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DE KIESWETHERVORMIHG EN WIJ 1 VERRADER 
of 
MARTELAAR Mr. F. van der Eist i 

Op de agenda van de kamer staat 
Jtiet wetsontwerp houdende vaststel
ling van het aantal volksvertegen
woordigers en senatoren overeen
komstig de stand van de bevolkings-
opgaven op 31 december 1957 en 
wijzigingen aan de kieswetgeving. 
Na ma.uidenlange besprekingen en 
discussies — een echte koehandel — 
ts het dus zover. Het verslag van de 
kommissie werd rondgedeeld en de 
pers heett er uittreksels uit gepu
bliceerd, waaruit moet blijken dat 
de Volksunie geen verkozene meer 
zou kebben op basis van de nieuwe 
wetgeving. Want dat is volgens de 
berekeningen van het ministerie van 
binnenlandse zaken, op grond van 
de verkiezingsuitslagen van 1958, 
ongeveer het enig opmerkelijk re
sultaat van deze kieswethervor
ming : de B.S.P. krijgt 5 zetels bij, 
de C.V.P. 6, de liberalen 2, de kom-
munlsten 1 — alleen de Volksunie 
i6 het kind van de rekening en ver
liest haar enige zetel. Hoe demo-
kratisch en logisch deze hervor
ming wel is blijkt uit het feit dat 
de kommiinisten met minder stem
men dan de Volksunie drie zetels 
bekomen en de Volksunie geen. 

In de kommissie werd mijn amen
dement dat er toe strekte de 5 % 
klausule te schrappen verworpen 
met 13 stemmen (C.V.P.-ers en li
beralen) tegen 6. Het is evenwel een 
publiek geheim dat de liberalen te
gen de 5 % klausule gekant zijn, 
doch deze mede In de koop moeten 
nemen om van de C.V.P. de overige 
kieswethervormingen te bekomen die 
voor hen voordelig zijn. De C.V.P. 
en de C.V.P. alleen is verantwoor
delijk voor dit kleinzielig, hatelijk 
en ondemokratisch manceuver, 
waaruit blijkt hoe groot de angst 
en de haat van de C.V.P. tegen de 
iVolksunie — de enige partij die 
uitdrukkelijk de kristelijke begin
selen erkent en eerbiedigt naast de 
C.V.P. — wel is. 

Dit manoever is in de eerste plaats 
gericht tegen de Volksunie, maar 
ipso facto tegen iedere Vlaamse 
partij en tegen iedere dissidentie. 
De bedoeling is onmiskenbaar de 
macht van de partijbonzen en de 
unitaire struktuur van de partij te 
versterken en te beschermen. Al 
diegenen die nog begaan zijn met 

^ de Vlaamse volksbelangen moeten 
wel beseffen dat een der voornaam
ste gevolgen van dit manceuver 

^indien het slaagt, zal zijn de C.V.P. 
' (de grote partijen in 't algemeen) 
"sterk te maken tegen iedere druk 
van binnen uit of van buiten uit, 
tegen ledere vorm van «pressure 
groups »•. Wie zich verzet tegen de 
partijlijn weet bij voorbaat dat hij 
geen kans maakt buiten de partij . 
Dat is het wat men beoogt : de 
Vlaamse druk die innerlijk tegen
stellingen in de partij veroorzaakt 
uitschakelen, minstens onschadelijk 
en ongevaarUjk maken. Eens dat 
ledere dissidentie, iedere afzonder
lijke partijvorming veroordeeld zou 
zijn om te sneuvelen voor de 5% 
versperring, kan de C.V.P.-leiding 
verder met een gerust gemoed de 
Vlaamse problemen verwaarlozen. 

Dit manceuver is In wezen een 
anti-Vlaams manceuver, de draag
wijdte ervan reikt veel verder dan 
alleen maar een slag toebrengen 
aan de Volksunie. 

Alle oprechtd Vlamingen zouden 
dit moetra Inzlan, waar zl} op paro«~< 

tijpoli tl ekplan ook staan. Dat 
vlaamsgezinde C.V.P.-politiekers uit 
enggeestige partijpolitieke bereke
ning hieraan meewerken bewijst dat 
voor hen het partijbelang vóór het 
algemeen Vlaams volksbelang gaat. 

Evenwel blijft de vraag gesteld of 
de C.V.P. haar doel zal bereiken. 
Gans de berekening is gesteund op 
de verkiezingsuitslagen van 1958 die 
voor de Volksunie ten gevolge van 
de schoolstrijd en andere omstan
digheden uitzonderhjk ongunstig 
waren. 

Bij de verkiezingen van 1954 be
haalde de Volksunie in de provincie 
Antwerpen 4,64% der stemmen; in 
de provincie Limburg 6,96%; in de 
provincie Oost-Vlaanderen bereikten 

wij in 1958 toch nog 3,9C%. De stem
menaanwinst hoeft dus niet zo groot 
te zijn om de 5% te bereiken. Indien 
de toestand in West-Vlaanderen en 
Brabant ongunstiger is, blijft niet
temin een doorbraak in de toekomst 
geenszins uitgesloten. 

Daarbij komt de mogelijkheid 
rechtstreeks gekozenen te hebben. 
Te Antwerpen o.a. zullen wij bij de 
eerstvolgende verkiezingen geen 
2.000 stemmen moeten bijwinnen 
om een rechtstreeks gekozene te 
behalen. 

Indien de vooruitzichten dus niet 
zo somber zijn als sommigen graag 
willen doen geloven om onze kie
zers te ontmoedigen, blijft niette

min het hatelijk karakter van dit 1 
C.V.P.-manoeuver dat wij met de 1 
uiterste scheipte moeten aankla- 1 
gen. Wij zullen niet nalaten er de i 
zichzelf opdringende besluiten uit ïf 
te halen, o.m. wat onze houding |f 
tegenover de C.V.P. betreft. Nie- = 
mand kan de toekomst voorspellen f 
en het zou nog wel eens kunnen ge- i 
beuren dat de C.V.P. dit laaghartig | 
manceuver bitter zal betreuren. i 

Onze houding, onze vastberaden- 1 
heid zullen er niet door beïnvloed i 
worden, tenzij dan dat wij met nog | 
meer overgave, met nog grotere in- i 
spanning van al onze krachten zul- i 
len werken aan de uitbouw van on- | 
ze partij . = 

50-54 EN 58-60 

NIETS IS VERANDERD... 

door Dr. Leo Woutcis = 

Kardinaal S/rp/«ar is dood. 1 
Hij was een eerhjh en moe- = 
diy wan. 1 

Hij heeft zijn lot f/elatca 1 
gedragen, indacht ig de E 
woorden ran zijn Heer God, § 
« J)e Icnecht is met heter dan 1 
de Meester ». 5 

Aard/naai Stepinar was 1 
een Kroaat; d.w.z. dat hij = 
behoorde tot de Vollsijemeen- 1 
schap der Kroatiérs, die in = 
het grote Joegoslarië van Ti- 1 
to, een minderheidsgroep vit- s 
vialen van enl-ele iniljoencv, § 
tegenover een inecrderheid 1 
van Serviërs. De Kroaten zijn 1 
daarbij latolieh, terwijl de | 
Serviërs orthodu.ren of schis- 3 
mat leken zijn. = 

In 1954, na een C.V.P.-regerings-
periode van vier Jaar, waren de kie
zers in staat het verschil tussen ver
wezenlijkingen en beloften bij de 
C.V.P. te zien en te beoordelen. 

Het werd de verdiende afstraf
fing. 

Zij werd gered in de jaren '54-
'58 door de dwaasheden van de 
linkse regering^ Van Acker, een ver
kiezingsstrijd die hen 100 miljoen 
kostte, de weinig kieskeurige mid
delen met pontifikale assistentie 
die ze tegen ons gebruikten en be
loften voor iedereen. 

Wat beloofden ze niet ? 

Nieuwe nijverheden voor de ar
beiders, jaarlijks een miljard voor 
de boeren, voordelen voor midden
stand en bedienden, rechtvaardige 
bevorderingen voor de ambtenaren, 
oplossing van de repressie voor de 
getroffenen, afbakening van de 
taalgrens, degelijk taaistatuut voor 
Brussel en kultuurautonomie voor 
de flaminganten. 

Na twintig maanden regering zien 
we wat er van dit alles gekomen 
is. 

Buiten de pensioensverhoging 
voor de arbeiders en de 13 maan
den legerdienst werd er niets ver
wezenlijkt. 

Hetzelfde gebrek aan zelfstandig-
lieid, hetzelfde onvermogen, de
zelfde hidpeloosheid, zo typisch 

voor de C.V.F., uitgave '50-'54, ken
schetste hen than), voor de jaren 
'58-'60. Zij kunnen het niet. Van 
de herboren C.V.P., van de C.VJP. 
die ervaring opgedaan had, bemer
ken we niets. Karakterlozen bleven 
karakterlozen, misleiders bleven 
misleiders. 

Zij voerden en voeren niets uit. 
Alleen proberen ee verder de open
bare mening te misleiden. 

Sinds jaren heeft de Volksunie een 
kampanje gevoerd voor de indus
trialisering van Vlaanderen. De ge
dachte drong geleidelijk door tot de 
kringen van C.V.P.-flaminganten 
en A.C.V.-sindikalisten. Zoals ook 
de idee van kultuurautonomie 
doorgedrongen was. Zoals van de 
kultuurautonomie een karikatuur 
gemaakt werd in de C.V.P.-wets-
ontwerpen, zo maakte men die ook 
voor de streekekonomie. Waar Ne
derland door haar politiek van 
streekekonomie de jongste jaren 
jaarlijks werkmogelijkheden schiep 
voor 20.000 tot 25.000 man. zo be
looft de streekekonomie in Vlaan
deren jaarlijks werkgelegenheid 
voor enkele honderden. En onder
tussen stijgt jaarlijks de werkloos
heid met vele duizenden. 

De streekekonomie van Eyskens 
is een bedrog op grote schaal. Om 
nu het uitblijven van noemenswaar
dige uitslagen van zich af te schui
ven zou Eyskens de liberale minister 

ABONNEMEHTBISUG 
De abonnementenslag kent een snel verloop. Onze Ronsenaar 

heeft zijn voorsprong opgedreven ondanks het feit dat beide Limbur
gers weer elk een tiental nieuwe abonnementen binnenbrachten. Op 
dit ogenblik zijn er 855 nieuwe abonnementen binnen. 

Ook 115 hernieuwingen werden de jongste 14 dagen ingezonden. 

Na Brussel is ook Gent in de dans gesprongen. De voorsteden van 
Antwerpen blijven niet ten achter. Wij wachten op Antwerpen-stad, 
dat grootse plannen zou in het schild voeren. 

Onder de nieuwe prijzen komt een brandraam (waarde 1.000 F.) 
voor van onze medewerker kunstenaar Ivo Bakelants naast enkele 
prachtige sderplanten en vele andere inzendingen. 

Op volle kracht voorait ! 

Van der Scheuren thans met de ver
dere uitvoering ervan belasten. Zo 
komt er evenmin iets van, maar 
de liberalen zullen het dan weer 
gedaan hebben. 

Zoals altijd uit De Standaard 
weer platonisch verzet (ll-2-"60) : 
« Het hoeft geen betoog dat de eer-
ste-minister op deze wijze de 
Vlaamse publieke opinie erg zou 
ontstemmen. Wij aanvaarden niet 
dat de leiding van de streekplan-
ning in Vlaanderen in handen komt 
van de liberalen ! » 

Kostelijk is dat « wij aanvaarden 
niet ». Zij aanvaarden alles. 

Een viertal maanden geleden 
werd het regeringsbesluit genomen 
dat het oppertoezicht van alle be
noemingen in de ministeries toever
trouwd werd aan de liberale minis
ter Lilar. Men zal zich herinneren 
hoe vóór de verkiezingen een hef
tige kampanje gevoerd werd tegen 
de regering Van Acker omdat de 
Katolieke ambtenaren benadeeld 
werden. Ook dat zou veranderen 
bevestigde voor de verkiezingen na
drukkelijk de C.V.P. Wat schreef 
De Standaard daarover voor vier 
maanden ? 

« Aldus maakt men de verwach
tingen van de Katolieke bevolking 
tot een bespotting. Indien het wer
kelijk wordt doorgevoerd dan be
schaamt de C.V.P. op een schrome
lijke wijze de verwachtingen van 
haar kiezers. Het is een erbarme
lijke kapitulatie. Men moet zich in 
regeringskringen niet inbeelden dat 
wij hierin zullen berusten. Wij vra
gen met klem dat deze maatregel 
zou ingetrokken worden. » 

De maatregel werd niet ingetrok
ken. En De Standaard heeft daar
over sindsdien met klem gezwegen. 

Kregen de boeren hun jaarlijks 
miljard? Ik ben de C.V.P. niet, ver
klaart minister De Vleeschauwer. 

Werden de lasten van de kleine 
middenstand verlicht ? Integen
deel. En ze sakkeren terecht tegen 
een pensioenstelsel dat een zware 
bijkomende belasting is. 

Wim Jorissen. 
(Lees door blz. 2) 

= Deze beide volkeren, zijn 
§ van taal, aard en zeden zeer 
= verschillend. 
1 De Serviërs behandelen de 
I Kroaten van vit de hoogte, 
= kleineren ze en beletten hen 
1 zich als volk te ontirikkelen. 

s Voor ons Vlamingen is de 
§ toestand zeer begrijpelijk. 
1 11';; zijn zo wat de Kroa-
i ten in de Belgische staat, te-
§ grnovir de JUrusselaars en 
ï Walen. Met dit verschil dat 
§ irij de numerieke meerder-
= held vormen. 
1 J ijilens dr laatste oorlog, 
I ynaakten de Kroaten van de 
= gelegenheid gebruik om in 
1 overeenkomst met de Dvifse 
= en Italiaanse bczettingsovcr-
i heden, Kroatië los te -maken 
1 van Servië en een eigen rege-
= ring te vormen. 
1 Kardinaal Stepinac, trouw 
i aan zijn ]'olk, bleef dit tij-
§ dejis de scheidingsjaren. 
= Hij werd dan ook na de 
= « bevrijding » veroordeeld 
E door de Joegoslavische ecn-
1 heidsstaat, wegens veriaad en 
= collaboratie. 

p De grote e.r-koiiiinuiust en 
i Wonld-be diktator van de 
= Belgische Staat, Demany, 
1 schreef over de beul en ver-
I rader Alois Stciiinac. Hij 
1 bleef in zijn rol. 
i Kardinaal Van Koey, 
I bracht een oprechte hulde 
1 aan zijn roewrijke collega in 
i het H. College der Kardina-
i len, en noemde hem het 
1 slachtoffer van een afscliuwe-
= lijk regime. 
1 Wij kunnen ons bij deze 
i hoge vitspraak aansluiten en 
1 als Krist enen. en als strijden-
s de Vlamingen. 
= Wij hebben echter de be-
I denking gemaakt, dat het Bel-
= gisch regiem zich na onze 
f « bevrijding » ook niet zo 
i netjes heeft gedragen, tegen-
I over zovele grote zonen vit 
s ons Volk, die veel minder ge-
§ daan hadden dan Kardinaal 
= Stepinac tegenover zijn ver-
i drukkend staatsregiem. Hier 
H werd geen zelfbestuur uitge-
I roepen, hier loerd het land in 
= orde en tucht voortbestuurd 
I volgens de betoonde Belgische 
1 wetten, en alle Vlamingen die 
I (Lees door blz. 2) 
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< Jaar der geestesgezondheid » 
ingezet 
Het verstand komt niet voor de 
jaren 60. 
Harmels kultuurradenontwerp 
krachtig afgewezen 
Er bovenharmels opzitten. 

6. Adenauer : Alle Joden welkom 
In Duitsland 
Van de Jood een deugd maken. 

7. Mutualiteiten vijf maanden m 
de schuld bij apothekers 
De pil verschulden. 

9. Zaak notaris Fraeys brengt 
nieuwe vervalsingen aan het 
Mcht 
Fraeye letteren. 
Nasser laat Assoean stuwdam 
door Russen financieren 
In roebel water is het goed vis
sen. 
Oostendse « Boerenunie » van 
Schuyten was boerenbedrog 
Als de boer is in de Schuyt, zijn 
de mooie praatjes uit. 
Loslippige Montgomery brengt 
Engelsen in verlegenheid 
Zijn Monty voorbijpraten. 
100.000 T.V. bezitters betalen 
geen belasting 
Een eigen kijk op de zaak heb
ben. 

21. Ronde Tafelkonferentie begmt 
om een vierkant 
Ronduit vragen en vierkant 
antwoorden. 

23. Gentse C.V.P. wil kleuters Irans 
doen leren op kosten van het 
schoolpakt 
Franse (f)les geven. 

25. Opnieuw fiskale hervorming be
loofd door minister Van Houtte 
Tweede repetitie voor de hou
ten. 

27. Belgische luchtmacht wordt 
met starfighters uitgerust 
Hij ruste uit in vrede. 

29. Boo^.ï^ruis. hloedgevejskaarttn 
worden eentalig 
Hier uw taal, wanneer uw bloed? 
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50-54 en 58-60 

NIETS 
IS 
VERANDERD... 

Kregen de bedienden betere 
werkvoorwaarden of meer werkgele
genheid door verneder lands ing van 
bedrijfsleven of door de noodzake
lijke nieuwe indus t r ieën ? 

W a t kwam er van h e t degelijk 
t a a i s t a t u u t voor Brussel en wa t 
van de afbakening van de t a a l -
H'ens ? Alleen een «ware bedrei 
ging me t nieuwe gebiedsroof door 
een ta lente l l ing en d a a r n a a s t de 
verdere verfransing van Brussel. 

En de ineivieken die Ï O onnozel 
waren in meerderhe id C.V.P. te 
kiezen ? 

W a t kregen zij ? 
Vooreerst werd h e t p lan opgege-

ven h u n r ech ten te rug te schenken 
a a n a l degenen die to t 10 j a a r en 
minde r veroordeeld werden door 
de kapi tu la t ie van de C.V.P, in de 
senaa t . Het werd gebrach t op 5 
jaar . T h a n s zouden nieuwe beper
kingen doorgevoerd worden. 

Wij begri jpen dan ook da t zelfs 
Bert D'Haese h e t uitzichtloos v ind t 
de C.V.F, te blijven verdedigen en 
iiever begint te schri jven over toe
s t anden van aci i ter he t IJzeren 
Gordi jn . 

J a m m e r is he t da t de koude oor
log afneemt . W a n t da t bleef toch 
een tema om de Vlaamse eisen nog
maa l s te verdagen : « Christel i jke 
eenheid tegen he t bolsjevistisch 
gevaar ». 

Zo konden zij h e t Vlaams v raag
s tuk nog eens op de ach te rg rond 
schuiven. 

Wa a rom ook n ie t ? 
Vlaanderen wach t toch reeds 130 

j aa r . 

En geduld d a t leer t m e n . 

De C.V.P.-Liberale meerderhe id 
.stemde op 21 dec. jl. toelagen voor 
« naschoolse franse lessen in de 
vri je lagere scholen, vanaf h e t 1ste 
leerjaar. 

Schepen Van den Daele en de 
andere C.V.P.-flaminganlen keur
den dit goed. zoals ze reeds vroe
ger toelagen goedkeurden voor alle 
vrije scholen zoals bv. het beruch
te « Institut de Gand » dat zoals 
men weet van franskiljonse levens
beschouwing is. 

Dat het kaf Iers zijn ? Hoe komt 
ge er bij, ze hebben immers een 
goede reden : zij zijn de paladijnen 
van de GELIJKHEID. Protestanten 
krijgen toelagen, dus franskiljons 
ook... En met de « naschoolse les
sen » Is dit hetzelfde. Sinds 1946 
werd dit « sociaal voordeel » in de 
Gentse officiële scholen immers 
reeds gesubsidieerd. Waarom moes
ten de vrije scholen hier eens te 
meer de dupe zijn ? Dus... 

Men vroeg bovendien aan de be
voegde minister deze beslissing te 
bekrachtigen. Wat zal hij doen ? 
Het besluit van het Gentse gemeen
tebestuur van 1946 was ONWETTE
LIJK. Gaat de minister de UIT
BREIDING van die ONWETTE
LIJKHEID bekrachtigen ? 

Wij wachten met spanning. 
Intussen illustreert dit feit goed 

hoe degelijk de Vlaamse belangen 
worden behartigd door de partij 
van de « beste kans >, in een 
VLAAMSE stad, waar zij de VOL
STREKTE MEERDERHEID heeft. 

Wij zullen er bij een volgende ge
legenheid voor zorgen dat ze die 
niet meer heeft -^ en alle geplande 
verruimingen zullen dat niet ver
hinderen... 
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PRETTIG VERLOF ! i • 
Voor uw verlof aan Zee 

bespreek nu reeds uw appartement 
of villa. 

Wendt U tot het verkoop- en 
verhuurkantoor 

« VIKING » 
Leo Hoes - Koninklijke baan 210 B 
Sint-Idesbald-Koksijde. 

Tel. 0.58 216.15 

Verkoop - Verhuring - Bouw 

{HDUSTRIAÜSERING 

Voor een l>laatselijke Davids-
fondsafdeling kwam Prof. Van Me-
chelen, van de Leuvense Universiteit 
een voordracht houden over de 
Ekonomische Ont^ikkeUng in onze 
Vlaamse gewesten. 

Met aandacht en sympathie had
den we het werk van hem gelezen 
« De Ontwikkeling vah de Volks
kracht In Vlaanderen » (uitgave 
keurreeks Davidsfonds 1957) dat 
iedereen zeker zou moeten bekend 
zijn. Wij hadden dan Dok vee) van 
deze vooi'dracht verwacht Noch
tans werden we teleurgesteld. Niet 
om de uiteenzetting' zelf, die klaar 
en logisch, op zeer rustige toon en 
vrij van aanmatiging — de gedach-
tengang van de professor goed Het 
volgen maar omwille van het feit 
dat de voordrachtgever hoog scheen 
op te lopen met de regenngspoli-
tiek betreffende de ekonomische 
uitrusting van de minder ontwik
kelde gebieden in ons land door ves
tiging van nieuwe nijverheden, dan 
wanneer hij in zijn hoed.jnigheid 
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I VERRADER | 
I OF I 
I MARTELAAR | 
1 (Vervolg van blz. 1) = 

1 ten KemnlACOotdelijle pvst s 
1 bezetten, deden hun Kerk m g 
1 alle ohjektiviteit eieiujoed 1 
1 voor WaUoriir als toor § 
= Vlaanderen. = 
= Jluii rjroolite misdiuid wos S 
1 inernlaf, atrijdend Vlamttii) g 
= te zijn tjrweesf, gedurende 1 
= yiiii.i hun leven. = 
E Wanf icaf ~oit aan een Dom = 
i Mode.it Van As-iehe, abt van g 
i .stcpnbnitjfje, om er maar één- = 
= te noemen, anders tioff te ver- g 
= wijlen zijn gewee.if '! g 
= Hij irerd tot de dood toe s 
1 yemarteld, mnrtehiiir voor g 
E Vlaanderen. £ 
= De Dewan Ij's noemden ooJc = 
= hem verldi/y/ier en rei rader, | 
s dat, lias hun rol. i 

1 De Kardinaal heeft toen | 
Ê niet gesproken. | 
= Nochtans voor heiden gold | 
g dezelfde levensleuze : | 
p Trouw aan hun Volk totter- 1 
1 dood. I 
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van grondig kenner det toestanden 
verwaarloosde de .schkndeli.ike kapi
tulatie van de regering ie brand-
m.erken voor de tl'usts en holdings, 
inzake de ontlasting ' dei meer
waarden bij de wijziging eer wet
geving op de inkomstenbelastingen 
en niet eens herinnerde aan de in
terpellatie de Saegher die de over
winning van het grootkapitaal niet 
kon verhinderen wegens het vlucht
misdrijf van de C.V.P. onder druk 
gezet door de' verscheidene ver-
trouwensmotiesji De toehoorders' 
werden dus feitelijk onwetend ge
laten van de enige gelegenheid die 
de regering kreeg om een daadwer
kelijke en grootscheepse industria
lisering van de onderonivvikkelde 
gebieden met krachtige hand en 
aangepaste fiiifintiéle niiddelen 
door te drijven en die door haar 
niet werd benut. 

Het ontgaat toch niemand dat 
dergelijke ge'egenheid zich niet 
meer zal voordoen, in de naaste of 
zelfs verwijderde toekomst en dat 
al het andere, waar zo een publi
citeit van gemaakt wordt slechts 
amateurswerk moet lijken in vei*-
gelijking met hetgene dat had kun
nen verwezenlijkt worden had de 
regering ons volk niet in de steek 
gelaten. Zij heeft zich zelf gediend, 
niet het volk. 

Men heeft thans de mond vol van 
infrastniktuur, maar kom geen be
goochelingen : met al de pogingen 
tot industrialisatie in Vlaanderen 
aangewend door prive-initiatief 
wordt slechts tweedehands werk 
geleverd. 

De suprematie van Wallonië mag 
immers in dit Belgisch staatsbestel 
niet aangetast worden noch be
dreigd. Over haar wordt de hand 
gehouden door grootflnancie en 
regeringen en iedere unitaire 
staatspartij. 

Wij willen de verdiensten van 
Professor Van Mechelen niet in 
twijfel trekken, maat, sine ira et 
odio, zegden wij toch wat ons op 
het har t lag, nl. dat er leemten in 
zijn uiteenzetting waren. Wij heb
ben ons achteraf immers moeilijk 
van de indruk kunnen ontdoen dat 
Prof. Van Mechelen de regering om 
haar publicitaire amateurspolitiek 
niet heeft willen op het matje roe
pen omdat hij in de gunst 
moest blijven van degenen die over 
zijn toekomst nog hun zegen te ge
ven hebben. 

KONGO VRIJ 

ARRONDISSEMENT 
MOESKROEN 

Robert Devos, volksvertegen
woordiger en burgemee,ster \ a n 
Moeskroen, beijvert zich krachtig 
om van Moeskroen en omgeving een 
afzonderlijke arrondissement te 
maken. Hij vraagt daarvoor de 
steun van de Vlamingen. Akkoord. 
Maar Moeskroen niet alleen. Er is 
ook de streek van Overmaas. Laat 
Devos ook voorstellen dat Overmaas 
(Voerstreek, Platdietsestreek en het 
gebied rond Eupen) een afzonder
lijk arrondissement wordt, los van 
Verviers en Luik. Beide samen 
zouden ze kans maken. Thans lijkt 
het weer of de Vlamingen zouden 
gezien zijn. 

Dat Devos dus handiger te werk 
ga. 

HET 
ZELFBESCHIKKINGSRECHT 

Adenauer heeft een voltreffer 
geboekt op zijn boezemvijand 
Kroetsjev. Deze laatste heeft im
mers de mond vol over het zelf
beschikkingsrecht der volkeren 
wanneer het althans niet de Bal-
tische of de Balkanvolkeren be
treft, die door het Russisch impe
rialisme uitgezogen worden. Nu 
heeft Adenauer zich beroepen op 
het zelfbeschikingsrecht van het 
Duitse volk. 

LINKS EN RECHTS SPRINGEN 

Onze liberalen zijn niet gelukkig. 
Wel hebben ze 7 ministers maar de 
pohtiek van de regering Eyskens 
valt niet in de .smaak. En zeker valt 
de Kongolese uitverkoop zwaar op 
de maag van het Belgisch groot
kapitaal, drukkingsgroep waarvoor 
de liberale partij enorm gevoelig is. 
Doodgraag zouden de liberalen d!.n 
ook in de oppositie zitten. 

Anderzijds wensen ze echter ook 
hun ministeries niet op te geven. 

Moeilijk vraagstuk. 

De moed hebben om vier of acht 
jaar in de oppositie te gaan moet 
men van de liberalen met vragen. 
Zeker niet zo men hen in de reee-
iing wil. 

Denk eens gedurende de beste ja
ren van hun leven minister kun
nen zijn en het dan niet worden ! 

Bezoek het 
Bierhuis Brueghel 

Lakenstraat 87 Brus.sel. 
Verzorgde bediening. 

M W W MWMWK>^i* 

Men kan er thans op rekenen dat 
we ook in Vlaanderen vlug zullen 
opschieten. De C.V.P. volgt immers 
de politiek van Adenauer. 

Zij zullen zich thans opwerpen 
als de kampioenen van het zeltbe-
schikkingsrecht voor Vlaanderen. 
Voorlopig oefenen zij zich met het 
zelfbeschikkingsrecht voor Kongo. 
En de Vlaamse C.V.P.-ers zeggen : 
Kongo vrij, nu ook wij. 

A.V.O.H.V. BRABANT 
Op VRIJDAG 4 maart te 20 uiir 

spreekt in het Brussels Tehuis, Van 
Praetstraat 28 (Beurs), Dr. Roger 
Gheyselinck (Wassenaar), hoofd-
geoloog van de Kon. Ned. Petro-
leummij, over 
100 JAAR OPSPORING NAAR OLIE 

(met lichtbeelden) 
mtmmmmtmmmmimttmmmimmmmmi 

HET VLAAMS KOMITEE 
VOOR FEDERALISME 

nodigt alle belangstellenden uit de 
VOORLICHTINGSVERGADERING 

bij te wonen, in de « Graaf van Eg-
mont » (Consciencehuis), Jules van 
Praetstraat, 28, Brussel (Beurs), op 
ZATERDAG, 27 FEBRUARI a s . 

ie 15 uur. 

De hernieuwde aktie van het Ko-
mitee zal er toegelicht worden, door 
Prof. W. Couvreur, voorzitter. 

WANNEER WIJ ? 

I JAN GRAULS 1 

I — Casimir, vroeg ik, hebt gij wel aandachtig het doodsbeeldeken f 
1 gelezen dat bij de begrafenis van Jan Grauls werd uitgedeeld ? Ik | 
1 heb er weinig gelezen die zo ontroerend waren, zo oprecht, zonder de ^ 
I minste overdrijving. f 
= — Ja, zei Casimir, gewoonlijk is het portret dat ge op een doods- f 
I beeldeken te lezen krijgt, een beetje schoner dan de werkelijkheid | 
1 was. En nu, op dit doodsbeeldeken, was het ]uist andersom. | 
1 — En tevens is het een schreeuwende aanklacht tegen alles wat 1 
1 van regering, justitie en maatschappij sedert vijftien jaar is gebeurd. | 
I Hoor maar eens : ' Hij stelde zich volledig in de dienst van zijn eigen | 
1 volk; dit zouden de tallozen kunnen getuigen die door zijn tussen- | 
1 komst werden gered uit de handen van de bezetter. Zijn edele be- | 
1 weegredenen beletten een onmenselijke repressie niet de hand aan § 
i hem te slaan, hem gevangen te zetten, hem te veroordelen, hem have f 
i en goed te ontroven en hem tot de bedelstaf te brengen. Verplicht als | 
1 bediende te werken in nederige omstandigheden, droeg hij zijn lot op | 
I heldhaftige wijze... » § 
1 — Daar word ik koud van. zei Casimir. daarin ligt heel het epos g 
1 van de ene en heel de tragedie van de andere zijde van de repressie, i 
1 Zij hebben alle eerlijkheid, alle dienstvaardigheid, alle geest van op- 1 
I offering, doodgcverfd onder het woord « collaboratie >. Ik vraag mij | 
I af welke diensten Jan Grauls aan de Duitsers heeft bewezen, en wat g 
I nut voor de Duitsers de diensten hadden die hij aan zijn medeburgers | 
1 heeft bewezen. = 
I — Och. zei ik, heel dit land heelt, in ae school van de Londense | 
I desertie, verkeerd leren denken. Hun principe was niet : hoe zouden | 
i wij ze kunnen eten geven in het bezet gebied; hun principe was : hoe | 
I meer honger, hoe beter; verniel de oogsten en de koolzaadvelden, | 
i schiet op de burgemeesters die voor eten zorgen en steun de zwarte 5 
I markt die het eten onttrekt aan de armen. Op dergelijke onzedelijke | 
I lafheid is heel ons systeem van na de repressie gebouwd. | 
1 En als wij nu het doodsbeeldeken van Jan Grauls lezen, dan trefc | 
I ons opeens die ongelooflijke onrechtvaardigheid, omdat het zo een s 
1 typisch voorbeeld is. 1 
i — Maar wat even treffend is, dat is dat mensen zoals Jan Oraals | 
I geen officieel eerherstel nodig hadden, want zij hadden hun eer niet | 
i verloren. In hun natuurlijke omgeving werden zij ten minste even | 
I hoog geacht als vroeger. Was Jan Grauls nog onlangs niet lot ere- = 
§ voorzitter verkozen van de Limburgers m Oost-Vlaanderen ? En wat 1 
I Is de zedehjke waarde van de repressie naast dergelijke achting en | 
g erkenning ? g 
I — Wie spreekt er nog van zedelijke waarden in dit land, was het f 
I antwoord. •ttm--^-'?'-^'i'3 '• . . 1 
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De komende Zuid-Afrikaonse Republiek 
Johannesburg, 22 januari 1960 

Sedert gUiteren U er grote del-
fting op het politieke toneel van 
Zuld-Afrlka, nadat de eerste Mi
nister, Dr, H. P. Verwoerd, geheel 
onverwacht*, een referendum aan
kondigde, waarvan de uitslag het al 
dan niet uitroepen van de Repu
bliek zal betekenen. 

Zo onverwacht was deze aankon
diging, dat de oppositie in he t par
lement een ogenblik lamgeslagen 
was en niet tot een eensgezind 
commentaar in staat was. 

Vandaag, een dag dua na de aan
kondiging van de eerste Minister, 
Is wel reeds gebleken, dat er van 
Engelse kant verbitterde oppositie 
tegen de komst van de republiek te 
verwachten is. 

Niettemin is Dr Verwoerd wel 
heel zeker van de uitslag van het 
referendum. Zonder deze zekerheid 
zou hij niet zo haastig met zijn be-

ANTWERPEN, Hoven en Universileil 
In de gemeenteraad te Antwerpen hield onze gekozene Mr. Schiltz vol

gend pleidooi voor een betere haven politiek en voor een universiteit te 
Antwerpen. 

Zal Antwerpen zich in de toe
komst kunnen handhaven als na
tionale metropool en als enige 
grote Vlaamse stad tevens een 
wereldstad kunnen blijven ? Het 
stellen van de vraag schijnt een 
uiting van pessimisme. Zij is aldus 
niet bedoeld. Maar alleszins dwingt 
de technisch en ekonomische evo
lutie van West-Europa ons deze 
lapidaire vraag ernstig onder 
ogen te nemen. 

Maken wij ons immers geen illu-
zies over onze huidige ekonomische 
positie. Ondanks het destijds met 
veel publiciteit afgekondigde tien
jaren plan is de Inspanning der 
centrale besturen en van de pri
vate financie beslist onvoldoende, 
en dit sedert de laatste vijftien 
jaar, om onze positie als haven en 
als wereldstad te handhaven tegen
over de zeer dynamische ekonomi
sche ontwikkeling van onze buur
landen. Wie zich soms onledig 
houdt met de lektuur van statis
tieken betreffende produkties, in
vesteringen, brevetten en licenties 
in onze buurlanden en zelfs in I ta
lië, is wel verplicht vast te stellen 
dat België het minst dynamische 
lid van de gemeenschappelijke 
markt is en dat bijgevolg ook op 
lange termijn onze haven defini
tief zou kunnen voorbijgestreefd 
V orden. Op gevaar af aldus tot een 
j rovinciestad te degraderen moet 
bijgevolg onze haven in een ver
sneld tempo aangepast en uitge-
1 reid worden en moeten de indus
triële vestigingen, vooral van be-
lingrijke nijverheden, in de Ant
werpse ruimte"; als een besliste 
noodzaak aanzien worden. 

Nu weet ik wel dat het stads
bestuur niet bij machte is met 
eigen middelen dit probleem op te 
lossen. Een budget met een ge
raamd deficit van 355 miUioen, 
oaafgezien van de totale schulden
last, laat niet toe zelf het in ge
breke blijven van de centrale bestu
ren en van de private financie te 
ondervangen. U heeft in dit ver
band. Mr. MOLTER, zeer terecht de 
aandacht gevestigd op de archaï
sche formule waarbij een wereld
haven als de onze onder de bestuur
lijke voogdij geplaatst wordt van 
een hoofdzakelijk administratief 
departement. 

Van verschillende zijde werd 
reeds aangedrongen op de inrich
ting van een gespecialiseerd minis
terie of minstens departement, voor 
havenaangelegenheden, dat het 
financieel, technisch en ekono-
misch beleid op havengebied doel
matig zou coördineren. De verwe
zenlijking van deze wens lijkt mij 
noodzakelijk. 

Het is niet gebeurd en het zal 
misschien nog lang duren vooraleer 
het zover komt. Wil dit zegen dat 
wij ons moeten beperken tot het 
uitdrukken van wensen tegenover 
dto insteUlngen die bewijzen da i 

zij het huidige West-Europese ex-
pansie-rythme van nijverheid en 
ekonomie niet willen of niet kun
nen volgen ? U zal het, denk ik, 
met mij eens zijn dat dit niet vol
staat. Naast deze voetstappen en 
naast deze onderhandelingen moe
ten wij ook nagaan of onze be
grensde mogelijkheden maximaal 
worden aangewend om deze lethar
gie te doorbreken en te bereiken 
dat Antwerpen niet alleen wereld
haven blijft doch ook als industrie-
haven de katalysator wordt van 
een moderne dynamische industria
lisatie van de hiertoe aangewezen 
ekonomische ruimte gevormd door 
het Waasland, de Antwerpse en de 
Limburgse Kempen. 

Is het inderdaad geen verbijste
rende vaststelling dat ondanks de 
aanwezigheid van de enige In ons 
land nog noemenswaardige grond-
stoffenbron op enkele tientallen 
km. afstand, de aanwezigheid van 
een omvangrijk en arbeidslustig 
arbeidspotentieel met een hoge 
produktiviteit en een onmiddellijke 
verbinding met de zee, Antwerpen 
nog steeds niet het centrum is ge
worden van een hooggeïndustriali-
seerd gebied ? In alle landen stelt 
men vast, dat de nabijheid van een 
zeehaven ook voor de zware indus
trie een zeer belangrijke vestigings-
faktor is geworden. In ons land 
wordt de normale werking van deze 

en van de twee andere vestigings
factoren verhinderd omwille van 
private, en soms zeer particuliere 
financiële, politieke en zelfs syndi-
kale belangen. Hierdoor dreigt onze 
haven het vreemdsoortige ver
schijnsel te worden van een geïso
leerd ekonomisch centrum in een 
gebied dat, gezien in Europees pers-
pektief gerust onderontwikkeld mag 
genoemd worden. Dat zulks op lan
ge termijn ons konkurrentie-ver-
mogen en onze welvaart zal aan
tasten lijdt geen twijfel. 

Het komt mij dan ook voor dat 
onze uitgaven in de komende jaren 
strikt zouden moeten afgewogen 
worden, waarbij in de waarden
schaal de voorrang moet verleend 
worden aan de havenexpansie en 
aan de industrievestiging. 

Daarbij meen ik de vraag te mo
gen stellen of de gevolgde politiek 
van werken niet beter aan dit prin
cipe zou kunnen aangepast wor
den. Jaarlijks besteden wij vele 
millioenen aan het optrekken van 
allerlei gebouwen met adminis
tratieve, culturele, sociale of pae-
dagogische doeleinden. Is het even
wel verantwoord, in de mate waar-
In dit geschiedt of gevraagd wordt, 
eea prestlge-]>olltiek OD dit gebied 

te voeren. Waarom moeten deze 
gebouwen haast steeds voorzien 
zijn van het meest-moderne en 
dus ook duurste comfort: waarom 
worden er vaak zeer dure materia
len gebruikt, waar het ook met 
minder kon. Belangrijke bedragen 
kunnen hier m.i. uitgespaard wor
den en aangewend voor de bevor
dering van de tot standkoming van 
de zo noodzakelijke industriële on
derbouw ter beveiliging van onze 
stedelijke en regionale welvaart. 
Zonder deze welvaart zal immers 
ook onze culturele standing af
zakken naar het provlncialitisch 
plan. 

Want indien wij niet rechtstreeks 
voor het tot standkomen van deze 
industriële en ekonomische onder
bouw kunnen instaan, dan kunnen 
wij toch zeer veel doen om het 
daartoe nodige klimaat te ver
wekken, en gunstige voorwaarden 
te scheppen. Ongetwijfeld werden 
er in het voorbije Jaar ernstige in
spanningen in die richting gedaan. 
Het studiecentrum voor haven-
problemen, het aktiveren van de 
prospektie en de publiciteit bv. 
zijn ongetwijfeld zeer gelukkige 
initiatieven. Doch voor het verbre
ken van de gevaarlijke traagheid 
van onze industriële expansie en 
het afdwingen van een meer ak-
tieve en regionaal evenwichtigere 
overheidsbemoeiing, zullen in ieder 
geval nog heel wat meer inspan
ningen moeten geleverd worden en 
heel wat meer kredieten moeten 
uitgetrokken worden. 

Kan er niet gestreefd worden 
naar een uitbreiding van het stu-
diewerk in onze diensten, .dit in 
samenwerking met alle belangrijke 
regionale instellingen voor ekono
misch onderzoek van het Waasland 
en de beide Kempen ? 

Mr. Marynissen heeft hier zeer 
terecht gewezen op de noodzaak 
voor^ onze stad hare ekonomische 
en industriële mogelijkheden van 
meetafaan te plaatsen in een gro
ter kader, dit van de ekonomische 
ruimte, en bijgevolg ook op de 
noodzaak het studiewerk en de 
planning eveneens op deze schaal 
aan te vatten. 

Kan aldus niet op m«er gezag
volle wijze opgetreden worden 
tegenover de belangrijke finan
ciële groepen, die het nastreven van 
op korte termijn berekende belan
gen vaak verschuilen achter zoge
naamd « wetenschappelijke » argu
menten. De Limburgse ekonomische 
raad heeft desbetreffend bvb. wel 
een zeer pijnlijke ervaring opge
daan. 

Waarom zouden de door een wel
begrepen soberheidspolitiek uitge
spaarde gelden niet voor een deel 
besteed worden voor de uitbouw 
van een technologisch instituut, 
steeds in het raam van de grote re
gionale ekonomische ruimte die 
ons omringt ? 

En waarom zou het stadsbestuur 
aarzelen om de publieke opinie 
degeUjk, krachtig en grootscheeps 
in te lichten over de mogelijkheid 

door Jan van de Graaf 

sluit geweest zijn. 
De voornaamste punten uit zijn 

rede In het parlement waren : 
A. Zuld-Alrlka zal door middel 

van een volkstemming bulten de 
partijpolitiek kunnen besluiten of 
het land een republiek moet wor
den, 

B. Aangezien een referendum 
Iets nieuws Is voor Zuld-Afrika zal 
er nog tijdens de huidige zitting 
van het parlement (dat wil zeggen 
vóór 30 Juni 1960) een wet aange
nomen worden, die een referendiun 
mogelijk maakt. 

De datum van een volkstemming 
zal twee of drie maanden van te 
voren aangekondigd worden. 

C. De nieuwe President zal 
staatshoofd, maar geen regerings
hoofd zijn. Hij zal dus boven de 
politieke partijen staan. 

D. Zuld-West-Afrika, dat door 
de Volkenbond onder bestuur van 
de Zuld-Afrlkaanse regering ge
plaatst is, zal niet aan het referen
dum deelnemen maar het zal de 
zekerheid behouden nooit door 
Zuld-Afrika in de steek gelaten te 
worden. 

E. Er zal nog besloten worden of 
de toekomstige republiek al dan 
niet binnen de Britse Statenbond 
blijft. 

Het is te begrijpen, dat de aan
kondiging van de eerste Minister 
van Zuid-Afrika een golf van ont
roering verwekte in de harten van 
de Afrikaanssprekende bevolking. 

Voor de Afrikaner is de Republiek 
het symbool van de werkelijke vrij
heid. De republiek zit hem in zijn 
bloed. 

De eerste nederzetting aan de 
Kaap, gevestigd in 1652 door Jan 
van Rlebeeck, was het werk van 
onderdanen van de Republiek der 
Zeven Provinciën. 

Na de bezetting van de Kaap 
door Engeland en de daarop vol-
gertdé iSidetdrükklng van de Ne
derlands- (Afrikaans) sprekenden, 
trokken 10.000 Afrikaners weg uit 
de Kaapkolonie om in het Noorden 
de vrije republieken Natalia. 
Oranje-Vrijstaat en Transvaal te 
stichten. 

Weer sloeg Engelahd toe. eerst 
in 1842, toen de ^republiek Natal 
verloren ging, en daarna volgde 
tweemaal een aanslag op de vrij
heid van de Oranje-Vrij staat en 
Transvaal. 

De tweede keer slaagde Engeland 
er In ook deze beide republieken 
voorgoed te vernietigen, in 1902 na 
de drie-Jarige Twe.ede Vrijheids
oorlog, in Europa meer bekend als 
de « Boerenoorlog ». 

Na verloop van tijd kregen de 
vier gebieden, Kaapkolonie, Natal, 
Oranje-Vrijstaat en Transvaal weer 
zelfregering en werden in 1910 
saamgevoegd tot de Unie van Zuid-
Afrika onder de Britse Kroon. 

Door verschillende wetgeving en 
verdragen werd de Unie uiteinde
lijk het souvereine en onafhanke
lijke land, dat het vandaag is, een 
soort onafhankelijkheid die geen 
Afrikaner echter bevredigda 

Het feit, dat de koningin van 
Engeland ook koningin van Zuid-

Afrika Is, kan geen Afrikaner ver
kroppen. 

Sedert 1902 heeft dit volk dan 
ook gehunkerd naar de oude, repu
blikeinse staatsvorm. 

Een Afrikaner heeft het eens zo 
uitgedrukt : 

« Hulle het ons 'n pond afgeneem 
en het ons later 19 sjiellngs en elf 
pennies daarvoor teruggegee, Ona 
wil egter die hele pond hê », 

Nu, na een verbitterde politieke 
strijd van 58 jaar weet het Afrika--
nervolk een republiek nabij. 

Is het wonder, dat men vandaag 
overal In Afrikanerkringen opge
togen gezichten zag en verheugde 
gesprekken beluisterde ? 

De vreugde werd bij velen nog 
even getemperd door de weten
schap, dat de oude staatsvorm uit' 
de tijd van Paul Kruger en presi
dent Steyn niet zal terugkomen 
Dit KAN ook niet, in deze moderne 
tijd. 

Ook het feit, dat Zuid-Afrika 
misschien voorlopig nog lid van de 
Britse Statenbond zal blijven zatj 
velen even dwars, hoewel iedereen 
beseft dat het hdmaatschap van 
die Statenbond toch niet van langQ 
duur kan zijn. 

Niet alleen de Afrikaners zijn 
deze dagen verheugd In verband 
met de politieke gang van zaken. 
Duizenden Nederlandse- en Vlaam
se immigranten, die hun lot met dal 
van het Afrikanervolk verbonden 
hebben zien even reikhalzend uil 
naar de uitslag van het komend* 
referendum. 

Voor hen rijst er echter nog eea 
grote vraag op : 

« Hoe zal het oude Vaderland 
hierop reageren ? > 

Zal men zich daar verblljdeii 
over de nieuwe positie van he l 
stamverwante volk. hier in hel 
verre Zuiden ? 

En... zal men de kansen gtijpen, 
die deze nieuwe ontwikkeling mee
brengt ? Zal het Vlaams en Neder
landse bedrijfsleven, zal de handel 
uit het Groot-Nederlandse moeder
land beseffen welke grote verge-' 
zichten er voor haar door de repu»» 
bliekwording van Zuld-Afrika geo
pend worden ? 

Nu, nu Zuid-Afrika door steeds 
losser economische banden mei 
Engeland gebonden zal worden, U 
daar immers DE grote kans voor 
Nederland en België ! 

Welke kansen ook voor Neder
landse- en Vlaamse emigranten ! 

Zuid-Afrika heeft immigranten 
nodig, zeer veel zelfs, en het llgï 
voor de hand, dat goede Neder
landers en Vlamingen het meest 
welkom zullen zijn. 

Men is in Zuid-Afrika nog niel 
vergeten welke grote diensten Ne
derlandse- en Vlaamse immigran
ten aan de oude Boerenrepublieken 
bewezen hebben, 

Mogen Nederland en Vlaanderen 
de ommekeer in Zuid-Afrika (tig» 
goede) verstaan en er een dank
baar gebruik van maken 

en de noodzakelijkheid in ons land 
eindelijk de ekonomische vesti
gingswetten te laten spelen ten 
gunste van lang achtergebleven 
gebieden, die normalerwijze met 
onze haven één geïntegreerd In
dustrie- en verkeerscentrum zou
den moeten vormen. 

Recente gebeurtenissen hebben 
bewezen dat in het Waalse lands
gedeelte de politieke en adminis
tratieve gezagsdragers niet geaar
zeld hebben zonder enige schroom
valligheid, publiek de verdediging 
op te nemen van gevestigde ekono
mische belangen. Zulks zou weinig 
verwondering wekken ware het niet 
dat deze belangen, na een zeer 
groot aandeel van de Marshall-
gelden bemachtigd te hebben, hun 
verouderde exploitaties nog verder 
op kosten van de gemeenschap ter 
plaatse zouden willen blijven vast-

ankeren, zelfs al moet de expansie 
van het hele land eronder lijden 
en de volksgemeenschap dit beta
len met al te grote mobiliteit en 
een tergende strukturele werkloos
heid, die vanzelfsprekend haast uit
sluitend het Vlaams landsgedeelte 
teisteren. 

Een meer rechtvaardige sprei
ding van de welvaart over de beide 
landsgedeelten wordt aldus tegen
gewerkt en vaak verhinderd. Ik 
hoef geen namen te noemen. Zeer 
recente voorbeelden van deze hou
ding zijn U allen bekend. 

Ik ben ervan overtuigd dat het 
geld aldus besteed aan studlewerkr 
prospektie, planning en propaganda, 
op lange termijn meer dividenden 
zal opleveren dan bvb. de investe
ring in dure administratiegebouwen 
of luxueuse klnderitribben. 

(Vervolgt) 
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- Wat maakt ge daar ? 
Een ronde tafel voor Vlaanderen. 

Voor een Universileit 
Ie Aniwerpen 

Uit de rede van Mt. J«icef Heinz op de Akademische zitting van 13-12-
S9 halen we hierbij een tweede gedeelte aan. Een eerste gedeelte ver-
•che«ii In »ns nr 2 van dit Jaar. 

Wanneer we nu de kaart van Bel
gië bekijken, zien wl] ten noorden 
een landstreek bestaande tut de vier 
Vlaamse provincies — een oud kul-
tuurgebied van West-Europa — 
waar 4.300.000 Vlamingen wonen. 
IT ontdekt er in de 2de helft van de 
XXste eeuw, zegge en schrijve, één 
universiteit. Is het dan te verwon
deren dat deze landstreek slechts 
e.896 studenten opbrengt, waaronder 
1320 franstalig H.O. volgen, terwijl 
de provincie Brabant alleen (waar 
de dubbele universiteit van Leuven 
«n die van Brussel gevestigd zijn) 
het leeuwenaandeel inpalmt met 
6.499 studenten, w.o. 1962 neder-
landstallgen. Dat betekent een be
voorrechte pozitle voor de leidende 
jxjsten In dit land. 

Want dat. Is de Inzet van de 
« hogere studies », vergeten wij het 
nooit 

Daaroni juist wenst ieder ouder, 
wensen ook de Vlaamse ouders met 
de meeste kinderen, da t de jonge
ren het beter zouden hebben, dat 
Bij normale kansen krijgen om een 
« diploma ^ te halen. 

Tot heden is de balans negatief : 
onze gemeenschap — zegge 60 % 
van de bevolking — kan nauwelijks 
10.750 studenten in twee universi
teiten en 'n paar hogescholen, op
nemen; de franstaligen vinden 
ruimte voor 17.000 studenten In 
drie volledige universiteiten en 
ettelijke hogescholen. Met alle 
Bociaal-ekonomlsche gevolgen van-
dien. 

Ziedaar de kern van de zaak, die 
ve niet mogen verbloemen. Want 
het gevaar Is niet denkbeeldig, dat 
onze aandacht wordt afgeleid door 
bijkomstigheden. 

>MHtH)fflmmUlltHIIIH HllllimmimUWinHimHHHniHIIIHinnillMmiHIHItllinMHIIIIIIIIHHUHKIIIIHMIIHMIinilinilllMIIHIMMinilHMIIIIIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIMIin 

Dat geleerden en e3q)erten ons 
hun advies verstrekten, was nodig 
en werkte verhelderend op de kon-
frontatie der gedachten. Dat joer-
nallsten en kronikeurs er kommen-
taar aan spendeerden, bewees dat 
het publiek ter zake nieuwsgierig 
werd. Er moest Iets gebeuren .. 

Wij deden het volgende : wij 
richtten tot de tiend\iizende lezers 
en lezeressen van De Toerist-De 
Autotoerist, een vijftal vragen, om
dat wij zeer groot belang hechten 
aan de mening van « de Vlaamse 
mena in de straat >, die we aldus 
konden bereiken. Deze metode is 
geheel konform aan de demokra-
tlsche beginselen die door alle offi-
liële instanties officieel worden 
gehuldigd, en zij was meteen 
geïnspireerd door de overweging 
dat het ten slotte de zaak van on-
re mensen was, die wl] verdedig
den in wat hen het meest aan het 
ha r t ligt, nl. de toekomst van de 
Jeugd, 

De enquête kende een verrassende 
bijval. Voor deze vergadering wen-
.sen wij te beklemtonen dat zij re -
prezentatief is voor de Vlaamse 
openbare mening geografisch en 
.sociogi'afisch gezien 

Er werd ons geantwoord uit 
Brugge, Aalst. Poperinge Dender-
monde, Diest, Zeebrugge, Tessen-
derlo, Temse, Leuven Hasselt, Me-
chelen, Knokke, Turnhout. Ninove, 
Tongeren, ETewljt, Astene, Kapel
len, Maldegem. Oudenaarde, Veur-
ne, Willebroek. Genk. Geraards-
bergen, Rosmeer, Wildert, Impe, 
Deurle, Kortrijk, Oostkamp, Halle, 
Neeroeteren, Aartseiaar, S t Ni
klaas, de Gentse, Brusselse en Ant
werpse agglomeratie, Leopoldstad 
en Elisabetlistad. 

De opsomming is niet kompleet, 
maar eksemplatiel. 

Alle richtingen, partijen, stan
den, leeftijden, beroepen hebben 
zich gemeld : leraars en leerlingen, 
leizigers en bedienden, ambtena
ren en letterkundigen, fabrieks-
direkteuren en sociale werkers, 
akademici en dames, accountants, 
landbouwers en arbeiders, geeste
lijken, studenten en professoren, 
kleine lulden van alle slag. Wat mij 
heeft getroffen is dat artsen en... 
de heren van de fiskus flink waren 
opgekomen. Het zijn twee katego-
riën van blz. bevoegd* korrespon-
denten, door hun dagelijks kontakt 
met alle geledingen der samen
leving. Zij getuigen dat onze men
sen begaan zijn met het probleem 
dat ons bezig houdt; dat de gewone 
man ook zijn kinderen, mdien mo
gelijk, naar de Universiteit wU 
sturen; dat spreiding en uitbrei
ding onzer hogeronderwijsinstel-
llngen sociaal-ekonomisch geboden 
zijn. Meerdere vakmensen uit het 
onderwijs, van de lagere en mid-
derbare graad, bevestigen ons dat 
talrijke jongens en meisjes, bij ge
brek aan voldoende instellingen, 
geen kansen krijgen, ook de meest 
begaafden niet. 

Onze eerste vraag luidde : « Zijt 
U het eens «iet de stelling dat de 
wetenschappelijke uitbouw van het 
nederlandstallg H.O, in de huidige 
verhoudingen, een minlmumbazis 
vereist van drie volwaardige uni
versiteiten ? 1 Algemeen antwoord: 
J a ! ! De oprichting van een nieu
we universiteit Is een mlnimum-
bazis, en een minimumeis, — als 
vertrekpunt — voor onze hogere 
ontwikkeling. Wij kimnen niet alles 
vermelden, doch enkel nog dit : 
« a.u.b. geen palabers meer. Zolang 
de toestand niet verandert, houdt 
men de Vlamingen In hun kunst
matige mlnderwaaxdigheidspozitle. 
Niemand heeft het recht ons die 
derde Universiteit te onthouden die 
op haar beurt zal bijdragen tot de 
ontvoogding en beschaving van ons 
volk. > 

De honderden antwoorden zijn 
ditwijls kollektlef en laten de stem 
horen van ganse gezinnen of groe
pen. 

SOCIML-EKONOMISCHE PROBLEMEN IN VLAANDEREN 
ffiMiiiMititiiiiiuiiiiHHnihuiiiniiiiimiiiiiinniiiiiiniMiMimiiiiiiitHMii door Mr. F. Van der Eist 

Hierbij geven we het vervolg van de rede die Mr. F. Van der Eist hield 
bij de bespreking- van de begroting voor Ekonomische Zaken in de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers. 

Ik wens even stil te staan bij wat 
in NEDERLAND verwezenlijkt werd 
om des te duidelijker de ramp
spoedige tekortkomingen van de 
opeenvolgende Belgische regeringen 
in het licht te stellen. 

De industrlalisatiepolitiek werd 
door de Nederlandse regering aan
gevat, zoals o.m. blijkt uit de eer
ste « Nota In zake de industriali
satie in Nederland », van 1949, met 
het oog op de tfewerkstelling. Aan 
de grondslag ligt een berekening 
van het aantal arbeidsplaatsen dat 
moet gecreërd veorden in funktde 
van de ontwikkeling der bevolking. 
Rekening wordt ' gehouden niet 
alleen met de bevolkingsaangroel, 
dan ook met de stijging van de 
produktiviteit' van de arbeid en de 
daardoor vrijkomende arbeids
krachten. 

In 1949 werd reeds doelbewust 
met deze zgn. technologische werk
loosheid rekening gehouden in 
Nederland, dan wanneer tien jaar 
later de Belgische regering zich 
nog verschuilt achter deze tech
nologische werkloosfheid als on
voorziene faktor om de hoge graad 
van werkloosheid te verklaren... 

Vervolgens wordt nagegaan jn 
welke mate de produktie-omvang 
van de indu^rie moet opgevoerd 
worden ten einde het additionele 
arbeidsaanbod te kunnen opvangen. 

Ten slotte wordt berekend welk 
bedrag aan uitbreidingsinvesterin
gen nodig is ten einde de hiervoor-
genoemde toeneming van de indus
triële produktie te kunnen realise
ren. 

Zo komt bv. de tweede industria-
Usatle-nota tot het besluit dat In 
de betrokken periode van 5 jaar een 
totaal bedrag aan investeringen 
van rond 5 miljard gulden vereist 
Is « om een zodanig aantal nieuwe 
arbeidsplaatsen in de Industrie t e r 
beschikking te .stellen, dat — gege
ven de toeneming van de beroeps
bevolking en van de arbeldsproduk-
tiviteit enerzijds en de verwachte 
emigratie en ontvirtkkeling van de 
niet-lndustriële sectoren anderzijds 
— In 1957 een bevredigend peil van 
werkgelegenheid zal kunnen wor
den gehandhaafd ». 

Ziedaar het benijdenswaardig 
voorbeeld van een sociaal-econo
mische politiek op lange termijn, 
uitgaande van de bekommernis om 
de mens, de arbeider. 

De opeenvolgende regeringen in 
Nederland hebben echter niet 
alleen plannen gemaakt, zij hebben 
ze ook op bevredigende wijze weten 
uit te voeren. 

In de tijdspanne 1948-1952 werd 
bruto 5,2 miljard gulden geïnves
teerd en werden aldus 211.000 
nieuwe arbeidsplaatsen in de ni j 
verheid geschapen. Dit geeft een 
gemiddelde van 25.000 gulden aan 
investering per arbeidsplaats. 

In de tijdspanne 1952-1957 wer
den met een bruto investering van 
rond 9 miljard gu'den 218.000 
nieutve arbeidsplaatsen geschapen 
— wat een gemiddeld geeft van 
40.000 gulden per arbeidsplaats. 

Voor de lopende periode 1957-
1962 voorziet men 140.000 nieuwe 
arbeidsplaatsen mits investering 
van 11 miljard gulden, hetzij circa 
80 000 gulden per arbeidsplaats. 

Wat hebben de Belgische rege
ringen te plaatsen tegenover deze 
realisaties, waardoor Nederland 
dat vóór de oorlog nog overwegend 
een landbouw-land was, een voor
aanstaand Industrie-land geworden 
Is? 

Niets — want de theoretische al
gemene tewerkstelling bereikt in 
1957, en waar de heer Van Acker 
zich graag op beroemd, was niet het 
resultaat van een doeltreffende 
regeringspolitiek, maar het geluk
kig gevolg van gunstige omstandig
heden. 

HmmmimiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiii 

Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking. 

Om tot Nederland terug te keren 
moeten wij er op wijzen dat ooÉ 
daar het beginsel van de vrije eka-
nomle gehandhaafd bleef. Maar 
niet tot in het onzinnige zoals blJ 
ons waar de Staat wel ge
schenken en voordelen uitdeelt, 
maar geen eisen stelt, geen effec-' 
tleve voorwaarden oplegt. De taak 
van de Overheid werd in de eerste 
Industrialisatienota als volgt om
schreven : 

Overigens was deze algemene 
Vewerkstelling toen ook onbevredi
gend omdat zij gepaard ging met 
een overdreven en onaanvaardbare 
mobiliteit van de arbeidskrachten 
en omdat de resterende werkloos
heid niet gespreid was over gans 
het land, maar opgehoopt in be
paalde gewesten met gekarakteri
seerde strukturele werkloosheid. 

De toestand was en bleef onge
zond — ten nadele van de Vlaamse 
gewesten. 

De jaren die verloren gegaan 
zijn, zijn niet meer in te halen. 
Waimeer wij met alle faktoren re
kening houden kan onze veroorde
ling van de regeringen die aldus in 
gebreke gebleven zijn niet te scherp 
zijn. 

De oorzaak moet m.i. niet zozeer 
gezocht worden In een verschil in 
politieke en sociaal-ekonomische 
opvattingen — maar wel in een 
grotere en betreurenswaardige af
hankelijkheid van de regeringen en 
dus van het staatsgezag in België 
van bepaalde kapitalistische instel
lingen, die reeds vóór de oorlog In 
ons land een ondemokratische 
machtspositie verworven hadden. 

Het ingebreke blijven, de passi
viteit van de Staat werd niet ge-
kompenseerd door het privaat-
Initiatief van deze instelUngen en 
van onze nijverheid in 't algemeen. 

Het valt niet te loochenen, want 
de resultaten liggen voor in cijfers 
en statistieken. 

België is marginaal geworden. 
België gaat achteruit in vergelij
king met de overige landen van de 

« Het bovenstaande betekent» 
geenszins — zoals uit deze nota' 
moge blijken — dat de Overheid 
slechts de passieve rol heeft te ver
vullen bij de industriële ontwikke
ling van het land. In bepaalde ge
vallen behoort het zelfs tot haar 
taak rechtstreeks en geheel of b i j 
na geheel voor risico van de ge
meenschap aan de industriële ont
wikkeling deel te nemen. Met name 
is dit het geval, indien voor de 
ekonomische toekomst van het land 
van wezenlijk belang zijnde Initia
tieven niet of onvoldoende uit het; 
particuliere bedrijfsleven voort
komen, terwijl doeltreffende maat--
regelen zijn genomen om de ont
plooiing van dergelijke initiatieven 
mogelijk te maken. Daarnaast zijn 
gevallen denkbaar, waarin — van
wege de aard van de behoefte, 
waarin wordt voorzien — Over-
heldsexploitatle het meest doel
matig moet worden geacht. •> 

Uit deze stellin name werden de 
logische besluiten getrokken. Doch 
ik zal niet uitweiden over de mid
delen die in 't werk gesteld werden, 
wat mij te ver zou voeren. Het Ne
derlands voorbeeld bewijst de gel
digheid van het gezegde dat waar 
er een wil is ook een weg is. 

Nog één pur*^ wil ik aanstippen 
in verband met Nederland : het 
groot belang dat ook in Nederland 
gehecht wordt aan de spreiding 
van de Industrie over gans het 
land. 

Reeds in de eerste industrialisatie 
van 1949 werd bizondere aandacht 
gevraagd voor de regionale sprei
ding van de industrie. 

Alhoewel Nederland een vrijwel 
homogeen land is, met één taat en 
kuituur, heeft men er grote bezwa
ren tegen mobiliteit en migratie 
der arbeiders, omwille o.m. van de 
sociale gevolgen. Zelfs wordt reke
ning gehouden met •< verschillen in 
traditionele levensopvatting ?, met 
« de doorgaans sterke binding van 
de arbeider aan de omgeving waar 
hij opgegroeid is ». 

Dit is ten minste een politiek, die 
met menselijke faktoren w « u t 
rekening te houden. 

(Vervolgt) 

De tweede vraag handelde over 
de koncentratle ol spreiding der 
universiteiten. Onze korresponden-
ten antwoordden dat een rationele 
plaiming voor de hand ligt : tn de 
onmiddellijke oprichting van een 
derde universiteit te Antwerpen, 
met uitstraling naar Limburg. 

De derde vraag ; Is Antwerpen 
aangewezen als vestigingsplaats 
der nieuwe Universiteit? Het ant 
woord kimt u raden. Ik rezumeer : 
Wat een v r a a g ! De kulturele 
hoofdstad van Vlaanderen, enz. 
Het wordt een Lof van Antwerpen, 
die Ik u zal onthouden, D. & H., om 
uw spreekwoordelijke bescheiden
heid niet te kwetsen. Mijn beslui t : 
de voorwaarden om een universiteit 

^waar alle Vlamingen welkom en 
\giulc Eijn. op te richten volgens de 

eisen van deze tijd, zijn optimaal 
verenigd te Antwerpen. 

De vierde vraag : Welke formule 
acht u de beste ? De keuze gaat 
tussen een Staats- of een gemeen
telijke universiteit, doch bijna alle 
Inzenders verklaren nadrukkelijk 
(ook al laten ze een andere keuze 
In het midden) dat het een vol
waardige universiteit moet zijn of 
•worden, die zij zien opgroeien in 
geleidelijke stadia. Zij vnllen geen 
halfslachtige oplossingen maar 
wensen een derde vlaams weten
schappelijk centrum van hoog ge
halte. 

Vijfde en laatste vraag : Welke 
Bijn uw persoonlijke bedenkingen 
of suggesties?. 

Een paar flitsen : « Deze opinie
peiling Is wellicht bij machte, de 
verantwoordelijke instanties te 
beïnvloeden, aangezien zij wijst op 
een algemene stroming in het 
Vlaamse laad. * — « Denk aan ge-
speciallzeerde fakulteiten, aan nieu
we leerstoelen en « vernieuwde > 
studieprogramma's, dit alles op mOf 
deme leest. De nieuwe universiteit, 
In een kosmopolitische stad, inter
nationaal georiënteerd, opent ruüne 
perspektieven op allerlei gebied... » 
— « Ik word pijnlijk getroffen door 
het feit dat altijd gemakkelijk mil
jarden worden gevonden voor leger, 
marginale mijnen, praalwerkeü en 
tentoonstellingen, terwijl honderden 
miljoenen meer voor H.O. ( d.1. be
schaving ) moeten afgedwongen 
worden. > 
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Beschouwingen over Kompromissen 
DE HOUDING VAN DE REGERING 

(Vervolg) 
Thans wordt vernomen dat in 

regeringskringen een nieuwe kom
missie werd opgericht — de zoveel
ste — om tot een vergelijk te ko
men. Van Waalse zijde zouden de 
heren Duvieusart en Lamal o.m. 
deel uit maken van dit kollege, op 
«andrinen van minister Harmei. 
Dsze twee namen alleen reeds 
stemmen tot pessimisme, wat het 
resultaat betreft, vermits hun fana
tieke houding en beslrevingen tot 
op de openbare zittingen in het 
parlement doordrong (interventie 
Lamal zoals hoger aangehaald en 
de interpellatie Duvieusart over de 
noodwendigheid ener talenteliing). 

Doch, menen wij niet. dat de 
macht in dit land het bij de menig
vuldige kommissies zal lat«n, waar-
Van toch niet veel positiefs te ver
wachten valt. Het Franse taal-
Imperlalisme zal langs alle middelen 
tot zijn doel trachten te komen. 
Kenmerkend in dit opzicht is het 
wetsvoorstel Duvieusart op het 
bureau van de senaat ingediend en 
waarvan de in overwegingneming, 
ronder enig protest van de zijde 
der Vlaamse senatoren, werd aan
vaard. De heer Duvieusart, die de 
elogan heeft weggeslingerd ^ dat 
de grond hoort aan degene die hem 
bezetten en niet andersom ^ hul
digt hier, schijnbaar in een ver-
Dl6uwd Europees perspectief en met 
he t oude beginsel van de vrijheid 
van de huisvader, een stelsel dat er 

op zal neerkomen de wetgeving op 
het gebruik der talen in het onder
wijs volledig te ontkrachten. Dus 
noch min noch meer. de verfran-
sing van de Vlaamse gewesten 
vanaf de basis van het onderwijs. 

Dit alles zijn pogingen om het 
Vlaamse front in te deuken op een 
of ander punt. wat een terugplooien 
op al de andere stellingen voor ge
volg moet hebben. Hiermee wordt 
door de franstaiigen beoogd hun 
e'sen en verlangens te verwezen
lijken zonder enige ta'entelling 
Triomfantelijk en mtwendig m-
.schikkelijk zouden ze dan aan 
Vlaanderen op het punt der ta 'en-
tel'ing hebben toegegeven zoals 
destijds het houden van een 
Vlaamse dag op de W.T. 1958 werd 
toegestaan. Vlaanderen zon een 
Pyrrhus overwinning rijker zijn. 

Neen, het weze duidelijk • Vlaan
deren heeft de strijd aangebonden. 
De eis op erkenning van onze on
vervreemdbare en wezenlijke rech
ten is gesteld. Geen enkel regering 
heeft het recht ie vragen dat wij 
zelfmoord zouden plegen, want 
gedenken wij dat gelijk welke toe
geving, na deze honderd dertig jaar 
goedzakkige en lamlendige inschik
kelijkheid, met zich zal medebren
gen dat de Vlamingen meer en 
meer in hun eigen land zullen ver
vreemden, vreemdelingen op eigen 
bodem, en daarenboven het on-
zirmig Belgi.sch centralisme, syste
matisch te Brussel uitgebouwd, 
derwijze zal worden gevoed dat 

binnen afzienbare tijd een weer
stand aan. die ontzaglijke macht 
onmogelijk zal geworden zijn. 

Onze vijanden willen de demo
grafische verhoudingen in dit land 
die hun thans nog ongunstig zijn 
onmerkbaar maar zeker omkeren 
en dit door hun machtsmisbruik. 
Eens dit bekomen zal Vlaamderen 
slechts een historische herinnering 
blijven op de wereldkaart en in de 
wereldgesch'Pdenis. 

OOK DE C.V.P 
KOIVEVriSSIONEERT 

Wanneer wij vaststellen dat de 
regering zich radeloos uit het 
.straatje zonder uitgang tracht te 
bevrijden is dit evenzeer waar voor 
de regeringspartijen en met name 
voor de voornaamste onder hen, de 
C.V.P. die zich nochtans als Vlaam-
.se partij durft voordoen en alles
zins de moed zon moeten opbren
gen, gezien haar overdonderende 
getalsterkte, het roer van de staat 
stevig en durvend in handen te 
nemen. 

Voor haar is het ogenblik bizon
der pijnlijk omdkt zl] dreigt in 
haar grondvesten geschokt te wor
den en Haar werKelljk gelaat ont
bloot. Ontma.skering van haar 
dubbplzinnigheiri m Vlaams op

zicht, want plaatste zlJ op haar 
verkiezingsprogramma de defini
tieve vastlegging der taalgrens niet 
en de afbakening der Brusselse 
agglomeratie ? Verwees zij niet 
gezagvol, maar huichelend naar de 
verscheidene kongressen, waarop 
zogezegd eensgezind de oplossing 
van het Vlaamse vraagstuk, na 
grondige sttidle, was uitgewerkt 
geworden en die zou bindend wor
den voor de hele partij , desnoods 
onder toepassing van de gevreesde 
partij tucht en met de sanktle van 
uitsluiting voor hen die zich dur
ven verzetten. Dromen wij dan of 
wat, wanneer wij heden dat ellen
dig schouwspel zien opvoeren van 
verdeeldheid, intriges, tegenstrij
dige verklaringen, verwarring en 
besluiteloosheid ? Van wetsvoor
stellen en ontwerpen die er regel
recht tegen ingaan ? 

Neen, het Is triestige werkelijk
heid. Maar men wi] zijn zwakheid, 
dubbelzinnigheid en inkonsekwen-
tie nog niet toegeven. Men zal de 
zaak evenals de regering, trachten 
te kommls&ioneren, hopende dat 
de makke Vlaming haar kapltulatle 
op dit punt niet merken zal... en 
dat de eer zal kunnen worden se-
red. 

SAlVrEXSTELLING DER 
KOM.^nSSIE 

In welke mate deae kommissie 
representatief was en hoe ze werd 
.samengesteld weten wij niet, maar 
alles laat vermoeden, met een quasi 
zekerheid, dat de dosage Vlamln-

Zo denken vele boeren 
In « Het Boerenfront » stond een ingezonden brief va» een landbou

wer. Hij Is zo typisch en zo raak dat wij niet aan de bekoring kunnen weer-
Staan hem hier over te drukken. 

In € Het Nieuwsblad » van 10 
jan. wordt het middel aan de hand 
gedaan om de melkprijs gedurende 
de maanden januari en februari op 
4 F. te brengen. Door middel van 
een hokus-pokus : het zal aan nie
mand een frank kosten, aan de 
melkerljen niet. aan de verbruiker 
niet, aan de schatkist niet. Het 
Landbouwfonds zal die zaak op
knappen. Het Landbouwfonds dat 
de voedergranen moest valorizeren 
krijgt een bijkomende bestemming: 
de plaats innemen van de ledige 
schatkist. Ge ziet : simpel. • Hier
mede zouden zeker alle bezwaren 
van regeringszijde — die uits'ui
tend van financiële aard zijn — 
eveneens weg"*allen ». besluit het 
blad. En in passant kon de B.B. 
Eeggen : « Ziet ge nu, dat is het 
resultaat van onze aktie... > Na
tuurlijk wordt er gespekuleerd op 
he t feit dat de boer niet kan reke
nen, hoeveel 33' vet betekent 
tegenover 30', hoe dikwijls 2 in 12 
gaat, hoeveel geld hij in he t Land
bouwfonds stort en hoeveel hij er 
uit krijgt. Neen, met die zelf-
betaalde aalmoes laten de boeren 
zich niet paaien, want daarmede is 
de noodtoestand niet opgelost. 

Die noodtoestand... .'Vis Ik het 
woord zag staan, dacht ik ; een 
schoon triesüg woord. Maar het Is 
meer geworden dan dat : men 
tracht er een nog triestiger woord 
mee te bedekken, n.1. wantoestand. 
Want het is misdadig het te willen 
voorstellen alsof deze noodtoestand 
het gevolg is van de voorbije droge 

wijl zijn glerklauwen de :>chamele 
inhoud uit onze zakken graaien om 
zijn eigen beurs te vullen. Er is 
waarlijk een andere noodtoestand 
dan deze die verwekt werd door een 
paar maanden zon en die men 
meent te moeten oplossen door een 

eomer, wanneer iedereen weet dat 
de Vlaamse landbouw lijdt aan een 
chronische noodtoestand. Het is 
misdadig deze noodtoestand op 
Onze-Lieve-Heer te schuiven omdat 
HIJ Zijn zon zo fel liet schijnen, 
wanneer de schuldige Judas ver van 
de hemel, In ons midden vertoeft, 
ons schijnheilige ktissen geeft, t e r 

paar maanden van twijfelachtige 
aalmoezen. Er is de echte nood
toestand van de Vlaamse boer die 
reeds talloze zomers duurt, de nood
toestand die niet van de zon af
hangt. Iedereen kent de oorzaak 
VB.n deze chronische noodtoestand? 
Zelfs de Minister van Landbouw 
kent hem en heeft zelfs de moed 
gehad het te zegKen op de studie
dagen van de B.B. : het is de in
dex. 

Die index .. Het is een geleerd 
woord voor een simpel ding dat een 
balans is. Een balans met twee 
schalen. Aan de ene kant al wat de 
hoogte in mag, aan 'de andere kant 
al wat de laagte in moet. Aan de 
ene kant de nijverheldsprodukten, 
aan de andere kant de landbouw-
produkten. Als de ene schaal stijgt 
moet de andere dalen, Aan de ene 
kant trekken alle machten de 
schaal in de hoogte . de syndlka-
ten, de politlekers. Aan de andere 
kant de eenzame boer. En de schaal 
blijft in evenwicht. De boer wordt 
nochtans niet vergeten, hij krijgt 
gratis het tovermiddel om zijn pro-
dukten in prijs te laten dalen zon
der zelf te verhongeren : verhoging 
van de produktie, verlaging van de 
kostprijs, meer oordeelkundige be
werking en bemesting, nülverkave-
ling en andere grote woorden. En 
de boer buigt het hoofd nog wat 
dieper naar de grond onder het ge
wicht van zoveel onbegiijpbare 
geleerdheid, wroet van de vroege 
morgen tot de late avond m regen 
of zon en verlaagt zijn kostprijs 
tot in het holle van de nacht : 
spruiten kuisen, wltloof verpakken, 
wortelen wassen, prei raitdoolen of 

.=;elderij met de piofijtige hulp van 
vlugge kinderhanden En hij dankt 
de he.mel dat hij niet in Kongo 
leeft, waar nog gesproken wordt 
over slavendom. 

Die index... De boer is fier dat 
hij het offer van zajn zweet en zijn 
ontberingen kan brengen op het 
altaar van het vader and, want hij 
weet dat bij iedere stijging van de
ze mysterieuze mdey automatisch 
de vergoeding van de nationale 
dompelaars die de onverdiende 
.spotnaam van volksvertegenwoor
digers dragen, met vervaarlijke 
.sprongen de hoogte m gaat. Hij be
grijpt, de boer. cat de patatten, de 
melk, de boter en het vlees kopelljk 
moeten zijn voer die dompelaars, 
die het buiten hun gewoon inkomen 
met een schamele aalmoes van 
300.000 P moeten stel'en Hij de 
boer, die het geluk' heeft alles gratis 
van de hemel te knigen : de zon. de 
lucht, het water . Hij, de boer. die 
daarenboven nof geholpen wordt 
door een machtige liefdadigheidsin
stelling waar hi.i aan heel schappe
lijke voorwaarden alles kan krijgen 
waar Onze-Lieve-Heer Zelf Zich 
niet kan mee bezig houden, zoals 
meststoffen, veevoeders, machines, 
zaden, kruidenlerderljen, geld mits 
goede borg, tabak; margarine... Ja 
ook margarine die beter is dan het 
natuurprodukt waar nog een oud-
modische koe b;j te pas komt. 

Die index... De boer glimlacht en 
begrijpt als de smid hem de reke
ning van zijn ploeg voorlegt. « Ja, 
de index is omhoog, . > Als hij een 
nieuwe broek moet kopen : « Ja, de 
lonen gaan naar omhoog... » 
Benzine, veevoeders, meststoffen, 
brood... > < Ja de index... > 

De boer glimlacht en begrijpt. 
Ook de Minister begrijpt. Hij 

heeft een zwak voor de boer, hl] 
vertroetelt hem, hlJ biedt hem geld 
aan zeer lage intrest, hij laat hooi 
uit de vreemde komen aan spot>-
prijzen, hij denkt en rekent in de 
plaats van de boer, hij tovert een 
miljard en half uit de ledige zak
ken van de boer en geeft er hem de 
helft van. De boer glimlacht en be
dankt, want het is allemaal winst : 
dat geld aan lage intrest dat hlJ 
niet eens wil aanvaarden omdat hij 
het toch nooit zou kunnen weerge
ven, van he t v r ^ m d e hooi heeft hlJ 

maar heel weinig nodig want de ene 
koe heeft de andere al opgegeten, 
en dat tovergeld uit het Landbouw
fonds is allemaal winst : het' is 
maar de helft van het getoverde, 
maar het is toch winst, toverwinst. 

De prijzen van de beesten dalen, 
de eieren, de kiekens. . De koopman 
en de huisvrouw op de markt ver
klaren het : « Na zo'n zomer hebben 
de mensen geen geld meer, ze heb
ben moeten reizen en van de zon 
profiteren. Ge begrijpt, ge kunt niet 
alles... > 

De boer glimlacht en begrijpt : 
de zon kan niet terzelfdertijd b'.ote 
billen bruinbranden en rapen laten 
groeien. De boer bemint zijn even
naaste en daarom jont hij hem de 
zegen van een uitzonderlijke zomer. 
Hij vraagt niet eens dat die even
naaste nu eens enkele centimes 
meer zou betalen voor aardappelen, 
boter, melk, eieren... Neen, de boer 
weet dat zijn evennaaste het al las
tig genoeg gehad heeft tijdens deze 
lange zomer... Daarom zijn we naar 
Brussel gekomen, beste broeders, 
met onze glimlach, om te bewijzen 
hoe braaf we zijn, om te zeggen dat 
we begrijpen, om u genist te stellen, 
om te tonen hoe veilig wij ons voe
len onder de hoede van die mach
tige liefdadigheidsinstelling die zich 
zo onbaatzuchtig over ons heeft 
gebogen, om deze vriendschaps-
bewijzen voor u te komen afleggen. 
Neen, wij zullen er ons niet schuldig 
aan maken de index te willen doen 
stijgen... 

gen - Walen - Brusselaars dermat» 
werd doorgevoerd dat absoluuti 
geen rekening werd gehouden met 
het feit dat de katholieke partij In 
het Vlaamse land bijna de dile 
vierden van haar aanhangers teMl 
Inkonsekwent als ze Is zal de 
CV.P. het federaal beginsel wel 
hebben toegepast, wat In de huli-
dige stand van zaken onlogisch 1« 
en. een gevoelige verzwakking y,an 
het» Vlaamse bestanddeel veroor
zaakt. 

OPDRACHT DER KOM]\nSSIE 
Bénevens de vraag naar de 

samenstelling ware het van primor
diaal belang te weten welke op
dracht de partij kommissie kreeg 
toegewezen ? Hier moeten wij ech
ter tot onze spijt vaststellen dat 
naar afgelegde verklaringen van 
machtshebbers in de C.V.P. de op
dracht erin bestond een vergelijk 
te vinden, een kompromis. Dit Is 
dus een duidehjke aanwijzing van 
kapitulatie vanwege de part i j 
leiding omdat een transaktioneel 
akkoord ook een opgave van stellin
gen in zich sluit. Men moet het hier 
wel vaststellen, de kinderen der 
duisternis zijn slimmer dan de 
kinderen van het licht, want onder 
welk schijnbaar argeloos en belang-
loos voorkomen slaagt het frans-
talig kultuurlmperialisme erin, zich 
een plaats in een gcsprekcentrum 
aan te matigen en als partner te 
doen aanvaarden dan wanneer het 
hier alleen gaat om de erkenning 
van de rechten van het Vlaamse 
volk, wanneer de rechten van de 
franstaiigen niet in het minst wor
den bedreigd, want de regeling van 
de onhoudbare taaitoestanden In 
de huidige Brusselse agglomeratie 
is uiteraard een noodzaak die zich 
opdringt Om wille van de dualiteit 
in onze staat k ^ i het rt^lme 
.slechts tweetalig zijn, anders kan 
Brussel geen aanspraak meer ma
ken op hoofdstad van een tweetalig 
land, te meer dat het In feite 
Vlaamse grond is. -hSiiftt 

Temeer daar die machtige liefda
digheidsinstelling nog spreekt van 
een rampenfonds, voor het geval he t 
teveel zou regenen op ons laag vel-
deke en te weinig op de hoge kouter. 
Werkelijk teveel liefdesbetoon. Stel 
u voor dat ook voor da t fond» weer 
eens een toverformule toegepast 
werd om ons de helft van het te 
voorschijn getoverde geld aan te 
bieden... Wat zouden we er toch al
lemaal mee doen ? Zouden we niet 
zot worden van zoveel tederheid ? 
Of zijn we het al ?... 

E.VE. 

Hoe is het mügeii..k dat Vlaamse 
gekozenen die aangezocht werden 
van deze korami.ssie deel uit te ma
ken de opgedrongen toestand door 
de partijleiding zo maar klakkeloos 
hebben aanvaard zonder tenminste 
het onlogi.sche en ongezonde aan 'de 
basis zelf van deze kompromls-
kommissie duidelijk in het licht te 
.stellen. Draai de rollen om, zotJden 
de franstaiigen het aanvaard heb
ben zo behandeld te worden ? 

Dat men niet kome aandraven 
met verontschuldigingen ofwel leg
de de partijleiding het op en dan 
valt de blaam op deze partij ofwel 
aanvaardden de Vlaamse vertegen
woordigers deze toestand zonder 
enige kritiek, blindweg en dan slo
ten zij zich van meetaf in een min
derwaardige positie op om redenen 
die met het behartigen van het 
Vlaamse volksbelang niets te maken 
hebben. Het wordt politiek In de 
.slechte zin van het woord. 

Maar in feite is het dan bedroe
vend te moeten zien hoe door het 
uitwerken van een vergelijk met 
medewerking van Vlaamse gekoze
nen zelf het leven, het bestaan van 
het Vlaamse volk in gevaar wordt 
gebracht. 

Wij zouden bijna willen siM^ken 
van het noodlottige in de unitaire 
struktuur van de C.V.P. voor het 
Vlaamse volk, dat steeds kind van 
de rekening dreigt te worden. 

Immers men is zo ver gekomen 
dat men de tegenstrijdigheden niet 
meer vermag te verdoezelen, ook op 
andere gebieden. 

De C.V.P. staat de kultutuauttaic-
mie voor beweert ze maar het wets
voorstel Van Elslande, toch al zo 
ontoereikend, wordt derwijze ont
kracht dat in het ontwerp Jlarmel 
niets meer van autonomie over
blijft : geen initiatiefrecht, geen 
verplichtingen, geen sacktie, dus 
geen beveiligtag van ons volk. Eén 
karikatuur van kultarele zelfstan
digheid, een schijn en daarom zeer 
gevaarlijk. 

(Vervolgt) 



ONZE WAALSE KULTUURMINISTER 

GEEN TALENTELUNG EN 
yERFRANSING 

Wanneer gans bewust Vlaande
ren zich inzet om de anti-talen
telling-strijd te voeren, wanneer 
alle beschikbare krachten dienen 
Ingezet, dan gebeuren er nog zaken 
waar wij geen uitleg voor vinden, 
niet te berijpen toestanden of toch 
is er misschien wel een uitleg, nl. 
Immer komt het op hetzelfde neer 
— de laksheid om niet lafheid te 
zeggen van sommige C.V.P. parle
mentairen die ook nog burgemees
ter spelen. 

Die Heren worden met grote 
Leeuwenvlaggen Ingehaald bij hun 
verkiezing, zij zweren dan dure 
[Vlaamse eden. 

p e t toppunt van alles, dan heb
ben zulke heren ook nog een zeker 
Vlaams Nationaal verleden, dat 
door een toeval en een op tijd ver
hulzen niet geleid heeft tot aan
houding — beroving van rechten — 
boete, enz., de gekende cadeautjes 
van de repressie. 

Hier de feiten : tussen 1 en 13 
december worden op het grond
gebied van zulke heren nog borden 
geplaatst met tweetalige vermel
dingen en dat in het hartje van het 
payottenland. 

Mein Liebeken... ? 
Werk voor de pekeierenploeg! 

< Payot >. 

OVER DE 
« LES VAN VILVOORDE » 

Als uitgeweken Vilvoordenaar 
heeft het mij deugd gedaan herin
nerd te worden aan mijn jonge ja
ren, toen wij van een erg daar ver-
(rgnsing bedreigde stad (in 1921 bv. 
werden nog vele burgerlijke akten 
op het stadhuis in het Frans ge
steld) een Vlaamse stad maakten. 
De verenigingen die wij stichtten, 
beheersten op korte tijd gans het 
openbaar leven en enkel wat zon
derlinge wringers en oude matantes 
hielden zich aan een of andere 
aamborstige « cercle >, 

Sommige aanhangers van kleur-
partijen wakkeren op heimelijke 
wijze de verfransing van hun ge
meente aan in de hoop er persoon
lijk voordeel uit te halen. Zo ijve
ren sommige gemeentesekretaris-
sen, -ontvangers,' politiekommissa-
rlssen en burgemeester om hun 
dorp zo vlug mogelijk te verfran
sen In de hoop dat het dan het 
statuut van de Brusselse agglome
ratie zou genieten. Terwille van 
persoonlijk voordeel aarzelen zij 
niet de broodwinning van vele an
deren te doen verloren gaan. In de 
vakbondswereld spreekt men soms 
van « ratten », maar deze personen 
zijn inderdaad ratten, die mis
bruik maken van hun funktie om 
zonder bezorgdheid voor hun volk 
een verradersrol te spelen. Deze 
personen behoren In de éne ge
meente tot de C.V.P., in de andere 
tol; de B.S.P. of tot de liberale 
partij . 

Geachte redaktie, tegen dat ver
raad bestaat maar één ware reme
die : federalisme. Eens dat federa
lisme bereikt dan is die drift naar 
het geld niet verdwenen, maar dan 
zal ze werken in ons voordeel. 

Ex-Vilvoordenaar. 

EN NOG VILVOORDE 

Er werd nogal duidelijk weer
gegeven hoe in onze vroede stad de 
ïranskiljons niet aarzelden stapjes 
te doen bij de Duitsers. 

Er kon ook aan herinnerd wor
den dat de bewijzen van weerstaa-

der» na de oorlog voor hei rapen 
waren. Men deelde ze zo uit. En 
dan kunt ge begrijpen wat daarna 
gebeurd Is. 

Een deftig mens zou nooit de t i
tel van verzetsman, die hij niet 
verdiende, aanvaard hebben; zulks 
tekent maar al te duidelijk welke 
soort mensen hem wel aanvaard
den. 

Deze riepen inderdaad, zelfs al 
hadden ze zelf in het begin van de 
oorlog niet geaarzeld voor de 
Duitsers te werken, « Houdt de 
dief 1 » of « Au voleur », want vele 
van die pseudo-weerstanders be
hoorden tot dat groepje franskil
jons, die in het begin van de oor
log op een goed bladje wensten te 
staan met de bezetter. 

Dat alles is nu voorbij; de Vla
mingen hebben veel leed gekend, 
ze erkennen ook dat eerlijke jon
gens in het verzet stonden. Het is 
alles echter voorbij en zowel in 
Vilvoorde aLs elders moeten de 
Vlamingen uit alle kringen de han
den in elkaar slaan en streven 
naar Vlaamse eendracht. Deze is 
niet te bereiken door onze krachten 
te verspillen in partijen, die geleid 
worden door vlaamsvijandige mach
ten. 

We moeten nu onze filozofische 
en sociale opvattingen opzij zetten 
en de koe bij de horens vatten d.i. 
eerst al onze krachten samen
bundelen tot het verwerven van 
ONS RECHT. 

Als we dat recht vasthebben, 
kunnen zij die er iets voor voelen, 
voortgaan met heftige diskussies 
te voeren over welke partij de 
beste is. Dat genoegen kunnen wij 
ons thans niet veroorloven, want 
wij BfJïF^èéh"VI>H«^i^5«<*o»?= '̂'̂ .1 SSï?s^ 

P, - Vilvoorde. ., 

LET NIET OP MIJN WOORDEN 
De meest overtuigde vlaams-

gezinde uit de O.V.P. zal altijd toe
geven 8Lan de druk van het frans
kiljonisme In zijn parti j . 

De waarheid van deze bewering 
werd weer eens bewezen door de 
enorme stommiteit welke de C.V.P. 
In Gent beging. Door haar mede
plichtigheid bij het toekennen van 
subsidies voor de Franse lessen in 
de lagere scholen heeft die partij 
niet alleen de pedagogische onder
richtingen van de UNESCO over
treden, en heeft zij niet alleen 
het Vlaamse belang, maar vooral 
het belang van het volkskind verra
den. 

Van den Daele die in Brussel ver
ontwaardigd stemde tegen de 
samenstelling van de huidige rege
ring, had in Gent aanvaard deel te 
nemen aan een nutteloos verbond 
met de liberalen en gaat nu zelfs 
zo ver dat hij de Vlaamse belangen 
keldert. Welke onnozelaar durft nu 
nog beweren dat stemmen Voor de 
C.V.P. beter is dan stemmen voor 
ons ? 

Stemmen voor de hevigste fla
mingant uit de C.V.P. is al even ge
vaarlijk als stemmen voor Schot of 
Ancot. Steek ze allen in één zak, 
schudt ze dooreen en neem er één 
uit : het is allemaal hetzelfde, want 
zijn ze niet Vlaamsvijandig, dan 
bezwijken ze toch op de meest kri
tieke ogenblikken voor de Vlaams-
vijandige machten S. V. - Gent. 

We lazen In « De Standaard » 
van 12-12-59 onder de titel : 

« Een zeldzaam eksemplaar 
van Dirk Martens » 

< Te Brussel werd de biblloteek 
geveild van Karel-Antoon de la 
Serna Santander, een Spaans aris-
tokraat die van 1795 tot 1811 hoofd-
konservator was van de Biblloteek 
van Brussel. Op de veiling kwam 
ojn, een werk voor van Angelus de 
Clavasio « Summa de Sasibus 
Conscientiae », zijnde een eksem
plaar in 1490 te Aalst door Dirk 
Martens gedrukt. 

Het stadsbestuur van Aalst be
sloot het werk aan te kopen, maar 
diende hiervan ten slotte om fi
nanciële redenen af te zien. Zo
doende kwam het zeldzame eksem
plaar van Dirk Martensdrukkunst 
in handen van een Engels biblio

fiel. > 
Het is duidelijk dat dit had kun

nen verhinderd worden door de 
tussenkomst van een regering die 
een nationale kultuurpolitiek zou 
voeren. 

Vermits Aalst geen waalse stad 
Is en Dirk Martens geen lid van de 
Congres National Wallen was of 
geen familie van Pierre Harmei, 
kon het de Waalse meesters van 
België niet deren dat dit kostbaar 
kultuurgoed de vele andere 
Vlaamse kunstschatten in het bui
tenland ging vervoegen en voor de 
Vlaamse gemeenschap verloren 
ging. 

Ook voor de bescherming van da 
Vlaamse kultuurgoederen is nodig 
dat er snel een werkelijke kultuur-
autonomie zou tot stand komen. 

A. R. - Leuven. 

Niet in de macht 
is het heil van het volk gelegen 

Zijt ge reeds begonnen aan 
uw abonnementenslag ! ! ! 
Vergeet uw plicht niet 
Abonneer nu op de Volks
unie ! 

Reeds uw naaste buurman 
geabonneerd ? 

In politieke aktie wordt meestal 
de macht als middel tot wereld
hervorming voorgesteld. 

Macht en geweld hebben echter 
nooit een positieve verbetering van 
de mens geleverd. 

Zij hebben slechts een negatieve 
rol en een ontzettend gevolg : de 
morele dekandentie. 

Macht kan de mens slechts van 
buiten uit beïnvloeden. 

De hervorming moet er een zijn 
van binnen uit. 

Bewijzen dat massa-beïnvloeding 
tot niets leidt ! ? 

Wij zagen de algemene leerplicht 
en de socialisatie der produktie-
middelen uitgroeien tot een grotere 
verslaving en onderdrukking van de 
mens. 

De Centralisatie in handen van 
een kleine minderheid is steeds 
synoniem van de onderdrukking der 

grote massa. 
De oplossing ligt voor de hand \ 
Decentralisatie en federalisme 

met zelfbestuur ! 
Gemeenschappen vonnen op 

menselijke schaal ! 
Dergelijke gemeenschappen al

leen kunnen een vernieuwing bren
gen en redding. In de geschiedenis 
zijn voorbeelden genoeg om dit te 
bewijzen. 

De ware geschiedenis der volkeren 
speelt zich af op hoger plan. Zij 
wordt geleid door de stuwkracht 
die uitgaat van een elite, draagster 
van de hoogste vrijheid. 

Ons wacht dus een hoge en ver
heffende taak ! 

Werken - wroeten - bouwen -
werven - bevestigen van en voor 
ons hoofddoel : 

ZELFBESTUUR EN VLAAMSE 
DEMOKRATIE ! 

« Jan Van Brabant ». 

EYSKENS, DE SAEGER EN DE 

IVIEERWAARDEN 

Wij hebben het resultaat dus ver
nomen als een late nieuwjaars
brief : de opbrengst van de meer
waarden werd totaal in Wallonië 
geïnvesteerd. 

Gij herinnert U nog het histo
risch bekgevecht dat einde juni 
hierrond geleverd werd tussen De 
Saeger en Eyskens, bij het kamer
debat over het betreffende wets
ontwerp... Vele Vlaamse C.V.P.-ers 
•juichten (De Saeger) toe, maar 
hun houding leek op die van school
knapen die terug zeer gedwee wer
den toen schoolmeester Gaston op 
het toneel verscheen want bij de 
stemming lieten ze De Saeger val
len die enkel de steun kreeg van de 
Socialisten en Volksuniegekozene... 
De manier waarop Eyskens ge
meend heeft toen De Saeger te kun
nen aanpakken doet... wel zeer 
kleintjes aan. Ondermeer gebruikte 
hij het argument (?) : « U hebt 
veel pretentie Mijnheer De Sae
ger >.,. 

Ondanks de geruststellende ver
klaringen van Eyskens is de voor
spelling van De Saeger uitgekomen: 
1 We zullen post factum kunnen 
vaststellen dat de meerwaarden 
belegd werden in het zuiden van 
het land. « Inderdaad : De gereali
seerde meerwaarde ELF MILJARD 
werd volledig belegd in Wallonië. » 

« Bewijs dat ik de holdings niets 
kan weigeren > riep Eyskens met 
zijn gewone patos tot De Saeger bij 
het kamerdebat In juni. 

ifpicqc 
Het is voor iedereen duidelijk ge

worden dat voor elke verdragende 
beslissing de man de gevangene is 
geworden van het gi*oot kapitaal... 
Als zogezegd gekozene van de 
A.C.W.-strekking maar tevens als 
voorzitter van een regering die als 
voornaamste kenmerken in haar 
vaandel moet schrijven « reaktio-
nair, onvlaams en besluitloos » zou 
Eyskens eens over zijn situatie 
moeten nadenken. » 

W.L. 'in ONS LEVEIV, orgaan van 
het K.V.H.V., Leuven, 29 jan. 1960. 

KATOLIEK EN VLAAMS 
Wat nu betreft het katoliek en 

Vlaams zijn, wij herhalen dat wij 
de eenheid niet de eenzelvigheid 
van 't Vlaams en kristen zijn belij
den, m.a.w. dat wij in ons kristen-
zijn doeltreffende motieven vinden 
Om Vlaams te zijn. Wij nemen bij
gevolg de stelling niet aan van zo
veel ontwikkelde katolieken in 
Vlaanderen, die tegen de Vlaamse 
strijd optreden, zich beroepend op 
hun leuze « Voor alles katoliek », 
zich afzijdig willen houden van 
onze strijd, die zij eenzijdig en be
krompen noemen, en waarin zij 
geen post wensen te vatten, omdat 
er ook andersdenkenden in optre
den. Zijn de kristelijke motieven 
om Vlaams te zijn niet talrijk ge
noeg ? Het kristendom is toch de 
leer der liefde, want God is Liefde. 
Liefde tot God staat gelijk met de 

nag.stenliefde In de rangorde van 
de liefde neemt het eigen volk toch 
de eerste plaats in, volgens de wet 
der kristelijke vaderlandsliefde. 
Iemand liefhebben wil zeggen 
iemand gelukkig maken. Iemand 
gelukkig maken wil zeggen iemand 
volmaken in zijn wezenheid. Zijn 
volk liefhebben wil zeggen streven 
naar de volmaaktheid en het alge
meen welzijn van het volk. 

Het gezonde nationa'e wordt door 
de leer en de houding der Kerk 
goedgekeurd. Paus Pius XII schreef: 
« God wil, dat bij de praktische uit
bouw van zijn lot en zijn geluk, 
elk volk, binnen de door het schep-
pings- en verlossingswerk getrok
ken grenzen, zijn weg en de onge
schreven wetten volgen, die hem 
zlJn krachten, zijn levensbehoef
ten, zijn veiligheid, en zijn alge
mene toestand wijzen en soms 
dwingen te gaan », Dezelfde Hei
lige Vader heeft onophoudend de 
baanbrekers en woordvoerders van 
het « Europa-Een » vermaand dat 
zij zich terdege moeten hoeden om 
geen massamensen te kneden noch 
kuddemensen te vormen, buiten de 
nationale volkeren om, maar om 
elk volk zijn taal, kuituur, zeden 
en godsdienst, vrij en ongedeerd te 
laten voortbestaan als een luister 
van God's majestaties wereldbeheer. 
In de grootste omwenteling van de
ze tijden, de drang van de vroeger 
gekoloniseerde volkeren van Azië en 
Afrika naar zelfstandigheid, richt 
de Kerk een eigenvolkse en eigen-
landse hiërarchie in. Tenslotte 
tegenover de katolieken in Vlaan
deren die in taal en volksheid blij
ven aan « apartheid » doen, en zich 
sociaal blijven vervreemden van 
hun volk, en tegenover de katolie
ken, die, afzijdig van de vlaamse 
beweging zich trachten te verant
woorden met de spreuk : de gods
dienst, hier bepaaldelijk het kato-
llcisme, is toch het voornaamste, 
het uiteraard uitmuntendste en het 
noodzakelijkste, luidt de uitspraak 
van Pater Stracke ; « Mens en Vla

ming-zijn, in Vlaanderen, zijn ver
knocht door het innigste verband, 
en worden nooit zonder grote scha
de uit elkaar gerukt of zelfs maar 
naast elkander geplaatst. Ook hier 
geldt : wat God heeft verenigd zal 
geen mens scheiden. Het genade
leven echter van ons kristendom, 
al is het oneindig kostbaarder dan 
ons mens en Vlaming zijn, is ten
slotte naast de rij der zelfstandig-
heden maar een bijkomstigheid, 
die weliswaar ons mens- en Vla
ming-zijn met de hoogste vol
maaktheid verrijkt, maar toch gaat 
ons mens- en Vlaming-zijn alle ge
nade vooraf en vergt, dus ook pri
mair en steeds onze eendracht en 
zorgen. Zij echter die beweren dat 
iemand in Vlaanderen als goed 
kristen leven kan, zonder en wel
licht tegen zijn Vlaming-zijn, die 
dus de genade scheiden willen van 
de natuur, en het kristendom zon
der zijn voorop te zetten voedings
bodem hopen te zien gedijen, mo
gen zichzelf verantwoord achten, 
zij zijn het niet. Geen godsdienst 
mag inbreuk maken op onze men-
sendienst, want belde zijn Gods 
werk en Gods gebod. Wij gelovigen 
houden er ons innig van overtuigd 
dat het genadeleven zich alleen kan 

doen gelden in een lichaam en ziel, 
die beide innigst verstrengeld door 
afkomst, overerving, opvoeding en 
milieu reeds een uitgesproken we
zenheid en werkzaamheid bezitten 
en handhaven willen, en gewoon
lijk, daarop alleen de genade voort
bouwen kan en zal. Godsdienstig
heid (welke dan ook) wars van of 
tegen onze natuurlijke insteUing 
als Vlaming, is voor ons, gelovigen, 
en terecht, een gruwel. 

Uit « ONS VERBOND », orgaan 
van het K.V.H.V. Gent, nr 5 jan. '60. 
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M BRABANT 

RAADSVERGADERING 

Op 29-1-Ö0 had onze eerste 
raadsvergadering van het jaar 
plaats te Brussel in de zaal Rem
brandt. Niettegenstaande de alge
mene staking die dag door het 
A.B.V.V. ingericht was de opkomst 
meer dan bevredigend. 

Dr. Bouchery, voorzitter, schetst 
in korte trekken de gestadige uit
bouw en vooruitgang in ons arron
dissement en pleit voor een steeds 
in kracht toenemende aktie en pro
paganda naar buiten uit. 

Het verslag van vorige vergade-' 
ring, wordt na voorlezing goedge
keurd en de algemene toestand on
derzocht, sinds de laatste raads
vergadering van 24-10-59, werden 
twee nieuwelingen boven de doop
vont gehouden, namelijk de bestu
ren van de kantons Halle en Mo
lenbeek. 

WERFKAMPAHJE 

De kandidatuur van kameraad 
Lauwaerts wordt bekrachtigd en 
onze vriend zal bijgevolg van het 
arrondissementeel bestuur deel uit
maken. 

Het woord wordt daarna verleend 
aan Dr. Van Leemputten, voor
zitter van het arrondissement 
Aalst, die een uiteenzetting gaf 
over het onderwerp : Hoe staan wij 
Volksunie-propagandisten tegen
over de unitaire partijen. 

De Vlaamse Nationalisten geven 
de voorrang aan stoffelijk en gees
telijk welzijn van het Vlaamse 
volk, omdat het volksbelang eeuwig 
is daar waar een partijbelang van 
voorbijgaande aard is. Het V.N.V. 
tussen de twee wereldoorlogen leg
de de klemtoon op he t voJksbegin-
sel 

Het gaat niet op, zegt spreker, de 
V.N.V.-ers als verraders at te schil
deren en te bestempe'en, omdat zij 
in alle wettelijkheid en volgens het 
demokratisch stelsel, een honderd
jarige en sistematische wurging 
van het Vlaamse volk, geremd en 
achteruit gedreven hebben. Werd 
door ongelukkige omstandigheden 
hun eerste objekticf niet volledig 
achterhaald, dan is het toch dank 
zij hun strijd en hun bestaan, dat 
de Vlaamse hoogeschoqj, en som
mige, wel is waar. niet door hun 
schuld ! zeer gebrekkige taalwetten 
— afgedwongen werden. Door hen 
is de herwording van de Vlaamse 
tierheid en het Vlaams bewust&jn 
een feit geworden, een eerste stap 
naar de ontvoogding. 

ABÖHNEËR ÖP DE VÖLK̂ ^̂ ^̂  

Onze strijd is in tegenstelling 
met de unitaire partijen geen 
klassestrijd, onze beginselen drui
sen regelrecht in tegen de doel
stellingen der unitaire partijen, die 
overigens maar op een punt onder
ling akkoord gaan, nameUjk, het 
staatsnationalisme, ten koste van 
de vitale Vlaamse volksbelangen. 

Liberalen, B.S.P. en C.V.P. ver
klaren zich in alle tonen de ware 
kampioenen der demokratie, maar 
na 50 jaar bestaan (voor de C.V.P. 
nog niet) menen zij alleen be
staansrecht te hebben, trachten op 
alle mogelijke zeer demokratische 
manier de Volksunie weg te kamoe-
fléren, en als dat niet gaat, de 
Volksunie te verslijten voor fascis
tisch, omdat zij de demokratische 
diktatuur niet aanvaardt. 

iiiiiiii!iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiniiiiiiiiiiinHiiiiiii 

Men vraagt vrije reiziger in ge
deelte voor Brabant die bijkomen
de valiesartikels zou kunnen mee
nemen naar textielwinkels (zoals 
shorten, pyjamas, slaapkleedei'en, 
enz.). Deels bestaand kUénteel. 

Ook reizigers gezocht voor Oost-
Vlaanderen, Limbui'g en Antwer
pen. 

Schrijven kantoor blad. 
MtimiuiiiiiMMMmmiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuimiiiiiMiHiium. 

Bert dHaese, de feiten en be
schouwingen — man van de Stan
daard, met zijn afgezaagd deuntje 
tegen het snipperpartijtje, schermt 
steeds met het B.S.P. gevaar. De 
B.S.P. vervolgt spreker doet niets 
om de Industrializatie m het 
Vlaamse land te bevoi-deren. Maar 
dit is geen argument, waarom 
neemt de bij "uitstek Vlaamse par
tij (?) de C.V.P. met zelf het ini
tiatief, waarom dient zij geen wets
voorstellen in, om de industriali
zatie in Vlaanderen te verwezenlij-

WËRF'ABÖNNËMËNU^^^ 

ken, de werkloosheid op te slorpen 
€n om de pendel- en seizoenarbei
ders een waardig sociaal bestaan 
te verzekei-en. Dan zou de B.S.P. 
willens nillens haar houding moe
ten herzien indien zij niet voor 
eeuwig in de oppositie wil blijven. 
Waarom grijpt de C.V.P. die gele
genheid niet ? Dan moet de B.S P. 
mee. Zolang renegaten op zijn 
Custers en Leemans bestaan me
nen zij gerust te kunnen zijn. 

De Volksunie is * Un enfant ter
rible » voor de unitaire partijen, 
en heeft niet a'leen bestaansrecht, 
maar bestaansplicht. Reeds nu ko
men de unitaire partijen schoor
voetend af met Kultuurautonomie. 
Kuituurautonomie is geen echte 
autonomie. Vlaanderen heeft be
hoefte en recht op echte, en geen 
taalautonomie. Vlaanderen heeft 
behoefte en recht op industrializa
tie en werk in eigen streek en geen 
testgebieden die als mistgordijn 
moeten dienen. Het A.BV.V. en het 
A.C.V. hebben verleden jaar voor 
de eerste maal propaganda ge
maakt voor werk in eigen streek, 
propaganda die uitgedoofd is als 
een strovuur. Met e ' i sterke 
Vlaamse Nat. partij zaï net vuur 
niet kunnen uitdoven, dit tot meer
der welzijn van ons Vlaamse volk. 
Spreker besluit zijn prachtige uit
eenzetting met een oproep tot vol
harding in de strijd. Het spontaan 
applaus dat hem te beurt viel, be
wees vo'doende, dat zijn uiteenzet
ting in goede aarde gevallen was. 
Aan de besproeiing achteraf namen 
o.a. deel Damél Deconinck, Le-
plat, Achiel Van Malderen. Mr. Fr. 
Van der Eist en Drs Wim Jorissen. 

Gezin beiden 39 jaar. Man auto
bestuurder verkoper. Vrouw be
diende bezit diploma rekenplich-
tige. Vlaams, Frans, notities Duits 
Engels, beiden uit West-Vlaande-
ren afkomstig, wensen gebeurlijk 
dienst te nemen als depothouders 
of beheerders van bijhiiizen. 

Schrijven : Beheer blad. 

ANDERLECHT-DILBEEK 
BERCHEM - GROOT-BIJGAARDEN 
ZELLIK - BODEGEM - ITTERBEEM 

VERBROEDERINGSFEEST met 
PENSENKERMIS op zondag « maart 
1960, van 17 uur 30 af in 

RAVENSTEINHOF, 
Ninoofse steenweg, 685, Anderlecht. 

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 gewe.st. 
We verwachten IEDEREEN. 

NEEM DEEL AAN OKZE 
WERFKAMPAHJE 

in deze mooie streek met haar 
noeste werkers. 

Zoals in andere kantons als Halle, 
Asse, Vilvoorde, Woiverlem, Molen
beek e.a. de jongereji het werk van 
hun voorgangers voortzetten, zo 
wordt ook in het Payottenland ge
ijverd door de toekomstige dragers 
van de verantwoordelijkheid om 
hun streek gaaf te behouden. 

EIZERINGEN (Payottenland) 

2de VL4AMSE DAG 

op ZONDAG 29 MEI 

KANTON SINT-KWiNTENS-
LENNIK 

Setjert de geslaagde « Vlaamse 
Dag » in Eizeringen hebben de na
tionalisten uit Payottenland, lang 
platgedrukt door de meedogenloze 
repressie, opnieuw moed en ver
trouwen opgedaan en werd on» 
blad steeds meer en meer verspreid 

ALGEMENE OBROEP -
ABONNEMENTENSLAG 

Op dit ogenblik staat het kanton 
Schaarbeek aan de spits : niet 
alleen is geen enkel lezer achter 
gebleven, maar het aantal abonne
menten is met de helft gestegen. 
Daarnaast bewijzen de ingekomen 
abonnementen uit de kantons Leu
ven, Tervuren, Tienen, Anderlecht, 
Molenbeek, Wolvertem, Vilvoorde, 
Sint-Joost, Sint-Kwintens-Lennik 
en Halle dat iedere propagandist 
zich inspant om het goede zaad in 
onze provincie zoveel mogelijk uit 
te strooien. , ' ' ' 

As -f.: / 
Terloops mag ook nog gewezen 

worden op het feit dat de verkoop 
van ons blad door de dagbladwin-
kels over gans de provincie verze
kerd is, vooruitgang die ook te dan
ken is aan het feit dat onze pro
pagandisten ons blad in steeds rui
mere kring hebben kenbaar ge
maakt. 

Er komt uit de andere provincies 
echter zo'n stroom nieuwe abonne
menten binnen dat alle Brabantse 
lezers verzocht worden elk mins
tens één abonnement aan te bren
gen. 

Ieder van ons kan, mits in zijn 
omgeving eens goed uit te kijken, 
er minstens éen bijmaken. 

HET IS JUIST DOOR DAT ENE 
ABONNEMENT VAN ELKE LEZER 
DAT ALLE LEZERS DEELGENOOT 
WORDEN IN DE VOORUITGANG 
VAN ONZE PARTIJ, DE PARTIJ 
VAN ALLE VLAMINGEN. 

TÏEEM TDEEI ^AAfT "ÖNZÊ 
WERFKAMPAHJE 

Kanfon Vilvoorde 
Dit kanton staat in de volle 

schijnweiper sedert in ons laatste 
blad herinnerd werd aan de grote 
invloed van de nationalisten bij het 
\ervlaamsen van het openbare le
ven in deze stad. Vlamingen, die 
Vilvoorde goed kennen, hebben 
bevestigd dat deze heilzame druk 
zo groot was dat Walen, die zich 
voor de oorlog in Vilvoorde vestig
den volledig ingeschakeld werden 
m het Vlaamse gezelschapsleven. 

In Vilvoorde is het heel gewoon 
Walen te ontmoeten, die gevormd 
in Vlaamse kampeer-, volksdans-
of andere verenigingen, al even 
goed de Vlaamse strijdhederen 
zingen als geboren Vilvoordenaars. 

Mede dank zij de kranige wer
king van karaktervaste nationalis
ten werd in Vilvoorde bewezen dat, 
moest de sociale dnik van 130-ja-
ren Franse overheersing verdwij
nen, dezelfde toestand tussen Wa
len en Vlamingen zou bereikt wor
den als in Zwitserland bereikt werd 
tussen de vier taalgroepen aldaar. 
Wie nadenkt, weet dat deze .sociale 
taaldruk enkel kan verdwijnen door 
de taalgrens vast te leggen en in 
alle oprechtheid de federalist'sche 
staatsvorm in te voeren. 

WERF ABÖNÏÈiiENU^^ 

ook te herinneren aan de deugde
lijke werking van de nationalisten 
in deze taalgrensstreek. Ook de 
druk van de nationalisten op het 
openbare leven voor de oorlog en 
hun onverpoosde werking n a de 
oorlog, vooral onder de jongeren en 
de intellektuélen, zodat bij de laat
ste verkiezingen 50 % stemmen
winst werd geboekt, laten toe te ho
pen dat dezestreek zal stand houden 
tot op het ogenblik dat Vlaanderen 
dezelfde rechten heeft als Kongo 
weldra zal bezitten : het recht zelf 
zijn ekonomische, sociale en kul-
turele zaken te beredderen. 

Wat Vilvoorde betekende als wal 
tegen de verfransende invloed van 
inktvis Bnassel betekende Halle op 
de Brabantse taalgrens. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

Bij dit alles is het opvallend dat 
de intellektuélen die overal in 
Vlaanderen in meerderheid bewu.st 
zijn van de noodzakelijkheid van 
onze partij, het in Brabant en in 
het bijzonder in het taalgrens
gebied nog meer laten blijken. 

Zoals de Wemmelse samensteliers 
\ a n het < Zwartboek > beseffen de
ze intellektuélen dat « uit samen
horigheid met en verantwoordelijk
heid voor het Vlaamse volk, waar
toe zij behoren, en uit erkentelijk
heid voor de verworvenheden van 
de Vlaamse si rijd, waarvan zij de 
vruchten genieten > moeten bij
dragen tot de bewustwording van 
de Vlaamse mens en tot het schep
pen van kulturele veiligheid en 
ekonomische welvaart voor ons 
volk. 

ANTWERPEN 

EERSTE KOLPORTAGE IN ONZE 
AFDELING KIEL 

Er werd pas laat begonnen ge
zien het zeer slechte weer (glad
heid van baan). Onder leiding van 
onze .simpatieke V.M.D.- en propa
gandaleider Wim Maes trokken wij 
met zes man de baan op. Daar het 
hier een eerste kontakt betrol in 
dit gewest bleef a'les bei^erkt lot 
het opzoeken der misuren der ver
schillende kerken van het Kiel. 
Hoboken en Wilrijk. Daarna werd 
er gekolporteerd aan drie kerken 
(één mis) n.1. St. Bavo Wilrijk, 
Kristus Koning Kiel en St. Catha-
rina Kiel. 

Er werden goede resultaten ge
boekt. 

Afdeling Kiel haalde anderzijds 
heel wat nieuwe leden. 

NEEM DEEL A A N ONZE 
WERFKAMPANjE 

Kanton HaMe 
Na die pluim toegeworpen te 

hebben naar Vilvoorde, past h«t 

WERFAKTIE NOORDERKEIMPEN 

« JAN BORLULX » SLAAT TOE ! 

De werfaktie in de Noorderkem
pen is thans in volle gang. Van ein
de november af werden door de 
arrondissementele leiding bij monde 
van dhr. Reimond Maltheyssens, 
Rudi van der Paal en Piet Vereec-
ken algemene richtlijnen gegeven 
voor het bewerken van dit gebied en 
leeds vóór het algemeen marsjbevel 
doorgegeven werd, begonnen wij op 
zondag 13 december de schermutse
lingen te Schilde en te Wijnegem. 
Kmd. W. die van de streek is, be
wees ons hierin, als cicerone, on
schatbare diensten. Vele vruchtbare 
kontakten werden gelegd. 

Vervolgens werd op dinsdag 29-12-
59, in de Peter Benoit. de geweste
lijke aktie uitgestippeld en kmd. 
Miei Drumont als gewestleider aan
geduid. Het gewest omvat : Scho
ten, 's Gravenwezel, Wijnegem, 
Schilde, Oost- en Westmalle, Sint-
Job, Brasschaat, Brecht, Sint-Le-
Haarts. Loenhout en Wuustwezel 

(^ 12 gemeenten). Wij bekwamen 
duizenden strooibiljetten « Vlaamse 
Boeren » en 300 propaganda-
Volksunie-nummers. Onmiddellijk 
werden de koppen bij eengestoken 
en onze propagandaploeg « Jan 
Borluut » voor zondag 3-1-60 opge
trommeld. 

Dit alles gebeurde in zeven haas
ten, over de Nieuwjaarsdagen heen, 
en toch konden wij 7 man mobili-
zeren : het voltallig dagelijks be
stuur afdeling Schoten, een land
bouwer, een student en G. en G. 
Drumont. De overige propagandis
ten moesten belet geven of konden 
niet meer aangeklampt worden. 

Als doei werden de landelijke g.(.-
meenten Brecht en Sint-Lenaarts 
vooropgesteld. Het was niet zonder 
gemengde gevoelens dat wij om 9 
uur 's morgens verzameling bliezen; 
de kranten stonden n.1. nog vol over 
de triestige affaii-e van de Vlaamse 
Boerenunie... en kwaadwillige ver-
eenzelviing was üctit mogelijk ! 
Bovendien werden we gewaar
schuwd dat vooral Brecht sterk 
anti-Vlaams ingesteld was. 

Het is echter uitstekend meege
vallen. De bevolking stond op verre 
na niet vijandig tegenover de Volks
unie en onze pamfletten en V.U.-
nummers werden gretig meegegrab-
beld, zodat tegen half 12 in Brecht 
en Sint-Lenaarts alles uitgedeeld 
was-! Vier propagandisten onder
gingen hun maiden-kolportage t n 
slechts de oude ratten D. en V. Wa
ren er bij, die het klappen van de 
zweep reeds sedert jaar en dag ken
nen. Proficiat, -< Jan Borluut > om 
Uw kranige houding. Nog lang zal 
in deze gemeenten over onze isol-
portage nagekaart worden. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

Op de terugweg sprongen we bin
nen bij een oude kamper (Brecht) 
te Brecht. Het heeft hem goed ge
daan ons aan het werk te zien. Hij 
zal adressen bezorgen op het gewes
telijk sekretariaat. Bij het heen
gaan zei hij schalks : * Gij zoudt 
mij nog terug warm maken •>. Ja 
zeker, vriend, wij zullen U nog 
warm maken en rekenen er op, zeer 
binnenkort, U als aktieve .schakel 
in de Noorderkempen op te nemen. 

Een propagandist uit Wijnegem, 
die van de partij was, en zijn pap
penheimers goed kent, beloofde on
verwijld kontakt op te nemen ten 
einde aldaar de eerste kern te stich
ten. I 

Zondag 24. werden Loenhout en 
Wuustwezel op dezelfde wijze aan
gepakt, na een kolportage op 17-1-
(iU te Scholen. Wij hebben nu nog 
twee jaar tijd, jongens, voor orga-
nizatorische aktie. Wij zullen elk€ 
gemeente minstens om de G weken 
met een kolportage bedenken, en 
aldus een spervuur van propaganda 
over de ganse Noorderkempen la
ten losbarsten. En tegen de grote 
krachtproef van 1962 staan wij pa
raat met als einddoel bereiken : 
10 <̂f, der stemmen ! 

De Noorderkempen, Hou Zee l 

ANTWERPEN 
Op zondag, 7 dezer vergaderde het 

bestuur van Antwerpen-stad onder 
voorzitterschap van B. Stappaerts. 
De verdere organisatie van de s taé 
werd grondig bespi"oken. 

AOORKEMPEN 
Onverminderd gaat het Volk.s-

unie-offensief verder in de Ant
werpse Voorkempen. 

Het verslag over deze beloftevolle 
werking vond een geestdrittig ont
haal in de arrondissementsraad. 

PROPAGANDATOCHTEN 
En steeds crescendo gaaji tóe 

tochten en kolportages van de Ant
werpse propagandisten, die de laat
ste weken bizonder aktief waren'ilï\,_ 
verschillende gemeenten van het •' 
arrondissement. 

wiiiF ABÖNNÊME^^^^ 

Vraag bijverdienste tekenwer* 
voor 's avonds, thuiswerk indien 
mogelijk, Antwerpen of omgeving. 
BrievQn kantoor blad. R. V. D, B. 
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GROOT LUSTRUM BAL 
In het 

yLAAMS HUIS ROELAND 
Koi-te Kruisstraat 

Gent 
op 

Zaterdag 27 februari 1960 
te 

21 uur 
met 

TWEE ORKESTEN 
Gemaskerd Ongemaskerd 

BERCHEM 
Donderdag, 25 dezer te 20 uur 

vindt te Berchem, in feestzaal 
'« Rubens », Stationstraat, 175, een 
Voorlichtingsvergadering plaats 
waar het woord zal gevoerd wor
den door volksvertegenwoordiger 
Frans Van der Eist. Drs Wim Jo-
rissen en gementeraadslid Carlo 
fleiners. Alle leden en simpatisan-
len van de Volksunie worden daar
toe van harte uitgenodigd. 

HALFV ASTEN 1960 
Op zaterdag, 26 maart e.k. richt 

de Vlaamse Kring-Antwerpen een 
groot halfvastenbal in te Antwer
p e n in de zalen « Continental », 
Groenplein, Antwerpen. Dit vierde 
avondfeest belooft wederom een 
grootse meevaller te worden. 
VLAAMSE KRING - MORTSEL 

De Vlaamse Kring-Mortsel richt 
zaterdag, 5 maart te 20 uur een ge
zellig samenzijn in, in zaal « Ar-
deense Jager », Gemeenteplein 
(vlakbij terminus trans 7 en 15). 

MERKSEM 
ROUWBEKLAG 

Wij vernemen het plotseling over
lijden, op 55 jarige ouderdom, van 
Mevrouw Jeanne PEETERS-NIJ8 
echtgenote van afdelingsvoorzitter 
Frans Peeters, te Merksem. 

De Volksunie betuigt aan onze 
strijdgenoot en zijn familieleden 
haar oprechte, kristelljke deelne
ming. 

verwezenlijkt voor de Vlaamse zaak. 
Met enkele rake voorbeelden toon
de hij dit zeer duidelijk aan. Het 
ekonomlsch probleem van Vlaan
deren SMu prioriteit moeten hebben 
en als uitgangspunt dienen voor 
elk vooropgezet doel van onze 
Vlaamse strijd. Hierbij zeer nauw 
aansluitend, belichtte Dr. Wouters 
dat onze Vlaamse kuituur dat van 
ons kan en steeds mag eisen waar 
het om het behoud gaat van de 
elementairste grondslagen van een 
kulturele autonomie. 

. - ^ 

PROVINCIAAL LENTEZANGFEEST 
TE BRUSSEL 

Zondag 27 maart e.k. te 14,30 u. 
richt het Gouwbestuur van het 
A.N.Z. het 2de Provinciaal Lente
zangfeest in. De prestatie zal plaats 
hebben in de grote feestzaal « Pa
lace Dancing », Van IJzendijck-
straat (Voltairelaan) te Brussel-
Schaarbeek. De Vlamingen uit Bra
bant houden van nu reeds die dag 
vrij. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

^ o-VLAANDEREN 

Berchem 
Op 14 dezer vond onder voorzit

terschap van Rudi Van der Paal 
een belangrijke vergadering plaats 
van de afdeling Berchem, waar tal 
van problemen uitvoerig behandeld 
werden. De voorzitter verwelkomde 
bizonder hartelijk dhr Marcel Man-
naerts. Men besprak uitvoerig de 
abonnementenwerving, het feest
maal ter ere van Mr. Van der Eist, 
de politieke toestand te Berchem, 
de organisatie van de gemeente in 
wijken, de voorlichtingsvergadering 
van 25 dezer. 

Twaalfduizend strooibiljetten en 
ruim vierduizend nummers « Volks
unie » werden door de Berchemse 
propagandisten gebust. 

Inderdaad, Berchem wordt een K O L P O R T A G E ZULTE 
model-afdeling van onze partij . Qf ^^^ regent of sneeuwt, koud 
^ ^ ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i ^ - ^ - n - of warm is, steeds draait de kolpor-

yCBU nCEl AAM nil7F tagemolen verder. Nog is de inkt 
H L C M U C C I . RUn u n t t j^jg^ droog van het gemaakte akti-

WERFKAMPANJE vlteltsverslag 1959 of daar zijn de 
. ^ ^ ^ ^ . ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V.M.O.-leden van Gent, reeds op

nieuw aan de slag bij het begin van 
ARRONDISSEMENTSRAAD jjgj nieuwe jaar met frisse moed en 

De Antwerpse arrondissements- ^QJ vertrouwen in de toekomst. De-
raad hield op vrijdag, 12 dezer, zijn ^e straalt mooi voor ons uit, door 
maandelijkse vergadering onder ^ ongewilde hulp van een ploeg 
leiding van Helmond Mattheyssens. profiterende politiekers, zoals deze 
De vergadering wijdde hoofdzake- dig nu, zogezegd verantwoordelljk-
fljk haar aandacht aan de verdere held dragen. Zij zijn de inspiratie-
organisatie van het arrondissement, bron waaraan we ons met welgeval-
8at In verschillende gewesten on- len laven kunnen, en waarmee we 
herverdeeld werd. des te doeltreffender de Vlaamse 

Onmiddellijk nadien vergaderden mensen kunnen bewijzen hoe schril 
de gewestleiders samen met Rudl de daden afsteken bij de kiesbelof-
Van der Paal, arrondissements- ten. Zo gaat het overal, 
sekretaris. en Piet Vereecken, Dus zo ging het ook in Zulte. Door 
arrondissementeel organisatielei- de luidsprekers buiten gehaald en 
(jer door de militanten aangesproken 

verliep de verkoop buitengewoon 
V ' ' . ' ^ ' Ü « Ü " " M I I " V Koed. Meer dan 100 nummers wer-
WERF ABONNEMENTEN NU ! den verkocht en verscheidene per-
...•••• • sonen abonneerden zich ongevraagd. 
: Wanneer we dit laatste onder ogen 
^ " • " • ï nemen, moeten de plaatselijke 
3 Wie in LEUVEN de BIER- j mensen hier en elders toegeven dat 
I KELDER niet bezocht, was in : er nog meer huisbezoeken dienen 
I LEUVEN niet (Oude Markt, 22). [ afgelegd en abonnenten geworven. 
j Oude Markt 22 is ONZE bier- | Daarom, met verdubbelde kracht 
• kelder. ! kameraden, militanten en propa

gandisten, in dit beloftevolle jaar, 
aan het werk. 

Houzee - Die van Gent. 

^ N E E M DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

• • J^ -aKSra 

2 Algemeen agent voor België : : 

i ABTS, Steenweg op Tienen, 94, ; 
Korbeek-Lo. * 

! Opgepast voor namaak DORT ! • 
' HET WITTE PAARD • 

Wandelingenstraat, 14, te Leu- ; 
ven. i 
Passend aangenaam lokaal voor | 
vergaderingen en klubs. | 
Beste dranken tegen matice< 
prijien. 

aatife | , 

•aaaaaaw^ 

RONSE 
VERSLAG VERGADERING 

Na een korte inleidende toespraak 
door de voorzitter van de jonge 
Volksuniegroep, begon Dr. Wouters 
zijn uiteenzetting over « Waarom 
Volksunie ? », voor een publiek dat 
van de partij werking nog zeer wei
nig afwist. 

De ontwikkeling van het ant 
woord op deze vraag, werd via een 
zeer rijk gestoffeerde uiteenzetting 
gegeven en kunnen we als volgt 
samenvatten : Andere partijen ga
ven, geven en zullen ons Vlamingen 
In de toekomst geen voordelige toe
komstperspectieven geven. 

Spreker schetste ons wat tot nog 
%09 reeda gedaan en gereaUseerd 
werd ea wat er, nog aHemaal dienS 

NEEM DEEL AAN ONZE 

Al deze rechtmatige eisen wor
den door een enkele der kleurpar-
tljen, ook maar in het minst ge
steund. Aan de hand van enkele 
recente stunts van de meerder
heidspartij; denken we aan het 
voorstel De Saegher; en de inter
pellatie over de talentelling door 
Verroken, toonde spreker aan hoe 
de vork in de steel zit. Alle par
tijen, ook de zeer katholieke C.V.P., 
hebben een hoofdbestuur, bestaan
de uit een paar zeer betrouwbare 
Brusselaars, meestal heren die ook 
nog een voetje in holdings en con
cerns binnen hebben; komt daarbij 
een Waalse vleugel, die hoewel niet 
noodzakelijk in de meerderheid, 
toch zeker in staat zijn, dank zij 
hun grote mond, de rest te over
donderen. 

Het logisch gevolg hiervan is dat 
er zich voor elke rechtgeaarde Vla
ming een andere oplossing op
dringt namelijk een Vlaams-natio-
nale partij wars van elke kleur-
politiek. Dr. Wouters betoogde dat 
die er steeds is geweest, een korte 
historische schets uit de Vlaamse 
beweging lichtte dit tenvolle toe, 
maar riep de Jeugd op om de 
Vlaamse fakkel verder te dragen 
daar de oudere generatie zo vlug 
niet meer kan meedoen, vermits 
nog velen zich de vreselijke repres
sie herinneren en een ander deel 
er nog steeds de gevolgen van 
ondergaat. 

Tot slot riep Dr. Wouters elke 
aanwezige op, om in de rangep van 
deze jonge en dynamische partij, 
zijn plaats te nemen in dienst van 
volk en land. 

Na een kort dankwoord en debat 
besloten we geestdriftig deze alles
zins geslaagde avond. 

Die van Ronse. 

WËRF'HÖNHMËNfÈN^ 
Cent-Eekio 

Na de geslaagde strijddag, waren 
de bestuursleden terug de weg op 
om nieuwe kontakten te zoeken. In 
sommige plaatsen met meer en 
andere met minder gevolg hadden 
we voeling met de ouderen en jon
geren. Zo in Eke - Zelzate - Mal-
degem - Zomergem - Ursel, enz. In
dien al deze die hun medewerking 
beloofden, zich een minimum van 
inspanning getroosten, zal zeker 
het arrondissement Gent-Eeklo 
met rasser schreden nog vooruit 
gaan. 

Arrend tssemenf-
Dendermonde 
(DENDERMONDE - HAMME - " ^ 
ZELE - WETTEREN) 

Eindelijk kon het volledig bilan 
opgemaakt worden van de St. Ni-
klaasaktie op touw gezet door de 
Volksunie van ons arrondissement. 

In totaal werden 152 gezinnen be
zocht wat 387 kinderen betekent die 
het bezoek ontvingen van de kin
dervriend. Propagandistisch gezien 
betekent dit een sukses. Voor een 
keer immers vroeg de Volksunie 
niet maar bracht integendeel iets. 
In de kas van onze schatbewaarder 
echter heeft deze aktie een diepe 
put gegraven. Wij dringen er dan 
ook bij onze leden en simpatisanten 
tèn zeerste op aan dat ze zouden 
trouw blijven aan hun maandelijkse 
hulpverlening en zo mogelijk hun 
bijdrage iets zouden opvoeren. 

..iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiii. 
JEUGDFEEST 

Onder het motto : Vlaanderen, 
Hou-zee. 

Op zaterdag 5 maart om 20 uur 
in de zaal « Roeland », geeft naar 
Jaarlijkse gewoonte het « Vendel 
Artevelde » van het verbond van 
Blauwvoetvendels zijn jeugdfeest. 

Wij nodigen alle Vlaams-nationa
listen hartelijk uit om dit jeugd
feest, dat telkenjare uitgroeit tot 
een echte kunstprestatie, te willen 
bijwonen. Vooral de jongeren wor
den verwacht. 

Inkom : 15 F, 
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'' 

WERFKAMPANJE 

OPROEP AAN DE PLAATSELIJKE 
MEDEWERKERS - Afd. HAMME 

Sommige vrienden beklagen er 
zich over dat er nooit iets ver
schijnt in de Volksunie over de wer
king in hun gemeente. Zij dienen 
er echter rekening mee te houden 
dat niet overal iemand van het se-
kretariaat kan aanwezig zijn om 
een verslag te maken. Onze plaat
selijke medewerkers worden dus 
dringend verzocht om zelf een ver
slag op te maken en te zenden naar 
het sekretarlaat van de Volksunie : 
Ringstraat, 35 te Hamme. 

A. E. 

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. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

AFDELING HAMME 
De afdeling Hamme heeft eens te 

meer de leefbaarheid en de bloei 
van onze partij in dit, sinds onheu
gelijke tijden, slecht gewest, bewe
zen bij het inrichten van een kerst
feest dat zeer talrijk werd bijge
woond. 

De zaal zat stampvol, en wat zeer 
verheugend was, het was vooral de 
Jeugd die het sterkst vertegenwoor
digd was. Wat niet betekent dat wij 
de oude garde willen In plan laten, 
maar ten slotte is het toch aan on
ze jeugd dat de toekomst behoort. 

Alhoewel het eetmaal en de daar
opvolgende trekking van de tom
bola wel wat al te veel tijd in be
slag hadden genomen (gedeeltelijk 
ook te wijten aan de storingen in 
de elektriciteit) was de stemming 
toch prima en duurde het feest tot 
In de kleine uurtjes. 

WIJ willen vooral dank zeggen 
aan onze vriend Mark Pelgrims die 
een zeer gesmaakte uiteenzetting 
hield, en de drie Koningen, Paul, 
Fiel en Marcel die er voor zorgden 
dat onze kas een beetje gespijsd 
werd, want koken kost geld, en on
ze schatbewaarder ziet nog altijd 
de bodem van zijn kajs. 
UITSLAG HORLOGEPRUSKAMP 

Het is onze geachte vriend Dr. 
VAN BOXELAERE, die de gelukkige 
eigenaar werd van de chronometer, 
die als prijs werd gesteld bij de se
conden-wedstrijd ingericht door de 
Volksunie van het arrondissement 
Dendermonde. 

A. E. 

l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIIIIIIIIIIIII>ll>l>l*<llll l l l l l> 

VLAAMSE VRIEND 
GEZELLIG SAMENZIJN 
op ZATERDAG 20 FEBRUARI te 
19 uur 30 in het lokaal, BREUGHEL, 
Kardinaal Mercierplein te JETTE. 

• ' Elke rechtgeaard VLAMING, die 
»' In de verfranste hoofdstad een ge

zellige Vlaamse avond wil doorbren
gen, is welkom en wordt verwacht. 
«iiiiiiiIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

FEESTMAAL TER ERE VAN 
Mr. FRANS VAN DER ELST 

Talrijk zijn reeds de Volksunie
leden, die ingeschreven hebben op 
het feestmaal dat zondag, 13 maart 
e.k. te Antwerpen te 13.30 uur aan
geboden wordt aan onze algemene 
voorzitter, volksvertegenwoordiger 
Frans Van der Eist. 

Het feestmaal wordt voorgezeten 
door oud-volksvertegenwoordiger 
Dr. Rik Ballet. 

Tot dit feestmaal worden van 
harte uitgenodigd alle leden van 
het hoofdbestuur, de leden van de 
Propagandaraad. de arrondisse-
mentele besturen en propagandis
ten van de partij. 

Men schrijve onmiddellijk In 
door storting van 120 F. per per
soon op postrekening nr 10.12.88, 
Marcel Mannaerts, Hof ter 
Schriecklaan, 76, Berchem. 

WERF ABONNEMENTEN NU 1 
NEEM DEEL AAN ONZE 

OVERMAAS ROUWT 

Te Membach overleed op 7 fe
bruari jl., de heer Ir. Jules 
Vereken de Vreuschemen, ere-
woudmeester 1ste klasse. 

De plechtige lijkdienst, gevolgd 
van de begrafenis, heeft onder tal
rijke deelneming plaats gevonden 
te Balen op 11 dezer. 

De h. Vereken volgde prof. Lan-
gohr op als ere-voorzltter van Ge
westbond Overmaas van het Da-
vidsfonds en aanvaardde later het 
voorzitterschap van afdeling Mont-
zen-Eupen. 

Hij was een ingoed, edel mens, 
laatste afstammeling van een ge
slacht dat gedurende eeuwen ver
dienstelijke mannen schonk aan 
volk en land van Overmaas, een 
overtuigd Vlaming, wie het leed om 
zfjn overtuiging niet gespaard bleef. 

P 
AUTOVOERDERS, 

Voor uw batterijen en 
auto-elektriciteit, koop in 
volle vertrouwen bij de ge
kende specialisten : 
VAN HOECKE PR. en Zn. 

Batterijen BOSCO : 2 jaar 
volledige waarborg en 30 % 
vermindering. 
Komt zien en overtuigt U. 
VrijwiUigerslel 13, BRAS-
SCHAAT (Mariaburg). 

Tel. 74.38.93 
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