt gevoerd, moet door 
zijn verheven Idealisme wel het 
Vlaamse volk tot bewustwording en 
strijdmoedigheid oproepen. 

Vlaanderen is een land van kler
ken en ondergeschikten die bijver
diensten moeten zoeken om mens
waardig te leven. De Walen bezet
ten de bestuursposten en hebben 
een rijke bijverdienste aan alle 
mogelijke zltpenningen. Aan de 
Antwerpse haven ig. het 5de dok 
bijna voltooid terwijl volgens de 
Ingenieursberekentngen het 7de 
reeds diende beëindigd te zijn. Door 
de druk van het Vlaamse volk komt 
tot studies, maar elk ingediend 
besluit wordt simplistisch afgewe
zen door een eindverslag steeds 
opgemaakt door volksvreemden. Zo 
zou de stichting van nevenindustrie 
In Limburg volgens deze heren te 
veel kosten in verhouding met de 
afzetmogelijkheid. Dat de Lim
burgse kolen reeds 250 P. per ton 
beterkoop zijn dan de Waalse speelt 
opnieuw geen rol. 

VOORWAARDEN VOOR EEN 

VLAAMS NATIONALE 

PARTIJVORMINO 

Op landbouwgebied zien wij het
zelfde verschijnsel : de Vlaamse 
boer gebruikt slechts half zo
veel stikstof als de Nederlandse 
want de stikstof is te duur; maar 
er komt een stikstofbedrijf in Ter-
tre, en er worden nutteloze trans
portkosten bij de fabrlkatiekosten 
gevoegd om de Vlaamse boer stik
stof uit Tertre te bezorgen. Vlaan
deren is en blijft een land van 
werklozen en van reserve; reserve 
met zijn kapitaal, zijn grondstof, 
arbeidskracht en zelf met zijn 
wetenschappelijke studies. 

Aan deze toestand komt geen 
verandering zoals Oud-minlster De-
quae zelf getuigde omdat de groot-
financie en groot-industrie in 
WallonlS gelegen zijn en omdat op 
het publiek vlak geen meerderheid 

Een Vlaams nationale partij-
vorming moet aan bepaalde voor
waarden voldoen om doeltreffend 
te zijn. 

Een eerste en onmisbare voor
waarde Is het bestaan in een be
langrijk deel van het Vlaams volk 
van een Vlaamsbewust gevoel, 
waarop de Vlaams nationale partij 
kan steunen. De Vlaamsgezinde 
massa is voor haar een aktieveld 
binnen hetwelk zij de strijd met 
de staatspartijen kan voeren en 
dat zij hen kan betwisten. In het 
vuur van dé Vlaams nationale 
strijd rijpt het Vlaams gevoel in 
Vlaanderen en vergïoot het aktie
veld tot het uiteindelijk gans het 
Vlaamse volk omvat. 

Een radikale lijn én een kompro-
misloze houding zijn een tweede 
voorwaarde. De Vlaams nationale 
taktiek heeft alleen kans op sla
gen wanneer een radikale, princi
pieel volgehouden en kompromisloze 
oppositie gevoerd wordt tegen de 
staatspartijen. Hun stellingen zijn 
te sterk opdat zij zonder radika-
lisme zouden kunnen Ingebeukt 
worden. Met het sluiten van kom-
promissen bekomt men tijdelijk 
voordeel, maar ondergraaft men 
onherroepelijk zijn eigen Stellingen 
voor de toekomst. Door een kom-
promisloos optreden wordt men In 
het begin door zijn tegenstander 
genegeerd, maar dwingt men hem 
op langere termijn tot plooien. Het 
radikalisme volgt op natuurlijke 
wijze uit het Vlaams nationaal idea
lisme. Een kompromisloze houding 
is mogelijk omdat het Vlaams na
tionalisme geen personen of orga
nisaties binnen zijn rangen telt die 
over een machtspositie beschikken 
en die Juist daardoor aan druk 
blootgesteld zijn en tot kompro-
mlssett geneigci. 

Het Vlaamse idealisme la de 
hoeksteen van de Vlaamse natio
nale partij. In de beproeving van 
de harde dagelijkse strijd werd de 
Vlaamse geachte uitgezuiverd van 
valse en klelnziellge^beweegredenen 

««'p«w T'»etp groeide z«»'^!t "^öT'een hoog
staand en Idealistisch streven. De 
Vlaams nationale partij kan niet, 
zoals de staatspartijen, winst of 
eer beloven — zelfs niet op lange 
termijn. Ze moet wel alle eerzuch
tige en profiteurs afstoten en zelfs 
hen afschrikken die wel haar ideo
logie delen, maar door positie of 
belangen onder de druk van staat 
of partijwezen staan. Zo wordt ze 
gezuiverd van alle elementen die 
het Vlaams idealisme zouden kun
nen vertroebelen otf vervlakken. 
Zelfs de leiding is aan het krlte-
rlum van het Vlaams nationaal 
idealisme onderworpen en kan niet 
afwijken van de zuivere Vlaamse 
lijn, zonder zich zelf uit te stoten. 
Daardoor krijgt de Vlaams natio
nale partij een uitzonderlijk sterke 
stootkracht, want zij is niet tegen 
te houden of af te wenden van haar 
doel door voordelen of kompromls-
sen. Het Vlaamse Idealisme bindt 
de partij meer te zamen dan ge
lijk welke organisatie. Ten slotte 
weten de Vlaams nationalisten dat 
zij een minderheid zijn, die een 
lange en moeilijke strijd te leveren 
heeft. Zij weten, zoals men het eens 
heeft uitgedrukt, met de verzen 
van H. Roland Holst, dat : 
« Zege Is ver en hard staan de da

gen 
tussen ons en hem en dit enige 

is vast : 
wij zullen niet zien hoe uit die 
zaden 
de vrucht van de nieuwe wereld 
wast » 
In hardnekkige gerichtheid op 

een veraifgelegen doel zijn zij niet 
te breken door nederlaag of mis
lukking. Het vormt de grote kracht 
van het Vlaams nationalisme. 

organisatie — met weinig gezag-* 
hebbende personen en geringe fi
nanciële middelen — en die slechts 
een beperkte propaganda kon voe
ren. Wel trachtte ze het goed ta 
maken door de onverpoosde aktiei 
van haar idealistisch bezielde mede
standers, maar toch scheen ze tot 
onmacht gedoemd tegenover de 
staatspartijen die op him uitge
breide organisatie en machtige 
propaganda rekenden om hun kie
zers veil te houden van alle natio
nalistische stemmingmakerij. Het 
kleine Vlaams nationale partijtje 
beschouwden ze als een groepje 
zonder toekomst. Wel waren er 
enige redenen tot ongerustheid : 
de studenten en de jeugdbewegin> 
gen bleken aangetast doOr het 
Vlaams nationaal idealisme en de 
latere minister van Isacker stelde 
het vast in zijn klesarcondlssementl, 
Mechelen, de katoileke partij bé* 
gon aangevreten te worden door de 
nationalistische propaganda. Maar, 
over het geheel genomen, bleek dë 
Vlaams nationale partij ter plaatse 
te trappelen. In feite deed zleh de 
politieke « wet van inertie > gel
den : evenals een natuurkundige 
wet bepaalt dat er een zekere 
kracht nodig is om een stilstaand 
lichaam in beweging te brengen, 
evenzo waren een bepaalde inspan
ning en tijd nodig om de Vlaams 
nationale gedachte binnen het 
Vlaamse volk te doen doordringen 
en doorbreken. Met de Borma-
verkiezing en met de verkiezingen 
van 1929 brak het Vlaams nationa
lisme in volle kracht door. Het waa 
de uitslag van 10 jaar harde strijd. 

DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

VAN 1918 TOT 1940 : DE PRAK

TIJK 
De mogelijkheden die de Vlaams 

nationale partij In teorie bood, 
werden tussen 1918 en 1940 ten 
volle door de praktijk bevestigd. 

De Vlaamse nationale partij 
kwam In de eerste Jaren van haar 
bestaan voor als een gebrekkige 

De Vlaams nationale partij bezal 
nu de stevige grondslag van waar
uit zij de strijd kon aangaan met 
de staatspartijen. Door paniek aan
gegrepen, waren de Belgische par
tijen bereid tot uitgebreide toe
gevingen, maar daarmee begon 
voor hen een weg van kalvarle. 
Door de franskiljons In eigen par
tij bestreden, werden de Vlaamse 
eisen door de Vlaamse partijleden 
met klem verdedigd uit vrees in 
het Vlaamse land door het Vlaams 
nationalisme overvleugeld te wor
den. Het Vlaams vraagstuk stelde 
zich nu bij ledere regeringsvor-
mmg, bij ledere gelegenheid, bij 
ledere belangrijke stemming in het 
Parlement. Het werd een nacht
merrie voor staatsmacht en partij
wezen. Het geminachte Vlaams 
nationaal partijtje jaagde nu grote 
blokken op. In 1932 deed men nog 
eens een vertwijfelde poging om 
de Vlaams nationale organisatie 
die op dat ogenblik nochtans slechts 
met haken en ogen aaneenhmg, ta 
breken op de klipper van de school-
kwestle. Vergeefse moeite. 

(Wordt vervolgt.g 
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Beschouwingen bij een geschiedenis der Vlaamse Beweging 

EEN TELEURSTELLING! 
In 1937 verscheen het eerste deel 

van Leo Plcard's « Geschiedenis van 
de Vlaamse en Groot-Nederlandse 
Beweging > (en tweede uitgave van 
dit eerste deel verscheen tijdens de 
oorlog, In 1942). Het was en gebeur
tenis in het opgewekt Vlaams kul-
tureel leven van die tijd. Het was 
[trouwens ook een goed boek, behou
dens sommige zwakke punten (o.m. 
de lange Inleiding over Vico, die op 
een vergissing, een verkeerde inter
pretatie van Vico berustte. Zie G. 
Bouthoul, Traite de Sociologie, J, 
bl. 44). 

In verband met de houding van 
Lodewljk De Raet schrijft Plcard : 
< Wat hij In de eerste oorlogsweken 
gedacht en gezegd heeft, zal wel 
niemand precies weten. > (bl. 263). 
Ik ben zo vrij de aandacht te ves
tigen op wat Picard hierover ge
schreven heeft In « Dletsche Stem
men > (2e jaargang, nrs 1-2, jan.-
febr. 1917) : « Lod. de Raet... heeft 
gedurende de eerste maanden van 
de oorlog, die helaas de laatste van 
zijn leven moesten zijn, veel bijge
dragen tot het ontstaan van het 
activisme. Zijn dagboek uit dien 
tijd, dat nu reeds in flaminganten-
handen berust en na de oorlog mag 
gepubliceerd worden, zal ons tonen 
hoe hij een der allereersten den 
Gordiaanse knoop van het Vlaams-
Bilgisch probleem had doorgehakt 
en voor alles de man voor zijn 
Vlaams volk wilde zijn. Ï Wat is er 
van dit dagboek geworden en waar
om heeft Picard zijn zienswijze 
gewijzigd ? 

« Onder het katolieke bewind van 
1950 tot 1954 werd het Centrum 
Harmei opgericht s. schrijft Picard 
(bl. 322). Hij knoopt daar beschou
wingen aan vast : hij ziet er een 
bewijs in van goede wil, vooral daar 
het tot stand kwam in een periode 
van zeer felle partijstrijd, (bl. 336). 
Daar is niets van aan. Het Centrum 
Harmei werd opgericht bij wet van 

8 mei 1948 onder de regering Spaak, 
Ingevolge een parlementair initia
tief van de heer Harmei, die reeds 
op 21jnei 1946 een wetsvoorstel in
gediend had, onder de Indruk van 
het ophefmakend Waals kongres 
van het najaar 1945. 

Dit zijn slechts een paar voorbeel
den. Hoe oppervlakkig overigens 
schrijver te werk gaat getuigt vol
gende uitlating over Reimond Tol-
lenaere, volksvertegenwoordiger en 
een der leidende figuren in het 
V.N.V. : «een S3rmpatieke dwaas, 
slachtoffer van de katolieke, wes
terse propaganda tegen het bolsje
wisme; als hij langer geleefd had 
zou hij nu wellicht een groot bewon
deraar van Foster Dulles en van 
Spaak zijn.» (bl. 317). Neen, dat 
heeft niets meer te maken met 
geschiedschrijving, het is hoogstens 
journalistiek vaA geen hoog gehalt«. 

* * 
Merkwaardig genoeg schijnt Pi

card ook niet meer te weten wat 
Vlaamse Beweging eigenlijk is. Dit 
was nog onlangs gebleken in een 
polemiek met Dr. Devroede waarbij 
Picard zeer ernstig de vraag stelde : 
Wat is Vlaamse Beweging ? Dit boek 
brengt het bewijs dat hij het inder
daad niet meer weet. Hij is geeste-
hjk zo uiteengevloeid dat hij geen 
grenzen meer kah zien, dat hij in 
een hopeloos wlkkea en wegen van 

•(-» 

- « e ^ «T de grote Zwans 

Thans is het tweede deel versche
nen. Lang verwacht beantwoordt 
het niet aan de gekoesterde ver
wachtingen en bereikt geenszins 
het peil van het eerste deel. Dit 
eerste deel zag het licht in een 
periode van onstuitbare Vlaamse 
opgang; onder de stuwkracht en de 
bezieling van het Vlaams-nationa-
lisme was de Vlaamse Beweging 
zegevierend in het offensief. Thans 
Is zij, naar het nuchter oordeel van 
Raymond Brulez (Elseviers Week
blad, 26.9.1959), hopeloos in het de
fensief gedrongen. Picard zelf 
schrijft : < Zo heel fraai is de toe
stand dus niet... >. Inderdaad, maar 
een verklaring voor deze « omkeer 
der dingen > moet men niet zoeken 
in dit boek dat in oeverloos gepraat 

S H c S i S i De Voderlandse Verenigingen ef... 
vloeien in a^e richtingen., _j_ ^„ 

* * 
, Vooreerst is dit geen geschiedenis 
meer. Geschiedenis i§ in de eerste 
plaats toch nog altijd het verhaal 
der feiten : hoe het geweest is en 
hoe het werd. Dat de schrijver 
daarbij een eigen standpunt in
neemt en van dit standpunt uit de 
feiten beoordeelt Is zijn goed recht. 

Picard wil een Vlaamse Beweging 
,«los van alle nationalistische ideo
logie > (bl. 4) en hij ziet zijn studie 
als een < konstruktie van het ver
leden der Vlaamse Beweging ter 
verklaring van de toestand waarin 
deze thans verkeert» (bl. 7). Dit Is 
dan wel een zeer gebrekkige kon-
etruktie geworden, met grote gaten. 
Zo wordt de naam van Peter Benoit 
toevallig tweemaal vernoemd, dan 
wanneer Benoit wellicht de grootste 
Vlaming der 19e eeuw geweest is en 
een bewust drager van de nationa
listische ideologie. Men kan dit boek 
van a tot z lezen zonder te kunnen 
vermoeden wat Vermeylen in zijn 
«Kritiek der Vlaamse Beweging» 
geschreven heeft; zonder te kunnen 
vermoeden welke overwegende rol 
de katolieke studenten- en oudstu-
dentenbeweging van 1900 af gaat 
spelen in de Vlaamse Beweging. Zo 
kan men maar moeilijk in de uiteen
zetting van Picard de wording van 
aktivisme en frontbeweging begrij
pen. Het onmiskenbaar opstandig 
karakter van deze laatste (zie ojn, 
Willemsen, bl. 69 : de beslissing de 
wapens neer te leggen in geval van 
algemeen duits offensief) wordt 
weggemoffeld. Als geschiedenis to
taal ontoereikend. 

Het rechtzetten van tal van ver
gissingen en onjuistheden zou ons 
te ver voeren. Enkel een paar voor
beelden. Picard bespreekt het ant
woord van Meert op de beruchte 
brief aan de Koning van Destrée. 
In dit antwoord wordt ten overstaan 
van de idee der bestuurlijke schei
ding een eerder afwijzende houding 
aangenomen. Picard schrijft : « On
der de vlaamsgezinden waren er ook 
die niet zo gematigd waren of zo
veel voelden voor een voorzichtige 
taktiek als H. Meert. » (bl. 186). Hier 
wordt geen rekening gehouden met 
een voetnota van H. Meert waarin 
deze uitdrukkelijk schrijft dat hij 
in zijn brief, die uitgegeven werd 
onder de auspiciën van een uitge
breide commissie, < de In ons mid
den overheersende gedachte » weer
geeft, maar öat hlJ persoonlijk de 
mening van zijn vrienden niet deelt 
en de bestuurUJka schelding niet 
vreest 

allerlei faktoren en Invloeden het 
onderwerp zelf van zijn studie uit 
het oog verliest. 

Vooral wat betreft de laatste 
periode Is dit boek toch maar jour
nalistiek gepraat over enkele feiten 
(nog niet altijd Juist weergegeven), 
doorweven met persoonlijke herin
neringen, overgoten met een socio
logisch sausje, om te komen tot de 
(voor een oud-redakteür van de 
ultramontaanse « Standaard » merk
waardige !) konklusie dat de fla
minganten maar best zouden aan
sluiten bij de socialistische partij. 
Ook dit staat er niet uitdrukkelijk 
In (het Is allemaal zo vaag en ver-
zwommen), maar het komt er toch 
op neer. 

In de grond zit Picard vast in de 
oude tegensteUing klerikallsme-an-
ti-klerikalisme en wordt zijn afwij
zende houding tegenover het fede
ralisme en zelfs kultuurautonomie 
(< een hersenschim » !) gevoed door 
zijn rabiaat antiklerikalisme : zijn 
bekommernis om het lot van de 
vrijzinnige, linkse minderheid In 
Vlaanderen, die zich slechts veilig 
voelt onder de bescherming van de 
Waalse vrijzinnige meerderheid. 
Een Vlaams standpunt is dit niet, 
evenmin als het klerikaal stand-
pimt dat federalisme afwijst uit 
bezorgdheid voor het lot der Waalse 
katolieken. 

Er leven in dit land V^ee volke-
len : het Vlaamse en het Waalse. 
Het spreekt vanzelf, dat deze twee 
volkeren zich natuurgetrouw uit
leven naar eigen geaardheid, ook, 
dat deze uitleving gebeurt onder 
velerlei vorm. als daar zijn : 
KUNST, KULTUUR, SPORT. AM
BACHTELIJK, ZAKELIJK, enz. 

Tot deze uitleving bestaan er bij 
ons en bij de Walen een bonte ver
scheidenheid van genootschappen, 
kringen, bonden, maatschappijen, 
enz. Dat deze bij ons Vlaams zijn 
in al hun uitingen en bij de Walen 
Waals, ik geloof niet, dat er iets 
méér vanzelfsprekend, iets méér 
normaals, iets méér natuuriijks 
bestaat. Akkoord ? 

En toch schijnt dat niet waar te 
zijn, want in dit land is er ook nog 
Brussel. Deze oeroude Vlaamse stad 
heeft een nieuw bastaardras ge
kweekt Niet die Vlaamse stad, 
maar de machthebbers, die er zich 
sinds 1830 hebben van meester ge
maakt, geholpen door hun satel
lieten, hun knechten, hun mee
lopers de profiteurs van het re
giem. De Vlamingen weten, dat de 
aanvankelijke bedoeling, van de 
revolutionairs van 1830 was : t de 
inlijving bij Frankrijk » en waar dat 
door de mogendheden verhinderd 
werd, het land dan toch totaal te 
verfransen. De geschiedkundige 
werken van Mr. Maurits Josson 
zijn desbetreffend zeer leerrijk. De 
revolutionairs hadden het pleit ge
wonnen, zij hadden dus geUjk en 
zijn dan ook geen landverraders. 
De Vlaamse beweging, de pioniers 
en grote voorgangers hebben dit 
verbasteringsproces belet, met véél 
strijd en veel offers. Dat er op dit 
ogenblik een Nederiandstalig kul-
tuurieven bloeit in Vlaanderen en 
een bloeiende nederlandstalige pers 
hebben wij te danken aan deze pio
niers, al krijgen zij daarvoor niet 
steeds de bejegening, die zij daar
voor alleen reeds verdienen. Maar, 
te Brussel en in alle officiële dien
sten was een bastaardras gegroeid, 
die de taal des heersers als de zijne 
nam en eigen aard en taal verloo
chenden. Dit, om in het sevlei van 

de machtigen in de staat te komen. 
Alle vetbetaalde posten waren voor 
hen en dat zij daarvoor hun eigen 
Vlaams volk de ezolstamp gaven, 
.scheen deze vle.eis met te hinde
ren. 

Ondanks dit a'les heeft Vlaande-
len zich kunnen, en zal het zich 
allengs méér en méér, handhaven. 
Maar, zoals gezegd, te . Brussel en 
hier en daar in 't Vlaamse land 
leeft er een Belgisch maaksel, een 
soort muilezelras. dat zich * Beige > 
noemt, niet meer Waals of V'.aams 
is maar « Beige s> en een « Beige » 
spreekt natuurlijk de taal van 
chez-nous en France, met of zon
der haar. 

Deze ontaarden, renegaten en 
volksontrouweü worden ons nu 
stelselmatig voor de voeten gewor
pen als vaderlanders en hun bond-
jes als patriottische verenigingen 
om hun oordeel gevraagd. Telkens 
het er om gait, te beslissen, 
over zaken, waarover Vlaanderen 
reeds lang beslist heeft en voor ons 
volk reeds lang géén vraagstukken 
meer zijn, zijn zij het d'e een ge
zonde regeling beletten. Dan, en al
tijd dan staan die zogenaamde va
derlandse verenigingen klaar om 
samen met misleide Walen het op 
te nemen tegen het volk waaruit 
zij gekomen zijn, waaronder zij le
ven en waar zij denken boven te 
staan. 

Waarom ? Omdat ons te goede 
Vlaamse volk dat duldt. Omdat de 
Vlaamse pers, zichzelf aldus onder
mijnend, aan die groepjes een be
langrijkheid toekent, die zij niet 
hebben en zelfs indien ze die zou
den hebben, uit welbegrepen zelf
behoud ten spoedigste dient neer
gehaald. 

De Vlaamse pers zou voortaan 
him oproepen naar de scheurmand 
moeten verwijzen of anderszins ten
minste dit vaderlandse in ONva-
derlandse verenigingen moeten wij
zigen. De Vlaamse volksgetrouwe 
Vlamingen en de Waalse-Walen 
DAT zijn de vaderlandse vereni
gingen en niet de renegaten met 
hun meelopers. 

Zij, die niet betogen met het el-
gen Vlaamse Volk voor verzoening 
onder eigen volksgenoten maar met 
de bekampers en de beschimrers 
van ons volk, tegen ons, dat ;ijn 
lafhartige afvalligen en dienen ye-
weerd a's de pest. 

Zij prediken haat en verdeeld
heid, omdat hun rijk zou duren, 
maar is ons geduld dan eindeloos 
of is de tijd nakend, dat dit muil
ezelras worde weggejaagd om plaats 
te maken voor Vlaamse en Waalse 
ambtenaars en gezagsdragers ? Dan 
alleen wordt Brussel opnieuw de 
stad van een tweetalig land, die de 
rol zal kunnen vervullen van hoofd
stad voor beiden. Die derde groep, 
die noch vis noch vlees is, Ie «bel-
ge >, is de schuld van alle onbe
grip, tweedracht, haat en nutte
loze strijd. 

De beschaamde Vlamingen, die 
thans in dit land, samen met de 
Vlaamshaters, uit verwaandheid, 
verkeerde voorlichting en onbegrip, 
hier de plak zwaaien, zijn de schuld 
van alle onheil. Weg ermee l 

Als er lieden zijn, die zich niet 
met onze vraagstukken te be
moeien hebben, zijn zij het. Voor
lopig voert die kliek de hoge toon. 
Dat duurt echter maar zo lang, tot
dat de Vlaamse lamme-goedzak 
weer een kerel zal geworden zijn 
en vertegenwoordigers naar het 
parlement zendt met een rugge-
graat. Op slag wordt het dan an
ders. 

Is de Vlaamse massa dan zo 
lauw ? 

Zijn zIJ, die steeds verraden wer
den door rood, geel en blauw dan 
niet schuw of verstandig genoeg 
om die proef eens te wagen met de 
Volksunie ? 

Dan zoudt ge wat zien I 
Dan zou dat en nog veel meer 

veranderen ! 
Dat beloven wij U ! 
Maar DAN alleen zal DAT alles 

veranderen en is het uit met die 
zogenaamde vaderlandse zwans. 

Wate, 

Waar Picard het vooral gemunt 
heeft op wat hij noemt «kleinbur
gerlijkheid», moeten wa toch even 
aanstippen dat de levenshouding en 
de geestesgesteldheid van vele link
sen In Vlaanderen een schoon 
voorbeeld zijn van kleinburgerlijk
heid. We kennen geen klelnzieliger 
profiteurs van het regime, kumu-
lards en egoïsten dan een groot deel 
der linkse intellectuelen in Vlaan
deren ! Voorbeelden ter beschik
king : zie o. m. staatsprijzen voor 
letterkunde ! 

« Flamingantisme is streven naar 
taalsociologie » (bl. 347), schrijft 
Picard. Ik moet bekennen dat ik 
niet begrijp. Maar Ik weet één 
ding : dat de taal van een klein volk 
zich niet kan handhaven en zich 
niet kan opdringen in konkurrentle 
met een wereldtaal, wanneer bij dat 
volk het nationaal bewustzijn ont
breekt; dat de Vlaamse taalstrijd 
hopeloos is, wanneer het niet tevens 
een nationale strijd is. Johannet 
heeft eens geschreven : « Une natio-
nalité dont personne n'a la garde 
s'évapore comme du parfum décou-
vert. Une natlonalité dont on mé-
connait les fondations s'écroule 
comme une estrade sur Ie sable. » 
Dat is het lot van de Vlaamse ol 
Nederlandse nationaliteit in de uni
taire Belgische Staat De onmacht» 
van de flaminganten spruit voort 
uit een gemis aan logika en moed. 
Vermeylen verweet het hen reeds In 
zijn Kritiek. 

Picard Is fel gekant tegen de na
tionalistische ideologie. Wat hij 
daardoor precies verstaat zegt hij 
evenwel nergens. Nationalisme Is 
verouderd, is uit den boae. Het is 
tamelijk simplistisch. Vorig Jaar 
nog heeft René Rémond In een 
referaat op « La semaine des Intel-
lectuels catholiques de France > o.m. 
gezegd : «Comment douter que Ie 
nationalisme soit aujourd'hui uu 
des plus grands moteurs de l'his-
tolre ?... Une des plus grandes for
ces politiques de notre temps,.. » 
< Cette force du nationalisme, com
me l'étendue de sa diffusion ne 
permet pas de penser qu'11 s'agit I& 
d'un phénomène purement artifl-
ciel, créé de rien, suscité du de-
hors. ..» In Franse wetenschappe-
Ulke kringen spreekt men trouwen» 
de laatste tijd over «les nationalis-
mes > in htt meervoud omdat inder
daad onderscheid moet gemaaktj 
worden, o.m. tussen het volksnatio-
nalisme en het staatsnationaUsme. 

Het is onze overtuiging dat een 
diepgaande kennis van het natio
nalisme in al zijn verschijningsvor
men vereist is om de Vlaamse 
Beweging juist te verstaan en de 
geschiedenis ervan te schrijven. 

Is er dan niets goeds te «eggen 
over dit boek ? Het best geslaagd Is 
nog de poging die Picard gedaan 
heeft om het aktivisme juist te 
situeren en de betekenis en de ver
diensten ervan aan te geven. Hef 
moet Picard beslist aangerekend 
worden als een verdienste en een 
bewijs van geestelijke moed dat hij 
het aktivisme niet verloochent ea 
zelfs een man als Dr. Borms hulde 
brengt. Tegenover dit begrip voor 
het aktivisme staat zijn onbegrip 
voor de kollaboratle, die hij "zeer 
eenzijdig en daarom ook onjuist' 
beoordeelt. Beweren dat de kolla
boratle soclaal-reaktlonalr was, dat 
zij zich in Vlaanderen nog verder 
van de reaUteit verwijderd had daa 
het aktivisme dat zijn beweringen 
die wel getuigen van vooringeno
menheid maar zeker niet van enige 
historisch-^ objektiviteit. 

Picard heeft een hoofdstuk van 
zijn boek de titel gegeven « Het 
einde van het nationalisme». Wij 
zijn geneigd aan zijn boek de titel 
te geven : « Het einde van Picard ». 
Het spijt ons. 

P. V. 



GEEN TAIENIEIIING NEER! 

DE ENIGE WEG 

Geachte Redaktie, 

Als we logisch zijn dan komen 
wi] tot het federalisme. 

De Heren Jassogne, De Geest en 
Deneekere spraken namens de 
linksen op anti-talentellingverga-
derlngen als waren zij de spreek
buis van het nationalisme. De Heer 
Janssens sprak namens de huma
nisten op dezelfde vergaderingen 
als was hlJ ook een doorwinterde 
nationalist. 

En Inderdaad geen enkele Vla
ming kan, Indien hij tot denken in 
staat Is, ontsnappen aan de logika 
van de enige oplossing, die de 
Volksunie alleen In haar part i j 
programma geschreven heeft : zelf
bestuur door federalisme. 

Alles wat minder ver gaat is zelf
bedrog, omdat virij heel goed weten 
dat vriendschap en goede ver
standhouding tussen twee gezinnen 
— hier het Vlaamse gezin en het 
Waalse — enkel kan bestaan in
dien ze elk hun goed afgebakend 
eigen leven kunnen leiden. 

De eenvoudigste man in de straat 
zal u bevestigen dat vele ruzies in 
zijn wijk hun oorsprong vinden in 
het niet goed afgebakend zijn van 
Ieders huis. 

Er kan geen rust komen in dit 
land zolang Vlamingen en Walen 
niet op eerlijke manier hun zaken 
regelen en beslissen waar het huis 
van de Vlamingen begint en waar 
dat van de Walen. 

Geen enkele wet in eender welke 
unitaire staat kan de zaken zo re
gelen dat de ene volksgemeenschap 
niet voortdurend in botsing komt 
met de andere. Zelfs als de talen-
telUngen afgeschaft zijn, vinden 
wij in deze unitaire staat nog dui
zenden punten, die moeten aan
leiding geven tot wrijving. En zo 
ze geen aanleiding geven tot wrij
ving dan is het omdat één van de 
partners steeds geduldig de rug 
buigt en toegeeft. Maar, gezien dat 
toegeven aan ons volk elk jaar 
bijna vier miljard frank kost en 
gezien ons geduld veroorzaakt dat 
wij Jaarlijks honderden Vlamingen 
zien verloren gaan In het leger, in 
de administratie, in het onderwijs 
en in de diplomatie, mag geen en
kele Vlaming, hij weze sociaal- of 
humaanvoelend, hij weze kristen of 
ongelovig, zich bij dergelijk verlies 
neerleggen. Hij kan niet anders 
dan naast ons komen staan zolang 
tot alle partijen overgegaan zijn 
tot logische besluiten en ook met 
ons eisen : Vlamingen baas in ei
gen huis. 

Als er hier en daar een sukke-
laartje is dat als een knechtje te
vreden is met onrecht en achter-
uitsteUing of als er hier en daar 
zijn die de judasrol wensen te spe
len, dan houden wij daarbij niet 
lang stil, want dergelijk kaf vindt 
men onder alle koren. 

Het komt er op aan zelf geen kaf 
te willen zijn. Denkt U ook niet ? 

J. V. - Gent. 

IN HET N.I.R. 
Telkens wanneer er in het ver

slag over de parlementaire debat
ten ook sprake is van een tussen
komst van onze vertegenwoordiger 
Mr. Fr. v. d. Eist, wordt onze partij 
opzettelijk of uit onwetendheid de 
Christelijke Vlaamse Volksunie ge
noemd, waar de benaming van de 
Vlaams-Nationale partij gewoon 
« De Volksunie » is. 

De Heren redacteurs mochten dat 
Vïel weten. Wij laten dit Christelijk 
misbruiken dour de C.V.P. (luistert 
naar mijn woorden, maar let niet 
pp mijn daden). 

De Volksunie staat open voor alle 
^ r l i j ke Vlamingen. 

W. Antwerpen 

KULTUURPOLITIEK TE GENT 

De Gentse redakteur H. T. van 
< De Standaard > pleegde over dit 
onderwerp een lang artikel in het 
nummer van maandag 21/12 J.1. en 
polemiseert met de Gentse « La 
Métropole » deze franskiljonse 
krant, die de franstalige schepen 
van schone kunsten wU witwassen. 

De Nederlandse kuituur wordt 
weer eens ' krachtig verdedigd. 
Maar... toen bij de laatste gemeen
teverkiezingen, de C.V.P. de vol
strekte meerderheid behaalde te 
Gent was deze farlzeërs-parti] te 
laf om alleen de stad te besturen 
en sleurden z'er, onnodig, de libe
ralen bij. Hierdoor kunnen zij dan 
al dat franskiljons geknoei dan 
weer op de rug der liberalen schui
ven. Hadden z'er deze blauwsel-
mannen uitgelaten, zij hadden de 
kans maar misten toen, zoals steeds, 
de moed, de durf en de overtuiging. 

Schijnheiligaards ! 

HET EERST NOSICE 

Nogal kras het geval Diels in het 
N.I.R. Wat 'baat het, volgens Bel
gische wetten ineerherstelling te 
hebben bekomen, wanneer het vol
staat, dat ondergeschikten, tegen de 
beslissing van Adm. Dir. Gen. Boon 
in een Minister te?en U in 't harnas 
kunnen jagen. Is de Minister er dan 
niet om de wettelijkheid te doen 
eerbiedigen ? 

Dat er in het Nationaal orkest 
van het N.I.R. — Nederlandse en 
Franse golflengte samen — dus voor 
't grootste deel betaald met Vlaams 
geld — op de 82 orkestleden er maar 
16 Vlamingen zijn, is niet van gis
teren. Er moest eerst en incident 
Diels zijn om dat te vernemen. 

Toch zullen altijd de zogenaamde 
Vlaamse volksvertegenwoordigers 
het budget van de Minister van kul-
turele zaken goedkeuren. 

De Minister zal gebeurlijk wel be
loven, dat geleidelijk naar een 
betere verhouding Vlaanderen-Wal-
lonië zal gestreefd worden. Daar
voor hebben ze dan nog wel hon
derd jaar de tijd. 

Zelfbestuur dringt zich op. Al het 
andere is larie en apekool en boven
dien grof volksbedrog. 

Mijnheer de feiten en beschou-
wingenman van De Standaard zal 
het wel anders beweren, maar hij 
weet, dat hij bewust liegt. 

B. S. Antwerpen 

DE WA£ËN NIET VQ9R DE 
PMRDEN SPANNEN 

In landen waar geen minder
heidsvolk in een nationale strijd 
gewikkeld is, kunnen de politieke 
partijen hun aandacht hoofdzake
lijk wijden aan de verdediging van 
standenbelangen. 

Waar, zoals bij ons, de nationale 
strijd een dwingende noodzakelijk
heid is, schijnt de strijd ter verde
diging van de standenbelangen in 
mineur te moeten gevoerd worden. 

Het is trouwens heel duidelijk 
dat de nationale strijd terzelfder-
tijd niet anders kan zijn dan een 
strijd die voordeel aanbrengt aan 
alle standen. 

We weten bv. niet hoe de natlo-
na'e strijd zich in Algerië zal ont
wikkelen, maar het is onbetwist
baar dat de ganse Algerijnse 
bevolking, dus al de Algerijnse 
standen, automatisch groot voor
deel zullen halen uit de strijd tot 
het bekomen van zelfstandigheid, 
Indien deze strijd met verstand 
geleld wordt. 

Het is duidelijk dat het haast 
onzinnig ig alle kracht te ver
spillen aan de verdediging van de 
arbeidersstand, als deze arbeiders
stand leeft In een land waar geen 
mogelijkheden geschapen zijn om 
hem hogere welvaart te verschaf
fen. 

Het Is duidelijk dat de Vlaamse 
arbeiders steeds de grootste moei
lijkheden zullen ontmoeten om 
vooruit te geraken, als hun poli
tieke vertegenwoordigers niet zor
gen voor een eigen Vlaams gezag 
en als de ekonomle van Vlaanderen 
gekoppeld blijft aan een algemene 
Belgische ekonomle, die volledig 
Ingesteld Is op het bezorgen van 
voordelen aan Wallonië. 

De Limburgse mijningenieurs 
hebben dat in hun - Brief aan Eys-
kens » zeer goed aangetoond. 

In ons gevoelen voor solidariteit 
tussen de verschillende standen, 
moeten we realistisch blijven en 
dit realisme ontbreekt m.1. bij vele 
Vlaamse socialisten. Nochtans we
ten zij zeer goed dat over gans de 
wereld de solidariteit tussen de ar
beiders slechts mogelijk Is, indien 
eerst in ieder land afzonderlijk, de 
welvaart van de aldaar wonende 
arbeiders verzorgd wordt. Het is 
mooi de welvaart van alle werkers 
ter wereld na te streven, maar 
zulks blijft maar een droom, in
dien men zulks In elk land n'et 
doet volgens de omstandigheden 
zoa's deze er zich voordoen. 

De Engelse arbeiders, die noch
tans onder elkaar' buitengewoon 
soliHnir zijn, hebben zeer goed be-
gre^^en dat het onzinn'g zou zijn, 
terwille van de intematinnaJe soli
dariteit onder de arbeiders, hun 
land te laten overstromen door 
vreemde arbeiders. 

Het unitarisme van de Belgi<:che 
staat heeft zich overgeplant op de 
vakverenigingen en op alle partijen 
behalve op de Volksunie. Dit unita
risme is nadelig voor de Vlamin
gen en moet bestreden worden uit 
solidariteit onder de Vlamingen. 

In een geest van verstandhouding 
moeten alle arbeiders meestrijden 
voor het neerhalen van het unita
risme en met ons hun krachten 
bundelen om in een federaal Bel
gië de hoogst moE^elijke welvaart te 
bereiken. Men spant Inderdaad de 
wagen voor de paarden, indien 
men de nationale strijd verwaar
loost. 

H. V. - Gent. 

Een 'Vlaams staatsbediende uit 
een openbare instelling in een ge
meente der Brusselse agglomera
tie, sterk twijfelend aan de op
rechtheid van de talentelling '47, 
heeft volgend eigenaardig onder
zoek Ingesteld en statistisch vast
gelegd. 

Eerst dient gezegd dat in deze 
gemeente 51 % der bevolking zich 
het meest van het Frans bediende 
en 39 % van het Nederlands, dit 
volgens de « Officiële telling ». 

De bediende kwam tot de vol
gende vaststelling : 

Op een willekeurige dag noteerde 
hij de mensen volgens hun ge
boortestreek. Van deze personen 
waren 41 % In Vlaanderen gebo
ren. 

48 % in de Brusselse agglomera
tie. 

11 % in Walloniè. 

Een andere dag controleerde on
ze ^ediende de identiteitskaarten. 
Op 100 Vlamingen gevestigd in die 
gemeente hadden er amper 55 een 
identiteitskaart in het Nederlands 
gesteld. Op 100 geberen Brusselaars 
hadden er 13 een identiteitskaart 
in onze taal. 

Nog een andere dag sprak de be
diende iedereen in het Nederlands 
a£in. Op 67 geboren BiTi'^selaars 
waren er 58 die hem In het Vlaams 
te woord konden staan. 

Op 29 Vlamingen waren er 5 die 
verklaarden geen Nederlands te 
verstaan. Op 18 Walen was er 
slechts een die ietwat Nederlands 
kende. 

V/elke besluiten kunnen hieruit 
getrokken worden ': 

1) De Brusselse gemeentebestu
ren houden geen rekening met de 
taal gesproken door de ingezetenen. 
Een Vlaming die rechtmatig een 
Nederlandse identiteitskaart toe
komt moet deze steeds eisen. Bij
gevolg zijn de gemeentebesturen 
de lamlendigheid der Vlamingen 
kennend, de grote denationalisa-
tors der Vlamingen te Brussel. 

2) We zien ook dat het meren
deel der Brusselaars Vlaams kent 

en spreekt. In het openbare lev'h. 
echter gedragen ze zich als Frans-
taligen, be'invloed door de machts
positie van het Frans en hun zucht 
naar drukdoenerij, 

3) Een Waal Is en blijft een 
Waal, overal. 

4) Proefondervindelijk bewijst 
deze bediende hoe weinig overeen
komst er bestaat tussen het talen
referendum 1947 en een echte tel
ling. 

Hieruit volgt dat voor wat de 
vastlegging der taalgrens en de 
vastlegging der Brusselse twee
talige agglomeratie betreft er niet 
moet gegrepen worden naar het 
experiment * Volks- of Talen
telling », doch dat het nodig is de 
bevolkingsregisters en kiezerslijsten 
der twijfelachtige taalgrensgemeen
ten en betwiste gemeenten der 
Brusselse agglomeratie te raad
plegen voor de definitieve vast
legging der taaistreken. 

De Vlamingen dulden geen loze 
talentelling meer ! 

Op grond van officiële gegevens 
moet de taalgrens eens en voor
goed worden vastgelegd. Alleen 
een gelijke behandeling van aMe 
Belgen kan als een rechtvaardige 
oplossing aanvaard worden. Der
halve zijn we vast besloten geen 
vierkante meter Vlaamse grond 
meer prijs te geven aan Franskiljo-
nië. De talentelling zoals ze na 
1930 werd gehouden en zoals ze nu 
is opgevat, Is een kaaks'ag aan 
Vlaanderen. Deze tell'ng is er op ge
richt het Brussels waterhoofd uit 
te breiden en de Vlamingen zoveel 
mogelijk grond te ontfutselen. In
dien in een Brusselse randgemeente 
30 % der inwoners verklaren het 
meest Frans te spreken, behoort 
deze gemeente niet meer aan Vlaan
deren en is dus genoeg verbeule-
manst om bij « Bruxelles > Inge
lijfd te worden. 

Op deze loense wijze zijn reeds 
heel wat gemeenten voor Vlaande
ren verloren gegaan. Eens en voor
goed moet die gebiedsroof ophou
den. 

Wij dulden deze diefstal van 
Vlaamse grond niet meer I 

Ons Vlaams geduld is ten einde. 
We eisen van de regering dad«n l, 
We eisen : Vastlegging en beveili
ging van ons grondgebied ! 

L. F. 

crpicqc 
Het Katoliek Vlaams Hoogstu-

denten Verbond Gent gaf volgend 
vlugschrift uit. Het is simptoma-
tlsch voor het feit dat onze gedach
ten volledig in hun kring binnen
dringen. 

VLAMINGEN, 
Brussel is het administratief Cen

trum. 
België is, naar Frans voorbeeld, 
zeer sterk gecentraliseerd. Alle 
centrale besturen zijn te Brussel 
gevestigd, dit betekent dat alle 
belangrijke beslissingen te Brus
sel worden genomen, voor het 
ganse land... 

Brussel Is het sotiaal-ekonomisch 
Centrum. 
Hier vooral is de machtige positie 
van de hoofdstad duidelijk. Hier 
ook ligt de grootste bedreiging 
voor een totale verfransing van 
gans het Vlaamse land. 

Brussel Is het centrum van alle 
verkeerswegen : 
baan, spoor, luchtwegen. 

Brussel is het centrum van alle 
communicatiemiddelen : 
pers, radio, televisie, telefoon, 
telegraaf. 

Brussel Is het centrum van de fi
nanciële wereld : 

beurs, banken, verzekeringsmaat
schappijen, holdings zijn er in 
grote meerderheid gelokaliseerd. 
En het zijn vooral die grootmach

ten die de Belgische politiek be
palen .. 

Brussel Is het belangrijkste nijver
heids- en handelscentrum : 
22 % van de inrichtingen met 
loontrekkend personeel zijn er 
gevestigd. Ze verschaffen werk 
aan 19 % van de arbeiders en 
43 % van de bedienden van het 
ganse land (personeel der open
bare diensten niet meegerekend!) 
21 % der wedden en lonen der 
Industrie worden er uitbetaald. 

Brussel is eveneens het centrum 
van de zgn. tertiaire sector : 
26 % van het aantal dokters, 
35 % der Ingenieurs, 37 % van 
het aantal advokaten, 40 % der 
expert-boekhouders zijn er ge
vestigd... 
Kortom : het Is zo dat momen

teel gans het land. 'Vlaanderen In

begrepen, op elk gebied geleid en 
gekontroleerd wordt door Brussel 
en dat hier de grootste arbeids
markt van België ligt. 

En Brussel wordt steeds nvser een 
totaal franse stad. 
Dit betekent dat zij met haar al

machtige Invloed Vlaanderen steeds 
verder zal verfransen. De totale 
ondergang van de Nederlandse 
kuituur In België wordt daardoor 
een kwestie van tijd. Nu nog zijn 
de Vlamingen de meerderheid in 
België (52,58 % tegenover 41,92 % 
Franssprekenden). Maar wat bete
kent onze numerieke meerderheid 
tegenover de Invloed van het ver-
franste Brussel ' 

Er Is slechts één weg : 

De talentellingen beletten, Ja
wel, om verdere wettelijke gebieds
roof te verhinderen, maar dit zal de 
verfransing niet tegenhouden. 

Die weg is : 

EEN FEDERAAL STATUUT VOOR 
BELGIË 

(zoals Zwitserland) 
waarbij Brussel bondsgebied wordt. 

En dit zo vluff mogelijk t 
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Si. Truiden 
In de beperkte kring van onze 

propagandisten werd Jefke Ducha-
teau gevierd ter gelegenheid van 
zijn 80 jaar. Jefke Duchateau. al 
even goed bekend onder de naam 
< Greffel ? is niet a'leen thans de 
oudste nationalist van St. Truiden, 
hij was ook het eerste lid aldaar 
van de vooroorlogse Vlaains-nacio-
nale paitij . Jefke is een stiüe wer
ker, vriendelijk en dienstvaardig en 
d-3.aioni d&or iedereen graag gezien. 
Op zijn hulde spraken onze vrien
den Manuel Brans en Ir. Clem Co-
l^ruonl. 

WERF ABONNEMEKTEN NU ! 

NEEROETEREN 

Te Neeroeteren, Opoeteren en 
Voorshoven werd funk geplakt. 
Daarnaast werden vele honderden 
manifesten voor de boeren ver
spreid. Nieuwe abonnementen wer
den geworven. 

KANTON ST. TRUIDEN 

Te Velni en Gingelom werden 
door onze propagandisten onze 
jongste landbouifc-manifesten ver
spreid. 

l H W V̂LAANDERÉN 

POPERINGE 

Op 10 december had te Popermge 
de vergadering plaats tegen de ta
lentelling. Iedereen beseft de ernst 
van de zaak na alle artikelen in 
dag- en weekbladen gewijd aan 
deze zeer netelige kwestie, van zo 
groot belang voor het .behoud yan 
ons erfgebied met alle gevolgen 
hieraan verbonden. 

Het was dan ook verheugend 
vast te stellen dat het A. C. W. en 
zijn vertakkingen, de B. J. B., het 
Davidsfonds, de K. B. M. J., de 
V. K. B. M. J.. de K. S. A. en V. T. B.-
V. A. B. samen werkten om de ac
tie te Poperinge te organiseeren... 

Zo menen de ketters, maar ze do
len. De vergadering was op gebied 
van samenwerking een echte ont
goocheling. Wel is waar had de 
K.S.A. de Speelschaar St. Stanislas 
afgevaardigd om wat animo in de 
zaal te brengen. 

En deze geste valt ten zeerste te 
prijzen als men weet dat de jon
gens in volle blokperiode waren. 
En ere aan wie ere toekomt : de 
plaatselijke geestelijkheid,met zeer
eerwaarde heer Deken op kop, was 
sterk vertegenwoordigd. En de an
dere aanwezigen ? Dat waren leden 
van het Davidsfonds en V. T B. -
V. A. B. Deze organisaties hebben 
geleverd. Dank zij dezen heeft de 
heer Boey, de spreker van de 
avond, niet moeten prediken in de 
woestijn ! Want het A.C.W. en al 
zijn vertakiringen, de machtige 
jeugdorganisaties die hadden hun 
kat gezonden. De grot« chefs van 
het A.C.W. hadden verkozen thuis 
te blijven, enkel een drietal min
dere bazen waren even komen zien. 
De boerenjeugd en de midden-
standsjeugd schenen geen belang
stelling te hebben want noch lei
ders noch leden waren te bespeu
ren ! 

Wat een triestige komedie ! Er 
is samenwerking doch enkel op het 
papier ! 

Men verleent zijn steun, doch 
dit komt neer op het verlenen van 
de naam van zijn organisatie ! En
kel een drietal A, C. W.-ers hebben 
naar het schijnt werkelijk Iets ge
presteerd ! 

Het is dan toch waar dat Vlaan
deren van deze organisaties geen 
heil te verwachten heeft ! In aan
gelegenheden van vitaal belang, 
waar het gaat om het vrijwaren en 
veilig stellen van ons grondgebied, 
om verdere roof te beletten en de 

nationale en sociale veiligheid van 
ons volk te verzekeren, is het hen 
te veel een vergadering bij te wo
nen ! Werden hun leden verwit
tigd ? Ik betwijfel het. De schijn 
van medewerking verlenen dat is 
het begin en het einde van hun 
toewijding aan de Vlaamse zaak. 

Deze vergadering weze een les. 
Van de kleurpolitiekers en hun 
satellieten is niet veel te verwach
ten. 

Enkel de durvers zullen het ha
len en dan zullen de schaduwen 
volgen. 

Westlander. 

Vervolg nieuws uit 
WEST-VLAANDEREN 

in volgend nummer. 

^ ^ ^^ ^ . < • . % ^ ^ ^ ^ % . % . ^ % % <> ^ 

SPECIAAL BERICHT VOOR ONZE 

LEZERS 

In ons vorig nummer deden we 
voor de eerste maal een bizondere 
oproep tot onze trouwe lezers om 
mede te helpen aan de uitbreiding 
van ons partijblad « DE VOLKS
UNIE >. 

Ondertussen hebben reeds enkele 
personen onze oproep gunstig be
antwoord en 'n abonnement geno
men voor het jaar 1960. De start is 
genomen ^och niemand mag ten 
achter blijven. Werk en werf met 
ons mede en denk vooral niet dat 
het zonder uw hulp ook zal gaan. 

'n Beetje verantwoordelijkheid 
in de partij-uitbouw rust ook op uw 
schouders en we rekenen dan ook 
vast op uw belangloze medewer
king. 

Zeg niet dat ge niemand kent die 
nog belangstelling heeft voor onze 
partij want heel wat goed-gezinden 
zijn nog niet geabonneerd op ons 
blad. Werf een abonnement opdat 
onze oplage binnen de kortst moge
lijke tijd haar 2000 nieuwe abonne
menten zal bereikt hebben, cijfer 
dat in ons bereik ligt. Immers de 
.suksesrijke uitbouw van onze par
tij staat in nauw verband met haar 
lezersaantal. 

Wie trouw is vei^vult zijn plicht. 
De redaktie dankt U reeds bij 

voorbaat voor uw medewerking. 
Abonneer door storting van 100 F. 

op giro 5445.46 van Wim Jorissen 
Brussel of door betaling aan een on
zer plaatselijke propagandisten. 

C. C. 
« Zijt Gij 'n overtuigde nationa

list abonneer U dan op de Volk.s-
unie. > 

.ABONNEER OP 

« DE VOLKSUNIE » 

STORT 100 F. op GIRO Nr 54.45.46 
van Wim JORISSEN - BRUSSEL 

ANTWERPEN 

.AAN DE MINISTER VAN 
KULTURELE ZAKEN TE BRUSSEL 
Hooggeachte heer Minister, 

De Volksunie, afdeling Antwer
pen stad, in bestuursvergadering 
bijeen, samen met vertegenwoor
digers der Antwerpse wij kaf de
lingen, verzoekt met aandrang Uwe 
Excellentie bij de bespreking van 
het nieuw statuut voor het N.I.R. 
rekening te willen houden met het 
bestaan in het Vlaamse land van 
de Vlaains-Nationale gedachten-
stroming, vertegenwoordigd door de 
Volksunie, die bij de laatste staats-
verkiezingen. die sterk beïnvloed 
waren door de schoolkwestie, toch 
nog 104.000 stemmen behaalde in 
het Vlaamse land. 

Het va'-t elk onbevooroordeeld 
burger flagrant op dat deze ge-
dachtenstroming niet over de gele
genheid beschikt om via de vrije 
politieke tribune periodiek aan het 
woord te komen via de Vlaamse 
uitzendingen. 

Dat daarbij onze partij geweerd 
blijft daar waar de kommunisti-
sche partij, die in Vlaanderen 
schier niets vertegenwoordigt, wel 
dit recht geniet, achten wij niet 
verenigbaar met de gelijkberechti
ging waarop ieder onderdaan vol
gens de grondwet aanspraak zou 
mogen maken. 

Wij zijn dan ook zo vrij, Mijn
heer de Minister, beroep te doen op 
uw rechtvaardigheidszin om aan 
deze wanverhouding een einde te 
maken en onze partij niet langer 
uit te sluiten van een recht waar
op wij menen aanspraak te mogen 
maken. 

In afwachting van een gunstige 
beslissing, tekenen wij intussen 
met zeer eerbiedige hoogachting, 

Namens het bestuur. 
B. Stappaerts, voorzitter, 
A. Cuypers, sekretaris. 

Motie van de Volksunie, sktAeWng 
stad Antwerpen. 

Het bestuur van de Volksunie af
deling stad Antwerpen, in vergade
ring bijeen, samen met de vertegen
woordigers van alle Antwerpse wijk-
afdelingen, protesteert : 
1) met beslistheid tegen de diktato

nale praktijken waarmede een 
minderheid haat en verdeeldheid 
wil bestendigen en opvattingen, 
die wezensvreemd zijn aan de 
geest en de geaardheid van het 
Vlaamse volk, brutaal willen op
dringen. 

2) verwerpen met klem de dwaal
leer, dat de vaderlandsliefde het 
monopolium van deze groepen 
zou zijn 

3) stellen andermaal vast dat de 
getrouwhtód aan afkomst, taal 
en zeden, een waarachtige v;aar-
borg en bewijs zijn van patrio
tisme 

4) vragen aan de verantwoordehj-
ken in dit land, die te pas en te 
onpas, zogenaamde patriotische 
verenigingen menen te moeten 
raadplegen, of een zuivere 
Vlaamse vereniging, a priori, een 
niet-vaderlandse vereniging is ? 

5) zijn verder van mening dat el
keen zich bij de verkiezingen 
kandidaat kan stellen en ieder 
kiezer vrij zijn stem kan uitbren
gen en de verkozenen hun ver
antwoordelijkheid moeten opne
men, zonder zich te verschuilen 
achter burgers zonder mandaat. 

6) dagen de zogenaamde weerstand 
uit zich aan het kiezerskorps met 
al hun zogenaamde titels voor te 
dragen 

7) intussen bevestigen zij iedere dag 
de vaderlandse plicht trouw te 
vervullen door onverpoosd te 
ijveren om het erf der vadei'en 
te handhaven en te bewaren 

8) nemen geen vrede met de over
heersing, ten nadele der Vlamin
gen, van Vlaamsvijandigen en 
ontaarden in alles wat zuiver 
Vlaamse aangelegenheden be
treft; wijzen en zullen steeds 
wijzen op de énige weg naar 
vrede en vrijheid voor allen in 
dit land : HET FEDERALISME 

Derde avondfeest van de 
Vlaamse kring 

Wederom kende het avondfeest 
van de Vlaamse Kring, ditmaal het 
derde, een zeer grote belangstelling 
vanwege het Antwerps publiek. 

Onder de ruim duizend aanwezi
gen, die er tot diep in de nacht 
nacht zongen en dansten, bemerk
ten wij Dr en Mevr. Leo Wouters, 
de provincieraadsleden Word Rolus 
en Benoit Ceuppens, de schepenen 
Louis Roosens en van Gompel, de 
algemene voorzitter van het A.N.Z. 
Valeer Portier, de sekretaris van de 
Vlaamse Kring Rudi Van der Paal, 
de gemeenteraadsleden Carlo Rei-
ners, Juul Dillen en advokaat 
Schiltz. dhr en Mevr. B. Stap
paerts, dhr M. Mannaerts, dhr en 
Mevr. K. Dillen, Piet van Doo
ien, e.a. 

Aan dit werkelijk zeer geslaagd 
feest verleenden Jane Rutten, pro
grammator, en het radio- en amu
sementsorkest Jean Dessart hun 
medewerking. 

DIENSTBETOON 

Bij uitbreiding van bedrijf te 
Antwerpen. 

Gevraagd huishoudster of echt
paar waarvan man autobestuurder
besteller en vrouw huishoudster. 

Daarnaast goede winkeldochter. 
Uitstekende voorwaarden. 
Schrijven kantoor blad. 

t^ t b-VLAANDEREN 

GOUW OOST-VLAANDEREN 
De arrondissementsbesturen ver

gaderden op 12 december j.1. on- ' 
der voorzitterschap van Dr. Leo 
Wouters. Een overzicht werd gege
ven over de werking in de vrschil-
lende arrondissementen, nieuwe 
opdrachten werden meegegeven en 
op propagandistisch vlak werd óe 
koördinatie besproken. Deze pro
vinciale vergaderingen zullen in de 
toekomat meer regelmatig gehou—-
den worden, hetgeen de algemene 
werking in Oost-Vlaanderen aJleen 
maar kan verbeteren. 

Dr. Wouters legde vooral de na.-
druk op de abonnentenwerving en 
de uitbouw van de militantenorde. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

Kinderverzorgster zoekt passende 
betrekking. Liefst in Vlaamse kring. 
Schrijven kantoor blad. 

BIJ DE ANTI - TALENTELLING 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANIE 

Volgende motie werd aan alle 
voiksrertegenwoordijers uitgedeeld 
voor de stemming over de inter
pellatie Verroken in het parlement. 

Typisch genoeg heeft geen en
kele C.V.P.-krant de tekst van die 
motie willen afdrukken. Daarom 
dat wij dit doen opdat onze lezers 
volledig zouden ingelicht zijn. 

Het Vlaams Aktiekomitee Talen
telling - Brussel-Taalgrens. 

Na kennis te hebben genomen 
van de interpellatie van de heer 
VERROKEN en het antwoord van 
de eerste-minister en van de minis
ter van binnenlandse zaken. 

Stelt vast : 

— dat de Regering, bij monde van 
de eerste-m.inister, zich steu
nend op het advies van de Raad 
van State, vasthoudt aan het 
principe van de talentelling; 

— dat de motie, door de meerder
heid tot besluit van het debat 
ingediend, het vertrouwen zon

der meer in de Regering be
helst; 

dat die meerderheid dus het 
standpunt van de Regering tot 
het hare maakt; 

dat zij onder meer verzuimt de 
Regering, door het aannemen 
van een passende motie, duide
lijk voor haar verantwoordelijk
heid te plaatsen en ze te waar
schuwen dat he t houden van een 
talentelling haar het bestaan zal 
kosten; 

verwijst naar zijn m.otie van 
zondag. 6 december jl. waarin 
de staat van wettige zelfverde
diging van Vlaanderen werd uit-
geioepen en waarin werd be
klemtoond dat geen enkele 
zwakheid vanwege de parlemen
taire vertegenwoordigers zal ge
duld worden; 

- maant de Vlaamse vertegen
woordigers In de meerderheids

fracties aan onmiddellijk hun 
houding te herzien en zonder de 
kwestie van de talentelling te 
verdrinken in het geheel van de 
taalproblematiek de Regering 
op dit stuk de waarschuwende 
stem van het gehele Vlaamse 
volk te laten horen; 

• ozweert de Vlaamse vertegen
woordigers in de oppositiefrac
ties het hunne bij te dragen tot 
een Vlaamse frontvorming in het 
Parlement; 

herhaalt met <le meeste nadruk 
zijn bevestiging dat de toekomst 
van het Vlaamse land belang
rijker is dan het voortbestaan 
van een Regering en vestigt de 
aandacht van alle instanties op 
de zeer zware verantwoordelijk
heid die zij dragen voor de zich 
toespitsende nationaliteiten-
strijd. 

Brussel, 9 december 1959. 

PROPAGANDISTENWERKING 
GENT-EEKLO 

De maand december was een 
vruchtbare maand. De propagandis
ten van Gent-Eeklo stonden zondag 
na zondag aan verscheiden kerken 
om ons boerenpamflet uit te delen. 
In volgende gemeenten werden 
een (.: meerdere kerkuitgangen 
bedici.-'i : ZoT'^rgem - Kluizen -. 
Evergem - Ooslerzele - Balegem -
Scheldewindeke - St Mart«ns-
Leerne - Maria Leerne - Meigem •• 
Poesele - Baarle - Vosselaere - Lan-
degem - Drongen Luchteren - Na
zareth en Deurle. i 

GENT-EEKLO 1959 
Een vruchtbaar jaar is ten ein

de, een nieuw staat ons te wach
ten. 

Bij dit jaarseinde past een klein 
overzicht van het meeste van wa^ 
zooal plaats had. Ons arrondisse
ment was zowel te Lier als te Ant
werpen op beide Amnestiebetogin* 
gen flink vertegenwoordigd. In 
Antwerpen liepen de Gent<naais 
vooral in de kijker m€t hun folo^S 
van Dr. Elias. Op de Vlaamse dag 
In Eizeringen was opnieuw een tal* 
rijke schare Gentenaars, met hun 
geschaafde Gentse tongval llépetf 
ze zo in de kijker. Kan dit wel verjy 
beterd dan weten ze anders wel v a ^ 
aanpakken, want ze kochten d l ï 
jaar hun eigen kamionette en hul^^ 
digden hun arrondisementsvlag in^ 
Driemaal deden ze de Roeland bohl*^ 
vol lopen voor evenveel volks-*' 
vergaderingen. Viermaal vergader* 
den met vrucht de arrondisemen-
tele kaderleden en eenmaal de pro
vinciale. Met een oplage van 75.000 
eks. gaf Gent-Eeklo 4 strooibrief-
jes uit, tweemaal voor de arbei
ders, een algemeen en een alS op
roep voor Amnestie. Deze werden 
aan talrijke fabrieken, doplokalen, 
arbeiderswijken en in 25 gemeen
ten uitgedeeld, zoals ook gebeurde 
met de proefnummers, waaruit on
ze propagandisten naderhand tal
rijke nieuwe lezers mochten put
ten. Plak- en kalktochten waren 
eveneens aan de orde, de tiendui» 
zenden banden getuigden inder-* 
tijd van onze eisen, twintig dulzen<J 
eksemplaren — Rinchard of Elias, 
Amnestie, en Geen talentelHng « 
Taalgrens, Zelfbestuur, vonden hun 
bestemming in het nachtelijke 
donker. 

Daarnaast hielden de bestuurs
leden tientallen kontaktvergade-
rigen niet te verschikken ver
maal waren de militanten op kol-
portage, om mogelijke nieuwsgie
rigen niet te persschrifteken ver
zwijgen we maar het aantal ver
kochte nummers. 

Een gemiddelde verkoop haalden 
we steeds met twee nullen na het 
eerste cijfer. Met de belangstelling 
in de Vlaams nationale ParöJ 
spreekt zulks van zelf. Zo verliep, 
beknopt samengevat, de werking ln_ 
het Gentse in het jaar Onzes He-' 
ren 1959. Het nieuwe jaar Is melj 
de abonnementenwerving reeds in-f 
gezet en met zekerheid kan ooll 
gezegd dat de lijst van het gepres
teerde bij het verscheiden van 1960 
minstens dubbel zoo zwaar wegen 
zal. 

Ondertussen wensen we van uit 
Gent aan alle lezers en lezeressen 
een vruchtbare werking la b«i 
nieuwe jaar en 

Hou zee. 
Die van Genli 
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I HET ALGEMEEN | 

I NEDERLANDS VERBOND | 

1 Band tussen taal- en stam- | 
I genoten. In 1895 te Brussel | 
1 opgericht door H i p p o l l e t | 
1 M e e r t . De zetel van het 1 
I A.N.V. is gevestigd te 's-Gra- i 
5 venhage, Surinamestraat, 28. 
i Bondsorgaan : « Neerlandia ». 
i Bewuste Vlaams-nationa- | 
1 listen worden zonder aarze- | 
I len lid van het A.N.V. - De | 
i jaarlijkse bijdrage (abonne- | 
i ment op «Neerlandia » inbe- s 
I grepen) bedraagt 60 F. (Post- | 
I rekening 1131.06, Alg. Nederl. s 
1 Verbond, AfdeUng Brussel, | 
1 Stille Oceaanstraat, 35, Brus- | 
i sel 18). I 
1 Voor alle inlichtingen : Se- | 
i kretariaat A.N.V. - AfdeUng = 
i Brussel, Belgische Onafhan- | 
i keUjkheidslaan, 14, Brussel 8, | 
I (Tel. 25.89.82). i 
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iWie in LEUVEN de BIER-
ï KELDER niet bezocht, was in 
; LEUVEN niet (Oude Markt, 22). 
I Oude Markt 22 is ONZE bier-
• kelder. 

Algemeen agent voor België : 
ABTS, Steenweg op Tienen, 94, 
Korbeek-Lo. 
Opgepast voor namaak DORT ! 
HET WITTE PAARD 
Wandelingenstraat, 14, te Leu
ven. 
Passend aangenaam lokaal voor 
vergaderingen en klubs. 
Beste dranken tegen matige 
prijzen. 
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ABONNEER NU 

OP DE VOLKSUNIE 

& I o-VLAANDEREN 

ARRONDISSEMENT AALST 

DIENSTBETOON 
Zitdagen : 

AALST, « In den IJzer », iedere 
eerste maandag der maand, vanaf 
19 tot 20 u. 30, 

DENDERHOUTEM, In de « Café 
ter Linden», bij Hektor Beeckman, 
iedere eerste zondag, vanaf 10 u. 30 
tot 12 u. 

TERJODEN, (Erembodegem), « In 
de Louvre >, iedere eerste vrijdag 
der maand, vanaf 20 u. 

WELLE, ten huize van de Heer 
Frans Bosseloo, iedere eerste vrijdag 
der maan, vanaf 20 u. 

Schriftelijke inlichtingen kunnen 
ook ingewonnen worden, eveneens 
telefonisch (054 500 14). 

Onze vrienden en kennissen «zon
der moeilijkheden», verwachten 
we evenzeer.... Er kunnen steeds 
nuttige en aangename gesprekken 
worden gevoerd over de algemene 
werking. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

Wordt lid van de Volksunie 
Stort : 
30 F. voor het hoof dl id 

10 F. voor het bijlid 
(inwonend) 

op giro 5445.46 
van W. JORISSEN, Brussel 

Warm aanbevolen 
en te bestellen bij het 
Hoofdsekretariaat van de VOLKS
UNIE, Maur. Lemonnierlaan, 82, 
BRUSSEL 1 

de Brochures : 
DE f OLITIEKE PARTIJEN 
en êe VLAAMSE BEWE
GING, door Mr. F. VAN DER 
ELST 10 F. 
VEERTIG JAAR VLAAMS-
NATIONALISME 20 F. 
LESSEN UIT HET VERLE
DEN, door H. B. 10 F. 
KULTUURAUTONOMIE 
VOOR VLAANDEREN EN 
WALLONIË, door Mr. F. VAN 
DER ELST 20 Fr. 

' z o DACHT HET VLAAMS-
NATIONALISME, ZO DENKT 
HET 30 F, 
HET ZWARTBOEK 
Uitgave van het Vlaams 
Komitee voor Wemmei 50 F. 
VLAAMSE BEWEGING EN 
VLAAMS NATIONALISME 25 F. 
HET VLAA»ISE FEDERA
LISME. Uitgave van het 
Vlaams Comité voor Federa
lisme en het Vlaams-
Waals Kollege 25 F. 

Bij storting van het overeenkom
stig bedrag op de postrekening 

5445.46 van 
r Wiin Jorissen - Brussel 
'^duidelijk vermelden op het strook
je welke brochures gewenst wor-
llen. 

Aalst 
De gezellige kameraadschaps

avond welke op initiatief van on
ze arrondissementele sekretaris, Kd. 
Emiel Steenhaut plaats had op 26 
december j.1. in de bovenzaal van 
het lokaal < De Yzer », is werke
lijk tot een succes uitgegroeid. 

De meeste Volksunieleden had
den er aan gehouden er met hun 
familie bij te zijn. De afwezigen 
hadden ongelijk. Ze hebben iets ge
mist. Het is jaren geleden dat er 
nog iets dergelijks heeft plaats ge
had te Aalst, en vriend Miei heeft 
de verwachtingen niet teleurgesteld, 
wat ons trouwens zou verwonderd 
hebben van hem. Dat hij weet de 
zaken aan te pakken heeft hij eens 
te meer bewezen. Het is dan ook 
niet te verwonderen dat hij meer 
dan eens werd gelukt gewenst. 

In zijn korte, toegejuichte wel
komstgroet zegde Kd. Steenhout 
o.a. het volende : 

Wij willen de schone vooroorlogse lijd 
doen herleven en, onze mensen evenzo 
als eertijds nu en dan in gezelligheid bij
een brengen. Wij willen een bredere sa
menhorigheid onder onze Vlaams Natio
nale familie's terug tot stand brengen. 
Hier in dit zaaltje waar reeds zoveel 
Vlaams Nationale Politieke aklie en stiijd 
werd besproken, en van hieruit werd ge
voerd; waar bestuursleden en propagan
disten hun beste krachten komen ten 
dienste stellen, moet straks een echte geest 
van kameraadschap en verbroedering 
heersen. Daaruit moet en zal de sterkte 
groeien die wij zullen nodig hebben als 
binnen enkele maanden do \olle politieke 
strijd opnieuw ontbrandt De ver
dere uitbomv en organisatie van onze 
partij binnen .het arrondissement, met 
zijn eerste vereisten : Abonnenten en le
denwerving; de gecoördineerde werking 
van al de afdelingen en gewesten met de 
arrondissementele leiding, is de taak die 
wij onder verantwoordelijkheid hebben 
aanvaardt. Het is een eerste noodzakelijk
heid, en als arrondissementeel sekretaris 
is het voor ons het eerste te bereiken doel. 
Hierin volgen wij zonder enige afwijking 
onze Provinciale voorzitter Dr. Leo Wou-
leirs. 

Wij zelf zullen zoals in het verleden he-
wijzen dat wij het vertrouwen die men in 
ons stelt, niet beschamen Met de 
Volksunie vooruit voor Zelfbestuur, is en 
blijft ons doel, en we zeggen zoals Phil. 
De Pillecijn : en in deze hoop willen wij 
leven en sterven 

Van begin af was er de goede 
stemming. Het optreden van de 
Vlaamse Troubadour, was een mee
valler. De Aalsterse koffieklets, on-
ee vrouwen en meisjes aangeboden 
was iets waar nog meer dan eens 
zal over nagepraat worden. Er werd 
werkelijk gekoffiekletst maar ook 
gezongen dat het een aard had, ze 
hebben er plezier aan beleefd. Dat 
de gratis aangeboden tombola ook 
zeer veel bijval had zal zeker nie
mand verwonderen. Er waren ta l
rijke mooie prijzen. Waar vriend 
Miei, de duivel doet al, zoala de 
Vlaamse Troubadour hem noemde, 
Ke uithaalt, weet de duivel 

Toen wat later In de avond Ar
rondissementsvoorzitter, Dr. Rich. 
Van Leemputten op het feestje ver
scheen, en op verzoek van Kd. 
Steenhaut, de aanwezigen een paar 
woorden toesprak, werd hiJ uitbun
dig toegejuicht toen hij mededeelde 
dat hij erin geslaagd was de vol-
talige gemeenteraad van Velzeke 
een motie tegen de talentelling te 
doen stemmen. De gelegenheids-
sekretarls Kd. Frarfs* Cornière, le
verde goed werk, hij boekte een 
dertigtal lidmaatschapskaarten 
voor 1960. 

Om te eindigen ^xyerd nog vol
gende oproep gedaan : 

WIJ VRAGEN A A N ALLEN DIE 
ZICH WILLEN EN^ KUNNEN IN
ZETTEN, OM SAMEN, HAND IN 
HAND, IN WEDERZIJDS VER
TROUWEN EN EÓHTE KAME
RAADSCHAP ONZE STRIJD TB 
HELPEN STRIJDEN, — VOOR DE 
ONTVOOGDING VAN ONS VLAAM
SE VOLK ! — VOOR EEN VRIJ EN 
ZELFSTANDIG VLAANDEREN ! —> 
VOOR VLAANDEREN EERST. 

Wij zijn er van overtuigd dat de
ze krachtige oproep niet zonder ge
volg zal blijven en er zich een 
schaar nieuwe propagandisten zul
len aansluiten om Kd. Steenhaut in 
zijn taak te helpen. 

KOLPORTAGE IN i 

ST DENIJS-WESTREM EN RONSE 

De laatste tochten dit Jaar beëin
digen een reeks vruchtbare uitstap
pen. Op 20 december waren we met 
de radiowagen in St. Denijs-Wes-
trem. De verkoop viel mee, hoe zou 
het ook anders ! Nieuws over een 
kolportagetocht is er weinig. De 
Inwoners zijn overal even nieuws
gierig, enkele domme hardleerse 
partijfanatiekelingen niet te na ge
sproken. Nog een geluk dat "er 
zulke exemplaren rondlopen, ze 
vertegenwoordigen voor ons, het 
onmisbare, dagelijkse zout. Waar 
we ze echt gemist hebben, die fa-
natiekertjes, dat was bij onze tocht 
van 27 dec. j.l. in Ronse. In deze 
tweetalige Vlaamse' stad, schreiend 
voorbeeld van een gebiedsrovende 
talentelling, was de verkoop van de 
Volksunie dusdanig groot, dat we 
er allemaal werkelijk door overrom
peld werden. Menig Volksbonder 
liep met een blad onder de arm. 

Jan let op uw zaak, want juist in 
dit nummer dat uw volgelingen 
kochten, staat nu eens de waarheid, 
de waarheid die door U en uw kor
nuiten zo dikwijls reeds geweld 
werd aangedaan. Nog goed dat de 
Vlaams Nationale partij daar is, om 
ook dit recht te laten zegevieren. 
Waar jullie ons doodzwijgt, vooral 
nu in deze periode van de ant i - ta
lentelling, en na de" rechtvaardige 
houding van onze vertegenwoordi
ger in het parlement, zullen ook uw 
militanten te weten komen. Spijt 
al het gekonkel brengen we ook in 
de unitaire rangen het algemeen 
volkswelzijn. Tot volgend jaar ! 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

HET VERBOND VAN 

BLAUWVOETVENDELS (V.B.V.) 

Vendel : Artevelde - Gent, sekreta-
riaat : Stuifstraat 5, Gent, vraagt : 

Wie helpt de nationalistische 
Jeugdbeweging ? 

De kerels van vendel Artevelde 
doen een beroep op de nationalisten 
van Gent. 

Onze winterwerking Is vooral een 
blnnenwerking, maar daarom heb
ben we een heem nodig. 

Wie helpt er ons aan een heem 
(we zijn vlug tevreden). 

Het zou het schoonste nieuw-
Jaarsgeschenk ziin dat U ons kunt 
gev 

ALGEMENE KADERIflilGADERING 
Op zondag 10 januari te 15 uur 30 

Bierhuis St. Michiel - Grote Markt - Brussel 
Agenda : 1. De politieke toestand. 

2. Verslag over '59. 
3. Onze werking tot Pasen. 

Uitnodiging en lidmaatschapskaart meebrengen a.u.b. 

OOK DENDERMONDE TEGEN 

DE TALENTELLING 

De gemeenteraad in zitting van 
23.12.59 hoorde voorlezing door de 
heer Burgemeester van een motie 
tegen de talentelling. De heer Ver-
wilghen, liberaal, vroeg nadere In
lichtingen omtrent een punt van de 
motie. 

De heer Senator Goossens, socia
list, vestigde heel speciaal de aan
dacht op het feit dat de Vlamingen 
weliswaar steeds met fierheid hun 
eigen taal zouden moeten spreken, 
maar dat anderzijds, vooral in de 
Brusselse agglomeratie, een einde 
dient gesteld aan de sociaal-ekono-
mlsche verfransingsdruk waaraan 
de Vlamingen blootgesteld zijn. 

De motie tegen de talentelling 
werd door de voltallige gemeente
raad, eenparig (C.V.P.-Socialisten-
Liberalen) goedgekeurd. 

Een afschrift zal overgemaakt 
worden aan de heer Eerste-Minis-
ter en aan de heren Voorzitters van 
Kamer en Senaat. 

DENDERLEEUW 
Dank zij de kranige werking van 

enkele propagandisten werd het 
abonnementenaantal verdubbeld 
ten opzichte van 1959. Vooral onze 
ouwe taaie Oktaaf dient gefeleci-
teerd. Wie brengt nog een abonne
ment aan-? 

Wie schrijft nog een lid in ? 

1960 wordt het doorbraakjaar ! 

Bestuursvergadering januari : 
Overzicht 1959. 

Werking nieuwe jaar. 
Abonnementenslag. 
Uitnodiging volgt. 

De Firma 

A, Jeurissen -

Cloostermans 
EN ZONEN 

TEL. 132.31 ZONHOVEN 
levert U rolluiken In alle aard. 
wentelpoorten, zonnetenten, rol- en 
schuifhekken, Venetiaanse blinden, 
half-metalen meubelen, kampeer-
tenten. 

Prijsberekening zonder verbintenis. 

ABONNEER NU 
OP DE VOLKSUNIE 

STORT 100 F. 
OP GIRO 54.45.40 van 
W. JORISSEN BRUSSEL 

UITNODIGING ^ 
•y n'.-n 

VOORDRACHT 
in het A.V.O.H.V.-Afdeling Brabant 

door 
Juffrouw MARIA ROSSEELS 
VRIJDAG 8 JANUARI 1960, 

te 20 UU". 
in het « Brussels Tehuis » (Zaal 
Vlaamse Klub) J Van Praetstraat, 
28, Brussel (Beurs). 

Onderwerp : 
« DE VROUW IN HET OOSTEN » 

De bekende schrijfster vertelt 
over haar belevenissen en vast
stellingen bij haar jongste reis 
doorheen China, Japan, India en 
andere oosterse landen. 

Lezer, 

Wilt U op de hoogte blijven van de Vlaams-nationale strijd, 
koop dan geregeld « De Volksunie » bij uw dagbladverkoper of 
abonneer U. 

voor een jaar : 100 F. 
voor een half jaar : 50 F. 

Storting op P. B. 5445.46 van Wim Jorissen, Brussel 
^ S © ^ * ' 

2.000 
DE ABONNEMENTEN KAMPANJE 

Sinds onze eerste oproep kwamen 240 nieuwe abonnementen 
binnen. Bevriende firma's deelden ons ondertussen mede dat we wa

kren in natura konden komen afhalen of bezorgden ons die reeds op 
het sekretarlaat. De prachtige prijslijst zitl eerlang bekend gemaakt 
worden. 

Er zullen 25 prijzen zijn om de Inê'n'^^pUt inspanningen te be
lonen. 

Daarnaast 2 prijzen voor de arroivdJit>tn>(Kten die in hun geheel 
het meeste abonnementen binnen brengen (in absolute cijfers); 4 
prijzen voor die 2 arrondissementen, die percentsgewijze met hun 
bevolking de beste uitslag bereiken en 4 prijzen voor de 2 arron
dissementen die het geringsie pei^^nt aan abonnementverlies boe
ken. 

Gemakshalve verzoekt het algemeen sekretarlaat aan de propa
gandisten hun lijst van nieuwe a^onnenten bij te houden en op ver
zoek in te zenden. 

DE VOLKSUNIE 
2 JANUARI 1960 - Nr 1 
— 6e JAARGANG — 

Uitgave van de T.Z.W. VOLKSUNIE 
Verschijnt de eerste en derde zaterdag van de maand 
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