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« D E Y O L K S U N I E » V. Z. W

WAARHEEN GAAT HET LAND ?

De B. S. P. heeft h a a r jaarujks kongres
geuouaen in bijzijn van de eerste minister en de sociaiisusche ministers. Inderdaad is de B. S P., ZIJ het niet alleen, regerende p a n i j . I>e veraniwoordelijkneid
voor het l^nasbestuur, de noodzaKelijKneid
de medepartners te omzien, algemene taKtische overwegingen maKen het de socialisten onmogelijK revo^uuonaire taal te
voeren of marxistische geloofsbelijdenissen af te leggen.
Wij zulien er daarom goed a a n doen niet
te veei te luisteren n a a r hetgeen zij zeggen, m a a r des te aandachtiger toe te kijken n a a r hun daden, n a a r de pohtiek die
zij voeren. Wanneer men het geheel oversciiouwt, van de poliiiek, gevoerd door de
sociaiisusche ministeis en door het ABVV,
dan kan men niet blind blijven voor het
leit dat er onmiskenbaar een lijn in steekt,
dat ei- planmatig gewerkt wordt in een
welbepaalde richting. Ook wanneer de sociahstische doctrine onder de mantel gehouden wordt bhjtt zij niettemin de socialistische politieK inspireren. Het marxisme
werd niet verloociiend of afgezworen.
Daarom is het niet overbodig even de
grondstelJngen van deze ideologie in herinnering te brengen.
Dat de sociahsten vooreerst demokraten
zijn op h u n manier dat mogen we om te
beginnen nooit vergeten, want zij schermen nogal graag met het woord « demokraiie», woord dat zeer verscnillende ladingen kan dekken...
Emile Vanderveide heeft het duidelijk
geformuleerd : «Tout socialiste par cela
seul qu'ii est socialiste est et doit être logiquement anti-parlementaire ». De socialisten gebruiken (of misbruiken) het parlementarisme zolang zij niet sterk genoeg
zijn om het uit te scnakelen, om de diktatuur van het proletariaat te vestigen. Vandaar hun woede tegen de fascisten die deden wat zij wilden doen en hen het gras
voor de voeten wegmaaiden. Om de klassenloze maatschappij en het gelijkheidsideaal te verwezenlijken willen zij de
staatsmacht veroveren en aanwenden om
hiin doeleinden te bereiken. Vandaar dat
zij verwoede etatisten zijn. Zij willen steeds
maar de staatsmacht uitbreiden. Dat merkt
men toch duidelijk in hun politiek. Hun
klassenstrijdideologie brengt hen er toe,
voorlopig, de groot-kapitalisten te sparen
terwijl zij daarentegen de middenklasse in
de breedste zin van het woord trachten
te proietariseren : in afwachting van de
eindafrekening, wanneer het proletariaat
machtig genoeg zal zijn om de groot-kapitalisten te onteigenen. Volgens de voor-'
spelling van Marx zuUen er immers uiteindelijk maar twee klassen meer overblijven.
Gezien in het licht van deze ideologie
begrijpt men beter vele aspecten van het
politiek gebeuren.
Daar is de hardnekkige en onafgebroken
strijd voor de etatisatie op alle mogelijke
gebieden, waarrond er de laatste tijd zoveel te doen geweest is. Daar is de opvallende verwaarlozing van de belangen van
de middenklasse : boeren, middenstanders,
vrije beroepen, kleinere industriëlen. De
pogingen om ook deze bevolkingsgroepen
meer en meer afhankelijk 'te maken van
de Staat, te onderwerpen a a n staatsinmenging.
Daar is goede verstandhouding met de
groot-kapitalisten, die angstvallig ontzien
worden en bevoordeeld.
Dit zijn slechts enkele kenmerken van
een evolutie die aan gang is en die ons
de vraag doet stellen : waarheen gaat het
land?
Deze evolutie wordt in de h a n d gewerkt
door de groot-kapitalisten, die wel erg sluw
menen te zijn, maar wel eens zouden kunnen blijken erg kortzichtig geweest te zijn.
Een treffend bewijs vinden wij in hetgeen
er in de sektor van de ciment-nijverheid
gebeurd is. Deze nijverheid is zeer sterk
gekoncentreerd in enkele grote onderne-

mingen en praktisch geheel in handen van
de groot-financie, o.m. de Société Générale. De cimentfabrieken zijn bijna allen
gelegen in het Luikse en het Henegouwse.
Welnu deze groep van ondernemingen
heeft een akkoord gesloten met de syndikaten (lees : het ABVV) waardoor in 1954
een bedrag van 675 fr. per arbeider ter
beschikking gesteld werd van de syndikaten die deze gelden konden aanwenden
uitluitend ten voordele van h u n gesyndikeerde leden, terwijl de niet gesyndikeerde
arbeiders niets ontvingen. In 1955 zou dit
bedi-ag verdubbeld worden. De patroons
betalen aldus de syndikale bijdragen en
zelfs meer. Het gevolg is geweest dat het
aantal gesyndikeerde arbeiders in de cimentnij verheid gestegen is van 65 % tot
90 %. Wij staan hier voor een ongetwijfeld
belangrijk feit, dat wij hier niet willen bespreken maar enkel aanhalen om de goede
verstandhouding tussen de groot-financie
en de socialistische machten te onderstrepen. Daarbij moet men dan de praktische
monopolie-stelling indachtig zijn van de
twee grote syndikaten, die het opkomen
van andere syndikaten met alle middelen
tegenwerken.
Deze evolutie wordt ook in de hand gewerkt door de kristelijke syndikaten. Deze
hebben klaarblijkelijk geen eigen ideologie
en laten zich meeslepen door de marxisten. Met de mond belijden sommige leiders
nog het pluralisme maar in feite is dit een
leeg woord en voeren zij een politiek die er
regelrecht tegen indruist. Wanneer men
beroep doet op de staatsmacht en de staatstussenkomst dan wordt men in zekere
mate staatsorgaan, afhankelijk van de
Staat. Het is wat zij thans beleven : men
wordt de geesten niet meer baas die men
opgeroepen heeft.
Ten slotte moeten de middenstanders,
boeren, vrije beroepen, beseffen dat zij ook
in zekere mate deze politiek in de hand
werken wanneer zij op gebied van sociale
zekerheid, pensioenen, enz. . gelijkstelhng
vragen met de loontrekkenden. De bescherming ën de tussenkomst van de Staat inroepen leidt onvermijdelijk n a a r toenemende staatsinmenging, n a a r grotere afhankelijkheid van de Staat, dus n a a r etatisatie. Wij hebben het reeds geschreven
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dat het verkieseiijk zou zijn indien de middenKiasse tot zeliorganisatie zou kunnen
komen. Wij zullen er hier niet over uitZoals men reeds in de dagbladpers zal
weiden. Het is er ons alleen om te doen
de a a n d a c h t te vestigen op een algemene gelezen hebben, heeft onze v j l k s v e r t e evolutie die ongetwijfeld zeer sterk in m a r - genwoordiger, H e r m a n W a g e m a n s , een
xistische richting gaat en waartegen er wetsvoorstel ingediend strekkend tot het
weinig verweer te bespeuren valt, vooral
verlenen van a m r e s t i e . W i j hopen dat
ook geestelijk verweer. Dat is de groote
dit
voorstel beantwoordt aan de verwachcarreniie van de rechtse krachten.
tingen.
H e t maakt alieen ui'zondering
De C.V.P. is geen partij, m a a r een belangensyndikaat van beroepspoliuekers. Zij voor de gevallen \ a n uitsluit.-rde ekonomist een staatsidee, een eigen ideologie.
mische kollaboratie of zuiver g e m e e n Om alle misverstand te voorkomen wil- rechtelijke gevallen. H e t beoogt amnestie
len wij niet eindigen zonder te onderstre- voor allen die gedreven werden door popen dat de Volksunie geen reactionaire
partij is die het op de arbeiders gemunt litieke b e w e e g r e d e n e n , door politieke
heeft. Ook wij wensen dat de arbeiders het motieven en di" d a s ee'-lijk geweest zijn
goed zouden hebben. Daar gaat het niet tegenover zichz?!f en t e g e n o \ c r hun geom. Wij hebben trouwens herhaaldelijk weten, ook indien zij tengevolge van de
het lot aangeklaagd van zekere katego- oorlogsomstandiThedc-n betrokken werrien van arbeiders : de werklozen en de
\en in onverkwikkelijke c e b e u i t a n i s s e n .
mobielen. Wij eisen dat de Vlaamse arbeiders het even goed zouden hebben als de
T i e n jaar is tien jaar. E",n amnestie is
Waalse arbeiders. Maar wij zien ook in dat amnestie. W a n n e e r Moskou het voorhet lot van de kleine boeren beklagenswaardig is, veel slechter dan het lot der beeld geeft, waarom zouden wij dan nog
larzelen en g a a n wikken en we j e n . D e s
arbeiders. Wij wensen dat alle standen van
de samenleving het goed zouden hebben. te meer daar er in o.ns land zeer speciWij vinden dat de groot-kapitalisten veel fieke redenen besti:.n om te vergeten en
te veel bevoordeeld worden. Maar wij zijn te verweven.
geen marxisten, juist daarom zijn wij geen
H e t is weer typisch voor ('e lafheid
marxisten. Wij geioven niet in de proletarisatie en de klassenloze maatschappij. der Vlaamse C . \ . P.ers dat niemand
Wij geven de voorkeur aan een ander
v'an hen de moed gehad heeft zijn handstaatsideaal, een andere maatschappij- cekening te plaatsen onder dit w r t s v o o r ordening. Als nationalisten hebben wij
onze eigen idealen, onze eigen ideologie. stei. Niettemin zullen zij nu spoedig kleur
Dat is ook onze sterkte. Daarom hopen wij moeten b e k e n n e n wanneer over dit wetser in te slagen de gezonde krachten van voorstel zal ge'-temd worden. O n d e r t u s van ons volk te bundelen en een wal op te sen heeft de C . V . P.-leiding zich nog
werpen tegen de linkse, marxistische eens tegen amnestie uitgesproken en voor
krachten die het land voeren n a a r een
materialistisch, totalitair regime dat voor het schijnheilig b e d r o g van de « individuele maatregelen ». D e C . V . F . zal
ons volk ondergang betekent.
het ver brengen met deze politiek in
Het partijkongres van de BSP was de
Vlaanderen, politiek die regelrecht ingelegenheid om dit eens klaar te zeggen,
gaat tegen de wenseq van de g r o t e meerom te waarschuwen en tot bezinning aan
te sporen.
derheid der Vlaamse C . V. P.-kiezers.
Wij altans zijn niet zinnens te abdiMaar ja, wat wilt g e : de bonzen kijkeren en zullen de strijd voeren tegen het
ken
alleen naar hun kiezers, naar hun
marxisme, ook tegen het verkapt marxis(kleine)
a a n h a n g . . . het X'laamse kiesvee
me, met de grootst* energie. Bewust van
het belang van de inzet.
Lees door blz. 3
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De verloop van de abonnementenslag gedurende het voorbije jaar heeft de verwachtingen van de grootste optimisten
bevredigd. Het heeft evenwel tal van vraagstukken in het leven
geroepen. Onder meer zuUen we het postabonnement invoeren
behalve voor de personen, die wensen het blad verder onder
band te krijgen. De abonnementen onder band zullen voortaan
wat het verzenden betreft per provincie gecentraliseerd worden,
gezien t h a n s de organisatie in aile gouwen zo ver opgeschoten
is dat dit kan. Alles wat het blad a a n g a a t zal mede door het
feit dat sinds enkele maanden te Brussel gedrukt wordt aldaar
gecentraliseerd worden. Een redaktiesekretariaat zal van 1 j a nuari af geopend worden in de onmiddeUijke nabijheid van de
beurs, Kartuizerstraat 58. Dit sekretariaat zal tevens dienst
doen als provinciaal sekretariaat Brabant. Een sekretariaat
Limburg te Genk, wordt eveneens in uitzicht gesteld voor
januari. Voor Oost- en West-VIaanderen wordt de verzending
geregeld onder toezicht van de heer Van de Kerckhove en van
Ir. De Bondt.
Op het sekretariaat te Antwerpen komt door toedoen van
onze volksvertegenwoordiger een bezoldigde kracht, die zich
dan meer in het bizonder met het algemeen sekretariaatswerk
zal kunnen wijden.
Wat het bestuur van de « Volksunie » betreft nemen de twee
ondervoorzitters. Mr. van der Eist en Mr. Wagemans, voorlopig
het voorzitterschap over, daar Prof. Couvreur, die we hierbij
danken voor de diensten aan de « Volksunie » bewezen, ontslag
genomen heeft. Buiten de Raad van Leiding zal er een Landsraad in het leven geroepen worden, met een gelijk aantal vertegenwoordigers voor de vijf provincies met beslissingsrecht in
belangrijke aangelegenheden.
De finanties voor het blad en voor de organisatie zullen
voortaan geseheiden worden. De abonnementgelden voor het
blad dienen gestort te worden op postgiro 50.54.27 van de
redaktie-sekretaris : W. Jorissen, J. Notéstraat 59, Anderlecht.
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Achiel de Wroeter !
Geregeld zingt de geautomatiseerde socialislische pers de lof van Aziel in verband met de werkloosheid. Vergeleken bij vorig jaar is de werkloosheid inderdaad gedaald met 23 %. Dit is echter
een gevolg van de gunstige konjunktuur die in
gans West-Europa heerst. In Nederland daalde de
werkloosheid gedurende diezelfde periode mei
30 %, in Engeland eveneens met 30 %, in Frankrijk met 35 % en in West-Duitsland zelfs met 60 %.
Zoals men ziet is Aziel maar de geringste van de
wonderdoeners: En hoe heeft de kermis goochelaar
Aziel die vermindering verkregen? Door het opnieuw opgang brengen van onze tekstielnijverheid? Door het vestigen van nieuwe industrieën
in het Vlaanderen, waarvan hij een zoon is? Seenl
Alleen maar met grachten kuisen en andere lapmiddelen. Men is charlatan of men is het niet.
Van nieuwe industrieën willen zijn kapitalistische
bazen uit Brussel en Wallonië niet horen. En
onze Aziel heeft slechts naar hen ie luisteren.
En Gerard, de Keffer
Het is bedroevend voor onze vriend Gerard Van
den Daele, dat hij op hei gebied van de Vlaamse
Beweging lielemaal op het achierplan geraakt is
en dat hij alleen nog als siiulikalist beschouwd
wordt. Men is nu (cnnmnl niet ongestraft minister uit een unitaire partij in een unitaire staat.
Gerard gebiuikl tlums de grove middelen om
opnieuw op het Vlaamse voorplan te geraken en
blaft zijn keel schor tegen hel federalisme, ^atuurlijk is dat het beste middel om te mislukken,
want het federalisme is in de Vlaamse kringen,
waar enig politiek doorzicht heerst, een duurzame
verworvenheid geworden.
Het onnozele en Itei potsierlijke van het geval
is het feit <Uü liij het fede'ndisUsche grondwetsontwerp van Mr I an der Eist aanvalt op het gebied van de schoolkweslie. In het ontwerp wordt
voorgesteld de beslaande wetgeving ie aanvaarden. En Geraid druk doen en veel wind verplaalsrenl Kunt ee.is denken, de wet Collard aanvaarden! En onderlu.isèn weet hij natuurlijk zeer
goed dal liel ontwerp gepubliceerd werd toen
het regime Uarmel in zwang was! Hi] moet maar
kijken naar liet jaar dat de brochure uitgegeven
werd!
Gerard kan echter gerust zijn. De Waalse federalisten zijn onderlussen akkoord met ons over
gelijk welk sclioolregime in Vlaanderen. Wij krijgen de vrije hand.
Gerard duift nui'iurlijk zijn dwaasheden slechts
uitkramen voor zijn eigen publiek.
Voor een onzijdig publiek een debat aangaan
met een voorstander van het federalisme waagt
hij niet. Onlangs gevraagd door een Leuvense
studentenkring
om een debat aan te gaan met
Drs Wim Jorissen of met Mr Frans van der Eist
durfde hij het niet. Het geblaf was gedaan. Het
keffertje liep met bibberende pootjes vlug terug
naar het ('.. 1 . P. Iiok!

Onze Assepoester : De Textielnijverheid.
Hoe Achilles en onze socialislen aan de zware
industrie verknocht zijn en hoe de werkloosheid
in Vlaanderen hen geen zier kan schelen, blijkt
eens te meer uit liet feit dat de akkoorden met
Duitsland weer op de kosten van onze tekstielindustrie afgesloten worden. Een bestelling van
verscheidene honderden miljoenen voor ons bezettingsleger in Duitsland,' wat tekstielprodukten betreft, wordt niet aan onze fabrieken maar wel
aan de Duifsc ioevertrouiud. Wanneer het bestellingen voor de zware industrie betreft dan worden die aan ons eigen land toevertrouwd. De
zware industrie ligl immers in Wallonië, de tekstielindustrie in Vlaanderen. En de tekstielnijverheid heeft niet zoveel geld als de zware Waalse
nijverheid om de verkiezingskampanje van onze
linksen te betalen.

Bertrand tegen de Paus
Amnestie wordt zo wal gemeengoed in alle landen. ^'iet alleen hebben Ilcdie en Frankrijk reeds
lang bepaalde amnestiemaatregelen
afgekondigd
maar ook het ene land na het andere acIiU r het
IJzeren Gordijn vaardigt volledige amnestie uit.
Na Rusland kwam Hongarije. Thans draait ook
Tito bij en geeft onze linksen hier een verdiende
les. De laflteid van onze C. I'. P. is bekend. Dal
zij die de mond vol liebben over Katolicisme, in
de verkiezingsstrijd althans, zich niet bekreund
hebben om het dringend verzoek van 1. H. de
Paus gedurende het Heilig Jaar, in 19i9, heeft
slechts diegenen verrast die de C. V. P.ers, zelfs
na de koningskwestie, nog niet kennen zoals ze
werkelijk zijn. Thans is Bertrand, volksvertegenwoordiger voor St.-Truiden nog verder gegaan en
heeft zich beslist legen de boodschap van de Paus
gekant op een vergadering van de Limburgse C.
V. P. nulliteiten Ic Hasselt. Zal hij nu volgende
verkiezingen opnieuw met zijn paternoster rondlopen ?
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PEPERNOTEN
dit sinds eeuwen beduidend rijker is, en nog wel
aan oorspronkelijke vaktermen dan het Frans,
dat het daarbij nooit zonder Latijn of Grieks kan
stellen. Eens te meer willen die heren op een vermeende slimme manier de onnozelaar uithangen.
Hoe moeten we dat soort mensen betitelen tenzij
met de passende naam van
kultuurproleten?

Achiel, kuiser van de Augiasstal ?
Sommige linkse politiekers gaan graag door
voor « sterke mannen ». Achiel wenst daar natuurlijk bij te zijn. Graag geeft hij die indruk
wanneer hij spreekt voor de gewone man. En
met de beperkte geestelijke bagage, die hij met
zich meedraagt en die hem vaak in verlegenheid
brengt omdat hij geen antwoord weet, wil hij het
dan op een andere wijze aan boord leggen : de
oppositie verbieden. Hoe zwakker men geestelijk
staat, hoe groter de neiging naar de diktatuur.
Achiel heeft dan weer zijn zoveelste bok van
kaliber geschoten door thans de oppositie in de
liamer van haar elementair recht op interpellatie
te willen beroven.
Er zijn ecliter nog verstandiger mensen in zijn
partij en zo heeft Kamiel de « sterke » man tot
rede moeten roepen. In plaats van de parlementaire Augiasstal te kuisen zou Achiel alleen nog
maar een hoop mest bijleggen.

Raak, raak !
Haak, liet Arbeidersblad, uitgave van de Kulolieke Werklieden Bond, heeft in zijn novembernummer in een ingezonden stuk roos getroffen.
« Er is geen enkele regering tot lieden, ook de
C. V. P. regeringen niet, die een programma durven doordrijven heeft, door maatregelen, ter bevordering van industrialiseren in de grote werklooslieidscentra in Vlaanderen, te steunen en zelf
initiatieven te nemen. » Zo schrijft hun inzender
en hij vervolgt : » Of is 1J5 jaar verdrukking van
de Vlamingen in België niet lang genoeg om er
een einde aan te maken? Het wordt hoog tijd dat
C. V. P. en vooral de Vlaamse C. V. P.ers eens
met alle middelen een einde stellen aan de overmacht van de Waalsbestuurde finantiële instellingen die, ook met het Vlaamse geld, onze vooruitgang beletten en Wallonië verder industrialiseren. Dat de C. V. P.-leiding daar eens een punt
achter zet in plaats van veel te praten en weinig
te doen in dit opzicht, n
Het stuk is getekend : Een trouw lid V.D.0. uit
W. We willen dit trouw lid een zaak toevertrouwen en dat is dat zijn geschrijf ook niet veel zal
uitlmlen zo hij zich niet losrukt van een organisatie, die van de C.V.P. afhangt. De Waalse .groolnijverheid wil geen industrie in Vlaanderen en vermits ze de verkiezingspropaganda betaalt van de
drie kleurpartijen, zal er in Vlaanderen geen komen zo er geen nieuwe macht zich vormt, die met
die Waalse grootindustrie geen finantiële banden
heeft. Op dit terrein zijn de socialisten, voor wie
naar ze hun volgelingen wijsmaken, alleen maar
de arbeidersbelangen zouden tellen, trouwens nog
het meest van al schuldig. Zij in de eerste plaats
zijn de verantwoordelijken voor werkloosheid en
mobiliteit. Wanneer ze geld zien vergelen ze alle
beginselen.

De grote gezinnen doen a a n politiek
Onze nationale Achiel, die het lang verlof van
de parlementairen regelt en die heren zelfs verbod
wil opleggen van te interpeleren om zichzelf en
vooral hem niet te vermoeien, gaat verder mei
lessen te geven aan al wie uitleg durft te vragen
of wie een recht opeist. De telg van de socialistische partij, partij die nooit wat anders gedaan
fieeft dan te eisen, kan waarachtig niet verdragen,
dat iemand anders ook wal eist. De Bond der
Grote Gezinnen moet dus zwijgen, want als ze
spreken doen ze aan politiek en dat mogen ze
met, zegt Achiel voor wie thans niemand meer
aan politiek mag doen tenzij hij zelf, hoe slecht
hij het dan ook doet.
Hoe dan ook de Bond der Grote Gezinnen zou
ongelijk hebben zich door deze potsierlijke Baas
Ganzendonk en leerling-diktator het zwijgen te
laten opleggen. Dezelfde Bond blijft trouwens
steeds ongelijk hebben door niet krachtig te eisen
dat alle grote gezinnen dezelfde toelagen zouden
krijgen. De kleine landbouwers, die ongetwijfeld
de laagste levensstandaard hebben in ons land,
heel wat lager nog dan de arbeiders, maar die nog
speelt hier.de Franse invloed een rol. De Franse
len, mogen niet langer de schandalige toestand
ondergaan dat zij die het meest kinderen hebben
het minst steun genieten. Dat de Bond dus nog
maar wat meer aan politiek doel. Zo krijgt Achiel
ernstig werk op de plank en kan hij hel onnozel
gedoe van Troclet en Collard ter zijde laten.

Kultuurproleten
liet ministerie voor Koloniën is ondanks de jarenlange aanwezigheid van flaminganten uit de
kleurpartijen een burcht van Frans idiotendom
gebleven. Wanneer er onlangs een bestek op te
maken was voor schoenen, beweerden die kultuurproleten dat dit in het ^ederlands niet kon,
omdat het Nederlands geen vaktermen zou kennen! Met hun potsierlijke opvatting dat alleen
het Frans een taal zou zijn — en hoe raakt die
taal in de wereld overal in de vergeethoek! —
weten ze inderdaad niet dat het Nederlands en

Ondankbare arbeiders
De profiteurs van het socicdislisch sindikaat,
hun vrijgestelden op kosten van de arbeiders en
van de belastingbetalers, voeren thans een kampanje voor verplichte aansluiting bij een sindikaat. Volgens hen zijn de niet aangesloten arbeiders schromelijk ondankbaar door niet een maandelijkse vrij hoge bijdrage te betalen om de sindikale vrijgestelden goed te laten leven. En het getal van niet aangeslotenen neemt nog toe. Wij
menen dat dit helemaal niet moet verwonderen

en dat de arbeiders groot gelijk liebben.
Vooreerst zijn ze niet vrij aan te sluiten bij een
sindikaat naar keus, aangezien de bestaande sindikaten een gemeenscliappelijke diktatuur ingevoerd hebben. Geen nieuw sindikaat krijgt hun
voordelen tenzij liet honderdduizend leden telt,
wat dus alle nieuwe mededinging praktisch uitsluit. De Vlaams nationalistische arbeiders kunnen dus bij geen sindikaat aansluiten zonder hun
overtuiging geweld aan te doen. Daarbij Itomt nog
dat de,Vlaamse arbeiders wel inzien dat zij slechter behandeld worden dan de Walen, niet alleen
omdat door het gebrek, aan zware industrie de
lonen hier geringer zijn dan in Wallonië. Ook
beginnen ze te beseffen dat men voor een blijvende
opslorping van de werkloosheid door de opricliting van nieuwe industrieën niets doet omdat de
bestaande sindikaten en hun wederzijdse partijen
te sterk finantieel verbonden zijn aan de Waalse
grootnijverheid. En de mobielen bedenken met
bitterheid dat zij elke dag opnieuw enkele uren
meer van huis mogen zijn omdat de sindikalisten
onder een deken slapen met hun Waalse bazen
en hen in de kou laten staan. De sindikaten zullen
nog erger aciileruitgaan. Geen zonde blijft ongestraft.

De « Libre » in het oude spoor
De lalrijke flaminganten die La Libi'e Belgique
lezen om « hun » Frans te onderhouden terwijl
ze een Nederlands dialekt spreken, zullen wel
weer niet gelezen hebben dat de Libre ontroostbaar is. Denk eens aan! Na er voor gezorgd te
liebben dat op de Wereldtentoonstelling zelf van
België het vertrouwd beeld van de eentalige Franse
staat zal gegeven worden, zijn ze tot de ontdekking gekomen dat de luchtreizigers die te Meisbroek aankomen, eerst in het Nederlands zullen
verwelkomd
worden.
Een echte zonde tegen de geest, niet ? Dal overal in de wereld in de luchthavens de volkstaal
eerst gesproken wordt kunnen de franciserende
Brusselaars maar niet normaal vinden, omdat ze
zelf nu ook niet normaal zijn. Waarom zouden
we Vlaanderen tegen die tijd niet helemaal verfransen? Zo zou de Libre toch nog de troost hebben dat op een plaats in de wereld de Franse pretentie en de Franse taal niet buitengeschopt worden. De Libre schijnt inderdaad nog te denken
dal de buitenlanders, waarvan het grootste percent geen Frans kent, haar domme overschatting
van al wat Frans is zou delen. Haar medewerker,
Paul Struye, franskiljon en rekordhouder in het
neerknallen, moet haar toch ook at het verbijsterend nieuws meegedeeld hebben dat Boelganin,
Kroetsjev en andere Russische groten geen Frans
kennen, doch alleen wat Duits. De wereld staat
inderdaad op zijn kop!

C. V. P. Militanten
Dacht men soms dat de C. V. P. alleen militanten had in de aard van Fosty, die « ijvert » niet
alleen voor de kristelijke naastenliefde maar ook
voor de toepassing van het werk van barmhartigheid, de gevangenen verlossen, welk werk van
barmhartigheid trouwens sinds de bevrijding uit
de Mechelse Katechismus geschrapt is? Men is er
wel mee. De C. V. P. fauna is veel rijker en verscheidener! We denken hier nog niet onmiddellijk
aan Theo, de « imbezil » neen, een andere muilezel wordt thans uit de stal gehaald om het werk
van St-Remv voorl te zeilen. Die militant heet
Braun de ter Meeren en die heeft het oorspronkelijk plan uitgewerkt om gans het arrondissement Brussel te zegenen met het schitterend
nationaal stelsel van de tweetaligheid dat onze
hoofdstad kent. Dacht U dat die man uit de C.V.P.
zou gestolen worden? Integendeel men laat die
mensen rustig doen. Hebben enkele Franstalige
Brusselse bourgeois die onze « boerenneslen » uit
Vlaams-Brabant wat beschaving komen brengen
niet meer recht dan duizenden Vlaamse proleten,
dier om den brode naar de Waalse wereldsteden
en modeldorpen moeten uitwijken ? Dat zou toch
ongehoord zijn! Zoiets mogen de C. V. P. flaminganten-temmers
hun partijgenotenheersers
op
zijn Braun de ter Meeren's toch niet aandoen.
Zij moeten redelijk blijven en dat blijven zij dan
ook. Al te redelijk, op de kop van Vlaanderen...

De nationale grosse-caisse...
De C. V. P. krant De Standaard is ontgoocheld
over ons groot nationaal politiek licht Pol-henri.
Stel U voor, Delwaide, in zijn interpellatie en de
Vlaamse volksvertegenwoordigers
waren nog /o
hoffelijk geweest tegenover de nationale dikzak.
En de « grote » en « machtige « man wist daarop
niet beter te doen dan Delwaide en zijn kornuiten
hoffelijk met de voeten te spelen! Wanneer gaan
die mensen nu eens leren dat alle hoffelijkheid
met die kerel potsierlijk aandoet. Hij heeft de
Vlaamse belangen altijd schitterend met de voeten getreden en is niet van plan anders te handelen tenzij wanneer zijn bestaan — d. i. zijn
ministerszetel — bedreigd wordt.
Tegenover zulk een individu is alle hoffelijkheid
beschamend. Men moet hem juist nuchter en
zakelijk zijn verachting laten voelen, en wanneer
men kan, hem buitenschoppen. Maar wat wil men,
wanneer men weet dat de even grote C. V. P.lichten als een De Schrijver naar hem opkijken

als naar de vierde persoon van de 11. Drievuldigheid en vereerd zijn als de man hen even toelacht ?
Hoe wordt men groot in de buitenlandse politiek? Men dient de belangen van de Angelsaksische mogendheden inzake de lage uraniumprijs,
inzake de Britse bezetting in de Kempen en inzake de verwijdering van koning Leopold van de
Troon. Hel buitenland dat alle belang bij die
zaken heeft, geeft de foto van die handlanger door
aan de grote persagentschappen,
die tot hun
dienst staan, met wat goedkope — voor hen! —
lofwoorden en men is een « groot » man. Onze
bedotte volksgenoten, die het kritisch vermogen
niet bezitten, om achter de barnumreklame de
bedroevende waarheid te ontdekken, denken dan
nog dat hij onmisbaar is!

Zij kennen hem
Hoe weinig politiek geschoold ons volk is, blijkt
inderdaad uit het feit dat men in het algemeen
Sjmak als een groot politicus bescliouwt. Dat komt
natuurlijk weer door die geprefabriceerde buitenlandse faam, die op grond van zijn bewezen diensten aan hen, inderdaad meer dan verstaanbaar
is. Bij een politieker dient echter verondersteld dat
hij bepaalde ojyvattingen zou hebben over het
staatsbestuur. Het veronderstelt een visie op de
vraagstukken in laatste instantie, een ideologie. Zo
kan men nalionalist, marxist, kristclijls sociaal,
liberaal zijn of nog een andere politieke leer aankleven. Wat is hij? Wanneer zegl hij iels waarvan
hij grondig overtuigd is en heeft hij een overtuiging ? Wanneer zegt hij wat hij persoonlijk denkt ?
En kan hij denken? Wanneer zoekt hij werkelijk
de waarheid en wanneer spreekt hij ze? Dikwijls
zal dat niet zijn! Vandaar dan ooH dat op het
socialistisch kongres, toen minister Spinoy de lapsus beging zich uit te drukken met de zin uSpaak
heeft eens iets gezegd dat waar is » een onbedaarlijk gelach uitbrak, dat minutenlang
aanhield.
De vergadering vond hel juist getypeerd. Zij kennen hem!

Ongeneeslijke ziekte
Men zou gehoopt hebben dat de liberalen, die
hun vrijheidsidee op zak gestoken hebben inzake
sociale aangelegenheden, dit ook zouden gedaan
hebben in Vlaamse aangelegenheden, getrouw aan
de wijsheid van Goethe : de wet slechts kan ons
vrijheid geven. Niets is echter minder waar en
u Het Laatste Meuws » viel Prof. Gerreison aan
omdat hij kritiek uitgeoefend had oj) de Nederlandse minister Cats, die de studenten uit België
ook in het Frans verwelkomd had. Volgens Prof.
Gerreison moet iedereen in Benelux zijn eigen
taal spreken en de andere verstaan. De Nederlandse minister aldus « Het Laatste Nieuws » is
vrij te doen wat hij goed vindt.
We zouden over de zaak heenstappen omdat in
dit geval de zaak minder flagrant is. Anders is
het echter dat ook voor Brussel «Het Laatste
Nieuws », dat zich toch ook altijd
flamingant
noemt, dezelfde teorie toegedaan is. Zij vindt dat
hel de Brusselse Vlamingen vrij moet staan hun
taal te kiezen en dit ook in verband met het
schoolgaand kind. Altijd weer dezelfde dwaze redenering. Men verwart vrijheid met losbandigheid,
sen neer te schieten. Waarom komt « Het Laatste
Losbandig is hij, die door zich van een andere
taal te bedienen dan van die van zijn volk, de
band tussen hem en zijn volk verbreekt. Dat is
geen vrijheid meer. De vrijheid heeft nog altijd
bepaalde wetten te eerbiedigen. Wij zijn toch ook
niet vrij, in naam van de vrijheid onze medemensen neer te schieten. Waarom komt « Het Laatste
Nieuws » ook voor deze vrijheid niet op ? Wanneer We nu staan te Brussel en op de taalgrens
voor een welberaamde moord op ons volk, dat
men zijn Vlaams zijn wil vernietigen om het te
laten opgaan in een ander volk, dan kan dit door
geen enkele vrijheidsteorie goedgepraat worden.
Integendeel is het de verkrachting van de vrijheid
van'ons volk zichzelf te zijn. Vooral als men weet
met welke ekonomische druk deze vrijwillige verfransing gepaard gaat!

En we zijn er !
De noodlottige De Schrijver, opsteller van de
monsterachtige retroaktieve repressiewetgeving en
medeontwerper van het geniale « kompromis » in
het koningsvraagstuk, heeft op de laatste partijraad van de C. V. P. de oplossing voor de schoolkwestie weer gevonden. We moeten terug naar
het kompromis, verklaarde hij! En ziedaar onnozelaars, militanten voor een definitieve en rechtvaardige oplossing in het schoolvraagstuk, nu
wordt ge door een Gentenaar in uw hemd gezet.
Er ontbreekt nog maar een zaak en dat is dat hij
u niet verplicht met een strop om de hals vergiffenis te gaan afsmeken bij de linkse machtswellustelingen over uw snood verzet!
Het kompromis is voor De Schrijver het maximum dat ge moogt vragen. Het zal ons nu duidelijk worden waarom de schoolstrijd, wat onze
onnozele Theo ook orakelt, geleidelijk zal uitsterven. Achter de schermen zijn de heren reeds akkoord geraakt die zaak te laten rusten tot aan de
volgende regeringsvorming. Harmei gaf wat veel,
volgens de linksen, Collard nam wat terug. De
koeliandel staat boven de beginselen. Geen wonder
dat er in de C. V. P. reeds twijfel begint te ontstaan of de schoolkwestie volgende verkiezing wel
voldoende zal renderen. Slechts bepaalde achterlijke geesten als een Lefèvre en een Dupont weten
weer niet hoe laat het is en maken zich voor het
forum nog wat belachelijk, terwijl De Schrijver
geregeld met de linkse ministers
banketteert.
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De franse bisschoppen tegen een Katolieke partij
Met het oog op de verkiezingen van
2 januari in Frankrijk heeft het Sekretariaat van het Frans Bisschopsamt een
mededeling bekend gemaakt waarin we
lezen :
« Ten einde de onafhankelijkheid van de
Kerk te bevestigen en haar buiten de politieke strijd te houden, herinnert de vergadering van de kardinalen en aartsbisschoppen er aan, dat de kandidaten bij
de verkiezingen zich niet moeten voorstellen onder een katholieke benaming of gewag maken van hun lidmaatschap van een
katolieke vereniging. »
De Franse aartsbisschoppen bevestigen
hierbij de stelling, die Kardinaal Feltin
van Parijs reeds vroeger vooropgezet heeft,
namelijk dat het beter is voor de Kerk zoveel magelijk afstand te nemen van de politiekers in plaats van zich zoveel mogelijk
te vereenzelvigen met een partij of met
mandatarissen, die zich Katoliek noemen
of die het zelfs zijn.
De stelling, die Rome reeds vooropzette
in 1931 in « Osservatore Romano », de officiële spreekbuis van het Vatikaan, wat betrof de houding aan te nemen door de
Katolieke Aktie tegenover de verscheidenheid van kristelijke partijen of ook waar
er maar een kristelijke partij was, namelijk zich niet daarmee te vereenzelvigen
om bij de medeburgers geen verkeerde indruk te wekken omtrent het geloof, wordt
hier dus volledig bijgetreden en konsekwent doorgevoerd.
Het vereenzelvigen van de Kerk met een
parti) of zelfs m a a r de schijn daarvan
wekken, heeft immers een nadelige invloed
voor de Kerk bij de gelovigen of kandidaat-gelovigen omdat de indruk gewekt
wordt dat men inzake politieke, sociale en
ekonomische programma's geen vrijheid
meer zou hebben. Dit nu schept afstand
of vergroot" de afstand van heel wat mensen ten overstaan van de Kerk. Daarom
hebben wij het steeds zo lichtzinnig en zo
weinig overeenkomstig de kristelijke cha-

De staat en de vaderlandse werken
Minister Leburlon heejl op een vergadering van
de ^ationale Unie der moeders en vrouwen van
gejusiljeerden eti overleden politieke gevangenen
verklaard dat de Staat jaarlijks 300 miljoen subsidies geeft aan zgn. « vaderlandse verenigingen ».
M'iy weten welke verenigingen daardoor zoal bedoeld worden. Hij maakte er zijn beklag over dat
van deze SOO miljoen niet minder dan 56 miljoen
besteed werden aan « bestuursonkosten », m.a.tu.
aan de vingers blijven plakken van de bestuursleden en hun aanhang.
Een mooie gescliiedenis. De grote vaderlanders,
die steeds de eersten zijn om- lessen te geven in
vaderlandsliefde en civisme, geven alleszins geen
voorbeeld van onbaatzuchtigheid en offervaardigheid in dienst van het vaderland en ran de patriotische verenigingen. Zij zitten flink aan de kaas.
Voor ons is dit geen verrassend nieuws. We kennen dit soort van vieze patrioten al lang, wij weten wat Ze vertegenwoorrdigen en wat ze tuaard
zijn. Helaas zijn het deze individu's die het goed
en het slecht weer maken, die overal op de officiële plechtigheden, de borst vol decoraties, op de
eerste rang staan en veel van hun lak maken.
Het is reeds lang onze overtuiging dat deze Augiasstallen eens flink moeten gereinigd worden. Maar
daar zal wel niet veel van terecht komen want de
ene profiteurs moeten de andere sparen.

ritas gevonden dat zuiver om stemmengewin een partij zoals de C. V. P. een walgelijke gewetensdruk op de eenvoudige
Katolieke volksmens uitoefent en de zaken
zo voorstelt dat voor de C. V^. P. stemmen
gelijk staat met zijn trouw te bekennen
aan het geloof en niet voor de C. V. P.
stem aen overeenkomt met een steun voor
de machten die tegen de Kerk werken.
Zelfs tegenover onze partij, die ook een
kristelijk program heeft, werd die taktiek
gehuldigd. Dat ze zo gewetenskrises uitlokkea bij onze brave gelovigen, die hun
politiek verkeerd vinden kan hen weinig
bommen. Als zij er stoffelijk voordeel uithalen zijn ze tevreden. En het mag zijn
dat vele kiezers, door de verwarring die
dit met zich meebrengt zich later van het
geloof verwijderen omdat ze de politiek
van de C. V. P. verkeerd vinden, dat speelt
geen rol. Het zaJ later blijken een van de
grote schandalen uit onze tijd te zijn dat
men zo lichtzinnig en zo straffeloos speelt
met het vaak argeloos geloof van onze
volksmens.
In Frankrijk hebben de kardinalen en
de aartsbisschoppen dus een punt gezet
achter deze walgelijke komedie, die het
geloof ongetwijfeld ook ginder heel wat
schade zal berokkend hebben.
Wij begiijpen trouwens niet hoe het nodig is dat de a a r t s ' ^schoppen in zo een
zaak moeten tussen komen om de sjacheraars uit de tempel te jagen. Het zou bij
ons niet opkomen beroep te doen op het
Katoliek geweten van onze evenmens om
hem te dwingen ons sociaal-ekonomisch
program te onderschrijven tegen zijn overtuiging in.
Of onze C. V. P. uit deze mededeling de
noodzakelijke les zal halen en of men het
hen zal bijbrengen weten we niet. We m e nen onze C.V.P.ers voldoende te kennen om
het niet te geloven. Niettemin zullen wij
onze taak van voorlichting voor de goedgelovigen onverdroten voortzetten. Ook
hier moeten de stemmensjacheraars uit
de tempel geranseld worden!

« La Cité »
De Waalse kristelijke syndikalisten geven sedert
vijf jaar het dagblad « La Cité » uit, met de finantiëlc steun van het A. C. V., dus hoofdzakelijk
met Vlaamse centen. De oplage van dit blad zou
30.000 exemplaren bedragen. Het verlies zou thans
reeds SO miljoen zijn en het A. C. W. moet
maar altijd voort een massa geld in dit vat zonder
bodem gooien daar er geen vooruitzicht is het blad
finantieel gezond te maken.
De pers en vooral de dagbladpers heeft het zeer
moeilijk. De prijs van de dagbladen is niet gestegen in verhouding met de stijging van de kostprijs (papierprijzen, lonen, sociale lasten, bedrijfskosten, enz...) Het aantal werkelijk onafhankelijke
dagbladen, die kunnen bestaan zonder finantiële
steun van partijen, syndikaten of finantiële groepen, ivordt steeds kleiner. Daar schuilt een ernstige bedreiging in voor de vrijheid en de demokratie. Wij willen alleen maar nog eens de aandacht vestigen op het feit van de verkwisting van
het geld van onze Vlaamse gesyndikcerden aan
een Waals dagblad dat steeds op de eerste rang
gestaan heeft waar het er op aankwam de Vlaamse
eisen te bestrijden, de \ lamingen te beledigen
en de Waalse belangen op de meest schaamteloze
wijze te verdedigen

^Cerótmióóleer^
HET AMNESTIEWETSVOORSTEL
IN DE KAMER
(vervolg van blz 1)

interesseert hen niet. H e t ' k i e s b e l a n g van
de W a l e n en Brusselaars bepaalt de politiek van de C . V . P .
O o k principes of pauselijke woorden
tellen voor niets. W e l d r a zal de C . V . P .
ontmaskerd worden. D a n zullen de ogen
open gaan van d e velen die verblind geweest zijn door het vulgaire kiesbedrog
van zgz. Vlaamsgezinde bladen.
H e t I J z e r b e d e v a a r t k o m i t e e , dat dan
toch heel wat dichter bij het Vlaamse
volk staat dan de C . V . P . , heeft een
g a n s andere taal g e s p r o k e n in de brief
aan de K o n i n g waarin a a n g e d r o n g e n
wordt op amnestie. Dit is zeer verdienstelijk. Alleen begrijpen we niets van de
houding der CV'Pers in het I J z e r b e d e vaartkomitee. Of liever : we begrijpen
maar al te g o e d . . .
O o k het A l g e m e e n O u d h o o g s t u d e n teriverbond, dat de verdienste heeft het
eerst o p g e k o m e n te zijn voor amnestie
met de ophefmakende v e r g a d e r i n g voor
amnestie in 1951 w a a r o p M r F r a n s Van
der Eist en P a t e r Wildiers het woord
voerden, heeft opnieuw de aandacht op
het probleem gevestigd door een algem e n e vergadering waarop M r W a g e m a n s
zijn wetsvoorstel verdedigde en Prof.
O p s o m e r een mooie rede uitsprak. H e t
A . V. O . H . V . sprak zich onomwonden
uit voor amnestie. H i e r horen wij de
stem der Vlaamse intellectuelen.
D e X'olksunie heeft de verdienste de
zaak t e r u g aan het rollen te hebben g e bracht door het wetsvoorstel W a g e m a n s .
Dit bewijst eens te meer de noodzakelijkheid van een Vlaams-nationale vertegenwoordiging in het parlement. D e Volksunie zet thans een g r o t e aktie voor amnestie in. Reeds werd in sommige arrondissementen b e g o n n e n . W e l d r a zal men
over g a n s het Vlaamse land de aanplakbrieven voor amnestie aangeplakt zien :
(( Rome vroeg amnestie. Moskou
gaj
amnestie.
Wanneer Brussel ? ».
W i j doen een oproep tot allen die bereid zijn zich in te zetten !
L e v e de amnestiegedachte !

A M N E S T I E !
« I n p o l i t i e k e taal h e e t v e r g e v e n a m n e s t i e . Ik eis a m n e s t i e ! Ik
v e r l a n g ze g a n s e n v o l l e d i g ! Z o n der v o o r w a a r d e n e n z o n d e r b e p e r k i n g . W a n t a m n e s t i e is a m n e s tie. A m n e s t i e k a n m e n niet d o s e r e n . M e n k a n niet v r a g e n w e l k e
hoeveelheid a m n e s t i e m e n zal verlenen. D a t w a r e alsof m e n z o u
vrag-sn : hoeveel g e n e z i n g heeft
d e zieke n o d i g ? Wij a n t w o o r d e n :
wij willen d e g e n e z i n g g a n s e n
volledig. ))
Voornaamste punt van het C. V. P. kongres
Een nieuwe grote ledenjacht
— Houdt u klaar mannen, de Theo is er weer een nieuwe aan 't lokken!

Victor Hugo in de Franse Senaat
in 1876
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PRAATJE MET DE LEZERS

•X•X•X•XX•X-

•X-

Het afgelopen jaar stond ongetwijfeld in
het teken van het fcderalisiine. De idee zelf- •X•Xbestuur, de eis baas te zijn in eigen huis, *
* is inderdaad het basisi>r:)gran}mapiint van •X•Xde Vlaams-nationale partij, die de Volks- ^
unie is. De andere [tartijen in ons land zijn •X•Xunitaire ]>arlijen, die tegen het •X•X- allemaal
•Xfederalisme gekant zijn. Het was i oor hen *
een bittere pil, die we hen te slikken gaven, •X•Xtoen we onze grootscheepse proi)iiganda voor •X•Xliet federalisme begonnen.
•X•K-

•X-

•»•

•N-

•X•X•X•«•

•X-X•Xff-X-

Thans gaan we een tweede centraal pro- •X*
grammapunt tinar voor brengen en ivel dat •Xvan de amnestie, imnestic betekent verge- •X•Xten. Over tweeduizend jaar werd het reeds •Xbij de Grieken toegejxist. Na een tijdperk •Xvan oorlog of omwenteling probeerde men •Xhet ojmieuw met een verzoening, met een
nieuw vertrek.
•X•X-

Hoc nuttig en noodzakelijk een jmrtij zo- •X•Xals
de Volksunie is om de andere partijen
•X•X- te verplichten
stelling te kiezen ten opzichte *
•Xis weer eens gebleken
•X- van die vraagstukken
•Xonze volksvertegenwoordiger
zijn am•X- nu
•X- nestiewetsvoorstel
ingediend
heeft. Voor
* hem heeft niemand liet gedaan en toare hij
•X-X- niet in hel parlement
geweest hel zou niet V
•X* ingediend geworden zijn. Thans zullen alle •X•X
•Xpartijen verplicht worden stelling in deze •X•X
•Xzaak te kiezen.
•X•x-

<•

•X•X-

Hel afwijzen van deze
jirogrammapunten •X•Xzal voor de grote partijen niet zo gemak- •Xkelijk gaan. Reeds beginnen hun jongeren
* ongeduldig te worden omdat de jjartijen zo •Xhalsstarrig tegen deze ideeën gekant blijven.
X•X- Onlangs kwam
het op een C. V. P. verga•Xwaar -}^•X•X- dering te Tienen weer tot een incident
-yr
een
jongere,
de
heer
Delvaux
opkwam
met •X•X•Xinstemming
van
praktisch
al
de
aanwezige
•X#
•X- jongeren
voor amnestie en zelfbestuur. Hel •X•X•X•X- verzet van senator Delporte had alleen maar
X* voor gevolg dat hij het met een jjaar fami- •X•Xlieleden kon afstappen. Het geval slaat niet •X•X4«-ifalleen. Uil Antwerpen en Limburg, ja van •X-X•Xbinnen •X•X- zo wat overal, krijgen we bericlilen
# hoe deze ideeën doordringen bij de jonge- *
rx•X- ren van de andere partijen,
in het bizonder •X•X•X•X- dan bij de C. V.
P.-jongeren.
•X)>•

•X•X•X•X•X-

-X¥r
4f
•X-

•X•X•X-

•X•X-

•X-

*
•X•X•X•X•X•X•X•X•X-

*

We zijn thans aan de vooravond van
Kerstmis. Een vierhonderd slachtoffers van
de repressie zitten nog in de gevangenis.
Daaronder zijn er nog zuiver politieke gevangenen, zoals een Dr Elias, waarvan de
enige misdaad is, dat ze anders dachten
over de politieke vraagstukken dan hun
tegenstanders. Voor tienduizenden
gezinnen
anderzijds wegen de gevolgen van repressie
en epuratie nog zeer zwaar. De Volksunie
wil dit ongedaan maken door de regering
te verplichten door algmene
maatregelen
deze ellende toestanden te doen verdwijnen.
Zes jaar geleden met Kerstmis vroeg Z. H.
de Paus reeds met aandrang aan de kristelijke gezagvoerders om amnestie te schenken. Het bleef een dood woord in ons land,
en dit terwijl andere landen zelfs van achter het IJzeren Gordijn amnestie verleenden.

Be Volksunie wil thans door een grootscheepse kampanje met aanplakbrieven en
voorlichtingsvergaderingen het geweten van
ons volk en vooral van de politieke gezag^ dragers wakker schudden. We weten dat
•X•X- onze lezers niet alleen woorden, maar velen
ook met daden, zullen achter ons staan.
-XHet geloof zonder de werken is immers dood
•X•X-X•X•X•X-X-

•X•X-

•X•X•X•X-
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Het eindverslag van het Harmei Centrum '*" "'"Suï'"*^"'*'
Het Harm&lcentrum, officieel het « Centrum van
onderzoek voor de nationale oplossing van de maatschappelijke, politieke en rechtskundige vraagstukken van de verschillende gewesten van het land »,
heeft zijn werkzaamheden beëindigd en de plechtige sluitingsvergadering werd gehouden op 25 oktober 11.
Het voorstel tot oprichting van een studiecentrum
voor het onderzoek van de Vlaamse en Waalse problemen ging oorspronkelijk uit van volksvertegenwoordiger P. Harmei. Bij wet van 8 mei 1948 werd
het centrum in het leven geroepen en wel voor een
termijn van twee jaar. De bestaansduur werd later
verlengd en het centrum heeft dus ruim zeven jaar
bestaan. Het werd samengesteld uit een voorzitter,
twee ondervoorzitters en tweeenveertig leden, waarvan de helft benoemd door de Kamer en de andere
helft door de Senaat. ledere kamer moest negen
parlementairen en twaalf extra-parlementairen aanduiden. De kamer benoemde op negen parlementairen vier Vlamingen en vijf Walen; op twaalf extraparlementairen zes Vlamingen en zes Walen. De
Senaat benoemde respectievelijk vier Vlamingen en
vijf Walen-Brusselaars en vijf Vlamingen en zeven
Walen. Naar goede Belgische gewoonte waren de
Vlamingen dus weer eens de minderheid. Het centrum werd ingedeeld in vier afdelingen : een voor
demografiscUie protllemen, een voor economische
problemen, een voor kulturele problemen en een
voor politieke problemen.
Het centrum heeft een ernstige activiteit ontwikkeld, vooral dan onder het impuls van de Waalse
leden, want de Vlamingen zijn door de band tekort
geschoten aan hun plicht. De demografische afdeling hield 12 vergaderingen en deed beroep op de
medewerking van 9 specialis.en. De Vlaming Lilar
bvb. nam aan geen enkele vergadering deel. Schmook
aan slechts 3 op de 12. De economische afdeling
hieid 43 vergaderingen en consulteerde niet minder
dan 95 specia isten. De Vlamingen Bekaerf en Van
Steenberghe woonden geen enkele vergadering op
de 43 bij. De kulturele afdeling hield 41 vergaderingen en hoorde 40 specialisten. De Vlaming Sabbe
woonde geen enkele vergadering bij. De politieke
afdeling tenslote hield 62 zittingen en hoorde 20
specialisten. De Vlamingen Debruyne en Fayat woonden ieder slechrs één vergadering op de 62 bij! De
belangstel.ing \an de Walen was veel groter.

Waar wij in Vlaanderen nood aan hebben is eigen
demografische politiek, maar vooral een gezonde gemeenschap met eigen gezagsorganen om de toekomstmogelijkheden van de gemeenschap te waarborgen
(o.m. werkloosheidsprobleem.').
De ekonomische afdeling.
De ekonomische afdeling heeft een aantal problemen ond&rzocht, maar de praktische resultaten zijn
zeer mager bij gebrek aan akkoord tussen Vlaminget.
en Walen. De Vlamingen hebben natuurlijk met nadruk gewezen op de strukturele werkloosheid in het
Vlaamse land en de absolute noodzakelijkheid, mede
in verband met de demografische evolutie, van industrialisatie. Zij wensen dat de Staat zou tussenkomen
en stellen o.m. voor een stelsel van fiskale ontlastingen en de oprichting van een Nationale Investeringsmaatschappij. De Walen verzetten zich echter
tegen maatregelen die bepaalde gewesten zouden bevoordelen. Van Vlaamse zijde eveneens werd de
aandacht gevestigd op de lagere levensstandaard van
de Vlaamse arbeiders in vergelijking met de Waalse
arbeiders. Een grondig onderzoek heeft de juistheid
van deze klacht bewezen. De Vlamingen deden opmerken dat België de Vlamingen niet een levenstandaard mag opleggen die lager is dan deze van de Walen. Praktische voorstellen om aan deze toestand te
verhelpen werden niet gedaan Wat de buitonl.inse
handelspolitiek betreft waren het vooral de Vlaamse
leden die te klagen hadden. Zij wezen er op dat
vooral de nijverheidstakken die consuptiegoederen
voortbrengen, en die hoofdzakelijk in het Vlaamse
land gevestigd zijn, te lijden gehad hebben en nog
hebben van de gevolgde politiek van overdreven
vrijhandel. Bepaalde sektoren zijn werkelijk geslachtofferd aan deze politiek.

Belangrijk vooral is de geest die de besprekingen
in de kulturele afdeling gekenmerkt heeft, geest van
verstandhouding tussen Vlamingen en Walen en van
gemeenschappelijk wantrouwen tegenover de Brusselaars. Van belang is ook het feit dat de Walen,
zoals steeds, iedere vorm van tweetaligheid afwijzen
en eentalig Frans willen blijven. Hieruit zijn voor
de Vlamingen gevolgtrekkingen te maken die verreikend zijn.
De politieke afdeling.
De politieke afdeling was zeker niet de minst belangrijke. Hier kwam onvermijdelijk de staatsstruktuur ter discussie. Evenwel heeft het Centrum het
standpunt ingenomen alleen hervormingen voor te
stellen die te verwezenlijken zijn zonder grondwetswijziging. Daardoor werd de draagwijdte van de voorgestelde oplossingen beperkt. De V/aalse leden hebben beklemtoond dat zij vasthouden aan hun federalistische overtuiging. Toch komt het verzet tegen
de unitaire staatstruktuur en de centralisatie sterk
lot uiting in de praktische besluiten waarin aangedrongen wordt op territoriale deconcentratie der openbare diensten; decentralisatie der openbare diensten ;
deconcentratie der tutelaire macht en beperking van
de tutelaire macht van de bestendige deputatie.
Volgende hervormingen worden aanbevolen : gelijke vertegenwoordiging van Vlamingen en Walen
in de besturende organismen van Staats- en parastatale instellingen; aanleggen van taalrollen in alle
staats- en parastatale diensten en evenwicht tussen
beide rollen; toekenning van grotere bevoegdheid
aa de provinciegouverneurs en de bestendige deputaties ; deconcentratie der staatsbesturen, door het
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Zoals te vcrwa-^h;en is het centrum werkelijk
netelige problemen toch zoveel mogelijk uit de weg
gegaan. Hef is tioawens hetgeen wij aan de Vlaamse leden te verwijte.i hebben ; zij hebben geen initiatieven genomen, geen problemen gesteld. Zij hadden nochtans gemakkelijk een helo reeks problemen
kunnen opwerpen en laten onderzoeken, zoals bvb.
de positie der Vlamingen in he; JVlInisterie van Buitenlandse Zaken, in het leger, in de magistratuur,
in Kongo; de benadeling van de Vlaamse Hogeschool
te Gent in h.t bizonder en van het Vlaams onderwijs in het algemeen ; de toestand te Brussel o.m.
op onderwijsgebied door de schaamteloze niet naleving der taalwetgeving; de verdeling der staatsinkomsten en der staatsuitgaven tussen Vlaanderen
en Wallonië; de bevoordeling van de Waalse grootindustrie, enz... Van dat a.les niets. Het is nog een
geluk dat de Walen niet al te zeer misbruik gemaakt
iiebben' van de lamlendige houding der Vlamingen.
Het merkwaardigst in de geschiedenis van het
Centrum Harmei is juist dat hier de gewijzigde
geestesgesteldheid van de Walen tot uiting gekomen
is, waar deze s.reven naar een verstandhouding met
de Vlamingen rond, een federaal standpunt. Zij hebben het Belgisch unitarisme de rug toegekeerd en
verzaken aan de Belgicislische ideologie. Het gevolg
is dat, wellicht voor het eerst, in officiële dokumenten het bestaan van een Vlaamse en een Waa.se
volksgemeenschap onderstreept wordt. Het Waals
nationaal bewustzijn heeft zich sterk geaffirmeerd
evenals de wil de integriteit van de Franse kuituur
in Wallonië te verdedigen. Het Franse imperialisme
in Vlaanderen \sordt opgegeven door het verioochenen van de franskiljonse minderheden. De bereidschap ook Brussel te verloochenen in ruil voor een
federaal statuut komt tot uiting. Dit alles is reeds
geb.eken bij de besprekingen • tussen Vlaamse en
Waalse federalisten Het is uitermate belangrijk
omdat zich hier de mogelijkheid aftekent van een
nieuw België, waarin het nationaliteitsprobleem niet
langer genegeerd wordt, maar openlijk onder ogen
genomen en opgelost. Hieruit kan een nieuw klimaat
groeien in dit land. Het is te hopen dat de Vlamingen
dit tijdig zullen inzien en ei- gebruik zullen van maken, in plaats van zich, helaas, op te werpen als
dwaze verdedigers van het Belgisch unitarisme!
Wij'zullen er ons toe beperken enkele beschouwingen te wijden aan de besluiten der onderscheiden
afdelingen, in afwachting van een nader onderzoek
en een grondiger bespreking van de dokumenten van
het studiecen;rum.
De demografische afdeling.
Deze afdeling heeft nuttig werk gepresteerd door
een grondig onderzoek van de demografische toestanden in ons land. Uit dit onderzoek blijkt dat er drie
streken in ons land moeten onderscheiden worden :
Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In Vlaanderen is
de toestand \oorlopig nog goed, daar de bevoiking
op peil gehouden wordt door een geboortecijfer dat
het sterftecijfer lichtelijk overtreft. De vooruitzichten zijn echter ongunstig, daar de evolutie een dalende lijn vertoont en Vlaanderen met een afstand
van 30 jaar hel slechte voorbeeld van Wallonië volgt.
In Wallonië sterft de bevolking uit daar het sterftecijfer het geboortecijfer overtreft. Dit heeft o.m.
voor gevo'.g een veioudering van de bevolking. In
het arrondissement Brussel is de toestand nog veel
slechter dan in Wallonië, de bevolking sterft er uit
in een vreesaanjagend tempo. De bevolking wordt
er slechts op peil gehouden door een onafgebroken
toevoer van nieuw bloed door inwijking. De besluiten noemen de toestand zeer erg en klagen, alleen
reeds om demografische redenen, de overdreven
Brusselse centralisatie in België aan. In het geheel
genomen is de demografische toestand in België ongunstig en onrustwekkend. Ook in Vlaanderen trouwens. Er zou een krachtige politiek moeten gevoerd
worden, onder aanwending van uiteenlopende maatregelen van opvoedkundige, psychologische, finantiële aard. Het is echter duidelijk dat deze maatregelen zo«den moeten aangepast zijn aan de toestanden
eigen aan Vlaanderen, Wallonië, Brussel. Dit geldt
voor de psychologische maatregelen, maar ook voor
de finantiële. In Wallonië en te Brussel moet reeds
het eerste en enige Kind gesteund worden. In Vlaanderen moeten daarentegen vooral de kroostrijke gezinnen aangemoedigd en gesteund worden. De gecentraliseerde, unitaire staatsvorm maakt het voeren
van een aangepaste, doeltreffende politiek onmogelijk.

Tlieo Lefèvre enige kandidaat voor de verkiezing
— Tlieo : Zie zo dal is tenminste
duidelijk.
Zowel van Waalse als van Vlaamse zijde werd de
centralisering en monopolisering van het economisch
leven in de hoofdstad aangeklaagd en aangedrongen
op decentralisaiie. De Walen drongen aan op een
huisvestingspolitiek in de nabijheid van de centra van
grootindustrie. Bepaalde ondernemingen ondervinden
moeilijkheden in het aanwerven van arbeidskrachten
en moeten vervoerdiensten organiseren om veraf
wonende arbeidere aan t© voeren. Het gaat hier
om de Vlaamse mobielen. De Walen willen klaarblijkelijk een politiek voeren die gericht is op de
assimilatie en opslorping van deze Vlaamse arbeiders.
Ten slotte werden van beide zijden klachten geuit
in verband met de openbare werken. Deze afdeling
kwam tot geen eensgezinde, p»raktische resoluties.
Het is evenwel duidelijk dat er voor de Vlamingen
weinig te verwachten is in de gegeven omstandigheden van een doortastende politiek van overheidszijde ter oplossing van het werkloosheidsprobleem
door industrialisatie.
De kulturele afdeling.
Deze afdeling heeft een aantal problemen onderzocht, zoals het onderwijs van de moedertaal, van
de 2e, 3e en 4e taal; het onderwijs van de nationale geschiedenis; radio en televisie; de universiteiten ; kulturele kwesties. Belangrijk is de principiële erkenning van het bestaan in België van twee
kultuurgemeenschappen de Vlaamse en de Waalse.
Deze twee gemeenschappen moeten homogeen en
eentalig zijn. D.w.z. dat taalminderheden zich moeten aanpassen en dat elke verplichte tweetaligheid
te veroordelen is. Er bestaat geen Brusselse kultuurgemeenschap : te Brussel wonen er Vlamingen
en Walen die behoren of zouden moeten behoren tot
de Vlaamse, respectievelijk Waalse kultuurgemeenschap. De Vlamingen te Brussel moeten aldaar als
voiuaardige Vlamingen kunnen leven.
De afdeling stelt voor het onderwijs in de moedertaal te intensificren; de vrije keuze te laten voor
de 2e, 3e en 4e taal; het onderricht in de geschiedenis te hervormen om de nadruk te leggen op de
geschiedenis der gewesten tot 1830; de kulturele
betrekkingen met de verwante landen te bevorderen;
voor radio en televisie afzonderlijke Vlaamse en
Waalse beheerraden in het leven te roepen; een
gelijke behandeling te verzekeren van de kulturele
organisaties in de hoofdstad; een gelijke behandeling te verzekeren van de twee Rijksuniversiteiten.
Het Centrum is evenwel van oordeel dat kulturele
autonomie voor de twee kultuurgemeenschappen
noodzakelijk is en dat de oprichting van twee kultuurraden ,een Vlaamse en een Waalse, moet aanbevolen worden. Deze kultuurraden zouden moeten
beschikken over de bevoegdheid aan de regering,
het parlement of imdere instanties advies te verstrekken over alle kulturele aangelegenheden; reglementen op te stellen; subsidies toe te kennen aan kulturele organismen. De kultuurraden zouden hiertoe
gelijke dotaties ontvangen.

van de nieuwe nationale

voorzitter.

plaatsen van de provinciale directies onder het gezag
van de gouverneur; definitieve vastlegging van de
taalgrens; aanpassing van de bestuurlijke en administratieve grenzen aan de taalgrens; vervanging van
de provincie Brabant door een provincie Brussel,
een Vlaamse provincie Noord-Brabant en een Waalse
provincie Zuid-Brabant; de oprichting van een
Vlaamse en een Waalse kultuurraad en de splitsing
van het ministerie van Openbaar Onderwijs; de
oprichting van een Vlaamse, een Waalse èn een
Brusselse raad van advies, voor sociaal-ekonomische
kwesties; de decentralisatie, zo volledig als verenigbaar met de coherentie van de Staat, van diens machten ten voordele van de gemeenten en provincies;
versterking van de finantiële autonomie der provincies en gemeenten en vermeerdering van hun inkomsten ; toelating voor de provincies zich te verenigen
voor het nastreven van bepaalde doeleinden.
Het is wel een lange lijst van hervormingen die
aanbevolen worden. De geest en de richting van
deze hervormingen zijn onmiskenbaar. Men gaat de
richting uit van het federalisme, zij het langs omwegen en op min of meer verdoken wijze.
Wat er echter zal terecht komen van deze voorgestelde en aanbevolen hervormingen is een andere
vraag.

Het valt te vrezen dat er niet zo heel veel zal
verwezenlijkt worden van al die voorstellen. De
rede van minister Vermeylen was geenszins bemoedigend. Hij verklaarde zelfs dat hij de stellingname
van het Centrum voor ééntaiigheid en tegen tweetaligheid betreurde, dat hij de voorkeur gaf aan tweetaligheid, doch dat hij rekening zou houden met de
wil van de meerderheid. Wat de uitbreiding van de
autonomie van provincies en gemeenten betreft was
de minister blijkbaar al even weinig entousiast en
hij verdedigde zijn politiek die er op gericht is de
financiële onafhankelijkheid van de gemeenten te
beknotten et? hen afhankelijk te maken van het centrale gezag.
Het is trouwens een feit dat de Waalse ministers,
lid van het Congres national Wallon, maar bitter
weinig om niet te zeggen niets verwezenlijkt hebben
van het programma van het Kongres dat verschillende punten bevat die ons interesseren. Het zou dan
wel kunnen blijken dat het Centrum Harmei naar
de klassieke formule een studiecommissie geweest
is met a!s enig doel een aantal mensen zoet te houden en een aantal vervelende kwesties op de lange
baan te schuiven.
Het Centrum Harmei heeft vele jaren gestudeerd
en vele grieven en problemen onderzocht. Er kan
evenwel geen sprake zijn van een inventaris, van een
min of meer volledig overzicht van de Vlaamse en
Waalse grieven. Wij zouden overigens willen waarschuwen tegen de illusie dat het mogelijk zou zijn
een nationaliteitenkwestie zoals deze die zich in België stelt te herleiden tot een reeks concrete grieven

Het Harmelcentrum werd pas ontbonden na jarenlang studiewerk verricht te
hebben in verband met de Vlaamse en
Waalse problem.en. Er bestaat een Lodewijk 'De Raetstichting die ook niets anders doet dan studiewerk. Er bestaat het
Vlaams Ekonomisch Verbond met zijn
studiedienst. Er bestaat een Ekonomische Raad voor Vlaanderen, enz... Niettemin werd in de K Brusselse Post » een
suggestie gedaan tot oprichting van een
Vlaams Sociologisch Instituut. Wij hebben niets tegen a studeren », m.aar wij
hebben de indruk dat vele mensen liever
'( studeren » dan u vechten ».
Dat men de noodzakelijkheid aanvoelt
van Vlaamse studiediensten bewijst dat
de Belgische Staat, die normaal deze taken zou moeten vervullen, tekort schiet.
Het is een krachtig argument voor federalisme : in een federale staat zou men
geen beroep moeten doen op privaat
initiatief om de Vlaamse volksproblemen
in te studeren. De Vlaamse deelstaat zou
deze taak vervullen, met het nodige gezag en de nodige middelen. Niet alleen
om te bestuderen, maar ook om op te
lossen.
Al dat studeren zal ons in de heersende omstandigheden niet veel verder brengen. Er werd al zoveel gestudeerd, bvb.
in verband met de werkloosheid in Vlaanderen. Er zijn tal van konkrete problemen die geen studie vergen : bvb. de
schreeuwende achteruitstelling der Vlamingen in het departement van Buitenlandse Zaken. Dat is een feit. Daar is
niets te bestuderen. Maar de Minister
weigert vlak af maatregelen te nemen om
aan die toestand te verhelpen. En daar
blijft het bij. Of de minister nu Spaak
heet of Van Zeeland. Het is de fout die
steeds weer gemaakt werd in de Vlaamse
strijd : de iïluzie dat het mogelijk is iets
te bereiken door overreding, door welwillendheid.
Al de Vlaamse veroveringen in het verleden werden na harde strijd veroverd,
werden afgedwongen. Het enig argument dat doorslaggevend was, was de
schrik. Men kan het zwart op wit lezen
onder de pen van een onverdacht »studieman », Max Lamberty, in de Geschiedenis van Vlaanderen.
Het waren telkens de « extremisten »
die de lont aan het vuur moesten steken,
die beroering moesten verwekken en het
parlement en de regering dwingen toegevingen te doen. Wie de nuchtere taal
van de politiek verstaat begrijpt dat. Wat
wij in Vlaanderen nodig hebben, willen
wij iets bereiken, is niet een Sociologisch
Instituut, maar een
onafhankelijke
Vlaamse politieke partij, zoals de Volksunie, die de strijd weer aanbindt.
De dag dat de Volksunie tien in plaats
van één vertegenwoordiger in het parlement zal tellen, zal men de verandering
zien Die dag is niet zo ver meer af als
sommige denken.
en dat de nationaliteitenkwestie kan opgelost worden
door deze grieven weg te nemen.
Dat is onzin. De Engelsen hadden in verband met
de Ierse kwestie een schilderachtige uitdrukking om
de complexiteit ervan te typeren : « It is the pope
one day and potatoes the next » (De ene dag is het
de Paus, de volgende zijn het de aardappelen...)
Een nationaliteitenkwestio heeft haar eigen wezenstrekken en karakter, wat in België voLedig genegeerd, wordt. Men zou beter gedaan hebben daar een
onderzoek aan te wijden, dan zou men wellicht tot
dezelfde conclusie gekomen zijn waartoe Prof. E. De
Lavaleye in 1871 kwam toen hij de onhoudbaarheid
van de unitaire, gecentraliseerde staatsstruktuur in
België voorspelde en het federalisme als oplossing
voorhield.

Hebt ge uw abonnement
reeds
hernieuwd?
Doe het dadelijk en stort 80 fr.
op postgiro 50.54.27 W. Jorissen
Notéstraat 59, Anderlecht.

JAAR

De wet op het gebruik der talen in gerechtszaken van 15 Juni 1935 is dit jaar
sedert twintig jaar van kracht. Het is dus
niets te vroeg om de resultaten van deze
wet eens onder ogen te nemen en te overwegen hoever we nu staan op dit beperkt,
maar dan toch zeer belangrijk gebied.
Het is de gewoonte de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken te loven
als de beste taalwet, de enige taalwet die
integraal nageleefd wordt, een voorbeeldige taalwet.
Het « Vlaams Rechtsgenootschap » aan
de Universiteit te Leuven heeft een plechtige zitting gehouden waarop hel tot stand
komen, twmtig j a a r geleden, van deze
taalwet werd herdacht. Het woord werd er
gevoerd door Mr. H. Marck en Mr. J. Ousters. Zoals het politiekers past hebben zij
een zeer optimistisch beeld van de huidige
toestand opgehangen, alhoewel Mr. Marck
moest toegeven dat er nog een gebrek is
aan magistraten die een grondige kennis
bezitten van de Nederlandse taal en m e t een van de aard, de zeden en gebruiken
van de bevolking te midden dewelke zij
h u n ambt uioefenen; dat er nog wel een
paar zwarte punten zijn; dat ten slotte
het ideaal toch niet bereikt werd dat beoogd werd door de Vlaamse strijders die
de lange en lastige strijd gevoerd hebben
voor' de vervlaamsing van het gerecht. Er
is geen hoogstaand Vlaams rechtsleven
gegroeid uit de wet. Het optimisme van
Mr. Ousters is des te onbegrijpelijker daar
juist uit zijn uiteenzetting, handelend
over de toestand in het arrondissement
Brussel, maar al te duidelijk blijkt waar
we staan na twintig jaar ! Wij komen er
verder op terug. Maar dat hij ten overstaan van deze wantoestand nog moet
hulde brengen aan « de goede wil die betoond werd » is wel erg potsierlijk.
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T A A L W ET T E R I J
Hoe ziet er de werkelijke toestand uit?
Van de rechters zijn er 41 zogezegd tweetalig, 9 zijn eentalig Frans, 9 zijn F r a n s sprekend met een «voldoende kennis» van
het Nederlands. Eentalige Vlamingen of
Vlamingen met « voldoende kennis» van
het Frans : geen enkele. Van de substituten van de Prokureur des Konings zijn er
]8 tweetalig, 5 eentalig Frans en 19 F r a n s talig met voldoende kennis van het Nederlands. Er is één eentalige Vlaming en geen
enkele Vlaming met voldoende kennis van
het Frans.
Bij de refendarissen van de Rechtbank
van Koophandel is de verhouding : acht
tweetaligen, vijf Franstaligen, één Franstalige met voldoende kennis van het Nederlands. Nul Vlamingen.
tl
•
Gerechterlijk
arrondissement
Brussel

•

Ü)

CD
•O

2

.2f

oo

1
1

M
^
M
<fl

£s

1)

M

11 Rechters

"<

0)
"Ö y)
C C
OJ 03

41

0

''•

c
o

-Sc»

" *C::".
te-^ !
,(•.

9

.

•

T . *~.

'S

E -^

2 9

^•^ -i „

met
i .nbegr. van un1 deivoorzitters

4-.
lU

Neder
met V
konnis
Franst
voldoe
^Neder

TWINTIG

1955

Eental

- DECEMBER

Eental

DE VOLKSUNIE

' ^ ^ • ^

0

9 1

. _'^

1

Substituten

18

1

6

0

19

i

1

Adj. - referendarissen :

|
8

1

1

,'

0

3

1

0

1

l'
1

Bibberstad en de M*V* IJzer
Men zegt wel dat de demokratie een glazen huis is, dat ieder burger het recht en
de plicht heeft tot zelfs in de hoeken te
kijken. Alle machten gaan uit van de natie, lezen we in de grondwet, en de gekozenen des volks zijn m a a r «volksvertegenwoordigers ». Het is dus m a a r normaal
dat het volk, de natie volledig ingelicht
wordt over de staatshuishouding.
De werkelijkheid is enigzins anders en
men kan zich moeilijk ontdoen van de indruk dat er heel wat zaakjes gebeuren die
het licht schuwen, waarover de burgers
niet ingelicht worden. Denken we m a a r
aan de rekeningen van de regering van
Londen, aan de uraniumakkoorden. Onlangs lekte er weer een schandaaltje uit
dat kenmerkend is voor de geestesgesteldheid van onze politieke profiteurs. Bij het
uitbreken van de oorlog in Korea dachten
onze nationale helden dat het ogenblik
naderde om hun spectaculaire vlucht van
1940 nog eens te herhalen. Ten overstaan
van het dreigend gevaar waren zij door
één bekommernis bezeten : hun eigen
persoontje in veiligheid brengen. Dat zij
er niet erg tegen op zien h u n land en h u n
volk in de steek te laten, hun verantwoordelijkheid te ontvluchten en als hazen op
de loop te gaan... weten we reeds bij ervaring. Thans wilden zij ver lopen : n a a r
Kongo. In het veilige Kongo, in de nabijheid van de militaire basis van Kamina
(men kan nooit weten wat er met de inboorlingen zou kunnen gebeuren) werd in
zeven haasten een gans woningencomp'ex
opgetrokken, met tientallen geprefabri-

Hij geeft dan preciese inlichtingen over
de samenstelling van de zittende en s t a a n de magistratuur te Brussel : volgens de
wet zouden 50 % der magistraten te Brussel tweetalig moeten zijn, waarvan 25 %
met een Nederlands diploma en 25 % met
een Frans diploma. Verder mogen 25 %
der magistraten eentalig zijn, waarvan de
helft eentalig Nederlands en de helft eentalig Frans. Voor de overige 25 % volstaat
een «voldoende kennis» van de tweede taal
Ook hier zou de helft der plaatsen moeten
toekomen aan Vlamingen.

Aa de nieuwe liarde l^lop voor de
klerikaliserende C. V. P. hen door de Franse kardinalen
en
aartsbisschoppen
toegediend,
waar ze de kandidaten voor de Franse verkiezingen
verzochten
de
Kerk niet te betrekken
bij Inin politiek
spelletje
zal de herderlijke
brief ran de Indonesische
bisselujppen voor het volkse nationalisme
lien koud
op de maag vallen. Het volkse nationalisme
dat
de strijd voert tegen de kolonisators
belioorl
immers niet tot het program van de C. V. P. maar
wel tot dat van de Volksutiie.
Zi] heben in ons
land de Brussels-Waalse
kliek, die ons met behulp van de volksverraders,
de Franskiljons,
koloniseren immer de knechtenluind
toegesloken
en
Ze doen dit nog.
De Indonesisclie
bisselioppen
door het
volkse
nationalisme
als kristelijk
te bevestigen,
sluiten
hierbij alleen maar aan bij een Kerkelijke
traditie, die trouwens door onze liuidige Paus Pius XIJ,
niet zo lieel veel jaren geleden nog eens
uitdrukkelijk bevestigd
werd toen hij de
bebekenisvolle
woorden sprak :
« De volkeren, zoals de individuen
Iicbben een
roeping.
Zij zijn voorspoedig
of ongelukkig,
zij
stralen uit of blijven onvruchtbaar
naar
gelang
zij gehoorzamen
of weerstaan aan hun roeping, n

Jje
Urede

J<^erótmióklokken
aan

de menóen

Luiden^van

goeden

wii,-

czMmneóüe^.
Wanneer men nu nog weet dat de zgz
tweetaligen bijna allen Franstaligen zijn
die een taaiexamen afgelegd hebben, dan
weet men hoe ellendig slecht de toestand
is. En let wel : we staan hier geenszins
voor gevolgen van de toestanden van voor
het tot stand komen der wet. Het zijn
praktisch allemaal benoemingen van n a
de oorlog. Er is dus geen sprake van een
geleidelijke verbetering, van een evolutie.
Zeker : er wordt in het Nederlands gevonnist (welk Nederlands dikwijls !) Maar
August Vermeylen stelde destijds reeds de
vraag : « Wie acht de taak volbracht wanneer eindelijk de Vlamingen in 't Vlaams
beheerst, bestolen en eventueel zo wat afgepoft worden ? ». Inderdaad : belangrijker dan dit uitwendig taalgebruik is de
geest van de magistratuur. Is de magistratuur in Vlaanderen ook Vlaams n a a r de
geest ? Staan de magistraten midden van
ons volk, geestelijk verbonden met dit
volk? De vraag stellen is ze beantworden.

ZIJT GE VOOR ZELFBESTUUR EN AMNESTIE ?
ABONNEER NU OP DE VOLKSUNIE
Stort 80 jr. op giro 50.54.27

Wellicht zou onze volksvertegenwoordiger daarover eens een vraag kunnen stellen aan de bevoegde minister. Zou dat de
minister van « Landsverdediging» zijn ?

BISSCHOPPEN
VOOR HET NATIONALISMS

Zeker deze taalwet wordt toegepast, alt a n s n a a r de letter, juist in die mate waarin men niet anders kan. Het geheim van
deze toepassing schuilt zeer eenvoudig in
het feit dat de naleving op straf van nietigheid voorgeschreven is en juist in gerechtzaken deze sanktie nu eenmaal zeer
doeltreffend is. Het is echter klets te gewagen van de «loyale toepassing» der
wet, waar wij zien dat men de wet alleen
toegepast heeft voor zover men niet a n ders kon en ze niet toegepast of omzeild
waar het maar enigszins mogelijk was.
Mr. Marck geeft er een staaltje van in
verband met de fiskale zaken die door de
Hoven van Beroep moeten behandeld worden. Zij passen voor deze zaken de t a a l wet niet toe omdat de wet het niet uitdrukkelijk voorziet, alhoewel de geest van
de wet geen twijfel open laat.
Hetzelfde geldt voor het inwendig taalgebruik : de taal der magistratuur, ook in
Vlaanderen, is hoofdzakelijk nog steeds
het Frans. Zie de toestanden aan het
Vlaamse Hof van Beroep te Gent. Zie de
toestanden aan de meeste rechtbanken
van eerste aanleg in het Vlaamse land.
Ieder advokaat kan getuigen hoe beschamend en vernederend deze toestanden zijn.
Na twintig jaar toepassing der wet ! Dit
hoeft ons niet te verbazen wanneer wij
rekening houden met de benoemingspolitiek Ook hier heeft de wet een achterpoortje open gelaten dat de hoofdpoort geworden is. Iemand die zijn studies in het
Frans gedaan heeft en in het bezit is van
een Frans diploma kan mits een taaiexamen af te leggen benoemd worden in het
Vlaamse land of op aan de Vlamingen
voorbehouden plaatsen. Mr. Ousters verklaart uitdrukkelijk dat men «systematisch een naar letter en geest verkeerde
toepassing gemaakt heeft van art. 43».
Dit is wat anders dan een loyale toepassing der wet !

iXS

ceerde metalen huizen (die per stuk anderhalf miljoen kostten), met bunkers-tegen-atoombombardementen, enz... I n Kongo werd dit centrum schilderachtig «spookstad», « bibberstad » of « froussard-ville »
genoemd. Hier werden tientallen en tientallen miljoenen volkomen nutteloos uitgegeven op de rug van de gemeenschap
uitsluitend in het belang van een handvol
profiteurs van het regime. Er werd ook
nog een speciaal, zeer luxueus schip gebouwd, de M.V. IJzer, het kostte a a n de
staat niet minder dan dertig miljoen. De
onderhoudskosten, de salarissen van de
bemanning, enz... kosten de staat jaarlijks
2.800.000 fr. Want dit schip ligt nu al j a ren, volledig bemand, in de haven van
Oostende te roesten. Waarom? Omdat
men, toen het gevaar geweken was, niet
wist wat er mee aan te vangen. Een schandaal kortom. Maar waarover men in het
parlement in alle talen zwijgt omdat ongetwijfeld bonzen van de drie « g r o t e »
partijen h u n plaatsje gereserveerd hadden. Graag zouden wij niettemin eens vernemen wie de verantwoordelijkheid draagt
voor deze zotte uitgaven en welke « p e r sonaliteiten » voorkwamen op de lijst der
«genodigden» voor... Froussardville. Het
zal ons niet verwonderen bovenaan op de
lijst de namen te zien prijken van Frans
Van Cauwelaert en Ka miei Huysmans. Dat
zijn recidivisten. Maar wie was er nog zoal bereid in het uur van het gevaar zijn
volk in de steek te laten?

- W. Jorissen,

Notéstraat

59,

Anderlecht

Mr Marck heeft ze ook beantwoord. Het
is een feit dat, behoudens enkele uitzonderingen, de magistratuur in Vlaanderen
een burcht gebleven is van de volksvreemde, franssprekende kaste. Bij iedere gelegenheid komt de onvlaamse geest tot
uiting : zie de aanslag op de IJzerentoren,
zie de repressie. De magistratuur evenzeer
als het leger en het ministerie van buitenlandse zaken blijft voor de bewuste Vlamingen verboden terrein : zij worden geweerd. De weinig goede Vlamingen die in
de magistratuur binnen geraakt waren
werden na de oorlog meest allen v< uitgezuiverd ». Zo is de toestand slechter dan
voor de oorlog.
De taalflaminganten, de peuteraars zouden ons eens moeten vertellen hoe zij aan
die toestand gaan verhelpen. Want het is
niet waar dat er een gunstige evolutie zou
zijn. De benoemlngspolitiek is zo mogelijk
slechter dan voor de oorlog. De wet, hoezeer zij ook geloofd wordt, verhelpt dus
niet aan deze toestand. Het Gerecht is een
volksvreemde instelling gebleven, waartegenover onze Vlaamse volksmensen dan
ook wantrouwend en vreemd staan, waar
niets van uit gaat op het gebied van het
Nederlandse kultuurleven. Het is n a t u u r lijk onloochenbaar dat er sedert 1935 een
grote verandering ingetreden is in de toestanden die overigens onhoudbaar geworden waren gezien de evolutie in Vlaanderen : de Vlaamse bewustwording, de ver-

Ifct pleit ook voor het itohtiek inziclit van de
Didonesische
bL-ischopjien dat ze de waarde
van
het nationalisme
zien als verdedigende
en aanvallende kracht tegen liet kommunisme.
Het nationalisme verwerpt
immers
de klassenstiijd
zowel
als het kapitalisme.
Het volk als zodanig
wordt
bevestigd als centraal gegeven in de jwliliek.
Alle
kiemen
van volksverdeling
zoals scherpe
sociale
tegenstellingen
en zoals de overheersing
van de
ene maatschappelijke
klasse door de andere
worden er in verworpen.
De liefde geldt alle maatscliapj>elijke groepen, die door
gemeemcliappelijke
insjmnningen
iiet geheel verrijken waardoor
alle
groepen
dan weer op hun beurl vooideel
bij
I lebben
In de periode van sciierpe
gen zal het volkse nationalisme
uitweg uit de moeilijkheden
te

klassentegenstellinblijken de enige
zijn.

nederlandsing van het onderwijs, de demokratisering, enz... Onvermijdehjk moest
ook het gerecht volgen. Het is in dit opzicht een onafwendbare, normale ontwikkeling geweest. De grondprincipes van de
taalwet op het gerecht zijn trouwens goed
Maar er is de letter van de wet en er is de
geest waarin de wet toegepast wordt. Welnu hier leggen wij de vinger in de wonde :
het nagestreefde doel werd niet bereikt
omdaL de geest ontbreekt, de Vlaamse
geest. Ook hier, op dit belangrijk gebied,
kan alleen het federalisme een afdoende
oplossing brengen omdat dan een eigen,
Vlaamse
benoemingspolitiek
mogelijk
v/ordt.
P. 'S. — Wij laten hier buiten beschouwing
de achteruitstelling der Vlamingen in een
ander opzicht : in verhouding zijn er in
Vlaanderen veel minder magistraten dan
in Wallonië en te Brussel. Er zijn in Vlaanderen 150 magistraten tegen 174 in Wallonië. De parketten tellen 87 leden, tegen
108 in Wallonië. (Zie De Volksunie, n-- 3
maart 1955).
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Dc Vlaamse Rijksuniversiteit te Gent
Cijfers :
Uit de begroting voor 1956 blijkt
dat de Waalse rijksuniversiteit te
Luik 126 miljoen voor bezoldiging zal
ontvangen en de Vlaamse rijksuniversiteit te Gent 109 miljoen. Verschil : 17 miljoen. De universiteit
van Luik ontvangt voor allerlei uitgaven 8,8 miljoen tegen Gent 5,3 miljoen. Verschil : 3,5 miljoen.
De universiteit van Luik ontvangt
voor onderhoud van lokalen 10 miljoen, tegen Gent 9 miljoen. Verschil:
1 miljoen.
Voor weten.schappelijke publikaties ontvangt Luik 200.000 Fr., tegen
Gent 173.000 Fr.
Te Luik waren er 3.303 studenten ingeschrevsn voor het schooljaar 54-55
en te Gant 3.213. Praktisch dus hetzelfde aantal studenten. Niettemin
zijn er ts Luik 70 leerkrachten meer
dan te Gent en ontvangt Luik ruim
20 milj3en meer van de Staat!
De grove benadeling van de Vlamingen
is niets nieuws. Deze toestand bestaat reeds
sedert jaren. Nooit hebben de gekozenen
van het Vlaamse volk hun plicht gedaan
en een eindo gssteid aan deze niet te verantwoorden wantoestand. Het is een schande. En dat z'jn de n:ensen die op het standpunt staan van de V.aamse Beweging «kultuurbewegini» en van de geleidelijke evolutie ten go de. Als men hen moest laten
begaan zou er nogal wat terecht komen
van deze « evolutie ten goede ». Zij willen
concrete grieven, bepaalde problemen oplossen. Wanneer gaan zij dit probleem(?)
eens oplossen? De publieke opinie in Vlaanderen worde nu wakker geschud, niet door
de heren politiekers (die vinden niets gemakkelijker dan een diepe Vlaamse slaap)
maar door kultuurverenigingen zoals het
Algemeen Vlaams Oudhoogstudentenverbond dat zopas nog volgende motie bekend
maakte :
Het Algemeen Vlaams Oudhoogstudentenverbond (A.V.O.H.V.) heeft volgende
motie goedgekeurd :
« Het A.V.O.H.V. heeft het steeds als zijn
plicht beschouwd, de grootste a a n d a c h t te
besteden aan de opleiding van de toekomstige Vlaamse intellectuelen met het oog
op de algemene en de kulturele ontwikke-

De beroving van

parlemenlszelels
De üchteruitslclling
van Vlaanderen wordt zo
stelselmatig op alle gebieden doorgevoerd, dat men
op elk terrein onrechtvaardige behandelingen terugvindt. Ook op het gebied van de parlementaire vertegenwoordiging
krijgt Vlaanderen niet
wat het toekomt.
De grondwet zegt in artikel 49 dat het aantal
parlementszcleh da verhouding van één afgevaardigde voor dke 40.000 inwoners niet mag overschrijden.
Sommigen werpen op dat de grondwet niet zegt
dat er per elke 40.000 inwoners een volksvertegenwoordiger moet zijn en dat is juist. Er mogen er
niet meer zijn dan één per 40.000 inwoners. Maar
aangezien alle Belgen volgens de grondwet gelijk
zijn voor de wet, zou dit ook op het gebied van
de parlementszetels moeten iimar zijn. En dit is
natuurlijk niet het geval Vlaanderen — i.i,t:uirlijk — wordt benadeeld.
Als regel heeft steeds gegolden dat men met de
provincie als basis per volle 40.000 inwoners een
volksvertegenwoordiger
kreeg. Normaal kregen
dan de provincies
met de grootste overschotten
nog de bijkomende zetels, die ter beschikking
kwamen als men al de provinciale overschotten
saimentelde en dat getal deelde door 40.000.
Dit nu werd gewijzigd in die zin dat er verworven rechten gingen spelen. De Waalse provincies waarvan de inwoners verminderden behielden toch hun zetel, ook al vertegenwoordigt daar
een volksvertegenwoordiger geen 40.000 inwoners
meer. Zo heeft Namen een volksvertenwoordiger
per 39.500 inwoners, Ilenegoutven een per 38.000
en Luxemburg een per 35.500!
Henegouwen dat 15.000 stemmen te kort heeft
voor 31 zetels heeft er 32 in het parlement. Een
zetel van Leuven gaat zo door die « verworven »
rechten naar Nijvel. Neufchateau-Virton heeft een
volksvertegenwoordiger voor ongeveer 31.000 inwoners, Kortrijk heeft er nog geen per 45.000!
Het zetelaantal werd herhaaldelijk aangepast
in de loop van het bestaan van ons land, zo in
1920 VMnneer het klom tot 185, in 1930 wanneer
het 202 werd en laatst in 1947 wanneer er 212
zetels kwamen.
Deze laattijdige aanpassing benadeelt natuurlijk eens te meer Vlaanderen. Volgens de bevol-

STUDEMTENKUBKIEK.

De studenten vormen een maatschapimg van het Vlaamse volk.
pelijke
groep, die altijd in de belangstelDienvolgens wera herhaaldelijk de verwaarlozing van het Vlaams hoger onder- ling heeit gesiaan voor wie zien met
wijs en meer bepaald ae achieruitsteuing Vlaamse Beweging bezig hield, öinds Rovan de Universiteiu te Gent aangeklaagd. denoach, wanneer ze zien bij de groep van
geleerden, die tot dan toe de Beweging
Reeds werden drie algemene vergaaegediagen hadden, kwamen voegen, hebringen a a n ait zo beiangrijK vraagstuk geben ze steeas een belangrijke en aparte
wija, een eeisie te Gent waarop iTot. dr.
rol gespeeld in onze voiK.se strijd. Na de
C. Hooit de wantoestanden in ae geneesjongste oorlog icenaen we ook hier de onKunaige tacuiteit en het scnanaaal van
vermijdeiijüe verwarring en inzinKing. Die
het Academiscn Ziekenhuis aan de kaak
penooe is t n a n s ecnter wei voor goed afstelde; een tweede te Brussel waarop Prof.
gesloten. In een van de nummers van «Uns
dr. L. iMassart een zeer gedocumenteerde
Lieven » h e t orgaan van de Leuvense stuuiteenzet Ling gat over de achteruitsteümg
denten werd aaar oniangs de n a a r u ü op
van de Vlaamse Universiteit; een derde te
geiega" en wie net stuaenienleven van n a
Gent, n a a r aanleiding van 25ste verjaring
aeze oorlog gevolgd heeft, heeft gezien,
van de vervlaamsing der Gentse Universihoe sprongcigewijs te Leuven het raaikateit, waarop de rector zelf, Prof. Dr. Gillis
usme ae laauste jaren terrein gewonnen
een ware noodkreet slaakte.
heelt. Hun jongste ervaringen met het
Het A.V.O.H.V. vestigt nogmaals de a a n - kontormisme voor enkeie weüen toen de'
dacht van de Vlaamse openbare mening Leuvense studenten de schoolstrijd open van de Viaamse volksvertegenwoordi- nieuw inzetten zal zieüer h e t raaiKalisme
gers en senatoren in het bijzonder op het met algcKoeid hebben, integenaeei! iiij
i c h a n a a a l van de verwaarlozing en ach- iieoben vastgesteld dat degenen, die n a
teruitstelling van de Universiteit te Gent de oónog een grote bek opgezet hebben
en op de gevolgen hiervan voor het Vlaam- in Vlaanderen en zich tot leiders opgeworse volk en voor de Vlaamse kuituur. Het pen heoben, noch de diepere overtuiging
wijst er op dat het ongehoord is dat de nebben, noch de moed om belangrijke zaLuikse Universiteit met een ongeveer gelijk icen grondig aan te pakken.
aantal studenten sedert jaren in alle opGent blijft even radikaal als het de
zichten bevoordeeld is, zowel wat betreft
de kredieten als wat betreft het profes- jongste jaren was. De betrekkingen m.et
Leuven zijn talrijker geworden dan vroesorenkorps en het personeel.
ger en de verstandhouding beter. Het feit
Het A.V.O.H.V. is van ordeel dat uitzondat ze t h a n s beide op radikaal Vlaams
derlijke maatregelen noodzakelijk zijn om
s t a n a p u n t staan zal daar wel niet vreemd
deze jarenlange benadeling goed te m a a a n zijn. Op het gebied van ideeènverken eist dan ook dat een bijzonder krediet
spreiding doen beide studentenvereniginin de begroting zou voorzien worden en
gen een inspanning. Leuven houdt nog
dringt er op aan dat desnoods de Vlaamse
steeds met sukses de weekbladformule
gekozenen het initiatief hiertoe zouden
vol, Gent heeft een sprong vooruit gedaan
nemen. »
op dit gebied en geeft t h a n s jaarlijks tien
Wij hebben nu gelezen dat enkele nummers uit, waar er vroeger slechts vijf
Vlaamse gekozenen beschaamd beginnen of zes verschenen. Einde november gaven
te worden. Zij zouden amendementen bij ze beide een bizonder nummer uit. Dat
de begroting indienen om Gent en Luik van Gent was gewijd aan de 25 jarige verop dezelfde voet te stellen. Er is echter wat nederlandsing van de Gentse Universiteit.
anders en wat meer nodig : jarenlange Daar waar de meerderheid van de profesachteruitstelling en verwaarlozing moet soren, die zaak onverschillig liet — wel
goed gemaakt worden, er is onrecht dat een bewijs te meer hoe van overheidswege
moet hersteld worden. Daarom moeten er door de benoemingspolitiek Gent gesabospeciale maatregelen getroffen worden de- teerd wordt — hebben de studenten deze
ze maal ten gunste van Gent. Het is trou- merkwaardige verwezenlijking van de
wens dringend nodig, want de toestanden Vlaamse Beweging niet willen achteloos
laten voorbijgaan. De vrijheid van geest
te Gent zijn ergerlijk.
Het is trouwens niet alleen een kwestie van de huidige preeses, Herman Soetaert,
van geld, er is ook de geest die veel te een Westvlaming die t h a n s te Gent woont,
leren we waarderen in zijn scherpe «Open
wensen overlaat.
Brief aan sommige Professoren ». Het blad
bevat verder een merkwaardig artikel van
Dr. Goossenaerts over «De Wordingsgekingscijfers van 1953 zouden er in Vlaanderen
7 zetels moeten bijkomen en wel voor de arron- schiedenis van de Vlaamse Universiteit
G e n t » met tal van niet bekende of van
dissementen
Turnhout, iLeuven, Ooslende-Diksmuide. Kortrijk, St.-Niklaas,
Hasselt-St-Truiden, weinig bekende bizonderheden, die interressant zijn voor de Geschiedenis van onTongeren-Maaseik. Zo de verworven rechten niet
speelden zouden ook Brussel en Luik een zetel bij- ze volkse strijd. Verder een «Ten Geleide»
van Lieven de Lille, de hoofdredakteur, een
winnen en zo men de bevolkingsaangroei voor
goed artikel van student Renaat Roels
'54 in aanmerking zou nemen zouden Mechelen
over « De Taak van de Nederlandse Unien Brussel elk ook een zetel bijkrijgen.
versiteit » en de rede van rektor Gillis, geDe huidige parlementaire vertegenwoordiging is
houden voor het Algemeen Vlaams Ouddus vervalst. Dat Vlaanderen eens ie meer het
Studenten Verbond (A. V. O. H. V.) over
kind van de rekening is zal slechts hen verrassen,
« 25 J a a r Hoger Onderwijs ». Een merkdie denken dat alles toeval is.
waardig nummer, dat zijn tegenhanger
vindt in h e t bizonder Ernest Claes n u m De i-chuld aan deze toestand'^ Wie anders dan
de drie kleurpartijen, die deze toepassingsmodali- mer van « Ons Leven » met artikels o. m.
teiten goedkeurden en die de aanpassing telkens van Dr. J a n Grauls, Dr. Piet Heuvelmans, van praeses en hoofdredakteur —
jaren laten aanslepen!
twee westvlamingen — een interview met
Slappe oppositie
Mr. Borginon en ten slotte het oorspronHet Katoliek tijdschrift « La Revue Nouvelle »,
kelijk eerste hoofdstuk van De Witte met
dat in hogere Franstalige C. V. P.-kringen heel
de geschiedenis van het ontstaan erbij
wat gezag heeft, is niet erg mals over de slappe
door Ernest Claes zelf.
C. V. P. oppositie, die er gex oerd wordt, oppositie
die zij kenschetst met de zm « Acht dagen schreeuwen en dan is alles voorbij! » Zij kritiseert de gemakkelijke wijze waarop de C. V. P. haar hele
oppositie gekoncentreerd heeft rond de schoolkwestie en betwijfelt zelfs het nut van een partij
kwestie en betwijfelt zelfs het nut van een partij,
die alle kristenen wil groeperen.
Ongetwijfeld
speelt hier de Franse invloed een rol. De Franse
bisschoppen willen over een partij, die zowat het
monopolium van het kristendorn zou vertegenwoordigen, niet horen.

Een zaaJt is ongetwijfeld juist. Er zijn praktiscti
geen C. V. P.ers met karakter. Er zijn wel een
paar windverplaatsers zoals Theo, maar die doen
ook zo dwaas, dat ze de eigen C. V. P. ruiten
ingooien. De meeste CV.P.ers klampen zich als
klimop vast aan de socialisten. Zo heeft deze regering dan ook voor het ogenblik bitter weinig oppositie te duchten. Dit nu verheugt ons weinig,
want deze regering verdient een sterke oppositie.
Spijtig genoeg kan een jonge partij niet op een
paar jaar zich zo stevig uitbouwen dan dat ze
die taak volledig op zich zou kunnen nemen. De
oppositie tegen de linksen in de toekomst zal
echter meer en meer op ons gaan rusten. Alle
goedwillenden moeten ons dan ook daarin helpen.
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Beide nummers zijn de moeite waard
te bewaren en de studenten van dit jaar
hebben er mee bewezen dat ze ook op dat
gebied niet willen onderdoen voor de schone verwezenlijkingen uit het verleden
Dat Leuven opnieuw radikaal is, valt
wel best te merken aan de wijze waarop
de konformisten m e t h u n tegenkampanje
begonnen zijn. Achterbaks natuurlijk en
met chantagepraktijken m a a r dan toch
voor een min of meer oplettend toeschouwer duidelijk herkenbaar. Het A.C.V. dat
tegen het socialistisch sindikaat weinig in
te brengen heeft en daarom van de naoorlogse desorganisatie van het Vlaams-nationale leven heeft gebruik gemaakt om
zich van Vlaamse groeperingen als een
Zangverbond en een IJzerbedevaartkomitee meester te maken, wat op een van beide plaatsen reeds op een schitterende mis-

lukking uitgelopen is — en de andere zal
wel volgen ! — tracht t h a n s ook het studentenleven in h a a r greep te krijgen. Het
heet dat de studenten bourgeois zijn en
dat ze niets doen op sociaal gebied. Om
dat te bewijzen hebben ze een initiatief
van de studenten overgenomen, drukken
vrij goedkope kursussen, zorgen voor goedkoop logies... en geven een weekblad uit,
dat « Solidariteit» heet, en dat moet konkurreren met « Ons Leven». Hun grootscheeps offensief, gesteund door overvloedig veel geld — bourgeoisverschijnsel ! —
mislukte tot nog toe. De studenten zijn
nog niet rijp vor het sindikalisme dat ze
hen voorhouden, de kamers, die ze goedkoop bezorgen voldoen vaak niet aan de
m.inimumnormen en hun kursussen konden voor een sociale groepering nog wel
v/at beterkoop. Overigens is hun spel toch
nog niet voldoende gekamoefleerd.
De Leuvense professoren, uit het A.C.V.
vaarwater, laten er zich wat te veel zien.
Cool junior zelf speelt wat te opzienbare
rol en de band met de Katolieke Aktie is
wat te duidelijk. De lage stoot, die de
K.S.A. uitgehaald heeft tegen de Blauwvoeterie, hoopt men hier over te doen. De
jongstudenten hebben ze door bedreigingen allerhande kunnen imponeren, met de
studenten gaat het niet zo gemakkelijk
als ze dachten. De Vlaams-nationale idee
staat zowel te Leuven als te Gent opnieuw
in het centrum van de belangstelling. F e deralisme en Amnestie genieten er ruime
aandacht. Bij herhaling hebben de studenten onze sprekers over die onderwerpen aan het woord gelaten. Soms hebben
ze het onder vorm van debat willen doen
met C.V.P.ers. Deze laatsten stuurden dan
echter hun kat. Iedereen kan daar het
zijne van denken.
De achteruitstelling van Gent ten overstaan van Luik en van de Nederlandstalige afdeling te Leuven ten overstaan van
de Franstalige houdt beide studentenverenigingen bezig. Over Gent hebben we
reeds vroege^ uitgeweid. Voor Leuven stelde praeses Flamey, voor het Brussels OudStudenten Verbond, waar hij samen met
zijn Gentse collega, Soetaert, te gast was,
de splitsing voor. Ook de Walen zouden er
bij winnen, stelde hij terecht voorop, met
een Katoliek Centrum in Wallonië.
We kunnen er aan toe voegen dat h e t
samenhokken te Leuven tal van andere
nadelige faktoren met zich meebrengt en
dit nog niet in de eerste plaats voor de
Leuvenaars m a a r wel voor de studenten
zelf. De benoemingen, worden om bezuinigingsredenen gewoonlijk voor de twee
afdelingen samen gedaan en men kent de
kwaliteit van het Nederlands van de
Franssprekenden, wat dan nog veel m i n der erg is dan het abnormale feit dat de
professor moeilijk voeling kan hebben met
de student, tot wiens kultuurkring en volk
hij niet behoort. Voor vele vakken en zeker voor de geneeskunde brengt het groot
aantal studenten, het nadeel mee dat van
het praktikum weinig terecht komt, zodat
de meeste studenten dit interessantste
deel van h u n studie slechts kunnen beginnen wanneer ze in de praktijk staan met
alle nadelen daaraan verbonden.
Zoals men ziet hebben de traditionele
problemen bij de studenten opnieuw de
volle aandacht. Het opzet, hen die vraagstukken verdoken te houden, is falikant
uitgelopen. De studenen hebben hun zelfstandigheid heroverd. Ons volk zal er wel
bij varen.

Nieuw universitair tijdschrift
Er werd een nieuw studententijdschrift
de wereld ingezonden. Het werd als «DEZE
TIJD» boven de doopvont gehouden. Aangezien het het orgaan is van de V. V. S.
(Vereniging der Vlaamse
Studenten)
steunt het de heel-nederlandse gedachte.
Eén zaak zit ons een beetje dwars, en
dit is dat de hoofdredaktie te Leuven
zetelt, en de drie hulpredakties te Antwerpen, te Brussel en te Gent.
Dit blijkt enigszins ironisch voor een
HEEL-nederlands tijdschrift. Wij vinden
het weinig optimistisch dat de heel-nederlandse initiatieven steeds in Vlaanderen
moeten geboren en... onderhouden worden. Hopelijk kan « Deze Tijd » hier verandering brengen.

De propaganda naar buiten uit ts
\/an het allergrootste belang yoor
de verspreïd'mg van onze gedachte
SLUIT DAAROM AAN BIJ DE VMO 1
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Carrière interessante pour jeunes gens!

Studentenleven
ONTMOETING

Aktiekomitee van de Gentse Universiteit

Voor een paar weken werd er overgeTegenwoordig komen de zogenaamde vakantiekursussen, in meerdere universitei- gaan tot de stichting van een «Aktiekoten van de West-Europese landen inge- mutee van de Gentse Universiteit», waarricht, steeds meer en meer in de belang- in zowel de linkse als de rechtse politieke
stelling van de studenten. Dergelijke kur- studentenverenigingen van de Gentse
sussen zijn niet alleen een aangename m a - Univeisiteit vertegenwoordigd waren, t e nier om vreemde landen en volkeren te vens de niet-politieke N.S.G.
leren kennen, maar tevens om zijn eigen
Dit Komitee had tot doel de volledige
natie bekend te maken aan de studenten gelijkheid van de Gentse en de Luikse h o van onze buurlanden. En dat onze Vlaamse gescholen af te dwingen. Een bizonder
studenten het hard nodig hebben zich be- programmapunt was de eis voor de spoekend te maken, heb ik zelf ondervonden. dige voltooiing van de universitaire kliHier volgt een anekdootje dat wel heel niek.
typisch is.
Deze werking lag dus volledig in de lijn
Gedurende zo een vakantiekursus aan van de opvattingen van Rector Gillis, en
de Universteit van Bonn, praatte ik eens droeg de goedkeuring weg van vele promet een Duits student, en toen hij hoorde fessoren.
dat ik uit België kwam, begon, waarschijnEr werd besloten tot een algemene stulijk uit beleefdheid, Frans te spreken. Ik dentenstaking en meeting op donderdag
maakte er hem vriendelijk a t t e n t op, dat 15 december.
ik niet franssprekend was. Hij scheen mij
Het «Comité van de Gentse Universiniet te begrijpen. Toen trachtte ik hem, teit », opgericht om de eisen van de Genttussen twee glazen Rheinwein, de Vlaamse se Universiteit kracht bij te zetten, viel
kwestie uiteen te zetten. Als dank voor echter in het water, omdat de linkse stumijn uiteenzetting kreeg ik echter een denten-verenigingen zich « n a rijp bezware pil te slikken :
raad » terug getrokken hebben. De linkse
« 't Schijnt me nogal romantisch», jeugd schijnt zijn leiders goed te volgen :
merkte de Duitse student op.
partij-politiek voor alles.
Bij het woord romantisch was ik een beHet verzet tegen het Comité kwam echroerte nabij. Ik kon mij echter kalm hou- ter ook vanwege de professoren, bij name
den, en dacht bij mijzelf : vriend, dat zet Spanoghe. Waarlijk, een mooi professor,
ik je betaald. Bij een tweede glas wijn die de belangen van zijn eigen universivroeg ik zo langs mijn neus weg :
teit verwaarloost. Wat kan men echter al
— Om over iets anders te spreken, kent niet verwachten van een gewezen krijgsgij Rubens ?
auditeur?
— Ja.
— En Van Eyck, Van Dijck, Van Gcgh ?
— Natuurlijk.
— En weet ge dat Beethoven uit Vlaamse voorouders stamt ?

-Aan de openluchtkerk van de H. Rozenkrans
op HET ZOUTE hangt een gedrukte
plakbrie)
luidend als volgt :
Jeunes gens, Jeunes filles
qui cherchez une carrière interessante,
adi'essez vous aux
ECOLES CATHOLIQUES DE SERVICE SOCIAL
Agréées de l'Etat - Diplomes Ojjiciels
h'a deze VITSLVITEblD FRANSE TEKST (in kopletters) volgen de lijsten der scholen onderaan :
links de Franse Scholen, rechts de Vlaamse en
wel, de Katholieke Vlaamse School voor Vrouwen
te Antwerpen, Amerikalei, idem te Brussel, Poststraat en nadien in de volgorde; de scholen van
Gent, lieverlee. Kortrijk en Roeselaere.
De twee eerstgenoemde scholen, voor zover mij
bekend, zijn ietswat vlaamsvoelend getint — o/
doen alsof —; de overige ken ik niet.
Deze oproep uitsluitend in 't Frans is dus alleen of althans vooral gericht tot de Walen en
Franskiljons die onze taal niet kennen of verachten.
Wie is verantwoordelijk
voor dit
mispjijzen
van de Vlamingen en de minachting van onze
taal ? Wat denken voornoemde scholen hiervan
en ook het ACV met zijn 75 % Vlaamse leden?
Weliswaar, in Vlaanderen zijn er toch maar
weinig kinderen en er heerst bij ons geen werkloosheid; onze Vlaamse jeugd weet werkelijk niet
waar eerst te beginnen. Het zijn toch maar kinderen van tweede-rangsburgers dit ook voor de
katholieke leiders.
Het is een echte schande of... wellicht een vergissing... een te meer.
;""VRAAG""""
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— En hebt ge al gehoord van Thomas
a Kempis, en van Heinric van Veldeke ?
— Zeker, maar waarom al die vragen ?
— Wacht, nog enkele details, antwoordde ik, en ge zult het weten. A propos, hebt
ge reeds boeken van Timmermans gelezen,
en van Sreuvels ?
— J a zeker, die zijn hier bekend in
Duitsland.
— En kent gij het leven van Pater Damiaan ?
— Ja, op Molokai.
Na al dit gevraag proefde ik nogeens
van mijn wijn. Ik dacht met welbehagen
aan mijn komende overwinning, mijn
weerwraak op dat «romantische» van
even te voren.Ik merkte aan het gezicht
van mijn « drinkgenoot» dat hij dacht, of
hij met geen gek te doen had. Ik had er
mijn plezier in, en om mijn plezier te laten duren, begon ik nog over wat anders
te spreken. Ik vroeg hem onder andere wat
hij studeerde. « Geschiedenis », antwoordde hij. Ho, ho, dacht ik, dan heb ik nog
een vraagje te stellen :
— Kent gij de geschiedenis van Brugge
en Gent gedurende de 14de en 15de eeuw?
— Ah, ja, riep hij triomfantelijk omdat
het iets over zijn vak was. Brugge was hier
toen het grootste handelscentrum. Het
Venetië van het Noorden.
Toen stelde ik mij recht en vroeg rustig:
— Denkt gij dat een volk met zulke kuituur niet het recht heeft zijn eigen taal
te verdedigen ?
— Ha, nu begrijp ik al uw vragen, lachtte hij.
Daarop werd hij ernstig, en n a een ogenblikje stilte vervolgde hij : « Gij hebt niet
alleen het recht om uw taal te verdedigen,
maar ook de plicht. »
J. S.

Minister Anseele icil turnkringen oprichten voor ilc spoorwegbeombten.
Anseele tot kabinetschef : Kijk eens even mee in, ik heb hier een origineel ontwerp klaar voor die
turnkringen.

Aan een Socialistisch Kameraad.
U kunt niet begrijpen waarom ik
Vlaams nationalist ben, hebt u enkele dagen geleden gezegd. Dat u socialist zijt, kan ik heel goed begrijpen,
maar dat u aanhanger zijt van de B.
S. P. kan ik helemaal niet begrijpen.
Zeker niet als u zegt dat u internationalist zijt. Gij zegt dat uw partij
dit toch is; och kom, die tijd is reeds
lang voorbij. Het Socialisme is dit
sinds lang niet meer, zie n a a r Tito,
zie n a a r Rusland. Het nationalisme
woekert er zoals nergens anders, en
hoe schermt diezelfde B. S. P. in ons
land niet met h a a r vaderlandsliefde.
Uw tweede argument was, dat uw
partij zo veel voor de arbeiders deed.
Wat doet ze dan zoal voor de arbeider, en in het bizonder voor de
VLAAMSE arbeider? Vraag eens aan
enkele leden van uw syndrkaat, of ze
20 tevreden zijn. Vraag aan de leden
van de ziekenbond wat deze zoal voor
h a a r leden doet. De antwoorden zullen voor zichzelf spreken. En, waarom is h e t uurloon der arbeiders in
Vlaanderen en Walonie zo erg verschillend. O ja, we kennen h u n a n t woord. Moesten ze zo sterk staan in
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En Kongo ?
•De « Standaard » wijdde het zoveelste lang artikel 'aan de rechten van de Vlamingen in Kongo.
Het is een bescJmmende litanie van artikels over
dit « probleem ». Au is het natuurlijk Buisseret,
die alles verbrodt. We kennen hem als openlijke
vijand en verre van ons deze Waal te verdedigen!
Maar ten slotte is zijn houding dan toch normaler
dan die van de «flamingantische» C.V.P. aheldenn
De Bruyne, « baron » De Vleeschauwer en Dequae,
die samen jarenlang minister voor Koloniën waren en waarvan geen een de tijd gevonden heeft
om het Nederlands al was het maar teoretisch
te erkennen! Is dit iels anders dan misdadig volksbedrog deze heren nog als « Vlamingen » te verdedigen ?

Vlaanderen als in Walonie, dan zouden ze ook meer per uur ontvangen.
Larie, vriend, de oorzaak is deze, dat
de grote kapitalen zich in Walonie
bevinden. Nog niet zo lang geleden
heeft diezelfde Socialistische partij
enkele miljarden cadeau gedaan aan
die grootindustrie, dus kan die wel
wat hoger uurloon betalen. Maar dit
is nog niet alles. Als ze werkelijk iets
willen doen voor de arbeiders, waarom dan met die miljarden geen industrie in Vlaanderen opgericht. Hier
waar zoveel werkloosheid heerst.
Vroeger heeft ze beweerd dat de
zwaar-industrie moest zijn waar er
brandstof zich bevond. Wel, sedert
meer dan vijftig jaar zijn er meer
kolen in Limburg dan in Wallonië.
Waar bleef de industrie? Nogmaals
een bewijs dat die heren niet voor
de arbeidende klasse zorgen m a a r in
hetzelfde schuitje varen als het Waalse grootkapitaal.
De B. S. F. of C. V. P. zullen of kunnen onze Vlaamse arbeiders niet ontvoogden, omdat ze de knechten zijn
van h e t Waalse grootkapitaal. Alleen
de Vlaams-nationalisten kunnen dit
en dan nog alleen door zelfbestuur.
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Nationaal huldebetoon
aan Pater Stracke
f er gelegenheid van de tachtigste verjaardag van de Z. Eerw.Pater Dr. Stracke,
S.J., vindt te Antwerpen een groots huldebetoon plaats onder de bescherming van
lal van kültuurverenigingen waaronder
wij vermelden het Ruusbroec-Genootschap, het Davidsfonds, de Vlaamse Toeristenbond, het Algemeen
Nederlands
Zangverbond, Het Vlaams Kruis, het Algemeen Vlaams Geneesherenverbond, afd.
Antwerpen, de Klauwaertsvereniging, de
Kring voor Vlaamse Kunst, de Heelnederlandse Beweging, het Katoliek Vlaams
Hoogstudentenverbond Leuven, het Nieuw
Verbond van Vlaamse Oudstrijders, afd.
Groot-Antwerpen, de Centrale van het
Erasmusgenootschap.
De feestzitting heeft plaats donderdag
22 december e.k., te 20 uur, in de Grüterzaal, Mechelse steenweg 123, te Antwerpen.
De plechtigheid wordt voorgezeten door
Dr. Jef Goosenaerts. Arthur de Bruyne zal
het leven schetsen van Stracke. Prof. Dr.
Walter Opsomer brengt een boodschap van
de Vlaamse intellektuelen en Drs. Jozef
van Overstraeten. algemeen voorzitter van
de Vlaamse Toeristenbond, de groet van
de grote Vlaamse kültuurverenigingen.
Mevrouw Lode wijk Doefel zal lezing geven
van het hulds-adres onder h a a r leiding
opgesteld, terwijl Priester Gantois en een
vooraanstaand Noord-Nederlander de groet
zullen brengen resp. van Frans-Vlaanderen en Noord-Nsderland.
Ten slotte zal de feestrede uitgesproken
worden door Pater Callewaert.
De artistieke omlijsting wordt verzorgd
door het Akademisch Muziekgezelschap,
bestaande uit Dr. Mathé, Dr. Smits, Dr.
jur. Couturier, Dr. fil. van Tichelen, Dr.
Macken en Ward de Beer.
Het inrichtend komtee, alsmede het komitee ter aanbeveling, worden voorgezeten door Mevrouw Lodewijk Dosfel.
Hier volgt reeds een eerste lijst van
vooraanstaande Vlamingen en Noord-Nederlanders, welke reeds toetraden tot h e t
komitee ter aanbeveling ; Mgr. Dr. A.
Janssens, algemeen voorzitter van het Davidsfonds, de h. E. Amter, algemeen sekretaris van het Davidsfonds, Prof. Dr.
Jozef Arts, Dr. H. Ballet, de h. August Billiet. Dr. P. Boeynaems, Dr. jur. Hendrik
Borginon, Dr. A. Broekaert, advokaat
Buyck, Prof. Dr. Vital Celen, Dr. Ernest
Ciaes, de h. Jozef Clottens, Drs. Maurits
Coppieters, advokaat Daeseleire, advokaat
Adiel Debeuckelaere, Dr. jur. J a n Debeuckelaere. Dr. R. de Beule, Ingenieur J a n
de Bondt, Dr. de Brabander, E. H. Juul de
Bruyne, Dr. jur. A. de Buck, Drs. Eugeen
de Facq, Paer de Laere, Willem de Meyer,
Pater de Pauw, S.J., Pater de Pauw, O.P.,
Valere de Pauw, Dr. Filip de Pillecijn, de
h. Cyriel de Wael, Prof. Dr. Ferdinand J o zef de Waele, K. Dillen, lic. Lutgart Dosfel, Dom A. Dumon, Prof. Dr. Leon Elaut,
Ingenieur H. C. W. Faure, J a n Flamey,
prisses K. V. H. V.-Leuven, Herman Soetaert, prseses K. V. H. V.-Gent, Prof. Dr.
Fransen, Priester J. M. Gantois, Pater J o ris Goddefroy, S.J., Dr. Karel Goddeeris,
Prof. Dr. C. Hooft, Dr. Gerard Iserbyt, de
h. Joris Lannoo, Dr. Lebeer, architekt-urbanist Leo Leniere, Jw. Maria Lootens, P a ter Prof. Dr. Bonifaas Luyckx, Ingenieur
Mariman, advokaat Willem Melis, Dr. Merlevede. Pater Dr. Lod. Moereels, S. J., I n genieur Monthaye, Dr. jur. Valeer Portier,
Pater Prof. Dr. Leonce Reypens, Dr. jur.
Gerard Romsee, Dr. J. Sels, ere-direkteur
X. F. Smeesters, Dr. Roger Soenen, Mevrouw Dr. jur. Spincemaille, Prof. em. Dr.
A. Stelens, hoofdkonservator Wather Vanbeselaere, ere-advokaat Michiel van de
Poel, Ingenieur Vandersloten, advokaat Edmond Van Dieren, apotheker Jef van Eyck,
Dom Renaat van Hecke, Meester Jef Van
Hoof, de h. J o h a n Van Mechelen, Pater
Dr. Van Mierlo, S. J., Priester Anton Van
Wilderode, Meester Renaat Veremans, Drs.
Karel Vertommen, Dr. jur. Frans Wildiers,
Dr. jur. Wouters, advokaat Bruno Wuyts,
Dr. Edmond Van Thillo.
De integrale opbrengst van het huldebetoon komt ten goede aan de Missiewerken van Pater Stracke.
Genummerde plaatsen kunnen aangevraagd worden in Boekhandel Eeuwige
Mei, Oudaan 15, Antwerpen (tel. 32.85.12).
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LIMBURG
Bij de C.V.P.ers
De arrondissementele vergadering voor Tungegeren-Maaseik van de C. V. P. was weer zeer
leerrijk en werd eens te meer gekarakteriseerd
door de hopeloze stunteligheid van de Limburgse
C. V. P.-ers, die in de leiding van de C. V. P.,
onvermogend zijn een eigen geluid te lalen horen
en die de beslissingen van de Franskiljonse leiding van die partij in Limburg^ slechts te verdedigen hebben.
Volksvertegenwoordiger Bertrand van het arrondissement Hasselt-St.-Truiden
schoot de hoofdvogel aj doordien dat hij de wens van de Limburgse Katolieken om amnestie ging bekampen. De
C. V. P. komt nu immers eens altijd hopeloos 'te
laat. ^u de amnestiegedachte overal zegeviert gaan
zij ze bekampen om hun eigen bederflijke politiek
van individualisering in het uerleden goed te praten. Hoeveel mensen die politiek in de ellende
gejaagd hecji weet iedereen, behalve de C. V. P.mandatarissen!
Onbegrijpelijk en ergerlijk voor
mensen, die te pas en vooral natuurlijk te onpas
het geloof e; bij sleuren wanneer het gaat om hun
zetel en hun voordelen te behouden, is -het feil
dat onze huiilige Paus nu reeds sinds het Heilig
Jaar in 19J,'.) zijn slem verhief om amnestie en
dit zijn uitdrukkelijke wens blijft. .Vu, na de am
nestie in de meeste landen achter het IJzeren Gordijn, zelfs on:e socialisten beginnen in te zien dal
bepaalde a;n.wstiem^natregelcn wel
onontbeerlijk
zullen zijn, r.-i juitt vindl
volksvertegenwoordiger
Bertrand hel ogenblik gekozen om tegen de amnestie te protesteren. Er zijn mensen die altijd
ten achter zijn in het leven en onze Limburgse
C. V. P.-ers zijn daar natuurlijk bij. De getroffen
families zuU'':i he i ca-^kbaar zijn vóór deze betuiging van k:isleiijke naastenliefde en voor deze
hetze tegen iv.) logische en gezonde maalregel!
Duponf, de "i ci nut de grote woorden en het
veel lawaai, i • c"/! groie mond opzette bij de
verkiezingen e . de i'olksunie uitdaagde maar toen
het debat reet •: schuwde zoals ook onlangs nog
ie Leuven waar di. studenten zijn mening met die
van Drs Jons-wn wensten te konfronteren, sprak
natuurlijk w \'r n knichlige»
idul. Men is een
baas Ganzer.donI, oj nwn is hel niet! Als de man
voor zijn eigen j.r^pig tndisten slaat is hij inderdaad iemand!
Hij bekende (..Mr, volgens het verslag van hun
partijkrani <• ! e Slandaard », dal het Komitee
voor Vrijhed e i Demokrutie, een gekamoefleerde
strijdmachine was voor de C. V. P. Dit voor wie
het nog niet wist! De strijdmachine is echter bij
gebrek a'in olie — of is hel melk, kameraad Dupont? — slilgevallen. En dan ging hij natuurlijk zijn heil zoekere bij de godsdienst, die aan
zijn tnisselijk politiek spelletje de nodige steun
zou moeten geven Daaronder zou hij inderdaad
niet gekozen geraken. « Wij moeten principieel
katoliek kiezen » tromjjettê hij en sprak dan natuurlijk over de enige jyartij die katoliek zou zijn,
niet wanneer hel gaal om Z. II. de Paus te volgen voor amnestie, maar wanneer het de zetel
geldt : de C. ] . P..' In het vuur vaji zijn rede,
wanneer hij helemaal niet meer weet wat hij zegt,
ging hij zelfs zo ver van over een nieuwe C. V. P.
meerderheid te sjireken op het ogenblik dat sommige C. V. P. kranten zich beginnen af te vragen
of ze hun stemmenaantal van de laatste verkiezing
zulleix kunnen behouden, ^u voor ons niet gelaten we wensen dat ze in Limburg heel wat linkse
stemmen zullen kunnen
winnen.

LIMBURG
Te Hasselt vond de maandelijkse kadervergadering voor Limburg plaats waarop
naast Wim Jorissen, de heer Van Malderen, sekretaris van onze Vlaamse Ziekenkas « Opstanding » te Brussel een uiteenzetting hield over de organisatie van de
Vlaams-nationale arbeiders
Verder werd vooral de hernieuwing van
onze abonnementen en de uitbreiding van
ons abonnementenaantal besproken. Na
Oost-Vlaanderen was Limburg de provincie met het grootste aantal abonnenten.
Limburg zal niet versagen.
Te Hasselt, evenals te Genk, te Neeroeteren en omgeving, en in de streek van
Tongeren werd er een aanvang gemaakt
met de affichenkampanje voor amnestie.
Gans Limburg komt hiervoor in de weer.
Genk koestert grote plannen voor de oprichting van een Vlaams Huis. Enkele flinke krachten hebben de zaak aangepakt en
willen niet begeven vooraleer ze een goed
einde zal kennen. Een Vlaamse gemeente
zoals Genk hoort inderdaad een Tehuis
voor Vlaamsgezinden te krijgen.
HASSELT
De eerstvolgende kadervergadering
vindt plaats op donderdag 29 december te 19 uur, in het Hotel Warson,
Stationstraat, Hasselt. Alle kaderleden op p o s t !
WEST-VLAANDEREN
Tielt — Op zondag 4 december colporteerden de m a n n e n van de Volksunie met hun
blad. Voor velen was het de eerste maal,
dat ze kontakt kregen m_et een Vlaams-nationale strijdgroep. «Is dat van de C.V.P.?»
vroeg er een. «Neen, van de nationalisten. » «Goed, geef m a a r een blad». Een
ander kwam teruggelopen, n a d a t hij h e t
hoofdartikel had gelezen over amnestie :
« zeg, makker, daar moogt U mee terugkomen, want 't is de nagel op de kop. » Ook
West-Vlaanderen zal het horen. Met amnestie en zelfbestuur vooruit, è e t was best
geslaagd en de verkoop ging n a a r wens.

BRABANT
Te Brussel wordt geregeld vergaderd door
bestuur en ook de kadervergadermgen m a ken goede voortgang. De belangstelling
groeit en er wordt flink gewerkt op het
gebied van de huisbezoeken en van de
abonnementenslag.
Te Pepingen vond een vergadering plaats
van de Volksunie waarop de heer Daems
het woord voerde meer in het bizonder over
het landbouwprogram van onze partij. Er
was heel wat belangstelling, ook uit de
omringende dorpen.
Te Leuven werd er heel wat werk gedaan
als voorbereiding van de stichting van ons
kader Leuven-stad, dat t h a n s de werking
Het is echter toch weer tekenend dat ze met
hun program niet meer durven uitpakken, noch van Leuven arrondissement komt aanvuldat Ze naar hun prestaties in de oppositie verwij- len.
zen in verband met hun jiropaganda. Veel moe- Voor de Rodenbachkring, een kring waarien de kiezers daar inderdaad niet van hebben. in studenten samenkomen met volksjonMen gaat zich nog eens verschuilen achter de gens en waar ook ouderen met belangstelveilige rokken van onze brave pastoors. Het prin- ling de gang van zaken volgen, sprak Wim
cipiële Katolieke zou hen weer eens moeten red- Jonssen over het federalisme. De vergaden daar waar hun persoonlijkheid en hun wer- dering werd druk bijgewoond en n a afking in gebreke blijft ' Ergerlijker uitbuiting van loop ervan kwamen een 25 tal jongeren
het geloof bestaat er niet en het geloof is er dan
zich melden voor de federalistische aktie.
ook maar weinig mee gediend.
Ook op de Limburgse Gilde, de vereni^ Met te verwonderen dat de kardinalen e,, ar,, ts- ging van Limburgse studenten, was onze
Jbisschoppen van Frankrijk aan de kandidaai par- Limburgse voorzitter te gast en dit voor
lementairen verboden hebhen zich ie beroepen een buitengewon talrijk gehoor. Hij gaf
op hun Katolieke titels. Het zal ook hier nog
een overzicTrt van het federalisme in de
komen!
wereld, behandelde de geschiedenis er van
hier in ons land, besprak het ontwerp CouVolksvertegenwoordiger
Bertrand, die ook aanvoelt dat zijn- jHuiij het bij de Middenstanders vreur-Schreurs, weerlegde de zogenaamde
grondig vei korven heeft, deed een poging om die argumenten tegen zelfbestuur en beklemthans weer Ie lijmen en beloofde gouden bergen toonde de noodzakelijkheid ervan. Het
voor de toekomst. Wij geloren echter niet dat de bleek al vlug dat de faam, die de LimburgLimburgse middenstarulers zo maar bereid zullen se studenten te Leuven genieten dat ze
zijn deze chek zonder dekking op zak te steken! over het algemeen weinig voor federalisme voelen onjuist is want de spreker kenOver de boeren werd er begrijpelijker wijze weinig
de heel wat meeval. Eveneens bleek het
gezegd. Die hebben hel zo al goed genoeg!
Ook Mm de industrialisatie van Limburg wer- dat heel wat argumenten tegen het fededen er weinig woorden versjnld, evenmin als ralisme bij een nader onderzoek geen steek
over het lot van onze mobiele werklieden. Klaar- hielden. Een gezellig samenzijn besloot
blijkelijk menen ze dat na de blijvend gebrek aan deze uitstekend geslaagde avond.
daden de werklozen en mobielen hen toch niet
Voor de studenten sprak eveneens Mr.
meer ernstig opnemen, waarin zij zich dan ook
van der Eist -over zijn ontv(rerp van grondniet vergissen, liet onder een hoedje spelen van
wet. Het bleek voor de jongere studenten
het kristelijk en van het socialistisch sindikaat
een hele karwei het federalisme grondig
met de Brussels-Waalse kapitalisten om alle in- uit te diepen. Niettemin werd om een tweedustrie in Wallonië te liouden steekt inderdaad
de uiteenzetting gevraagd om het onderde ogen uit. Meuwe industrieën in Limburg zul- werp onder de knie krijgen. De degelijke
len er inderdaad maar komen als Vlaanderen de en grondige uiteenzetting van Mr. van der
Brusselse voogden zal aan de deur gezet hebben Eist maakte grote indruk.
en baas zal zijn in eigen huis.
Halle : Onze jonge afdeling belegde opMet Bertrarnd, Dupont en onze
Limburgse nieuw een vergadering die een goede opC.V.P.-ers zullen we daartoe nooit komen. Slechts komst kende en het beste laat voorzien
voor de werking te Halle en omgeving in
de Volksunie die los staat van kapitalisten en
de toekomst.
franskiljons kan dat bewerken.

BRABANT
Landelijke Kadervergadering te Brussel.
Te Brussel kwamen op zondag 4 december kaderleden van de vijf provincies samen. Hierop werd de reorganisatie van de
Volksunie besproken. Het principe van de
Landsbond werd goedgekeurd. Voor elke
provincie zullen zes leden afgevaardigd
worden voor deze raad, die beslissende bevoegdheid zal krijgen voor alle belangrijke
vraagstukken voor de partij. Daarmee is
een verdere stap gezet in het betrekken
van tal van nieuwe aktieve kaderleden bij
het bepalen van de Volksuniepolitiek. Ook
de decentralisatie van de abonnementsdienst en de kampanje voor amnestie stonden aan de agenda.
De vergadering was een uitstekende gelegenheid voor de kaderleden uit de verscheidene provincies, om elkaar te ontmoeten.
GENT
Op de Ijzerbedevaartavond, belegd in de
zaai van het Casino, sprak de H. Coppieters, voor een hoofdzakelijk jeugdig publiek.
Zijn onverminderde eis voor zelfbestuur,
zijn scherp pleidooi voor volledige amnestie vond een gretig gehoor. Na een korte
hulde aan Prof. Fransen, aan meester Jef
Tinel, sprak de Heer J. Platteau, op a a n grijpende wijze over het frontleven aan
den IJzer, over de mistoestanden, die a a n leiding gaven tot de frontbeweging
Het optreden van de A.D.J.V. muziekkapel, met haar nieuwe trommels, deed de
jonge snaken in de zaal aanwezig, hun
hartje popelen. Wat een frisse, springlevende jeugd! Vlamingen van Gent, op zulke avonden mag iedereen van U aanwezig
zijn.
Begrafenis Mevrouw Leo Vindevogel
Op 20 november 1955 overleed schielijk
te Gent Mevrouw Leo Vindevogel. Wie de
martelgang van deze sterke vrouw heeft
gekend en het brutale lot dat h a a r gezin
werd voorbehouden, kan slechts met afgrijzen terugdenken a a n zoveel menselijke
onbarmhartigheid.
Op h a a r doodsprentje lezen wij :
«Helaas! Toen werden de razende honden der onmenselijkheid op hem losgelaten en de vleiers van de macht, de heffe
der bevolking, de bangeriken en de lafaards blaften mee : verrader, verklikker,
kruisigt hem! Ze schoten hem de kogel
recht in het h a r t van grenzeloze goedheid.
Die kogel doorboorde ook het h a r t van de
vrouw en de moeder en verwoestte het
kinderparadijs van het huisgezin. Zij
mocht met de Moeder van smarten zeggen : Groot als de zee is mijn smart, ziet
of er een lijden is als het mijne. »
De aanwezigheid van vele vrienden moge voor de familie een troost zijn. In n a a m
van « De Volksunie » onze kristelijke deelneming.
Studiekring « Volksunie »
Op 21 november, sprak Mr. Fr. Van Der
Eist, voor de studiekring over « Federalisme in de Branding. » Mr Van Der Eist beheerst zijn onderwerp volkomen. Zijn studie maakte felle indruk. Bij het debat werden weinig « ernstige » tegen-argumenten
naar voor gebracht, die zeer gemakkelijk
werden weerlegd.
Mr Wagemans bij de Studenten. — Alhoewel het K.V.H.V. deze toespraak van volksvertegenwoordiger Wagemans als een «stu"
dievergadering» had opgevat voor een
meer beperkte kring, toch verschenen op
de avond zelf zo wat 150 belangstellenden.
Deze uiteenzetting van de heer Wagemans op 8 december had vooral tot doel
het WAAROM van amnestie-verlening aan
te tonen. De redenen van dit waarom, die
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de spreker aanhaalde, waren niet van sentimentele aard, m a a r hadden wel degelijk een juridisch karakter.
Het is een gekend feit, verklaarde de
heer Wagemans ondermeer, dat een zelfde vergrijp verschillend veroordeeld werd,
naargelang het in Limburg, in Antwerpen
of in West-Vlaanderen voor de krijgsraad
verscheen. Het zelfde verschijnsel deed
zich voor wanneer een zelfde strafbaar
feit onmiddelijk na de oorlog met de dood
werd bestraft, twee jaar later slechts met
een minieme sanktie.
Historisch bekeken ziet men dat er in
tijden van troebelen (zoals een naoorlogse
periode er een is) te streng gestraft wordt.
En n a zo een periode (en 11 jaar n a de
oorlog is wel degelijk NA een periode van
troebelen) komt dan gewoonlijk een amnestie-verlening.
Daar de spreker blijkbaar van oordeel
was dat zo een argument van traditie nog
niet volstond om de amnestie te bepleiten,
wist hij nog op een scherpe wijze aan te
tonen hoe veel wetten, door de oorlogsregering in Londen opgesteld, niet zozeer de
rechtvaardigheid, dan wel de wraak als
basis hadden. Ook haalde hij het feit aan
hoe advokaten onmiddellijk n a de oorlog
hun kliënten moesten verdedigen tegen
een massa nieuwe wetten, die ze toch bezwaarlijk allemaal konden kennen, a a n gezien ze nog maar pas verschenen waren
in de Moniteur... in Londen. Waar de advokaten slechts moesten pleiten, daar
moesten de rechters veroordelen op grond
van wetten die ze zelf nooit hadden bestudeerd of gezien.
Na een krachtige oproep tot de studenten om de amnestie-gedachte in hun kringen te verspreiden, beantwoordde volksvertegenwoordiger Wagemans nog enkele
vragen van de toehoorders. Deze geslaagde avond werd besloten met een Vlaamse
Leeuw, die krachtiger en statiger klonk
dan ooit te voren.
LAAT VLAANDEREN OVERMAAS LOS ?
Overmaas, de Noord-Oosthoek van de
provincie Luik, vergaat onder de verfransing. Geeft Vlaanderen deze 17 Limburgse
dorpen, die nog in 't Luikse liggen, aan
Wallonië ten geschenke ?
ledere vorm van Vlaams volksleven
wordt in Overmaas sistematisch gefnuikt.
De Overmazers moeten in Wallonië hun
brood gaan verdienen en buigen voor de
verfransers.
Helpt de gebiedsroof breken ! Helpt ons-:
Vlaams volksleven en industrie in Overmaas bewerken !
Vele Vlamingen steunden ons reeds, ook
U moet het doen. Vlaamse gemeentebesturen helpen. Turnhout en Kortrijk gaven het voorbeeld.
Steunt de Bond der Vlamingen van OostBelgië.
Onze postrekening : 5338.48
Ons sekretariaat :
19, rue du Canal, Verviers.
Ons maandblad :
« Overmaas' Volksblad » (30 fr.)
Onze Boekcentrale verwacht van U een
gift boeken en tijdschriften.
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