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DE REPRESSIE NIET OPGELOST!»««»« 
I zwoegt voort 

Het is zonder meer duidelijk dat 
de oplossing van een paar indivi
duele gevallen — de uiteindelijke 
invrijheidstelling van Dr. Elias en 
tnajoor Hellebaut — de algemene 
problemen die zich stellen in ver
band met de repressie onopgelost 
laat. 

De verdiensten van de regering 
bij het oplossen van deze gevallen 
zijn zeer gering — vermits in het ge
val Hellebaut het Ckjmité van de 
Weerstand reeds sedert maanden 
een gunstig advies gegeven had en 
de man vijftien jaar op negentien 
uitgezeten had, terwijl in het geval 
van Dr. Elias de beslissing door zijn 
gezondheidstoestand gemotiveerd 
werd... 

Daarenboven werden aan de be
langhebbenden zware (om niet te 
zeggen onzinnige) voorwaarden 
eenz^dig opgelegd door de minis
ter van justitie, die zijn reputatie 
van hatelijke enggeestigheid hoog 
wilde houden. 

Het is overbodig hier te bevesti
gen dat wij de strijd onverminderd 
voort zetten. 

In de eerste plaats voor de op
lossing van het probleem der gemo
tiveerde genadebesluiten : dit is 
menselijk gezien het meest tragi
sche, het meest onmenselijke. In 
het buUetijn van Vragen en Ant
woorden van 29 december 11. ver
scheen het antwoord van de minis
ter van justitie op een nieuwe par
lementaire vraag die ik desaan-
gaande gesteld had. 
! Het antwoord leert ons in de 
grond niets nieuws. Er blijkt uit dit 
antwoord dat nog geen enkel ge
val aan een onderzoek met het oog 
op de toepassing van de wet Le-
jeune onderworpen werd! In het 
begin /an het jaar 1960 zal het pro
bleem in zijn geheel beschouwd op-
nieuv/ onderzocht worden... Wij 
staan dus nog altijd even ver, met 
een moedwillig minister van jus
titie en een onwettig Comité van 
Advies dat bewust iedere oplossing, 
iedere maatreel saboteert. 

Het is duidelijk dat de goedkeu
ring van de begroting van justitie 
in de gegeven omstandigheden de 
goedkeuring insluit van de politiek 
van de heer Merchiers. Wat deze 
politiek is en insluit, daarover is 
geen misverstand meer mogelijk. 
Zelfs voor hen die geen gemotiveerd 
genadebesluit kregen, wordt de wet 
Lejeune niet toegepast tenzij in en
kele weinig talrijke gevallen. Op 
het ministerie van justitie heerst 
de diktatuur van de straat en de 
gedetineerden zijn de gijzelaars 
Van private verenigingen. 

Vervolgens zijn er de problemen 
van de schadevergoedingen aan de 
Staat, van artikel 123 sexies, van 
de oorlogsschade, van de pensioe
nen, enz... 

Wat de oorlogsschade betreft heb 
Ik een wetsvoorstel ingediend, voor
al ook om de aandacht op dit pro
bleem te vestigen. Het weigeren van 
schadevergoeding voor oorlogs
schade aan personen die door de 
repressie getroffen werden komt 
neer op een zeer willekeurige en on
wettige bijkomende straf. Dit on
recht moet hersteld worden. 

Wat de pensioenen betreft staan 
wij voor een hoogdringend pro
bleem dat om een oplossing 
schreeuwt, maar waarover gezwe
gen wordt in alle talen. Het is on

aanvaardbaar dat oorlogsvermink-
ten en invalieden verstoken blijven 
van het pensioen waarop zij recht 
hebben, zelfs al werden zij veroor
deeld wegens incivisme. Het is on
aanvaardbaar dat onderwijzers en 
ambtenaars, die afgezet werden na 
vele jaren voorbeeldige dienst, en 
die thans de ouderdomsgrens be
reikt hebben, beroofd blijven van 
het pensioen waarop zij aanspraak 
kunnen maken. 

De kwestie van de schadevergoe
dingen aan de Staat — waarover ik 
eveneens een wetsvoorstel indien
de — is nog altijd niet opgelost. Het 
door de senaat gestemde ontwerp is 

hangend voor de Kamer en men Is 
blijkbaar zinnens het verder te ver
minken om tegemoet te komen aan 
de wensen van de koppensnellers, 
zodat er uiteindelijk niets zal van 
overschieten. 

Ten slotte nog een woord over het 
berucht artikel 123 sexies van ons 
Strafwetboek. 

Ook met de herziening van dit 
artikel — ik heb een wetsvoorstel 
Ingediend om het af te schaffen, 
wat de enige aanvaardbare oplos
sing Is — staat men vrijwel ner
gens gezien de schuldige lafheid 
van de regering, die niet durft in
gaan tegen het onzinnig misbaar 

DE MOHNENENIENSUe 
Januari bracht ons 610 nieuwe abonnementen. Op dit ogenblik (4 fe 

bruari) zijn de 700 overschreden. 
Onze propagandist uit Ronse heeft de leiding genomen met een 50-tal 

nieuwe abonnementen. Twee Limburgers en een Gentenaar volgen met 40 
Daar buiten hebben bij de afdelingen Aalst, Berchem en Brugge d.J 

aandacht op zich gevestigd, terwijl ook kleinere gemeenten ^«Is Dender
leeuw uitstekende uitslagen wisten te behalen. 

Ons prijzenfonds raakt flink gespijsd. .Meer dan 40 prijzen zijn reeds 
binnen zodat wij voorzien een "JO-tal prijzen te zullen kunnen toekennen, 
waarvan zeker een 50-tal voor de individuele prijskamp. Ook de laatste 
prijzen zullen een minimum waarde van een 100 F. vertegenwoordigen. 

Hierbij vragen we ook aan onze propagandisten aan ons alge<neen\ 
sekretariaat lijsten te sturen van goedgezinden, die de laatste jaren uit 
hun geboortestreek naar andere streken verhuisd zijn. Wij zullen die 
adressen aan de verantwoordelijke bestuursleden ter plaatse overmaken. 

Aan alle arrondissementssekretarissen verzoeken we hierbij geregeld 
om de maand een verslag in te zenden betreffende het verloop van de. 
abonnementenslag. 

De aandacht wordt ook — voor enkele afdelingen althans — nog eens 
gevraagd voor de hernieuwingen. Voor sommige arrondissementen zijn al 
de achterblijvers ongeveer binnen. 

Andere arrondissementen blijven echter ten achter. 
Wij hopen en rekenen er op dat deze hernieuwingen einde februari 

overal ten einde zullen gelopen zijn. Daar we toch voldoende prijzen zul-, 
len hebben, zullen een tiental ervan toegekend worden aan de beste her-
nieuwers onder de propagandisten. 

van het Verzet. Met dit artikel gaat i 
België echter regelrecht een ver- | 
oordeling door het Europees Hof f 
voor de Rechten van de Mens te i 
gemoet : het schijnt dat de Com- 1 
missie voor de Rechten van de Mens | 
een voor de Belgische Staat ongun- 1 
stig advies uitgebracht heeft en de 1 
Belgische regering verzocht heeft i 
dit artikel te wijzigen omdat het | 
strijdig is met de door België plech- | 
tig ondertekende Verklaring van de i 
Rechten van de Mens. | 

Ik heb desaangaande parlemen- i 
taire vragen gesteld en ik wacht | 
met ongeduld op een antwoord. 1 

Het is goed dat de openbare opi- 1 
nie in België en ook in het buiten- | 
land verneemt door de uitspraak | 
van een onbevoordeeld internatio- i 
naai gerechtshof dat België de | 
rechten van de mens met de voe- | 
ten getreden heeft en weigert zijn | 
verbintenis na te leven omwille van 1 
het hatelijk geschreeuw van de re- f 
pressie-maniakken, die vijftien jaar | 
na de oorlog nog protesteren om- 1 
dat er niet meer executies plaats f 
gehad hebben. 1 

Dat hun woordvoeder in de Ka- | 
mer een kommunist is bewijst hoe i 
verdacht hun patriotisme is en van 1 
waar hun inspiratie komt. i 

Alleen amnestie kan een oplos- i 
sing brengen. Het Amnestie-komitee | 
heeft aan de politieke mandataris- f 
sen een ontwerp gestuurd van am- i 
nestie-wet. Dat dit gevallen Is als | 
een baksteen kan ons niet verwon- | 
deren. Hoeveel politieke mandata- 1 
rissen zijn bereid het te onderteke- | 
nen ? Persoonlijk ben ik trouwens | 
geenszins geestdriftig over de wijze | 
waarop het gemotiveerd en toege- i 
licht wordt. Er is een zwakheid die | 
niet rendeert. i 

Langs die weg zal men geen am- i 
nestie bereiken. Amnestie moet | 
veroverd worden. i 

Niet afgesmeekt. = 

Mr. F. van der Eist 1 

l O F DER F L A M I N G A M T E N 
HET EKOKOMISCH-SOCiALE EN HET KULTURELE 

Sinds het ontstaan van onze par
tij hebben we de volle nadruk ge
legd op het sociaal-ekonomisch uit
zicht van het Vlaams vraagstuk. 
.Als partij zijn wij tot nog toe de 
enige geweest die de sociaal-eko-
nomische achterstand van Vlaan
deren stelselmatig belicht en het 
gebrek aan aanpak van dit vraag
stuk aangeklaagd hebben. 

Toen Mr. Van der Eist vorige 
dinsdag uitvoerig tussen beide 
kwam bij de bespreking van de be
groting voor ekonomische zaken 
heeft hij in het tweede gedeelte 
van zijn tussenkomst Vlaanderen 
met Nederland vergeleken. De te
genstelling kan niet scherper. Na 
jarenlange propaganda voor streek-
ekonomie in alle kringen van de 
Vlaamse Beweging geeft de rege-
ging thans enkele honderden mil
joenen per jaar uit aan zulke poli
tiek. 

Wat deed en doet Nederland ? 
Van 1948 tot '52 investeerde het 

in het kader van zijn planekonomie 
5,2 miljard gulden. Van '52 tot '57 

bruto 9 miljard gulden en voor de 
periode '57-'62 is voorzien bruto 11 
miljard gulden. Wanneer dit pro
gram afgewerkt is zal het aantal 
nieuwe plaatsen voor arbeiders 
570.000 bedragen. Nederland be
steedt op dit ogenblik gemiddeld 
meer dan 20 miljard Belgische 
frank per jaar voor het scheppen 
van nieuwe industrieën. Hier kan 
dat niet want het zou Vlaanderen 
uit zijn ekonomische achterlijk
heid halen. En dat mag niet. 

Vlaanderen dat ongeveer 51 ^c 
van de bevolking van België telt 
kan slechts aan 42,2 ^c van de ar
beiders in dit land werk bezorgen 
(voor Wallonië is dit 33.9 % inwo
ners en 35,1 % arbeiders, voor Brus
sel 15,4 % inwoners en 22.6 % ar
beiders). 

Het verbruik van elektrische 
energie voor industriële doeleinden 
is 35,3 % voor de Vlaamse provin
cies, 53,9 % voor Wallonië. 

Het Inkomen van de Maamse 
arrondissementen 51 % van de be
volking schommelt van 37 tot 42 % 

van het globaal Belgisch inkomen. E 
Volgens de besluiten van de 1 

kommissie Harmei verdient een = 
Vlaamse arbeider jaarlijks gemid- = 
deld 7.380 F. minder dan een Waal- | 
se, door bet gebrek aan industria- 1 
lisatie. = 

In alle landen verplaatst de in- i 
dustrie zich naar de buurt van de = 
havens : zo in Nederland rond 1 
IJmuiden, in Frankrijk rond Duin- = 
kerken, in Duitschland rond Bre- 1 
men. Alleen in ons land wordt deze 1 
onwikkeling kunstmatig tegenge- ^ 
houden door de kleurpartijen en de 1 
holdings. Hier heerst de mobiliteit. E 

In Nederland, dat een eentalig 1 
land is, werkt 25 % van de arbei- = 
ders buiten de eigen gemeente, in 1 
België 40 %. | 

En terwijl ekonomisch onze ach- = 
teruitstelling verscherpt dienen wij 1 
dan nog een flink oog in het zeil 1 
te houden voor wat onze kleur- 1 
flaminganten mee aan het bekok- 1 
stoven zijn op het kulturele vlak of § 
meer bepaald op het vlak van het 1 

De Katli. VI. Landsbond, 
congresseerde gedtirende de 
laatste vaweel;. 

Et was volgens de Stan
daard van 1-2-60, flus minus 
30 man aanwezig-

De behandelde ondericerpen 
varen dezelfde, die de }'ol/^s-
7/nie op haar Kongres in no
vember l.l. behandelde, dus 
van aHucel belang. De spre-
l-ers varen bevoegd en in 
T laanderen bel-end. 

En toeh varen er slecltts 30 
personen aanwezig. 

De ondervoorzitter, Leo 
Lindemans, trachtte een vit-
leg te geven voor deze povere 
belangstelling. 

De mensen Icomen niet meer 
zei hij, omdat de Vlaamse 
problemen steeds technischer 
vorden, zij vorden een onder-
verp voor studiecommissies. 

De verhclijhhcid is echter, 
dat de Landsbond geen cnhele 
reden van bestaan meer heeft. 

Noch de politiële leiders, 
71 och de jiartijmassa, hecht 
eiiig belang aan vat de Lands-
hond zegt of doet, liet i> voor 
de C.V.r. een overtollig li
chaam geworden. In het ver
leden, leerden de Vlaamse 
prolilemen alleen buiten de 
partij bestudeerd. 

Thans is daar het studie
centrum, dot elie partij bezit 
en vaar de problemen vorden 
ond-erzocht... en opgelost. 

De politiehers hrijgen vu de 
gesneden en gesmeerde boter
hammen van hvn partijsecre-
tariaal en zij moeten ze zo 
opeten... ofwel eldm i'n Ar 
host gaan. 

Wat zouden ze zi<h gaan 
vervelen op een Congres van 
'n Landsbond. die toch niets 
te vertellen heeft, en vat de 
jHirtijgenoten betreft, die zijn 
eindelijk ook overtuigd ge
raakt van het nutteloze van 
een poging, om eens vat vmtr 
stolen. 

T)e Vlaamse problemen, zijn 
herleid tot technische vraag
stukken, di.rit Lindemans. Nu 
hebben ze het gevonden. De 
Vlaaynse beweging loopt dooa 
in de specialisten groepen. 
Arme politiekers, straks zijn 
zij er niet meer nodig, vant 
hoeveel technische bevoegden 
zitten er in de beide Kamers? 

Neen, heren Landsbonders, 
de Vlaamse problemen zijn in 
de eerste plaats politieke prro-
hlemen e" vel Vlaams natio
nale. 

Er kunnen nog zovele, tech-
vische kommissies jaar en dag 
studeren. Als daaraan niet de 
politieke oplossingen vorden 
gegeven, is dit allemaal dood 
verk. 

Sinds 50-60 jaar, met Lo-
dewijk De JRaedt veten we, 
dat het Vlaamse vraagstuk 
niet alleen een taalstrijd, 
maar vooral een sociaal eco
nomische strijd is, en sinds
dien werd er veel en goed ge
studeerd. 

(Lees door op blz. 2) 

onderwijs. (Lees door op blz. 2) HHiiuiiiiiiiiuiuiiiuiiiyuuuiuuiuiiiHiimimiiiimiuuiiiiiiiiiiiiiiUh.' 
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Lof der Flaminganten 
(Vervolg van blz. 1) 

Wij hebben in onze vorige num
mers het spelletje ontmaskerd dat 
de Bruselse flaminganten Linde-
mans en Van Elslande aan het spe
len zijn met hun partijvriend Saint 
Remy. Zij willen in de Vlaamse ge
meenten rond Brussel van het la
ger onderwijs een soort Nolfbarak 
maken. Een derde van de lessen zou 
In het Frans gegeven worden ! 

Nog hadden we deze flamingan-
tenstreek nog niet verwerkt of er 
jkomt een nieuw bericht binnen uit 
Gent waar de C.V.P. de volstrekte 
meerderheid bezit in de gemeente
raad en waar de radikale flamin
gant Van den Daele schepene is. 

Daar brengen de C.V.P. flamin
ganten ons terug naar de volle 19de 
eeuw door Franse lessen in te voe
ren van het eerste studiejaar af en 
die te betoelagen ! Alle beginselen 
van de pedagogie worden daar over
boord geworpen om de franskiljons 
genoegen te doen. Waarlijk wij 
kunnen rekenen op de C.V.P. fla
minganten om de meest ergerlijke 
onTlaamse praktijken te doen in
gang vinden. 

Of het nodig is dat ten spoedig
ste de Vlaams-nationale gedachte 
overal ingang vindt. Of het nodig 
Is dat zo vlug mogelijk opnieuw 
overal Vlaams-nationalisten zich 
opdringen. Zal mien eindelijk be
grijpen in Vlaanderen ? 

Wim jorissen 

NEEM DEEL A A N ONZE 
WERFKAMPAN)E 

EENHEID VAN DE ARBEIDERS 
Het heeft er weer goed tegen-

gezeten tussen beide sindikaten. 
Het A.C.V. heeft zijn best gedaan 
om te bewijzen dat het A.B.V.V. 
mislukt is in haar « politieke » sta
king. Volgens het A.B.V.V. was de 
«taking daarentegen een grote mee
valler. 

Laten we vaststellen dat de sta
king natuurlijk een politieke inslag 
had. Dat is het begeleidingsver
schijnsel van haast elke staking na 
de jongste oorlog. Het was voor de 
socialisten die sinds '54 geen noe
menswaardige staking meer uit
gelokt hadden een test om te zien 
welke vat ze na zes jaar — en na 
vier jaar bij de arbeiders v>iipopii-
lair Van Ackef be^iiiV - . nog 
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i De Landsbond | 
zwoegt voort! | 

i (Vervolg van blz. 1) | 

I Maar de praktische oplos- = 
= slngen werden nooit politisch ~ 
1 aangewend omdat het Vlaam- i 
I se volk geen politieJte leiders = 
1 had, die onbaatzuchtig en § 
1 met mannelijhe moed de poli- i 
I tielte vrijheid durfden be- Ê 
I vechten, § 
I De Kongolezen, hebben niet = 
i reel technische KomUees nodig = 
I om ::elfbestnur, als de oplos- § 
I sing voor al hun problemen, | 
i Ie rerkondige7i. B 
i De nauwelijks geëcolueeide 3 
I politieke leiders hebhen moed 1 
= en doorzeftingskracht. Zij E 
= aanvaarden geen enkele helof- = 
E te. Enkel met dadelijke, con- i 
= crete oplosingen nemen zij 3 
= vrede. Zij dulden geen uit- = 
ë stel. Alles of niets. g 
i Zij zijn niet romanti .<>ch, = 
= maar ivagen hun vrijheid en g 
1 hun leven, recht afgaande op g 
I het doel. f 
= De Vlaamse politieke let- B 
§ ders kongre'iserfln, en herkau- = 
= wen aldaar bleeds dtezelfde 1 
= proWemen, die moe gehoord g 
1 zijn in Vlaanderen. Zij kla- = 
= gen over belangstelling ? = 
= Dat zij maar naar het volk § 
E gaan, met geestdrift en strijd- 1 
E lust, om het op te roepen voor Ë 
1 zijn politieke vrijheid, voor 1 
= zelfrcgering en meestei schap = 
g in eigen huis, zij zullen dan E 
= zien zoals in de konings- en = 
= schoolkwestte, dat hun volk = 
= wel belangstelling toont voor g 
1 het gesproken woord, en be- % 
= reid ts te marcheren. = 
= 5 
S Maar als de leiders niet dur- = 
5 ven, hoe wil men dan durf en = 
= moed verwachten van Ae rnas- 5 
Ë sa... En uwe Vladmse lei- = 

L» ders... met 30 man. g 

- ' % Sr. Leo Wouters. 1 
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w^ 
hadden op de werkheden. De uitslag 
was normaal. De socialisten blijven 
Luik en Henegouwen kontroleren. 
Zij zijn sterker geworden te Ant
werpen €n wat zwakker te Brussel. 
Voor de rest waren ze in Vlaande
ren nooit sterk en zijn ze het nog 
niet. Het krediet dat het A.C.V. bij-
gewonnen had gedurende het Van 
Acker bewind begint die organisa
tie thans weer te verliezen onder 
Eyskens. Het is normaal. 

De socialisten zullen echter nog 
heel wat inspanningen moeten doen 
om hun vroeger gezag te heroveren. 
Of ze het met hun verburgerlijkte 
leiders zu iCn klaar spelen zullen 
we echter weer eens gezien dat de 
eenheid van de arbeiders een myte 
is. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

WERKLOOSHEIDS
VERGOEDING 

Het debat over de werkloosheids
vergoeding is weer aktueel. De tijd 
dat men foeterde tegen de luiaards 
die geld verdienden zonder te wer
ken schijnt wel helemaal voorbij. 
Men beseft dat de grote meerder
heid van de werklozen, zeker de 
jongere en lichamelijke gezonde 
elementen niets liever wensen dan 
werk te vinden. De enige, die schuld 
treffen dat ze geen werk vinden 
zijn de staat, die er niet voor zorgt 
en de sindikaten die geen druk 
uitoefenen. 

De verhoging van de werkloos
heidsvergoeding is om verscheidene 
ledenen wenselijk, buiten de on
middellijke sociale toestand van de 
werkloze zelf. Zij is het voor de 
Vlaamse ekonomie in haar geheel. 
Door het feit dat de werklozen voor
al Vlamingen zijn verlaagt in 
Vlaanderen de geldomzet. Door het 
feit ook dat de werkloosheidsver
goeding laag ligt drukken de uit
gaven ervoor niet genoeg op 's lands 
beleid dan dat men een ernstige po
ging tot industrialisatie van Vlaan
deren zou ondernemen. Daarom dat 
wij voorstanders zijn van een flin
ke verhoging van de werkloosheids
vergoeding. 

ABÖÏliÊER'ÖP DE'V^^^^ 

GEWAARBORGO WEEKLOON 
Ejr is heel wat herrie in kleine 

middenstandskringea betreffende 
het gewaarborgd weekloon omdat 
de sindikaten eraan denken ook die 
la^t weer op hun schouders te schui
ven. De toestand is immers zo dat 
öe grote bedrijven die last gemak
kelijk kunnen dragen bij hun sti j
gende winst. Voor kleine midden
standers zoo het kunnen de drup
pel worden dje de beker doet over
lopen en hun zaak over de kop 
helpt, wat anderzijds de werkloos
heid weer tfm doen toenemen. Pe 
oplossing ligt htertn ^ t de s taa t 

die bijkomende last op zich zou ne
men. Zo vergroot de bestaanszeker
heid van de arbeiders en vermin
dert die van de kleine middenstan
der niet. En de staat nu eindelijk 
het geld eens haalt waar het zit, 
bij de holdings, die weinig of geen 
belasting betalen. Waarom worden 
die door alle partijen gespaard ? 
JP ^,,, „ „ 

ABONNEER OP'DE'VÖLKS'Ü^^^^^^ 

HUN MACHTSMISBRUIK 
We ontmoetten onlangs een oude 

kennis, die van ver supportert voor 
de sindikaten en zich dus inbeeldt 
dat hij gedurfd revolutionair en 
progressief handelt. Onze kritiek 
op de sindikaten leek,hem ingege
ven dooi wat hij geheimzinnig 
wenkbrauwenfronsend « burgerlijk
heid * noemde. 

Wij hebben het bezit van onze 
voorouders noch van de zijne wil
len ter sprake brengen, noch heb
ben wij dit vergeleken bij dat van 
de sindikale leiders, noch bij die 
van het A.C.V., noch bij die van 
het A.B.V.V. De vergelijking zou te 
burgerlijk uitgevallen zijn ten zij
nen nadele en ten nadele van de 
sindikale bonzen. 

Laat ons bij de feiten bUjven en 
onze argumenten naar voor bren
gen. Wat verwijten wij de Vlaamse 
sindikalisten ? 

1. Dat zij, buiten wat platonische 
woordenkramerij om onze propa
ganda te ontzenuwen, niets doen 
voor de industrialisatie van Vlaan
deren, sociaal vraagstuk nummer 
één voor Vlaanderen. Onze oude 
kennis, waarvan het kritisch ver
stand de neofietenijver niet even
aart, heeft daar niet aan gedacht 
Vermits de Vlaamse sindikalisten 
over dit basisvraagstufc niet spre
ken, bestaat het niet voor hem. 
Nochtans heboen alle- huidige so
ciale arbeidersvraagstukken samen 
niet het belang van dit ene. Omdat 
wij dit vraagstuk sinds jaren voor
opzetten en er een oplossing voor 
eisen kunnen wij ons terecht als de 
meest sociale partij voelen. 

2. Dat de sndikaten, al zijn ze 
dan nog uitsluitend arbeiderssindi-
katen, zich belachelijk kleinzicbtig 
aanstellen door stelselmatig aan 
machtsmisbruik te doen telkens 
wanneer de sociale vraagstukken 
van kleine landbouwers en midden
standers zich stellen — maatschap
pelijke groepen waarvan het so
ciaal peil lager ligt dan dat van 
grote groepen van arbeiders 

Hun gewilde klassenstrijd is ver
ouderd en anti-sociaal. 

Ook hier is onze houding heel wat 
socialer. 

dlgingen dat de Vlaamse federalis
ten niets tegen de Walen mogen on
dernemen ? 

Wij zijn graag bevriend met 
ledereen. Ook met de Walen, die we 
tenminste achten omdat ze niet 
verdragen wat de flaminganten 
verdragen. Evenwel zien we niet in 
hoe wij akkoord kunnen gaan met 
de Walen als zij de mobiliteit van 
de Vlaamse arbeiders willen instand 
houden en wij hen werk willen ge
ven in eigen streek. Wij zien niet 
in hoe wij de Walen kunnen sparen 
wanneer zij de filiale die de firma 
Jaspar te St. Truiden wilde vesti
gen onder afdreiging in Wallonië 
opricht. 

Wij wensen de ekonomische voor
spoed van Wallonië maar niet ten 
koste van Vlaanderen. 

Er moeten toch grenzen zijn aan 
de arsre^oosheid. 

MEER DAARVAN 

Ter afwisseling voor het altijd 
eendere knapengezicht van onze 
Hasseltse franskiljon Meyers kre
gen we de Gentse franskiljon Mer-
chiers eens voor de televisie om er 
de volle maat van zijn stuntelig
heid te laten bewonderen. Hij had 
het niet over de veroordeling van 
België door de Kommissie van de 
Rechten van de Mens noch over de 
huidige massawoorden van de Jo
den achter het Uzeren Gordijn, 
maar wel over dat hakenkruis dat 

3. Dat de sindikaten een anti-
demokratische metode in stand 
houden om de opgang van nieuwe 
sindikaten te verhinderen door hen 
uit te sluiten van de- uitkeringen 
van de werkloosheidsvergoedingen 
en door ander machtspiisbruik. On
ze sindikaten handelen hier grof 
anti-demokratlsch. Om al die rede
nen wensen wij buiten de kleur-
sindikaten te blijrven. ' 

Onze kennis die meeftt progressist 
te zijn door zicb bij het bestaande 
organisaties en hun metodes neer te 
leggen heeft nooit de ware zin van 
he t sociale : een verder doorvoeren 
van de verdelende rechtvaardig
heid in de grootste vrijheid, begre
pen. Wij hopen dat hiji thans zal 
nadenken I 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

NOG EEN FLAMINGANT 
Naar we uit Het Pennoen verna

men stuurt Monseigneur De Smedt, 
de uitvinder van de nieuwe dood
zonde bij vorige verkiezing, frans-
talige bedelbrieven uit naar de 
burgerij in Brugge. 

We herinneren ons de tijd dat al 
de onnozele halzen van zoetwater-
flaminganten juichten omdat 
Mons. De Smedt bisschop werd. Hij 
zou de Katolieke Kerk in Vlaande
ren wel vernederlandsen. En hij 
begint alvast met Brugge (en de 
Kust) verder te verfransen. Waar
aan zou hij zich ook storen ? Alleen 
de franstalige Katolieken in ons 
land durven iets zeggen tegen een 
Monseigneur. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

hier en daar geschilderd werd en 
waarop de sensatiepers gevallen 
was. Hoeveel hakenkruisen heeft 
het O.F. Oost-Vlaanderen sinds 
1944 niet geschilderd ? Merchiers 
kan het weten want hij was de 
voorman van die propere groep. 

In elk geval zou het goed zijn zo 
Merchiers wat meer voor de kijk
kast kwam. Dan zou ledereen in
zien wat men in België durft mi
nister maken. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

VOORLICHTING 
Van de uitstekend gedokumen-

teerde redevoering van onze volks
vertegenwoordiger en het parlement 
vorige dmsdag gaf de flamingan-
tische dagbladpers drie regeltjes. 
Dat is ten minste voorlichting. On-
Ze lezer kon een eerste gedeelte er
van in dit nummer lezen. In een 
drietal afleveringen geven we de 
volledige tekst. Wij begrijpen ech
ter dat ze geen cijfers gaven. Zij 
klonken te hard voor de kleurpar-
tijen, waarbij de flaminganten 
maar dienen om de anti-Vlaamse 
politiek te helpen verdoezelen voor 
het oog van onze volksmen?. 

NEEK4 DEEL A A N ONZE 
W E R F K A M P A N J E ^ 

WAtT GAAil E i l l l *T WE¥ 
, ,1 r 

Het aantal flaminganten dat nie>-
mand pijn wil doen en aeiit alle 
klsgjpen wlL verdragen i» groots, 
lieerden we fttt^ oot al- men be£€jkal-

DE RECHTEN VAN DE MENS 
— Wist gij, Casimir, dat het Belgisch gerecht veroordeeld is door 

de hoogste internationale ;ristantie ? 
— Dat is niet mogeliji, rei Casimir, zijn bril afnemend om beter 

te zien. Dat is toch het t ^ su gerecht van de wereld. 
— Dat dachten wij alleiui*i, beste vriend, want velen onder ons 

hebben dat aan den Ujve ondervcndea. Maar nu gebeurt het wonder 
dat een inciviek tegen het Belgisch gerecht gelijk heeft gekregen. Het 
gaat om de Rechten van de Mens. 

— Ah ah, zei hij, dat fameus artli«: iU sexies waar ze nu, wel
geteld, tien jaar in het parlement over b,an 't redetwisten zijn. Wat 
moet er nu gebeuren ? Ze zullen dat vonnis moeten aanvaarden en 
zal de weerstand dat als een affront beschouwen, want de weerstand 
dat IS het Belgisch gerecht. Kijk maar eens naar Merchiers. Die 
vraagt altijd aan de weerstand wat mag en wat niet mag. En als ze 
dat vonnis niet aanvaarden, dan mogen zij toch niet langer lid blij
ven van de sociëteit van de Rechten van de Mens. Want België aan
vaardt die Rechten met de ene hand en geeft "x weg met de andere. 

— Rlg ié vindt dat gcse» voor andere landen maar uiet voor ona. 
En daarbij, Belgifr heeft u'et dezelfde rpvatting. over de betekenis van 
het woord Mens. Dat woord geldt fn ö j c %'oile betekenis vooi typen 
als Rinchard en vooi vreemd* rvandelaarj. 'n blank» saavianen, maar 
niet voor incivleken zoals KUas en anderen. '>a« t« oacpveer 2oals de 
vrijheid van opinie die door 'if- Rechten •»»<; ds Mens «gewaarborgd 
wordt. En daarbij hoort het verkondigea v.?ts «^t oj^lni*. Probeer dat 
maar eens. 

— Maar het grappigst? bl'jft -.och fa t eee iusi^xsk ii'J gelijk 
krijgt tegen ons gerecht ''.o- tegen ons parlemenl. En segal een oud-
redacteur van « Le Soir volé >. Wat gaan de 24.000 cTantiestlene jour
nalisten nu, zeggen, want dat ongfflooflijke ci)fer *«* 1 bekend ge
maakt bij Let rondatroQien van decoraties Dat Is- ten muistc vilf maal 
zo veel als er journaltófceii in Be-gi* zijn. Dat abnorraalo cijfer is een 
van de mÈesb typische vei chijnselen van de weerstand. 

— Wa*. er ook van t;ij, basleofi Casimir, Merchiers en aij.. vri«iMi 
Eyskens zullen moeten afzien <ran hun krahhelmetcde lea opzieht» 
vaa dat fame«&. artikel En hij zaT misschien nu. ook wachten t« leren 
v/at de Rechten van de Migns zijn, want daar schijnt hij , met heel 
aljn regering, de humanist Lila? tobesrcpea, aaa. geen tlauw benul 
van teh«bb83i. - ^^ 

'^^&>fV 
»•<»•»'»»<>•< 6<>g"flg 
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VLAANDEREN EERST 
Gouverneur Cornez en Vlaanderen 

door Reimond Mattheyssens. 

De Waalse meneer Cornez heeft 
de Walen opgeroepen zich te ver-
cetten tegen de desindustrialisatie 
van Wallonië. Met wat hoge borst 
heeft hij verklaard dat België zijn 
industriële opgang aan Wallonië te 
danken heeft. Hij heeft er aan toe 
gevoegd dat België, dus ook Vlaan
deren, Wallonië daarvoor erkente
lijk moet zijn. Had die meneer nu 
daarmee een platonische erkente
lijkheid bedoeld, dan hadden wij 
het geval met een geërgerd schou
derophalen afgedaan. Maar neen, 
Vlaanderen moet de middelen ver
schaffen, om Wallonië's bedreigde 
positie te hersteUen, d.i. zijn voor
sprong te bestendigen, en op de 
koop toe moeten de Vlamingen dan 
nog afzien van zekere bedrijven. 

Was dat nu de eis geweest van 
een jonge tafelspringer op zoek 
naar een applaus of een kieskliën-
teel, dan hadden wij de vertoning 
niet eens vermeld. Maar die meneer 
Cornez is geen jonge politieke ge
lukzoeker, hij is een hoog geplaatst 
Belgisch ambtenaar, een provincie
gouverneur, en bovendien voorzitter 
van de Waalse Economische Raad. 
Dat is de gouverneur zo maar niet 
ontsnapt in een onbewaakt ogen
blik, opgezweept door de verhitte 
atmosfeer van een of ander Waals 
congres. Dat werd in koelen bloe
de geëist, als voorzitter van de 
Waalse Economische Raad, op het 
stadhuis van Charleroi, voor een 
select publiek dat de gehele Waal
se politieke regenboog vertegen
woordigde. Zelfs het voorname 
kerkelijk purper ontbrak niet. Het 
is dus geen woordkramerij van een 
politiek onverantwoordelijke, zon
der gezag of aanhang. Maar de eis 
van een officieuze Waalse Raad, 
gesteund door de brede Waalse 
opinie.' Eeh eis dus van Wallonië, 

Moest Vlaanderen werkelijk ge
ïndustrialiseerd zijn, en was zulks 
gebeurd door Wallonië, dan zouden 
wij inderdaad erkentelijk moeten 
zijn. De Walen zouden ons hieraan 
niet eens hoeven te herinneren. 
Maar Vlaanderen is niet geïndus
trialiseerd, het werd in den treure 
aangetoond, dat het in zijn geheel 
genomen industrieel onderontwik
keld is. En de gouverneur weet het 
ook, want hij spreekt over de in
dustriële opgang van . België, het 
dubbelzinnig clicheetje in de stijl 
van de schoolboekjes. 

"Tengevolge van die industriële 
onder-ontwikkeling levert Vlaande
ren haast 70 % van de Belgische 
werklozen, en degenen die werken 
verdienen gemiddeld 17 % minder 
dan in Wallonië. Daardoor komt het 
dat massa's Vlamingen werk zoe
ken in Wallonië, waar zij slecht 
worden betaald en als koelies be
handeld. Maar zelfs spijt de hoge 
werkloosheid en de lage lonen, zou
den wij erkentelijk moeten z'jn 
voor de tewerkstelling in Wallonië, 
indien Vlaanderen helemaal geen 
economische middelen had. Maar 
dat heeft het wel. 

Sinds een halve eeuw weet men 
dat er kolen zijn in de Kempen. Er 
moest sinds lang een bloeiende ko-
lenindustrie en nevenbedrijven tot 
stand zijn gekomen : men moest 
alleen maar de economische wetten 
laten spelen. Maar zelfs dat heeft 
men verhinderd. De kolenreserves 
mochten maar ontsloten worden 
wanneer het vast stond dat zij geen 
gevaar vormden voor Wallonië. 

De wens van de Vlaamse econo
mische Raad, die ontsluiting t« 
koppelen aan de Oprichting van 
nevenbedrijven werd afgewezen. De 
Vlaamse bodemrijkdom heeft niet 
CedieniL^MB 'd«- Vla^nse cemeea-

schap te verrijken, en haar te be
giftigen met een industriële uitrus-
tini:, die haar welvaart in de toe
komst zou verzekeren, maar om de 
kwijnende Waalse nijverheid in le
ven te houden. Daardoor werd de 
Vlaamse industriële opgang onmo
gelijk. In plaats van de tientallen 
miljarden te investeren in de streek 
waar zij economische vruchten 
zouden hebben afgeworpen, werden 
zij in de veroordeelde mijnen weg 
gesmeten. En toen er sprake was 
die uitzinnige verspillingspolitiek 
stop te zetten, eisten de Walen on
der bedreiging van sabotage en ge
weld dat de miljarden zouden blij
ven toestromen. En ook deze rege
ring zou gezwicht zijn, zoals al de 
vorige, hadden onze buitenlandse 
partners in de E.G.K.S. dat niet 
verhinderd. 

Maar ook nu bij de zg. streek-
economie van de regering wordt 
Wallonië opnieuw bevoordeeld, al 
telt Vlaanderen nu meer werklo
zen, dan Wallonië er in de toekomst 
volgens pessimistische vooruitzich
ten ooit zal tellen. En toch willen 
de Walen dat Vlaanderen hen de 
middelen zou geven om nieuwe nij
verheden op te richten. 

PEE - VLAMING»», 

Toen destijds door de Vlamingen, 
met het oog op de ontoereikende 
werkgelegenheid, nieuwe nijverhe
den werden gevorderd, toen werd 
dat door de gedistingeerde en an
dere economisten afgewezen als 
Vlaamse sentimentele on-economi
sche onzin. De Belgische economi
sche ruimte, zo doceerden zij, was 
een geheel, de industrie moest daar 
blijven waar zij economisch het 
meest renderend was. De pendel-
arbeid en de werkloosheid waren 
onontkoombare begeleidings-ver-
schijnselen van een bloeiende Belgi
sche economie. 

Wanneer nu in de Belgische 
ruimte, door louter economische 
factoren, bedrijvigheden uitvallen, 
dan moet die verminderde bedrij
vigheid worden goed gemaakt door 
nieuwe bedrijven in de economisch 
daarvoor aangewezen streek. En 
dat is Vlaanderen, waar kolen zijn 
en een uiterst vlugge wereldhaven. 
Wanneer die bedrijven in Vlaande
ren worden opgericht dan proteste
ren de Walen. De economie in 
Vlaanderen en Wallonië, verkondi
gen zij nu, moet complementair 
zijn d.i. malkaar aanvullen. En in 
de geest van de Walen betekent 
dat : de Vlamingen leveren de ko
len, de arbeiders en de toelagen en 
dan produceren de Walen de divi
denden en de hoge lonen voor zich
zelf. 

Wij weten sinds lang dat deze 
eenheidsstaat ook economisch een 
fopperij is, maar zoals hij er is, 

et hij eerst aan Vlaanderen de 
delen verschaffen om zijn eco-
iie op te bouwen. Omwille van 

ue elementaire rechtvaardigheid, 
na de miljarden verspilling in Wal
lonië en de jarenlange achteruit
stelling van de Vlaamse economie, 
omwille van de gunstige economi
sche factoren, mede ten bate van 
de gehele Belgische economie. 

« Vlaanderen eerst » betekent 
voor ons niet alleen eerst in de 
rangorde der volkse en staatkun
dige grootheden — mits eerbiedi
ging van de rechten der anderen, 
niet der voorrechten — maar tevens 
eerst aan de beurt. 

En wanneer dat ooit zou gebeu
ren dan zijn wij nog niet tot erken
telijkheid verplicht, dan zullen wij 
ons nog bitter herinneren wat voor 
mooie Vlaamse kansen er werden 
Verg^>oldï''">'S*'̂ '̂?** •̂̂ **sî ^»•'**** •̂*- -Ï*̂  

.en de zaak van het ZELFSESGHIKKINGSRECHT 

Geen T a l e n t e l l i n g 

WAAR S T A A N Wl |? 
Het Is momenteel merkwaardig 

stil aan het taaifront. 
Op het nationaal plan zijn de 

« echte » problemen aan de orde : 
Kongo, de sociaal-ekonomische po
litiek... Maar onafwendbaar nadert 
de fatale datum : 31 december 1960. 
Vele maanden voordien reeds zal de 
regering een beslissing moeten ne
men : talentelling of niet. En op 
datzelfde ogenblik zal Vlaanderen 
moeten bewijzen of het zichzelf 
weet te verdedigen, want ditmaal 
Is het ernst : het gaat noch min 
noch meer om leven,of dood van on
ze gemeenschap. 

De eerste slag hebben wij gewon
nen. De grootscheepse aktie rond 
29 november jl. bracht het vraag
stuk sterk In de aktuaUteit. Een 
Vlaams eenheldsfront vormde zich 
in korte tijd. Een barst liep dwars 
door de partijen heen en maakte 
het probleem voor de leidingen met
een «vervelend ». Eyskens die bij 
de interpellatie Duvieusart nog 
klaar antwoordde dat de talen
telling moest en zou gehouden wor
den, krabbelde terug en verschuilde 
zich bij de interpellatie Verroken 
achter dubbelzinnige en ontwij
kende antwoorden. 

De eerste slag Is gewonnen, de 
oorlog nog lang niet. 

Reeds poogt « men » de Vlaamse 
eendracht te verbreken. 

De klaar gestelde eis « geen ta 
lentelling » tracht de regering te 
ontzenuwen door een « objectieve 
talentelling » voor te stellen. Arti
kelen zoals dit van Hein Plcard in 
« Het Vrije Woord », waarin hij 
beweert dat een objectieve talen
telling in 1960 mogelijk is, zijn ze
ker niet van aard om het eenhelds
front te versterken. Of doet hij het 
alleen maar om eens wit te zeggen, 
waar alle anderen zwart zeggen ?... 

Misschien zal men wel op onze 
eis ingaan en voorlopig geen talen
telling houden in ruil voor nieuwe 
toegevingen — taalfacilitelten 
noemt men dat — van ons. Het 
wetsontwerp dat Lindemans en an
dere C.VJP.-ers is in dit opzicht ab
soluut te verwerpen. '^j ' .?P 

Trouwens de Ijver van sommige 
Volksvertegenwoordigers om som
mige plaatselijke taalproblemen 

een oplossing te geven is wat ver
dacht. De volksvertegenwoordigers 
Desmet en Devos hebben bv. een 
wetsvoorstel ingediend om een be
stuurlijk arrondissement Moeskroen 
(franstalig) op te richten. 

Het is toch klaar dat dit en an
dere problemen In h ï t geheel van 
de taalproblematiek en grondig 
dienen aangepakt ? 

Onze eis dient boven al KLAAR 
te blijven en eenvoudig : geen ta
lentelling. 

Het is nu nog stil. We moeten die 
tijd gebruiken om ons grondig op 
de hoogte te stellen van het pro
bleem en de aktiemiddelen te bepa
len voor de komende strijd. 

Dit wordt op dit ogenblik gedaan 
in verscheidene kringen. 

Maar ook onze vijanden zitten 
niet stil en zullen alle middelen 
aanwenden om ons te verdelen. Het 
is de taak van ons, nationalisten, 
de eisen klaar en scherp te blijven 
stellen en aan de spits te staan in 
de strijd. 

Daarom zal ons blad op deze 
plaats in een regelmatige rubriek 
onze lezers voorlichten en de ak-
tualitelten brengen over het ver
loop van de strijd. 

M. 

Hel 22« kongres van de Katolieke Vlaamse Landsbond 
Te Brussel werd dus het 22ste 

kongres gehouden van de Kat. VI. 
Landsbond. Er werd van de Lands
bond de laatste jaten niet veel meer 
gehoord, tenzij af en toe eens een 
patetlsche oproep van zijn voor
zitter, oud-senator Bouweraerts, 
die geen de minste weerklank vond. 

Het zal wel niemand verwonderen 
dat het kongres geen sukses werd. 
Maar dat men er, afgezien van de 
bestuursleden en sprekers, nog geen 
vijftien toehoorders samen-
kreeg, bewijst dat men In Vlaande
ren bedankt om nog mee te spelen 
in de vaudeville die de Landsbond 
in de grond steeds opgevoerd heeft. 

De Landsbond is steeds een in
strument geweest in de hand van 
Frans Van Cauwelaert om de 
vlaamsgezinden In de periodes van 
steigende misnoegdheid zand in de 
ogen te strooien, een soort veilig
heidsklep em stoom af te blazen. 
Het was overigens een zeer behen
dige zet : de Landsbond was niet 
de katolieke partij . Is niet de C.V.P. 
Wat er dus verteld wordt bindt de 
partij niet en men kan zich zelfs 
wat kritiek veroorloven. 

Op Vlaams gebied kan men al
dus de gematigde vlaamsgezinden 
lijmen en de (valse) indruk ver-
Wekken dat de Landsbond drukking 
Uitoefent op de parti j , i-i -i-- «-«• 

Het zou uitermate leerrok Sain de 
Wstorlék "te maken van de korigres-
gèQ van dd Ijandsbond tussen de 

twee wereldoorlogen. Er zijn inte
ressante, woelige kongressen ge
weest waar Van Cauwelaert en zijn 
handlangers door de kongressisten 
lelijk in den hoek geduwd werden ! 

Eén man is er goed bij gevaren : 
de voorzitter, de heer Bouweraerts, 
die als beloning voor zijn goede 
diensten een senators-zetel kreeg. 
De huidige onder-voorzitter is 
volksvertegenwoordiger Leo Linde
mans, die er waarschijnlijk op 
speculeert de Landsbond te gebrui
ken om zijn parlementair mandaat 
veilig te stellen. Wij vermoeden 
dat het veeleer in die strikt per
soonlijke zin Is dat hij de Lands
bond ziet als een < pressure group >, 
want hij is wel te verstandig om 
niet te weten dat de C.V.P. zich 

geen zier bekonmiert om lands
bonden die in handen zijn van ge-
dweeë partijkreaturen. 

Wij vragen ons ook af of derge
lijke potsierlijke vertoningen van 
nationale kongressen met vijftien 
aanwezigen de Vlaamse zaak in de 
ogen van buitenstaanders niet gro
telijks schaden : als het maar dat 
is... La Libre Belglque zal triomfe
ren. 

Nu, de ondervoorzitter, Mr. Lin
demans, Is goed bevriend met de 
beschermeling van La Libre Be'gl-
que, Saint-Remy, vermits ze samen 
wetsvoorstellen indienen om de 
tweetaligheid in het onderwijs m 
Vlaamse gemeenten te bevorderen... 

Staat dat ook op het programma 
van de Landsbond ? 

De macht van de Holdings 
Volgens de brosjure « Holdings 

en ekonomlsche demokratie > uit
gegeven door het AB.V.V. in 1956 
kontroleerden de financiële groe
pen einde '54 talrijke ondernemin
gen met totaal activa van ongeveer 
370 miljard. 

Daarvan vertegenwoordigde : de 
Société Générale 170 miljard; 

De groep de Launoit 50 miljard; 
De groep Solvay-Janssen-Boël 

40 miljard; 
De groep £kni)aln 2i miljard; 
De groep Sofin'a 25 miljard; 

De groep Petroflna 13 miljard; 
De groep Electrobel 12 miljard; 
De groep Evence Coppée 8 mil

jard; 
De groep Lambert 5 miljard. 

Het zijn die groepen die de indus
trialisatie van Vlaanderen sabote
ren. En veel last met het Vlaamse 
A.B.V.V. hebben ze niet. De Walen 
gaan immers niet voorop. 

En een aanpak van bet vraagstuk 
door het Vlaamse A.B.V,V, moet 
men niet verwachten. 
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SOCIAAIEKONOMISCHE PROBLEMEN IN VLAANDEREN 1 
iiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiimwtii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiit door Mr. F. Van der Eist tHiiiiiiHiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini 

We geven hierbij het begin van de uitstekende rede door Mr. Van der 
Eist uitgesproken In de Kamer WJ de begroting voor Ekonomlsche Zaken, 
In de volgende nummers zullen we de rest van de tekst geven. 

Nederland is dit 

Vlaming, wij bedelen n ie t ! . 

«WAT IS DAT NU?» 
Arbeiders hebben recht op waarheid 

Het weze me vergeven de tilel 
« Wat Is dat nu > ontleend te heb
ben aan de Volksmacht van 28-11-
1959. Over wat ik In genoemd num
mer las, zei Ik zelf spontaan de 
titel van het artikel na •« Wat is 
dat nu ? *. 

Het A.C.V. schijnt het A.B.V.V. 
met de vinger te wijzen omdat er 
veel polttiekers op het congres van 
het A.B.V.V. waren. De Volksmacht 
schrijft hierover : « Ona mensen 
Van het A.C.V. verwondert dat na
tuurlijk dat op 't A.B.V.V. congres 
meest politiekers aan het woord 
kwamen »... « 't Zijn daar veel 
A.B.V.V.-lelders ook parlementair ». 

En hoeveel A.C.V.-voormannen 
zijn er parlementair ? Roemt het 
A.C.V. er zich niet op dat 60 % der 
C.V.P.-gekozenen kandidaten door 
het A.C.V. zijn voorgedragen? Waar
om nu anders huichelen ? 

Waarom ? Het artikel zegt dat de 
socialisten veel spel maken In de 
telivisie om de bevordering van de 
Vlaamse kuituur. Wat doet het 
A.C.V. voor ware kuituur autonomie? 
Of beter wat doen de A.C.V.-parle
mentaire voor ware kultuurautono-
mie tijdens de debatten in het 
parlement ? Het antwoord is op 
voorhand gekend. Zij steunen het 
tot stand kom«n van de kuituur-
raden. 

Maar welke kultuurraden ? De 
gekende dl« veel advies mogen ge
ven en weinig spreek hebben hoe 
het zou moeten zijn. Moesten de 
syndicaten «lechts de machten mo
gen uitoefenen zoals uw parlemen
tairen aan de kultuurraden geven, 
hoelang zou het duren alvorens de 
sjmdlcaten de ekonomle van dit 
gezegend land zouden ontredderen 
om meer daadwerkelijke macht te 
veroveren. 

Waarom steeds twee maten en 
twee gewichten ? 

•< Hoe zit dat met de spoor
wegen ? » lezen wij verder. Inder
daad de vraag is Juist gesteld. De 
Ubre schrijft dat het spoorwegnet 
tfailjiet gaat. Het simplistisch ant
woord dat ik in zelfde artikel lees 
Is dat een lening van twee miljard 
op enkele dagen onderschreven 
was. De grootse conclussie van deze 
ernstige vraag luidt : « Ik ken 'n 
minister die wel leute zal gehad 
hebben ! > 

Een klein wedervraagje. Hebben 
de arbeiders en In zonderheid de 
abonnenten op genoemd blad wan
neer zij dat artikel lezen ook 
« leute •» ? Hebben de arbeiders 
« leute > wanneer de spoortarieven 
opnieuw stijgen en hun werkabon-
nement opnieuw meer moeten be
talen ? Hebben de arbeiders « leu
te » wanneer die zelfde « leutige > 
minister hun 3 F. op een brief doet 
plakken wanneer zij uit Wallonië 
of uit Frankrijk midden de week 
eens een brief naar hun vrouw en 
kmders willen zenden ? Hebben de 
arbeiders « leute » met de sleutel 
die ook steeds op hun geldbeugel 
past ? Het is toch een sleutel door 
christen democraten gemaakt of la 
het een vergissing ? Met het syndi
caat hebben de arbeiders < leute > 

omdat zij opdracht, kregen voor de 
mannen van het syndicaat te stem
men en omdat dat zelfde syndicaat 
nu de schijn wil geven niets met de 
politiekers te zien te hebben en er 
ver af te staan. Heel wat arbeiders 
bewaren hun Volksmacht en halen 
de bladen tussen Pasen en het Be
taald Verlof '58 verschenen eens 
terug boven omdat zé de indruk 
krijgen dat de uitgever niet meer 
dezelfde is. 

Laat. de « leute » aan P.W, en aan 
de sleutelmakers maar geef toch 
eindelijk een woord waarheid aan 
hen die moeilijk hun brood verdie
nen en er nochtans een zwaar deel 
van afstaan om hun syndicaal lid
maatschapsgeld te betalen. 

Moeten wij verder lezen ? Moe
ten de arbeiders en Inzonderheid de 
75 % der Belgische werklozen die 
in Vlaanderen wonen en de 235.000 
Vlaamse mobielen die elke dag bui
ten hun provincie werk dienen te 
zoeken, U loven en bewieroken ? 
Moeten deze » in de steek gelate-
nen » U verder volgen en uw 
triomf zingen enkel omdat hun 
klnders nu gratis school mogen lo
pen, ook als ze de vrije school ver
kiezen ? Of moeten ze U loven om
dat zij eens thuis van school rood 
mogen gaan worden in de gloei en 
de geestesatmosfeer van de Waalse 
groot-industrie en in de vuile, onge
zonde diepe Waalse mijnschachten? 
Of moeten ze Uw roem verkondigen 
omdat zij dag in dag uit zullen mo
gen stempelen ? Moeten zij nu alles 
wat zich de naam clnristelijk toe
eigent loven en bezingen omdat 
Juist die christenjken de Limburg
se mijnen laten marginaal maken? 
Omdat de sleutelmakera de Lim
burgse kolen naar Wallonië doen 
voeren waar de Vlaamse' volks
macht-lezers ze kunnen gaan be
werken ? Moeten ze V loven omdat 
onder de CV.P.-regeringen — ook 
en vooral homogene — waar uw 
syndicale vertegenwoordigers de 
sterkste groep vormden, omdat er 
ook dan geen verbreding in feite 
kwam van het kanaal van Terneu-
zen, geen uitbreiding en werkgele
genheid rond de haven van Zee-
brugge, geen ten uitvoerlegging van 
het geplande Boudewijnkanaal van 
Zeebrugge naar Antwerpen. Moeten 
zij uw syndicale voorman en voor
zitter van de Vlaamse C.V.P., dhr 
Bertrand loven evenals z'Jn fractie 
Vlaamse C.V.P.-ers die dhr Ber
trand voorzitter maakten maar die 
toelieten dat het stikstof bedrij f. zo 
nodig in Limburg om de werk oos-
heid in Vlaanderen tegen te gaan 
en waarvan dhr Bertrand vóór hij 
voorzitter was steeds de mond van 
vol had, nu gebouwd werd in Terte? 
Moeten zij U loven omdat de indus
trialisatie van Vlaanderen U koud 
en onverschillig laat ? Moeten de 
arbeiders en vooral de werklozen U 
geloven en loven wanneer ge de In
druk wil geven dat ge ver af staat 
van hen die gij zelf als kies-kandi-
daat voorstelde en die 43 miljard ga
ven om « op te maken > in mijnen 
die men nu sluit, en dit in 10 Jaar 
t i j d ! Wat moeten uw lidgeldbeta-

Wanneer ik het woord neem is 
het niet om de specifieke belangen 
te verdedigen van een of andere 
nijverheidstak of van een bepaalde 
streek. Ik wens hier de aandacht te 
vestigen op de sociaal-ekonomlsche 
levensvoorwaarden van de Vlaamse 
volksgemeenschap en op de grote-
bezorgdheid en de stijgende onrust 
In Vlaanderen. De jarenlange ver
waarlozing en achterultstelling van 
de Vlaamse sociaal-ekonomlsche 
problemen In de belgische een
heidsstaat heeft geleld tot een toe
stand die onrustwekkend is vooral 
met het oog op de toekomst. 

Men kan zich gemakkelijkheids-
halve op het standpunt stellen dat 
België maar één sociaal-ekonomisch 
geheel vormt, dat men de belgische 
ekonomle moet beschouwen als een 
geheel, zich vastklampend aan sta-
tijstieken die de gemiddelden geven 
voor gans het land. 

Maar dit is dan toch maar struis
vogelpolitiek, op lange termijn niet 
zonder gevaar in een pluri-natio-
nale staat als België. 

Men kan niet blijvend negeren 
dat zich in Vlaanderen specifieke 
sociaal - ekonomlsche problemen 
stellen, die niet van zelf een oplos
sing zullen krijgen. 

Een gematigd en bevoegd man 
als Prof. Devreker schrijft In zijn 
boek « Welvaartsproblemen In 
Vlaanderen » (uitgegeven door het 
Willemsfonds) : 

« De relatieve welvaartsachter
stand van het Vlaamse landsdeel in 
het kader van onze nationale eko-
nomie wordt door de Vlaamse volks
gemeenschap meer en meer aange
voeld als een echt welvaartstekort. > 

Als hoofdsymptomen van deze 
toestand geeft hij op : 
— de hoge graad van werkloosheid; 
— de hoge mobiliteit der arbeids

krachten welke blijkbaar het 
sociaal aanvaardbare optimum 
overschreden heeft; 

— de volksvreemdheld van grote 
delen van.ona bedrijfsleven. 

Wij kunnen er aan toevoegen o.m. 
de lagere lonen, het lager welvaarts
peil. 

Wat de werkloosheid betreft, het 
gemiddelde voor de Vlaamse gewes
ten ligt bestendig boven het gemid
delde voor het Rijk en is door de 
band 3 maal hoger dan in Wallo
nië. 

Ook wannéér wij — theoretisch 
— de volle tewerkstelling volgens 
de krlterla van Beveridge bereiken, 
blijft Vlaanderen in feite geteisterd 
door werkloosheid, die gekarakteri-
.seerd struktureel is. 

Naast de officieel geregistreerde 
werkloosheid is er de verdoken 
werkloosheid, door de overbezetting 
van de landbouwsektor en de ter
tiaire sektor. 

Er is de hoge graad van mobli-
tejt (gecgrafische mobiliteit) der 
arbeidskrachten : volgens sommi
ge gegevens is niet minder dan 
40 % van de aktieve bevolking in 
België buiten haar woongemeente 
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werkzaam (in 
slechts 25 % ) . 

Het aantal Vlaamse forensen die 
hetzij in Wallonië, hetzij te Brussel 
tewerk gesteld zijn bedraagt onge
veer 100.000; het aantal grens
arbeiders dat naar Frankrijk gaat 
werken minstens 35.000; het aan
tal seizoenarbeiders zou minstens 
20.000 bedragen. 

Daarbij komt de uitwijking : het 
uitwijkingsoverschot van Vlaande
ren naar Wallonië en Brussel zou 
voor de periode 1947-1956 65.000 
bedragen. 

Het is onbetwistbaar dat er in 
Vlaanderen een tekort aan werk
gelegenheid is. 

Volgens Prof. Van Mechelen gou
den nauwelijks 65 % van de Vlaam
se werknen^ers in loondienst een 
kans hebben om hun arbeidskracht 
te valorizeren in hun eigen volks
gebied. 

Daar waar 50,7 % van de bevol
king in de Vlaamse provincies 
woont, is slechts 42,2 % tewerk ge
steld in Vlaanderen; in Wallonië, 
met 33,9 % van de bevolking, is 
35,1 % tewerk gesteld; te Brussel, 
met 15,4 % van de bevolking : 
22,6 %. 

Het is duidelijk dat Wallonië een 
overgeïndustriallseerd gebied is, 
met niet alleen volledige tewerk-
stelHng, maar met tekort aan el-
gen arbeidskrachten; dat daar
tegenover Vlaanderen een indus
trieel - onderontwikkeld gebied ia. 

Wij vinden deze toestand weer
spiegeld In het verbruik van elec-
trische energie voor Industriële 
doeleinden : 

35,3 % voor de Vlaamse provin
cies; 

63,9 % voor de Waalse provin
cies. 

In acht genomen de demografi
sche evolutie wordt de toestand 
steeds rampspoediger voor Vlaan
deren. 

Een gevolg van deze ongezonde 
toestand Is de lagere levensstan
daard in Vlaanderen. 

Door het Centnun Harmei werd 
hierover een grondig onderzoek in
gesteld, waarvan de besluiten geen 
twijfel open laten. In het dokument 
nr. 225 van voormeld Centrum 
komt Prof. De Jonghe tot de vast
stelling dat het gemiddeld loon van 
de Vlaamse arbeider per Jaar 7.380 
P. lager ligt dan dit van de arbei
der in Wallonië. 

Globaal geeft dit voor de Vlaam
se arbeidersgemeenschap een jaar
lijks loonverschll dat kan berekend 
worden op 3,5 ^ 5 miljard F. ! 

De minderwaardige positie van de 
Vlaamse volksgemeenschap In de 
belgische nationale huishouding 
vinden wij ook weerspiegeld in 
de verdeling van het nationaal in
komen. Globaal gezien bereikt het 
Vlaams nationaal inkomen 37 h 
42 % van het belgisch nationaal 
inkomen, daar waar het bevolkings
aandeel 51 % is ! Het verschil is 
enorm te noemen : het is de uit
komst van de achterstand van de 
Vlamingen in dit land op ve'erlei 
gebied. 

Ik moet mij hier noodzakelijker
wijze beperken tot het schetsen van 
een algemeen beeld, dat echter 
welsprekend genoeg is. 

Men kan zich verdiepen in de 
vraag hoe deze toestand ontstaan 
is en o.m. wijzen op bepaalde his
torische faktoren. Evenwel zal men 
uiteindelijk moeilijk kunnen be
twisten dat deze toestand ontstaan 
Is onder een stelsel van liberale-
kapitalistische ekonomie, en dat de 
Staat te kort geschoten is aan zijn 
taak, het weze dan een aanvullende 
en corrigerende taak. 

Sedert Jaren kan men in de mees
te landen van West-Europa wijzen 
op de resultaten van een regionale 
economische politiek, die doelbewust 
gevoerd werd. 

In 1945 reeds werd in Groot-Brit-
tanië deze politiek ingezet met de 
« Distribution of Industry Act ». 
Lord William Beveridge in zijn be
roemd rapport « Full employment 
In a free society » stelde overigens 
een « controlled location of indus
try » als een der voorwaarden voor 
het slagen van een politiek van 
volledige tewerkstelling. 

In Nederland werd in 1949 het Di
rectoraat-generaal voor de Indus
trialisatie ingesteld en de Hoofd
commissie voor de Industrialisatie 
opgericht, waarvan de Vaste Com
missie voor reglona'e vraagstukken 
een onderdeel is. De wet op de ont
wikkelingsgebieden dateert van 
195L 

Op het voorbeeld van Nederland 
kom ik verder terug. 

In Frankrijk start men in 1950 
met een « Plan national d'aména-
gement du territoire », met als doel 
de ontwikkeling der achtergebleven 
gewesten. 

In Italië wordt, eveneens in 1950, 
de « Cassa per 11 Mezzogiorno » op
gericht. 

In Noorwegen wordt in 1952 het 
ontwikkelingsplan voor Noord-
Noorwegen aangevat. 

Ook in Ierland wordt een « Un
developed Areas Act » uitgevaar
digd (1952). 

Afzonderlijk en los van elkaar 
hebben een reeks landen, met ove
rigens een verschillende economi
sche structuur, tien Jaar geleden 
reeds de behoefte ondervonden om 
door een aangepast beleid een be
tere ruimtelijke verdeling van de 
economische welvaartsbronnen bin
nen hun grondgebied na te streven. 

Alleen in België werd deze be
hoefte schijnbaar niet aangevoeld, 
omdat het groot-kapitaal en de 
gr oot-nij verheid, als verdedigers 
van de zgn. « gevestigde belange» » 
het goed vonden zich te verzetten 
tegen de industrialisatie van Vlaan
deren. 

Vorig jaar nog schreef het Ver
bond der Belgische Nijverheid in 
een brief aan de Eerste Minister : 
« Dans Ie cadre de l'économle de 
marché, Ie róle de 1'Etat dolt se U-
miter k créer les conditions géoé-
rales propres h favoriser une expan
sion normale, tout en laissant & 
1'initlatlve privée Ie Ubre choix des 
moyens et Ie soin de les utlllser. » 

En in verband met de ontwerpen 
voor een schuchtere regionale eco
nomische politiek acht het Verbond 
der Belgische Nijverheid het nodig 
zich te verzetten : « insiste pour 
qu'aucune mesure ne soit prise qui 
favoriserait 'es localisations anti-
économiques ». 

Wij hebben het gevolg van dit 
verzet gezien, toen de regering de 
vertrouwenskwestie gesteld heeft 
tesen de amendementen De Saeger. 

Iers-arbeiders en werklozen dan 
geloven als zij in hetzelfde 
Volksmachtnvrnner onder « Ons 
standpunt » op 23-11-59 le
zen ; '< De Vlamingen strui
kelen geen tweemaal over de
zelfde steen. Wij zijn eerlijke men
sen. Het is misschien niet moeilijk 
onze goede trouw eenmaal te ver
schalken. Maar geen tweemaal ! > 

V/at moeten de arbeiders 
en de werklozen geloven wan
neer ge schermt met de een
heidsstaat en de eenheids
partij die hen zoveel ellende 

brengen ? Wanneer ge samen met 
alle sleutelmakers steeds Vlaande
ren in de steek laat omwille van het 
dierbare België als eenheidsstaat. 
Wanneer ge de toestand der werk
lozen hopeloos maakt ? Wanneer 
uw voorman - premier - sleutel
maker zelf openbaar zegt dat hij 
zijn stelling van 1953 moet herha
len namelijk dat de oplossing van 
de werkloosheid van Vlaanderen 
enkel te vinden is in het verhulzen 
van de werklozen naar Wallonië 
waar werk te veel is. Dat zei DE 
Vlaming. Wat moeten zij dan ge

loven als het A.C.V. in dat zelfde 
artikel « Ons standpunt » schrijft: 
« Vlaanderen is geen kolonisatie-
gebied. Onze grond is ons heilig >. 
En de mensen die deze grond be
wonen ? Wanneer ge dat werkelijk 
meent dat die grond en die men
sen U heilig zijn, waarom bekampt 
ge ons dan in onze strijd voor de 
oplQss'ng van alle Vlaamse proble-
m.en die enkel te vinden is in een 
federale Belgische staat ? DAT Is 
de ware sleutel voor Vlaanderen en 
alleen met DAT zal het verande
ren. H. Verhegghen, Maat Ass. 
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Beschouwingen over Kompromissen 
DE HOUDING VAN DE REGERING 

(Vervolg) 

De kwade trouw van de regering 
was reeds gebleken onmiddellijk n a 
het in werking treden der wet van 
28.6.1932 toen het er op aankwam 
tot de aanstelling over te gaan ener 
Vaste Kommissie voor Taaltoezicht 
Ingevolge de bepaling van art. 13 
der wet. Immers het koninklijk be
sluit tot oprichting dateert van 
15 mei 1933, de officiële instelling 
van 12.12.1933 en het effectief in 
werking treden van 1934. 

Deze vertraging was opzettelijk 
gewild geworden om lid 4 van art. 
13 te ontwijken, dat de regering ver
plichtte het advies van de Kommis
sie in te winnen voor alle belang
rijke toepasslngsgevallen der wet. 
Vermits de Kommissie dus nog niet 
bestond en dus niet kon geraad
pleegd worden nam de regering op 
elf januari 1933 vlug een koninklijk 
besluit waarbij het Frans als de be-
stuurstaal werd opgelegd aan al de 
staatsdiensten en de aan de staat 

ondergeschikte openbare besturen 
en overheden In de Brusselse ge
meenten. 

De stap In de algehele Brusselse 
verfransing was hiermee gezet. An
deren zouden volgen. 

Niettemin nam de regering Elys-
kens nu haar toevlucht tot de wet 
van 1932. 

De Vlaamse opinie wachtte er 
echter niet op om onverwijld het 
ongerijmde van die stelling aan het 
licht te brengen. De wet van 1932 
houdt geen enkele bepaling in die 
tot een talentelling verplicht. Hoog
stens kan gezegd dat zij naar een 
talentelling verwijst, waar meestal 
dan nog is aangenomen dat het 
hier de telling van 1930 betreft, op 
grond van de geest der wetgeving, 
de ratio legls, de memorie van toe
lichting, de voorbereidende werk-

eaamheden.'de opeabaxè besprekin
gen In de wetgevende lichamen. Kor
tom aJles was « M P gericht om de 
Vlaamse hj^rotheek die zwaar op 
het openbare leven woog te lichten 
en eena en voor goed dat kanker
gezwel weg te nemen, door zowel 
aan de Walen als aan de Vlamin
gen de Integriteit van hun belder 
gebieden te waarborgen (vandaar 
he t principe der eentallgheid). 

Toen ging de regering, als ant
woord hierop, en ten einde raad, 
over tot de oprichting ener kom
missie die de kno(^ moest door
hakken of ja dan neen uit de wet
geving de verplichting ener talen
telling kon gekonkludeerd worden. 
Maar deze kommissie bracht het 
tot geen akkoord : de meningen 
waren verdeeld. 

Dat de regenng In deze stand 
van zaken het beginsel zou toege
past hebben « In dubiis abstine, 
d.1. de onthouding In twijfelachtige 
gevallen > ware zeer normaal ge
weest, doch uitgaande van haar wil 
zich met de dekmantel der talen-

telling te tooien om de beoogde 
verfransing te doen zegevieren 
beproefde zij een ander middel. Zij 
vroeg het advies van de raad van 
state, die na onderzoek positief 
adviseerde voor het houden dér 
talentelling. De reaküe tegen dit 
willekeurig advies was heftig en 
weldra ging geen kracht meer uit 
van deze sterk omstreden mening, 
te meer daar de regering in gebreke 
bleef dit advies en haar motivering 
te publiceren wellicht om reden 
van de zwakheid die het vertoonde. 

Trouwens bleek onmiddellijk dat 
het advies slechts aan de frans-
talige kamer werd aangevraagd, 
wat nogal grof was en dat men ook 
dood zweeg hoe de vraag der rege
ring juist was geformuleerd gewor
den. 

Wanneer men dan bedenkt dat 
de regering niet gehouden is de 
adviezen van de staatsraad op te 
volgen, vermits in deze slechts lou
ter konsultatlef opgetreden wordt, 
en de regering er vaak in de prac-
tijk geen rekening mede heeft ge-

De les van V i lvoorde 
.1. DEZE STAD MAG FIER ZIJN 

Uit het puike boekje van Lic. Fil. 
H. AELVOET handelend over de 
honderd vijfentwintig jaar verfran
sing in de agglomeratie en het ar
rondissement Brussel blijkt dat 
Vilvoorde de enige belangrijke ge
meente rond Brussel is, waar de 
groei van dorp naar stad zich vol
trokken heeft in het voordeel van 
de Vlamijigen. Dit niettegenstaande 
snelle industriële ontwikkeling en 
het bestaan van drie als verfran-
singshaarden werkende legerdien
sten. 

Een der hoofdzaken daarvan is 
ongetwijfeld de vlaams-nationale 
druk op de andere partijen. Het be-
wegingsleven was in Vilvoorde tus
sen beide wereldoorlogen zuiver 
Vlaams en werd geleid door vlaams-
natlonahsten en Vlaamse oud-strij-
ders. 

De Vlaams-nationalisten oefenden 
door dit bewegingsleven een zodanig 
«terke druk uit op de andere par
tijen, dat deze werkelijk gedwongen 
waren tot het volgen van een 
Vlaamse lijn. 

De ouderen mt lieze partijen zul
len zich daarop misschien wel be
roemen en het aanzien als een per
soonlijke verdienste, maar zonder 
de prikkel van een wakkere groep 
Vossen en Nationalisten zouden ook 
zij bezweken zijn voor de macht 
van de Iransgezinde kringen uit 
hun partij. De oude nationalisten 
uit Vilvoorde mogen fier gaan op het 
feit dat zij het Vlaams wezen van 
die stad gered hebben. 

2. BARSTEN SEDERT 1944 

Nu is het geweten dat Vilvoorde 
na de laatste oorlog ook zijn bitter 
deel gekregen heeft van een dolle 
repressiewoede. 

Ook daar waren het de franskil
jons, die onmiddellijk na de Mei
dagen de deuren bij de Duitsers om
verliepen, overtuigd dat zij waren 
dat Duitsland, zoniet voor onbe
paalde tijd, dan toch voor lange ja
ren zou heersen. Verbaasd, we'dra 
ongerust, zagen de Vlaams-natio-
na'isten hoe de franskiljons niet 
alleen de meeste van "hun machts
posities bleven behouden, maar hoe 
het er zelfs de schijn van weg had 
dat het franskiljonisme door zijn 
elastische aanoassing aan de nieu
we machthebbers, het Vlaams na
tionalisme meer en meer zou ver

dringen, zo het V.N.V. zich afzijdig 
bleef houden. 

Zoals overal in Vlaanderen wer
den ze ook in Vilvoorde aktief 

Het onvermijdelijke gebeurde bij 
het einde van de oorlog. 

Het waren dikwijls personen, die 
zich in Mei 1940 zeer vriendelijk te
gen de Duitsers hadden gedragen, 
welke het luidst « Houd de dief 1 » 
riepen in 1944. 

Het Vlaams-nationalisme lag 
overal lam. Ontdaan van deze prik
kel, welke de partijen Vlaams hield 
tussen de twee wereldoorlogen, ver
toonde ook Vilvoorde zeer gevaar
lijke franskiljonse barsten. Grote 
warenhuizen deden aan tweetalig
heid, kunstkringen als de Portaels-
kring, sportverenigingen als de 
Park Tennis Club helden over naar 
het Frans, bioskopen gaven aktua-
liteiten in het Prans en In de hoofd
kerk bv. deed men aan ziekelijk 
snobisme door een Franse preek te 
geven, niet in een vroege mis, wat 
desnoods nog zou kunnen aanvaard 
worden, maar in de laatslapersmis, 
waar weinig godsvrucht, maar veel 
gegeeuw. toiletvertoon, maar veel 
met mooie wagens mee gepaard 
gaan. Het leven in de kaaemes was 
omzeggens hoofdzakelijk f rans en 
de Vlamingen speelden er vertaal-
slaaf, terwijl officieren het recht 
hadden te beweren dat ze « koppijn 
kregen als ze Nederlands hoorden » 
spreken. Dat kon gebeuren omdat 
de doeltreffende vlaams-nationale 
prikkel ontbrak. 

De ergste barst werd zichtbaar op 
het Voor, waar enkele Walen wel 
gaarne hun huisje hadden, maar 
niet konden begrijpen dat deze 
gunst ook meebracht dat ze het 
Nederlands als enige officiële taal 
moesten aanvaarden. Ook de kerk 
begaf, zoa!3 zij begaf in Wezem-
beek-Oppem, en een verfransings-
proces, dat tussen de twee wereld
oorlogen geen kans zou gehad heb
ben, zette in. Walen roerden zich 
heftig en bij de gemeenteverkie
zingen van 1850 schreef een libe
rale kandidaat «elfs openlijk dat 
hij alles zou in het werk stellen om 
het Frans te doen ingang vinden 
op het gemeentehuis. De partijlei
ding aanvaardde die aanval op on
ze wetten en steunde hem zelfs door 
haar blad tweeta'ig te laten ver
schijnen. De C.V.P., steeds gekend 
— zie Meisbroek, Zaventem en on
langs nog Gent — om haar dubbel
zinnige houding in haar strijd voor 
Vlaamse rechten — laste eveneens 
Franse artikels in. 

3. HOE STAAN DE ZAKEN NU T 

Wetende dat het uiteengeslagen 
nationalisme terug tot leven kwam 
en verrast door een kleskampanje 
en propaganda van de Volksunie, 
die geleid heeft te t een zeer goede 
stemmenwinst (30 %) werd bij de 
gemeenteverkiezingen van 1958 
geen prietpraat meer verteld tegen 
de zwarten en kreeg geen enkele 
kandidaat nog de kans om te be
loven dat hij het Frans zegevierend 
zijn Intrede op het gemeentehuis 
zou laten doen. 

De vlaamsgezmden in CV.P. en 
bij de liberalen hebben daarvan 
geprofiteerd en besturen nu de 
stad. Nu echter onder sterke druk. 
Aan de éne kant hebben honder
den personen bij de gemeentever
kiezing ofschoon innerlijk over
tuigd van de noodzaak van de 
Vlaams nationale prikkel, voor hen 
gekozen terwijl aan de andere 
kant de worm knaagt van het her
oplevend en wanhopig strijdend 
Iranskiljonisme. geleld vanuit het 
Voor o.a. door een ex-kolonel die 
uit een militaire dienst uit Vilvoor
de wegmoest, omdat hij geen Ne
derlands kende, maar die gezwo
ren heeft wraak te nemen door, 
eens op pensioen gesteld, mee te 
doen aan de aktie van die groep 
met zeer lange naam, maar door 
Vlamingen « Peerdefamiliebond > 
geheten. 

Aan die vlaamsgezinden kan 
slechts één raad gegeven worden : 
geef asjeblief geen zier toe aan de 
aktie van de franskiljons, en volg 
krachtdadig de Vlaamse lijn. Doe 
vooral een inspanning om het 
Voor (het gebruik van Beauval is 
niet erkend) zoveel mogelijk met 
Vilvoorde te verbinden en er alle 
franselarij te verbarmen. Wie cp 
het Voor komt wonen, weet dat er 
met hem niet meer medelijden 
moet betoond worden dan met de 
tienduizenden Vlamingen die zieh 
in Waiionië vestigen, n e t voor hun 
genoegen zoals de beren die een 
huisje met een tuintje zoeken in 
Vilvoorde, maar omdat ZE MOE
TEN, want de Belgische ekonomie 
is zo geregeld dat de Vlaming van 
armoe uren ver van zijn woon
plaats op zoek moet gaan achter 
werk. 

Natuurlijk wordt ook van de gro
te warenhuizen verwacht dat ze op
houden met hun onzinnige tweeta
ligheid, terwijl de bioskoopeige
naars hopelijk spoedig zullen in
zien dat het vertonen van Franse 
aktualiteiten dwaas is. Tenslotte 
mocht dat verouderd gebruik van 
Franse preken in Vlaamse gemeen
ten wel afgeschaft worden. Het Is 
a-sociaal en verhoogt zeker de 
liefde voor de Kerk niet, die reeds 
een kapitale flater beging — of is 
die al uitgewist ? — door het Frans 
te aanvaarden voor bepaalde ker
kelijke plechtigheden m het Vlaam
se land, 

BESLUIT 

Deze les over het wonderbaar 
standhouden van het Nederlands te 
Vilvoorde, dank zij het Vlaams-
nationalisme, en het feit dat ei en
kele gevaarlijke barsten ontstonden 
sedert de verzwakking van dat 
Vlaams-nationalisme, deze les moet 
ons doen terugkomen tot de kern 
van de zaak. 

Rond Brussel ging sedert het na
tionalisme lamgelegd werd Evere 
verloren, Ganshoren, Koekelberg, 
St. Agatha-Berchem, Anderlecht, 
Sint-Jans-Molenbeek CB Jette. 

Dit alles zijn de bittere vruchten 
van het passlvistische zoetwater 
flamingantisme. 

Geen enkel van de unitaire par
tijen heeft de moed gehad dit ver
lies van honderden betrekkingen 
voor onze kinderen te verhinderen. 
Erger, bij de laatste verkiezingen 

hebben kandidaten van die par
tijen de belofte ondertekend de 
verfransing nog te bevorderen. In
dien op plaatselijk vlalc, dank zij 
onze druk, veel kan veriiinderd 
worden, dan is het duidelijk dat er 
tegen die verfransing. zo lang als 
Eelgië een unitaire staat blijft, 
slechts één doe'.treffend verweer
middel bestaat : het federalisme, 
dat de macht in onze hand legt. 

Slechts één partij streeft het 
federalisme na : De Volksunie. Tot 
heden kon Vilvoorde gevrijwaard 
blijven tegen verfransing dank zij 
sterke Vlaams-nationale druk, 
maar hoeveel is er elders voor ons 
volk niet verloren gegaan sedert 
1947? Het bestaan van de Volks
unie alleen verhindert thans het 
ergste maar het doel Is ZELF-
BISTULIR i Jonge Vos. 

houden en houdt, bleek ook de 
gezochte uitweg van de raadpleging 
van de raad van state geen oplos
sing te bieden voor de plannen van 
de regering Eyskens. Zij zal thans 
haar toevlucht nemen tot een an
dere taktiek, meer omfloersd en 
verscheiden maar niet minder ge
vaarlijk, waarop de waakzaamheid 
der Vlaamse opinie voortdurend-en 
levendig zal moeten toegespitst 
worden. 

Aan tegenstrijdige en verwar
rende verklaringen en uitspraken 
zal het dus niet ontbreken zowel 
van wege de regering zelf als van 
de partijen die er deel van uitma
ken. De ene dag wordt gezegd dat 
de regering met een ontwerp voor 
de dag zal komen, de andere dat 
het parlement zelf initiatieven zal 
mogen nemen om tot een oplossing 
te geraken. Wanneer echter na de 
interpellatie Verroken het parle

ment duidelijk voor zijn verar t -
woordelijkheid wordt gesteld i-n 
verzocht wordt zich uit te spreicen 
voor of tegen de afschaffing dar 
talentelling springt de regeijiig 
onmiddellijk tussen beide om rle 
ingediende motie Van Elslande te 
doen Intrekken ten gunste van de 
niet5 zeggende vertrouwensmoiie 
Du Bus de Wamaffe, Maar als de 
Volksuniegekozene dan op zijn 
beurt een klaar geformuleerde mo
tie indient en erop staat dat er zou 
gestemd worden ontvluchten de 
meerderheidspartijen, na een be
denkelijke polemiek in de kamer, 
hun verantwoordelijkheden en om
zeilen een duidelijke stellingname 
met enkele vage beloften en spits
vondigheden. De zogezegde eenheid 
in de C.V.P. partij blijkt plots een 
splitsing te zijn in twee afgetekende 
kampen : de verklaring Lamal in 
de Kamer laat geen schijn van on
zekerheid hierover bestaan en hoe 
de Vlaamse pers het ook poogt t« 
verdoezelen de Waalse stellingname 
is duldehjk : zo geen oplossing in 
1960 toepassing der wet van 1932 
en houding van een talentelling 
met al haar gevolgen. Klaar is die 
bedreiging, aanmatigend de els. 

Natuurlijk zal er altijd niet zo 
hard en verstaanbaar gesproken 
worden. Men zal betogen dat er 
gewichtiger problemen bestaan zo
als de Kongolese kwestie, hopende 
dat deze sirenenzang de Vlamingen 
zal bedwelmen en hun geduld ver
lengen. In een recent artikel ver
schenen in de Standaard heeft 
professor Van Mechelen deze i?st 
duidelijk bloot gelegd en deze 
drogreden onvoorwaardelijk ver
worpen : het gaat hier niet over 
discussie van de natuur van de 
band die de kolonie met het moe
derland zal bewaren, maar wel over 
de gezondheid van het moederland 
zelf, de staat België : of Vlaande
ren bestaansrecht krijgt of niet, in 
dit staatsbestel. 

Over de voorgewende primauteit 
van de ekonomie op het taal- en 
kulturee! probleem werd reeds ho
ger gehandeld dan dat er hier nog 
zou worden over uitgeweid. Het ia 
klaar bewezen dat beiden hand in 
hand gaan en een wisselwerking op 
elkander uitoefenen. 

Inmiddels blijft de regering haar 
kansen op een langer bestaan zoe
ken. Zij stelt de kommissie Basyn 
aan met opdracht te onderzoeken of 
een objektieve talentell ng mogelijk 
Is en welke de vereisten en modali
teiten er van zijn. Er weze aan 
herinnerd dat professor Haezaert 
reeds uit deze overbodige en nut te 
loze kommissie ontslag heeft geno
men en dat uit een artikel van pro
fessor Van Meche'en (verschenen 
in De Standaard) kan worden op
gemaakt dat zolang er bepaalde 
gevolgen aan een telling worden 
verbonden, drukking wordt uit ge
oefend, stemming wordt gemaakt 
en dergelijke, de objectieve talen
telling tot de onmogelijkheid be
hoort 

(Vervolgt) 
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Waf doet Van den Boeynanfs dan ? 

KATOLIEKE AKTIE EM 
VUAKDEREN 

Een chiroleidster uit een dorp in 
de omgeving van één onzer grote 
steden, kreeg van de E.H. pastoor 
harer parochie een brief waaruit we 
het voornaamste aanhalen. : 

« Kunt gij aanvaarden : 
1) In 't vervolg op de eerste 

plaats aan katolieke aktie te doen 
en slechts sekundair aan vlaamse 
vorming ? 

2) Voor die Vlaamse vorming in 
t vervolg : 

a) steeds vertrekken uit kriste-
Ujke liefde voor LAND, tradities, 
eigen mensen ? 

b) niet op te wekken tot wat men 
thans noemt « extremisme », na
tionalisme = nünachting voor an
dere mensen ? » 

Betrokken leidster deed volgens 
de parochieherder teveel aan 
Vlaamse vorming. We laten opmer
ken dat dit meisje niet uit een na
tionalistische maar uit een kato
lieke kring komt. Dit is een typisch 
voorbeeld van de geestesgesteltenis 
van veel geestelijken (en ook van 
de katolieke aktiegroeperingen) die 
altijd schermen met hun vlaams-
gezindheid zolang dit hun dienstig 
is en zij het voor het zeggen heb
ben, doch konstateren zij dat die 
vlaamsgezindheid dieper zit, echt 
bewust is, dan komt de aap uit de 
mouw en het gevolg is een brief 
zoals hierboven; daarna een ge
sprek onder vier ogen, waar alle 
mogelijke drukkingsmetodes toege
past worden. Blijkt echter niets te 
baten, dan... buiten. Want zij heb
ben een jeugd nodig die luistert en 
doet wat haar bevolen wordt en 
geen jeugd die aanvoelt en denkt. 

Gelukkig hebben we nog meisjes 
en jongens die aanvoelen hoe hun 
volk dagelijks vernederd wordt, 
niet alleen door de wereldlijke 
overheid maar tevens door de gees
telijke overheid, die op geloofs
gebied zoveel aan Vlaanderen te 
danken heeft en zo weinig voor 
haar vlaamse geloof skinderen In de 
bres springt. Als we zien hoe bij 
vreemde volkeren de geestelijken in 
het nationalisme op de voorposten 
strijden, is de houding van onze 
geestelijkheid nog minder te begrij
pen en diep te betreuren. 
NOTA : 

Van valse vraagstukken gespro
ken deze pastoor zet er een voorop. 
Zo 'kunnen we ook andere vragen 
stellen : Wat verkiest, mijnheer 
pastoor, eten of godsdienst? Wat 
verkiest hij : klederen of de gods
dienst ? 

Het is toch al te klaar dat men 
kan eten en toch godsdienstig zijn, 
zich kleden en toch niets doen te
gen het geloof. 

Kan men zijn ouders niet lief
hebben en ook het geloof ? 

Kan men zijn volk niet liefheb
ben en ook het geloof ? 

Het is altijd dezelfde geschiede
nis in Vlaanderen. Wat het geloof 
juist omvat mag onze jeugd niet 
kennen. Zij mag geen zelfstandige 
houding aannemen. De leken moe
ten in alles onderworpen blijven 
aan de clerus zodat zij een gewil
lige maneuvreermassa blijven in 
hun handen, ook in zaken die met 
het geloof niets te maken hebben. 
Het is dit schandelijk machtsmis
bruik, deze misseHjke gewetens-
druk die elke ernstige en ontwik
kelde gelovige hier zo moet tegen-
steken. 

Laten we hopen dat daar een 
eind aan komt vooraleer in Vlaan
deren het i>ercent gelovigen nog zo 
groot Is als in Wallonië of 'Frank
rijk. 
ALLEN IN HET GEWEER 

De vrienden van de « Amities 
Frangaises », schandige organisa
ties door Frankrijk in vreemde lan
den opgericht om er verdeeldheid 
te zaaien, verwachten van de Vla
mingen slechts één houding : kop-
ke buigen en knecht spelen. Die 
verfoeilijke geest kwam weer tot 
uiting in La Lanteme, snert dag
blad afhangende van de holdings, 
van 26 en a?? december 1959. ' ' ' 

De waardige aktie van de kuituur-
verenigingen tegen de ons onwaar
dige talentellingen, wordt voorge
steld als werk van... de < propa-
ganda-abteilung >, qui rappelle 
étrangement l'organisation... nazie 
de feu Goebbels. Elle dispose d'é-
normes ressources. On aimerait sa-
voir d'oü vient 1'argent ». 

Na dit schaamteloos leugentje, 
dat enkel goed is om stompzinnige 
geesten op te hitsen vernemen wij 
dat een zekere Fernand Rigot di-
namisch (!) het nieuwe blad « Le 
Pays de Bruxelles », leidt van het 
Bloc de la liberté linguistique et 
de rassemWement contre la tyran
nic linguistique (oef !) en dat hij 
ook geld nodig heeft, geld dat on
getwijfeld uit de zakken van en
kele argeloze, maar slechte vader
landers zal geklopt worden. 

Nergens heb ik gelezen dat het 
parket maatregelen heeft getrof

fen niet alleen omdat de gebruikte 
taal in « La Lanterne » de hate
lijkste leugens weergeeft, maar 
ook omdat ze vals en ophitsend is. 

Leo Lindemans, die met derge
lijke kerels tracht op goede voet 
te leven en poogt tot kompromis-
oplossingen te komen, zal bij het 
lezen van dat proza wel dadelijk 
begrijpen dat met hen niet kan 
gepraat worden. 

Zij zijn slechter dan de slecht
ste nazis en het zijn soortgelijke 
mensen die in Kongo de Inwoners 
ophitsen tegen « les Flamands >. 
Die mensen zijn ofwel krankzinni
gen, maar dan gevaarlijke, ofwel 
worden zij door vreemde machten 
en door financiële groepen heime
lijk gesteimd. 

Tegen die mensen moeten wij 
allen in het geweer. Niet met de 
wapens van de laster of de haat, 
maar met de wapens van het recht 
en de waarheid. 

Tegen hen vormt de Volksunie 
de harde spits van de lans. Terwijl 
de andere partijen, door het feit 
dat ze unitair zijn, steeds zullen 
overgaan tot kompromissen en toe
gevingen — zie de burgemeester 
van Anderlecht, zie Maertens van 
het Laatste Nieuws en zie de C.V.P.-
ers van Rode en Alsemberg — kan 
de Volksunie zonder aarzelen de 
strijd doorzetten voor ons goed 
recht tegen dat imperialisme van 
die knechten van een vreemd land, 

T.J.E. - Brussel. 

dan zij. Wij kennen het A.C.V. : 
de grote bek van Schildwacht in 
« Het Volk », hier en daar wat stou
te taal op een meetinkje en daar
mee houdt het op. Buiten de Daen-
sisten zijn de christelijke sindika-
listen nooit veel waard geweest. 
Iets anders zou het moeten zijn met 
het Vlaamse A.B.V.V. Zij zouden 
een radikale, desnoods revolutio
naire beweging moeten zijn. Zij 
zijn het alleen in Wallonië. Het 
Vlaamse A.B.V.V. is even lamlen
dig als het A.C.V. Onze Vlaamse ar
beiders hebben er ,?iiet veel van te 
verwachten. ; .-ŵ  IJ?-. 

Te Gent zijn ze echter beide op 
straat moeten komen. Het is geen 
toeval dat dit gebeurde een drietal 
weken nadat tienduizenden Volks
uniepamfletten In de Gentse ar
beiderswijken verspreid werden 
waarbij de arbeiders krachtig aan
gezet werden de verantwoordelij
ken van de sindikaten te verplich
ten te marsjeren. 

De socialisten trachten zich thans 
te verontschuldigen door te zeggen 
dat de strijd tegen de werkloosheid 
geen taalstrijd is. Dit Is een ver
ontschuldiging tegenover hun Waal
se medestrijder, voor het ogen-
fronsen van wie zij bibberen als een 
blad. Alsof iemand de strijd tegen 
de werkloosheid zou zien als een 
taalstrijd. 

Wel is het een Vlaamse strijd, he 
ren van het A.B.V.V. Hoe gij dat 
ook poogt te verdoezelen. 

Door uw schuldige nalatigheid 
en onverschilligheid en door die 
van het A.C.V. Is er in Vlaanderen 
nooit geen krachtig verzet geweest 
tegen werkloosheid en mobiliteit. 

Jarenlang hebben wij in Vlaan
deren de idee van de noodzakelijk
heid en de mogelijkheid van de in
dustrialisatie verdedigd. De Vlaam
se arbeiders beginnen in te zien dat 
wij gelijk hebben. Wij zullen onze 
«propaganda nog verstevigen en u 
verplichten te marsjeren. 

De vakverenigingen verlangen 
dat ook de arbeiders, evenals de 
bedienden, over wat meer bestaans
zekerheid zouden beschikken. 

Op die manier ontwijken ze hun 
grote verantwoordelijkheid ten 
overstaan van de Vlaamse werk
nemers : zorgen dat ze door hun 
aktie de overtollige industrialisatie 
van Wallonië naar Vlaanderen trek
ken en zorgen dat een Vlaming een
der waar hij staat met dezelfde in
spanning evenveel verdient als een 
Waal. NERGENS is dat nu het ge
val, want oifwel verdient een Vla
ming wel zoveel als een Waal, maar 
moet hij een dubbele inspanning 
doen (twee talen grondig kennen) 
ofwel werkt hij zo hard als een 
Waal, maar verdient minder. 

Dus : de vakverenigingen blijven 
zoals steeds hun Vlaamse verant
woordelijkheid ontvluchten en heb
ben hun aktie nu toegespitst op de 
bestaanszekerheid. De regering, 
waartoe Van den Boeynants noch
tans ook behoort, heeft nu een op
lossing in het vooruitzicht gesteld, 
die voor middenstanders, am
bachtslieden en kleinere onder
nemingen onverteerbaar is. 

Maar, wij weten bv. dat door hc . 
opleggen van sociale afhoudingen 
aan de middenstanders en aan de 
kleinere ondernemingen deze in 
veel grotere moeilijkheden komen 
dan een grote onderneming. De 
gevolgen zijn, zoals in de Volksunie 
reeds menigmaal uitgelegd werd, 
dat veel werkgelegenheid verloren 
gaat omdat men de moeilijkheden 
vreest, die de sociale wetten op
leggen. 

De oplosing is nochtans niet :;o 
moeilijk : men kan de patronale-
sociale afhoudingen aanpassen aan 
de grootte van een bedrijf. Een 
groot bedrijf kan ze veel gemakke
lijker dragen dan een klein bedrijf. 
Hetzelfde kon gebeuren met de wet 
op de bestaanszekerheid. 

ledere werkman heeft recht om, 
wanneer hij ziek valt zulks te kun
nen doen zonder al te veel zorgen 
en zonder te groot loonverlies. 

Van den Boeynants, die nochtans 
ook tot de regering behoort, heeft 
aan dat alles niet gedacht; hij 
heeft zijn kollega's maar laten be
tijen en alleen, toen hij zag dat de 
middenstanders en leiders van 
kleinere bedrijven ontevreden wa
ren, heeft hij zich opgeworpen als 
hun kampioen. Bij manier van 
spreken, want hij is achter/iage-
hinkt en het is zijn schuld, indien 
nu reeds een gedeelte van de klei
nere bedrijven en later al de onaf-
hankelijken met nieuwe moeili,ik-
heden zullen te kampen hebben, 
voortspruitende uit een gebrekkige 
wetgeving op de bestaanszekerheid. 

Middenstander - Vilvoorde. 

Zoals steeds geeft onze regering 
bewijs dat ze over geen verbeel
ding beschikt zoals ook de vroegere 
over geen verbeelding beschikten 
toen het stelsel der sociale wetten 
en afhoudingen ingevoerd werd. 

We eisen dat een werknemer, 
waar hij ook werke : bij een mid
denstander, bij een ambachtsman, 
in een kleine onderneming of in 
een grote onderneming, dat hij de
zelfde voordelen op sociaal vlak ge
niete. 
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pje^e 
DE KNOOP VAN HET VRAAGSTUK 

Onder het opschrift « Le noeud du problème » schreef Michel Tous-
saint, voorzitter van de liberale partij van het arrondissement Namen in 
« La Wallonië libre » van deze maand een hoofdartikel waarvan we hierbij 
enkele uittreksels weergeven. 

BEKERING VAN SE 
« STANDAARD » NAKEND ? 

In de Standaard van 22 december 
1959 had Scrutator het in STAND
PUNTEN over « de krisis van het 
Rode Kruis »; na de gang van za
ken in dit organisme lütééngezet te 
hebben kwam Scrutator tot het vol
gend besluit : 

«Intussen hebben wij uit dit alles 
— voor de zoveelste keer — de les 
afgeleid dat unitaire organismen 
In België NIET LEEFBAAR ZIJN en 
steeds TOT SCHADE DER VLA
MINGEN STREKKEN. Steeds we
ten de franssprekenden er de hoge 
toon aan te slaan. > 

We hopen dat de Standaard kon-
sekwent blijft en haar vlaamse 
plicht doet, door het afschrijven 
van haar tot hiertoe gevoerde uni
taire C.V.P.-politlek en overscha
kelt tot het propageren van onze 
politiek die alleen vlaamse machts
vorming brengen kan. « Standaard > 
aan U de daad 1 

P. M. - Dendermonde. 

Verzet tegen werkloosheid 
Dragen de socialisten in de uit

werking van de repressie een gerin
gere verantwoordelijkheid dan de 
C.V.P., op het gebied van de werk
loosheid en mobiUteit In Vlaande
ren zijn sdj de eerste schuldigen. 

" Zij moeten bij ons niet komen aan
draven met-het feit dat het A.C^h •;•''-
meer leden heeft in Vlaanderei l^**^ 
, - . • • ' • • ^ % ^ 

De grieven van Wallonië worden 
van dag tot dag erger, net zoals ten 
andere die van Vlaanderen — Wij 
Walen, wij stellen vast dat wij in 
een minderheidstoestand verkeren 
In het Parlement zowel als in de 
Regering en dat wij van langs om 
meer overheerst worden door 
Vlaanderen met behulp van de 
Brusselaars. Dat is een feit dat nie
mand zal tegenspreken. 

Persoonlijk — ik zal nooit nala
ten het te herhalen — zie ik geen 
duurzame oplossing In het raam 
van de Belgische eenheidsstaat 

Zo lang wij geen federale staat 
verkregen hebben, zal alles ver
valst zijn van bij het begin en zul
len er geen verzachtende middelen 
bestaan. 

In het raam van het unitaire 
België is het — men moet zo op
recht zijn dit te erkennen — nor
maal dat een verandering van de 
verkiezingswetgeving de Vlamin
gen, die talrijker zlin dan wij, be
voordeelt, geUJk het normaal \a 
dat de Vlaamse ministers talrijker 
zijn In de schoot van de Regering 

dan de Waalse, Is het normaal dat 
de oplossing van sommige vraag
stukken zoals die van de Kuituur-
raden op een overdreven wijze rond 
Brussel draait. 

Zolang wij geen Belgische fede
rale staat verkregen hebben zullen 
onze politiekers, wie zij ook zijn, 
hun werking moeten voortzetten 
doorheen de beslissende Invloed van 
de politieke partijen, die eveneens 
unitair zijn. Nu weet iedereen dat 
in de Belgische partijen zelf de 
werkelijke invloed van de Waalse 
Beweging er verre van is een grote 
invloed uit te oefenen. 

Maar is men zeker dat zo morgen, 
door gebrek aan politieke moed, 
geen enke'e ware oplossing zal ge
vonden zijn voor de wezenlijke 
vraagstukken. Walen en Vlamingen 
niet zullen in botsing komen in een 
broederstrijd ? 

Zo wezenlijke vraagstukken laten 
rotten betekent zich overgeven aan 
een gemakkelijkheidspolitiek die 
men dient te veroordelen en aan te 
klagen voor de openbare mening. 

MARNEK GUZEN OVER DE 
REPRESSIE 

Als kenschetsend hoe een oor
deel zich kan ontwikkelen laten 
We hierWj de uitspr->^'ï van - ' v n h c 

Gijzen over de terechtstellingen in 
ons land volgen. De tekst komt uit 
een persgesprek van Guido van Hoof 
met onze zuidnederlandse schrijver 
interview dat verscheen in het tijd
schrift « De Maand » van december 
'59. Marnix Gysen zei het volgende : 

« Ik begrijp ook niet te best waar
om men zich hier zo druk heeft ge
maakt om het doodvonnis van de 
Rosenbergs, wanneer er hier na de 
oorlog 252 terechtstellingen hebben 
plaatsgehad na eveneens bedenke
lijke processen » 

HET ZWARTBOEK 

In het Noordnederlandse dagblad 
c De Stem » verscheen in een paar 
artikels een beoordeling van « Het 
Zwartboek. Waarheen met Vlaan-
derens ekonomie? » Het boek kreeg 
een zeer gunstige kritiek, hoewel 
in het tweede artikel erover in « De 
Stem » van donderdag 31 december 
bezwaren werden geopperd over de 
centralistische visie. 

Men verwijt het « Zwartboek » 
geen aandacht genoeg besteed te 
hebben aan de excentrische Vlaam
se gebieden, die aan Nederland 
grenzen en de plannen ook niet in 
samenwerking met Nederland ge
zien te hebben. Kortom een tekort 
aan Beneluxvisie. 

Te weinig aandacht wordt besteed 
volgens « De Stem » aan de verbin
ding Antwerpen - Amsterdam (de 
Zoomweg), aan bet Postelkanaal, 
aan de zijtakken van de autoweg 
Antwerpen - Luik, aan de verbin
ding van het Waasland met het 
Oosten. De springing van de stop 
van Ternaaien bevordert het ver
keer Luik - Henegouwen met Duits--".; 
land, niet met Rotterdam, dat ver*» 
der ligt dan Antwerpen, zo heet h e t ' -
terwijl het Boudewijnkanaal geen 
genade vind*. Het «veri^e wordt 
öositief beoordeeld-»» •«* c-*«^'--' *^' 

. ^ . . ^S . ' J iWt ' t V S. 
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Anderlecht-Dilbeek 
DERCHEM - GROOT-BIJGAARDEN 
ZELLIK - BODEGEM - ITTERBEEK 

VERBROEDERINGSFEEST met 
PENSENKERMIS op zondag 6 maart 
1960, van 18 uur af. 

Omstreeks 20 uur korte toespraak 
van Mr. Van der Eist. 

Onmiddellijk daarna GEZELLIG 
SAMENZIJN. 

Zeer lekkere maaltijden en drank 
tegen sociale prijzen. 

Volledig menu : 40 F. 
De opbrengst is bestemd voor het 

propagandafonds van het gewest. 
We verwachten IEDEREEN. 

NÈEKTDÈEL^V'ONZE 
WERFKAMPANJE 

Croot''Brussel 
Wijlen Professor Gerretson 

schreef dat de weg, die de Volks
unie wees, de enige was, die voor 
Vlaanderen en daarmee voor de 
Nederlandse kuituur in Europa, 
nog uitweg bood. 

In de mond van zo'n groot ge
leerde betekenen die woorden de 
ernstigste aanbeveling voor onze 
werking. Maar, terwijl de Vlamin
gen buiten de hoofdstad, levende in 
de veilige geborgenheid van hun ge
meente of stad, de waarheid van 
die woorden misschien niet zo erg 
aanvoelen, weten de nationalisten 
uit het Brusselse maar al te goed 
dat zij ware voorpoststrijders zijn 
voor de belangen van hun volk. 
Dagin-daguit moeten zij zich ver
zetten tegen de noodlottige gevol
gen van een 130-jarige gewilde 
unitaire verfransingspolitiek. 

Deze gevolgen kunnen nooit 
worden verholpen met zoetwater-
flamingantisme op zijn Laatste 
Nieuws of door het steunen van 
partijen, die bang zijn over heel de 
lijn voor de Vlamingen in de bres 
te staan. In de ene gemeente zijn 
het C.V.P.-ers, die onze zaak verra
den, in de andere zijn het socialis
ten, die liever met de franskiljons 
zoete broodjes bakken, terwijl over
al, waar de liberalen iets te vertel
len hebben, zij de vleiers zijn van 
de oude franssprekende matantes. 
Die partijen steunen in Brussel of 
eender waar in Vlaanderen is het 
Vlaamse volk schaden en zijn 
vooruitgang beletten. 

DAT is de boodschap die de na
tionalisten uit Groot-Brussel rich
ten tot alle verstandige, vrije en 
ifiere Vlamingen. Daarbij uiten ze 
nog de wens dat alle Vlamingen in 
1960 alles zouden in het werk stel
len om het leven in de hoofdstad 
zoveel mogelijk te doen aanpassen 
aan de rol, die deze hoofdstad moet 
spelen. In ons privaat leven en in 
ons openbaar leven — adressen in 
telefoonboeken, handelsbetrekkin
gen, opvoeding van bnze kinderen, 
ontspanningsleven, enz. — moeten 
wij in 1960 de nodige aanpassingen 
brengen. Als manmoedige Vlamin
gen moeten wij in Brussel steeds 
Nederlands gebruiken en die met 
dezelfde fiere vanzelfsprekendheid 
als de Walen hun Frans. 

Alle minderwaardigheidkomplek-
sen dienen in I960 afgelegd want 
WU MOETEN ZOVEEL ZIJN ALS 
:i:ENDER WIE IN DIT LAND. 

ABOMMIEER OP DE VOLKSÏÏMÏÊ 

Vilvoorde 
Geen enkel abonnent is bij de 

jaarwisseling achterwege gebleven. 
Dat sukses mag wel eens kenbaar 

gemaakt worden. Het bewijst dat 
de nationalistische wortel ook daar 
diep doorgedrongen is en dat 
deze Vlaamse voorpost van Brussel 
niet begeeft. 

SCHAARBEEK 
In gezonde wedijver met de an

dere kantons en geleid door een on
blusbare drang naar rechtvaardig
heid, hebben de propagandisten het 
voorbije Jaar gebruikt om het aan
tal abonnenten met de helft t« 
doen «tijgen, het aantal leden t« 
.verviervoudigen «n de «teuntegcN 
ftktU tüt te bouwen. Dit werk bete

kent slechts een begin, want de 
huisbezoeken hebben uitgewezen 
dat er een uitzonderlijk gunstige 
stroming bestaat. De hoop herleeft 
In vele harten en vooral onder de 
jongeren is er een omzeggens vol
ledige ommekeer ten goede. Onze 
welgemeende dank gaat naar de 
trouwe lezers van ons blad, naar de 
tientallen, die regelmatig steunen 
en naar de onvermoeibare propa
gandisten. 

Schaarbeek 
Moge I960 voor deze le

zers, weldoeners en propagandisten 
voorspoedig wezen en moge ieder 
van hen in zijn kring werven voor 
onze zo broodnodige partij . Eender 
wanneer de volgende verkiezingen 
dan komen, het kanton Schaar
beek zal, naast de andere kantons 
in dit zo belangrijke voorhoede
arrondissement Brussel, zijn steke 
staan. Voor Vlaanderens welvaart 
vooruit! 

HET WESTLAND 
In de nacht van 4 op 5 januari 

ontviel ons zeer onverwacht een 
trouwe vriend en kameraad : Albert 
Aernout, landbouwer te Voórmezele. 
Schielijk, na een korte kamp met 
de dood, werd hij weggemaaid. Al
bert was nog geen 42 jaar. Het 
doodprentje zegt het zo juist : 
« Hij was een man in volle levens
kracht met een sterk gebouwd li
chaam en een gouden hart, een 
onvemioeibare werkkracht, een 
eindeloze gedienstheid en een hulp
vaardig medelijden voor allen die 
nood hadden of leed kenden >. 

Albert vroeg niet om dank om 
zijn hulp. Helpen en bijstaan was 
voor hem een plicht. In 1945 werd 
ook hij niet gespaard. Om zijn hulp 
en daadvaardige bijstand was hij 
te veel op de gemeente. Hij werd 
geïnterneerd ! 

Zijn ideaal is hij steeds trouw 
gebleven. Hij wist in alle eenvoud 
zijn woord te plaatsen waar het 
moest. Het was steeds raak. Hij zag 
niet om wat de anderen van hem 
dachten, waar het er op aankwam 
zijn plicht te doen en de waarheid 
te verdedigen. 

Onder een grote volkstoeloop 
werd hij ter aarde besteld. Het 
weze een troost voor zijn bedroef
de weduwe en familie te weten dat 
de vele vrienden zijn gedachtenis 
m ere zullen houden. 

Westlander. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

y!"f'iAypAy''5 
VERGETELHEID 

Bij de opsomming in 't blad van 
16 januari, van de beste kaart-en-
verkopers voor het eerste St. Ni-
klaasbal werden, bij het ter pers 
gaan, de zo verdienstelijke kame
raden Baeckelandt en Cyriel Bul-
tinck vergeten. 

Waarvoor dan ook deze aanvul
ling en rechtzetting. 

ABONNEMENTEN 
De propagandisten worden vrien

delijk en met aandrang verzociit 
MEER kontakten te zoeken en meer 
durvend op t« treden voor wat be
treft de nog achterblijvende en toe
gezegde abonnementen. 

VLAAMSE BOEREN 
DUIZENDEN van dit door de boe

ren zo gretig aanvaard vlugschrift 
werden reeds verzonden of uitge
deeld op de markten en aan de ker
ken 's zondags bij het uitgaan van 
de eerste mis (boeren zijn geen sla
pers en.gaan altijd naar de eerste 
mis). 

Indien nodig en zo de toestand 
van de ka^ het toelaat, zal het p a m . 
flet herdrukt worden. 

Er blijven slecht* nog 280 eksem-
plaren over. Zo «poedig mogelijk de 
gemeenten (of gehuchten) aange» 
»«n öle nog niet b«<llcnd werden. 

PROPAGANDISTEN
VERGADERING 

Zal gehouden worden op̂  zondag 
21 februari. Ieder propagandist oit 
simpatizant moet die voormiddag 
vrij houden. Belangrijke medede
lingen zullen bekend gemaakt wor
den. 

De uitnodigingen volgen. 

GEWESTELIJKE 
VERGADERINGEN ,,. 

Mogen niet verwaarloosd worden. 
Tegen 21 februari zou ieder gewest-
leider een bondige nota moeten 
ktmnen voorleggen voor de werking 
in zijn gebied, vooral wat de abon
nementenwerving betreft. 

»-l O-VLAANDEREN 

VLAAMS NATIONAAL VERUIDEN 
EN TOEKOMST 

De strijddag te Gent Hende het 
verwachte en voorspelde bijval. 

Veel oud gedienden en V.O.S.-ers 
hadden er aan gehouden de alom 
gekende. en door de tegenstanders 
gevreesde nationalisten, zoals Mr. 
Van Dieren en Amedee Verbrugge 
te komen begroeten. Ingeleid door 
ons aller geestelijke vader.Dr. Wou
ters, kwam Mr. Van Dieren aan het 
woord. 

Op zijn eigen pittige wijze ver
tolkte de beruchte Van Dieren zijn 
eigen inzet in de Vlaams nationale 
strijd. 

Anekdotisch en gevat wist de 
meester zijn gehoor te boeien, en 
stelde hetzelfde gehoor op het ein
de voor de gewetensvraag, wat zi] 
reeds deden en nog kunnen doen 
voor de verheffing van hun volk. 
LuiddruChtig toegejuffht beëindtg-

' ^ - ^ • • ^ • • ^ • ^ ^ ^ • • ^ • • ^ • • ^ • • ^ • ^ • • ^ • ^ • -
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de Mon Van Dieren zijn gezellig 
onderhoud en hij nodigde kame
raad Verbrugge onverwijld op het 
podium uit. Onze kleine maar niet 
te min vinnige, gewezen straatleg
ger beklom als een twintigjarige het 
podium en schetste zijn inzet en 
zijn leven ten dienste van ons Volk. 
in korte zinnen werd voor de aan
wezige jongeren, een jarenlange in
zet klaar en humoristisch uiteenge
zet. Onthouden we de niets ont
ziende wilskracht van deze kleine 
man en laat hem als voorbeeld die
nen voor vele tegenwoordige propa
gandisten. De verantwoordelijke 
jongeren brachten nadien een ver
diende hulde aan deze rechtgeaarde 
\naming, een toonbeeld van taaie 
moed en uithoudingsvermogen. Tot 
besluit van deze prachtige namid
dag herdachten we, de oud gedien
den. die gestorven zijn voor ons al
ler ideaal en ons te vroeg ontvielen. 
Dr. Leo Wouters riep in ontroeren
de woorden de nagedachtenis van 

Tot in de kleinste vezel gespan
nen, hingen de aanwezigen aan 
Leo Wouters lippen. Ontroerd maar 
voldaan, vol lof over het genot van 
deze namiddag, gesterkt en gehard 
voor de komende maanden, ein
digde deze waardige strijddag, m.et 
een daverende Vlaamse Leeuw. 
We mochten tot onze trotse vreug
de, naderhand van Teel oud ge-
dienden horen, hoe veel genot ze 
beleefden aan deze enige dkg. Hij 
v/as waarlijk heerlijk, laat hem 
dan ook hoopgevend zijn. 

Zijt ge reeds begonnen aan 
«w abonnementenslag ! ! ! 
Vergeet uw plicht niet 
Abonneer nu op de Volks-
nnie ! 
Reeds nw naaste bHurnMn 
i:eabonneerd ? 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

GENTBRUGGE-LEDEBERG 
Aandacht - aandacht ! ! ! Een 

buitengewone kans wordt gegeven 
aan de propagandisten van Gent
brugge en Ledeberg. 

Hij die op 1 maart e.k. het grootst 
aantal nieuwe abonnementen ge
worven heeft, ontvangt als belo
ning een mooi smeedijzeren salon
tafeltje, waarde 950 F. Deze prijs 
werd uitgeloofd door een inwoner 
van Gentbrugge en geldt enkel 
voor de propagandisten uit voor
noemde twee gemeenten. Ieder 
spant zich In om het grootst aan
tal abonnementen te werven. Veel 
geluk en tot op de dag der over
handiging. 

GENTBRUGGE 
Eindelijk kwamen we In Gent

brugge opnieuw bijeen na lange 
tijd. Niet dat de plaatselijke pro
pagandisten aan het luieren zijn, 
maar door gebrek aan een plaats 
moesten we wel noodgedwongen 
van een vergaderlrig afzien. Spijt 
het koude weder was de opkomst 
voor deze eerste nieuwe kontakt-
vergadering bevredigend. 

Dr. Leo Wouters schetste de doel
stelling van onze strijd, die zonder 
verpozen verder gezet wordt. Op 
leder van ons rust een grote ver
antwoordelijkheid, zij die zich na-

ÏBÖiiNÊER OP D Ë ^ m 

tionalist noemen, moeten zich dan 
ook inspannen om de nationale 
gedachte te verspreiden : salon-
flaminganten en tafelspringers 
hebben we niet nodig, hij die apos-
tolaatswerk verrichten wil is steeds 
welkom. De uiteenzetting van Dr. 
Wouters werd aandachtig aan
hoord, waarna nog een gezellig 
babbeltje werd gehouden en van 
gedachten gewisseld. Dergelijke 
kontakten zullen in het jaar I960, 
tneermaals in Gentbrugge gehou
den worden. De bodem Is hier 
vruchtbaar, met volgehouden wer
king krijgt men hier de sterkste af
deling van ons het arrondissement. 

V.M.0. GENT 
Zoals bekend vergaderen de mili

tanten iedere derde zaterdag der 
maand, want buiten hun dagelijk
se inzet voor de Vlaams Nationale 
zaak, vergeten ze ook hun eigen 
vorming niet. In dit nieuwe jaar 
zijn we vast besloten zoveel moge
lijk militanten als sprekers op te 
leiden. Daarvoor zijn geen ellen
lange artikels nodig. Hier zonder 
zal men in Gent er ook in slagen 
om binnen afzienbare tijd over een 
5 tot 10 uitstekende meetingisten 
te beschikken. Tegen de tijd dat het 
op grote schaal beginnen zal, hou
den we op evenveel plaatsen tege
lijk meetings en spreekbeurten. 
Vorming en sprekerschool moeten 
niet alleen bij ons. maar overal ge
houden worden. Wat Gent kan is 
overal mogelijk, daarom niet lan
ger gewacht maar overal gestar t ! 

Hou zee. 
Die van Gent. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

Aalst-
1959-1960 

In het jaar 1959 hebben de mili
tanten van de Volksunie te Aalst 
stellig niet bij de pakken gezeten. 
Als hoogtepunten in de werking 
stippen we aan : 

De Amnestiebetoging van 5 april 
werd ingezet met een geestdriftige 
volksvergadering waar Van der Eist 
€n Jorissen voor een 500-tal leden 
en simpatisanten het woord voer
den. Het arrondissement was dan 
ook zeer talrijk vertegenwoordigd te 
Lier, na een Uilenspiegel-omweg 
over Hofstade-Bad. 

Ook voor de Amnc ^'debetoging 
van 20 september waren V.M.O. en 
militanten dag en vooral nacht in 
het getouw. Op 18 september werd, 
samen met de Aalsterse kultuur-
vereniglngen, een gebedstocht en 
zwijgende Amnestie-betoging door 
d« straten der stad injf*'^'-bt waar

aan ruim 300 stadsgenoten en men
sen van het omliggende deelnamen. 
Te Antwerpen zelf was Aalst luid
ruchtig present. 

Ook bij het inrichten van de an-
ti-talentellingsdag lieten onze pro
pagandisten zich niet onbetuigd; 
te dier gelegenheid kon één onzer 
militanten, onder instemmend ap
plaus van alle aanwezigen, een 
Aalsterse C.V.P.-schepene in zijn 
hemd zetten. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

In 1959 werd een plaatselijk 
Volksunie blad, « Onze Strijd », bo
ven de doopvont gehouden. Na een 
paar nummers reeds bleek, dat men 
op Keizensplein en Molendrie 
terdege rekening moest houden met 
dit orgaan. 

Een ander hoogtepunt in de aktie 
Was het overhandigen van een open 
brief aan « Mwami Eyskens » ter 
gelegenheid van diens bezoek aan 
de stad; deze open brief werd even
eens op ruime schaal onder de be
volking verspreid. 

Last but not least dient het ge
wone propagandawerk der V-M.O.-
mannen en militanten vermeld te 
worden. Er werden in totaal meer 
dan 100.000 strooibriefjes verspreid, 
honderden affiches geplakt en tal
loze kolportagetochten ingelegd. 

Kortom, de dinamische arron-
dissements-sekretaris kon op het 
Kerstfeest in lokaal « De IJzer » 
met voldoening terugwijzen op het 
zeer vruchtbare jaar 1959. 

Bij aanvang van 1960 gaat de 
aandacht vooral naar de stevige 
uitbouw der afdeling Aalst-stad. 
Abonnements- en ledenwerving 
worden flink ter hand genomen en 
thans reeds worden alle schikkin
gen getroffen opdat dit jaar nog 
vruchtbaarder en succesvoller zou 
zijn dan 1959. De enge samenwer
king tussen het jonge bestuur en de 
aktieve propagandisten staat daar
voor borg. 

Vrienden Van Aalst, In 1960 méér 
dan ooit naar onze aloude leuze : 
nee spe, nee metu ! 

ABONNÊERÖP'D^^^ 

KOPORTAGE 
Zondag 24 januari trokken de 

V.M.O.-afdeling Aalst en Gent de 
« rode wijken » van Aalst in om er 
de « Volksunie » te korporteren. 
Men keek er wel even verrast op 
toen langs de geluidswagen mee
ting werd gegeven, maar verrassing 
werd aldra belangstelling en op 
talrijke plaatsen simpatie. 

Op een minimum van tijd werden 
92 nummers aan de man gebracht. 
In een straat waarvan kenners be
weren dat ze zuiver « moskovi-
tisch » is, werden toch nog een vier
tal nummers verkocht. 

Aalsterse arbeiders, de ontvangst 
die ge onze propagandisten hebt 
voorbehouden, bewijst dat in uw 
wijken Baster Daens en de Vlaam
se zaak nog niet vergeten zijn. 

Onze beste dank aan « die van 
Gent » en tot wederdienst ! 

Die van Aalst. 

AFDELING 
GEHTBRUGGE-LEDEBERG 
GEVRAAGD : 

1. Vlaamsvoelend echtpaar voor 
overname van café op de Bnisselse 
Steenweg (Arsenaal). Toekomstig 
* Vlaams Huis >. 

Zich wenden : A. Meysman, M. 
Verdoncklaan 55 Gentbnigge. 

2. Alle adressen van V.V. Sym-
phatisanten wonende in het kan
ton Ledeberg. Deze adressen wor
den met dank aanvaard door A, 
Meysman, Verdoncklaan 55, Gent
bnigge en A. Thienpont, Th. de 
Jaegenstr. 11, Gentbrugge. 

VLAAMSE KLUB ZOTTEGEM . 
Op zaterdag 26 maart, richt <»•"' 

Vlaamse Klub een voordrachtavond 
in, in het lokaal St. Jorlshof, Markt» 
Zottegem. f-

Als spreker treedt op, niemand 
minder dan de Piins der Neder
landse Letteren : Dr. Flip De Pllle-
cijn, met als onderwerp : 

« Mijn verzamelde werken » 
Aanvang : 20 uur. 
Leden hebben vrij* toegang; nlef 

l«den betalen 10 F. 

k^ 
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«O-VLAANDEREN 

St. Niklaas 
DE C.V.P. gaat vooruil! 

In het arrondissement Sint-Ni-
klaas, mogelijk ook wel elders, wor
den door de C.V.P. « voorlichtings
vergaderingen » gehouden Liefst in 
patronaatzalen natuurlijk. 

WËRF'ABÖMNËMENT^^^^ 
• • • • • • • • • • • « • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Om de mensen niet af te schrik-
ifeen wordt de inrichter niet de 
C.V.P. genoemd maar wel de Chris
telijke Volkspartij, « C.V.P. » name
lijk is een niet al te geliefde en wei
nig belovende reklame produkt. Nu 
de opkomst, buiten de op de film 
beluste kinderen, vrouwen en oude 
mensen, is meestal verrassend ma
ger. Als men naar deze verhouding 
de getalsterkte der gróóte partij 
moest berekenen zou het er ook niet 
erg mee oplopen. Maar gelukkig zijn 
er voor de C.V.P. op bepaalde tijd
stippen banbliksems met bedreiging 
van zonde en hel en een berg van 
reuze grote beloften waarmee men 
zovele eenvoudige en brave mens-
kens om den tuin leidt, tot ook eens 
de dag komt dat er een groot getal 
van deze brave en bedodde lieden 
de ogen zullen open gaan. 

Financieel schijnt de C.V.P. er 
()0k al niet op vooruitgegaan. Wan
neer over een paar jaren zulk een 
« Voorlichtingsvergadering » werd 
gehouden, was de toegang algemeen 
kosteloos en er werd zelfs onder de 
aanwezigen een elektr. scheerappa-
taa t verloot. Nu blijken de luidjes 
Wel op andere wijzen te worden ge
schoren. Nu is de deelname in de 
kosten tien frank per persoon en 
wordt zelfs geen stukje scheerzeep 
meer verloot. Dus scheren zonder 
zeep. 

De C.V.P.-fondsen schijnen ook al 
niet erg gezond te zijn. Zou mooie 
Gaston er met zijn toversleutel 
eens niet kunnen tussenkomen ? 

Wazenaar. 

' ^HEEM DEEL ÂAN̂  ONZE ̂  
WERFKAMPANJE 

Denderleeuw 
In het gezin Blom-Van der Weeën 

werd een zevende kindje geboren. 
Proficiat. We hopen dat zoontjelief 
later een even goed propagandist als 
Vader zal worden. 

i ANTWERPEN 

FRANS VAN DER ELST TER ERE 

Om hulde te brengen aan de 
^ktiviteiten van volksvertegen
woordiger Frans Van der Eist als 
parlementair, voorzitter van de 
partij en hoofdredakteur van ons 

#k" • . . . . . . . j 
•Wie in LEUVEN de BIER-1 
l 'KELDER niet bezocht, was in • 
; LEUVEN niet (Oude Markt, 22) . : 
1 Oude Markt 22 is ONZE bier- • 
I kelder. • 

: 

Algemeen agent voor België : : 
ABTS, Steenweg op Tienen, 94,; 

„ Korbeek-Lo. : 
l Opgepast voor namaak DORT ! • 
: HET WITTE PAARD j 
i Wandelingenstraat, 14, te Leu- : 
: ven. : 
! Passend aangenaam lokaal voor • 
J vergaderingen en klubs. • 
E Beste dranken tegen matige • 
: prijzen. ; 

blad, vindt op zondag, 13 maart e.k. 
te 13.30 uur stipt een feestmaal 
plaats, waarop kan ingeschreven 
worden bij middel van storting van 
120 F. per persoon op de postreke
ning nr. 10.12.88 van Marcel Man-
naerts, Hof ter Schriecklaan, 76, 
Berchem-Antwerpen. 

Het maximum aantal deelnemers 
is vastgesteld op tweehonderd, zo
dat de liefhebbers dringend uitge
nodigd worden onmiddellijk in te 
schrijven. 

Het inrichtend komitee rekent 
stellig op de aanwezigheid van de 
hoofdbestuursleden, vergezeld van 
hun dame. 

Het feestmaal wordt voorgezeten 
door oud-volksvertegenwoordiger 
Dr. Rik Ballet. Als tafelredenaars 
worden gevraagd Dr. Leo Wouters 
namens het dagelijks bestuur van 
de partij, Dr. Robert van Leemput-
ten namens het hoofdbestuur. Drs 
Wim Jorissen namens de naaste 
medewerkers, Reimond Mattheys-
sens namens het arrondissement 
Antwerpen waarvan Mr. van der 
Eist de gekozene is, en provincie
raadslid Ward Rolus. 

Wie nadere inlichtingen wenst 
wende zich tot Rudi Van der Paal, 
Frans van Hombeeckplein, 14, Ber-
chem (tel. 33.85.65). 

NEEM DEEL AAN ONZE 
^ERFKjMPANJE 

ZITDAGEN 
Te Antwerpen houden onze ver-

kozenen iedere TWEEDE vrijdag 
van de maand (en niet de eerste 
zoals verkeerdelijk werd gezegd) 

hun zitdag in het lokaal « Peter 
Benolt », Frankrijklei, 8, Antwer
pen. 
BERCHEM 

Om de groots opgezette abonne
mentenwerving in deze gemeente 
te besluiten vindt daar op donder
dag, 25 dezer te 20 uur een voor
lichtingsvergadering plaats, waar 
het woord zal gevoerd worden door 
onze algemene voorzitter Frans 
Van der Eist en onze algemene se-
kretaris Drs Wim Jorissen. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

f- -%.-%,-».-%.-%.-%.'>.-%.-%-%-^-^->-* 

WIM MAES 
Wegens zijn gezondheidstoestand 

werd onze vriend Wim Maes, pro
vinciaal propagandaleider, in ob
servatie opgenomen. Wij wensen 
hem van harte een spoedig en vol
ledig herstel. 
ANTWERPEN STAD 

Het bestuur van Antwerpen stad 
richtte op 30 januari een gelukte 
gezelschapsavond in die bijgewoond 
werd door tal van vrienden en waar 
het woord gevoerd werd door de af
delingsvoorzitter Stappaerts en ge
meenteraadslid Hugo Schiltz. De 
mooie film over de amnestiebeto
gingen te Lier en Antwerpen werd 
afgerold. 

WËRF'ABÖNNEM^^^^ 
WIE BEZORGT WERK 
aan een jong bediende, 21 jaar, ken
nende schrijfmachine, 't zij te Ant
werpen, 't zij te Lier. Schrijven : 
sekretariaat Volksunie Brussel ? 

België en de Fransen in Algerië 
Parlementaire vraag van M. Van der Eist. 

Op 13 Januari 11. stelde onze 
volksvertegenwoordiger volgende 
parlementaire vraag aan de Minis
ter van Buitenlandse Zaken : 

« Tijdens de jongste samenkomst 
van de U.N.O. is de Belgische ver
tegenwoordiger, de heer Loridan, 
herhaaldelijk in het debat over de 
Algerijnse kwestie tussenbeide ge
komen, telkens om het Frans stand
punt te verdedigen. Het is duidelijk 
dat dergelijke houding ons land 
grote schade kan berokkenen in 
Afrika en in alle oud-koloniale ge
bieden. 

Het ware mij aangenaam te ver
nemen of de heer Loridan in deze 
aangelegenheid op eigen initiatief 
gehandeld heeft dan wel in gevolge 
uitdrukkelijke onderrichtingen. » 

Het antwoord van de minister 
luidt als volgt : 

« De heer Walter Loridan heeft 
voor zijn tussenkomsten en bij de 
stemming over de Algerijnse kwes
tie de hem door de Regering gege
ven onderrichtingen in acht geno
men. De door België aangenomen 
houding vindt volledige rechtvaar
diging In het Handvest van de 
Verenigde Naties zelf, waarvan ar
tikel 2 § 7 als volgt luidt : 

« Niets in dit Handvest zal de 
Verenigde Naties het recht geven 
tussenbeide te komen in zaken die 
in wezen binnen de uitsluitende be
voegdheid van enige Staat vallen of 
Van de leden eisen zodanige zaken 
aan beslechting krachtens dit 
Handvest te onderwerpen. » 

Aangezien Algerië krachtens de 
Constitutie van de Franse Repu
bliek, een integrerend deel van het 
Franse vaderlandse grondgebied is, 
zijn de Verenigde Naties niet be
voegd om het hier besproken pro
bleem te behandelen. 

De heer Loridan heeft de nadruk 
gelegd op deze fundamentele onbe
voegdheid en er vervolgens op ge
wezen dat de tragische toestand 
waarvan de Algerijnse bevolking 
het grootste slachtoffer is, België 
grote zorgen baart. En onze ver
tegenwoordiger heeft vastgesteld 
dat : — het door de President van 

de Franse Republiek aangekondigde 
algemeen plan de grondslag voor 
een vreedzame, democratische en 
rechtvaardige oplossing vormt; 

— de voortzetting van de vijan
delijkheden thans zonder zin is, 
aangezien allen het eens zijn ge
worden over de hoofdzaak : het 
recht van de Algerijnen om zelf 
over hun lot te beschikken; 

— de Belgische I^egering de Voor
lopige Regering "van de Algerijnse 
Republiek niet als de wettelijke ver
tegenwoordiger van alle Algerijnen 
kan aanzien; 

— de tussenkomst van de Ver
enigde Naties, politiek gezien, onge
legen komt; ze is niet geschikt om 
de regeling van deze kwestie te ver
gemakkelijken, doch zal veeleer 
sommigen in hun, houding doen 
verstarren en de , gemoederen ver
bitteren. » 

Kommentaar : 
De tussenkomst van de vertegen

woordiger van de Belgische Rege
ring was naar onze mening volko
men inopportuun en overigens stri j
dig met het vooropgezette beginsel 
van de niet-inmenging en de onbe
voegdheid van de Verenigde Naties. 

In feite immers heeft hij zich wel 
degelijk gemengd In het debat en 
zich opgeworpen als de advokaat 
van Frankrijk en de verdediger van 
het plan de GauUe. 

Indien men Frankrijk niet onaan
genaam wilde zijn, was de aangewe
zen houding te zwijgen. Waar wij 
zelf op het punt staan Kongo de 
onafhankelijkheid te schenken, 
komt het zeker ongelegen ons te 
associëren, hoe dan ook, met de 
door Frankrijk gevoerde kolonialis
tische oorlog. Wat daarbij vooral te
gen de borst stoot is de vazallen-
rol die België steeds speelt tegen
over Frankrijk. Daar is gewis geen 
reden toe. 

De Fransen zijn er ons niet eens 
dankbaar voor. Wij zouden graag 
het fijne weten van de intriges op 
touw gezet te Brazzaville en te Pa
rijs In verband met Kongo en meer 
bepaald de nagestreefde annexatie 
van Beneden-Kongo bij de repu
bliek van FuUert Joeloe. 

LIMBURG 

Na zijn eerste plaatsvervanger 
Rijkals en na zijn kollega-volks-
vertegenwoordiger Walter Thijs is 
thans ook Diriken B.S.P. volks
vertegenwoordiger voor Tongeren-
Maaseik door een ongeval om het 
leven gekomen. Volksvertegenwoor
diger Diriken, die 77 jaar oud was, 
stond bekend als de pionier van het 
socialisme m Limburg. Wat de man 
in zijn jeugd te verduren kreeg van 
de Limburgse Katolieken, die krach
tens hun geloof de christelijke 
naastenliefde dienden te beoefenen, 
valt moeilijk te vertePen. De Lim
burgse klerikalen zijn wat huiche
larij en achterbaksheid betreft een 
sociologische studie waard. De eer
ste broodroof, die op de jonge Di
riken gepleegd werd kwam van het 
huis Theelen waar hij bultenge-
zwierd werd. Theelen geeft « Het 
Belang van Limburg » uit. In lyri
sche bewoordingen hebben zij thans 
de heer Diriken — na zijn dood — 
gehuldigd ! Aan hun gemeenschap
pelijk verleden werd diskreet niet 
herinnerd. Daarvoor werd de pen 
gehanteerd door de oud-rexistische 
schrijver Hubert Leynen. Men kon 
moeilijk iemand beter daarvoor 
vinden. 

Voor de Volksunie was volks
vertegenwoordiger Diriken een 
harde maar faire tegenstrever. 

Zonder hem en Walter Thijs gaat 
de B.S.P. Limburg een moeilijke 
tijd te gemoet. 

^ ^ ^ ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ^ • ' ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ - ^ 

« KOESEL'S 
PAPAYA TABLETTEN » 

Een wonderbare hulp voor de 
spijsvertering. 

PAPAYA-CORP. HAMBURG 
VerpL Verkooppr. 85 F. Tegen te

rugbetaling of schrijf ons bij welke 
apotheker U dit verlangt te beko
men. 

PAPAYA-CORPORATION 
Diestsevest, 41, LEUVEN 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

BERICHT 

Bestelling van drukwerken huis 
huis in gans Limburg. 

Onze distributie-dienst reeds twee 
jaar werkzaam in Limburg, bestaat 
uit gekontroleerde dragers ten ein
de te voldoen aan de wens van tal
rijke handelaars, kunnen wij hun 
langs deze weg mededelen dat onze 
prijzen slechts de helft bedragen 
der ' officiële tarieven Wekelijks 
drukwerken monsters en folders 
huis aan huis met 100 % waarborg. 
Stel U vandaag nog in verbinding 
met onze afgevaardigde : 

Mr. John Ryckers 
Veld, 7, - Eigenbilzen 

Trouwe lezers van Volksunie, He
ren of Dames, die een VASTE BIJ
VERDIENSTE wensen, kunnen 
eveneens schrijven aan bovenstaand 
adres. 

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. 

ABONNEMENTEN NU 
OP DE VOLKSUNIE 

STORT 100 F. 
OP GIRO 54.45.46 van 

van W. JORISSEN, Brussel 

M BRABANT 

ALGEMEEN VLAAMS OUD 
HOOGSTUDENTEN VERBOND 
AFDELING BRABANT 

Op vrljda 5 februari te 20 uur in 
het Brussels Tehuis (Graaf van 
Egmont) J. Van Praetstraat 28 
Brussel (Beurs) spreekt de bekende 
deskundige Dr. Alb. Van de Poel, 
de Vlaming uit Breda (Nederland) 
over « De gezamenlijke belangen 
van Nederland en Vlaanderen aan 
Maas en Schelde ». 

Toegang vrij. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 
{ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * 

VLAAMS KOMITEE VOOR 
FEDERALISME 

Op zaterdag 27 februari te 15 u. 
VERGADERING in het Brussels 
Tehuis, Van Praetstraat 28 Brus
sel (Beurs). 

Inleiding : Prof. Dr. W. Couvreur 
« De huidige stand van het fede
ralisme en de nood aan hernieuw
de aktie ». 

Nadien bespreking. 
( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • ' 

Bezoek het 
Bierhuis Brueghel 

Lakenstraat 87 Brussel. 
Verzorgde bediening. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiii 
Wordt- lid van de Volksunie 
Stort : 
30 F. voor het hoofdlid 

10 F. voor het bijlid 
(inwonend) 

op giro 5445.46 
W. JORISSEN BRUSSEL 
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PLAATSAANBIEDING 
Voorname VI. drankgelegenheid 

Brussel (Beurs) zoekt deft, dienster 
Aanmelden : bur. blad. 

KANTON MOLENBEEK 
AFD. JETTE 

Kameraden, 
U wordt vriendelijk uitgenodigd 

op ons GEZELLIG SAMENcIJN, dat 
zal plaats hebben op ZATERDAG 
20 FEBRUARI 1960, te 19 u. 30 in 
het Lokaal BREUGHEL, Kardinaal 
Mercierplein, te Jette. 

Elke Vlaming die in de verfranste 
hoofdstad een gezellige vlaamse 
avond wil doorbrengen, wordt ver
wacht, en is welkom. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 
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