
6« JAARGANG HALFMAANDELIjKS - 2 APRIL 1960 - N 7 LOSS£ NUMMERS : 6 P. 

iiiilifc 
;W:WA%':'X-:-:':¥w 

ORGAAN VAN DE VOLKSUNIE, VLAAMS HATiONALE PARTIJ 
BE. vlaur. LEMONNIERLAAN 82, BRUSSEL. TEL. 11.82.10 :.ivi^xviJGBAAR BIJ At,LE DAGBL/UL/v H.'RKOi'Ai.ilS 

N I S S E I I I K GEKNOEI NET KIESWET 

C.y.P. WERPT MASKER AF 

haar opgang. Integendeel zal de • 
verbittering en de verontwaardi- t 
ging over deze gemeenheid de : 
C.V.P. grotelijlis schaden en de • 
Volltsunie psychologisch groot • 
voordeel bijbrengen. • 

VERMINKTE ZETEUANPASSING 

Wanneer ik dit artikel wijd aan de misselijke komedie die zich in de 
Kamer afgespeeld heeft, dan is het niet om nog eens te herhalen wat ik 
reeds in de Kamer gezegd heb en wat men elders in dit blad kan lezen of 
zal kunnen lezen. Maar de aangelegenheid is belangrijk genoeg om er en
kele bedenkingen aan vast te knopen. • 

De kritiek ojm. door volksverte-
gen'.TOordiger De Saeger uitgebracht 
was vernietigend en wel in de eer
ste plaats voor de heer Eyskens en 
de C.V.P.-Ieiding. 

Want wij mogen niet vergeten — 
de C.V.P.-bladen vergeten dit al te 
graag en beschuldigen maar liefst 
de liberalen — dat aan de oorsprong 
vaa deze knoeierij zonder naam de 
onvergeeflijke zwakheid ligt van de 
heer Eyskens bij de vorming van 
zijn regering. Wat heeft die man 
allemaal niet toegegeven aan de li
beralen om toch maar eerste minis
ter te kunnen blijven ! Het was 
reeds e ^ onwaardige koehandel de 
zetelaanpassing ts koppelen aan de 
kieswethervorming. Doch de ergste 
knoeierij met de kieswet is pas 
achteraf gekomen en is toe te 
schrijven aan de C.V.P. Wat de li
beralen oorspronkelijk vroegen was 
te verdedigen . : geUjkschakeling 
van de kiesomschrijvingen van de 
kamer met die voor de senaat en 
provinciale apparentering voor de 
provinoieraadsverkiezingen. Dit wa
ren twee hervormingen die verde
digbaar waren en waarvan alle 
kleme partijen gelijk konden ge
nieten. Dat de C.V.P. de liberale ei
sen ingewilligd heeft en aldus met 
een ongelooflijke lichtzinnigheia 
haar meerderheid in de senaat ver
kwanseld heeft voor een voorbij
gaande koalitiereering is haar zaak. 
De heer De Saeger, die er de na
druk f le@Ée welke ^vvtgea 
proviniaeraadsVerkieztngen in df 
opzicht kunnen hebben, daar de 
provincieraden de provinciale sena
toren aanduiden, spaarde zijn bit
tere kritiek niet. Doch nadat deze 
toegevingen aan de liberalen ge
daan warMi is het de C.V.P. geweest 
die met het echte geknoei begon
nen is : wat zij aan de liberalen (en 
zelfs aan de kommunisten die 1 ze
tel meer krijgen) gegeven had. wil
de zij zo mogelijk op de rug van de 
"Volksunie goed maken. Daarom 
werd op aandringen van de C.V.P. 
de 5 % kiausule Ingeschakeld; 
daarom werd afgeweken van de 
vooropgezette beginselen en werd 
van de kieswethervorming een af
schuwelijke mik-mak gemaakt. 

Het debat in de kamer was dan 
ook pijnlijk en diep beschamend 
voor de C.V.P.-ers. 

Zij zijn de grootste knoeiers, zij 
hebben de gelegenheid aangegrepen 
om op ondemokratische wijze een 
gevreesde politieke mededinger te 
benadelen. Zij moeten wel grote 
schrik hebben voor de Volksunie en 
het Vlaams-nationalisme om tot 
zulke laaghartige en gemene mid
delen hon toevlucht te nemen. Dat 
zg. Vlaamsgezinde C.V.P.-ers hier
bij de aanstokers geweest zijn zul
len we niet vergeten. Slechts één 
Vlaamse C.V.P.-er heeft de moed 
gehad zich te gedragen als een eer
lijk man en heeft voor mijn amen

dement tot schrapping van de 5 % 
clausule gestemd, de heer Van den 
Daele. 

Het is voor mij een persoonlijke 
voedoening dat de oppositie mij 
gesteund heeft : dat Ik dank zij 
haar steun mijn amendement heb 
kunnen verdedigen en de Kamer 
verplichten zich er over uit te spre
ken. Indien het van de C.V.P.-ers 
had afgehangen, hadden zij liefst 

mijn stem gesmoord. Want van de-
mokraten hebben zij alleen maar 
de schijn. 

Van dag tot dag leren wij hen 
beter kennen In hun enggeestig-
held en hun fanatisme. 

Indien dit fanatisme dan nog In 
dienst stond van een goede zaak, 
maar zij zijn bereid alles op te offe
ren aan hun partijpolitieke bere
keningen en hun persoonlijke am
bities. 

Ik geloof persoonlijk niet dat men 
een gedachten!>troining als het 
Vlaaras-nationalisme tegenhoudt 
met sper-clausules in de kieswet; 
ik geloof niet dat de 5 % clausule 
de Volksunie zal tegenhouden io 

Het debat over de zetelaanpas- : 
sing heeft daarenboven de gelegen- ; 
heid geboden om aan te tonen dat • 
Vlamingen en Walen zich slechts • 
akkoord kunnen stellen op basis • 
van het federalisme. Ik stel het op S 
prijs dat de heer Massart, volbloed • 
Waal en eerlijk Weerstander, mij : 
toegejuicht heeft. Met des te meer : 
misprijzen heb ik geluisterd naar • 
de heer Klebooms die gemeend • 
heeft de federalisten nog eens ver- • 
dacht te moeten maken en de een- • 
heid van België te moeten verdedi- • 
gen tegen de separatisten. • 

• 

Ik geloof niet dat dit spelletje ; 
nog zal pakken. Maar het ken- • 
schetst een man. • 

• « 
Het zal evenwel de heer Kie- j 

booms niet zijn die het federalisme • 
zal tegen houden ! • 

• 

Mr. F. van der Eist: 

t^euvenóe 

VLAANDEREN : GEEN EKSTREMISTEN 

HET BELGISCHE HERRENVOIK 
FANATISME EN M I S P R I J Z E N 

"1 

Een dwaas iets is het vanwege « Schildwacht » In « Het Volk » over 
Vlaamse «f ekstremisten » te schrijven, zo het echt Vlaams gevoel te onder
mijnen en de tegenstanders van Vlaanderen een vals argument te ver
schaffen. Feitelijk bestaan er in Vlaanderen geen ekstremisten. Zoals het 
een feit is dat de doorsnee franstalige wel ekstremist is, al is hij het vaak 
onbewust. Hij heeft dat fanati^-me met de moedermelk ingezogen. Wie de 
geregelde aanvallen tegen de Vlaamse c imperiaUsten » in de Franjstalige 
pers van. rechts en van links leest en de nuchtere feiten beschouwt zal 
dikwijls verstomd staan. Alleen omdat hij hun mentaliteit niet kent. 

: Het is inderdaad verbazingwek-
34ifind de >«laminge.n \»ot imperia-
JfiStm te horen ferslijten wanneer 
: ze de grond, die ze sinds 15 eeuwen 
• in bezit hebben, verdedigen tegen 
• de franstalige gebiedsrovers. En 
• wanneer ze eisen op hun eigen 
; grondgebied, te Brussel, door de 
: overheden in hun eigen taal en op 
: een passende wijze behandeld te 
I worden. 
• 

! Schildwacht heeft het vaak over 
: Vlaamse « ekstremisten ». 
: Wat bedoelt hij daarmee ? De fe-
: deralisten ? Maar het federalisme 
• is de grondslag voor de staatsin-
• richting van de meerderheid van 
; de staten in de wereld. 
; Wat kan hij anders bedoelen ? 
• Zijn er in Vlaanderen mensen die 
: eisen dat de franstaligen. die te 
: Brussel op Vlaamse grond zijn ko-
; men wonen, in het Nederlands zou-
• den geregeerd worden en dat ze 
• hun kinderen naar Nederlandse 
• scholen zonden moeten sturen ? 
: Zijn er in Vlaanderen mensen 
• die eisen dat de Waalse dorpen 
• waar de Vlamingen 20, 30 en soms 
• 50 % van de bevolking uitn^ken 
• zonden vernederlandsen ? 

De vragen stellen is ze beant
woorden. 

Wat bedeelt Schildwacht dan met 
< ekstremisten » ? 

Normaal denkende Vlamingen 
die er niet van willen weten nog 
maar enig Vlaams gebied prijs te 
geven aan de Franstalige imperia
listen ? Maar tot voor het C.V.P.-
kongres te Charleroi heeft hij die 
stellingen zelf verdedigt I 

De waarheid is dat Vlaanderen 
slechts een klein percent politiek 
normaal denkende mensen telt. 
Waar volkeren als de Fransen of de 
Engelsen of gelijk welk waardig 
volk ook het nooit zonden overwe
gen grondgebied prijs te g e e n zon
der er met alle macht voor te vech
ten behoren deze mensen in Vlaan
deren tot de uitzonderingen : een 
100.000 nationalisten en een gedeel
te van de honderdduizenden fla
minganten. Een ander gedeelte van 
deze laatst* groep is reeds t«vreden 
als het niet al te veel trappen 
krijgt. Vier miljoen Vlamingen zijn 
onverschillig tegenover het lot van 
hun volk. Noch in het Katoliek 
noch in het Staatsonderwijs heeft 
men hen de echte betekenis van 

het woord Vader-land ooit aange- : 
leerd. De gemiddelde Vlaming kent * 
het dus niet. • 

Wat een kontrast met de frans- • 
taligen. • 

Zij dragen nog het erfdeel van de • 
Franse OmwenteUng in zich. ï 

Zij zijn van kindsbeen af impe- • 
rialisten, omdat de Franse gees t : 
imperialistisch is. : 

De doorsnee franstalige zal er i 
nooit aan denkf!» zichzelf of zijn | 
gfvnflg^iHed te I5*en vefnederland- : 
sen. Men lette op de terugslag van • 
het C.V.P. vergelijk op een gemeen- • 
te zoals Waterlo. In blok dreigen de • 
C.V.P. gemeenteraadsleden hun • 
ontslag aan te bieden.Het zijnnoch- : 
tans maar gewone dorpsmensen. ; 
Heeft men iets van een soortgelijke : 
bedreiging van Vlaamse C.VJP. ge- • 
meenteraadsleden in de Brusselse j 
randgemeenten bemerkt ? • 

De enige c ekstremisten » in dit • 
land zijn de franstaligen. • 

Zij willen Brussel, oorspronkelijk • 
Maams gebied, volledig verfransen. • 
Zij willen hetzelfde doen morgen in ; 
de Brusselse randgemeenten, in • 
Tervuren en in Vilvoorde, en over- • 
mergen te Leuven, Aalst en Meche- i 
len. : 

• 

Wat een misprijzen tegenover « Ie • 
flamand », dat zij weigeren als ï 
Nederlands te beschouwen. Alleen ï 
het Frans is een volwaardige taal. • 
Zij voelen zich het « Herrenvolk ». : 
Men leze Le Soir, La Lanterne, La : 
Cité, La Libre Belgique, La Der- : 
nière Heure of Pourquoi-Pas ? : 

• « 
(Lees door blz. 2) : 

door Dr. Leo Wouter» 

Het ai'ontmir van Duricusart 
schijnt te Leuven een zelcre onrust 
en zennwachtiffheid te hebben ach-
tergelaten, in de rectorale omgeving. 

Als we althans geloof viogen 
hechten aan volgend fnntaftisch 
verhaal, dat ons nochtans vit ge-
woonlijl: befroutcbare bron werd ver
teld. 

De Vlaamse studenten, in samcn-
wcrl-ing vict de Vlaamse Volksbewe
ging, belegden een vcrgadei ing voor 
donderdag Hl niaaort, waar als ant
woord oj) de Duvieusartse onzin, stel
ling zou genomen worden voor het 
federalisme, enig mogelijke oplos
sing voor de Vlaams-Waalse vraag-
stiilchen. 

Sjtrelcers E. Van Cauwelaert en 
Prof. Bolognc, respcctievelijJ: een 
Vlaams en Waals federalist. 

A'w begint het sprookjesachtig 
rerhaal. 

Mr. Edgard van Cauwelaert, de 
kranige Voorzitter ran het Vlaams 
Komitee voor Brussel en Taaalgrens, 
wordt ontboden door Mgr. Sncnens, 
hulpbisschop te Mcchelen. 

Mif kr'jgt er een laag^^fin streng 
'sermoen, over zijn voorgenomen op
treden te Leuven, waar geen onrud 
V'og gestookt worden (Duvicusart 
werd echter niet gescrmoend maar 
kreeg de aula voor zijn spreekbevrt), 
en hij werd goed en wel verzocht, 
te Leuren weg te blijven. 

Ihiiiig en glimlachend aanhoort 
Edgard Monseigneur, en bij het slot 
hirhi hij zijn fanden bloot en zegt 
d-at Monseigneur zich moet vergis-
seii, want d-at niet hij te Leuven 
moest optreden, maar wel E miei Van 
Cauwelaert, burgemeester van O.L, 
Vrouw-Lomheek. 

Maar voegt hij er aan tne, ik ben 
het 100 % eens, met wat Emiel zegt 
en doet, en als het mij geoorloofd 
mocht zUn, er nog iets bij te voe
gen, dan 'zitu ilc wHfen zeegen, imt 4e 
vrees, dal de geestelijke oret^fmS, 
in de Vlaamse aangelegenheden, 
•weer eens de trein zou missen. 

En nu het tweede tafereel. 
Emiel van Cauicelaert, wordt door 

Mgr. de rector van de Lieuvensc tcni-
versiteit geroe.pen, om hem ie ver
bieden, met nogal stowte bedreigin
gen in zake zijn beroep, te Leuven 
op die vergadering te komen spre
ken. Ontsteltenis van de brave 
Emiel, die belooft na te denken, en 
voeling te nemen met de vrienden, 
maar doet opmerken, dat hij zijn 
woord heeft gegeven om op te tre
den en de studenten niet zo maai 
niet in de steek kan laten. 

Het derde tafereel, speelt in het 
studievertrek van Mgr. de Rector, 

Wilfried Martens, verbondsprae-
ses, en een adjunct werden aldaar 
ontboden. 

Monseigneur is boos. Dat zien ze 
dadelijk. Ex abrvpto, schiet hij op 
hen los. De vergadering mag niet 
plaats vinden. Dat ondenccrp (fede
ralisme) mag niet beliandeld worden. 
Hij wil geen ticeedracht aan de 
Universiteit en hij zal ze allebei bui-

(Lees door blz. 2) 

WERF ABONNEMENTEN NU I 
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'\f,EUVENSE PERIKELEN 

(Vervolg van bli. 1) 

ttn amjUn als xij niet gehoorzaam 
wijn. Conttsmatie, en... »ij Muilen 
IM raadpleging van hun bestuur en 
if« mede-inrichters, Monseigneur he-
\H)heid geven. 

Vierde tafereel. Opnieuw zelfde 
mertrêk hij Monseigneur. 

Na twee dagen geloop en bet pi e-
Üngen, worden de beide studenten 
tpnieuw ontboden door de Reetor. 

Monseigneur is niet meer boos, 
iat zien z* dadelijk. Op zalvende 
ê»on, deelt hij mede, dat na rijp Tie-
taad, de studenten ten slotte, het 

J echt hebben, hun eigen mening te 
ebben, over de Vlaams-Waalse ver-

koudingen, en over het federalisme, 
Hst de voorgenomen vergadering dus 
fuiet verboden wordt, maar dat hij 
Vt2 aandringen, om Duvieusart en 
Co er buiten te laten, en geen ophit-
Hnde verklaringen af te leggen. 

Twee verbaasde studenten gesich-
4en. Doek I 

Wat is er gebeurd tijdens die luce 
Vagen tussen het 3de en 4de iafe-
ttelf 

Heeft men zich tijdig herinnerd, 
iat een konflict, zoals in de jaren 
y924-2C tussen akademische ocer-
keid en studenten, alleen de Vlenms 
nationale idee kon bevorderen, of 
heeft * men » zijn menina, tt'jen-
§ver het federalisme, in de hoijere 
ierkelijle kringen herzien ? Wordt 
\et een vrije kwestie, in de katoUeke 
organisaties f 

Mocht dit laatste het geral ztjit, 
dan voorspellen wij een doorbraak 
van rfc federalistische stroming in 
ten paar jaren tijd. 

In alle Vlaamse kringen, rijpt 
'ttilaan die gedachte, maar zij wordt 
geremd, door paifijpolilieke belan
den, maar vooral, door de houding 
#r tegen van de geestelijke overheid 
ên door de parochiepriesters. Moest 
'd*ze tegenstand gemilderd woi-Sen, 
tn mochten de katolieke veren igin-

Jen deze vraag vrij behandelen, 
an zou het federalisme spoeTlig, 

Éoor de openbare mening, aan de 
ffrote partijen worden opgedrongen. 

Voffr de rust in Leuven, voor de 
fuïïin ytaanderen is Ï)AT de enige 
0fiSsstng, 

Dr. Leo Wouters. 

«muiittuiiimiuiwiuiituiuituiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiituitiiiiiiiiii 
BERICHT 
REDAKTIESEKRETARIAAT 

Van 10 tot 24 april is de redaktie-
•ekretarls Biet te Brussel. Om ver
traging te voorkomen kan alles wat 
het blad betreft in die periode ge
stuurd worden naar : Mr. F. Van 
der Eist, Beise^emstraat 20, Brus-
eel 12. 

«lllllllillilllllllllllllillllllllllllllllllllllUllltllllllltlllllllllllllllDliltll 

KET BELGISCHE HERRENVOLK 
(Vervolg van blz. 1) 

Het imperialisme is voor hen 
rechtvaardig. Wij mogen blij zijn 
door hun geestesllcht bestraald te 
vorden. Spreekt men Nederlands te 
Brussel dan kan men hun typische 
antwoord horen « Parle Ie Fran
cais. A Bruxelles tout Ie monde est 
bilingue >. Hoe ongelooflijk be
spottelijk dit klinkt in hun Neder-
landsonkundige mond dringt bij de 
meesten van hen niet eens door. 
« Liberté » is vrijheid voor hen. De 
« dwang > voor de anderen die er 
het gevolg van is, zien zij niet. 

Willen praten met hen is een 
dovenmansgesprek. Daarom dat de 
eerste spontane reaktie van de Leu
vense studenten tegen Duvieusart 
de goede was en de tweede de 
slechte. 

Elk « vergelijk » met hen is ramp
spoedig voer ons. 

Een argument slechts kan in
vloed op ben uitoefenen. Macht. 
En strijd. 

Omdat in de kleurpartijen Vla
mingen naast franstaligen zitten 
en zij tot een akkoord moeten ko
men verliest Vlaanderen altijd. Zal 
het altijd \erliezen. Omdat de uit
slag van een vergelijk tussen een 
fanatiekeling en een ruggegraat-
loze altijd eindigt met de onder-
verping van de laatste. 

Daarom dat de afzonderlijke 
Vlaamse partijvorming de eaige 
goede is. 

Praten is verliezen. 
Alleen vechten betekent zelf

behoud. 
Wanneer zullen ten minste de 

Vlaamsgezinden dit beseffen 7 
Wim JQR'SSEN. 

PAKKEN WAT MEN KRIJGT 
De franstalige Belgische pers is 

de laatste weken een prachtig voor
beeld van de to hoog geroemde 
Franse redelijkheid, die we ook In 
Algerië kunnen bewonderen. De 
grond hoort niet toe aan een volk 
beweren se maar wel aan de per-
•onen, die er zich gaan vestigen. Die 
•r dan mogen doen wat ze willen. 

Zo een bezit van 15 eeuwen geen 
rechtstltel Is dan vragen we ons af 
hoe een bezit van 130 Jaar dat wel 
ia. £n dan kan de vraag gesteld 
waarom La Libre Belgique, Pour-
Quoi-Pas, Lanteme en Co gemeend 
hebben »ich namens België te moe
ten verzetten tegen de Duitse in
val. 

Volgens hun eigen redenering was 
het volmaakt logisch dat de Duit
sers, steunend op hun macht, Bel
gische grond bezetten. De grond 
hoort toe aan wie hem bezet, bewe
ren ze Immers. 

Zou het Belgisch verzet niet pro
testeren tegen zo een gevaarlijk 
slag Inclvleken ? 

BENEDEN ALLE KRITIEK 
Het verzet tegen het zogenaamde 

kompromis van de C.V.P. laait ho
ger op naarmate meer Vlaamsge
zinden er de ware Inhoud van leren 
kennen. Op het wekelijks praatje 
van de Katolieke Vlaamse Lands
bond blijkt thans iedereen voor fe
deralisme gewonnen. Alleszins ook 
oud-senator Bauweraerts. Ei' wordt 
daar zelfs betoogd dat het noodza
kelijke federalisme er slechts kan 
komen door een sterke Volksunie 
waarvoor de C.V.P. schrik heeft. Als 
het zo voortgaat zullen de vergade
ringen van de Landsbond binnen
kort wel geschorst worden ! 

Vollcsvertegenwoordiger Linde-
mans, die er te horen kreeg dat men 
voor hem niet meer zou pollen, is 
de kluts kwijt. En dat na zo zijn 
best gedaan te hebben om de 5% 
klausule In de kieswet te krijgen, 
tegen de Volksunie. 

Llndemans heeft dan een artikel 
In « De Standaart » geschreven dat 
typisch is voor hem. Wat dan zo we 
geen <? kompromis » mogen maken, 
schrijft hij. De man leeft te midden 
van kompromissen. Als alternatief 
voor kompromis stelt hij alleen irre-
dentisme. Alsof er geen derde moge
lijkheid ware waarbij we zeggen : 
handen af van Vlaamse grond, geen 
uitbreiding meer voor Brussel, ge
noeg gestolen. Thans is het gedaan. 

Als men gewoon is toe te geven 
kan men zich Inderdaad niet voor
stellen dat men ooit kan zeggen : 
Stop ! 

ABONNIÊER'NÜ 
OP DE VOLKSUNIE 

NOG EEN KAFFER 
De Brusselse flaminganten leren 

hun C.V.P. Vlaamsgezinde volksver
tegenwoordigers thans in hun ware 
gedaante kennen. Lindemans heeft 
daadwerkehjk meegeholpen aan het 
« kompromis » tussen de franstalige 
rovers en de Vlaamse goedzakken 
In de C.V.P. Nog een andere kermis-
held en wel Van Elslande is van 
zijn voetstuk gevallen. IMe kaffer 
houdt thans de Vlaamsgezinden, die 
voor hem kozen nog voor de gek. 
Tijdens het debat met Fayat en 
Qrootjans (die het nog had over het 
Frans als wereldtaal zoals het En
gels of het Spaans ! Loopt die zijn 
wekker een kwart eeuw achter !) 
sprak hij smalend over het « argu
ment » van de Vlaamse grond. 

In de laatste motie van het IJzer-
bedevaartkomitee over de taalgrens-
zaak lazen we « dat de Vlaamse 
grond heilig, onschendbaar en we
zenlijk bestanddeel van ons Volks
bestaan op geen enkele wijze als po
litieke pasmunt mag behandeld 
worden ». Zal het komitee nog dul
den dat de Van Elslandes, De Lin-
demansen en de Schildwachtea nog 
op de IJzervlakte verschijnen om er 
te huichelen en meineden af te 
leggen ? Als genodigden ? Zullen 
de oprechte Vlaamsgezinden het 
nog dulden? 

BAKZEIL 
« Ruggen (wil ik) rechten die voor 

onrecht buigen > dichtte ooit René 
de Clercq in cDe Noodhoorn». 
Schildwacht heeft enkele maanden 
die rol willen spelen door bij her
haling te schrijven dat er geen duim
breed Vlaamse grond meer mocht 
prijs gegeven worden. Na het C.V.P-
kongres boog zijn ruggegraat zelf 
door. De man, die klaarblijkelijk de 
bedoeling gehad heeft aan het hoofd 
van de anti-talentellingsflamingarf-
ten te gaan staan om ze op 
tijd terug in de C.V.P.-gele-
deren te leiden, dacht dat zijn 
bedrog geslaagd was toen hij 
de zware roof op Vlaams grondge
bied met het C.V.ï*. « kompromis» 
als een overwinning voorstelde. 
«Een hard maar schoon kongres» 
schreef hij over Charleroi! Thans 
blijkt het dat de flaminganten zo 
dom niet zijn en dat het spelletje 
van Schildwacht mislukt is. De man 
probeert thans zijn geschonden ge-
tich te pommaderen en bakzeil te 
halen. Hij wist dat de Walen niet 
akkoord zouden zijn, dus moet ook 
hij niet meer « gematigd» zijn» En 
het «kompromis» niet meer aan
vaarden. De held, die van zijn voet
stuk viel heeft eerst gedacht verder 
de slimme te spelen. Nog geeft hij 
zich niet verloren. Als schildwacht 
de passie spreekt, flaminganten let 
op het Vlaams grondgebied. Ge hebt 
hem bezig gezien. 

«WWMMMMWMMk 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

MANU 

Hij is kandidaat in de Germaanse 
filologie en de oppervlakkige stijl 
van de < Pourquoi Pas,? » nabootsen 
is zijn hoogste, ideaal geworden. 
Daarbij renegaat. Hij heeft het 
Vlaams nationalisme verlaten om 
er te komen. Zoals voor alle rene
gaten mag het Vlaams nationalisme 
er dus niet meer bovenop geraken. 
Maanden heeft de man in * De 
Standaard» over de Volksunie ge
zwegen. Met spijt heeft hij het ver
beten dat onze volkvertegenwoordi
ger in de Kamer een groot krediet 
verwierf bij zijn eerlijke tegen
standers. Zijn redevoermgen maak
ten ophef. Zijn zin voor taktiek 
plaatste hem bil herhaling in het 
middenpunt van de belangstelling. 
Vorige week nog eens met zijn 
strijd tegen de verkiezingswet. Manu 
die de rede van Van der Eist met 
een tiental regels vervalste maakt 
zich verder belachelijk door die rede 
als « schraal» te betitelen. Had hij 
nu nog een argument aangehaald. 
Zoveel brein kan men klaarblijke
lijk van hem niet meer verwachten. 

EN DE STANDAARD 
De Standaard als inlichtingsblad 

begint alle rekords te slaan. 
Om te weten wat onze volksver

tegenwoordiger juist zegt moet«n we 
naar het officiële Beknopt Verslag 
grijpen... of naar La Libre Belgi
que ! 

De moties van het Aktiekomitee 
Brussel-Taalgrens worden met zul
ke vervalste titel weergegeven zo
dat ze rechtzettingen moeten op
nemen ! 

Anderzijds werd een algemene 
motie van het Algemeen Vlaams 
Oud-Hoogstudenten-Verbond voor 
gans Vlaanderen, weergegeven als
of het een motie was van de afde
ling Brussel. 

Haar lezers mogen niet weten 
dat al de kultuurverenlgingen in 
Vlaanderen tegen het C.V.P. taal-
kompromis zijn. 

En zegge dat De Standa&rd de 
aanmatiging heeft degelijke in
lichtingen te verschaffen en dat 
hij het blad van de Vlaamse intel-
lektuëlen wil zijn I 

SOCIAAL 
Een schitterend voorbeeld 'van so

ciale gerichtheid heeft be t C.V.P. 
vergelijk OQ« t» ven gegeven waar 
ae ook iAuven i«U verfransen dooT 
M n C0 kinderen Yftn de franstalige 

professoren lager en middelbaar 
onderwijs in het Frans te geven. 
Gedeeltelijk heeft ze dit trouwens 
reeds te Heverlee. De professoren 
Bljn wat meer als Jan en alleman. 
En als tegenwaarde zouden «r een 
paar Vlaamse klassen komen in het 
verfranste Duitse stadje Aarlen 
waar Vlaamse officieren gevestigd 
ïljn. Dat men onze Vlaamse officie
ren in Vlaanderen laat en de frans
talige afdeling van Leuven naar 
Wallonië verplaatst. Het zou het 
Waals katolicisme deugd doen. 

MGR. DE SMEDT ONTSMET 

Op de arrondissementele dag van 
het « Kristelijk Arbeidsmldden » te 
Kortrijk verklaarde Mgr. De Smedt 
dat ruimdenkendheid de ware kris-
tene siert. We nemen met genoegen 
akte van deze ruimdenkende woor
den en zijn er vast van overtuigd 
dat Z. Ex. bij de volgende verkie
zingen niet in zijn pen zal klimmen 
om ruimdenkende kristelijke kie
zers, d.w.z. kristenen die niet gelo
ven In een alleenzaligmaksnde 
C.V.P., onder bekrompen doodzonde 
bedreigingen te weerhouden een 
stem op de Volksunie uit te bren
gen. 

KALM AAN 
Sinds enige tijd is ook de Vlaam

se Volksbeweging als zodanig het 
federalisme gaan verdedigen. Waar
over we ons verheugen. In een ver
slag over een vergadering te Meche-
len tracht echter een kwistenbiebel 
de zaken zo voor te stellen alsof de 
Volksunie tegen de Waalse federa
list Bologne zou zijn, omdat die 
man Frans spreekt ! Het Is met de 

heer Bologne en andere Waalse fe
deralisten dat vooraanstaanden uit 
de Volksunie, zoals Prof. Couvreur, 
Mr. Van der Eist of Drs. Jorissen, 
de nieuwe Belgische federale grond
wet opgesteld hebben. Reeds een 8-
tal jaren terug toen velen van de 
volksbeweging nog niet voor hun 
Vlaamse overtuiging durfden uit
komen, laat staan voor federalisme. 

Wij weten wel dat er in de Volks
beweging personen zijn — geluk
kig niet allen — die graag op 
een nieuwe verruimde C.V.P.-li]st 
zouden komen. Misschien om te hel
pen bij een volgende roof van 
Vlaams grondgebied ? 

Ondertussen worden we uit die 
hoek toch liefst met rust gelaten. 
Willen ze het anders, ons ook goed. 
Maar wie kaatst moet de bal ver
wachten. 

Ondertussen wensen we te waai-
schuwen tegen de bedrieglijke voor
stelling van de driepartij enaktie. 
Men moet weten dat de sprekers 
dic optreden, hoe waardevol ze soms 
ook zijn, in hun partijen buiten
staanders zijn en dus niets te ver
tellen hebben. 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

ZIJ ZIJN NOOIT SCHULDIG 
Het is de gewoonte van de C.V.P. 

de inbreuken op de taalwet en de 
verfransing steeds c^ de rug van 
de Luikse j)artijen te willen schui
ven. AlsOT hun burgemeesters te 
Woluwe, Dllbeek, St. Pieters-Leeuw, 
Wezembeek-Qppem, zo dan niet te 
Halle of te Leuven niet lustig mee
deden. 

Thans beleven we het weer dat 
hun burgemeesters in de Platdietse 
streek, in Overmaas (het zijn daar 
allemaal C.V.P. burgemeesters!) 
beslissen de verfransing van die 
streek, waar geen 10 % Walen 
wonen, voort te zetten. In die ge
meenten zijn er praktisch geen 
linksen. < " -''• 

C.V.P. schild en zwaard' i^an 
Vlaanderen ! ? . ' <• 

HET HONDJE 
- Engeland is in beroering, zei ik tot mijn vnend Casimir, die = 

zijn belastingbrief aan het invullen was en als bijstand voor dit werk j 
een grote borrel naast zich had staan, Het is dol van vreugde omdat \ 
Margaret een man gevonden heeft. j 

— Ik begrijp die geestdrift niet van de man m de straat, ant- j 
woordde Casimir. Daar zijn ze vol geestdrift omdat zij trouwt met \ 
iemand die niet van adel is, een fotograaf. Ik weet nog toen Leopold \ 
trouwde met onze nationale Liliane, dat de volksmens het veikeerd 1 
vond dat hij buiten de adel trouwde. Het volk is immers een vat vol j 
tegenstrijdigheden. 

— Nochtans, Casimir, schijnt er geen reden tot fierheid te be- j 
staan over Tony. Hij werd te Cambridge waar hij een niet studerend = 
student was buiten gezet en toen hij, reeds fotograaf zijnde, enige \ 
oud-medestudenten ontmoette, deden zij hem, om hun misprijzen te \ 
tonen, het grootste affront aan dat een Engelsman kan treffen : zij i 
stroopten zijn broek af. En hij liet het doen zonder zich te verweren. = 

— En het schijnt nochtans dat het voor Margaret een buiten- ; 
gewone occasie is, meende Casimir, en voor Tony is het niet slecht i 
Hij mag om te beginnen zijn hu^-elijksreis doen met het yacht van i 
de koningin, dat dient een paar keren per jaar en heett een beman- \ 
ning van 272 koppen. Betaal dat maar. 

— Dat komt in de belastingen, vriend, maar het is een dure fa- ; 
milie. Weet gij dat de scholier Charles nu reeds een inkomen heeft i 
van 1.400.000 F. per Jaar en dat 100 Britse arbeiders ongeveer 10 jaar \ 
moeten werken om zo veel te verdienen als op één jaar de « toelagen -> i 
aan de dynastie belopen ? 

— Mij dunkt, vriend, dat de weinige dynastieën die nc^ overblijf j 
ven, doen alsof wij nog in de middeleeuwen leefden. En er is een pers ; 
om ons in te lichten als een Ud van de dynastie een tand laat trekken ; 
of als Lihane een nieuwe hoed heeft. Met foto. Wij hebben m de ga- ; 
zetten — in de serieuze gazetten natuurlijk — de foto kunnen zien ; 
van het hondje van Paola. Wij zijn benieuwd of zij, als de baby gebo- ! 
ren is, het nog nodig zal achten haar hondje mee te nemen als zij ; 
Brugge bezoekt, want dat belangrijg nieuws was in heel de pers te 
lezen. In afwachting hebben wij ook de foto gezien van de wieg die ; 
op de baby wacht. Dat is een zeer belangrijk meubel in onze nationale ; 
geschiedenis. De wieg, samen met het hondje. Onze kuisvrouw zag het ; 
en zei, vol ontroering : < Wat een schoon beestje >. 

— Zou de babx ook toelagen krijgen van de staat, wou Casimir ; 
weten. '^'5v^-

— Misschien, Casimir, waarom niet vermits het voldoende is om ; 
van de familie te zijn om van de schatkist een part te krijgen. Of het ; 
hondje Iets trekt, weet Ik niet, hoewel het e«a schoon hwidje is. • ; 

Cit. 
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GEEN talentelling - GEEN gebiedsroof - GEEN broodroof 

Open brief aan de Waalse Imperialisf Seigneur Duvieusarf 
Ik ben een man uit het gewone 

vo'k- Een Vlaming die door dage
lijkse arbeid aan de dagelijkse kost 
komt, zonder bijverdienste van 
300.000 F. 's jaars ereloon o* andere 
voordelen van een politiek man
daat. 

Ge v?eet wel een lid van dat volk 
dat door U en uw soortgenoten met 
voorliefde en rascistisch misprijzen 
genoemd wordt : « sale flamin » -
t menapiën » - of ook wel « Vlaams 
boerenbeest >. Drie eretitels die ik 
fn mijn wapenschild geschreven 
beb. 

Ik ben fier tot dat door U zo mis
prezen en misbruikte Vlaarrise volk 
Ie behoren. 

To* dat volk dat door de eeuwen 
heen schilders, schrijvers, dichters, 
komponisten, denkers en bouwers 
heeft voortgebracht van wereld
formaat en waartegenover uw volk, 
dat pocht op zijn kuituur en de on
ze veracht, zo weinig kan stellen. 

Gij zijt ex-C.V.P.-eerste-minister 
en thans C.V.P.-senator. Een der 
vooraanstaanden der partij die 
programmeert : « Wij bouwen een 
nieuwe maatschappij, wij bouwen 
een nieuwe wereld »• Ik geloof dat 
gij ook voorgeeft democraat en 
christelijk te zijn. 

Ik weet dat gij een rasecht en 
fanatiek Waal zijt en als het in uw 
waals kraam te pas komt ook een 
beetje « bon beige ». Het eerste zijt 
gij door geboorte, het tweede be
hoort bij uw waals temperament 
en het derde hoort bij het spel dat 
gij speelt. 

Ik had mij kunnen wenden tot 
een andere Waal uit de massa 
soortgenoten van uw allooi. Soort-

f enoten die, hetzij rood, geel of 
lauw, gelovig of ongelovig, toch 

allemaal eendrachtig akkoord gaan 
om op dezelfde manier als gij te 
denken, te spreken, te handelen als 
het maar tegen de tweederangs-
belgen : de Vlamingen gaat. Altijd 
radikaal en fanatiek, altijd over
tuigd van « hun » recht zonder be
grip voor het recht der Vlamingen, 
altijd onder de dekmantel van 
mooie leuzen strijdend voor « hun » 
vrijheid, ook als dit betekent de 
verknechting en vernietiging van 
het Vlaamse volk. 

ONBESCHAAMD 

Seigneur Duvieusart, ik heb U 
gekozen omdat gij de typische en 
onbeschaamde vertegenwoordiger 
zijt van uw rasgenoten, van hun 
mentaliteit en geestesgesteldheid -
van hun racisme en zelfover
schatting. 

Omdat gij degene zijt geweest 
die inzake talentelling en Vlaamse 
gebiedsroof, U opgeworpen hebt als 
de vaandeldrager der waalse impe
rialisten, die opnieuw Vlaanderen 
een groot stuk van zijn gebied wil
len ontfutselen, Die, nu de Kongo
lezen het koloniaal juk hebben af
geschud, wilt proberen Vlaanderen 
totaal te koloniseren. 

Omdat gij de gewiekste politicus 
Eijt geweest die uit uw superieure 
waaise geest de ronkende slogan 
hebt geianceerd : « De mens be
hoort niet aan de bodem, maar de 
bodem behoort aan deze die hem 
bezet ». 

Seigneur Duvieusart, christelijke 
C.V.P.-senator, gij zijt sterk in drog
redenen, maar dat woordje « bezet > 
stinkt naar macht en geweld, naar 
nazisme en neo-fascisme 1 

Ik dacht nochtans dat gij een 
« erkend weerstander > waart ? 

Duvieusart, oude vos, de bodem 
Ijehoort toe niet aan de « bezetter > 
die hem komt veroveren en bezet
ten, maar aan de « volksgemeen
schap > die hem sedert eeuwen be
woont. 

Die Vlaamse bodem is het erf
goed onzer vaderen die hem met 
hun zweet en ook vroeger reeds 
doordrenkt hebben met hun bloed 
wanneer zij hem moesten verdedi
gen tegen andere franse verove
raars en bezetters. Aan deze Vlaam
se bodem is onze kulfcuur, taal, eigen 
aard en zeden, ons hart en heel Ons 
weg^ KgjbQpder 

Ons heilig en absoluut recht en 
plicht is het van geen vreemdeJlng 
— ook van geen waalse vreemde
ling — te dulden dat hij ons in ei
gen huls verdringt, vervreemdt van 
eigen aard, taal en zeden. Dat de 
Waal onder voorwendsel van « zijn > 
vrijheid onze eigen vrijheid in ons 
eigen huis komt met de voeten tre
den. 

Want wij kennen U, Duvieusart, 
wij hebben reeds vroeger de bittere 
ervaring opgedaan met de Vlaam
se gemeenten die gij ons reeds hebt 
ontstolen. Wij hebben daar gezien 
hoe uw kornuiten, na een schuch
ter begin, snel stoutmoedig verder 
grepen en de Vlaming op eigen bo
dem hebben gemaakt tot een ont-
rechte knecht. 

Wij hebben ervaren hoe gij, als 
gast ontvangen, in het huis van uw 
gastheer weldra onbeschaamd de 
wet stelt. Hoe de Vlaming in zijn 
eigen huis weldra uw taal moest 
stamelen en er geen enkel « ont
haal > of 4 faciliteit > meer kreeg 
tenzij de faciliteit te kruipen en te 
vrezen, zoals de laat het in de 
middeleeuwen tegenover zijn heer 
moest doen. De Vlaming werd een 
hond op eigen Vlaamse grond. 
« De Walen komen hier met veel ge

zwam, 

wij worden luizen op hun waalse 
kam ! » 

GOED ONTHAAL 

Seigneur Duvieusart, verdediger 
der persoonlijke vrijheid en der 
menselijke waardigheid, hoe doet 
gij het met de Vlamingen in uw 
eigen land, in Wallonië ? 

Welke « onthaalregeling » en wel
ke « faciliteiten » genieten de hon
derdduizenden Vlamingen bij U ? 

De honderdduizenden Vlamingen 
die bij U gekomen zijn niet als ad-
voka^t, notaris, dokter, administra
teur, maar wel als boer, mijnwer
ker, fabrieksarbeider om bij U het 
harde en vuile werk te doen. Om
dat uw volk geen kinderen meer 
heeft, geen vitaliteit, geen arbeids-
lust meer. Omdat gij liever de 
t herrenschicht > gaat spelen in 
Vlaanderen. Wat doet gij met de 
Vlamingen die bij U het brood 
moeten komen zoeken omdat onze 
kleurpolltiekers vei-zuimd hebben 
werkgelegenheid te scheppen, nieu
we industrieën op te richten op 
Vlaamse bodem en steeds toegela
ten hebben dat Vlaanderen werd 
achteruitgesteld en afgeroomd ten 
voordele van Wallonië. Wat doet gij 
met de honderdduizenden Vlamin
gen die niet zoals uw Walen op 
onze bodem villa's en bungalows 
komen bouwen, maar bij U wonen 
In krotten en stulpen ! 

Duvieusart, onze honderdduizen
den ingeweken volksgenoten, die 
uw waals erfgoed helpen in stand
houden en verrijken, krijgen bij U 
geen enkele faciliteit of onthaal. 
Ook niet in de gemeenten waar zij 
3D-50-80 % der bevolking uitmaken. 

Geen tweetaligheid in de admi
nistratie, gemeente, gerecht, fiscus, 
geen Vlaams onderwijs voor hun 
kinderen, geen Vlaamse preek in de 
kerk. 

Gij berooft hen van hun taal en 
dringt hen in de plaats uw fameuze 
kuituur op. Gij doet alles om 
hen te ontwortelen van eigen aard, 
zeden en wezen. Ik geloof dat men 
dat « morele volkerenmoord » mag 
noemen. Duvieusart, hun onthaal 
bij U bestaat hierin dat zij ook 
daar openlijk of geniepig worden 
gescholden voor « menapiën », 
« sale flamin », « Vlaams boeren-
beest » ! Nochtans, seigneur, de 
bodem die de Vlaamse boerenbees-
ten bij U huren (niet bezetten) en 
die anders braak zou Uggen, is 
doordrenkt van hun zweet dat er 
op neervalt gedurende 16 uur per 
dag. Aan uw steenkool kleeft niet 
aileen Vlaams zvneet maar ook 
Vlaams bloed (Marcinelle enz.). 
Waar liltjevjruppel zweet die uw 

Walen reeds gel&ten hebben op d« 
Vlaamse bodem waarop zï] aan
spraak maken als bezetter ? 

Seigneur Duvieusart, waar blijft 
hier de eerbied voor de persoon
lijke vriihel*, voor de menselijke 
«raardlgfaeid ? Is dat öhristelijk, 
nüjnheer de democratische oud-
C.V.P.-eerste-mlnister ? 

Gij en uw kansoorten, Duvieo.-
sart, zijt en zijt altijd geweest do 
gangmakers van het inoivisme en 
de doodgravers van België. Van de 
slachtoffers die gij hebt geprovo-
keerd, die zich hebben verzet tegen 
uw verdrukkings- en uitrottings-
metode, zijt gij ook nog nadien de 
rechters en beulen geweest. 

IEDER DE EIGEN POT KOKEN 

En nu. Seigneur Duvieusart, 
geeft een man uit het Vlaamse volk 
u wat goede raad : neem vlug kon-
takt met de vele goede walen die 
er bij U nog zijn. Eerlijke mensen 
die hun volk en land Uefhebben zo
als wij het onze en die juist daarom 
begrip en respect hebben voor het 
wezen en de gaafheid van het 
Vlaamse volk. Mensen waar tegen
over wij niet staan als vijanden 
maar als vrienden : de waalse fede
ralisten I 

Laat ons — Vlamingen en Walen 
— elk zijn eigen potje koken zon
der het deksel op te hchten bij de 
andere. Laat ona In het raam van 
de Belgische staat wonen elk in 
zijn appartement. Bestuurlijke 
scheiding met definitieve afbake
ning der grenzen onzer beide lan
den. Wie daar aan meewerkt geeft 
het bewijs van waarachtige belgl-
sche — respectieve waalse of Vlaam
se vaderlandsliefde. 

Mocht deze welgemeende raad U 
niet bevallen en wilt gij uw aanslag 
op het leven van ons volk toch 
doorzetten, dan waarschuw Ik ü : 

Reken er op dat de tijd van « De 
Waal is geschikt om te heersen, de 
Vlaming om te dienen •>- voorbij Is. 
De tijd dat het een « ongeluk » was 
Vlaming te zijn verdwijnt. 

ABONNEER NU 

OP DE VOLKSUNIE 

STORT 100 F. 

OP GIRO 54.45.46 van 
W. JORISSEN BRUSSEL 

Reken niet te veel op de C.V.P.-
eerste-minister Eyskens, die alleen 
oog heeft en gevoel voor koude 
economische problemen en onbe
roerd blijft bij menselijke en sociale 
problemen, die hij < valse » proble
men noemt. De dagen van deze 
Vlaamse renegaat, die voor de oor
log voorstander van federalisme 
was, zijn geteld. 

Reken niet op de Vlaamse C.V.P.-
wezels, die om de C.V.P. te redden, 
gemeend hebben U een compromis 
te moeten voorstellen. U nog acht 
Vlaamse randgemeenten in uw 
nooit verzadigde waalse muil te 
moeten werpen om voorlopig uw 
vraatzucht te bedaren, na alles wat 
gij ons reeds hebt ontstolen. 

Wij zeggen aan deze C.V.P.-
volksvertegenwoordiger en andere 
Lindemansen : « Weg met uw koe
handel ! » Wanneer een z.g. feite
lijke toestand onwettelijk en on
recht is, dan moet deze recht en 
wettelijk gemaakt worden. 

Wij sluiten geen compromis met 
afpersers over veel of weinig af
staan. 

Het levensrecht van ons volk 
gaat voor het bestaan der unitaire 
C.V.P.! 
Geen compromis ! Eerst restitutie I 
Eerst dan voor diefstal d'absolutie I 

(Lees door blz. 5) 

Vlaamse Struisvogel C.V.P. ziet niets, hoort niets... ! 

De nieuwe Verkiezingswet 
Tal van lezers vroegen ons na

dere Inlichtingen over zetelaanpas
sing en nieuwe verkiezingswet. 
Hierbij dan de voornaamste voor
delen en nadelen voor ons : 

1. Br zijn 9 nieuwe zetels voor de 
Vlaamse arrondissementen en 3 
voor Brussel. Automatisch speelt 
dit in ons voordeel omdat men min
der stemmen nodig heeft voor een 
zetel. 

2. Het kworum verlaagt van 0,66 
tot 0,60 %. Ook dit maakt voor ons 
de zaak gemakkelijker. In plaats 
van een tekort van 1700 stemmen 
te Gent wordt dit thans nog 250. 
Een peulschilletje voor die van 
Gent! 

In Limburg wordt voor Tongeren-
Maaseik het kworum thans 8,7 % 
tegen 11,10 % (uitslag '54 7,17 %). 

3. Het samenvoegen van arron
dissementen. Eveneens voordelig 
voor ons. Zo raakt bv. Oudenaarde-
Ronse uit zijn afzondering en komt 
er een groot arrondissement in 
West-Vlaanderen : Kortrijk-leper. 
Waar vroeger Kortrijk 6 en leper 3 
zetels hadden wordt dit thans 9 + 
2 nieuwe of 11 zetels. Het kworum 
dat vorige verkiezing 11,10 % be
droeg in Kortrijk zakt tot 5,47 %. 
Met minder dan 14.000 stemmen 
heeft men er thans het kworum. 

4. Voor de provincieraden is het 
voldoende op een plaats het kwo
rum te halen, dan tellen al de stem-
men van de ganse provincie. Dit is 
de ergste toegeving van de C.V.P. 
aan de liberalen. Het kan hen de 
alleenheerschappij in Antwerpen 
en Oost-Vlaanderen kosten volgen
de maal naast het verlies van een 
paar senatoren. 

5. Het nadeel Is de 5 % minimum, 
die men per provincie (niet voor 
het ganse land zoals sommigen het 
verkeerd voorgesteld hebben) moet 
hebben voor de onrechtstreeks ge
kozenen voor provincieraad, kamer 
en senaat. Niet voor de rechtstreeks 
gekozenen. Te Antwerpen hadden 
we 0,893 als kieskotiënt waar het 
1 diende te zijn voor een recht
streekse zetel. Door de zetel die bij
komt stijgt ons cijfer automatisch 
tot 0,938. We dienen 1495 stemmen 
bij te winnen voor de rechtstreekse 

zetel. Voor de 2de zetel in de pro
vincie Antwerpen moeten we 5,5 % 
van de stemmen halen of een winst 
van 12.000 stemmen. In Oost-Vlaan
deren dienen te Gent 250 stemmen 
bijgewonnen en 8.000 voor gans de 
provincie om een 1ste zetel te ha
len en 13.000 stemmen voor de 2de 
zetel. 
SCHOELIESTREEK 

Iedereen, zelfs La Ubre Belgique, 
heeft het gebrek aan logika van de 
nieuwe verkiezingswet opgemerkt. 
De wet huldigt het principe dat niet 
te veel overschotten mogen verlo
ren gaan. Welnu de Volksunie had 
het grootste overschot, dan d« kom-
munisten en ten slotte de liberalen. 
Nu heeft de C.V.P. die 5 % klausule 
aan de hberalen opgedrongen om
dat de Volksunie In '58 die 5 % niet 
bereikte. De C.VJ. geeft de kom-
munisten echter een zetel ten ge
schenke ! TerzelfdertlJd geeft ze 
haar volstrekte meerderheid in de 
Senaat kwijt. Zal Mons. De Smedt 
dit niet tot doodzonde uitroepen ? 

« Wie een put graaft voor een an
der, valt er zelf In > zegt echter het 
spreekwoord. Die 5 % is te laag om 
de Volksunie tegen te houden. 

De liberalen konden echter niet 
meer toegeven omdat ze in Antwer
pen zelf maar 7,6 % van de stem
men hadden in 1958, 

Wij kunnen niet beter doen dan 
't Pallieterke naschrijven dat dit 
een politieke smeerlapperij noem
de. « Weg met de Volksunie, leve 
de kommunisten en de loge i> is de 
CV.P.-slogan geworden. 

« Uit haat, uit afkeer, uit afgunsfl 
voor het Vlaams Nationalisme da^, 
zelfs herleid tot zijn kleinste parle
mentaire uitdrukking zoals dag aan 
dag wordt bewezen, alleen heilzanm 
kan werken op het logge C.V.P.-li
chaam, ik zeg uit ziekelijke vernie-
llngszucht hebben de zeer christe
lijke en volkse leiders hun toevlucht 
genomen tot de meest abominabele 
ploertenstreek die men zich kan in
denken > schreef 't Pallieterke. 

Huichelaars en ploerten. De C.V.P. 
is het altijd geweest. Zij zal het al
tijd blijven. Laten we het elke dag 
voor ogen houden. En hen in nieta 
sparen. 

ERGER DAN DE TALENTELLING 

VERZET TEGEH K0MP80MIS 6R0EIT 
Het Aktiekomitee Brussel-Taal

grens heeft het C.V.P.-kompromls 
verworpen omdat het geen verdere 
gebiedsroof noch de verdere ver-
fransing te Leuven kan aanvaarden. 

De studentenverbonden uit Leu
ven en Gent en ook de Vlaamse 
Volksbeweging en het kongres van 
Het Pennoen spraken zich uit voor 
federalisme. 

De motie van het Algemeen 
Vlaams Oud-Hoogstudenten Ver
bond die zeer scherp is « kan on
mogelijk aanvaarden dat er met het 
Vlaams recht of grondgebied ge
sjacherd wordt ». Ze eindigt met de 
slogans : « Geen talentelling, geen 
vergelijk, geen gebiedsroof. Wel 
wetenschappelijke afbakening van 
de taalgrens in België en hervor
ming van de Belgisch unitaire staat 
op federale grondslag, Vlamingen 
en Walen baas in eigen huis ». 

De motie van het Uzerbedevaart-
komitee verklaart c dat de Vlaam
se grond heilig, onschendbaar en 

wezenlijk bestanddeel van onj 
volksbestaan op geen enkele wijze 
als politieke pasmunt mag behan
deld worden. 

De motie van de V.T.B.-V.A.B. 
Halle spreekt van een « bedrieglijk 
voorstel » en « roept alle bewuste 
Vlamingen op om alle vertrouwen 
te ontzeggen aan hen die geweten
loos hun eigen belangen en die van 
een partij willen doen voorgaan op 
het levensbelang van hun volk ». 

En verder : « dat de partij poü-
tiekers die hun medewerking ver
lenen tot dergelijk bedrog zich f* 
geweten niet kunnen rechtvaardi
gen t.o.v. het Vlaamse volk dat hen 
te goeder trouw heeft verkozen ». 

Pak aan Lindemans, Van Elslan-
de. Verroken, Schildwacht en an
dere Bertrands. 

Reeds begint het protestvergade
ringen te regenen. De Volksunie zal 
ook hierbij vooraanstaan. 

Weg met de C.V.P.-gebiedsroversl 
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Het sadisme in de Belgische repressie 

KONGO 
KAPrTAALVLUOHT EN 
BEUSTINGEN 

Kongo staat m het brandpunt! 
Er wordt fantastisch veel geschre-
•ven en nog meer gesproken over 
Kongo. Doch meestal ligt het er 
vingerdik op, dat die woorden v,li 
links of van rechts komen, en al-
diis alle objectiviteit uit het oog 
verliezen. De logica immers moet 
veelal de plaaus ruimen voor een 
ongezond sectarisme. En dat is ze
ker wel de oorzaak van vele ellen
de. 

Wij hebben in Kongo voor onge
veer 325 miljard geïnvesteerd. De 
holdings hebben hierin echter het 
leeuwenaandeel. En deze investe
ringen brachten hun gedurende 
vele jaren zeer grote dividenden op. 

De Union Miniere bv. maakte in 
1956 voor niet miner dan 4 mil
jard viJinst! Deze ongelooflijke win
sten waren mogelijk dank zij de 
voordelige ontginningsvoorwaarden, 
benevens de lage lonen aan de in
boorlingen verschuldigd De meest 
gekwalificeerde inlanders verdie- \ i 
800 F. per maand, en betalen in 
verhouding op deze reeds zeer 
kleine wedde tamelijk veel belas
ting. 

Dat de kapitalisten deze zo voor
delige positie niet zonder slag of 
stoot zouden opgeven lag voor de 
hand. Maar, dat anderzijds de wan-
Terhouding blanke-zwarte tot inci
denten aanleiding moest geven, 
eenmaal dat een zekere graad van 
ontwikkeling bij de Kongolezen 
werd bereikt is al even van zelfspre-
kend. Incidenten die wel eens het 
einde van alles zouden kunnen bete
kenen. Want In de eerste plaats leg
gen' Xif • Ö« nadruk op de verant-
wóordéÜjkheid waarvoor thans ie
dere belanghebbende wordt ge
plaatst. En hier valt iets zeer bij-
Eonders vast te stellen. 

DE TALENTELLING 

Het Vlaams Aktlekomitee Brussel 
en Taalgrens heeft öch tot de 
volksvertegenwoordigers Grootjans, 
Fayat, Verroken en Van der Eist 
gewend met het verzoek een amen
dement in te dienen bi] de begro
ting van ekonomisch zaken om het 
krediet te schrappen voorzien voor 
het Inrichten van de volkstelling, 
die tevens een talentelling zou be
helzen. 

KAPITAALVLUOhi 
Binds einde januari 1959 verlaat 

er iedere maand ongeveer 800 mil
joen onze Kongo. De grote holdings 
die reeds zoveel winsten uit de 
Kongo getrokken hebben, brengen 
hun geld elders in veiligheid. 

Dit In de eerste plaats, omdat zi] 
•voelen voor een hopeloze zaak te 
staan. Feit is zeker, dat als gevolg 
van deze onverantwoordelijkheids-
rin, België verplicht is zich borg te 
etellen voor alle Kongoleze schul
den, wil het In het buitenland niet 
alle krediet verliezen. De muntpari-
teit tussen de twee landen zou even
eens doorgevoerd worden. De belgl-
BChe bijdrage voor Kongo zou voor 
1960 ongeveer 5 miljard bedragen. 
En hier komen wi] voor het onge
hoorde van gans deze zaak te staan. 
De Belgische regering is verplicht 
van belastingen te heffen hier in 
België om de holdings hun kapi
talen In Kongo te redden, terwijl 
deze zoveel mogelijk zelf alle be
schikbare deposito's naar België of 
het buitenland overbrengen. 

Zou het niet logisch zijn dat de 
regering deze onverantwoordelijke 
mutaties onmiddellijk doet stop
zetten en ze verplicht belangrijke 
participaties in de Kongolese lenin
gen te nemen ? Zij hebben immers 
winst genoeg gemaakt, ze kurmen 
er veel beter tegen dan de Belgi
sche belastingsplichtigen. 

Per slot van rekening is het maar 
aormaal dat zij, wiens belangen 
linds op het spel staan in de eer-
Ite plaats deze belangen verdedigen 
in plaats van de argeloze belas-
lingsbetaler. 

Doorzettingsvermogen is nodig, 
naar dat kan een minister enkel 
tebben, wanneer hij geen schrik 
Heeft Tan 0Jn ontslag; in te die-
ten I 

Marcel De Luyck. 

Onze volksvenegeawoordiger, Mr. 
Van der Eist, heeft uiteindelijk al
leen een amendement ingediend 
om de aanwending van het krediet 
tf beperken tot het inrichten van 
een algemene telling, met uitslui
ting evenwel van een talentelling. 

Daar zijn amendement niet ge
steund werd in de openbare zitting 
van dinsdag 9 februari 11., werd het 
niet in overweging genomen. 

Eens te meer zijn de vlaams
gezinden van de kleurpartijen ge
zwicht voor de partijtucht en te
kort geschoten aan hun elementaire 
Vlaamse plicht. 

De vraag is wat diegenen thans 
gaan doen die openlijk verklaard 
hebben dat het Vlaamse volk * in 
staat van wettige zelfverdediging > 
is : wij hopen voor hen dat zij zich 
ten minste bewust waren van de 
draagwijdte van hun woorden. 

En wi) hopen dat de Volksunie 
op het beslissend ogenblik niet al
leen zal staan, zoals met onze am
nestie-betoging in april 1959. 

Observator - Brussel. 

GEACKTE REDAKTIE, 
De C.V.P.-burgemeester onzer ge

meente St. Pieters Leeuw heeft 
voor de zoveelste keer de hoofd-
vogel afgeschoten. 

Onlangs hebben de Albertisten, 
zoals elk jaar Koning Albert her
dacht. Eerst was er een H. Mis. Ik 
was werkelijk verwonderd vele le
den van de Albertisten vereniging 
In de Kerk te zien, zij die gans het 
jaar er de voet niet binnen zetten. 
Een staaltje van uiterlijk vertoon 
en huichelarij. Daarna gingen ze 
een bloemtuütje neerleggen bij het 
Albertgedenkteken. Een heel klein 
tuiltje. 

Natuurlijk ging deze herdenking 
gepaard met enige luister; weinig 
vlaggen maar veel schoolkinderen, 
een fanfare, enige kijklujstigen en 
de burgemeester voor de traditio
nele speech. Denkt gij nu waarde 
redaktie dat deze gelegenheids
toespraak in 't Nederlands was? 
hoegenaamd niet. Zij was in het 
frans. Is het een Vlaamse gemeente 
of niet ? 

ABONNEER OP^DE\OLKSUN?E 

STORT 100 F. 
op giro 5445.46 

W . JORiSSEN BRUSSEL 

De schepen van de burgerlijke 
stand, tussen haakjes de enige in 
ons gemeentebestuur die de wetten 
eerbiedigt en St. Pieters-Leeuw nog 
altijd voor een Vlaamse gemeente 
houdt zou in het Nederlands spre
ken. Spijtig genoeg begon het te re
genen en meteen was de herdenking 
gedaan I 

Liever Albert laten vliegen dan 
een nat pak. 

En zeggen dat de Vlaamse (sic) 
C.VJ.-voorzitter, die tevens afde
lingsleider Is van het Davidsfonds 
bij hoog en laag beweert de burge
meester onder zijn macht te heb
ben. De feiten spreken anders. 

Luistervink - St. Pieters-Leeuw. 

EN HET HAGELAND ? 
Met veel belangstelling lees ik 

steeds in de V.U. het * bewegings-
leven >, want waar beweging is, is 
leven en waar geen beweging Is, is 
dood. Mijn eerste nieuwsgierigheid 
gaat naar de provincie Brabant, 
omdat ik een Hagelander ben. Zo 
lees ik dan over de kantons Brussel, 
Vilvoorde, Wemmei. Halle, Schaar
beek, enz., allemaal in het arron
dissement Brussel. Maar als Hage
lander leef ik in het arrondisse
ment Leuven, en als ik alles gele
zen heb over het arrond. Brussel, 
dan wrijf ik me de ogen uit, maar 
vind niks over Leuven. 

Nochtans beschikt geen enkel 
arrond. over zulke degelijke krach
ten om propaganda te voeren op 
Vlaams-nationaal gebied. Een paar 
Jaren geleden, heb ik me laten wijs 
maken, dat er te Leuven aan de 
Universiteit een VI. Nat. Kring be
staat, met meer dan honderd leden. 
Dat ledental zal Intussen wel aan
gegroeid zijn tot een paar duizend. 
Welk arrondissement beschikt over 
zulke propagandisten ? Met zulk 
materiaal is het een peulschilletje 
een degehjke VI. Nat. Organisatie 
in het leven te roepen, in al de kan
tons van het arr. Leuven, 

Geachte Redaktie, wanneer komt 
er een kort verslag over een dege
lijke werking in de kantons Aar
schot, Diest, Zoutleeuw, Tienen, 
Glabbeek. Haacht. enz. "> 

Hagelander. 

VLAANDEREN DE STEM VAN 
DEMPEN 

Om de stem van Vlaanderen vol
ledig te dempen, heeft de C.V.P. de 
5 % clausule uitgedacht. Die clau
sule is een aanhangsel van een wet 
in de maak, die aan de liberale par
tij een relatief groot aantal zetels 
moet schenken, na de zetelaanpas
sing. In feite zouden wij erover kun
nen zwijgen. BIJ de laatste verkie
zingen heeft de Volksunie, in om
standigheden die de ongunstigste 
waren, waar een partij zich ooit 
voor geplaatst zag, toch nog 4 % 
van het aantal stemmen behaald in 
de vier Vlaamstalige provincies. Een 
volgende maal kunnen het gemak
kelijk 10 % zijn, gezien de wantoe
standen in Vlaanderen, door de 
Regering in het leven geroepen. 

Maar wij halen het toch eyen 
aan, om de kleinzielige geest t | il
lustreren, waarmee de Regerings
partijen te werk gaan. 4 % Volks
uniestemmen, dat zijn 100.000 
Vlaamse stemmen. Ze zijn door 1 
Kamerlid vertegenwoordigd. Op ba
sis van de laatste verkiezingsuitsla
gen ZOUDEN zij niet meer verte
genwoordigd zijn, kraaien de C.V.P.-
ers. Dat is de les van de demokra-
tiel 

R. W. - Antwerpen. 

Waar het bij de uitgeweken rege
ring te Londen 1940-44 de hooi'd-
bekommernis was, vooral de uit
roeiing door te voeren der opko
mende mededingende partijen zo 
zij eens, door de wapens der ver
bondenen, de kans kregen terug te 
keren, hebben alle traditionele 
partijen deze kans gretig aangegre
pen. De naoorlog was een zeer gun
stige gelegenheid. Noch gelovigen, 
noch liberale humanisten, noch so
cialisten konden zich verheffen bo
ven hun partij kleinheid en hebben 
gretig deze enige gelegenheid aan
gegrepen. Bij de repressieproces^en 
kwamen méér de vóórorlogse akti-
viteiten ter sprake en gaven vooral 
zij de doorslag in de slordige be
oordelingen. 

De drie zogenaamde traditionele 
partijen, — of waren het er vier — 
waren taboe. Op hen was voortaan 
niets meer af te keuren. Zij waren 
volmaakt en onfeilbaar. Al de rest 
moest er aan geloven. Reeds vóór 
de bezetting werd alle wettelijkheid 
over boord geworpen en sleepte 
men naar Le Vemet en andere 
concentratiekampen (Franse dit
maal) allen waarvan men, bij 
voorbaat, reeds wist (gezien hun 
onfeilbaarheid) dat zij zouden kol-
laboreren. Zelfs parlementaire on
schendbaarheid werd over boord 
geworpen als hinderlijke ballast. 
Dit autoritair optreden is nog nooit 
door het humanistisch verbond of 
door de vrij onderzoekers gelaakt 
geworden. 

Maar pas op als er in Spanje een 
haartje gekrenkt wordt op het 
hoofd van één linkse. 

Deze zelfde kittelorige humanis
ten hebben ook nog nooit het sa
disme aangeklaagd waardoor vrou
wen van z.g. Incivieken ook ge
broodroofd werden, alleen maar 
omdat zij de echtgenote waren van 
een verdachte. 

Er werd eerst gepolst of de vrou
welijke staatsagente haar man niet 
wou verloochenen of een scheiding 
aanvragen, waardoor zij zich dan 
zou kunnen redden. Zoniet, werd 
ook de broodroof op haar toegepast. 
Dat zei men niet zo duidelijk, maar 
daarop kwam het neer. Wij ken
nen vrouwen, die zich aldus ver
laagden om zich te redden, maar 
dan ook door elk eeriijk mens, hij 
weze dan nog inciviek, als vulgaire 
sletten veracht worden. Anderen, 
en wij kennen er, die door audi
teurs als een Blockse te Antwer
pen, die de bijnaam kreeg van Her
tog van ALVA om zijn wrede ge
strengheid, toch niet vervolgd wer
den. Als wij nu weten, hoe weinig 
er nodig was om met die heren te 
doen te krijgen, dan is een vrij
stelling op penaal en epuratief-
gebied door een man als hoger ver
noemde haast een diploma van 
vaderlandsliefde. Toch gaan deze 
gevallen nog steeds gebukt onder 
de gevolgen ener afstelling en dit 
nog altijd na 16 iaar zonder enig 
uitzicht op pensioen waarvoor vele 
jaren lang weddenafhoudingen 
werden verricht. 

Thans wordt zo 'n geval onmid-

KERK EN POLITIEK 
Uit « Onze Strijd », maandblad 

van Aalst volgend stukje : 

C.V.P.-DIENSTBETOON 
Nieuwenhove ': Moriau EUgeen, 

Pastorij, 1ste vrijdag. 
Leerbeek : Moriau Eugeen, 

PajstoriJ, 2de maandag. 
Wanzele : Coppens Edmond, 

Kloosterzaal, 1ste zondag. 
Ziedaar nog een paar pastoors 

voor vTie er tussen God de Vader en 
Theo Lefèvre geen verschil is. 

Voor wanneef volgende slogan in 
de verkiezingsstrijd : 

c Stemt vooT God, kopman op 
lijst nummer 1 van de C.V.P. » ? 

Wanneer gaat ledere pastoor ein
delijk eens beseffen dat hi] de pas-

pje^e 
ter is van al zijn parochianen, en 
niet alleen maar van zijn parochia
nen C.V.P.-ers? 

ZO ZIET HET « PAN » 
Vertaling van Waalse brief van 

prof. J. Van Peteghem verschenen 
in « Pan > van 9 maart I960. 

dellijk in alle eer en rechten her
steld maar... de betrokkenen krij
gen geen kans tot herziening, 
waardoor voor deze geval en de ge
volgen erger zijn dan voor iemand 
die wel ge.slraft werd en die reeds 
terug in dienst is. Die kennen wij 
ook. Voor deze, s'nds 1944 gebrood-
roofden, zonder noemenb waardige 
reden weigeren de humanisten en 
de kristelijken, die hun evenaaste 
zozeer liefhebben, elke kans op her
ziening, of recht op pensioen. Ge
loof niet argelozeVlaamse lezer, dat 
al deze gevallen, een rechtvaardige 
oplossing kenden. 

Elk geval moet individueel aan 
de beurt, dit wil zeggen, wanneer 
de betrokkenen over een invloed
rijk beschermheer beschikken. Als 
de gelen aan 't bewind zijn liefst 
een rode en omgekeerd als de ro
den de macht hebben, dit ingevolge 
het paraplusisteem. Intussen kun
nen de onschuldige slachtoffers, 
die over geen beschermer beschik
ken kreperen. De profiteurs van het 
regiem laten voor zo'n kleinigheid 
hun nachtrust niet, zomin als 
de streng katolieke senaats
voorzitter omdat zij het kris
telijk gebod -< Gij zult 
niet doden > op averrechtse wijze 
toepasten. Neen. Vlaamse snuUen, 
slachtoffers der onmenseUjk« 
broodroof en wurgingspraktijken, 
niet alleen de nazi's konden wreed 
zijn, ook onze machthebbers en die 
kunnen het 16 jaar lang volhouden 
ook. Blijf niet langer passief Vlaam-
.se duiders, maar spring in de brei 
en zet uw kinderen aan ongenadig 
de kamp te voeren in de enig mp-
gelijke kampformatie : de Volks
unie. 

De misdaden en wreedheden te
gen Vlaanderen en vele zijner kin
deren kunnen niet opgeruimd wor
den, door hen die ze uitvonden en 
thans nog altijd helpen bestendi
gen. De Vlamingen in de kleur
partijen hebben niets te vertellen. 

Walen en franskiljons spelen er 
de baas, en de gedweeë Vlaamse 
meelopers (terwlUe van het smeer) 
buigen steeds de nek. Schud het 
dwangbuis der kleurpartijen al, 
wordt weer kerels, want zoals Kon
go aan de kongolezen hoort, zo 
hoort Vlaanderen aan ons. Mense
lijkheid of zelfs maar eenvoudige 
rechtvaardigheid is van de vlaaWS-
haters en hun knechten niet te ver
wachten. Zend een volgende i n s ^ 
een sterke VI. Nat. groep naar Het 
Parlement. Dan alleen moogt gO 
rechtvaardigheid verwachten. 

Weg met de slappelingen van : 
« Ga weg of ik doe malheuren > dl* 
steeds en altijd terug in hun schelp 
kruipen. Zij vrezen de Vlaamsfl 
zweep, die hen zou aanporren, maal 
buigen slaafs voor de Waals-Brus
selse die hen in hun hok Jaagt 

Stemt voortaan voor Vlaams Na
tionalisten, die zich aïleen tegen
over Vlaanderen en Vlamingen t« 
verantwoorden hebben. De oud« 
leuze is nog steeds aktueel : 

WEG MET DE VOOGDEN, 
ZELFBESTUUR \ J 

Wate - Antwerpen* 

Wij zijn geen rassisten. Voor ons 
is een neger, een chinees, een truub, 
en zelfs een « macaroni t (Italiaan), 
een mens zoals een andere : hij 
heeft het recht te leven, een 
« liefje > en ook kinderen te heb
ben, een pint te gaan drinken en 
te doen wat lü] wil. 

Maar een Vlaming, dat ia een 
beesl, en dat de beesten maar bij 
de beeslten blijven. 

Wij zijn steeds de verdedigers ge
weest van de Vrijheid, de Gelijk
heid en de Broederlijkheid. Mén 
moet aan de Vlamingen de vrijheid 
laten de gelijken en de broeders te 
zijn van hun varkens en van de 
Hollandse platvoeten. 

Maar hier willen wij ze niet zien. 
Maakt u weg vuile vierkantige kop
pen, gaat aardappelen eten bij Ju
liana, maar komt niet bij ons. Wit 
willen u niet aan de « Pofït 
d'Avroye > en te Vin&ve d'De. EQ 
Indien gij nog in België, ons klein 
vaderiand, land van Kunsten en 
van het Denken, wilt wonen, daa 
moet gij maar Frans spreken. 

En zoals onze goede vriend Aug, 
Buisseret zei : « Wie over zijn bur
gemeester niet tevreden is, die kan 
vertrekken >. 

Jules Van Peteghem, 
Prof. in civisme aan de Luikse 

universiteit. 

NEEM DEEL A A N ONZE 

WERFKAMPANJE 
^ÊS, 
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NI . V n dn Bsi in Iwi Porinneni 

DE NIEUWE KIESWET 
In de Kanier hield onze verkraenc Mr. Van der Eist Tolgende rede over 

zetelaanpassing en nieuwe verkiezingswet. Het is de tekst van de « Parle
mentaire Handelingen ». 

Mijnheer de voorzitter, mevi'ou-
ven, mijne heren, het wetsontwerp 
dat wij thans In bespreking hebben 
Is uiteraard een politiek wetsont
werp van grote betekenis, in deze 
l ln dat een wijziging van de kies
wetgeving een toetssteen is voor de 
oprechtheid en de eerlijkheid van 
de demokratlsche overtuiging van 
de meerderheidspartijen. 

Inderdaad. In al de beschaafde 
staten die de grondbeginselen van 
hun poUtiek bestel wensen hoog te 
houden, wordt geknoei met de kies
wetgeving steeds als een bedenke
lijk verschijnsel beschouwd en af
gewezen. 

Wanneer ik in dit debat aan het 
woord kom, dan ben ik misschien 
wel In de eerste plaats geïnteres-
ceerd, omdat, volgens de louter 
theoretische berekeningen die ge
maakt werden en gehecht aan het 
verslag van de commissie, ijk de 
jenige ben In het Parlement die 
hier moet verdwijnen en dat mijn 
partij het enige slachtoffer van 
deze kieswethervorming zou zijn. 

Er is niet alleen de kieswether
vorming, ma.^T ook ^ zetelaanp9,s-
sing aan het werkelijk bevolking-
Qljler. Dit fs op zichzelf een van-
zeirg)rekende zaak, zou Ik denken, 
maar In ons land Is deze zetelaan
passing in feite verbonden met het 
probleem van de vlaams-waalse sa
menleving in een unitair staatsver
band. 

Nu kan men ten overstaan van 
die problemen de traditionele 
Êtruisvogelpolitlek voeren, die steeds 
gevolgd is geweest. Men kan zich 
hardnekkig en moedwillig vast
klampen aan deze struisvogelpoli
tiek en het helang van deze pro
blemen ontk^omen. 

In België weigert men koppig en 
Fooringenomen de fundamentele 
gegevens van onze samenleving 
eerlijk en konsekwent te erkennen 
en te aanvaarden. 

Het is hoogstens in een studie
centrum, zoals het centrum Harmei, 
dat men de confrontatie met deze 
werkehjkheid aandurft, maar dan 
moeten wij vaststellen dat de be
sluiten van een dergelijk studie
centrum zonder gevolg, zonder 
weerslag blijven op onze practische 
politiek, op het staatsbeleid. 

In het commissieverslag lezen 
wij dat een lid van de commissie 
als zijn mening te kennen gaf : 
« de nationale eigenheid van de 
twee volksgemeenschappen waar
uit België bestaat heeft hoege
naamd geen invloed op het poli
tiek leven ». 

Misschien zal dit lid na het jong
ste partijkongres van de C.V.P. zijn 
mening willen herzien, maar het 
is mijn overtuiging dat dergeljke 
uitlatingen moeten worden be
treurd als de uitdnikking van een 
zeer ongelukkige en zeer nefaste 
geestesgesteldheid. 

Het is veel beter de realiteit on
der ogen te zien en het belang van 
de problemen te erkennen. 

Een onvooringenomen getuige, 
een geschiedschrijver, de bio
graaf van wijlen Paul Hyman^, Ro
bert Fénaux heeft in de levens
beschrijving van Paul Hymans 
zeer terecht geschreven over de rol 
gespeeld door de Vlaamse proble
matiek in de periode tussen de 
twee wereldoorlogen : « On peut 
affirmer que la question flamaade 
a entièrement dominé la politique 
beige depuis l'introduction du suf
frage egalitaire. Elle envahit les 
espiits, comme jadis la question 
du pouvoir civil, la question du 
droit de vote ou la question sco-
laire. Elle fut a l'origine de presque 
touies ies crises gouvernementales. 
Elle présida a toutes les consulta
tions électorales. Sous ses multi
ples aspects politiques, sociaux et 
êcnomiques; par ses cótés a la f cis 
matériels et affeotifs, elle était 
partout ». 

Ik geloof dat dit oordeel van een 
geschiedschrijver objectief juist is 
en wanneer men t« goeder trouw 
is, kan men niet ontkennen dat het 
probleem van de samenwerking 
van twee volksgemeenschappen 
met eigen taal en eigen kuituur in 
één staatsverband toch het meest 
fundamentele en het meest perma
nente probleem is waarvoor de Bel
gische Staat zich sedert zijn stich
ting In 1830 geplaatst ziet. 

Het Is dan ook ongehoord wan
neer men in dit verband hoort 
spreken van valse problemen 
4 faux problèmes >, dan wanneer 
wij hier staan voor een fundamen
teel probleem dat de Belgische Staat 
totnogtoe niet bij machte Is geble
ken op te lossen. 

Overigens, bevrtjst de terugslag In 
het land meer dan voldoende hoe
zeer juist deze problemen (in tegen
stelling bij voorbeeld tot dekongo-
lese problemen, tot het probleem 
van de europeese eenmaking, tot de 
problemen van de buitenlandse po
litiek, die de massa van onze bevol
king ten slotte vrij onverschillig 
laten) voor onze mensen <̂ e reële 
problemen zijn die onmiddellijk en 
spontaan de hartstochten wakker 
roepen in het bewustzijn omdat het 
problemen zijn die hen rechtstreeks 
aangaan. 

Wij kunnen er nog aan toevoe
gen dat het zeer merkwaardig Is 
hoe het ook deze problemen zijn die 
uiteindelijk altijd weer de par t i j -
tucht en de wet van het partijbe
lang in de unitaire partijen door
breken. 

De zetelaanpassing stelt zich als 
een probleem dat rechtstreeks ver
band houdt met de vlaams-waalse 
samenleving. Het Is niet omdat de 
zetelaanpassing een vlaams belang 
is dat de Vlamingen blind zouden 
moeten of mogen zijn voor de toe
stand waarin de Walen zich bevin
den. 

Ik begrijp in zekere mate de on
rust van de Walen, maar ik zou hen 
willen zeggen dat zij zich niet tegen 
de toepassing van een elementair 
demokratisch beginsel moeten ver
zetten, maar tegen de unitaire 
staatsstruktuur. 

Aan mijn Waalse vrienden, met 
wie ik in 1952 het Vlaams-Waals 
federalistisch manifest opgesteld en 
ondertekend heb, zou ik willen zeg
gen : Laten wij onze opvattingen 
en onze beginselen trouw bUjven. 
Het was, het is. en het bUjft onze 
overtuiging dat alleen federalisme 
een gezonde oplossing biedt voor 
het nationaliteiten vraagstuk in ons 
land. Op een ogenblik dat hier in 
deze Kamer zoveel en zo graag ge
sproken wordt over het zelfbeschik
kingsrecht van het Kongolese volk, 
kan men, naar mijn mening, het 
Vlaamse volk moeilijk het recht ont
zeggen zich op dat zelfde beginsel 
te beroepen. 
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Het is ook mijn overtuiging dat 
Vlamingen en Walen in deze strijd 
voor federalisme mekaar moeten 
begrijpen en dat zij hand in hand 
zullen moeten gaan, indien wij ooit 
deze oplossing willen verwezenlij
ken. Maar, zolang wij Ln de huidi
ge untaire staat leven, moeten wij, 
Vlamingen, vasthouden aan het be
ginsel van de gelijkheid van alle 
burgers en van alle kiezers en kun
nen wij nooit aanvaarden dat een 
Waalse kiezer meer gewicht in de 
politieke weegschaal legt dan een 
Vlaamse kiezer, of dat meer dan 
400.000 Vlamingen in het Parlement 
niet vertegenwoordiEd ziln. 

De huidige toestand, waaraan 
door de zetelaanpassing moeL ver
holpen worden, is voor ons, Vlamin
gen, éen vernederende, een be
schamende toestand, want hij is 
ondemokratisch en ongrondwette
lijk. Wij moeten dan ocrfi op het 
standpunt staan van de Integrale 
en onverminkte erkenning van onze 
rechten. 

Mevrouwen, Mijne Heren, het is 
een feit dat wij, als Vlamingen in 
deze Staat steeds de grootste moei-
t-e hebben om deze elementaire 
rechten te doen erkennen en te doen 
eerbiedigen. Dat hebben wij in het 
verleden steeds kunnen vaststellen, 
In verband ook met de zetelaan
passing. Telkens kwam de zetel
aanpassing er slechts met jaren ver
traging en pas na een heftige strijd. 
Steeds weer moesten de Vlamingen 
bedelen, smeken, dreigen om ten
slotte te bekomen datgene waarop 
zij grondwettelijk aanspraak kun
nen maken : een normale vertegen
woordiging in het Parlement. 

De laatste zetelaanpassing vóór 
de oorlog had plaats In 1936, zes 
Jaar na de volkstelling van 1930. 

Ondertussen had men in 1932 nog 
verkiezingen gehouden met een ze
telverdeling op basis van de telling 
van 1920! 

De eerstvolgende volkstelling had, 
tengevolge van de oorlogsomstan
digheden, pas plaats in 1947 en 

werd gevolgd door een gebrekkige 
zetelaanpassing in 1949, onder de 
regering Spaak-Eyskens. 

Deze zetelaanpassing geschiedde 
in 1949 met toepassing van de zo
genaamde theorie van de priori
taire overschotten. Dit Is toen ge
beurd, Mevrouwpn, Mijne Heren, 
niettegenstaande de uitdrukkelijke 
waarschuwing van de Raad van 
State dat, wat men deed, ongrond
wettelijk was; het advies van de 
Raad van State kunnen wij lezen 
Jn het dokument nr. 325 van de 
zitting 1948-1949 van de Kamer. 
Maar er werd met dat advies van de 
Raad van State gewoonweg geen 
rekening gehouden. 

Met het advies van de Raad van 
State wordt klaarblijkelijk slechts 
rekening gehouden wanneer men 
het kan inroepen tegen het Vlaams 
belang, zoals dit het geval is met 
de talentelUng. 

STAND AA RDBAROMETER 

Wanneer het advies van de Raad 
van State zegt dat hetgeen men 
gaat doen ongrondwetteUjk is, 
houdt men daarmee geen rekening, 
wanneer het er om gaat de Vlaamse 
rechten te verminken. 

Mijne Heren, 'bij de voorgaande 
zetelaanpassing in 1949 is de 
Vlaamse pers — ik bedoel hier de 
\naamse C.V.P.-pers — zeer scherp 
te keer gegaan tegen deze bewuste 
verminking. 

«De Nieuwe Gids», in al zijn ge
matigdheid, blokletterde tQgp 
« Geen zetels voor de doden ». Eh 
* Schildwacht J' in «Het Volk » 
dreigde met federalisme Indien het 
grondwettelijk recht van de Vla
mingen in deze belangrijke aange
legenheid niet integraal en onver-
minkt erkend werd. 

De h. De Keuleneir. — Hij was 
toen nog geen senator. 

De h. Van der Eist. — Hij hiel / 
er aan «klare taal te schrijven >. 
In een ander katholiek vlaams dag
blad kon men lezen «Wij zijn be
nieuwd of de Vlaamse C.VJ».-volks
vertegenwoordiging zich deze 
rechtsverdraaiing zal laten welge
vallen. » 

Maar, na de stemming in deze 
Kamer stelde « De Standaard » zeer 
laconisch vast : «zi j lieten zich de
ze inderdaad welgevallen en 
«Schildwacht^ trok niet de con
clusie uit zijn klare taal. » 

De zetelaanpassing werd in 1949 
gestemd «Vlamingen tegen Walens, 

over de partijgrenzen heen, zodat 
de Vlamingen zelf hun eigen rech
ten verminkten. 

Wat is er sedert 1949 veranderd? 
Niet veel. Tenzij dat de Vlaamse 
strijdbaarheid in de rangen van de 
C.V.P. klaarblijkelijk nog vermin
derd is. Want in 1949 werd er ten
minste nog een poging gedaan om 
te vechten; er werd nog een poging 
gedaan van Vlaamse C.V.P,-zijde 
om de rechten van de Vlamingen 
onverminkt te doen eerbiedigen. 
Thans moeten wij echter vaststel
len dat het de Vlaamse C.VJ>.-leden 
zijn die meewerken aan het ver
minken van de Vlaamse rechten. 
Men heeft een nieuwe etiquette 

gezocht om deze verminking te be
dekken. Men spreekt nu van « rela
tieve rechten » in plaats van « prio
ritaire rechten >. De grond van dfi 
zaak Is echter dezelfde gebleved. 
Wij moeten betreuren dat de heer 
Van den Daele alleen staat In zijn 
partij om zich te verzetten. 

Er zal ongetwijfeld van de C V J . -
zijde een poging worden gedaan ora: 
de schuld in de schoenen van d« 
hberale partner te schuiven, dat 
heeft men ook in 1949 gedaan?, waat 
toen heeft men gezegd dat dei 
Vlaam-se socialisten belet hebben 

het ontwerp op de zetelaanpassing 
te amenderen. In 1949 waren het 
de sociahsten, nu zullen het de li
beralen zijn. 

Maar het wetsontwerp door Mi
nister Héger ingediend na de jong
ste verkiezingen in 1958, onder de 
liomogene C.V.P.-regering ^^kenaf, 
hield ook de causule In van é€ prio
ritaire overschotten en daar droeg 
de C.V.P. dan toch onmiskenbaat 
uitsluitend en alleen de verant
woordelijkheid van. 

(Vervolg in volgefid nummer) 

GEEN TALENTELLING 

O P E N B R I E F AAN 
GEEN GEBIEDSROQF GEEN BROOOROOF 

SEIGNEUR DUVIEUSART 
(Vervolg van blz. 3) 

Reken niet op Theo Lefèvre — 
uw franskiljonse C.V.P.-voorzitter, 
die verklaard heeft op uw congres 
te Charleroi : « Dat hij sedert zijn 
vijftien jaar het natlonaUsme heeft 
bekampt ». Wij Vlamingen, weten 
dat hij uitsluitend het volkse 
Vlaams-nationalisme, dat alleen het 
eigen goed wou' beschermen en 
nooit iets van anderen vroeg, heeft 
bestreden en nooit de imperialisti
sche Waalse slokop. Dat hij stil
zwijgend de uitbuiting van Vlaan
deren door Wallonië heeft toegela
ten. Wij geloven niet dat hij als 
papjongen van 15 jaar reeds kon 
oordelen over het Vlaams-nationa
lisme, maar zijn uitspraak is voor 
ons het bewijs dat hij van huize uit 
volksvreemd in haat tegen het 
Vlaamse volk werd opgevoed. 

Reken niet op uw Vlaams demo
cratische partijgenoot Schildwacht. 
De opportunist die soms wel eens 
kabaal maakt. Warm of koud blaast 
naargelang de reaktie van zijn le
zers of de vingerwijzingen die hij 
van zijn meesters ontvangt. Wij 
weten dat deze € Schildwacht > 
wel alarm roept bij het naderen 
van de vijand, maar nooit schiet 
wanneer deze ons huis bestormt. 

Reken niet op de liberalen, de 
fossiele overtli'fse'.s van franskil

jonse jonkers en industriebaronnen, 
die evenals gij steeds bazelen over 
persoonlijke vrijheid, maar d'e ten 
tijde van hun oppermacht de 
Vlaamse arbeider de vrijheid gaven 
om te kreveren. 

Reken niet op de socios. De 
Vlaamse arbeiders beseffen dat 
alleen hun leiders de opperste ge
neugten van de socialistische wel
vaartstaat hebben bereikt. Dat zij 
in dezelfde luxe wagens rijden en 
villa's bewonen als C.V.P. en libe
rale politiekers. 

Dat ook zij — die zich de partij 
van de arbeider noemen — niets 
hebben gedaan om de Vlaamse ar
beider werk op eigen bodem te 
verschaffen. Niets om te be'etten 
dat dagelijks tienduizenden naar 
Noord-Frankrijk moeten gaan wer
ken voor een periodiek gedeva
lueerde franse frank, of naar uw 
Waalse mijnen en fabrieken om er 
acht uur te slaven en zestien uur 
van huis weg te zijn. Niets hebben 
gedaan om de honderdduizenden 
werklozen, die Vlaanderen steeds 
telt, werk te verschaffen. Dat zij 
steeds toegelaten hebben dat 
Vlaanderen werd afgeroomd en 
roofbouw gepleegd om de Waalse 
industrie te steunen. Zij weten dat 
om te verhinderen dat een paar dui
zend waalse miinwerkers werkloos 

zouden kimnen vallen, de socialis
ten er aan medegeholpen hebben 
dat sedert einde 45 reeds 50 mil
jard aan uw verlieslatende mijnen 
in de Borinage werden vergooid, en 
aan Vlaanderen met zijn honderd
duizenden werklozen en zijn lage lo
nen nog geen « sjiek >. Zij zien in dat, 
die zo geroemde werkerssolidariteit 
altijd maar alleen van de kant der 
Vlaamse arbeiders moet komen. 

Neen, Seigneur Duvieusart, reken 
op dit alles niet. Laat die begoo
cheling varen. 

In Viaaanderen is een volks-
bewuste en strijdvaardige macht 
gegroeid buiten de po'it'eke kieur-
partijen om. 

Een Vlaams-nationaal bewuste 
macht komende uit alle standen en 
uit allerhande or^ranisaties, met 
onze jeugd, onze studenten en de 
VOLKSUNIE aan de spits. Zij roept 
U toe : 

Seigneur Duvieusart, hou op uw 
Waalse volk te aanzien ais ü oer
mensen, als herrenschicht, hou op 
Vlaanderen te aanzien als onder
ontwikkeld gebied, als vrij jacht
gebied voor uw waa',se overheersing. 
Wij willen geen duimbreed van uw 
waa's gebied, maar handen af van 
Vlaanderen ! Als ge toch wilt kolo
niseren, ga dan naar de Sahara ! 

Een Vlaamse Scoroien. 
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W e g e n s a l l e r l e i o m s t a n d i g h e d e n 
kon dit artikel niet vroeger ver
schijnen. 

Wij hebben gemeend het toch 
te moeten publiceren, omdat het 
een bespreking is van een princi
piële stellingname ten opzichte van 
de Vlaamse problematiek, in het 
socialistisch blad « Links ». Deze 
stellingname is uiteraard niet aan 
de actualiteit gebonden, en de be
spreking dus evenmin. Bovendien 
geloven wij met « Links > dat een 
dialoog onder Vlaamsgezinden mo
gelijk en wenselijk is. 

TAAL- EN KULTÜURPROBLEMEX 

In « Links » is een verheugende 
bezorgdheid voor de Vlaamse noden 
Vfaar te nemen. De oorzaken en op
lossingen worden echter bekeken 
uit enge, vervormende marxistische 
gezichtshoek. De h. Deneckere 
schrijft dat het voorstellen alsof de 
schuld van de verfransing bij de 
Belgische staat ligt, « holle, roman-
flsche fraseologle » is. De schuld 
ligt volgens hem bij de verfranste 
Vlaamse en Waalse bourgeoisie die 
deze staat hebben gesticht en ver-
franst. Dat is niet helemaal juist. 
Er is de beslissende overwinning 
geweest van de Franse legers op de 
Nederlandse. Verder hebben kerke
lijke invloeden gewerkt, en heeft de 
liouding der bevolking van Wallo-
rüë en Brussel een rol gespeeld. 
Vlaanderen heeft als zodanig niet 
gereageerd en een gedeelte van de 
bourgeoisie was zelfs orangistisch. 
Bij het proces der verfransing heb
ben benevens de staatsraison, Fran
se en dynastieke invloeden gespeeld 
Toegegeven echter dat de rol van de 
bourgeoisie overwegend was. 

De verfransing van de Vlaamse 
bourgeoisie is volgens de h. Denec
kere het gevolg van haar verlangen 
zich door het taalgebruik van het 
volk te onderscheiden. Dat Is juist. 
Dat verlangen leeft echter in de 
elite van elk volk. 

Alleen komt elders dit verlangen 
tot uiting door beschaafder, ver
fijnder gebruik van de volkstaal. 
Waarom niet in Vlaaanderen ? Om
dat de elite, zomin trouwens als het 
volk, enig Vlaams bewustzijn bezat. 
De hang naar het Frans was niet 
eigen aan de elite maar leefde hier 
In alle standen en klassen zowel van 
links als van rechts. De ontstente
nis van Vlaams bewustzijn is het 
gevolg van de omstandigheid, dat 
het de Vlamingen steeds aan een 
eigen staat heeft ontbroken, die 
normaal dat bewustzijn kweekt 
Tengevolge van Iiistorische omstan
digheden zijn er in tal van landen — 
tot aan het hof van de tsaren — 
franskiljons geweest. Elders is bij 
het wegvallen van die omstandig
heden ook de verfransing uitgestor
ven. De verfransing is geen speci
fiek Vlaams verschijnsel, wat speci
fiek Vlaams is, is dat ze nu nog 
bestaat. Ook hier zou ze reeds lang 
verdwenen zijn, indien Vlaanderen 
In 1830 b.v. een eigen staat zou 
hebben gesticht. Of kan er iemand 
te goeder trouw aannemen dat de 
burgerij deze staat zou hebben ver-
franst. Daartoe bestond geen enkele 
reden, zelfs geen voorwendsel. En 
zou het ondenkbare toch gebeurd 
zijn, en hadden die burgelijke heer
schappen het toch in hun gedena
tionaliseerd hoofd gehaald, dan 
Ujdt het toch geen de minste twij
fel dat de Vlaamse beweging deze 
misvorming reeds lang zou genor-
ïiallseerd hebben. 

Zonder steun van de Walen — 
a'e ook Brussel veroverden — zou 
ouze verfranste burgerij machteloos 
geweest zijn. Zij kon niet alleen 
steunen op de Waalse bourgeois 
maar op Wallonië in zijn geheel. 
Maakte de Waalse socialist Destrée 
pr de Vlamingen geen verwijt van 
dat zij Vlaanderen aan de Walen 
hadden onstolen ? De Belgische 
eenheidstaat maakte het bond/-
eenoots^hap van onze franskiljons 

met Wallonië en het verfranste 
Brussel mogelijk. 

Dat is niet alleen geschiedenis, 
maar pijnlijke actualiteit Wie be
dreigt ons grondgebied nu ? Oe 
Waalse burgerij ? J a zeker. Zij 11» 
ten aanval getrokken in de Senaat 
met Duvieusart en een liberale 
Waalse Brusselaar, wiens naam me 
niet de moeite waard is om op to 
zoeken. Deze Waalse bourgeols-
imperialisten werden natuurlijk 
gesteund door de Vlaamse frans
kiljonse bourgeols-pers. Zij werden 
echter ook gesteund door de Waalse 
socialist Harmegnles, die de Waalse 
arbeiders vertegenwoordigt. De 
Belgische staat stond aan hun kant 
met een uitspraak van de Raad van 
State. De anti-Vlaamse opsteUInar 
was compleet. Het is de Belgische 
eenheidstaat die dergeiifke gevaar
lijke opstelling mogelijk maakt. Ia 
het dan holle romantische fraseo-
logie de structuur van deze een
heidstaat aan te klagen ? 

SOCIAAL-ECONOMISCHE 

PROBLEMEN 

De h. Deneckere schrijft dat de 
Belgische bourgeoisie 100 jaar gele
den Wallonië heeft geïndustriali
seerd, niet uit liefde voor de Walen, 
maar omdat de grondstoffen zich 
toevallig daar bevonden. Dat klopt. 
Maar intussen is het zo, dat de Wa
len die industrie wensen te behou
den. Ook al is die productie over
bodig en kost zij tientallen miljar
den aan de Belgische gemeenschap, 
en verplichtte zij de Limburgse 
mijnwerkers tot werkloosheid. 

Voor het behoud van die uitzin
nige toestand, is niet alleen de 
Waalse bourgeois opgekomen, maar 
hebben de Waalse arbeiders ge
staakt en gesaboteerd. 

De socialistische Walen Collard 
en Toubeau hielden bezwerende 
toespraken en schreven tranerige 
artikels. Een paar weken geleden 
maakte Toubeau er de minister een 
verwijt van, dat zijn diensten de 
oprichting van een nieuw bedrijf in 
Vlaanderen haden mogelijk ge
maakt. 

De h. Deneckere beweert dat het 
grootkapitaal Vlaanderen nooit zal 
mdustrlaliseren. Waarom hebben 
de socialisten dan de voorwaarden 
van de Vlaamse economische Raad 
verworpen, die o.a. precies voorza
gen, dat slechts toelating tot ont
ginning van de Limburgse kolen-
reserves mocht worden verleend 
indien nevenbedrijven zouden wor
den opgericht ? Waarom verwier
pen Van Acker en andere Vlaamse 
socialisten deze voorwaarden van 
de Vlaamse economische Raad 
waarvan zij lid zijn ? 

Het antwoord ligt vervat In een 
uiteenzetting van de Waalse minis
ter Rey. Deze verklaarde dat de 
ontsluiting van de Limburgse reser
ves reeds 10 jaar voordien had 
moeten gebeuren, maar dat er 
nooit een meerderheid werd bereid 
gevonden de belangen van Wallo
nië (hij zei ; het zuiden van het 
land) op te offeren. Door de voor
waarden van de Vlaamse economi
sche Raad te verwerpen waren de 
belangen van Wallonië beveiligd. 

De Waalse socialistische provin
ciegouverneur Comez, die tevens 
voorzitter is van de Waalse econo
mische Raad, eiste dat België, dus 
ook Vlaanderen, Wallonië de mid

delen zou verschaffen om daar een 
nieuwe industrie op te bouwen. NU 
Is het niet meer de gehate bour-
geoiSf die zoals 100 jaar geleden 
WallonlÊ wfl industrialiseren — hij 
deed het ten minste nog met eigen 
kapitaal — maar een Waalse socia
list. En dan nog met Vlaamse gel
den. Ook niet uit liefde voor de Wa
len natuurlijk. & het dan chauvi
nistisch en kleinburgerlijk aan 
dergelijke feiten te herinneren 
zoals de h. Deneckere Wim Jorls-
sen verweet ? 

Zijt ge reeds begonnen aan 
uw abonnementenslag ! ! I 

Vergeet uw plicht niet 

Abonneer nu op de Volks
unie ! 

Reeds uw naaste buurman 
geabonneerd 7 

DE SOCIALISTISCHE 

OPLOSSINGEN 

Als marxist houdt de h. Denec
kere de vernederlandsing van de 
bedrijven alleen maar voor moge
lijk door nationalisatles d.l.; het 
beheer In handen van het perso
neel. Wim Jorissen heeft er reeds 
op gewezen dat zulks maar een 
mank middel is, tot de integrale 
vernederlandsing van geheel het 
Vlaams grondgebied. De h. Denec
kere was hierop verplicht toe te 
geven dat de Vlaamse arbeider zal 
moeten opgevoed worden tot Vlaams 
bewustzijn. En het verfranst direc
tiepersoneel ? Ook. opvoeden ? Is 
dat niet hopeloos in een marxisti
sche eenheidstaat waar zulks zal 
gedoodverfd worden als aftands 
bourgeols-natlonalisme ? 

Voor de industrialisatie is er vol
gens de h. Deneckere slechts een 
oplossing nl. het programma dat 
door het A.B.V.B. en de B.S.P. werd 
uitgewerkt. Het voorziet een « soe
pele planificatle » dat de volle te
werkstelling zowel in Vlaanderen 
als Wallonië verzekert. 

Wij weten niet of de socialist 
Cornez bij het verdedigen van de 
soepele planificatle in de Waalse 
economische Raad in gebreke is ge
bleven. Zeker is, dat hij als woord
voerder van de Raad. alleen maar 
heil verwachtte voor de Waalse in
dustrie door een soepele greep naar 
de Vlaamse beurs Over de 
Industrialisatie van Vlaanderen 
sprak hij niet eens : die is er toch 
reeds. 

t Le Peuple ^ schijn. fc»enmln de 
oplossing te verwachten van de 
soepele planificatle. Daags na de 
krakende verklaring van Cornez 
schreef het blad dat de toestand in 
Wallonië tragisch is. Het drong er 
niet op aan dat de soepele planifi
catle onverwijld in gebruik diende 
genomen. Maar wel dat Wallonië 
een parlementaire meerderheid zou 
vinden, die het de politieke moge
lijkheid zou bezorgen om zijn pro
blemen op te lossen. Een vaag 
« hersenschlmmlg > federalisme 
dus. De steun van onze verkozene 
is verzekerd als die politieke moge
lijkheid ook voor Vlaanderen geldt. 

Heeft het zin liier een plan te 
bespreken waarin de socialistische 
pers blijkbaar zelf niet gelooft ? 

BESLUITEN 

Het is een fundamentele vergis
sing te menen zoals de h. Denec
kere en Links dat het Vlaams pro
bleem e3n ! •«••s^-7 • • --n of een 

« quasi uitsluitend sociaal econo
misch probleem > is. Het is een 
gekarakteriseerd nationaliteitspro
bleem. Het kan dan ook maar wor
den opgelost door staatsvorming of 
hervorming. 

Vlaanderen kan krachtens het 
zelfbeschikkingsrecht aanspraak 
maken op een eigen staat. Met het 
oog op de werkelijkheid en gelet op 
bepaalde Vlaamse en Waalse econo
mische belangen wensen wij dit 
recht zelf te beknotten. Zo zijn wij 
dan voorstander van een federale 
Belgische staat, die zo dicht moge-
hjk de Vlaamse zelfstandigheid be
nadert en de samenwerking met 
Wallonië verzekert. De h. Denec
kere schrijft dat er geen socialis
tisch principieel bezwaar bestaat 
tegen het federalisme (hoe zou het 
ook kunnen?) . Hij wijst het ech
ter af omdat twee vooraanstaande 
Vlamingen, onder wie Lamberty, 
die aanvankelijk federalist waren, 
het als hersensclummig hebben 
afgewezen. Het lijkt ons als argu
ment zo zwak dat wij ons niet eens 
de moeite hebben gegeven deze 
bewering te kontroleren Want 
naast deze twee zijn er tientallen 
Vlamingen, even vooraanstaand, 
die het federalistisch manifest 
hebben ondertekend en steeds bij 
hun zienswijze zijn gebleven. Ver
schillende kultuurverenigingen, die 
tal van vooraanstaande Vlamingen 
groeperen, stonden en staan op het 
federalistisch standpunt. Verleden 
zondag, op het C.V.P.-congres zegde 
een oud-mlnister, die steeds het 
federalisme heeft bestreden, dat er 
geen oplossing Is zonder diepgaan
de staatshervorming. 

De h. Deneckere Is voorstander 
van kultuurautonomie. Weet hij 
dat Lamberty dat veel erger vindt 
dan hersenschlmmlg ? Lamberty 
schreef dat kultuurautonomie 
een * ongerijmdheid » is. Gaat de 
h. Deneckere nu ook deze instelling 
verwerpen ? 

Het federalisme lost als vanzelf 
het taal- en kultuurprobleem op. 

Dat geeft zelfs de meest ver
woede tegenstander van het federa
lisme als een winstpunt toe. 

Er zullen echter sociaal-econo
mische problemen blijven bestaan, 
die essentieel In niets zullen ver
schillen met dergelijke problemen 
elders. 

Alleen Is het uitzicht anders 
doordat de eenheidstaat de nor
male evolutie heeft geremd, of door 
zijn bestaan alleen reeds heeft on
mogelijk gemaakt. Wij hebben 
geen geprefabrlceerde oplossing. 

Wij zijn geen starre doctrlnalren, 
bij wie het om de overwinning van 
een bepaalde doctrine te doen is. 

Wij zijn pragmatici die weten dat 
de verwezenlijking van het doelwit 
ener doctrine belangrijker is dan 
de doctrine zelf. Wij zijn vooruit
strevende nationalisten : hervor
mingen In het belang van het gan
se volk schrikken ons niet af. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

Het eerste In de tijd en in de 
rangorde der waarden is echter de 
beveiliging van ons grondgebied, 
van onze taal, onze kuituur, onze 
werkkracht, onze bodemrijkdom en 
onze spaargelden. Daarna komt het 
opvoeren van deze rijkdommen en 
hun rechtvaardige en optimale 
spreiding. 

De Vlaamse beweging heeft de 
taal van dit volk, en daarmee zijn 
voornaamste kenmerk en kuituur-
instrument gered. Het is nu haar 
taak, zoals van elke nationale be
weging, dit volk te voorzien van 
eigen gezagsorganen, waardoor zijn 
kuituur en zijn sociaal-economisch 
opgang wordt bevorderd en bevei
ligd. 

Federalisme Is een algemeen 
Vlaams belang en een arbeiders
belang In het bijzonder. Daarom 
moeten alle bewuste Vlamingen, alle 
sociaal vooruitstrevende Vlamingen, 
zowel van links als van rechts zich 
voor de vestiging ervan, inspannen. 

De linkse flaminganten moeten 
hun angst en hun kompleksen af
leggen. Wij willen de Vlaamse deel
staat niet ommuren. Integendeel, 
wanneer het gevaar voor besmet
ting zal bezworen zijn, willen wij 
deze staat openstellen allereerst 
en voornamelijk naar het noorden, 
maar verder naar alle horizonten. 
Het bestaan van een eigen volkse 
natie sluit de internationale soli
dariteit en samenwerking niet uit, 
Integendeel het vormt daarvoor 
een hechtere grondslag dan het 
maaksel van diplomaten. 

De linkse Vlaamsgezinden moeten 
handelen zoals hun geestesgenoten 
in binnen- en buitenland. De Waal
se socialist Renard zegde op een 
ogenblik, dat die woorden gevolgen 
konden hebben, dat hij eerst Waal 
was en dan socialist. En hij had 
volkomen gelijk ook. De rechteji 
van een volk pilmeren boven een 
klasse omdat een volk een natuur
lijke levensgemeensöhap is. Zi] 
primeren boven de ideologie omdat 
die slechts een middel Is. 

Churchill, die door Huysmans 
een groot staatsman werd genoemd, 
zegde, dat het nationalisme de 
vooruitgang der volken is, op voor
waarde dat dit nationalisme de 
rechten der andere volken eerbie
digt. Wij willen niets anders. 

Door al diegenen die het voor dit 
volk opnemen, moet deze over
leefde 19-eeuwse bourgeolsstaat — 
die niet op de werkelijkheid van 
1960 was berekend — worden om
gebouwd tot een bondstaat die reJce-
ning houdt met de tweeledigheid 
van de bevolking. 

Dan zullen de kunstmatige pro
blemen die Inhaerent zijn aan deze 
eenheidstaat, en welke aan Vlaan
deren een onberekenbare som heb
ben gekost van verloren en ver
woeste levens, van verspilde ener
gie en rijkdommen, vanzelf wegval
len. Dan zal dit kultureel verach-
terde en economisch onderontwik
kelde volk, bevrijd van een knellend 
staatsverband, zich moeizaam kun
nen oprichten tot op het peil der 
westeuropeesche volken. 

Dat mogelijk te maken is mede 
de taak van Links en rechts. 

P.S. Voor wanneer een rondetafel-
konferentle tussen alle bewuste 
Vlamingen van liriks en van rechts ? 
Of zijn wij zoveel onnozeler dan de 
Kongolezen ? 

t̂  

Lezer, 
Wilt U op de hoogte blijven van de Vlaams-nationale strijd, 

koop dan geregeld c De Volksunie > bij uw dagbladverkoper of 
abonneer U. 

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

Storting op F. R. 5445.46 van Wim Jorissen, Brussel 
'WT^WVV^ 
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BRUGGE 

Op 21-2-60 werd de eerste leden
vergadering van het jaar gehou
den. Voorzitter Vaji Tulden ver
welkomde de aanwezigen en wees 
er op dat er werk op de plank is 
en vroeg daarom ook eenieders 
medewerking. Hij behandelde de 
nieuwe verkiezingswet. Ons bestaan 
zal afhangen van onze strijd. Ver
der sprak hij over de talentelling', 
de kultuurraden, ons sleutelpam
flet en de arrondissementele raad 
die eerstdaags in werking treedt. 

Het V. U.-bestuur Brugge luidt 
thans : Van Tulden, voorzitter; G. 
Van In, onder-voorz.; Van de Voor
de, partijsekretarls; Corty en De-
Jonghe, leden. 

De sekretaris wees erop dat wi] 
voortaan elk meningsverschil over 
boord moeten gooien en vroeg ons, 
als leden van eenzelfde Vlaamse fa
milie, te zorgen voor de bloei van 
de V. U. Alwle meent iets te kunnen 
presteren, melde zich aan en ga zijn 
'kans. 

Daarna drukte propagandaleider 
Dejonghe zijn bevrediging uit over 
de abonnementenslag, maai* vroeg 
een st«vige ploeg medewerkers voor 
huisbezoeken en versturen van het 
blad. 

Tot slot kregen de leden de kans 
tot een vruchtbare gedachtenwisse-
llng. 

ALGE31£NE VERGADERING 
Onder het motto « Met de Volks

unie naar Zelfbestuur door Fede
ralisme > gaat op zondag 10 april 
'60 (Palmzondag) te 10 u. 30 een 
propaganda-vergadering door in 
het lokaal Vlissinge, Blekersstraat, 
Brugge. 

Spreker Karel Dillen met als 
thema : Het onchristelijk onVlaams 
komPromis. 

ROESELARE 
PROVINCIAAL ZANGFEEST 

Op 1 mei a.s. gaat te Roeselare 
het provinciaal zangfeest door voor 
West-Vla^deren. Alle zanglustige 
Vlamingen uit de Noordzeegouw 
worden verzocht die datum vrij te 
houden. 

i^ , i O-VLAANDEREN 

WAARSCHOOT 
V.M.O. KOLPORTAGES 

De reeks voorlichtingstochten 
vergezeld van het te koop aanbie
den van ons blad, gaat verder. Dit
maal kwam de gemeente Waar
schoot aan de beurt om voorgelicht 
te worden betreffende de aktueele 

problemen. Dat men ook alhier de 
waardevolle C.V.P.-prestaties leert 
onderscheiden, mochten we ons aan 
bijval verheugen. De verkoop was 
uitstekend. 

ST. NIKLAAS 
Programma van het huldebetoon 

ter ere van Frans VPymeersch op 
I mei 1960 : 

10.30 uur : dhr Frans Wymeersch 
wordt afgehaald aan zijn woning 
en stoetsgewijze trekt men naar de 
kerk, waar te 11 uur een Jubelmis 
gezongen wordt. 

18 uur : in het gasthof < Stad 
Nantes > : feestmaal en overhandi
ging van het vaandel. 

19 uur : Gala-avond in de Stede
lijke Schouwburg met optreden van 
het gekend kabaretgezeLschap 
* Vrank en Vrij >. 

Nadere Inlichtingen volgen In 
ons volgend nummer. 

NEVELE 20 MAART A.S. 
OPENLUCHT MEETING 
4 Theo is uitgedaagd door de Volks
unie, Ludo Sels en Wim Jorissen 
spreken morgen In openlucht aan 
de kerk te Nevele. Komt gij? — Ja, 
zei ik aan de telefoon. Ik moest al 
vroeg het bed uit, het was licht 
gevroren en fris-koud. De dorpen 
lagen te rusten in hun morgen-
slaap. Onderweg troffen mij zwart-
gele affichen met * Boeren in nood, 
de C.V.P. nijpt U dood. * Sa, sa, zei 
pierlala, die kerels van de Volksunie 
dat zit hem overal. Als ik in Nevele 
aankom, geen tikje lawaai, het is 
er nog stil. Toch, op de het dorps
plein .staat reeds de micro-wagen 
van de Volksunie met enkele man
nen, 't Is kwart over acht en daar 
stappen uit hun wagen : Ludo en 
Wim. Kunnen die mannen opstaan? 
Zij komen van Brussel. Straks is 
de H. Mis gedaan en... zal het luk
ken? Daar komen de eerste buiten: 
een plaatje muziek en Ludo stapt 
naar de micro, een klein, pittig vin
nig manneken : zelf boer. Hij be
gint over melk en boterprijzen. 
over de massaboerenbetoging tegen 
niemand. De boeren komen dichter, 
vormen een wijde kring op het plein 
en Sels gaat maar rustig voort. Zo
lang U braaf blijft en gedwee C.V.P. 
blijft stemmen zal men U op de kom 
laten bijten, daarom steunt de 
Volksunie. Ik kijk even rond over 
de koppen het gehoor is zeer aan
dachtig en er staat veel volk. De 
slag is gelukt. Sels is een prima 
spreker voor een buiten publiek, hij 
kent zijn stof en is een zeer sympa-
tieke man. Hij kent er meer van 
dan veel advokaten die in de Kamer 
boerendéputé spelen. 

Nu komt Jorissen naar voor : 
groot, zwaar gebouwd een stem als 
een klok, met een kwinkslag en een 
lach die de toehoorders naar zich 

toehaalt. Onweerstaanbaar sleept 
hij zijn luisteraars, entoeslast en 
met kracht mee. 

De Wim wordt toegejuicht. Na een 
slotwoord door Dr Leo Wouters die 
Dr Wannljn huldigt omdat hij 
steeds staat « met zijn volk » en 
nog een vergadering te hebben aan
gekondigd wordt de meeting In alle 
orde ontbonden. 

Tussen pot en pint zal nog wel 
een woordje gekraakt worden. 

Onmiddellijk begint de kolportage 
met microwagen : prachtige uit
slag. Verkocht : 103 nummers van 
ons blad. Wie had zulks durven ver
wachten. De verkoop stijgt van 
maand tot maand. Kan het ook an
ders ? Al de knepen van Theo ten 
spijt, wordt men in Vlaanderen de 
regeering beu. De dans der miljar
den Is begonnen maar de grote 
massa raakt haar spaargeld kwijt. 

En dat weten onze boeren best. 

Mannen van Nevele, kop omhoog 
en boeren in nood, de C.V.P. nijpt 
u dood. 
Daarom met de Volksunie vooruit 

Broske. 
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WERFKAMPANJE 
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GENT 

Op zaterdag 12 maart doorkruis
te onze radiowagen de Gentse stra
ten. Vooral de arbeiderswijken wer
den bewerkt en de houding van de 
sindlkaten en hun meesters de po
litieke partijen aan de haak gesteld. 
Deze maal werd ons Wad niet te 
koop aangeboden maar gratis uit
gedeeld, hetgeen de Gentenaars 
naar waarde geschat hebben. 

Maar ook in de stad zoals trou
wens in de buitengemeenten, stel
len we vast dat velen verwonderd 
opkijken wanneer een po'ilieke 
partij zich nu tot de bevolking richt 
Men is het niet gewoon meer voor
gelicht en ingelicht te worden, zo
dat wij van de Volksunie meer dan 
de handen vol hebben om zulks te 
doen. Onze Vlaamse mensen moe
ten de waarheid leren kennen om 
desgevallend met meer gezag nog 
de bedriegers en leugenaars, de zo 
noodzakelijke stamp onder hun 
achterwerk te kunnen geven. Dat 
dit ogenblik niet veraf m.eer is, laat 
de houding der C.V.P.-profiteurs 
voorzien. Daarom ook weren we ons 
dubbel hard en zetten de voorlich-
tingsko'portageS onafgebroken ver
der. 

Hou zee. 
Die van Gent. 

JEUGDFEEST 
« VENDEL ARTEVELDE » 

De gewone man zegt er het zijne 
van... : 

< Was me dat een Jeugdfeest. En 
zeg nu niet meer dat dertien een 
ongeluksgetal is s. 

Dit dertiende Jeugdfeest groeide 
Inderdaad uit tot een der best ge
slaagde van de velen die wij reeds 
zagen. Alles sloot lijk een bus. Zelfs 
de Roelandzaal, die deze keer t« 
klein scheen te zijn. 

Bij de 700 mensen, jong en oud, 
met of zonder uniform, genoten 
«taande of zittend van het stille en 
innige Zuid-Afrikanummer, van de 
örolllge streken van de « Witte >, 
van de zeer geslaagde parodie op de 
R.T.K., 4 Ten litlle niggers > en van 
het prachtige vendelspel « Elcker-
lyc ï, of luisterden stil naar de 
koorzang van de vendeljongens en 
juichten zo uitbundig de vernieuw
de muziekkapel toe, dat we nu nog 
niet begrijpen hoe de Roelandzaal 
de geestdrift van deze Jubelende 
mensen binnen haar muren kon 
houden. 

Moet het ons verwonderen dat na 
dit mooie feest geharde scoutslei-
derg ons toevertrouwden : « dat 
kunnen wij niet ». « Hoe de Jon
gens van Vendel Artevelde dit al
les voor mekaar hebben gebracht, 
dwingt onze bewondering af >. Dat 
was de mening van niemand min
der dan Pater Callewaert, Dr. Wou
ters en nog zoveel andere vooraan
staanden, zowel geestelijke als we
reldlijke, die dit jeugdfeest bi j 
woonden. 

Dit jeugdfeest dat doorging on
der het motto : Vlaanderen Hou-
zee., bewees nogmaals de strijd
vaardigheid van de Gentse jeugd. 
Wij wensen Vendel Artevelde en 
het ganse Verbond van Blauwvoet-
vendels een krachtig Hou-zee. 

BIJ EEN OVERLUDEN 
Maandag 7 m a a n werd een oud 

en beproefd nationalist, de Heer 
Lefevre, oud lokaalhouder van de 
Roeland, ten grave gedragen 

FEDERALISTISCH KONGRES 
I Op zondag 28 februari hield het 
I Pennoen te Brussel een tweede fe-
: deralistlsch kongres dat nog belang-
rrijker was dan flat van vorig ja;ir. 
•Het werd gehouden met de mede-
I werking van het K.V.H.V. van Leu-
I ven en Gent en was voorgezeten 
jdoor Mr. Deconinck d e ook onze 
i 20UV, vooi-zitter is voor de Volksunie 
i Brabant 

I Als eerste spreker sprak Mr P. 
jBeeckman gekend nationalist van 
Itussen de tv.ee oorlogen en voorzit-
i ter van de Vlaamse Volksbeweging, 
i thans ondervoorzitter. Hij gaf een 
•grondige uiteenzetting van de ar-
i «unientatie die voor de invoering 
jvan het federalisme pleit en die de 
[federalistische stellingnamen in de 
I Vlaamse beweging voor de eerste 
I wereldoorlog heeft vergezeld. 
I Hij deed dit op een kritische en 
; verantwoorde v.ijze aan de hand 
I van staatkundige, sociale, kulturele, 
jen wijsgerige argumenten. 
; Na hem gaf Prof. Bologne, di-
; rekteur van La Wallonië Libre een 
[uiteenzetting van het Waalse fede

ralisme in zijn opvattingen en his
torische wording. 

Hij was verre van mals voor de 
Walen die België hadden gemaakt 
en opgedrongen aan Vlaanderen. Op 
een brandende vraag over het talen
probleem sprak hij zich nadrukke
lijk uit tegen elke aanhechting van 
Vlaams gebied en voor de afbake
ning van de taalgrens en de Brus
selse agglomeratie zonder uitbrei
ding hiei-van. Verder verklaarde hij 
zich bereid het Waalse standpunt 
op Vlaamse vergaderingen te ko
men toelichten. 

Het laatst sprak dhr Pol Skade-
gard, uit Denemarken, sekretaris 
generaal van de F.r.E.V. Federalis
tische In ie der Europese Volkeren. 
Hij trok een para'leel tussen de be
grijpende open houding van Fin
land (tegenover de Zweedse min
derheid) Denemarken (Duitsers. 
Faroër, Groenland) Duitsland en 
Oostenrijk (Denen, Slovenen) en de 
etatistische houding van Italië (Ti-
rol) en Frankrijk (Vlamingen, Bre
toenen, Basken, Elzassers). 

In de zeer moeilijke en gevaar
lijke tijden na de bevrijding, be
wees deze man een onverstoorbaar 
en trouw nationalist te zijn, Zelfi 
« de bom » die toen in de kei den 
van de Roeland werd gegooid kon 
hem niet van zijn stuk brengen. 
Hij bleef stoïcijns in de grootst* 
tegenslagen. 

Moge de Heer hem thans het 
loon geven voor zijn Vlaamse 
etandvastigheld. 

Aan de achtbare familie Lefevre 
onze Innige deelneming blJ het 
heengaan van deze goede echtge
noot en vader. 

De Firma 

A Jeurissen-

Cloosfermans 
EN ZONEN 

TEL. 132.31 ZONHOVEN 
levert l) rolluiken In alle «ard, 
wentelpoorten, zonnetenten, rol- en 
achuifhekken, Venetiaanse blinden, 
half-metalen meubelen, kampeer-
tenten. 
Prijsberehentng; zonder verbintenis. 

AALST 

GROTE FEDERALISTISCHE 
MEETBVG 
TE AALST 

Zaal « Madeion * Grote Markt. 
Woen.sdag 13 april, 19 u. 30. 

TAALKOMPROMIS ? 
KIESWETHERVORMING - ZETEL

AANPASSING ? 
FEDERALISME ? 

Voorzitter ; Dr. Van Leemputten. 
Sprekers : 

Plaatselijk spreker. 
Mr. Fr. Van der Eist, volksver

tegenwoordiger. 
Dr. Leo Wouter."?. 
Voorstanders van Taalhompromls 

worden uitgenodigd hun standpunt 
te verdedigen ! 

WERF 

ABONNEMENTEN NU 

Zeer grote keus 

GLAZEN EN MONTUREN 

— Gratis voor verzekerden — 

GEDIPLOMEERD OPTIEKER 

WALTER ROLAND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

— Telefoon 35 86.62 — 

10 <"c korting op vertoon dezer 

Het Europa der volkeren moet de \ 
staatskooien verbreken en een fede- | 
ralistische volkerenverbroedermg; 
scheppen. i 

Hij was ook niet mals voor dhr j 
Struye, die in zijn bespreking van ; 
het rapport van de F.U.E.V. over het • 
minderhedenvraagstuk gezegd had ; 
dat zich in België geen minder-1 
hedenprobleem stelde. Hij zag al- i 
leen een harmonische toekomst i 
voor België indien het tot het fede- I 
ralisme kwam. Dit werd vertolkt in i 
aanwezigheid van een afgezant der • 
Deense ambassade. [ 

a 

De sprekers stelden bereidwillig J 
hun teksten ter beschikking van de J 
mrichters van het kongres, ten ein- 1 
de deze samen uit te geven wat dan : 
ook spoedig zal gebeuren. • 

• 

Uit het kongres dat alleen een • 
Informatieve bedoeling had is ge- i 
bleken dat van hieruit een her- • 
nieuwde aktie kan uitgaan door een '• 
nauwere samenwerking met de \ 
Waalse federalisten en een door- j 
teaak op het Europese plan. > 

y | ANTWERPEN 

FEEST.-MAAL TER ERE VAN 
Mr. FR. VAN DER ELST 

Zo talrijk waren de vrienden van 
volksvertegenwoordiger Frans Van 
der Eist opgekomen voor het feest
maal te zijner ere te Antwerpen 
aangeboden op zondag. 13 maart, 
dat de grote zaal n^et volstond en 
beroep diende gedaan op een aan
palend salon. 

Onder de tiiiiijke aanwezigen no
teerde men naast volksvertegen
woordiger en Mevrouw Van der Eist, 
onze algemene sekretaris Wim Jo
rissen, oud-volksveitegenwoordiger 
Dr Rik Ballet, die het feestmaal 
voorzat. Dr en Mevr. Leo Wouters, 
de provincieraadsleden Ward Rolus 
en Benoit Ceuppens. de gemeente-
rauds'eden advokaat Schiltz, Carlo 
Reiners en Juul Dillen met hun 
echtgenote, Dr Robert Roosen.>. oud-
-schepen Dr Piet Boeynaems. Dr 
Goemans, Dr Juul van Boxelaer, 
Viktor Bouckaert, arrondisscnients-
voorzitter Reimond Mattheyssens, 
advokaat Guido van In, ingenieur 
Guido Deroo, alsmede de leden van 
het inrichtend komitee Marcel Man-
naerts, Bernard Slaroaerts. Rudi 

Van der Paal, Juffr. Lieve Ballet en 
Piet van Dooren. 

Verschillende sprekers kwamen 
tijdens het feestmaal aan het woord 
en brachten een warme hulde aan 
Mr Van der Eist als volksvertegen
woordiger, partijvoorzitter en 
hoofdredakteur van het blad. Zijn 
onverdroten aktie ten bate van het 
federalisme werd bizonder in het 
licht gesteld. 

De .sprekers, Dr Leo Wouters, Wim 
Jorissen, advokaat Guido van In en 
Reimond Mattheyssens, mochten 
zich verheugen in een zeer aan
dachtig gehoor. Nadat Mr Van der 
Eist gedankt had, deed ook Dr Bal
let dit op het einde van het maal 
voor sprekers en aanwezigen. Aan 
Mevrouvv Van der E'st werden door 
Wim Maes namens de propagandis
ten heerlijke bloemen aangel}oden. 

MELDT U A A N ALS LID 

van « DE VOLKSUNIE » 

BAI VAN DE VL.̂ A.MSE KRING 

Het vierde avondfeest van de 
Vlaam.'ïe Kring, op zaterdag. ,26 
maart m de salons -- Continental > 
te Antwerpen, kende v. ederom een 
buitengewoon grote bijval. Tot in de 
vroege uurtjes werd e»- i'ezcngen en 
gedanst. 

http://tv.ee
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Te Lier had een flink geslaagde 
El-nest Van der Hallen-herdenking 
plaats op 13 maart 11. Uit de uit
stekende rede die Dirk Stappaerts 
namens de studenten hield geven 
we hierbij een gedeelte. 

Was het Emest Van der Hallen immers 
niet die schreef : « Wees radikaal, wees 
principieel, wees absoluut, wees hetgeen 
de burger noemt : een extremist. Geel ii 
zelf zonder meten of rekenen, aanvaard 
de zogenaamde levensrealiteit niet en laat 
11 niet door het leven aanvaarden. Geef 
nooit het strijdbeginsel op ». 

In de Jaren 1932 toen Emest Van Der 
Hallen deze gedragslijn de studerende 
Vlaamse Jeugd voorschreef, kenden wiJ in 
ons Vlaanderen een dienende, sterk age
rende Vlaams-nationale strijdformatie. die 
een grote aantrekkingskracht uitoefende 
op alle gezonde, gaaf gebleven krachten. 
Krachten die gegroeid waren aan de eer
ste Vlaamse imiversiteit tf Gent in 1916-
18. of Jongelui, die bewogen door het epos 
der ijzerjongens, of door de nawerking 
van het zuiver idealisme dat in elk akti-
Vtslenproces tot uiting was gekomen. 

De afstand tussen de Jeugd ten tijde 
van Emestt Van Der Hallen en de leiders 
van vóór de eerste wereldoorlog was niet 
zo groot en had zeker geen kloof veroor
zaakt. Lodewijk Dosfel had nog steeds 
Eeer grote Invloed, en dit ondanks, maar 
vooral door zijn aandeel in het aktivisme. 

De' zuiveraars van na 1944 hebben het 
ditmaal grondiger gedaan, zo wreed,- zo 
meedogenloos, zo zonder erbarmen, zo zon
der menselijkheid, dat van een ware ter
reur mag gesproken worden en waardoor 
er ppn stilstand is geweest in de Vlaamse 
rangen. De schakel was verbreken want 
hoc had men niet zijn best gedaan om 
de zuiverste Vlaamse voormannen Vcr-
schacve, Speleers. De Clercq. Wies Moens. 
Dom Modest van Assche, Vlndcogel en 
zovele anderen te bezwadderen met be
doelingen die zlJ nooit hadden, [A>oit kon
den gehad hebbeu. 

Wat ten tijde van Van Der Hallen ker
kelijke banbliksems, om de studerende 
Jeugd van zija -Vlaams radikale houding 
af te houden, niet vermochten, hebben de 
krijgsraden van na '44 wel gedaan ge
kregen, maar goddank ook maar tijdelijtk. 
El' was zoveel schoon geloof aan een nieu
we, betere wereld aanwezig. Zovele offers 
werden gebracht, zelfs vele Jonge le\'ens, 
die gemeend hadden zich steunend op de 
gee'-ieiijke aanwakkering van voordien, 
hun mooie Vlaamse jeugd, als borstwering 
tegen het groddeloos kommunisme in een 
beslissende strijd te moeten wagen. 

Geen enkele dezer zuivere bedoelingen 
werd geëerbiedigd of zelfs maar aanvaard 
Bestaande mistoestanden, verwaarlozing 
van een gan.s volk, achteruitstellmg op elk 
gebied, bestendige vernedei-ing en beledi
ging door een pers en instanties, die zich 
vaderlands noemen en waartegen nooit 
maatregelen getroffen werden of worden, 
golden niet als omstandigheid om hun 
houdmg te verklaren. 

En toch is het wonder geschied, dat te
rug een Jetigd opgroeit bezield met Vlaams 
nationale idealen. Het plat materialisme 
ligt de -Vlaming niet. 

Dat er over twee Jaar nog moest ge-
Streden worden voor een rechtmatig aan
deel voor de -Vlaamse meerderheid op de 
Wereldtemtoonstelling (met half resultaat 
dan nog), dat van aanwreting van ons 
Vlaams grondgrebied in 1960 nog sprake 
kan zijn, komt door het bestaan van uni
taire poütleko partijen, die het belang 
van eigen belangen- en financie-groepen 
boger stellen dan het belang van een door 
God ats Vlamingen geschapen volk. Al 
deze teleurstellingen hebben de jeugd van 
var>.f]ajig Buobi^r en hard gpm^k^ fjü 
geyo^Hlw v**r banifitk.<elns iran '̂sem (^e 
ook mogea kamen, ons geweten is niet 
meei- zo subtiel als ten tijdf van onze be
treurde bezieler en voorganger, omdat 
Wij wetea dat het heil van ons -Vlaamse 
Tolk ook de wil moet zijn van de Aller-
fioogste, die ons anders nooit de kracht 
lou gegeven hebben om zoveel ondank, 
ioveel smaad, zoveel vervolging, zoveel 
onverdiend leed met zoveel wilskracht te 
doorstaan, 

De rangorde der waarden ligt in dit 
land overhoop. De eerste vaderlanders, de 
fceste en grootste onzer zonen liggen op 
onze kerkhoven met een stijlvol maar be
scheiden heldenhuldekruisje op hun graf, 
o£ in de krypte van de verbrijzelde IJzier-
Soren, of dwalen in de vreemde als ban-
nelingeq of gaan gebukt onder de gevol
gen ener genadeloze repressie. 

De valksvijandigen, de utopisten, die 
•en voUc van zijn ware bestemming vnllen 
afleiden en vervreemden, die de twee
dracht bevorderen en bestendigen en die 
een muüezeh-as willen kweken uit twee 
gave voJksgroepen genieten alle eer en 
voordelen. Zolang het mogelijk is dat een 
renegaat het tot minister brengt in dit 
Vind is er hier something rotten. 

•Wie In LEUVEN de BIER-; 
• KELDER niet bezocht, was i n : 
: LEUVEN niet (Oude Markt, 22). | 
: Oude Markt 22 is ONZE bier- • 
: kelder. : 

Uw strijd is met uitgestreden Ernest 
Van Der Hallen. Hoe meer tegenkanting, 
hoe meer moedwil tegen Vlaanderen, om
dat wij de geldmacht niet aan onze kant 
hebben, door de economische verwaarlo
zing van Vlaanderen sinds 1830, hoe ver-
betener elke nieuwe generatie worden 
zal. 

De Vlaamse jeugd zweert op Uw graf, 
grote vriend, grote voorganger : een volk 
zal nooit vergaan I 

De uitnodiging bracht volgende 
mooie verzen van Van der Hallen 
in herinnering : 
Het is iets groots jong te zijn, jon

ge broer 
Wij zijn de eeuwige -opstandigen 
Wij zijn de eeuwige strijders 
Wi] zijn de eeuwige overdrljvers 
Want wij zijn : de jeugd. 

g.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii| 
I VERTEGENWOORDIGER | 

I GEVRAAGD | 

1 voor iedere Vlaamse provincie s 
3 en Brussel voor 

Hasselt 
KADERVERGADERING 

ZATERDAG 9 APRIL 
19 uur 

HOTEL WARSON 
Stationstraat 

Uiteenzetting door WIM JORIS-
SEN over de nieuwe verkiezingswet 
en over de ontwikkeling van de 
strijd tegen het schandelijk C.V.P.-
taalkompromis. 

Doorheen gans Limburg werd een 
aanvang gemaakt met de versprei
ding van onze strooibriefjes tegen 
het « taalvergelijk » van de C.V.P. 

Weer kwamen tal van nieuwe 
abonnementen en leden binnen. 

BUREAUMACHINES en 
MATERIAAL 

= RUITEN INGEWORPEN TE EUPEN 

i geen speciale kennis nodig In- s 
i dien bekwaam verkoper, grote = 
§ toekomstmogelijkheden. 1 
= Schrijven bureel blad onder 1 
I nummer A 43. 1 
^IIIIIIIHIIIillllllllMIIIIIMIIIIIIIilHIHIilllllllllllllHHHIIIIIIIIIIIimit: 

Vergeet het n ie t ! De voornaamste 
hulp tegen de gebiedsroof is abon
neren en abonnementen werven op 
de Volksunie. 

Elk nieuw abonnement laat ons 
toe 170 nummers van de Volksunie 
bij te drukken. Ook dit nummer 
gaat op 30.000 eksemplaren. 

ABONNEER 

ABONNEER! 

ABONNEER! 

Eupen werd op 10 februari opge
schrikt door een « Open brief » van 
Dr Nyssen, geneesheer van de ge
meentescholen en kozijn van de Ie 
C.V.P.-schepen. 

In Grenz-Echo had de beruchte, 
franskiljonse hoofdredakteur Henrl 
Michel, Dr Nyssen aangevallen om
trent zijn geneeskundig toezicht in 
genoemde scholen, honorarium en 
zo meer. De dokter liet de zaak niet 
koud worden. In een rondschrijven 
tot alle stadsgenoten gericht, weer
legde hij de aantijgingen van Mi
chel en besloot op deze wijze : Alle 
Duitstaligen van Eupeh zijn de ge
wetenloze hoofdredakteur van 
« Grenz-Echo > beu. Hij moet wegl 

Gevolg of toeval : in de nacht 
van 10 op 11 februari werden twee 
grote uitstalramen van «Grenz-
Echo » ingegooid. 

iiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiHi^ 

TEGEN DE GEBIEDSROOF 
DOOR HET C.V.P. TAALVERGELIJK 

De Volksunie zal een heftige kampanje voeren tegen het C.V.P. opzet 
grote gebieden langs de taalgrens en rond Brussel te ontroven aan de 
Vlaamse volksgemeenschap. Vergaderingen, strooibrieven en een afflchen-
kampanje zijn voorzien. Ondertussen werd een eerste kwart miljoen strooi
brieven ter beschikking van onze propagandisten gesteld. Tal van spontane 
en flinke giften kwamen binnen. Wie steun wil verlenen kent ons giro
nummer. Wij weten dat een half woord voldoende Is bij onze aanhangers. 

Bij voorbaat dank. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiî  

DE ABONNEMENTENKAMPANJE 
Qas aantal jiieuwe abonneflte/i is g^atej*» tqi 132J. 
Ifog een életne fAs|Mmng «* w^MIn ftaü Éi«», "Js % v ĵti ow doel. 
De vrees voor de VWkguflie en Öijfévolg voor de poTitrek:* fïaamse 

Beweging groeit met het stijgen van ons aantal lezers en van ons aantal 
leden. 

Abonnementen werven voor de Volksunie betekent het CV.P.-plan tot 
gebiedsroof op Vlaanderen verhinderen. 

ONZE PRIJZENLIJST 
Een nieuwe prijs, een boekenpaket (20 novellen) van de Boekengilde 

De Clauwaert, Brusselse steenweg 8 Leuven, waarde "JOO F. kwam onze 
prijzenlijst aanvullen. 

De andere prijzen : 

2 grote matten, waarde elk 1200 F. 
1 brandglasraam Ivo Bakelants 

waarde 1000 F, 

1 aankoopbon voor bontmantel van 
1000 F. en voor bontvestje van 
500 F. huis Claykens Oudergemse-
laan 328 Etterbeek. 

1 bol kaas van 15 kg. 

3 kleine salonmeubeltjes. 

I bon van 500 F. bij aankoop van 
dames- of herenkleding bïj Ma-

confect, Zuidlaan 52 Brassel. 

1 wekker, verkoopprijs 375 F. 
5 stofdoeken voor het poetsen van 

zilver, waarde 100 F. 
S prachtige sierplanten. 
1 boekenpaket Gudrun, Jacqmain-

laan 100 Brussel, waarde 140 F. 
1 boekenpaket, boekhandel Oranje 

Nederkoveter 17 Gent. 

VLAAMS - NATIONALE 
LAKODAG 

SINT KWINTENS-LENNIK 
29 MEI i960 
PLAATS EN DATUM : 

De 2de Vlaams-Nationale Land
dag sinds het einde van de oorlog 
heeft dit jaar plaats te St. Kwin-
tens-Lennlk (Brabant) op zondag, 
29 mei 1960 te 15 uur. 

INRICHTEND KOMITEE : 

Het inrichtend komitee verga
derde te Brussel op vrijdag, 25 
maart, onder voorzitterschap van 
Rudl Van der Paal. Aan de bespre
king namen o.a. deel : Dr Herman 
Bouchery, advokaat Daniël De Co-
ninck, Achiel van Malderen, de 
Smedt, Vandersickel, Jaak Steeg-
mans, Piet Leplat, Ward Rolus. 

SPREKERS : 

Het welkomwoord en het slot
woord zullen uitgesproken worden 
door advokaat Daniël De Coninck. 
Als sprekers zullen gevraagd worden 
oud-senator advokaat van Dieren 
en volksvertegenwoordiger Frans 
Van der Eist. 

Namens de studentenkringen zal 
een korte groet gebracht worden. 

VAN DIEREN TACHTIG-JAAR : 
Tijdens de manifestatie zal hulde 

gebracht worden aan oud-senator 
Edmond Van Dieren, naar aanlei
ding van zijn tachtigste verjaardag. 

OMLIJSTING 
De Landdag zal omlijst worden 

met het optreden van vendeliers-
korpsen, volksdansgroepen, muziek
kapellen en koren. 

ONTSPANNINGSAVOND 

Vanaf 19 u. 30 vindt in de zaal 
« De Kroon » een ontspannings
avond plaats met de medewerking 
van een radio- en amusements
orkest. 

KOMITEE TER AANBEVELING 
Om het groot belang van deze 

Landdag te onderlijnen zal een uit
gebreid komitee ter aanbeveling op
gericht worden. Het voorzitterschap 
van dit komitee zal aangeboden 
worden aan Dr Leo Wouters. 

ALGEMEEN SEKRETARIAAT 
Het algemeen sekretariaat is ge

vestigd bij de sekretaris van het in
richtend komitee, Paul Leplat, 
Kerkhof laan, 5, Kraainem (tel. 
20.12.96) Rudi Van der Paal, voor
zitter van het inrichtend komitee, 
kan steeds opgebeld worden op 

WÊÊ^ÊS??^ 33.85.65. 

Zoeken Jongeman 
(event, student) liefst met scooter, 
voor (dagelijkse) ophaaldienst van 
ongeveer 2 uur in Brussel-Stad. 
Aanbieden A.V.U. Mechelen. 

• Algemeen agent voor België : | 
• ABTS, Steenweg op Tienen, 94, < 
: Korbeek-Lo. 
: Opgepast voor namaak DORT ! 1 

: HET WITTE PAARD 
• Wandellngenstraat, 14, te Leu-
: ven. 
; Passend aangenaam lokaal voor 
: vergaderingen en klubs. 
• Beste dranken tegen matige 
• prijzen. I 

>Sif BRABANT 

LEUVEN 

Op donderdag 7 april te 20 u. in 
het lokaal « Cristal » spreekt Mr. 
Van der Eist over « Actuele poli
tieke vraagstukken •». 

Iedereen op post met vrienden en 
kennissen. 

ABONNEMENTEN 

De ten achter blijvende kamera
den worden vriendelijk verzocht, 
zij ook voor een nieuw abonnement 
te zorgen. 

Ieder propagandist kan, moet 
kunnen, een vriend of kennis be
werken om een abonnement van 
100 F. (of 50 F.) te nemen. 

DWORP 

Zaterdag 27 februari hield Kan
ton Halle, in « De Vlaamse Leeuw • 
te Dworp, zijn eerste ledenvergade
ring van dit jaar. 

Voor een vijftigtal aanwezigen 
sprak onze nationale sekretaris^ 
Wim Jorissen, over de « Noodzaak 
van federalisme > en richtte een 
warme oproep tot de aanwezigen, 
om allen, in de mate van het mo
gelijke, aktief aan onze propaganda 
mee te doen. 

Na deze spreekbeurt werd het zo
als geWMijliik, een gez«Hig ÖMér-
onsje bij Geus en Lambik. 

Het kantonaal bestuur heeft 
besloten, andere lokale vergaderin
gen zo spoedig mogelijk in te rich
ten. 
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I B E R T E L S M A N N 
I LESERING S C H A L L P L A T T E N R I N G 

I Duitse boeken zijn duur, maar niet bij Ber te lsmann I 

1 S L E C H T S 4 8 F . per m a a n d (geen lidgeld) 

I — vrije keuze uit ruim 600 titels telkens 

§ —« prachtige gebonden banden 

i - —. hoeken naar ieders keus, hoe uiteenlopend ook. 

I - - ieder lid ontvangt gratis het Smaand. tijdschrift u Bertelsmann 
I lUustrierte », -waarvan alle titels besproken worden. 
Siliiiiiiiiiiiiini'iiiiiiiiiim iiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,|.|||,„jM,,!„,,,,,.„|,;,^^^ 
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Uitknippen en ingevuld terugsturen 
B O E K H A N D E L 

Van Boghout-Logier 
Jerdaenskaai 3 , An twerpen 

TeL 32 .21 .58 P.C.R. 4293 .87 
Ondergetekende , . j . ^ 

'3 

• • O iff • • • 

te , . ,« 
verlangt toezending van 

Bertelsmann Lesering lllusfrlart* 
Bertelsmann Schallplatten lUustrierte 
Boekendienst Mededelingen, 

eep O » (135 fr.) 

• •55'5!;£Si!W()!||ijfiii!ji||i|||jij 

« B L O E D G R O E P O» | 
SAO bh., gebonden in linnen band met ^oudstempel. Prils: 135 F, 1 

Meesterlijke oor logsroman van de Vlaamse schrijver 1 

D. van Rietvelde | 
De authent ieke lotgevallen van een Vlaams officier i 

aan het Russische Oostfront. ' = 
Tegen een chaotlshe ahtergrond —. de wanhopige vlucht van de | 
uüeietigeslagen Duitse legen voor de oprukkende Russen — schil- | 
deri van Rietvelde ons zijn onvergetelijke figuur Walter Hofman, 1 
symbool van de Vlaamse Oostjronter., | 

Een schokkend boek. E e n aangrijpend v e r h a a l 1 
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