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|de Hulde I 
I Dr. Leo Wouters, 1 
i Oj' d< YJaggefeestcn te Brug- 1 
1 ge. einde oogst 192J, bij liet i 
1 vijftig jarig bestaan ran het = 
1 stildententïjdsclirift de « Vlaam- 1 
f se Yhigge », sprah Lodeicijk = 
i Dosfel op de Grote Male, de | 
E feestrede vit. Hij sprak er over E 
E de trouw aan de Eed, daags te 1 
§ voren bij het standbeeld van 1 
E Breidel en De Coninck door rijf Ë 

. 1 duizend Vlaamse studenten en f 
= Gudrun-meisjes afgelegd, en de = 
= trouw aan het vaandel, van de = 
^ Vlaamse strijd. = 
= ///;' zei o.m. : « Onder de = 
E vroegere medewerlers, zijn stel- = 
1 lig reel vaandelvluehttgen. De 1 
= dood van het ideaal, is de ech- = 
^ te dood. Ë 
i Het opgeven van het Vlaams E 
E ideaal, is veelal een verl-open 1 
= van een hogere liefde voor een = 
s lagere, een laf ontvhiehten van = 
= de last van de strijd, een vlei- i 
E en ran de groten der aarde, een 1 
I dansen om het Gouden Kalf, = 
E een dienen van de Staat, omdat = 
= hij de mideler is van betrekJcin- = 
= gen, eretitels, vergunningen en E 
E voordelen van allen, aard, een = 
I VERZAKNEÜSDOEKEN ran | 
= het raandel. = 

E Aan deze woorden moest ik = 
1 denJcen, bij de hulde aan Frans | 
1 Van Cauwelaert gebracht. E 
E Eerste Minister Eysl-ens 1 
1 'noemde hem t Leider ran zijn 1 
§ volk ». E 
S Helaas, dat had hij kunnen = 
I en moeten zijn, maar dat is hij 1 
S niet geioorden, E 
E Alle hoop van de jeugd in de 1 
i jaren 1900 tot 1905, u-as op | 
i hem gesteld. Van af 1906, toen = 
s hij gesteund of weggewerkt 1 
E door Mgr. Mercier, Professor 1 
f werd te Freiburg in Duitsland E 
E was de afbraak van zijn leider- E 
S schap begonnen, E 
g Hij miste toen reeds de ka- E 
I rakfersterkte om te verzaken = 
E can de eer, om trouw rond het E 
1 vaandel in de lastige strijd = 
s te blijven kampen. s 
I De mannen van den Swighen- | 
1 de Eede, zetten de strijd voor E 
E de vernederlandsing van het 1 
E middelbaar en hoger onderwijs 1 
f voort, en omwille van zijn au- E 
= reool in vroegere jaren dachten 1 
I zij aan hem, toen Edw. Coore- 1 
= mans te Antwerpen als volks- = 
f vertegenwoordiger wegviel, om 1 
E deze strijdpost in te nemen. E 
E In 1910 is hij Kamerlid ge- 1 
I worden. Hij is het reeds 50 ja- E 
E ren. Hij is niet de sterke man f 
= geworden. Zijn tegenstrevers E 
1 hadden hem spoedig door. Ook = 
= zijn vroegere medestanders. 1 
I Zijn houding tijdens 1914-18 E 
E brak het vertrouwen, dat de = 
§ Vlaamsbewusten eens in hem 1 
= hadden gesteld. E 
I Hij was niet de leider van | 
= zijn volk. E 
I Waarom was hij anders niet 1 
^ met al de nog levende in vrij- E 
I heid zijnde kampers van de | 
I vooroorlogse jaren op de hoger E 
I vernoemde vlag gen f eesten te = 
I Brugge in 1925. E 
E ^ij werd niet eens vernoemd = 
E ^ij de getrouwen. E 
I (Vervolg op blz. 2) | 

juicht ^^lamin^en - • . juicht 11 

Aan nederlagen en vernederingen 

komi G E E N einde • • 

Het is gewoonweg onthutsend 
hoe de Vlamingen verwend worden 
sedert de C.V.P. aan het bewind is. 
Het is ontroerend hoe deze bij uit
stek Vlaamse partij er angstvallig 
over waakt niet alleen de recht
matige Vlaamse belangen tot hun 
recht t€ laten komen, maar zelfs 
alles te vermijden wat de Vlamin
gen zou kunnen krenken en verne
deren. 

Er gaat geen week voorbij of de 
vlaamsgezinden krijgen een nieu
we klap in hun gezicht. 

De franskiljons en de Waalse im
perialisten in de C.V.P. gaan lustig 
hun gang, de partijleiding laat hen 
betijen en de C.V.P.-flaminganten 
spelen verder hun knechtenrol. 

Duvieusart, gewezen C.V.P.-eer-
ste minister, mag aan drie-par
tij enaktie doen en als provokateur 
optreden te Leuven en te St Pie-
ters-Leeuw, als aanvoerder van de 
imperialisten. Maar een drie par-
tijen-aktie In Vlaanderen, ter ver
dediging van de Vlaamse belangen, 
wordt door de C.V.P.-leiding liefst 
« inopportuun •» geacht. 

Ik wens echter even terug te ko
men op het pijnlijk debat in de 
Kamer over de Kongolese grond
wet. Pijnlijk, omdat eens te meer 
de C.V.P.-flaminganten de bek in 
de pluimen gestoken hebben en de
ze nieuwe morele nederlaag aan
vaard en GOEDGEKEURD heb
ben. De juiste toedracht van de 

zaak mochten de lezers van de 
C.V.P.-pers niet eens vernemen. 
Waar het om ging ? Om het op
dringen door het Belgisch parle
ment aan de nieuwe onafhanke
lijke Kongo-staat van het Frans 
als officiële taal dus de voortzet
ting tot het uiterste van een ne
faste en betreurenswaardige ver-
fransingspolitiek in Kongo. Waar
om de Kongolezen zelf niet laten 
beslissen hierover ? 

Waarom van de Vlamingen eisen 
dat zij zich medeplichtig maken 
aan dergelijke, voor hen vernede
rende en onaanvaardbare politiek? 
Toch waren de flaminganten eens 
te meer bereid deze politiek, die 
volkomen in> strijd is met hun ei
gen opvattingen ter zake. stilzwij
gend goed te keuren. 

Onder druk van de oppositie heeft 
de regering in p:;{tremis een schijn-
toegeving gedaan. 

Maar ook de gewijzigde tekst 
blijft onaanvaardbaar. Het is o.m. 
onzinnig en volkomen strijdig met 
het federalistisch karakter van de 
grondwet dat de provinciale parle
menten niet zullen mogen beslissen 
welke taal zij zullen gebruiken, 
maar dat het bondsparlement be
slist welke taal zij moeten gebrui
ken. 

De politiek van 1830, het Frans 
als staatstaal, wil men thans nog 
opdringen aan de Kongo-staat als 
Belgische erfenis ! Het is bedroe

vend te moeten vaststellen dat 
Vlamingen dergelijke politiek voe
ren en goedkeuren. Er is op de 
C.V.P.-banken niemand recht ge
staan om Mr. Fayat en mij te steu
nen. 

En moet het ons dan verwonde
ren dat de eerste minister met deze 
flaminganten en met de Vlaamse 
openbare opinie die zij vertegen
woordigen helemaal geeri rekening' 
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KUNSTGROEP WOLFSANGEL 
KUNSTZANGER 

VAN FRACHEM 
MUZIEKKAPEL 

BLAUWVOETVENDELS 

houdt ? Is de benoeming van de ge
wezen auditeur-generaal Ganshof 
van der Meersch geen kaakslag 
zonder weerga voor deze Vlaamse 
openbare opinie en vooral voor die 
ontelbare slachtoffers van de re
pressie die hun'stem aan de C.V.P. 
gegeven hebben... Er wordt gemom
peld, er is wat kritiek in de Vlaam
se C.V.P.-pers... maar men bukt ge
laten het hoofd. Ganshof van der 
Meersch is en blijft minister in de 
regering van de heer Eyskens ! 

Wanneer zal men in Vlaanderen 
eindelijk begrijpen ! Eens te meer 
stond ik alleen in het parlement 
om tegen de benoeming van Gans
hof van der Meersch te proteste
ren. 

Ik vond geen gehoor op de Vlaam
se C.V.P.-banken. Vlaanderen heeft 
andere mannen nodig indien hel 
een einde wil stellen aan de neder
lagen en de vernederingen. 

Mr, F, Vap de» Eist. 

HET NAZISME IN DUVIEUSART GEVAREN. 

De Vlaamse Landdag 29 mei 
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Hier past een laatste oproep. 
Het nationaal bewuste en strij

dende Vlaanderen moet op die ont
moeting aanwezig zijn om er ge
tuigenis af te leggen van Vlaande-
rens jonge levenswil als volk. 

De landdag staat in het teken 
van het federalisme en de strijd te
gen het unitaire Belgische machts
misbruik. 

De Vlaams-nationale strijd om 
onze Vlaamse volksbelangen veiUg 
te stellen en in ruimer verband, ook 
onze Nederlandse nationale samen
horigheid, zijn en blijven ons uit
gangspunt en onze bezielende 
kracht. 

Het feit van de samenhang van 
ons Vlaamse volk in de Nederlandse 
natie en de vorm te geven aan de
ze bijzondere samenhorigheid in 
het ruimer Europees verband, dwin
gen ons ertoe ons Vlaams nationa
lisme ruimer in te schakelen dan 
het woord op zichzelf laat verstaan. 

België dient door een nieuw fe
deraal pakt heringericht. 

Van daar ook de slogan van een 
vrij federaal Vlaanderen, dat als 
autonome federale eenheid naar 
alle richtingen openstaat voor or
ganische samenwerking, in België, 
in de Nederlanden en in Europa! 
Het gezonde Vlaamse en Europese 
federalisme liggen in één en de

zelfde lijn. Er bestaat nl. ook een 
verkeerd Europees federalisme, 
waarin de staten met hun topzware 
strukturen overheersen, in plaats 
van hun staatskooien wat te lossen 
om de volkeren en natuurlijke een
heden meer organisch tot gelding 
te brengen. Vooral België en Brus

sel zoeken hier naar een verkeerde 
steun in Europa om hun unitaire 
en usurpatoriële machtpositie te 
verstevigen. 

Het is tijd dat we hier naar een 
aangepast verweer uitzien. 

Een institutioneel doordacht 
Vlaams nationalisme in federale 
richting geeft ons ook aansluiting bij 
het gros der Vlaamse beweging, dat 
dag aan dag met het veelkoppige 
probleem van de Vlaamse achter
uitstelling worstelt, in de besturen, 
de socia'e organisaties en de poli
tieke partijen. 

Wij moeten hen erop wijzen dat 
het unitaire België een vervalste 
demokratie is, die noch de Vlaamse 
noch de Waalse demokratische 
werkelijkheid weerspiegelt, maar 

vooral Vlaanderen een voogdij op
legt, die geen enkel gezond volk kan 
dulden. Zelfs ons grondgebied en 
onze volkskracht vinden er geen 
afdoende bescherming. 

Die houding vindt haar weerslag 
en ruggesteun in de zgn. « natio
nale > partijen. De grootste onder 
hen waarin normaal het Vlaamse 
overwicht zou doorwegen is juist 
om die te ondervangen, ingericht 
op basis van een unitair dualisme, 
waardoor de Vlaamse tweederde 
meerderheid wordt ontkracht en 
overbodig gemaakt (o, verloren 
stemmen) telkens als de regerings
deelname of de praktische rege-
ringspolitiek ter sprake komen. Er 
is een andere politiek voorhanden 
naar beneden en naar boven. Van
daar ook de uitzichtsloze en in de 
grond ondemokratische kompro-
missenpolitiek. waardoor men de 
frans-Brusselse machtspositie zijn 

kontaktvlakken wil uitbreiden, 
samen met de Vlaams-Waals ge
schilpunten, in plaats van te stre
ven naar een definitieve oplossing 
en vaste verzoening die alleen door 
een federaal pakt mogelijk zijn. 

Laten wij die stAjd voeren in het 
midden van de hedendaagse en 
eigentijdse problemen. 

De feiten van St. Pieters-Leeuw 
bewijzen dat een Vlaamse partij er 
nodig is en des te doelmatiger kan 
werken naarmate ze aansluiting 
vindt met de konkrete Vlaamse no
den en de brede Vlaamse massa. 

De Vlaamse Landdag van 29 mei 
moet de bereidheid van de V.U. in 
die zin helpen bevestigen in de 
ogen van de Vlaamse openbare 
mening. 

Daniël Deconinck, 
Voorzitter van het inrichtend komi-
tee. 

ABONNEMENTENSLAG 
ABONNEMENTENSLAG 

Op donderdag 19 mei waren 1835 nieuwe abonnementen 
binnen of ongeveer 92 % van de beoogde 2000. Nog een inspan
ning en voor einde mei zijn we er. 

De abonnementsprijs zal van dit nummer af 50 F. bedra
gen. 



DE VOLKSUNIE - 21 MEI 1969 - Nr 1« 

mm 
MAART 

1. Liberalen betalen kieswetknoei-
rij met... zetelaanpassing. 
Iemand met zijn eigen vet sme
ren. 

8. Leo Lindemans wil Franskiljons 
« onthalen » in Vlaamse ge
meenten 
Zeg het met Lindebloemeu. 

10. C.V.P. kongres geraakt niet ver
der dan taalkwestie 
De tael is gantsch het volk. 

J5. Gerard Van Dendale bekeerd 
tot structurele hervorming van 
Belg. staat 
Het bloed kruipt in de C.V.P., 
waar het niet gaan kan. 

80. Socialisten klagen onderlinge 
C.V.P.-liberale koehandel aan 
Bizon Van Eynde eist verrui
ming tot Eurokoehandel. 

25. Van der Eist wijst Eyskens op 
diens radikaal verleden 
Van Nieuw-Vlaanderen tot Oud-
België. 

to. Kroestjov krijgt Kanunnik Kir 
toch niet te pakken 
Men mag nooit het onderste uit 
de kanunnik willen. 

APRIL 
1. Jef Van Overstraten ontdekt 

Vlaamse oorsprong van Nehroe 
Van pin. Neeroeteren (?), waar-
sch. niet van Opoeteren. 

6. Liberalen beloven een beetje 
123 sexies, gelet op Eyskens' 
ijver voor de kieswethervor
ming 
Het 123 sex-appeal. 

10. Baron Guillaume gehalveerd 
Er een Oostende aan maken. 

15. Politieke kramp in Korea 
Diarrhee. 

20. Faciliteiten voor Janus. 
25. Hollandse zegereeks door Rode 

Duivels gestuit 
Deurne is een mooie stad. 

80. B.S.P. wordt 75 jaar. En de dich
ter dichtte : 
De B.S.P. klotst voort in eynde-
loze deining; 
De B., waarin geen ziel zich nog 
weerspiegeld ziet, 
De S., die kronkelend zoekt naar 
wezen en verschijning, 
De P., jost scheldend rond, en 
kent zich zelven niet. 

' (W. K. - Loos). 

PRETTIG VERi>OF ! 
Voor uw verlof aan Zee 

bespreek nu reeds uw appartement 
of villa. 

Wend U tot het verkoop- en 
verhuurkantoor 

« VIKING » 

Leo Hoes - Koninklijke baan 210 B 
Sint-Idesbald-Koksijde. 

Tel. 058 216.15 
Verkoop - Verhuring - Bouw ' 
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NA DE HULDE | 
Waae&m verscheen hij nooit = 

op de IJzerhedevaart f Daar = 
toch stond het bewuste en sinj- 1 
dend^ deel van het Vlaamse = 
Volle. En op- de Vlaojtis-noAio- = 
nale zangfeesten 1 5 

Theo Lefèrre vas dicht bij = 
de waarheid, toen hij hem s 
noemde, « zijn leermeester en = 
•voorbeeld ». En wij weten wat 1 
Vlaanderen aan Lefèvre heeft. = 

Prof. Fransen, zou volgens = 
€ Het Volk » op de hvlde spre- = 
ken namens de kultuurorgani- = 
saties. Dat hegrijpen vnj niet, 1 
want, noch A.V.O.H.V. noch 1 
K.V.U.V. — Gent en Leuven, i 

I noch A.N.Z., noch Comité voor = 
i taalgrens en Brussel noch het = 
: Bedevaart Comité, noch V.V.B. Ë 
I waren aanwezig. Zij hieven af- = 
1 zijdig. = 
: Het was immers de Unitair = 
I Belgische partij, die haar par- ^ 
1 tijvoorman huldigde, wat dui- = 
[ delijh bleek uit het antwoord = 
Ë van de gevierde in het Sport- B 
\ paleis. = 
Ë Bij de 4.000 aa'nwezigen u-a- = 
I reft geen vertegenwoordigers = 
1 van de kultuurverenigingen. 1 
1 Dr. Leo WOUTERS, f 
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DE ZOVEELSTE MEP 

Te Marcinelle werd onlangs door 
de C.V.P.-minister Behogne een 
monument onthuld ter nagedach
tenis van de slachtoffers van de 
tragische mijnramp. 

Zoals men zich zal herinneren 
waren deze slachtoffers bijna uit
sluitend Vlamingen en Italianen. 

Onder de aanwezigen bevonden 
zich dan ook de ouders, vrouwen en 
kinderen van deze Vlaamse mobie
len. 

Toch vond men het niet nodig 
om op deze plechtigheid ook maar 
één woord in het Nederlands te. 
richten tot deze eenvoudige men
sen. Alles was eentalig Frans : 
'< pour les flamands la méme cho
se » ! 

Waarom zou de Waal Behogne, 
minister dank zij de Vlaamse 
C.V.P.-kiezers, want anders had hij 
nooit kans minister te worden, aar
zelen om de Vlamingen te beledi
gen ? De Vlaamse C.V.P.-kaffers In 
het parlement zullen toch zijn be
groting stemmen... 

Overigens behandelt de Vlaamse 
C.V.P.-minister De Schrijver de Vla
mingen al met veel beter : de 
Vlaamse socialist Fayat heeft reeds 
terecht geprotesteerd, gesteund 
door onze gekozene Mr. Van &et 
Eist, tegen het feit dat al de doku-
menten in verband met de Ronde 
Tafelkonferentie over Kongo een
talig Frans waren en de Vlaamse 
parlementsleden een Franse tekst 
ontvingen met de besluiten van de
ze konterentie. 

Ook voor de C.V.P.-prominenten 
zijn de Vlamingen te verwaarlozen 
goedje. 

De incidenten rondom baron 
Guillaume brengen eens te meer 
twee C.V.P.-ministers in het ge
drang : Wigny, die baron Guillau
me aangesteld heeft en Harmei, als 
minister van kulturele zaken ver
antwoordelijk voor radio en televi
sie. 

Harmei heelt de onbeschaamd
heid zo ver gedreven dat hij zich 
niet pens gewaardigde te ant
woorden aan Jan Verroken... Waar
om ook ? 

GEMAKKELIJK SUKSESJE 

Het leven kent zo zijn meevallert-
jes. De Standaard heeft er zo een 
op de kop getikt. Men zou echter 
haast zeggen dat ze het mee op 
touw gezet heeft. Een Leuvense 
universitaire dienst heeft de objek-
tiviteit van de Belgische kranten 
onderzocht. Maar met een enkel 
steekproefje. En dat steekproefje 
gold de rede van Jan Verroken te
gen de talentelling, enkele maanden 
terug in het parlement gehouden. 
Iedereen weet nu dat Jan Verroken 
zijn brilletje niet moet herstoten of 
het staat in De Standaard. Zoals 
het eveneens het geval is bij Jant
je Piers. Maar daar geldt het een 
familiezaak. 

Zo kwam De Standaard aan het 
hoofd van de objektieve bericht
geving. 

Wat zou het echter geweest zijn 
zo men niet een rede van Verroken 
maar van Frans Van der Eist uit
gekozen had ? Het ware een ramp 
geworden voor De Standaard en 
voor vriendje Manu. 

laag peil lastig vallen ? Neen toch ! 
Vroeger kon hij zijn brood verdie
nen bij Rex. Ondertussen is de 
knaap er echier nog op voormtge-
gaan en verdient hij heel wat meer. 
En wat handig is hij ! Senator, 
hoofdredakteur, lid van de beheer-
raad van een Limburgse mi.m, gra
tis reizen naar Moskou, New York 
en elders. Hij heeft het een eind 
ver geschopt. Laat hem maar lo
pen, zegt hij tegen zijn Hasseltse 
vrienden. 

Dat Het Belang van Limburg geen 
peil heeft ? Wat zou da t ! Moet Hu-
bert zich daarover gewetensbezwa-

' ren maken ? Moet hij denken dat 
hij mede verantwoordelijk is voor 
de achterstand van Limburg ? 
Mons. De Smedt vindt de C.V.P. 
toch de enig goede partij. En men 
moet niet Katolieker willen zijn 
dan een bisschop. Wie na het 
woord van een bisschop meent er 
nog een geweten op na te moeten 
houden dat anders spreekt, is al
leen maar een hovaardige, een op-
standehng. Dat brengt niet op en 
is dus niet realistisch. 

En wie weet ? Er zal nog wel ooit 
een andere Limburger minister 
worden dan Meyers. En is dat geen 
prima minister ? Verschijnt zijn 
gezicht niet elke dag op de televi
sie ? Dat kan als men het maar 
.slim aan boord weet te leggen. Men 
neemt iemand van de televisie op 
in zijn kabinet. Die zorgt dan wel 
voor dat verschijnen. Wat spitsbur
ger zijn en men vindt het 1 

Moed en volharding, Hubert. Men 
kan nooit weten hoe een koe een 
haas vangt. 

KORDATE SENATOREN 

De senatoren De Boodt en Sled-
seos ontvingen Franstalige uitnodi
ging om naar een vergadering van 
de een of andere Europese gemeen
schap te gaan. Zij stuurden die uit
nodiging onmiddellijk naar « De 
Standaard * met de vermelding dat 
ze niet zouden gaan. Zij worden er
voor beloond met een echo onder 
de titel < kordate senatoren >• 
Juicht, flaminganten, juicht. Dat 
zijn nog eens mannen. Morgen kun
nen zij dan het taalvergelijk van 
de C.V.P. verdedigen. En dat is toch 
maar een kleinigheid na zulk een 
prestatie. 

REDDING 
In '< Sociaal Verweer > midden

standsorgaan schreef een lezer dat 
de middenstander noch B.S.P. noch 
C.V.P. mocht kiezen omdat in die 
partijen sindikalisten zitten. 

Zij moeten alleen maar liberaal 
kiezen en dan komt alles in orde. 

De liberalen hebben echter van 
'54 tot '58 samen met de socialisten 
de minddenstand uitgezogen. Thans 
doen ze dit samen met de C.V.P. 

Als de middenstanders nu nog 
liberaal moeten kiezen ! Wordt 
misschien opnieuw de verkiezings
slogan van 25 % belastingsvermin
dering overwogen ? 

EEN ZIN TE VEEL 
Op de opening van de Gentse llo-

ralia heeft onze vorst enkele zinnen 
Nederlands gesproken. Hij liet ze 
volgen door een Franse slotzin. Die 
was er te veel aan. In Vlaanderen 
Nederlands, in Wallonië Frans is 

de norm. Te Luik zou een Neder
landse zin weggebleven zijn. De 
Walen zijn immers allen nationa
list. In Vlaanderen heeft men 
meestal nog t doen met flamingan
ten. En hun huid is dik. Wedden 
dat velen het reeds als een over
winning beschouwden dat er maar 
één zin Frans meer was? Een stap 
in de goede richting, noemt men 
dat. En een koning en een kardi
naal mogen toch reeds wat meer 
dan een baron. 

'\^ 

TOTENTREKKER^ 
De Kommissie van justitie van 

de Kamer heeft zich in een kom-
mi.ssievergadering uitgesproken 
over het wetsvoorstel van Mr. Van 
der Eist tot afschaffing van art i
kel 123 sexies. 

Dit wetsvoorstel werd eenparig 
verworpen. 

Waren o.m. aanwezig de heren 
Moyersoen, De Gryse, Hermans, 
Lef ere, Lindemans, Robijns, Smedts. 

Allen zonder uitzondering hebben 
dus tegen dit wetsvoorstel gestemd, 
dan wanneer zij buiten het parle
ment verklaren voorstanders te zijn 
van amnestie ! 

Zij hadden zich minstens kun
nen onthouden, maar zelfs die 
moed hebben zij niet gehad. Zij 
hebben zich thans uitgesproken 
TEGEN de afschaffing van het on-
grondwetelijk artikel 123 sexies. 

Hoe moet men dergelijke hou
ding betitelen ? 
• Stippen wij nog aan dat Linde
mans onder-voorzitter is van de 
Katoüeke Vlaamse Landsbond die 
nog zeer onlangs een motie bekend 
maakte waarin de afschaffing van 
artikel 123 sexies geëist werd. In
dien het de Landsbond ernst is met 
zijn moties, dringt zich hier een 
besluit op dat onontwijkbaar is... 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

HUBERT ZIJN KRANT 

Uit hetzelfde onderzoek bleek 
dat '< Het Belang van Limburg > 
het laatst gerangschikt stond in 
zake objektieve berichtgeving 

Het Belang van Limburg is zo 
wat de barometer van Limburgs 
achterstand op de overige Vlaamse 
gouwen. Dat zo een krant een op
lage heeft van 35.000 eksemplaren 
spreekt boekdelen. 

Zal men Hubert Leynen, oud re-
daktiesekretaris van het RfrJfistisch 
orgaan < De Nieuwe Staat » om d«.t> 

DOKKEN 

De regering Eyskens blijft miljar
den weggooi^ aan het leger, Bel
gische spoorwegen en'andere slecht 
beheerde instellingen. Daarentegen 
kunnen de boeren naar hun jaar
lijks miljard fluiten. Thans wil de 
regering door de besloten verhoging 
van de loongrens voor de betaling 
van bijdragen in de Rijksmaat-
.schappelijke Zekerheid weer geld uit 
de zakken van de bedienden (eeuwi
ge sukkelaars) en arbeiders halen. 
Ook zij zullen ervaren wat de sleu-
telpolitiek betekent. En de verho
ging van de welvaart die er volgens 
Eyskens reeds is. 

EKSTREMISTEN 

Het maandblad •< Het Pennoen > 
reageert tegen een vroeger artikel 
van ons waarin we als antwoord op 
de betiteling door Schildwacht van 
onze partij als ekstremisten aan
toonden dat er in Vlaanderen geen 
ekstremisten zijn. Wij moeten zijn 
«wat de burgerman ekstremist 
noemt ^ zoals Ernest van der Hal! in 
dichtte, schrijft het Pennoen. Men 
moet ook. verzen kunnen lezen. Wat 
de «burgerman» (Schildwacht? 
Pennoen?) ekstremisme noemt is 
geen ekstremisme. 

Het Pennoen doet aan woordra-
dikalisme. Zij zijn voor federalisme. 
Wij ook. Zij noemen dat ekstremist. 
Wij niet. Omdat federalisme de 
staatsvorm is van de meerderheid 
van de landen in de wereld. Wij zien 
er niets ekstremistisch in. Wij vin
den de Volksunie een gematigd blad. 
En het Pennoen eveneens. Het is 
niet omdat de kleurpartijenlafbek-
ken ons, normale mensen, roekelo-
zen noemen in plaats van normale 
•< mannen », dat wij roekeloos of eks
tremist zijn. Zij moeten alleen zich
zelf verontschuldigen omdat nie
mand graag toegeeft dat hij een 
sul is. 

Het Pennoen wenst anderzijds re
sultaten in de Vlaamse strijd. Zij 
zal die zeker niet bereiken als ze 
normale objektieven als ekstremis
tisch zal voorstellen. Laat het Pen
noen maar degelijke artikels geven 
zoals er vele waren in haar vorig 
nummer en niet altijd sirf.Jkers op 
laag water zoekea."-j •• • 

VAN KEFFERS EN KNIKKERS 

:(^i ! —- Een massa is onherclenhuar, Cn-^iimr. 
mot ren grijns van misprijzen zijn gazet las 

— Gij zegt het wel, ant'roordde hij, want ik lees hiei 

k tot mijn rrn'iitl il ie = 

dat er U', S 
Londen rijen van meer dan hon/lerd meter lang aanschuiven om het | 
hruulhoekctje van die pretentieuse M'irgaiet te zien, en daarvoor uren | 
van hun kostbare tijd te verspelen. En de Sjah ran Perziii werd war- | 
mer toegejuicht in Vlaanderen dan in het Walenland he&icel hij daar | 
gen-eren. kwa,m hopen tol lieil van zijn land en van hei mensdom. Ik | 
ben er zeker van dat de mceüe van die toi'juirher^ nicl weten inmr = 
Ferzié ligt. ' _ = 

— bat bewijst voor de Vlaamse bcviMnig, Cosimir, zij jniclien | 
loc zonder te weten waarom en daar ligt iets kinderlijks in. Het om- | 
ijekeerde gebeurt ook zonder dat zij ivcten waarom. Want wij zijn niet | 
alleen een volk van schilders, van dichters, van liedjeszangers, van | 
bierdrinkers, ran weerstanders, ran ivcuviekev, van pata4-friet-eters en = 
nog van reel andere dingen, inriar wij zijn^-ooh een volk van hrnkken. | 
Zie lUMir naar de bespreking van het bvdjet van Landsverdediging. | 

— Heeft Jantje Verroken ook geicniht, vroeg Casimir. 1 
— Hij heeft niet eens gekeft tegen het schandaal van de Lands- | 

verdediging. Hij had al zijn kracht verspeeld in een arHkel over het = 
geval Chessman wat veel belangrijker is voor de loekomst van het land. =. 
Denk eens na : op 36 generaals zijn er J die yederlands kennen. En de 3 
jongste officiers-promotie was samengesteld uit 91.) t. h. franstalige 3 
en 8J t. h. vlaamstalige. En dam leest als slot in het parlementair ver- | 
slag : « De minister hesluib met hulde te brengen aan het leger. (Toe- g 
juichingen op de banken der meerderheid) ». Dat noem ik de triomf f 
ran de 'knikkers en ik heb veel meer simpatie mor een keffer dan voor | 
een knikker. 1 

Maar daar heeft toch een nieuw geluid, geklonken : van Cau,we- ^ 
laert heeft zich bij de stemming onthouden. Wat zegt ge daarvan ? i 

— Daarmee heeft hij een achterstand van tientallen jaren onzelf- 3 
slandigheid willen inlopen. En als ge alles wel overdenkt, dan is liet | 
tiiet positie kiezen, de onthouding, de lijn van zijn leven geweest, Slam | 
wat zegt gij van de voorzitter van de se>Ma,t, Strnye, die zich ontlneM | 
omdat het leger te veel geld kost ? . , , • • = 

— Hoe willen ze nog otcr geldkwesUss twisten, zei Casimir er = 
wordt toch gesmeten met'geld. Zie maat : de gouverneur van de .\a- | 
tionale Bank krijgt 24 milliorn voor zijn hu-is en de fameuse graaf | 
Moens wordt een reis betaald naar Me.ruo om de Me.vicanen te bedan- g 
ken voor hun bijdrage aan de Expo. Logischerwijze moet graaf t.vpo = 
dan ook op kosten van de Staat alle deelnemers gaan bedanken zodat | 
de nieuwgebakken graaf op onze kosten een reit'rond de wereld kan ^ 

""^ ! 1 ' En dan komt er nog een nieuwe op het hul jet : de duistere | 
Ganshof van der Meersch 'die een soort minister voor Kongo wordt = 
Beter kon Gaston Eyskens zijn dankbaarheid met bewijzen ^oor de | 
aandrijver van de barbaarse repressie. Amnestie weigeren en Gansiwf ^ 
belonen, dat is inderdaad een manier om de repressie op te lossen. _ 

Negers, opgepast voor die k&reL = 

'mmii^\m\mkm\\mmmm\mwmmmHmimmmm .mi.mHimiHi.m.iHiHiHHH.tS 
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0nó interview 

ra MnE VIN VAN CAUWEUERI 
Maandag 16 mei, In de prille morgen, 

spoedden wij ons naar de Lange Lozan-
nastraat te Antwerpen, alwaar we hoopten 
de heer Frans Van Cauwelaert aan te 
treffen, om uit de mond van deze nede
rige man zelf enige indrukken op te teke
nen over het beseheiden verjaardagsfeest, 
dat hij de dag tevoren had gevierd. We 
begaven ons derwaarts — we herhalen 
het — in de prille morgen omdat we ver
moedden dat de dagindeling van deze 
kraaiende haan nogal aan de ochtend
lijke kant 70U liggen. En inderdaad trof
fen we de kranige grijsaard aan terwijl 
hii krachtdadig doende was met het ver
wijderen van een hoop straatkieien en 
friese ruiters die de toegang tot het door 
hem bewoonde pand versperden. We ga
ven uiting aan onze be- en verwondering 
over deze voor een tachtigjarige eerder 
ongewone bezigheid, doch hij wimpe'de 
onze opmerking luchtig af met volgende 
verklaring : « Zo is het leven nou een
maal, man. Gisteren stond ik de hele dag 
op de barriicade, maar vandaag moet de 
boel weer aan de k a n t Maar laten we niet 
staan kletsen; steek liever een handie toe. 
dan zijn we zo klaar ». AVe begonnen op
geruimd aan het opruimingSwerk en even 
later lagen de straatkeien weer netjes op 
een rijtje voor de stoep. Van op enige af
stand bekeek dhr Van Cauwelaert het 
werk van zijn en onze handen met in
tense voldoening, waarbij zijn gelaat een 
dromerige uitdrukking kreeg. <i Zo hoort 
het ». sprak hij, (( zo mag ik het graag : 
mooi vlak gelegd en netjes in de rij. Ik 
zeg altijd maar, een straatkei moet vlak lig
gen en op zijn nummer. Dan komt men er 
best op vooruit en blijven de voeten lek-

• ker droog. Straatkeien hebben iets men
selijks, is het niet ? >.. Na deze woorden 
schreed de grijsaard met jeugdige tred 
naar de deur zijner woning, terwijl hij 
ons opgewekt toeriep : (t Kom er in. man! 
Misschien is er wel iets in de fles geble
ken van gisteren •> 

Dhr Van Ca'jweïacri belde en dadelijk 
werd de voordeur geopend door een leeuw. 
We weken verschrikt achteruit, doch de 
grote staatsman stelde ons onmiddellijk 
gerust : « kom nou. bijten doet-ie niet; 
het is er maar een Alaamse Zowat een 
halve eeuw geleden nam ik hem in dienst 
als huisknecht en in al die tijd is hij aar
dig mak geworden. In het begin had ik 
er af en toe wel wat last mee en in '44 
moest ik hem zelfs een tiidie opsluiten 
in de leeuwenkooi van d<- 'r-o. 

Het staat nel gek op hel ec-sle gezicht 
maar je krijgt van zo'n 1-eest ongeloof
lijk veel gedaan als je hem weet aan te 
pakken ». 

Voorzichtigheidshalve zeilden we toch 
maar met een bochtje om de huisknecht 
heen toen we de Vlaamse voerman naar 
binnen volgden. 

In de keuken nodigde dhr Van Ca-jwe-
laert ons uit. plaats te nemen aan de 
Leuvense kachel, de beroemde Leuvense 
kachel van het merk u Sicamber », waar
aan zoveel duurbare herinneringen uit de 
studententijd van de thans vergrijsde 
striider zün verbonden. Terwijl we onze 
voeten eerbiedig om de kachelpot strek
ten, bedachten we een wijle ingetogen hoe-
leel Vlaams vuur er door dit nochtans 
eenvoudige en (we schamen ons \oor deze 
banale kwaUfikatie) alledaagse gebruiks
voorwerp heeft gezinderd. 

Df christelijke leider bemerkte onze ont
roering en, blijk gevend van de fijnge
voeligheid die hem steeds heeft geken
merkt, riep hij luidkeels om een borrel. 
Onmiddellijk werd de deur van het scho-
telhuis opengestoten en wie verscheen 
daar in het deurgal ? Neen. onze ogen 
hadden ons eens te meer niet bedrogen; 
het was wel degelijk de heer Franssen die 
in werkkledij de keuken betrad. We waren 
nauwelijks van onze verbazing bekomen 
of daar vulde reeds de gekende bulderende 
lach van dhr Van Cauwelaert de beperk
te ruimte. « Daar sta je van te kijken, he 
man ? >• riep hij ons schalks toe. waarna 
hij met een paar weldoordachte woorden 
de verklaring gaf \oor deze wel enigszins 
eigenaardige situatie : i. na zo'n familie
feestje zit je steeds verlegen om hulp. Bij 
bet etentje heb je volk genoeg over de 
vloer, maar voor de vaat 'aten ze je lek
ker stikken. Goed dat een mens nog n 
paar echte vrienden heeft >•. 

Inmiddels had dhr Franssen met kun
dige hand de glazen ge%uld. De heer Van 
Cauwelaert snoof waarderend aan het 
«jjne : <i cru Limoges 1940. een best wijn
tje. Daar gaat-ie dan : ... We wensten de 
feesteling nog vele jaren, ledigden op on-
«e beurt ons glas en grepen toen resoluut 
naar pen en papier waarbij ons gelaat als 
vanzelf de intersiew-uitdrukking aannam. 
J>e ex-Kamervoorzitter bemerkte zulks en 
hief bezwerend de armen omhoog : ci Nee. 
man. om de liefde Gods. mijn naam niet 
In de kranten • „, waarna hij ons met 
vlotte stem een korte levensschets dik-
teerde. Het hoeft wel nauwelijks vermeld 
dat de eriaringcn en belevenissen van de-
se berel»de man méér dan één blocnote 
rulden. O» »ud-minister verzocht ons 
daarop, de tekst met luide stem te her-
leten cmt eventueel korrekties aan te 
brengen- nadat hij lijn ge\oelens jegens 
I*opoM III nauwkeuriger had omschre-

\en , door schrapping Tan he t woord 
« waardering » en toevoeging der woorden 
« verkleefde bewondering y>, zette hij met 
sierlijke zwaai de beroemde handtekening 
onder de geijkte formule (! na~ voorlezing 
volhardt en naamtekeut ». 

We vroegen dhr Van Cauwelaert daar-
op naar zijn vrije-tijdsbesteding. De grote 
man beperkte zich er toe te verwijzen 
naar zijn gekende voorliefde voor de foto
grafie en het verzamelen van munten. 

Wat hij ons meedeelde over het feest 
van de vorige dag tekent wel ten volle 
deze stille werker : « Veel te veel, veel 
t« veel r De Jongens hebben werkelijk op 
geen kosten gezien. Dat was helemaal niet 
nodig. Stel je voor dat ze de grootste zaal 
van de stad hebben gehuurd en dat er 
Kajotsters gekomen waren tot van Dikke-

bus toe en RHemaa) gratis op de autobus. 
En dan al die geschenken en die bloe
men. Mijn vrienden weten nochtans dat 
er slechts één enkel geschenk mij op de-
le dag heeft kannen ontroeren tot In het 
diepste r a n mijn edele riel ; de waarde
ring die Tlaaaderen mij toedraagt, de 
waardering van héél Vlaanderen, in al zijn 
tinten en schakeringen, van de O over de 
V tot de P, de waardering die Ik — naar 
mijn bescheiden mening — toch ruim
schoots heb verdiend door mijn leven van 
strijd en opoffering, een leven dat twee
maal de wrange smaak van het genade
brood in den vreemde heeft gekend, een 
leven — de heren D'Haese, Leemans en 
Custers zullen het graag bevestigen — dat 
helemaal in het teken heeft gestaan van 
mijn verheven jeugdidealen ». 

Dhr Van Cauwelaert hield er aan, ons 
persoonlijk tot op de stoep uitgeleide te 
doen. Terwijl de leeuw eerbiedig de voor
deur openhield herinnerden we de Staats-
minister er aan dat ook Van Dieren tach
tig jaar was geworden, et Dat is niet mijn 
fout en het zal geen tweede keer gebeu
ren, man » verzekerde ons de staatsman, 
terwijl hij ons de vergrijsde maar nog 
krachtige strijdershand ten afscheid bood. 

D. L. ü . 

Parlementaire 'vraag van Mr. F. VAN DER ELST. 

Worden Blanken uitgemoord ? 
Op 10 mei 11. stelde onze volksvertegenwoordiger volgende 

vraag aan de Minister voor Kongo. Tot dan toe gebeurde er nog 
niets ter bescherming van onze volksgenoten in Kongo. Thans 
schijnt de minister eindelijk in te zien dat ook in Kongo een 
repressie kan losbarsten. 

De aanstelling van Ganshof is allermiast genutstellend, zal 
men hem niet zien als uitdagingsagent? Zijn taak eindigt op 
31 juni... En op 1 juli viert Kongo zijn bevrijding 

Het valt te voorzien en te vrezen dat de onafhankelijkheids
verklaring van Kongo zou kunnen gepaard gaan met wanorde
lijkheden en uitspattingen in Kongo, waarvan in de eerste plaats 
onze landgenoten die ginder verblijven het slachtoffer zouden 
zijn. Ter geruststelling van deze talrijke landgenoten en hun 
familieleden in eigen land ware het mij aangenaam van de Heer 
Minister te vernemen welke positieve maatregelen er getroffen 
werden met het oog op de afdoende bescherming van het leven 
en de bezittingen van onze landgenoten en de overige blanken 

v'-^-f^CV Brussel. 10 mei 1960. 
Mr. F. VAN DER ELST. 

SCHILD EN ZWAARD 

Het C.V.P.-bestuiir van de Vlaamse rand
gemeente Kraainem heeft zich uitgespro
ken voor de tweetaligheid \ a n het onder
wijs in Kraainem. 

C.V.P, : schild en zwaard \ a n Vlaan
deren. 

De algemene raad van de C.V.P. van de 
Brusselse randgemeente Wemmei heeft 
de wens uitgedrukt dat de gemeente twee
talig zou worden, hoenel zij vorige ver
kiezing in Wemmcl beloofde op te komen 
voor de eentaligheid van de gemeente. 

C.V.P. : schild en zwaard van Vlaan
deren. 

Te St. Pieters-Leeuw gaan de C.V.P.-
crs, socialisten en liberalen hand in hand 
Om de verfransing te eisen Tegen deze 
driepartijenaktie heeft Theo LclèAre geen 
verbod uitgevaardigd zoals enkele jaren 
terug tegen die van P. W. Segers - Craey-
beckx - Grootjans. 

C.V.P. : schik» en zwaard van VTaan-
deren. 

Voor alle onnozelaars. 

ONMONDIG 
Volgens minister Wigny is diplomatie een 

ki n s t die . alleen ontwikkelde voUseren 
zich eigen kunnen maken. Vlaanderen is 
daar nog niet rijp voor. Dat duurt nog 
twintig jaar beweerde hij ! 

De C.V.P.-ers worden thans werkelijk 
grof. 

Eerst doen ze aan hun hicivieke kiezers 
Ganshof als minister kado. thans zeggen 
Ze aan hun flamingantische kiezers dat 
ze nog 20 jaar ontwikkeling nodig hebben, 
eer ze zo diplomaat kunnen zijn als een 
baron Guil'aume, .typisch produkt van de 
Belgisch unitaire diplomatenstal. 

De begroting van Wignj zal ondóTtS^rt* "• 
goedgekeurd worden door de C.V.P.-sena-
loren, die nog 20 jaar nodig zullen hebben 
om diplomatie te leren. 

O ! DE ARGELOOSHEID VAN DE KLEURFLAMINGANT 

BINNENLANDSE SPIEGEL 

DE ZOVEELSTE FLATER: 
een onaanvaardbare benoemin«r 

De benoeming van Ganshof van 
der Meersch tot minister zonder 
portefeuille met standplaats te Leo-
poldstad is de zoveelste slag in het 
gelaat die Eyskens de Vlamingen 
toedient. 

De naam Ganshoi' van der 
Meersch heeft in Vlaanderen een 
sinistere klank. Deze verfranste 
Bruggeling, professor aan de Brus
selse universiteit, werkte zich voor 
het eerst in de aktualiteit toen hij 
in mei 1940 als auditeur-generaal 
bij het krijgshof de aanhouding 
beval van tientallen Vlaams-natio
nalisten en leden van de nationale 
oppositie. Hierdoor werd hij de di-
rekte aanstichter van het naam
loos leed op de spooktreinen en in 
de franse folterkampen. De moord 
op Van Severen, Jan Rijckoort en 
hun lotgenoten was een ander ge
volg van de opvattingen van Gans
hof betreffende het handhaven der 
orde. Van Dieren heeft dan ook 
stellig de mening van duizenden 
Vlamingen vertolkt toen hij Gans
hof na diens terugkeer van de 
vlucht met klinkende argumenten 
bediende. 

Het is tlians een uitgemaakte 
zaak dat praktisch alle Vlaams
nationalisten bij het begin der be
zetting afkerig waren van een 
nieuw aktivisme. De door Ganshof 
van der Meersch bevolen aanhou
dingen hebben echter het klimaat 
geschapen waarin de collaboratie 
mogelijk werd. 

MODERN BARBARENDOM 
(Vervolg van vorig nummer) 

Mr. F. Van der Eist 
De verplichting, tenslotte, voor 

de zooveelste maal een aanvraag 
te doen, de opheffing ook van de 
vervallen verklaring enkel voor de 
toekomst scheppen nieuwe blij
vende moeilijkheden, omdat wij 
zeer goed weten dat de herziening 
van bepaalde epuratiegevallen op 
het administratief plan slechts mo
gelijk is op voorwaarde dat de aan
vrager ab initio in het bezit van 
zijn rechten hersteld is. In zover 
dat het huidig wetsontwerp abso
luut niet beantwoordt aan datgene 
wat in de regeringsverklaring be
loofd werd, namelijk een likwidatie 
van de nasleep van de repressie; 
het is duidelijk dat dit wetsontwerp 
slechts een stap is. een stap na de 
vorige stappen die reeds gezet wer
den, maar dat het ongetwijfeld de 
laatste stap niet zal zijn, dat het 
nodig zal zijn in de toekomst nog
maals te legifereren om tot een op
lossing van deze problemen te ko
men. Het is een stap in de richting 
van een oplossing, maar het is een 
zeer schamele stap, vooral wanneer 
wij rekening houden met de beper
kingen en de verminkingen die dit 
wetsontwerp ondergaan heeft, eerst 

in de Senaat waar de amendemen
ten van bepaalde leden van de Ho
ge Vergadering verworpen werden, 
onder aanwending van het argu
ment dat dit wetsontwerp zo spoe
dig mogelijk moest aangenomen 
worden. 

Het is opnieuw verminkt door de 
regeringsamendementen die hier 
in de Kamer zijn ingediend geweest 
en wij staan nu zo ver dat dit wets
ontwerp terug naar de Senaat zal 
moeten gaan vooraleer wet te wor
den. 

Personen die tot 10 jaar werden 
veroordeeld en bv. vijf jaar van 
hun straf uitgeboet hebben, kun
nen op dit ogenblik in aanmerking 
komen om eerherstel te vragen, 
want de termijn van voorwaarde'ijk
heid bedraagt het dubbele vano het 
gedeelte van de straf die zij niet 
hebben uitgeboet: die mensen kun
nen op dit ogenb'ik reeds een aan
vraag doen om eerherstel te beko
men, en mijn praktiijk als advo
caat heeft mij geleerd dat het be
komen van eerherstel een zeer een
voudige en kosteloze procedure is. 
dat in de overgrote meerderheid 
van die gevallen het Hof van Be
roep, het eerherstel ook toestaat. 

Welnu, zij hebben er trouwens 
alle belang bij, de mensen die in 

die toestand verkeren, eerherstel 
te vragen veeleer dan zich te gaan 
onderwerpen aan de procedure die 
door dit wetsontwerp ingesteld 
wordt. 

Het is daarenboven ingewikkeld 
door de verschillende categorieën 
die ingevoerd worden en onder
meer ook door het feit dat men 
weigert rekening te houden met de 
genademaatregelen die getroffen 
werden. Wij staan voor een afwij
king van de traditionele beginse
len van ons recht, die willen dat 
men de genademaatregel erkent 
en aanvaardt, en ook de gevolgen 
die daaruit voortspruiten. Voor het 
eerst zijn wij thans van die regel 
afgeweken, en men weigert reke
ning te houden in feite en in rechte 
me de genademaatregelen 

Mijnheer de voorzitter, mijnheer 
de minister, mevrouwen, mijne he
ren, ik zal niet tegen dit wetsont
werp stemmen omdat het een ver
betering betekent van de bestaan
de toestand, maar ik kan er in ge
weten ook niet voor stemmen om
dat ik niet wens mee te werken aan 
het in stand houden van dit artikel 
123 sexies. zelfs niet in een verbe
terde uitgave. 

(Einde.) 

De verantwoordelijkheid voor 
deze collaboratie ligt dus onrecht
streeks bij de man die einde 1942 
naar Engeland wist te vluchten, 
waar hij een der aktiefste voor
bereiders werd van het bloedbad 
na de bevrijding. 

Teruggekeerd in België nam liij 
trouwens de leiding van het re
pressieapparaat en trachtte hij het 
vernielingswerk te voltooien dat hij 
vier jaar tevoren met zoveel succes 
had ingezet. 

Om al deze verdiensten, om de 
enkele lijken van Vlaams-nationa
listen die hij op zijn geweten heeft, 
wordt Ganshof thans door de rege
ring Eyskens beschouwd als de 
« sterke man » die Kongo nodig 
heeft in afwachting van de onaf
hankelijkheid. 

Met hem zijn reeds enkele mili-
ciens-vrijwilligers naar Afrika ver
trokken. Laat ons hopen dat met 
het leven dezer jongens zuiniger 
wordt omgesprongen dan met de 
levens van anderen, die stonden 
onder de verantwoordelijkheid van 
Ganshof van der Meersch. 

0£ PARTIJ DER FRANSKILJONS 
HET WARE GELAAT VAN DE 
C.V.P. 
- Naar aanleiding van de fundamentele 

wet voor Kongo heeft de C.V.P. eens te 
meer haar waar gelaat getoond : zij is 
de partij der franskiljons. 

Waarom moest aan het nieuwe Kongo
lees parlement door ons par lemmt het 
Frans opgedrongen worden als enige offi
ciële taal ? 

Toen het in de Kamer tot verzet kwam 
tegen deze voor de Vlamingen en hun 
taal vernederende en kwetsende handel
wijze, zwegen de Vlaamse C.V.P.-ers als 
\ermoord. 

5Ien hoorde alleen de stem der frans
kiljons : Schot, die als C.V.P.-gekozene 
van Leuven, steeds Frans spreekt in de 
Kamer, en Loos. De flaminganten staken 
de bek tussen de pluimen en waren be
reid ook deze nieuwe kaakslag goed te 
keuren. 

Moeten wij er aan herinneren dat de 
Vlaamse C.V.P.-ministers van Kongo - De 
Bruyne, De Vleeschauwer, Dequae. Van 
Hemelrijck, De Schrijver - nooit iets ge
daan hebben om aan onze taal in Kongo 
de plaats te geven die haar toekwam ? 

IHIIII!lllllimillllllllimiM><ll|il|||||||lll!lMHII'<' 'iil-ifllllH 

FRANSKILJONS AAN HET 
WERK 

Te Halle heeft de kulturele groepering 
Artes zich onderscheiden door in haa r 
welsprekendheidstomooi een voordracht 
over Vlaamse Beweging als politiek te 
schrappen. Als de kulturele verenigingen 
in Vlaanderen onze VI. Beweging aN par
tijpolitiek gaan aanzien wordt het mooi. 
De franskiljons van Artes haalden echter 
een Pyrrhus overwinning. Ledenverlies, 
protesten op bewust welsiBrekendheids-
tornooi, strooibriefjcs tegen hen uitgege
ven door de atenenmleerlingen. 

Ook over de omietpasloor van St. Ro-
chus kwam de franskiI.ionse geest geva
ren. 

Hij preekte in bet frans in een avond
mis juist enkele dagen nadat 50 Ilalse 
vooraansta.iiiden uit de kuUuurvcrenigln-
gen en katclleke werken de afschaffing 
van de franse voormiddagmis gevraagd 
hadden I 

De Maamse schapen mogen niet eena 
meer blaten, of ie worden nog geschoren I 
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Hoe xiin zulke toestanden moselHk f 

m m TUENTEN NOG GESRBIBliB? 
De bittere klacKt van een Werkloze 

Een jonge werWloae, die uit de A.C.V.-kringen komt, zond 
ons volgeiide brief, die wij graag hebben willen opnemen, om
dat het een typische brief is. Vlaanderen is een eigenaardig 
land dat zulke jongens tot de werkloosheid kan doemen. 

« Na lange tijd nu kwam de heer 
•» van die knechten terug en reken-
» de met hen af. En die vijf talen-
» ten had ontvangen, trad toe en 
y> bracht vijf andere talentenen zei: 
» « Heer, gij hadt mij vijf talenten 
» gegeven ; zie, ik heb er vijf andere 
» bij gewonnen. > Zijn heer zei 
'> hem : « Zeer wel, goede en ge-
» trouwe knecht. Omdat gij over 
» weinig getrouw geweest zijt, zal 
» )k u over veel aanstellen : ga bin-
» nen in de vreugde van uw heer ». 
» Hij, die twee talenten had ont-
» vangen, trad ook toe en zei ; 
T « Heer, gij hadt mij twee talen-
» ten gegeven, Zie ik heb er twee 
» andere gewonnen ». Zijn heer zei 
» hem : « Zeer wel, goede en ge-
» trouwe knecht. On^dat gij over 
» weinig getrouw geweest zijt, zal 
» ik u over veel aanstellen : ga 
> binnen in de vreugde van uw 
» heer ». En die één talent had ont-
> vangen, trad ook toe en hij zei i 
» « Heer, ik weet, dat gij een hard-
1 vochtig man zijt, die maait waar 
» gij niet gezaaid hebt en verza-
» melt, waar gij niet hebt gestrooid; 
» en ik was bang en heb uw talent 
» gaan verbergen in de grond. Zie, 
» hier hebt gij het uwe K Bn zijn 
» heer antwoorde en zei hem : 
» « Gij .slechte en luie knecht Gij 
» wist, dat ik maai, waar ik niet 
» gezaaid heb, en verzamel, waar 
i ik niet heb gestrooid, gij hadt du» 
» mijn geld bij de wisselaars rooe-
» ten uitzetten, en dan zou ik bij 
» mijn tei-ugkomst het mijne met 
» vïinst teruggekregen hebben. 
» Neemt hem het talent af, en 
» geeft het aan hem, die tien ta-
ï )enten heelt. Want aan al wie 
» heeft, zal gegeven worden en hij 
» zal overvloed hebben; maar v.-ĵ  
> mets heeft, men zal hem nog af-
» nemen wat hij heeft. » " 

(Evang. V. H. Mattheus; hoofdst. 
25. vers 19 tot 30.) 

Worden talenten nog geëerbie
digd ? 

Het is een niet alledaags feit dat 
arbeiders een artikel durven 
schrijven naar een onderwerp of 
een gebeurtenis met een sociale in
houd en waar de gemeenschap 
moet op gewezen worden, omdat dit 
soms van zeer groot belang is. Daar
uit kan men afleiden dat de arbei
der op vandaag een andere mens is 
geworden, die een persoonlijke kijk 
heeft op zijn wereld en zijn arbeid. 
Daarom handelt dit artikel over de 
werkloosheid, zijn probleem en de 
mogelijke oplossing. 

Ik weet zeer goed dat reeds ette
lijke artikels verschenen zijn han
delend over de « werkloosheid », 
gevloeid uit de pen van mensen die 
hun innerlijke mens het zwijgen 
niet meer kunnen opleggen, zowaar 
naar pen en papier grijpen en de 
gemeenschap op de nijpende nood 
wijzen die de werkloosheid met 
zich medebrengt. 

Het is goed dat we eraan denken, 
dat we meevoelen, meeleven met de 
arbeiders die zonder werk zijn en 
die verlangend uitzien naar werk. 

OOK IK BEN WERKLOOS 
Ook ik ben werkloos, reeds vijf 

maanden — en toch hoop ik dat ik 
het geluk zal mogen smaken terug 
het werk te mogen hervatten, hoe 
onbenullig het ook moge wezen. 
Negen en twintig jaar oud ben ik. 
Ik weet het, het is geen leeftijd om 
nu reeds rust te nemen, ik ben trou
wens niet geneigd van het te doen; 
maar we moeten gelegenheid ertoe 
krijgen om onae handen en herse
nen produktief ten dienste te kun
nen stellen van de gemeensch»p. 

Ieder dag gaan we naar het lo

kaal om het stempeltje op onze 
kaart te laten plaatsen. We staan 
te midden van werkzoekenden en 
wat horen we — een fabriek heeft 
honderd man naar huis gezonden, 
een andere tweehonderd — en zo 
gaat het verder. Dan zijn er fabrie
ken die jonge arbeidskrachten aan
vaarden — jongens en meisjes van 
achtien jaar oud en minder. Waar
om ? Het loon is lager dan van een 
volwassen arbeider. Maar onder
tussen staan wij jonge arbeiders in 
de bloei van ons manszijn met on
ze handen in de zakken en met die 
uitroep voor ons — GEEN WERK 
MEER ! 

STRIJD OM KET BESTAAN 

We zion ze> daaj: staaa de jonge 
mannen. Velen onder hen met een 
diploma op zak en andere zonder 
deze officiële stukken of getuig
schriften. Deze twee elementen 
versmelten tot één geheel. Dat één 
geheel strijdt om een bestaan. Een 
bestaan waar ze zich met ziel en 
lichaam aanvastsmeden om het 
toch te mogen behouden en zo een 
toekomst opbouwen. Ze bekijken 
mekaar. Velen onder hen zijn een 
half jaar, een jaar, twee of soms 
meer zonder werk en a!s men hen 
vraagt hoe dit gekomen is, dan is 
het antwoord — na mijn leger
dienst heb ik nog zes maanden ge
werkt en dan werd ik doorgezon
den; ze hebben in mijn plaats jon
gere krachten aanvaard. Een an
dere zegt — bij ons wordt alles ge
automatiseerd, wij zijn nutteloos 
geworden. Weer een andere ver
klaart — ik heb vijf-zes jaar vak-
.school en avondlessen gevolgd, ik 
heb gewerkt, een werkstaking was 
de ramp voor mij — buiten ! 

Zo gaat de reeks verder. Hij sta
pelt zich op bij duizendtallen, het 
is een onoverzichtelijk iets gewor
den. Wanneer dit een einde zal ne
men dat weten we niet. 

Niet alleen bij de arbeiders is het 
• zo gesteld, doch ook bij degenep 
die hogere studiën hebben mogen 
doen. Zo ken ik een technisch in
genieur, afgestudeerd van de ho
gere technische school van Oos
tende, er was geen werk voor hem, 
nu is hij op een bureel. Een andere 
afgestudeerde van dezelfde school, 
dus ook technisch Ingenieur, hij Is 
reeds twee jaar zonder werk. 

Ik begrijp dit niet. Men smeekt 
Om gespeciallzeerde krachten en we 
geven ze geen werk. Wat gebeurt er 
dan ? 

De werkloosheid neemt toe; nu 
zijn we reeds met een 150 duizend 
werklozen, als dit zo doorgaat dan 
zal het gaan tot de 300 duizend en 
dit in de eerste drie jaren. 

GEIFT ONS WERK 
Een oplossing daarvoor vinden ? 

O ja zeker dat kunnen we. Immi
gratie ! Maar wie zal zich daartoe 
aangespoord voelen ? Jongeren 
waarschijnlijk. Maar wat doen we 
met de gehuwden zult ge me vra
gen ? Als zij in de mogelijkheid ge
steld worden om te immigreren, zo
veel te beter voor hen — doch ik 
denk dat ze het niet zullen doen. 
Maar de nood dwingt ! We hebben 
toch immers geen werk genoeg voor 
al dat volk ! Dan moet de Staat er 
zich mee bemoeien. Ik zie reeds uw 
schouders ophalen en mij voor de 
vraag stellen — wat kan hij doen ? 
Zeer veel ! Eerste punt In zijn 
programma zou moeten zijn — al 
de gehuwde vrouwen uit zijn (Uen-
sten terugtrekken, natuurlijk reke
ning houden met de sociale toe-
aland van deze, mannelijke krach

ten in hun plaats aanvaarden en 
zo aan deze de mogelijkheid bieden 
om deze plaatsen in te nemen. 
Maar nee, dat gaat Immers nu ook 
niet — het is Staat — politiek — en 
vriendjes. Hebt u heren staatslei-
ders dit weleens nagegaan ? Nee 
mijne heren, geen jota daarvan. 
We moeten eerst voor u de knieval 
doen en de handen smekend tot u 
opheffen en vragen — als 't u be
lieft geeft ons werk. 

WIJ ZIJN MAAR KIESVEE 

Is het misschien niet genoeg dat 
we ganse dagen voor u in het slijk 
ploeteren, ook zijt u vergeten dat uw 
grootouders en overgrootouders tot 
landsherenknechten bejioorden en 
zich hebben moeten afbeulen om u 
de mogelijkheid te geven deze hoge 
plaats te beklimmen en In te ne
men ? Of zijt u vergeten dat wij 
arbeiders, katholieke arbeiders, uw 
kiesvee zijn en dat u door onze wil 
daar zijt komen te zitten en u de 
gelesgenheid geven op ons arbeiders 
neer te blikken ? U vergeet dat wij 
arbeiders een massa vormen die 
zeer sterk is en die u zo maar op 
een plaats kunnen brengen die 
zeer nadelig voor u, mijne heren, 
zou kunnen zijn 

Wij .„ . . . .^v -i.wv. ,/,i'i-.»iOc.s rond 
te lopen. Met schone woorden en 
vele beloften zijn we niet veel. 
weet u hoeveel gezinnen door de 
werkloosheid gedoemd worden tot 
annoede en ellende ? Nee, heren, 
u weet dit niet; maar wij zien het 
desniettemin in uw plaats. Achter
aan een bureel is het niet moge
lijk dit waar te nemen. Ik vraag me 
af of u weleens in een fabriek ge
werkt hebt of als u weet wat het 
vuil betekent onder de vinger
nagels, de geschonden handen en 
de wiMiden die in veel gevallen de 
benen bedekken ? Weet u wat ver-
moeiheid is, geestelijk en lichaam
lijk"?' Weet u wat het fabrieks-, 
atelier- of bureelleven is ? Nee he
ren. Ik denk dat u dit alles niet 
eens kent. U hebt mogen studeren, 
lagere- en middelbare studiën en 
eens die achter de rug kwam de 
universiteit en werd voor U een an
dere wereld geopend; een wereld 
die er een werd van aanzien omdat 
U zich machtig wist, omdat wij ar
beiders voor U hebben ingestaan. 

WIJ ZIJN BEDROGEN 

We zijn bedrogen en toch gelo
ven we nog in U, omdat er midden 
U nog mensen zijn die schoon en 
edel zijn; die begrijpen wat arbei
ders voor hen betekenen. Die hun 
kennis op prijsstellen en hun werk 
waarderen en die als ze in nood 
verkeren hen tegemoet komen en 
helpen waar ze kunnen. 

We weten zeer goed dat er in het 
franssprekend gedeelte van ons 
land werk in overvloed is; maar 
hier in ons Vlaamse land zijn er 
ook mogelijkheden om onze men
sen werk te kunnen verschaffen. 

In de westhoek van ons land zou
den er vijfduizend en meer mensen 
te werk kunnen gesteld worden. De 
haven van Brugge-Zeebrugge biedt 
daartoe de mogelijldieid. O ja, ze
ker, in het Brugse worden fabrie
ken opgericht, stilaan krijgen we 
daar een nijverheidstak, die in de 
toekomst niet te onderscliatten zal 
zijn en die de mogelijkheid biedt 
om onze voorlopige dertigduizend 
Westvlaamse werklosjen. een toe
komst te geven. 

P? l. «.SINP5 DE VLMM5BEZIMBE CVP AAN HET ©HwiN» iS 
HOÜORN DE VLAAMSE OVERWINNINGEN NIET OP/.,»,. ' 

HEÏ SCHILD EN HET ZWAARD VOOR VLAANDEREN. 

Induslrialisering 
van Nederland 

De Industrialisering van Neder
land krijgt verder konsekwent haar 
uitbreiding. Wel bepaald, worden 
die streken bedacht» waar de struk-
turele werkloosheid het meest om 
zich heengrijpt. Dit alles natuur
lijk, In verhouding, want men moet 
wel bedenken dat het vraagstuk 
van de werkloosheid zich in Neder
land practisch niet stelt en dit on
danks de demographische faktor 
waarvan de graphiek een geweldige 
en natuurlijke aangroei aantoont 
^ geboortepercentage 24 % - sterfte 
7 %; nagenoeg enig in Europa). 

De streek welke voor nieuwe in-
du^rialisering wordt genoemd is 
Axel (Zeeuws Vlaanderen) De 
onderhandelingen tussen het be
heer van de Nederlandse Rijks
waterstaat en Montecatini uit Mi
laan, groot Italiaans concern, dat 
.«terk geïnteresseerd is in de grote 
stikstofbindingsbedrijven te Sluis-
kil, bij het kanaal Gent-Temeuzen 
gelegen, zouden reeds dermate ge
vorderd zijn dat er van aankoop 
wordt gesproken van terreinen c^ 
de Axelse vlakte. Nieuwe fabrieks-
komplexen zouden er verrijzen wat 
de streek een nieuw aanzicht zou 
verschaffen 

Anderzijds zal er binnen kort tot 
een afstand van grondgebied wor
den overgegaan tussen de gemeen
ten Meppel en Staphorst, in de pro
vincie Overijssel, met het oog op 
de industrialisering van dit gebied. 
De toeristen, die het streng Calvi
nistisch dorp. Staphorst, reeds heb

ben bezocht, dat in zijn typisehe 
eigenaardig heden en strenge kon-
servatieve traditie niet moet onder
doen voor Marken en Volendara, 
zullen verrast zijn bij het verne
men van dit bericht, dat duidelijk 
aantoont hoe daadwerkelijk de 
Nederlandse regering begaan la 
met de welstand en de toekomst 
van haar gebied en bewoners. Ook 
zijn de besprekingen aan gang tot 
oprichten van een of twee nieuwe 
staalbedrijven In Nederland. De 
plaats waar deze zouden worden op-
gertokken geeft echter nog aanlei
ding tot betwisting IJmuiden, 
Rozenburg ? 

Juist het tegend^. a 
onzent gebeurt waar mLn er alles 
op aanlegt om Vlaandèrena ont
wikkeling op gebied van nijverheid' 
te remmen met het oog op private 
belangen en de overheersing van 
Wallonië, die in stand d'ent ge
houden te worden. 

Vlaanderen mag geen iaou&tne-
gebied worden; hoop en al kan 
men toelaten, van Belgische zijde, 
dat er zich tweederangsnijverheid 
ontwikkelt of nijverheid die aan de 
Waalse zwaarnij verheid moet on
dergeschikt blijven. Dit is de Bel
gische oplossing, een van sekta
risme en Vlaamse achteruitstelling, 
regelrecht tegen alle logika en ge
zond verstand. Nog een zoenoffer 
te meer op het altaar der Belgir-
sche unitaire staatstruktuur met
zijn Frans-Brusselse bewind. 

Toch zien we met lede ogen 
dat deze hoop en toekomst geboy
cot wordt, omdat er mensen zijn 
die ons deze hoopvolle toekomst 
niet gunnen en benijden. 

We hebben een zeehaven waarop 
we trots moeten zijn. Een ligging 
die veel mogelijkheden biedt. Tech
nisch ben ik niet bevoegd om alle 
technische bijzonderheden te be
schrijven, doch dit weet ik dat door 
deze ligging van de zeehaven van 
Brugge, ons een grote toekomst 
biedt alsook aan ons land, deze een 
weldoende welvaart zou schenken 
die ons te benijden zou zijn door 
onze buurlanden. 

NIET NAAR WALLONIË 
We zijn niet geneigd om in het 

franssprekend gedeelte van ons 
land te gaan werken, omdat we 
vergroeid zijn met onze geboorte
grond. Een grond die bloed en tra
nen van ons heeft gevraagd en die 
nu daar ligt om ontgonnen te wor
den na zijn vruchtbaarheid door 
noeste arbeid te hebben getest. 

Hoeveel van onze arbeiders zijn 
er niet op deze grond gesneuveld ? 
Voor hen wordt geen monument 
opgericht. Ze zij» immers niet 
groot genoeg in de ogen van velen, 
het siin geen helden voor desa 

mensen. Voor mij zijn het idealis
ten; omdat ze gevochten hebben 
voor hun haardstede, hun familie
leden, hun vrienden en in veel ge
vallen ook voor hun vijanden. 

Deze laatsten nochtans hebben 
dit gebaar niet zozeer gewaardeerd, 
in tegendeel, ze zijn gekomen om 
ons volk te nekken en te doen bui
gen tot op de grond die ons volk 
eens bewerkt heeft. Ze hebben on
ze jonge mannen en vrouwen, 
schone jonge mensen met een mooie 
toekomst, ons ontstolen en gewor
pen daar waar ze niet thuishoor
den. Aan hun lot werden ze over
gelaten ten prooi van degene die er 
begerig naar omzagen om ze te ge
bruiken voor andere doeleinden. 
Ze werden weggelokt uit onze krin
gen. Velen zijn er zedelijk en anti-
Vlaams ineengestuikt en nochtans 
hadden ze van huis uit een opvoe
ding gekregen die mooi en eenvou
dig was. Hun geboortegrond hebben 
ze verloochend en zij zijn nu de 
propagandisten om onze tegenwoor
dige jonge mensen weg te lokken 
ujt onze kring. Doch velen cmder 
hen zijn nog ongeschonden geble
ven, hebben gestreden om die 
Vlaamse gaafheid te bewaren, d«i 

(Lees door bMs, i) 
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Q£OAAN MET SLAGül IM ONS 

GfZICKT 
Het onrecht dat de Vlamingen in de 

•unitaire staat al geslikt hebbtn zou rien 
volledi'ge encililopedieën vullen. Er is geen 
vorm van terging, die het Vlaamse volk 
onthouden bleef; er is gjeen vovm van 
laffe Pilatusserij, die de durvende Vlaming 
met; heeft ontmoet. 

Maar, er komt een einde aan Er zijn 
nu Vlamingen, die door hun kordaatheid 
een ganse dienst op .=*elien zetten. We 
mojtcn niet eens zeggen dat die soort 
hai-de Vlamingen bij ons gevormd werd en 
met ons in de strijd staat. 

Door de schuld van de Pilatussen An-
6e«le, Segers en hun slipdragers werken er 
nog altijd moedwillige franskiljons op de 
Luchthaven van Zaveniem: ze werken 
daar niet bescheiden m de schaduw maar 
ze doen of zij heer en meester zijn. Tot 
MCQs exikele dagen durfden zij d.e Vlainiu-
gen, die weigerden schaap te zijn, zelfs 
•uitschelden voor « vuile flamingant en 
epion ». 

Dat wa,5 te veel en die woorden zullen 
•vcdksvreemde slavendrijvers deze keer 
duur te staan komen; nergens verdragen 
wij nog slagen in ons gezicht. In Oos-
tend» niet met bwon Guülaume; in de 
epenbare diensten en het leger niet. ner
gens, want wij weten dat wij de sterkste» 
zijn en dat de franskiljons aan het kort
ste einde tcekken. 

Door d^ schuld van door lammelingen 
RMigeprezen braafheid en goedheid heb
ben wij al te veel terrein verloren Door 
de schuld van B.S.P., C.V.P. en liberale 
zoetekoek werden wij bespot en uitgezogen; 
wij m«}efat̂ n caz© ruggen ma^r bui^n en 
dulden dat onze toekomstkansen uitgehold 
bleven. Maar de slachtoffers var> die tak-
tiek hebben er nu genoeg van; ze eisen 
het volle pond van hun recht,. Dat volle 
pond- krijgen wij door federalisme. 

V. - Schaarbeek. 

OE VLAAMSE KOEK 

Uit de schoolstrijd herinneren wij 
ons de tekening, die een taart voor
stelde, waarvan het. grootste deel 
aan een jongen van het officieel 
onderwijs ^wordt gegeven, en het 
kleinste aan twee anderen uit het 
vrij onderwijl Het war^ interes
sant, eens een tekening van de 
staatskoe^ te publiceren, maar dan 
met Vlaanderen, Brussel en Wallo
nië a 's partijen. Alhoewel de kran
ten daar geen kluif in (mogen) 
zien, 2ajn wij ervan overtuigd, dat 

de wanverhouding even grotesk is. 
En niet alleen wij. maar alle Vla

mingen ! De geesten zijn nog niet 
zozeer beneveld, dat de Vlaming 
geen water van wijn meer kan on
derscheiden. Hij weet zeer goed wat 
hij op zijn brood smeert. Werkloos
heid, mobiliteit van de arbeider, in
vestering ten gunste van Wallonië, 
zijn konkrete zaken. Deze laten zich 
niet verdringen, ook niet door de 
grootste barnumpubliciteit (door 
het grootkapitaal betaald!) , waar
mee een partij de verkiezingen 
tracht te winnen. Binnen twee jaar 
stappen honderdduizenden Vlamin
gen naar de stembus, met de vaste 
wil, voor goed een einde te stellen 
aan het gesjacher, en om de toe
komst van het Vlaamse volk door 
doelmatige hervormingen te bevei
ligen. 

R W . - -ontwerpen. 

TAALGRENa - VOiKSGRENS 
In onze strijd voor de Vlaamse rech

ten moeten wij het volle pond eisen : 
vastlegging van de taalgrens zoals ze 
vóór 1830 was ! Zo niet worden wij weer 
met een kluitje in het riet gestuurd (in 
dit geval met een zeer naddig politiek 
compromis !h De Belgische Staat moet 
eerst zijn Initiale fout herstellen en die 
fout was de miskenning vaa het bestaan 
zelf van Vlaanderen in 1830. Indien wij 
deze erkenning nu officieel kunnen af
dwingen, en de taalgrens van 1829 hersteld 
is, dan pas en niet eerder wjllen wij pra
ten over een vergelijk. Wij willen een 
grote toegeving doen aan franstUjwiië : 
namelijk de tweetaligheid van Brussel. 
Dit is een werkelijk geschenk van Vlaan
deren, dat Brussel i Vlaamse grond !) ei
genlijk niet verdient. Want al te lang 
heeft Brussel zijn m£^;nt raisbnukl tegen 
Vlaanderen. Maar voor de nonnaJe wer-
kmg van het centrale bestuiu'sapptu-aat 
is een surikte en e«^lljke tweetaligheid 
noodzakelijk. Dit la dat het enige «• com
promis » dat ons enigsains k£n beledi
gen. 

De Vlaamse volksgemeenschap strijdt 
r.og voor volle levensrecht.'Dit houdt in : 
de erkenning van zijn oude gebiedsgiens, 
maar bovendien het recht om liet eigen 
huishouden nasu" eigen goeddimken in te 
richten. Wij gaan naar een federaal Eu
ropa, waarin elk volk zijn eigen aard en 
zeden kan bewaren. Zou het Vlaamse volk 
alléén van deze mogelijkheid uitgesloten 
blijven ? Wij zijn historisch Zuid-Neder
landers naar taal en kuituur. Het is onze 

oer en onze plicht te blijven wat we zijn, 
en ouze aard en taai te bewaren, te ont
wikkelen en te veredelen En geen staats
macht of poliiieke constellatie, nationaal 
of inteiiiauonaal, kan ons dit natuur
recht ontnemen ! Wij eisen onze eigen 
kuituur op onze eig«i ^«nd ! 

J. G. - Mechelen a^n de Meas. 

BCSTE VOtKSUME, 

U kan niet genoeg op de nagel 
van de industi;ialisering kloppen. De 
zorg die men besteedt aan het reeds 
zo geindustriallseerde Wallonië te
genover het gemis aan zorg voor 
Vlaanderen is flagrant. 

Zo deze regering, zo de vorige. 
Voor de vorige spreken de cijfers 

betreffende de mdustriële in
vesteringen (Wet Liebaert) een 
duidelijke taal. Van 1 juli 1954. tot 
30 juli 1956 werd 31 miljard F. ge
ïnvesteerd. 

Vergelijken we de cijfers over de 
werkloosheid (% In elke provincie) 
met het % aan Investeringen in 
elke provincie gedurende het t^jd-
verloop van de wet Liebaert. Werk
loosheid in kolom I, investeringen 
in kolom II. * 
Antwerpen 22 12 
Oost-Vlaanderen 22 7 
West-Vlaanderen 18 4 
Brabant 16 31 
Henegouwen 8 19 
Luik 7 i a 
Liraburg 5 5 
Namen 1 3 
Luksemburg l 1 

Terwijl voor Luksemburg en Lim
burg het percent klopt, boeken de 
Waalse provincies Namen, Henegou
wen en Luik een voordeel van 3, 11, 
en 11%, en de Vlaamse provincies 
Antwerpen, West-en Oost-Vlaande
ren een nadeel van 10, 14 en 15"/ .̂ 

En de verhoudingen zijn er sinds
dien niet op verbeterd. De C.V.P. 
huichelt alleen maar Vlaamsgezlnd-
heid voor Vlaanderen, en de rege
ring te Brussel is zo onvlaams als 
eender welke andere partij. 

W.D. St Niklaas. 

VLAAMSE^ 

Qok arbeidsproblemen 
De .sociaal-okcsioniiaahe achu.'ciuii>tel-

hng V2n Vlaandej'en, w<wdl door velen 
aangeklaagd. Vooi-al in deze meimaand 
met haar traditie geworden 1 mei optoch
ten en Rerum-Novarum stoeten, worden 
de noden van de Vlaamse arheider aan
geklaagd. De onderscheidelijke belangen
organisaties zwaaien opnieuw met hun 
slogans, roepen « houdt mij tegen of ! ! ! » 
nxaai- er zal opnieuw niets veranderen. 
Een socialistisch dichter zegt zulks goed : 

Er is een stoet van proletai-en 
Met feestmuziek voorbij gegaan 
Maar wai we willen openbaren 
Dat kan alleen de roffel slaan ! 
Dat kan alleen de trommel geven 
Door straffe ransel op het vel, 
Maar, ach, de stoet is stoet gebleven : 
Wat niet m e ^ vlamt dat smeult nog 
wel. 
Welnu wij betrouwen op het gezond ge

bleven gedeelte van dis smeulende vlam, 
wellicht wordt ook zij eens aangewakkerd 
en verteerd door haar gloed, de Vlaamse 
arbeidsnoden. Het gaat echter niet op te 
weeklagen en te verwensen, wanneer de 
konsekweniies niet getrokken worden. De 
ekonomische achteniitstelling bij ons is 
enorm. 

We tellen steeds meer dan 150.00Ö werk
lozen hier in Vlaanderen. Meer mobie
len nog moeten dagelijks 14-15 um- per dag 
van huis weg, zonder van hen te spreken 
die een ganse week uithuizig zijn. om in 
Frankrijk of Wallonië het vuilste werk op 
te knappen. 

De arbeiders hier verdienen 20 'fc min
der voor hetzelfde werk. als in Wallonië. 

Waarom klagen de sindikaten deze wan
toestand niet aan ? 

Waarom brengen ze hun leden daar
voor de .straat niet op?- Ze deden' het wd' • 
ten tijde van de koningskwestie en de 
schoolstrijd, waarom nu niet ? Dit zijn 
toch .specifieke belangen van hun leden. 
Wie ervan zou geen 5 F. per uur mé4r 
willen verdienen, wie zou er liever 14- uur 
van huis weg willen, wanneer hij hetzelf
de loon in zijn omgeving verdienen kan ? 
De sindikaten weten dat het lot van de 
Vlaamse arbeider nooit verbeteren zal 
wanneer hier geen zware industrie en nc-
venbedrijven komen. Ook de sajidikaten 
hebben hier e«n gi-ote verantwoordelijk

heid. Zullen zi' 'ie Vl-.ia ii:-c .,,, .ui.,^ 1̂  
reserveslaven van bet Waal.s^Bni«i l.s 
gfooikapRaai laten voortploeteien ? De 
.sctiuld mt'-luitcnd op ÜP hoLdmgs werpen 
IS onvolledig zijn Men heeft ook nog de 
lakeien van het groot kapitalisme en-> die 
trekken zpwel bij de CV P; als bij d» ^o. 
ciahsten aan de touwlje.s. Niet alleen Gas
ton met zijn regering is verantwoordelijk, 
oük .^chiel was het en met hen beiden al 
de voorgaande regeringen. Zij hebben 
nooit gev/ild dat Vlaanderen ekonomi.sch 
welvai-end werd. Om onze gewesten te in
dustrialiseren zal men niet alleen het 
grootkapitaal moeten dwingen, .maar moet 
men eveneens de macht -van hun- slipptn-
dragers, de kleurpolitjeker». brakeru Dit is 
de grootse taak die te vervullen is, daar
om ook wenden wij ons tot allen en voor
al tot de jongeren waar zij nu ocHt staa» 
hetzij link.<; of "rcchts, om naast, oas de 
.strijd voor Vlsandrrpns h''""'o-'lina' ; m 
•e gaan. 

Zij masten be§;-ijpen tUt ijci Z-U.QC», IS 
te jammeren over de onwil en het onbe
grip van hun partijen, tegenover de no'id-
zakelijkheid \an de volkse strijd. Wan
neer het erop aan komt of hun voik leven 
of ten gronde gaan zal is alle menin !S-
onderscheid van bijkom.yig belang 

Hpuden wij al'een rekening met de 
werkelijkheid dan is er maai- eén weg lüe 
Kaij beti-eden worden. Deze van het Vla^ci-
deren eerst van het Vlaams n,^'looaliöMe 

We zijn met alleen taalfiamiagan eo 
dis zouden tevreden zijn wanneer aHcs m 
het Nederlands gebeurt, ook dat wat nu 
m het Fraas nadelig is voor on" voik. 
Neen onze strijd is. naast da taalkwestie 
in hoofdzaak een sociaal-ekonomis'jhe 
strijd, omda.t *fe'ov'erluigd zifn dat een 
welvarend Vlaanderen de gslegenheid te 
baat zal nemen om onss volk fiei' en be
wust te maken. Vooraleer we echter zover 
zijn moeteai de oorzalten, die zulke op
gang beletten, mt de weg geruimd wor-
oen. De oud& hard4eers» politiekers, die 
door hun leveoslsjig anti-volks belöd niet 
meer in .'•taai zijn van marsrichimg te 
veranderon, moeden wij met uw hulp ver
vangen. Door Jongeren die hun tijd en 
inin volk Degrijpen 

K V. - G p n l , 

Naast de gevallen di« bij d© Vleuningen, de laatste 
tijd, aansloot gaven : Guil laume, Moens de Fernig en 
het voorzitterschap van het Rode Kruis, bleven ti«n-
tallen andere verdoken voor het publiek. 

Geen taalwet kan daar iets a a n verauideren. Boven 
de wet stond en staat nog steeds de verderfelijke g;ee8t 
van 1830. 

Worden talenten nog geëerbiedigd ï 
(Vervolg van blz. 4) 

godsdieostzin bij onz;e Vlaamse 
jonge mensen levendig te houden 
en ze ook bij te staan met raad en 
daad-. Welk een weg hebben ze niet 
moeten afleggen om dit te beko
me» ? Velen begri-jpen dat niet 
eens. We leven In zekere zin met 
gesloten ogen. We kijken wat rond, 
uiterlijk vinden we alles mooi doch 
jammer genoeg gaat het inner
lijke in veel gevallen verloren. 

Wij zijn opnieuw geestelijk min 
of meer arm geworden en toch zijn 
we onbewust rijk. Ons geestesleven 
Jigt te smeulen in de as, waarin nog 
een zeker leven te bespeuren is. Het 
wacht tot de vlam opnieuw zal 
aangewakkerd worden, een vlam 
die zal de weg wijaea aan velen 
die in onze moderne samenleving 
ronddolen: die niet meer weten wat 
rust is, die zich afgestompt voelen, 
die denken dat ze nagewezen wor
den, die nog leven van vandaag op 
morgen. 
• 3 o zie ik, onze Vlaamse werk
zoekende arbeider. Jong, veerkrach
tig, knap en- mooi naar het i^ter-
lijke zowel als naar het innerlijke, 
huHkert hij naar werk. Met zijn 
handen weet hij geen blijf. Zijn 
handen grijpen steeds naar iets, 
maa-r wat jammer is het ontglipt 
h e » sèeeds. Zijn g e ^ t zoekt en a jn 
ogen dwalen in het rond. Beide, 
haaden e a geest, vinden niet wat 
ze zouden willen hebben. De stof 
versmelt op dit ogenbük niet in 
öjB geest en handen tot één ge-
he«l. 

NUTTELOOS VOOR BE 
GEMEENSCK&P 

We zien hem ronddolend langs 
de straat; soms in een dronken toe
stand, niet wetend waar hij aan-
toe is. Zijn ogen zoeken en zijn 
geest tast. Met zijn lichaam weet hij 
geen blijf meer. Alles zou hij In de
ze stonden vastnemen en ze om
vormen tot één geheel. Hij drinkt 
niet uit weelde, maar wel omdat hij 
zich eenzaam voelt; nutteloos ge
worden voor de gemeenschap, 
vraagt hij zich dikwijls af of men 
nog zal aanvaarden. Hij lalt en zijn 
woorden klinken hol. Ze zijn alsof 
hij een dofgehamer waarneemt. 
Waarschijnlijk ziet hij in deze be
dronken extase zijn hamer in zijn 
hand, hij voelt het gewicht van de 
hamer en die zekerheid wanneer 
hij de beweging van zijn hand ziet, 
die op en neer gaat. ^ hij 
hoort het gemoker dat voor hem 

-een lied is, een compositie die wij 
niet begrijpen. 

Wat van onder zijn handen zal te 
voorschijn komen zal de vrucht van 
zijn arbeid zijn. De vrucht vaL 
de mens zijn val c«ndat hij koning 
is, omdat God hem gaf de mogelijk
heid dit alles tot bet zijne te ma
ken en over te drag^i van geslacht 
op geslacht. 

JAAR VAM EKOKOitSGHË 

VCOftSPOED 

Toen Ik het evangelisch voor-
woojul schceef, dacht Ik niet alleen 

aan de arbeider maar OOK aan de 
werkgever. Juist in het tweede deel 
van dit artikel komt dit voorwoord 
tot zijn recht, omdat het van zulk 
grote betekenis is voor beide ele
menten. 

Als w:€ de economische toestand 
nagaan in Vlaanderen, dan zien we 
dat we zeer weinige vooraanstaande 
economisten bezitten. De meeste on
der hen komen uit het f rans^re-
kend gedeelte van ons land en het 
is juist door hen da t onze mensen 
aangespoord worden om in het 
franssprekend gedeelte te gaan 
werken en waar dan ook de ver
bastering plaats grijpt 

We kunnen dit voorkomen door 
aan te dringen opdat al onze 
Vlaamse economisten zich zouden 
"tmenbündelen. één bi (* vormen. 

Onze eerste minister Eysken^ 
geeft ons in zijn nieuwjaarsbood
schap, gehouden voor de radio, de 
verzekering dat 1960 - «een Jaar van 
economische voorsi)oed zal zijn. > 
Wij hopen en wensen, dat het zo 
moge wezen, want economische 
voorspoed Is de onmisbare voor
waarde voor de sociale vooruit
gang >. Het weze een vooruitgang 
van sociale rechtvaardiheid voor de 
arbeiders en vooral een. oplossing 
voor diegenen die gebukt gaan on
der de last van de werkloosheid. 

HEEFT VUAM0EBEN 

TOEKOMST ? 

Dat anderen dit ook aanwijzen 
dat Vlaanderen een toekomst in 
zich draagt, vond ik weergegeven 
in een artikel « Het zwaartepunt 
ligt op de industrialisatie >. — 
waarin een R. D. beklemtoont — 
« Richten we onze blikken maar 
even naar een wereldkaart. Waar 
liggen de grootste en derhalve de 
meest welvarende steden ? Is het 
niet in de onmiddellijke nabijheid 
van de zee of een grote stroom ? 

< De Belgische regering zou mil
jarden moeten ter beschikking 
stellen voor het aanleggen van in
dustriezones, verbreden en verdie
pen van de kanalen, het graven van 
nieuwe dokken, aanbrengen van 
moderne kranen en zo meer. 

» Het feit alleen dat de jongste 
jaren tientallen klanten zowel van 
eigen als vreemde bodem in de 
greep kwamen van Brugges aan
trekkingskracht pleit voldoende 
voor de ruime toekomstmogelijk
heden geborgen in de industrialisa
tie. > 

In het propagandablad » Geen 
talentelling meer ! > vond ik de 
volgende bewoording die ons voor 
de vraag stelt en tevens oproept tot 
waakzaamheid : 

< Het openbaar leven vertoont 
steeds een dubbel gelaat, dit van de 
rechtsstaat en dit van de feitehjke 
machtsverhoudingen. Naast de 
rechtsregel Is er de feitelijke lei
dende groep, gebasseerd op geiyk-

lopende belangen van de hoc^-.-le 
gezagdragers en de economische 
financiële machten. Iedereen weet 
bv. welke Invloed bepaalde grote 
holdings en banken uitoefenen op 
de Belgische pohtiek, zo hier te 
lande als in de Kongo. Deze finan
ciële groepen worden door alle re
geringen ontzien, omdat zij, bij een 
schatkisttekort tot die groepen hun 
toevlucht moeten nemen. En die 
groepen laten niet na, op grond 
van hun financiële macht, de lands-
politiek in een bepaalde richting te 
dwingen * — daarbij veroorzaakt 
zij ook dat in ons land de meeste 
geldelijke beleggingen gaan naar 
het franssprekend gedeelte v a a 
ons land en ook in buitenlandse 
trusts belegd worden. Het is niet te 
verwonderen dat in ons Vlaams ge
west een werkloosheid heerst. 

DE ARe€ff)£R IS OOK EEN 

MEMS 

Het is dan ook te begrijpen dat 
de Vlaamse arbeider een onrust en 
een misprijzen vertoont omdat hij 
weet dat hij onrechtvaardig behan
deld wordt. 

Velen vergeten dat een ajteeider 
een mens is die leeft in de massa 
en die openstaat voor allerhande 
doctrines, wat voor inhoud ze ook, 
mogen bevatten, de arbeider is zo 
ontvangelijk door zijn eenvoud: D» 
woorden van de bissch<^ van Met», 
Mgr. ANGEL, vestigen onze aaJ^r 
dacht daai^?>. Met rake bewooï-
ding verklaart hij ovw óe arbei
der : 

(Lees door bta. 7> 
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geren zullen In het door U getrok
ken spoor volgen, opdat ons Volk 
leve. 

LIMBURGS ZANGFEEST 

Op zondag: ZZ mei te 14 uur 30 
richt liet Algemeen Nederlands 
Zangverbond het 1ste Limburgs 
Zangfeest in te Genk in de grote 
zaal REX. Staelenstraat (Water
schei). 

Als dirigenten werd beroep ge
daan op : 

Gaston Feremans. Armand Preu-
d'homme, Willem De Meyer; Lode 
Dieltiens en Leo Van Esser. 

Als feestredenaar treedt op Mr. 
\ . Portier (Antwerpen), voorzitter 
van het Algemeen Nederlands Zang
verbond. 

Volgende koren zegden hun me
dewerking toe : « Schoonheid » 
Genk; « Were-di » Lommeien, 
8 Heivinken » Waterschei 

Op het zangfeest treedt de mu
ziekkapel op van het Blauwvoet 
Jeugdverbond Gent. 

Voor het animo voor, en tijdens 
de optocht na het zangfeest, zor
gen de harmonien van het Heilig 
Hart Instituut Mechelen ann de 
Maas, « De Verenigde Vrienden » 
van Bree en « Recht door Zee » 
Eigenbilzen. 

De toegangskaarten werden laag 
gehouden : 30 en 20 F. (15 F. voor 
groepen van minimum 20 man). 

Het Limburgs Zangfeest wordt 
ingericht met de medewerking van 
de V T 3 Limburg, het Davidsf onds 
Mid<'in-Limburg en het Verbond 
van Vlaamse kringen te St-Truiden. 

V L NAT. LANDDAG 
Ter gelegenheid van de 2de Vlaamse 

Landdag te St Kwintens-Lemuk op zon
dag 29 mei a s wordt een autobus van
uit Limburg ingelegd 

De bus vei trekt te Genk centrum (Keik-
pleini te 10 u en neemt te Hasselt (Leo-
poldp'emi cm 10 u 15 en te St Truiden 
(Ma^kti om 10 u 30 de deelnemeis op 

Inschrijvingen kunnen gedaan woid<»n 
bij de \ eigende personen 

Bian-ï Manuel St Trudosti 7 St Trui
den, 

Collas Ber i Hanesteeg Eigenbilzen 
Colemont Clem Diestsesiwg 452 Nieu-

werkei ken 
Guern\ Po' Spooiwegstiaat 143 Has 

selt 
Henouks Robert, weg naai As Genk 
Dee nemmgspnjs 80 F 
Tene nae tijaig een gepaste autobus te 

kunnen voorbehouden verzoeken we de 
belangstellenden vnende'ijk hun inschrij
ving en betaling dadelijk te willen doen 
aan een dei hogei vermelde personen 

HASSELT 
Kaderveigadering zateidag 21 

mei te 19 uur Hotel Warson, Sta
tionstraat 

i 
(De opbrengst van de offerande ia ten 

voordele van het werk) 
2 l « t op : dit Jaar gaat de op de ker

kelijke plechtigheid volgende bijeenkomsb 
door In de zaal GUDRUN, H Horriestraat 
27 Hier spreekt o m Mr. Adlel DEBEüO-
KELAERE Zang en deklamatie 

Dringend verzoek tot allen zich seffenj 
na de mis, naa r de zaal Oudrun te willen 
begeven 

3 Er Is gelegenheid tot gezamenlijk 
middagmaal met gezeUig samenzijn In 
« De Arend », Polenpleln. 

Pujs : 65 F. 

WERF ABONNEMENTEN NU 1 

VLAAMS'NATIONALE LANDDAG 

TE ST. KWINTENS-LENNIK 
Richtlijnen weiden gegeven en bespro

ken op de veigadering te Roeselare van 
zondag 1 mei West-VI zal present zijn ' 

Inschrijvingen voor deemame aan de 
leis pei auto-car kunnen NU reeds gedaan 
aan volgende adressen 

Gewest DE PANNE - VEURNE - DIKS-
MUIDE ! 

ADINKEBKE : 
Kmd Mynv, H Duinhoekstraat 17 
Kmd Haezebaert, J Gai zebekeveldsti 
DIKSMUIDE : 
Kmd Jan De Bondl IJzeilaan 32, 
iCmd Vanmaldeigem A, Klelnedljk 37, 
WOUMEN : 
Kmd Bultinck C Dorpstiaai 76a 

GEWEST OOSTENDE EN OMLIGGENDE 
Inschnjvingen kunnen gedaan warden 

voor de autobus naar de Vlaams Nationale 
landdag van 29 mei : 
OOSTENDE : 

M Provoost H , Dl Moreaulaan 89, 
M" Bult\nck J Pr Oibanstraat 31, 

STENE : 
M Verghote A Pick de ten Aerdelaan 

62, 
MIDDELKFRKE • 

M Baekeiandt R Oostende stw 12 
M Moerman R Zeedijk 17, 

WESTENDE : 
M Van Houtte J ; 

GISTEL : 
M Zwaenepoel M Pleter Bortieilaan 27 

WESTKERKE • 
Dl De Voldeie Oudenbuigstraat 14 

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 
Alle streken van het Vlaamse land zul

len vertegenwooidigd zijn op de Vlaams-
nalionale Landdag te St Kwiniens-Len-
nik Ook uit het Kortrijkse woidt een bus 
ingelegd 

Wij nodigen al onze leden en simpati 
santen uit aan deze landdag deel te nemen 
en verzoeken hen zo spoedig mogelijk m 
te schrijven Alleen door op straal te ko
men kunnen wij iets bereiken 

Vertrekuren Menen 9 u Wevelgem 
9 u 10, Lauwe 9 u 20, Maike 9 u 30 
Kortrijk 9 u 40 Bellegem 9 u 50 Anze-
gem 10 u 15 

R^sonkosten : 65 P (soiten op pastiek 
ni 864161 van H Vandenbulcke Wevel 
gemstr, 180 Lauwe Tel 41150 

Bij Dolf Lefevere. Doomiks^^iaat 105 
Bellegem, kan ook ingeschieven woiden 

t ivOViNCULE VERGADERING T l 
ROESEL-VRE 
Vergadering \ a n 1 mei. 

Voorzitter Bouckaert verheugde zich m 
een eivolle zaal en wees erop dat de Vla
mingen zich niet langer hoeven te ver
schansen 

Meestei De Coninck ontleedde het taal-
kompromis, onmogelijke toegevmgen 

Wim Jorissen stelde ons de saboteurs 
van Vlaanderen voor 

Steeds dezelfde unitairen dwarsbomen de 
industrialisering van Vlaanderen, dat 
nochtans de natuurlijke voorwaarden kent 
als Nederland De Volksunie kan Vlaan
deren een ander uitzicht geven Onze ol-
gem secT wordt warm toegejuicht 

Mr Van In schetste het gunstig klimaat 
voor de Volksunie maar er dient niet ge
talmd Elke Vlammg neme zijn verant
woordelijkheid 

Tot slot deed Jan De Bondt een opioep 
om naast 11 Juli, ook 18 mei als 2de 
Vlaamse feestdag te beschouwen en tp 
vlaggen Zonder de Brugse Metten ware 
er van de Gulden Sporen geen sprake 

Zelfvertrouwen en geestdrift kenmerkten 
deze vergadermg 

ROESELARE 
PLECHTIGE 
VLAAMSE DODENHERDENKING 

Voor de 9de maal roepen wij alle Vla-
Dungen op voor de Herdenkmg van onze 
Vlaamse doden op 22 MEI 1960 te Roese
lare 

1 10 uur stipt • H Mis m de Paterskerk 
met kanselrede door E P . N WILDIERS 
Ofjn 

V M.0. ANTWERPEN 
MEDEDELING : ALTOK4RAVA=\N 

VL4AMSE DAG EIZERINGEN 

Op 29 mei zoals vorig jaar autokaiavaan 
naar Eizeringen 

Wij dnngen ei ten zeeiste op aan dat 
ledei die in de mogelijkheid verkeert om 
mee te gaan naai de Landdag zich ten 
spoedigste zou aangeven aan onze propa-
gandaleidei Wim Maes 

Diegenen die over vervoei beschik
ken gelieven volgende gegevens over te 
maken aan Wim Maes Lanteemhofstraat 
28, te Borgerhout (tel 39 92 06) 

Naam en adres 
Bezit van auto, moto of scooter 
Aantal plaatsen (ter beschikking of 

reeds bezet) 
Merk van voertuig 
Gebeurlijk Leeuwenvlag ter beschikking 
Diegenen die over geen vervoer beschik

ken kunnen zich eveneens aangeven, 
zelfde adres Voor hen zal zeker vervoer 
tei beschikking zijn 

Wij verzamelen stipt om 10 uur aan de 
Ooststatie (Plantijn Moretu=;lei te Anl 
werpen • 

Eetmaal vooizien te Asse 'eten mee-
bre igen a u b ) 

Aankomst te Eizeringen te 14 30 uui 
Gezamenlijke optocht van uit Eizeiingen 

naar de weide 
Deze Landdag moet du jaar een werke

lijk sukses worden en daar moet zeker 
Antwerpen toe bijdragen 

W I J verwachten dan ook een speciale 
'nspanning, want onze aiitokaiavaan moet 
tot iets groots uitgroeien 

Antweipenaren «tóin U ons vertrouwen 
niet te beschamen 

Schrijft onmiddellijk in ' 

AFD. ANTWERPEN-STAD 
De methodisch» organisatie van Ant-

werpen-stad gaat onverpoosd verder en 
nu reeds ondervinden wij de gunstige 
weerslag daarvan onder velerlei vormen 
Het Is niet nodig daarover uit te wijden 
Feiten zijn eerbiedwaardiger dan een 
I/M-d-May.or- zegt men in Engeland 

Deze feiten zijn : het heropgewekt ge
loof en vertrouwen m de noodzakehjkheid 
nu meer dan ooit van een aktieve Vlaams-
Natlonale partij De vergadering met de 
vertegenwooidigers der wijkafdelmgen van 
26 april j-1 was andermaal gekenmerkt 
door haar zakelijk karakter en zinderende 
werklust 

Meerdere aktuele politieke problemen 
werden behandeld en de aktie der komen
de weken bepaald Nieuwe kameiaden 
kwamen zich bij onze geledeien scharen 
Ook het bestuur weid noodzakelijkerwijs 
uitgebreid en met algemene stemmen wei 
den Dr Delahaye en Mr J Wilmots voor 
deze posten aangeduid 

Vooi de vergadeiing hield Di Roossens 
afgevaardigde in de C O O dei stad Ant
werpen een uiteenzetting ovei de werking 
dezei commissie die onder vele opzichten 
zeer leerrijk was Het dankbaar applaus 
voor de voordrachtgever bewees dit zeer 
duidelijk 

Onverpoosd gaat de aktie verder en 
geen C V P geknoei met de kieswet zal 
onze opmars kunnen stuiten 

Vlaams Nationale vrienden die aktief 
wensen deel te neoien aan de werking m 
het antwerpse kunnen zich wenden naai 
onze sekretaris Jeroom Van Driessche 
pei adies Lokaal Petei Benoii Frank 
rijklei, 8 Antweiixr 

SCHOTEN 
1 De Vlaamse Gezelschapsknng* SCHO 

TEN EN VOORKEMPEN » lichtte op za
terdag 23 4-60 zijn eerste kameiaadschaps-
avond in Hel feestje vond plaats m de 
Gelmelenpoort Talrijke kameiaden en 
kameraadskes waien opgekomen om en
kele gezellige uurtjes door te brengen m 
die typlsch-Vlaam^e strijd- en ontspan
ningsatmosfeer die van de Volksunie een 
grote familie maakt 

Vooi een eerste feestje was het buiten
gewoon geslaagd ei was stemming en er 
was volk veel voik ' 

Tot in de kleine uurtjes werd lustig ge
zongen en gedanst Voor de artistieke lei
ding en piogiammatie zoigden Walter 
Veiduyn Mevr en dhi van Giel, Maiia 
Simons, F AckeiTTian en Miei Diumont 
De materiele leiding berustte bij Miei 
Driimont Theo Le Jeune en Pol Venken 
Onze pennmgsmeestei had de glimlach 
daar de organizatie kosten dooi milde 
Steun ruimschoots gedekt werden 

Onze oprechte dank aan onze midden
standeis, die niet mmdei dan 40 waarde 
volle pi Ijzen spendeerden voor de tom
bola die door de Vd Voorzittei bijge-
slaar dooi Mevr van der Biuggen en ka-
meiaad Verdujn op hun bestemming 
gebiacht werden 

Vlaamse vi enden wij nodigen U a lei 
opnieuw uit op ons tweede gezelschaps 
feest einde 1960 Wij zullen dan vast
stellen of onze beste (vnete is nog altijd 
Seineels en van dei Bruggen heten 

N B Twee prijzen een TV-schemer 
lamp en een waaidebon voor een bak 
« Dortmunder Lnion » werden nog niet 
toegewezen De winnende nummers zijn 
3677 en 3415 De w nnaai (s» gelieve hei 
Sekietaiiaat te verwittigen ' 
2. PROPAGANCiTGCHTEN 

a) 3-4 60 Van half negen tot 1 uur ver 
spreidde onze piopagandap'oeg uit de 
Noordei kemncri « Jan Bo'luut » duizen 
den oude Volkaunie-nnmmeis en s joo i 
biljetten in de Nooid-^oek van Schoten 
Bloemendaal en S nt-Jcb Er werden 
wederom abonnementen gemaakt en en 
kele nummeis vei kocht 

bi 15-60 Nieuwe kolpoilage te Schoten 
ondeisteund door mikrowagen Kmd Wil-
leme uit 's-Gi avenwezel ontpopt zich de 
laatste tijd tot een pr jna kiacht achter 
de mikro Hij leveide te Schilde Wijne-
gem en Merksem schitterende piestaties 
en de verkoop van ons blad was in vei-
houdmg Op 1ste mei trok « Jon Boi-
luut » dwars door de gemeente van Ka-
liksbei gedreef tot Bloemendaal De ver
koop v^as uitiiekend Kmd Serneels le 
verde de toppres a>ie en houdt thans het 
individueel verkoop* ekord ' 

3 PFRSONALI4 
ai Te Eisene over'eed. na een pijn'nke 

ziekte E Z Anse'ma in de weield Mej 
Eliza Venken ztus er van kmd Pol Ven
ken Wij bevelen haar ziel aan in Uw 
godvruchtige gebeden 

b) Wij vernamen onlangs dat dhr Kel-
dei-man in het liuwelijksbootie stapte On
ze beste heilwensen aan hem en zijn 
viouwtje ' 

4 Vlaams-naticnale Landdag O D 29-5-60 
zal de Nooi dei kempen stev g veitegen-
wooidigd zijn te bint Kwmtens Lennik ' 

WyHEGEM-SCHXOE 
1 De afdeling we d <)0 7 4 80 offic.eel 

boven de doopvcT gehouden (fig na tuui -
l i j k n Enkc'e fl.rke kleppeis hebben de 
handen samengeslagan en hielden een 
zeei gas'aagae stichtingsvergadering Deze 
weid voor^ez" en dcoi ^lrondlssements-
voorzitter Rennend Matthevssens en bij
gewoond door Miei Druinont Theo Le 
Jeune en Pol Venken, namens het be-
stuui V U - Noc dei kempen 

Dhr M a t t h f " =ns wees op het bela.ig 
van de verspieidmg van ons blad ab» 
sterkste wapen in de uitboaw van de par
ti j . 

Onveiwijld wordt hier overgegaan tot 
de aktie. Vooreerst de propaganda van 
man tot man, die reeds geruime tijd toe
gepast wordt Talrijke proefnummers van 
de « Volksimle » worden aan belangstel
lenden toegezonden en met de abonne
mentenslag wordt een aanvang gemaakt 

Deze Intense werking wordt door de pio-
pagandaploeg « Jan Borluut » kracht bij
gezet door veelvuldige kolportages in de 
eerstkomende weken 

Wie aktief wil medewerken, zoeke kon-
takt met . 

Kmd van der Biuggen, Riemstraat, 47, 
Schilde 

Kmd Schenck 's-Gravenwezelsesteen-
weg, 3 Wijnegem 
of met het Seki Noordei kempen 

2 WERFTOCHTEN Om de jonge afde 
llng te steunen vei scheen « Jan Boi-
luut » onlangs tweemaal m het strijdpeik 
einde maai t en 18 april 2de Paasdag ter 
gelegenheid van de jaarmarkt De verkoop 
van ons blad was zeei beviedigend en de 
duizenden bezoekeis kwamen met de 
Volksunie m kontakt 

In mei woidt beslist een nieuwe kolpoi 
tage op touw gezet Vlaams-nationahsten 
uit Schilde en Wijnegem wij lekenen op 
V ' 

S!NT-JOB-(N-'T-GOCR 

Hier weiden op 3-4-60 hopen piopagaiida" 
materiaal gebiist Eeilang wo^dt ook hiei 
de slag definitief ingezet 

MERKSEM 
1 « Jan Boi luut » ndjii deel aan de geza 

menlijke ko'poitage ondei leiding van 
Wim Maes te «^ntvveipen en te Meiksem 
naar aanleidmg van de Borms-heiden 
king op 10-4-60 De verkoop van ons blad 
was gewoonweg fantastisch ' Dank zij de 
kranige houding van onze militanten 
weid een benoe onguie elementen die de 
bedevaaideA wilden belagen op eeibie-
dige afstand gehouden 

2 Op 24-4 60 waren we weedom daar 
met de luidspieker Heel de wijk ten wes
ten van de Biedabaan weid zorgvuldig 
doorgekamd en het rekoid aan V U -
nummei*- weid veibetcrd ' 
BRASSCHA'\T WUUSTWEZEL BRECHT 
LOENHOUT SINT-LENAARTS WEST
MALLE s-GRAVENWEZEL komen ook 
weldia aan hun tweede, derde of ze'fs 
vierde maal dit jaar aan de beurt ' 
JONGE VLAAMSE VRIENDEN ' 

De oogst IS gioot maai te weinig tal
rijk zijn de aibeiders ' 

U die zich geioepen voeU Uw leven 
dienstbaai te maken voor Vlaanderen 
aarzelt niet langer Laat de oogst niet be
delven op de akker ' 

Sluit aan bij onze ploeg « Jan Bor 
luut » Wij hebben weik hopen werk voor 
alle lichamelijk en geestelijk gezonde 
klachten En bij ons zult U een kameraad 
schap vinden en e°n morele voldoening 
die U nergens andeis vinden zult Wij 
reiken U onze hand en heten U welkom ' 

VOLKbUNIL NOORDLRKEMPFN 

Zetel : van Havrelei, 369 Scholen 
Sekr Grote Singel 105 Schoten Tel 

52 4145 Postgno 6071 96 

JOJvVLAAfiDESÉfi 
TWEEDL VLA4MS NATION4LE 

LWDDAG 

WIJ veiueKkcn m karavaan uit Neder 
biakel om 13 30 uiu en sluiten verdei aan 
Wie ovei een wagen bescnikt en nog 
p aatsen viij heeft gelieve dat kenbaai te 
maken bij Gies Cosvns Kwaremont Wie 
moe wil en ovei geen veivoermogelijkheid 
bescnikt gelieve op bovengenoemd adies te 
verwittigen (tel Beichem 38 161» ofwel bij 
de plaatselijke vertegenwoordigers te Ou
denaarde Ronse of Nederbrakel Voor de 
landdag van 29 mei LS ledei VU lid pro
pagandist Men vetrekke met bomvolle 
wagens naar St Kwintens-Lennik Van nu 
at wordt deze dag voorbehouden. 

24 APRIL 

DR. BORMSHERDENKING 

Gent herdacht het offer door Dr 
August Borms gebracht, op ontroe
rende wijze Een plechtige H Mis 
opgedragen door E P Caluwaert 
was de inzet van deze voormiddag 
Nadien had een intieme plechtig
heid plaats in de bovenzaal van de 
Roeland. Di Leo Wouters, gouw-
voorzitter, belichtte anderhalf uur 
lang, het leven en de betekenis van 
August Borms Voor ons geestesoog 
ontrolde de film van 40 overvol ge
vulde jaren Veertig jaar liefde en 
strijd, ten dienste van zijn volk 
Hoe schril steken de mondheMen 
van het zogezegd patriotisch gedeel
te, daartegen af. Bij deze man geen 
haat, geen wraak gevoelens, verge
vend zelfs in het aanschijn van een 
met en nooit verdiende dood 

August Borms uw dood is niet 
tevergeefs geweest. Duizenden jon-

De Firma 

A. JEURISSEN-
CLOOSTERMANS 

& ZONEN 
TeL 132.31 Zonhoven 

VOOR VERKOOP EN VERHURING 
VAN KAMPEERTENTEN 

EN ALLE 
KAMPEERMATERIAAL 

Vermindering 
voor 

Jeugdverenigingen 

HAMME 
Na een noodgedwongen rust start 

Hamme terug met een algerrene airon-
dissementele veigadering op 21 mei m het 
gewoon lokaal de Hei tog van Lotharin 
gen 

Een welbekende spiekei zal ei het woord 
voeren (later meei daaiovei) Nationalis
ten uit het arrondissement houdt die da
tum vrij 21 mei zal U lang in het geheu 
gen blijven 

HET NEDERLANDS KONGRES 

TE GENT 

Ingericht door het Alg NederI Verbond 
(AN.V) van 20 tot 22 mei 1960 

Ondei het voorzittei schap van Piof Dr 
C HEYMANS Nobelpiijs 

Vrijdag 20 mei : 
Te 20 u op het Campo Santo St 

Amandsberg te Gent Dr F A Snellaert-
heidenkmg 

Hei denkmgstoespi aak door Dr. Roger 
Gheyselinck (Wassenaai Nederland', on
dervoorzitter van het A N V 

Nadien ontmoetingsavond in de Arte-
ve'de-Klub Paddenhoek, Gent. 

Zaterdag 21 mei : 
Te 10 u 30 in de zaal van de Akademie-

raad dei Gentse Rijksuniversiteit . 1ste 
Kongresbijeenkomst 

De Heei F Koote voorzitter van het 
A N V houdt de openingstoespraak 

Pi of Dl H van dei Merwe Scholtz, 
(Zuid-Afiika . « Die seggmgskiag van 
Afiikaans » 

Dis J J M Bakkei (Nedeiland^ • « T a a i 
en Publiciteit » 

Pi of Dl W Pee (Rijkstmiversiteit 
Gent) • « Eenheid van Taal en woord
gebruik » 

Te 16 uui m de Aula van de Gentse 
Rijksuniversiteit : 2de Kongresbijeen
komst 

Dl jui Michiel Van de Kerckhove 
(KoitujkJ « De Nedeilandse Kultuui m 
het Nieuw Europa » 

Te 20 uui m de Aula van de Rijksuni 
veisiteit Concertavond met Nationale 
hulde aangeboden aan Heiman Teirlinck 
en Adriaan Roland Holst 

Huldetosspraak dooi letterkundige An
dre Demedts 

Met medewerking van Mevrouw Teresa 
van Maicke voordiachtkunstenares en 
het Antwerps Bach-gezelschap 

Deze avond wordt ingericht ondei de 
Aubpicien van het Ministerie van Open-
baai Onderwijs, Dienst Volksopleidmg 

Zondag 22 mei • te Deurle aan de L£ie • 
Te 11 uur Heropening van het Gust de 

Smet-museum Toespraak door Prof Dr. 
Walter van Beselaere Antwerpen 

Ontvangst van het Gemeentebestutu:. 
Vendelzwaaien op het Dorpsplein 
Ie 15 uur in de zaal « Riva » slotzitting 

van het Kongres 

Dr P Knapen vooizitter van de Kul-
tuurraad vooi Vlaanderen ' « Nederlandse 
Kultuumood in Vlaanderen » 

Prof Dr P de Keyser. Gent : « De 
Tael IS gansch het Volk » 

Dl Jur A. de Pesseroey, burgemeester 
van Deurle 

De Heer F. Koote Voorzitter van het 
A N V draagt de kongresbesluiten voor 

AUTOVOERDERS, 
Voor uw batterijen en 

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

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

Tel. 74.38.92 
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UEDEKERKE 
Onze milde schenker lieeft opvolgers 

geki-egen en alzo kunnen wij terug hon
derden bladen in onze gemeente uitdelen. 
Wij danken hen er van ganser hai-te om. 

Ook ons ledenaantal gToelt sieeds aan. 
On,s plakkersploeg bleef niet ten achter en 
bracht tientallen gi-ote plakbrieven, van 
onze 2de groote Vlaamse Landdag te St. 
Kwintens-Lennik, aan op de best gelegen 
plaatsen der gemeente. 

Hartelijk dank jongens voor het door 
U geleverde werk. 

Wij vei^wachten dus onze leden en 
vrienden zeer talrijk op deze gi-ote Vlaam
se Landdag. 

Nele. 

KANTON HALLE 
Onze strijdgenoot Ei-ik Pierret huwde 

Mejuffer Els van Obberglien uit Steen-
okkerzeel. Onze hartelijke gelukwensen. 

De deelname van Kanton Halle aan de 
Vlaamse Landdag belooft schitterend te 
worden. Nu reeds zijn er meer dan 60 
lAnddag-kentekens verkocht. Die kente
kens zijn nog steeds verkrijgbaar op ons 
secretariaat : p.a. Bert LAUWAERT, 
Kerkstraat 2, te Buizingen. Iel. : 56.72.14. 
Een telefoontje- of een kaartje volstaat om 
de kentekens bij U thuis te krijgen. 

LEUVEN 
VLAAMSE LANDDAG 

Er loopt op 29 mei uit Leuven een 
bus naar Eizeringen. 

Inschrijven : lokalen Cristal en 
Pallieter. Prijs 50 F. 

Dadelijk inschrijven. 
Vertrek : 13 uur op de Oude Markt, 

waar karavaan gevormd wordt. 

O^VLAANDEREN 

VLAAMS NAT. L,\NDUAG 
Gent-Eekloo vertrekt met karavaan en 

Ifeluidswagen naar de VI. Nationale Land
dag, die dit jaar grootscheeps opgevat 
wordt. Schrijf dadelijk in, gij die met de 
autokar meewilt. Zij, die met hun perso
nenwagen de karavaan aandikken laten 
iets horen. We vertreltken stipt om 10 uur 
aan de Roeland. Prijs voor plaats in de 
autokar 50 F. Men kan in de Roeland en 
bij ieder militant intekenen. 

GENT 
Sedert wij de nieuwe benaming van 

keffei-partij ontvingen gaat de werking 
nog zo goed. Bijtend en keffend War-en de 
propagandisten in meerdere plaatsen ak-
tief. De propaganda voor de Vlaams Nat. 
Landdag is reeds in menig nachtje door
gevoerd. De strooibiljettenaktie kent een 
nieuwe inzet. Een algemeen pamflet met 
een oplage van 25.000 wordt reeds ver
spreid. Duizenden werden reeds op zater
dag namiddag aan het station en in de 
Veldstraat uitgedeeld. De propaganda kol-
portage vond ditmaal plaats te Demze en 
te Petegem. Oogenschijnlijk heeft de be
volking ook een kefferkompleks, want d« 

WORDEN TALENTEN NOG 
GEËERBIEDIGD 

(Vervolg van blz. 5) 

« Maar een arbeider is ook een 
massamens en als massamens staat 
hij onder de invloed van de mate
rialistische en marxistische doc
trine. Al jaren lang di-aal ik ron
dom de tactiek van de conununis-
ten, die hier een seminarie in ons 
diocees hebben. Ieder keer als ik 
meen dat ik hen heb, ontglippen ze 
me weer. Zij hebben de massa, wij 
niet. Analyseert u eens waar het 
hem zit. Geeft u eens een massa-
psychologie, die rekening houdt met 
de religiositeit en a-religiositeit van 
de mensen. Ik ken er geen. 

In de massa is de mens anders 
dan hij een persoonlijk contact. Je 
hebt tegelijkertijd met religiositeit 
en a-religiositeit te doen. En hoe 
bereiken wij de massa ? Die is iets 
anders dan een som van indivi
duen. > 

Deze woorden hebben meer een 
geestelijk karakter en toch zijn ze 
toepasselijk voor ons arbeiders, 
vooral voor de werkzoekende arbei
der. 

Nu meer dan ooit is het noxüg dat 
we eens terug de wereldbi-ief « RE-
RUM^ NOV ARUM '> van Paus Leo 
XIII in handen nemen en ons be
zinnen over de betekenis van de 
inhoud van deze wereldbrief die als 
een uitroep en een smeken tot ons 
allen is gericht: of moeten we 
hoopvol uitzien naar een nieuwe 
priester DAENS die zo goed de so
ciale noden begreep van onze 
Vlaamse arbeiderswereld. 

Voor ons allen en vooral voor het 
behoud van onze Vlaamse grond is 
het « VIJF VOOR TWAALF ». 

toespraken beluisterd men met grote aan
dacht, zodat de verkoop van het blad 
sieed.s meevallers worden. Middenstanders 
zowel als arbeideis, boeren en bedienden. 
Allen zijn de bedriegelijke steutehnaker 
beu. Hou zee. 

Die van Gent. 

X E K O O P 
§ DILBËEK : I 
I — Resid. <( SLEUTELPLAS », Niuove 1 
g stwg 3. Enige ligg. Mod. apparte- = 
^ ntenten voori. v. lift, autooi. ver- = 
H warm., warrawaterbedeling, enz. Om- = 
= vatt. elk : hall, vest., W.-C, keuken, 1 
= gr. livg m. balkon, 2 gr. slaapk., ter- 1 
= ras, badk., keld. en indiv. garage. 3 
= — Mooie villa ra. lusttuin en gar. 5 
1 Nieuwb. Voorz. v. water, gas, elektr. = 
= en verwarm. Gd gelegen op 5 min. v. 1 
3 tramh. en scholen. = 
1 JEZUS-EIK - OVERIJSSE : f 
= — Mooie en gerief!, villa m. tuin. = 
= Voorz. V. water, gas, elektr. en ver- = 
§ warming. Gelegen bij kerk, gr. weg = 
= en Zoniënw. = 
a — Sch. en welgeL bouwgr. vr villas, = 
3 enige ligg. aan zoom v. b . Zoniënw. S 
= Beste oriëntering. S 
1 TE BEVRAGEN OP TELEFOON : § 
i 11.82.16. ~ 
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GENT-EEKLO 
Om tegemoet te komen aan de vraag 

van sommige propagandisten, moeien zij, 
die bela.st met het innen van steungeld 
en zij, die de maandelijkse steunzegeltjea 
verkopen m het bezit zijn van een schrif
telijke opdrachc. Deze kaarten worden 
door Dr. Wouters getekend en in beperkt 
aantal, uitgereikt. 

Wanneer op bezoek in Gent, loopt (^vcn 
aan in het Vlaams koffiehuis 

« CAPE RUBENS » 
Borluutstraat, 13, Gent i'nabij het Stad-
liuis). 

El-varen winkeljuffrouw. 22 jaar, Iwee-
ialig, zoekt passende werkgelegenheid te 
Gent of omgeving. Schrijven kantoor blad 
onder D.v.G. 
Gewaagd voor Gent : 

Verzorger van duiven. Niei iedere dag. 
Tegen vergoeding. Geschikt als bijverdien
ste voor op rust gestelde. Schrijven kan
toor blad onder letters D.v G. 

ST. NIKLAAS 
Te St. Niklaas werd ons hoofdbestuurs

lid Frans Wijmeersch gehuldigd omdat 
hij 30 jaar lang aan het hoofd staat van 
zijn bloeiende tapijtweverij In optocht 
ging het achter de muziekkapel van het 
Blauwvoetjeugdverbond naar de kerk 
waar tijdens de dankmis Peter Van de 
Walle. dominikaan. een schitterende gele-
genheid,srede hield. 

Op het diner waarop een 150-tal bedien
den en arbeiders van zijn fu-ma aanzaten 
vertegenwoordigden Dr. H. Ballet, Mi-. P. 
Van der Eist, Drs. W. Jorissen en Dr. Van 
Van Boxelaer het hoofdbestum'. Mr. Van 
der Eist hield een tafelrede waarop Fi-ans 
Wijmeersch gehuldigd werd om zijn ver
diensten in de partij. 

Een jeugdfeest beslool een schitterende 
dag. 

ARROND. DENDERMONDE 
HAMME 

Op laterdag 21 mei in « De Hertog van 
Lotharingen », Markt, 6, te Hamme, voor
lichtingsvergadering te 20 uur. 

.•Vis spreker treedt op de arrondisse-
nientsvoorïltter Dr J. V. Boxelaer, die ral 
handelen over aetujele problemen. 

Voor alle aanwezigen : Gratis tombola, 
gevolgd van GezelUg Samenzijn. 

Nationalisten uit het arrondissement 
allen op post en brengt vrienden en ken
nissen mee. 

HELDBNHULDE 1960 

OP 22 MEI TE GENT 
OM 10 UUR : bijeenkomst aan het kerk

hof van Laame voor een korte intieme 

bloemenhulde aan het berkenkruisje van 
eèn overleden kamei-aad. 

OM 11,30 UUR : plechtige heilige- Mis 
voor de overleden Oostfronters in de kerk 
van de E.P. Dominikanen - Holstraat, 
Gent. 

OM 15 UUR : in de zaal « Roeland ». 
Korte KruJ.sstraat 3, Gent, akad«nlsche 
zitting. 
Sprekers : 

Leo Wouters (vriend van ToUenaere), 
Albert Brienen (vrijwilliger, belgische 

strijdkrachten in Biigeland), 
Toon Van Overstraeten (vrijwilliger in 

de Divisie «' Langemarck »). 
Gedurende de ganse dag zoekdiepstien-

toonstelling in de bovenzaal van « Roe
land ». 

De plechtigheid Is privaat. 
Toegang alleen op vertoon van de uit>-

nodigingskaai-t. 

rWie in LEUVEN de BIER-
I KELDER niet bezocht, was in 
I LEUVEN niet (Oude Markt, 22). 
I Oude Markt ?2 is ONZE bler-
} kelder. 

ï 

[ A l g e m e e n a g e n t voor Be lg ië : ; 
I ABTS, S t e e n w e g op T i e n e n , 94, ï 
j K o r b e e k - L o . S 

O p g e p a s t voor n a m a a k D O R T ' ï 
« 

H E T W I T T E PAARD ; 
W a n d e l i n g e n . s t r a a t , 14, te Leu - ; 
v e n . : 

P a s s e n d a a n g e n a a m lokaa l voor ; 
v e r g a d e r i n g e n e n k lubs . Z 
Bes te d r a n k e n t e g e n m a t i g e : 
p r i j z e n . ^,. ï 

W-VLAANDEREN 

VL. NAT. LANDDAG 
De autobus, ingelegd door gewest Oo>-

lende, venreks te WESTENDE <Kerk), 
im 11 u. en neemt achtereenvolgens de 
deelnemers op te MIDDELKERKE <Kerk 
11 u. 101, STENE iDerbvlaan U u. 20), 
OOSTENDE .Klein Panj.s 11 u. 30). GIS
TEL I Markt 11 u. 455), WESTKERBiE 
(Kerk, rond 12 u.). 

Een tweede car vertrekt uit De Panne en 
yal ovei' Veume, Diksmuide, Roeseiare, 
Oudenarde, Ninove rijden: vertrek te 
9 u. 30 uit De Panne, rond 10 u. re Diks
muide, om 10 !i. 45 ongeveer te Roe-^lai-e, 
enz... 

Iedereen brengt de knapzak inee om 
lussen 12 en 13 u. ie middagmalen bij 
kmd. Paul Vandenoortgaie in de gekende 
herberg « De Kalvaar » te VOORDE bij 
Ninove. De i-eis zal onder leidmg staan 
van kmd. Vanmaldergem die de streek 
goed kern en ons er van zal weten -.e ver
tellen. 

B.̂ UGGE NAAR LANDDAG 
Vertrek 12 uur 45 bij bierhuis « Putje ». 

^Prijs 75 F. lerkennmgsieken inl>egTepen'). 
Inschrijven voor 27 mei bij J an Van Tal
den, 25, Verbrand Nieuwland. Brugge 
•giro 4414.47). 

B oeren Bed rog 

QUARRE Lucien, arbeider. 

(Vervolg van blz. 8) 
Toch verdedigden de C.V.P. en B.B.-

bladen verder hardknekkig de zwausbaroo^ 
want zegden zij wij hebben een goede Mi
nister van Landbouw. Hij wil wel maar 
hij kan niets bekomen ». . Beste boeren, 
wat doet gij op het hof met een stier die 
wel wij maar niets kan •?... Een C.V.P.-
regering, door V verkozen, waarvan gij 
niets kunt bekomen ! Een B.B.. die boft 
op zijn honderdduizenden leden, die U 
voor het lapje houdt, ! Vlaamse boeren, 
vi«dt gij ook niet dat die hele stal aan
getast is door alle mogelijke kwalen : 
T.B.C.,- Besmettelijke verwerpen. ., Gras-
hoest-, Mond- en Klauwzeer. 

Dat het hoog tijd wordt een grondige 
stalzuivering te doen en nieuwe produc
tieve koeien op stal te brengen. Pas echter 
op voor de blauwe : De liberalen zijn even 
schuldig als de C.V.P., want ' regeren mee 
en zijn niets anders dan de vertegenwoor-
^ e r s der Industriebarounen, die ook de 
index laag willen houden. 
,Ook geen rode, want de socialisten aan
zien de boer niet voor werkman, maar wel 
-Vflor kapit«H8t! - •. Vlaamse boeren, O lieb# 

maar één keuze : schaart V rondt)ni ile 
VOLKSUNIE- de Vlaams Nationale Partij-
die wat personen en progrannna betreft, 
V op christelijk gebied heel wat meer 
waarborgen biedt dan de onchristelijk 
doende C.V.P.- Zo gij niet vrilt vergaan 
komt dan naar de VOLKSUNIE, waar de 
ontwikkelde boerenzonen zitten die h a n 
stand niet in de steek laten. In de VOLKS^ 
UNIE alleen zitten uw vrienden i-n wordt 
gij niet bedrogen en uitgezogen ! 
DOOR SCHA EN SCHANDE" WORDT 

>IEN WIJS 
DOCH HIJ BET.4ALT DE DUBBELE 

PRIJS 
DIE -DOMMER DAN DE EZEL- 'T BEEN 
STOOT TWEEMAAL A.*N DEZELFDE 

STEEN; 
Een Volksunieboer. 

Boeren, abonneer U op het blad der 
VOLKSUNIE tot einde 60,door storting 
van 50 F. op P.R. 5445.46 van Wim Jorts-
sen te Brussel. 

Boeren neem deel a a n de Ttaams dag 
te S tKw. Lennik (Eizeringen, Molen van 
Fluit) Zondag 2» mei te IS uur. Een «boerst 
liUdo Sels spreekt er voor d« boeren. 

ANTWERPEN 
Dat de Landdag een sukses zal worden 

betwijfelen wij geenszins, want als overal 
zoveel inschrijvingen zijn als hier in Ant
werpen dan zal de weide te klein zijn. 
Cijfers noemen doen wij niet, dat zal 
men de 29ste wel zien. 

Ook zijn er plakkers aan het werk ge
weest die overal de aanplakborden versierd 
hebben met de zeer goed geslaagde aan-
plakbrieven van de Landdag. 

Nog enkele richtlijnen voor 29 mei : 
samenkomst op de Plantijn-Moretuslei 
(aan Ooststatie) te 10 urn- stipt. Vertrek 
om 10 u. 30. Indien er nog inschrijvers 
zijn gelieve zo spoedig mogelijk naam en 
adres op te geven aan Wim Maes, Lan-
teemhof straat, 28, te Borgerhout itel. 
39.92.06). 

Eten mee brengen voor gans de dag. In
dien m bezit van wagen, merk, aantal 
plaatsen (bezet of onbezet) en zo moge
lijk bezit van Leeuwenvlag opgeven a.u.b. 

JORIS. 

BOUCHOUT 
JEF VAN HOOF-MONUMENT 

De gemeente BoeclM>ut bij .Antwerpen 
bereidt een grootse herdenking voor van 
zijn geliefde en beroemde dorpsgenoot, 
wijlen Meester Jef Van Hoof. 

Inderdaad, op zondag 12 juni e.k. zal 
een monument onthuld worden, dat door 
de V.T.B.-V.A.B. aan de gemeente B«e-
chout wordt geschonken. 

Het monument wordt uitgevoerd naar 
een ontwerp van architect Segers, terwijl 
het grote M middenblad » gebeeldhouwd 
werd door de heer A. Poels, met daarnaast 
in medaillon het half-verheven beeldhouw
werk van G. van Raemdonck, dat de zo 
bekende "^J^^ J> ^an de Meester voor
stelt. -^ " -i-" • 

Het wordt een Vlaamse Hooi;dag met de 
medewerking van de meesters Staf Nees 
en Flor Peeters, van het versterkt Koper-
eniïemhle %an het N.I.R. o.l.v. Pieter Lee
mans en zang van Renaat Ver!)riiggen. 
GROOT KAMPIOENLNBAL 
in OPENLUCHT, op 11 juni I9()U. ie 'ÏO u. 
op het Terrein van ROLSKATING. Foor
plein Ie Borgerhout. ingericht door de 
Ilandbalploeg met Supporters S A.P.A. in 
samenwerkinc met .. DE PALLIETERS >, 
Rulienshof. Groenplaats, !), A,ntwerpen, 
verzorgd door het internationaal l>e-
faamdc OBEB-BAYEBN-OBKEST (16 
uitvoerders). HUMMEL-BUMMEL, onder 
leiding van LUD AKOGKR. Jodelaarster : 
LIZY LAMBOTTE. een bal *at de stout
ste verwachtingen -/.al overtreffen met 
pohfp Ober B.i>crnfie leute en gezelligheid. 

KASSELT 
Aan de per^^onen d;c wensen met de bus 

enkele nieuwe abonnementen. 
Voor de personen die wen.sen met de bus 

mede 'e gaan naar St Kwinlen.s-Lennik 

naar de 2de Vlaamse Landdag vragen we 
van zich zo spoedig mogelijk In te schj-ij-
ven bij Pol Guei-ny, Spooi-wegstraat, :143, 
of Jef Jacobs, St. Hubertusstraat, 44, 
Hasselt. 

In de streek van Hasselt werden even
eens een 1,000-tal Volksuniebladen m de 
huisbussen gepost. 

HERK DE STAD 
De kern Herk de Stad heeft tijdens de 

afgelopen week actief werk gepresteerd. I n 
de meeste gemeenten werden plakbrieven 
voor de landdag uilgehangen. In de ge
meente Lumm.en werden eveneens Volks» 
uniebladen van deur tot deur bedeeld. 

Ondertussen zijn reeds heel wat inschrij
vingen voor de Landdag binnengekomen 
zodat we de autobus over Herk zullen ia-
ten rijden. In.schrijvingen kunnen nog 
steeds genomen worden bij Ir. Clem Cole-
mont. 

Wij vernamen het overlijden te 
EVERE 
van Mevrouv» PERDAENS, echtge
note van dhr. Leo DE SMET en 
moedei- van Jos DE SMET-VAN 
BRAEKEL te Wambeke. 

De VOLKSUNIE betuigt aan de 
beproefde familieleden haar op
recht kristelijke deeltieming-. 

ÊOEKERTJES 

GEVRAAGD : Handelsvertegen
woordiger voor tekstielzaak voor 
Brabant en Limburg, om klein
handelaars te bezoeken (speciaJi-
teit van schorten, pyjama's, slaap-
klederen). Schrijven : V. T. kan
toor b!ad. 

Het ^ezin van -Dr en Mevr. Van 
Wategem, te Anderlecht, werd ver
rijkt met een flink dochtertje IN-
GRID. 

De VOLKSUNIE wenst de ouders 
van harte geluk. 

VLAAMSE LANDDAG 
KEISAANDUIDINGEN 

Hei IS aangewezen /.oveel mogelijk in 
groep oo te komen, door het inlichten van 
bussen ot fiets- en aur,okaravan«n. 

Vlaggen en wimpels voor auto's en fiei-
.~en kan men bekomen bij P. Lcplat 

Een kongreskaart vocn- vermindering op 
het spoor, 25 ' i , en 35 ''i lot 50 '« voor 
gi-oepen van. 10 personen) kan eveneens 
bij hem aangevraagd i beste eindpunt 
Bi-u.ssel-Z,uid). Verder iö er het buurt-
spoor van uit Biussel-Zuid of de Ninoof-
^he poort. 

Laat niet na onmiddellijk om de nodige 
inhchtmgen te vragen bij uw afdehngen 
of de nodige afspraak te maken. 29 Mei 
1960 za) een indrukwekkende concentrische 
ocht van jong en oua te zien geven. 

Er is ook gelegenlieid too kamperen bij 
het ten-ein zelf en in O.L.V. Lombeek. 

Het feestterrein is te bereiken per 
buirrtspoorweg van uit Bru.ssel-Zuid iJa-
marpleini met de lijn voor Leerbeek ' D 
die om het uur vertrekt, te 12 u. 07, 
13 u. 07, 14 u. 07, enz., en de weg ailegc 
in 40 minuten tot aan de halte Gooik-op-
Lombeek t Belletriene i op 10 minuten van 
het lerrem dat van daar uit zichtbaar is. 
Een bus zal u daai- afhalen. 

Voor de terugweg van de Belletriene 
naar Bi-ussel-Zuid vertrekt de t ram om 
17 u. 10, 18 u. 10, enz., met een laatste 
t ram ie 21 u. 45 die op liet Jamai-plein 
aankorrtt te 22 u. 28. 

Een tweede tramlijn <Ni) vertrekt van 
uit Brussel aan de Ninoofse Poca-t. op 10-' 
van liet Zuidsiation «• op 20' van het 

' Noords:ation. Van de Ninoofse Poort ver
trekt elk- 1 2 uur een tram om 12 u. 15. 
12 u. 45, 13 u. 15 enz. en dcet 35' lot aan 
de halte Eizeringen op 1 2 uur van het 
lerreia. Een autobus is daar ter beschik
king tot aan het ten-ein. Van uit Ninove 
(Burcht) vertrekt elk 1 2 uur op hetzelfde 
uur en oo dezelfde lijn een tram die Ei-
.ieringen bereikt op 1 '4 uur. 

Voor de terugweg verti-e'ct men liever 
van uit Schoon Verbond op de steenweg 
Bnissel-Ninove, punt dat ^n uit O.L.V. 
Lombeek beter ia bereiken is. De t ram 
naar Brussel (Ninoofse poort) vertrekt 
iüer om 18 u. OS, 18 u. 36, enz. tot de 
laatste t ram 23 u. 06. In de richting Ni
nove is het vertrekuur op 17 u. 27, en 
17 u. 57, enz. tot de laatste tram op 22. u. 
57 en 23 u. 57. 

£>e aandacht weeë er ook op; gerestagd 
vooral van bnsrelzigers en reizigers vaa 

ver dat iii'.;ii i:i c-*" voormiddag en ook 
over de middaguren het prachtig histo
risch kasteel van Gaasbeek kan bezoeken 
ondei- geleide. Dit kasteel waarvan Mau-
n t s Roeianls conservatoi' is heeft een be
langrijk aandeel gehad in de opstand der 
Nederlanden tegen Spanje. Van daaruit 
heeft men ook een pracliiig vergezicht op 
het Pajottenland. In de kerk van O.L.V. 
Lombeek zelf wacht het vermaarde relabel 
op een bezoek van zoveel mogelijk deel
nemers. 

DE WEKROEP VOOB DE LANDDAG 
De alles overheersende slogan is de 

roep om een vrij federaal Vlaanderen. 
Niet een federaal België maar eea vrij 
federaal Vlaanderen, dit is Vlaanderen 
eerst in het centrum onzer bekommei-ms 
met een primair zelfbestuur en als zoda
nig organisch aandeelnemend in een rui
mer federaal verband. 

Zulks is niet alleen een opgave, maar 
ook een Belgische plicht. Het is de plicht 
van de hoogste instanties in dit land om 
ïn een geest van hoge staatsmanszin door 
een federaal pakt, dat de Vlaamse ont
voogding eindelijk, voluit erkent, een ein
de te stellen aaii de Vlaams-Waalse tegen
stellingen e n aan- de miseries van de. 
Vlaamse strijd die de unitaire staat cms 
opdringt. 

.Alleen dooi' liet federalisme kan Vlaan
deren ziclizelf zijn m een veiUge en op^n 
aemokratie en zoals alle andere volkeren 
een normaal openbaar leven kennen. Het 
unitaire België is een vervalste usurpato-
rische demokratie die niet beantwoordt 
noch aan Vlaanderen, noch aan 'Wallonië 
en tegen Vlaanderen een bestendige voog,-
dij en roofpolitiek voert door achtermt-
.stelling op sociaai-ekonomi.sch gebied en 
kultm-eel gebied en door prijsgave van 
zijn grondgebied, aan een verfransend 
centralisme. De achteruitsteliing is wi-aa"ii-
loepend op aUe gebied : toekomstmoge
lijkheden voor onze jeugd, wetenschaps
beleid en kultuurzorg, mdustriali&ade en 
werkverschaffing (werkloosheid en mobili
teit enz^ Thans beraamt men zgn- met de 
hulp van Europa een nieuwe aanslag op 
Vlaams Brahant. Wij zeggen neen gedaan 
met de hypokrisie. Er beslaat nog een an-
dei- Europa, niet dat der staten maar da i 
der volkeren op een federale grondslag 
naar Zwitsers vocffbeeld. Het is met da t 
grote Ideaal vooi- ogen dat wij de Vlaam
se strijd moeten voeren. Het is- ook in dit 
verband dat -wij nader tot Nederl»id. ko
men. 
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B* B« - BoerenBeloging 

BoerenBedrog ! 

VRü /FEDERAAL 
VLAANDEREN 

in Btlqiï 

Heer Eyskens iel : a« kas is bodemleeg i 
de vossen waren al weg met het deeg... 
Nog zeuren de boeren : « Boeren in Nood n 
en 't CeeVeePeke nijpt lien verder Dood I 

ZO BEGON HET... 

Tot de jaren 56-57 kende onze ekonomie 
een heropbloei in al haar takken. De daar
bij betrolücenen kenden vanzelfsprekend 
een evenredige verhoging van winsten. 

Onze regeerders en politiekers waren 
het nochtans eens om te zeggen, dat al
leen de landbouw, ondanks zijn geleverde 
Inspanningen voor — en inderdaad ook 
werkelijk bekomen — hogere en l)etere 
productie, niet genoten had van deze uit* 
zonderlijke verhoging van welvaart. Ja» 
dat het inkomen van de landbouw enkel 
op 50 % lag der andere bedrijfstakken on
zer ekonomie. 

Terecht vroegen onze boeren bij deze 
onbeschaamde bekentenis onzer politiekers 
en regeerders zich verbauwereerd af : 
<{ Waaraan hebben wij, deftige en arbeid
zame boerenstand, deze miskenning ver
diend ? >i. Zij konden slechts hopen dat 
na deze bekentenis zij in de toekomst re
delijker zouden behandeld worden door 
toepassing van het K Loon naar werk » 
en het « Alle Belgen zijn gelijk voor de 
wet ». 

Deze hoop groeide want wij stonden 
voor nieuwe verkiezingen. De boeren ver
gaten de vroegere lam- en lafheid der 
C.V.P. (Koningskwestie, enz.) en stemden 
met geestdrift voor de partij die heilig 
verzekerde, gedaatn tr^'«»»«! maken met 
de bastaardbehaudeiing der boeren en hen 
«Is eerste geschenk één miljard per jaar 
meer beloofde uit de politieke loterij... De 
C.V.P. hamerde hen in, dat in haar schoot 
een groot wonderdoener was opgestaan 
die alle kwalen helen kon en ieders ver
langen bevredigen. Die nieuwe en moder
ne profeet had — evenals St. Pieter — al» 
simbool een sleutel, die hen wel niet de 
hemel, maar toch het aards paradijs zou 
openen, Aan die sleutel hing ook een 
Plan .. niet het Plan de Man, maar het 
plan van een andere plantrekker; Sleu-
tefanans Eyskens ! 

PLANTREKKERS 

De C.V.P. behaalde de overwinning. Het 
hart der boeren popelde .. 

Nu zouden zij loon naar werk ontvan
gen. De erkenning van h\;n Ironw aan de 
partij waarvoor zij traditi'^ Teel stemden. 
Nu zou er geregeerd w^r-J.-n volgens de 
pirincipes der chrisleli.ke verdelende 
rechtvaardigheid! Het rechtvaardig loon 
van de werker onthouden is immers een 
wnakroepende zonde ! 

Tie C.V.P.-Eerste Minister Professor 
Sl":'.e'inans Eyskens begiftigde hen met 
Klit minder dan een (( Baron » als Minis
ter van Landbouw. Die Baron was daar
bij ook nog advokaat. 

Oud-advokaat van de Boerenbond nog 
weJ I Van nature uit staan onze boeren 
nu wel wantrouwig tegenover baronnen 
en advokaten, en hier waren de twee in 
één persoon verenigid maar redeneerden 
l i j ten slotte l de Boerenbond zal vroeger 
wel die gewiekste vos in dienst genomen 
hebben omdat JiiJ uitstekend de ffnan'^ 
cièle, commercièie en andere belangen 
van de B. B. kon verdedigen. En nu werd 
dit groot talent ter hunner beschikking 
gesteld, om met zijn geslepen tong hun 
boerenbelangen te verdedigen. 

De ontroering werd onze boeren- te 
machtig en daardoor vergaten zij het al
oude spreekwoord : « Als de vos de passie 
preekt, boerkes hoedt uw ganzen ». 

Sleutelmans Eyskeng ging dan tot de ak-
tie over. Hij predikte dat onze ekonomie 
slabakte en dat het nieuwe Europa in aan
tocht was. Er moesten offers gebracht 
worden om onze ekonomie (lees Waalse 
zwaar-industrie) uit de penarie te helpen 
en op nieuw-Europese leest te schoeien. 
Het leven mocht niet duurder worden om 
de lonen te kunnen stabiliseren. De Sleu
tel draaide een driedubbel slot op de in
dex. Die index werd weldra voor de boe
ren een nachtmerrie, waarvan zij ook bij 
klaren dage werden bereden. De Sleutel 
sloeg hen onbarmhartig dikke knobbels op 
hun harde schedels en. . grote gaten in 
hun geldbeugel. 

Want kurieus genoeg, het waren de boe
ren, die in de voorgaande jaren niet ge
noten hadden van de buitengewone win
sten opgestreken door andere takken on
zer ekonomie, die nu zware en wurgende 
offers moesten brengen opdat o.a. de 
Waalse groot-industrie niet minder zou 
gaan verdienen ! De vroegere misdeelden 
werden verder afgestroopt om de vroegere 
profiteurs verder te laten profiteren ! De 
C.V.P.-regering veilioogde zelf — soms tot 
50 % — de prijzen van eigen staatsdien
sten : posttarieven, spoor, enz.; verder 
overdrachttaksi, benzine, stookolie, enz. 
Liet allerhande prijsverhogingen toe in de 
privé-sektoren. Dit alles duwde de index 
naar omhoog, die desondanks toch op het
zelfde peil moest blijven ; Dit . ten koste 
van verlaging van het prijspeil der land-
bouwprodukten ! Ook de prijzen der 
landbouwgrondstoffen stegen, want ook 
hier speelde geen index . 

Ondanks het feit dat de productiviteits-
index van de landi)ouw in een paar tiental 
jaren steeg van 100 tot 206, voerden d« 
C.V.P.-bladen als afleidingsmanoeuver nu 
campagne om de boeren aan te zetten 
K nog meer beter en goedkoper te prodtt-

«eren •». 
Boeren werkt harder en nog meer uren, 

of anders gezegd : produceer en kreveer ! 
Inmiddels vergaten die door de boeren ver
kozen raadgevers ook niet hun eigen 
(( ereloon » met 33 % te verhogen... 

B.B. OF B.OERENB.EDROG 

D« koord rond de boerenhalzen begon 
te schroeven. Dan kwam de buitengewone 
droogte. 

Het onafhankelijke Boerenfront betoog
de te Mechelen. Het droogde verder en de 
sleutel klopte door. Ook verstokte C.V.P.-
boeren en B.B.-ers grolden en stuurden 
dreigende sommaties aan hun leiders om 
ook te t>etogen .. 

De C.V.P.-regering en de B.B. zaten met 
de handen in het haar. Tot nu toe had
den die « twee handen op een buik » de 
boeren koest gehouden met om de week 
een communiqué te laten verschijnen dat 
on\eranderlijk luidde : (( De B.B. manda
tarissen werden door de Weledele Heer 
Baron de Vleeschouwer, Minister van 
Landbouw minzaam ontvangen. Hij zal 
welwillend, en/,. » Hoeveel sigaren er ge
rookt werden en hoeveel glazen porto ge
dronken werd nooit vermeld. 

DE SLEUTEL KLOPT OP ONZE 

KOP, 

DAT... TROOST ONS MET EEN 

DIKKE MOP 

Wat nu gebeurde kan niet anders zijn 
dan een kneep ontsproten uit het brein 
van een oude doorwinterde vos. Het be
wees tevens dat men die trouwe boeren 
voor nog minder nam dan sufferds en sim-
pelen van geest! De boeren wilden beto
gen ? 

Wel ze zouden hun betoging hebben. 
Men zou het zo aanleggen dat door die 
betoging hun mistevredenheid een uitlaat 
kreeg en dat het meteen een machtsver
toon werd om de sterkte van B.B. en 
C.V.P. te demonstreren ! Men zou het mis
noegen der grollende boeren tegen B.B. 
en C.V.P. op hun eigen kosten omzetten 
tot meerdere eer en glorie dierzelfde B.B. 
en C.V.P. Men zou te Brussel « deftig be
togen tegen » niemand of niets » ! Alleen 
om aan de Brusselaars te laten weten 
<( dat het gedroogd had »• Aan dezelfde 
Brusselaars die zo tevreden waren geweest 
over het zonnig weer. Men zou hen a.u.b. 
vragen 25 centiemen meer te willen geven 
<( voor ons melk » '. En ze kwamen die 
steeds uitgebuite en misleide boeren en 
marsjeerden en defileerden met niets
zeggende B.B.-spandoeken voor hun lei
ders, die post gevat hadden op de trappen 
van het geld- of beursgebouw . Dat ge
bouw was aan de meesten van die leiders 
wel niet onbekend, al zaten zij er deze 
maal met de rug naartoe. 

Duizenden boeren met van zorgen door
groefde gezichten, met door arbeid ge
kromde ruggen en verweerde handen mars
jeerden vóór die heren met fijne pollen... 
en velen namen hun hoed of petje af. . 
En nu, dachten ze, zal het wel gaan ko
men, 

HARD WAS WEER DE LES : 

EEN WIND IN EEN FLES ! 

Een paar dageu daarop werd de melk
prijs verhoogd met 25 et. Een gewone aan
passing aan de winterrichtprijs, zoals ie
der jaar gebeurt. De C.V.P. en B.B.-bla-
den echter maakten de boeren wijs . dit 
is het eerste resultaat der betoging • 

Na het vertrek der boeren hadden na
melijk de Brusselaars onmiddellijk het 
parlement bestormd om 25 et. meer te 
mogen betalen. Een tweede resultaat 
bleef uit! 

De uitvoer der aardappelen bleef verbo
den... Slechts maanden nadien werd het 
verbod opgeheven omdat de boeren met 
hun voorraden bleven zitten. De uitvoer 
kwam echter niet op gang... want intussen 
hadden andere landen onze buitenlandse 
markten ingenomen en verzadigd. Dit na
delig gevolg zal ook in de komende jaren 
nawerken op de buitenlandse markt. De 
prijzen der kwaliteitsaardappelen zijn nu 
gevoelig gedaald en doorsneekwaliteit zal 
dienen aangewend als veevoeder. 

Goocheltoeren met de basisprijs der 
melk, langs het vetgehalte om. Zomerprijs 
5 et. d.w.z. eerst 50 et. af en dan weer 
S et. bij ! 

Boeren, vergelijk eens 5 et. opslag met 
de 75.000 F. opslag die de C.V.P.-parlemen-
tairen zichzelf gaven ? ! Om ook aan 
75.000 F. te komen moet gij 1.500.000 liter 
melk leveren of de jaarproductie van 375 
koeien met een jaargemiddelte van 4.000 
lit. En die mannen melken maar één koe : 
.. de nooit droogstaande koe van uw goed
gelovigheid en trouw ! 

De vette varkens (niet van de C.V.P.) 
worden verkocht tégen 16 tot 17 F. het 
kgr. of 10 F. beneden de richtprijs ! Wat 
doet de regering ? Waar blijft hier « uw » 
geld uit het Landbouwfonds ? Met groot 
verlies werden honderdduizenden leg
hennen en vetkieken afgeslacht. Eieren 
werden verkocht van 0.80 et. tot 1.25 F. 
De regering liet toch de Invoer toe van 
eieren uit Israël en China tegen dumping-
prijzen. 

De door de C.V.P. gestemde pensioenwet 
cal nu ook de kleine boer doen betalen 
en in plaats van op 65 zult gij het eerst 
op 67 jaar oud genieten ! 

Bij de bespreking over de verhoging der 
pachten waren de helft der C.V.P.-er« 
voor verhoging. Als de boer moet betalen 
mag de index naar omhoog. 

DE SLEUTEL i 

UW BESTE KANS 

EEN MJLJARDENDANS 
(( Voor een rampenfonds, geen geld in 

kas » zei Sleutelmans Eyskens. We nemen 
aan dat de socialisten een lege kas na
lieten. Moest de C.V.P. dan niet beginnen 

. met (( De Tering naar de Nering » te zet
ten ? En niet met nog meer miljarden 
gooien ! Hoelang zou een boer blijven boe
ren volgens hetzelfde procédé 7 

Meer nutteloze miljarden voor Lands
verdediging. Miljarden voor negers, die 
hen daarbij nog voor de gek houden ! Mil
jarden voor onproductieve Waalse mijnen! 

Miljarden voor... enz. Onlangs hebt U 
In uw dagblad gelezen dat 10 miljoen 
werd uitgegeven aan een kasteel bestemd 
voor de Directeur van de Nationale Bank. 
Daarbij kwamen nog 14 miljoen voor ver
fraaiing en bemeubeling . waaronder een 
post van 1.700.000 F. voor lusters en gor
dijnen. Samen 24 miljoen ! 

Wat denken daarover onze onteigend© 
polderboeren, die tevergeefs op vergoeding 
w.achten ? Wij geloven niet dat deze Di
recteur ook zoveel formulieren iitfttt 'tnbe-
ten invullen als onze boeren wanneer zij 
een paar franken willen bekomen voor 
een nuttige verbetering van hun stal of 
beerput! 

MILJAAR DE MILJAAR ! 

WAAR BLIJFT ONS MILJAAR 

PER JAAR 
Eigenlijk is dat voor de verkiezingen 

door de C.V.P. beloofde miljard per jaar 
een peulschil verdeeld over 250.000 boeren
gezinnen. Vooral als men het vergelijlrt 
bij de 50 miljard, die sinds de oorlog nut
teloos aan enkele onproductieve mijnen 
der Waalse Borinage werden vergooid. 
Maar de C.V.P. wist dat het zo lokkend 
klonk in de oren der boeren .. één mil
jard ! De zwansbaron De Vleeschouwer 
zegde reeds vroeger wanneer hem aan de
ze belofte werd herinnerd : « Ja, maar ik 
ben de C.V.P. niet! n. 

Onlangs nog op het C.V.P.-congres te 
Brussel vroegen enkele afgevaardigden 
aan Sleutelmans Eyskens (( Wanneer die 
koe nu ging kalven ? » Antwoord : (( Dat 
miljard ! maar dat hebben de boeren al 
lang gekregen en nog meer dan dat ». 
Daarmee konden zij het stellen en met de 
knikkers gaan spelen... Ziet ge, boeren, 
die koe heeft gekalfd - verworpen - en gij, 
dwaze boeren, hebt het niet bemerkt 

Daarna l>egon het welverzorgde B.B.-
blad aan de boeren diets te maken, dat 
de boeren dat geld niet zoudeu in handen 
krijgen (want gij zijt verkwisters) maar 
dat het zou dienen voor « struktnurher-
vormingen en - verbeteringen in de land
bouw ; toelagen aan veeprijskampen, land-
om ü beter te leren boeren. Nu, boeren 
bouwonderwijs, verkavelingen enz. Kortom 
gij weet best wat er van toelagen nog 
overblijft wanneer zij perst verkaveld wor
den door de administratie ! O, die geleerde 
artikels over struktuurhervorminngen waar 
de boer geen snars van begrijpt . Die ko
men in het kort gezegd hier op neer dat 
dik 100.000 boeren moeten verdwijnen ! 

Die dan naar Brussel, Wallonië of Noord 
Frankrijk zullen kunnen gaan werken als 
metserdiener, mijnwerker of fabrieksarbei
der. Want IS, boeren, zal men eerst geen 
kosteloze heromscholing geven tot een 
andere goede stiel en gedurende een vol 
jaar 80% van uw loon uitbetalen zonder 
werken, zoals men dit met de Waalse en 
Italiaanse mijnwerkers uit de Borinage 
doet. Want gij zijt maar Vlamingen, ver
geet dit niet ! 

SCHIET NIET OP DE PIANIST 
'T IS MAAR EEN ARME TIST ! 

Die fameuze betoging «Boeren in Nood» 
werd dus een kleine wind in een grote fles. 

Alleen de spoorwegen, autobusuitbaters 
en Brusselse cafébazen hebben er baat bij 
gehad. Die l>etoging was niet nodig want 
om werkelijk iets te bekomen hadden die 
C.V.P.-parlementairen die voor U zaten te 
pronken, alleen maar hun werk moeten 
doen door aan Sleutelmans Eyskens. t« 
zeggen : « Halt, wij willen het zo en niet 
anders, zoniet stemmen wij uw begrotin
gen niet meer ». Een gevallen regering is 
gemakkelijker te vervangen dan een goede 
koe ! Maar nu een begroting (i tegen nie
mand of niets » en de boeren verlagen tot 
bedelen bij de Brusselaars ! 

Boeren, een paard dat geen paard meer 
Is, is een muilezel ! Een stier die geen 
stier meer is, is een o s ! Akkoord ? 

Veertien dagen voor nieuwjaar speelde 
het hoofdbestuur van de B.B. dan nog wat 
pantomine : het dreigde de C.V.P.-rege
ring politieke gevolgen te zullen trekken 
indien voor Nieuwjaar niets werd gedaan ., 
Eyskens deed of hij niets wist... en de 
B.B. trok zich stil terug In haar schelp. 

(Lees door Uz. 7), 
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S t . - K w i n t e n s - L E N N I K cBrabano 

VOETZOEKERS EN STINKBOMMEN 

UITDAGERS KIEM 6EIEI 
.ENIG PASSEND ANTWOORD. 

Naar de franstaliire patriotten ons jongeren proberen wijs 
te maken hebben zij het Duits nationaal-socialisme bevochten 
omdat die Duitse imperialisten vreemde — in hun geval Bel
gische — bodem wilden veroveren. Hitler is echter in hen ge
varen. Hij heeft bezit genomen van hun geest. En thans willen 
zij hun grote leermeester nabootsen door Vlaams gebied te ver
overen. De C.V.P. heeft deze grote muilen acht Vlaamse ge
meenten — die samen als grondgebied de helft van de huidige 
Brusselse agglomeratie uit maken — in de bek gegooid in af
wachting dat ze hen binnen tien jaar de rest van Brabant le
vert. De vraatzucht van deze Belgische Gaullisten is daarmee 
echter niet bevredigd. Zij willen dadelijk alles. 

Ook te St. Pieters-Leeuw wilden ze met een 60-tal van over
al aangevoerde luisteraars een meeting beleggen. Slecht be
kwam het hen. De flaminganten en nationalisten uit St. Pie
ters-Leeuw hebben hen — broederlijk verenigd — het passende 
antwoord bezorgd. 

Het was een driepartijenaktie 
van de beste soort — ditmaal niet 
verboden door Theo Lefèvre. Er 
sprak een C.V.P. oud-eerste-minis-
ter Duvieusart , een groot socialis
tisch licht Bracops, de burgemees
ter van Anderlecht, en de voorzitter 
van Brusselse liberale federatie, se
nator De Rauw. Samen waren ze 
erin geslaagd tien franskiljons uit 
St. Pieters-Leeuw op te trommelen. 
Een 60-tal Brusselaars vulden de 
franskiljonse klan aan. Zij stonden 
tegenover een 80-tal flaminganten 
en Vlaams-nationalisten. 

De franskiljons te St. Pieters 
Leeuw worden aangevoerd — zoals 
gewoonlijk rond Brussel — door de 
C.V.P. burgemeester. 

Op bewuste vergadering waar 
men opkwam voor de tweetaligheid 
werd praktisch uitsluitend Frans 
gesproken of probeerde men het 
tenminste te spreken. Want de 
plaatselijke voorzitter was nog 
maar pas met zijn Franse inleiding 
begonnen of het regende stinkbom
men en voetzoekers. 

Heel wat franselaars konden die 
atmosfeer niet aan en trokken naar 
huis. Bracops, de socialistische bur
gemeester van Anderlecht, zou het 
dan maar doen. 

UITDAGERS KLEM GEZET 
Hij probeerde zeem rond de 

baard van het Vlaams publiek te 
smeren, maar hij had nu eenmaal 
niet met sullen te doen. Zijn Vlaams 

publiek begreep niet dat deze ver
dediger van de werkman de taal 
van een klein percent bourgeois 
kwam verdedigen tegen de enige 
taal, die de Vlaamse werklieden van 
St. Pieters-Leeuw machtig zijn. 

Ten einde raad moesten de in
richters het woord verlenen aan de 
tegenpartij waarop Mr. Daniël De 
Coninck onder uitbundig gejuich de 
taaiimperialisten in hun hemd zette 
en het federalisme verdedigde. 

Nadien probeerde de liberale se
nator De Rauw vruchteloos wat te 
vertellen. 

Zijn taal werd niet begrepen en 
na een nieuwe reeks voetzoekers en 
stinkbommen gaf hij het op. 

Toen verschenen de ontboden 
rijkswachters. Niemand stoorde er 
zich aan. Na een poosje verlieten de 
nationalisten vrijwillig de zaal, 
onder enkele kreten van « Vive 
la France » en een daverende 
Vlaamse Leeuw. 

Toen de C.V.P.-er Duvieusart be
gon te spreken waren er nog een 30-
tal aanwezigen over en nog was het 
verzet niet geluwd. 

Duvieusart kloeg erover dat men 
de franstalige Hitlerianen geen vrij 
spel liet. 

Hij weet nog niet dat de weer
stand in ons land waakt ! 

Het Volk schreef dat alle soort
gelijke meetingen rond Brussel 
zullen overhoop gezet worden. Wat 
ons verheugt. Wij hopen dus de vol
gende maal ook A.C.V.-ers naast 
ons te zien I 

^ 


