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Hel B.S.P. (congres 

Vlaams - Waalse 
door Mr. Fr. Van der Elsf 

Het partijkongres van de B.S.P. 
is uitgegroeid tot een merkwaar
dige manifestatie. 

Merkwaardig vooral omdat de 
Vlaams-Waalse tegenstelling plots 
tot uitbarsting gekomen is in de 
schoot juist van die partij die het 
bestaan ervan wat haar betreft' 
ontkende ! Het feit dat enkele Vla
mingen, uit berekening of om 
opportunistische redenen zich langs 
de zijde der Walen schaarden, doet 
niets af van de ware betekenis van 
de incidenten, evenmin de meer 
verzoenende houding aangenomen 
door sommige Walen of frans-
sprekende brusselaars, door schrik 
bevangen. 

Het socialisme in Wallonië is an
ders dan het socialisme in Vlaan
deren, de mensen die er de dragers 
van zijn zijn anders en de om
standigheden waarin zij strijden 
zija anders. De socialistische par
tij die nog steeds verwijst naar 
« Ie compromis des Belges > van 
1929, alhoewel de Waalse socialis
ten reeds veel verder staan en 
federalisme eisen, voert standvastig 
een struisvogelpolitiek tegenover 
het nationaliteitenvraagstuk in 
België. 

De Vlaamse socialisten hebben 
zich steeds als minderwaardigen 
gevoeld, die in plaats van in eigen 
kracht te vertrouwen, alles van de 
Walen verwachtten daarom gedwee 
een knechtenrol speelden en de 
Vlaamse arbeidersbelangen steeds 
opgeofferd hebben aan de Waalse 
toelangen. Hoe zij daarvoor be
dankt worden ? De h. Spinoy heeft 
het verklapt : indien de Volks
gazet de artikels die in de Waalse 
socialistische pers verschijnen over 
de Vlamingen moest overnemen en 
onder ogen brengen van haar le
zers, het zou de scheuring van de 
socialistische partij betekenen, ver
klaarde hij. Wat de bekentenis in
houdt dat de Vlaamse socialisten 
door hun leiders in onwetendheid 
gelaten worden en dus misleid !, 

De Vlaamse socialisten bevinden 
zich in een onmogelijke positie : 

het ogenblik nadert dat zij zullen 
moeten kleur bekennen, dat zij 
zullen moeten kiezen tussen de 
demokratische beginselen en de 
Vlaamse volksbelangen enerzijds 
en de Waalse pretenties "en belan
gen anderzijds. Wij bedoelen de 
zetelaanpassing aan de juiste be
volkingscijfers. Dit is niet alleen 
een grondwettelijk en demokra-
tisch recht, maar een onbetwist
baar Vlaams volksbelang. X)e 
Vlaamse socialisten hebben tot nu 
toe geschipperd : zij betoogden 
dat de aanpassing slechts op regel
matige wijze kan gebeuren na de 
volkstelling van 1960 en dat zij de 
aanpassing op grond van de statis-
jtieken afwijzen. Dit is natuurlijk 
een drogreden die hen moet toela
ten enerzijds aan de Vlamingen te 
Keggen dat zij principieel akkoord 
Eijn, maar anderzijds samen met 
de Walen de zetelaanpassing te be-

1 strijden!, 

De Waalse socialisten zijn In 
principe tegen de zetelaanpassing, 
ook tegen de zetelaanpassing na 
de volkstelling van 1960. Dit Is een 
onhoudbaar standpunt, zeker voor 
de Vlaamse socialisten — tenzij 
men het federalisme aanvaardt. 

Daartoe zijn de Waalse socialis
ten bereid. Maar de Vlaamse ? 
Zullen zij zich steeds blijven vast
klampen aan de Walen, ten prijze 
van alle vernederingen en ten 

prijze ook van hun achteruitgang 
in Vlaanderen ? Want zij moeten 
zich geen illuzies maken, de Vlaam
se problemen gaan zich scherper 
en scherper stellen In de naaste 
toekomst, en zij zullen wel verplicht 
zijn te kiezen : voor of tegen hun 
volk. Zij kunnen niet blijvend de 
ogen sluiten voor de minderwaar
dige toestand waarin de Vlaamse 
arbeider zich bevindt; zij kunnen 
niet blijven zwijgen over de werk
loosheid in Vlaanderen, de mobili

teit, de lagere lonen. De Walen 
barsten reeds los vóór dat aan hun 
bevoorrechte positie en hun previ-
legies zelfs maar geraakt wordt. 

Het is niet zonder enig leedver
maak dat wij deze krisis in de 
schoot van de B.S.P. gade slaan : 

met de hoop evenwel dat zij zal 
leiden tot klare toetanden en tot 
een overwinning van de federalis
tische gedachte. 

De noodzakelijke verfonging 
Als grondslag voor de verdere 

uitbouw van de Volksunie werden 
vastgelegd : radikalisering van de 
vaste aanhangers, verder door
dringen door dienstbetoon, zieken
kassen en andere middelen in rui
mere volkslagen, ruimere vertak-, 
king en strakkere binding van de 
organisatie. 

Die strijdgenoten werden thans 
door Eyskens bediend. Zij zullen 
tot het inzicht rijpen dat OQk,«ij, 
Bo hun Vlaamfisr*^^6nuigfïfg^-ai-
thans primeert, de moeizame maar 
énige weg met ons zullen moeten 
gaan. We zullen hen trouwens met 
de glimlach welkom heten. Er zijn 
zeker geen handen te veel. 

De jongste parlementaire ver
kiezingen vertoonden een verdere 
teleurgang van het vooroorlogs na
tionalistisch kiezerskorps. Afgezien 
van gewetensbezwaren liet bij een 
flink deel van de door de repressie 
getroffen groepen de schrik voor 
het even aanhoudend als dwaas 
links gestook zich nog gelden en 
zij zochten beveiliging bij de grote 
C.V.P.-kudde. Anderzijds lieten er 
zich verleiden door C.V.P.-belof-
ten. Die beloften heeft de C.V.P, 
gehouden. De getroffenen kregeri 
de oud O. F.-er Merchiers als mi
nister van justitie. Zullen ze er iets 
bij leren? Wij twijfelen eraan. 
Behoudens bij de principiëlen is de 
stuwende streving gaan liggen, de 
veerkracht gebroken. Eens dat wij 
bijval zullen kennen, zal een ge
deelte onder hen de overwinning 
misschien ter hulp snellen. Om de 
nieuwe grondbesten te hel
pen leggen zullen we op 
de meerderheid onder hen 
niet moeten rekenen. Dit Is 
een nuchtere vaststelling. We had
den het liever anders gewild. Onze 
bewondering voor een minderheid 
van getroffen nationalisten die de 
repressieslag manmoedig opvingen 
en verder bleef ijveren wordt er 
trouwens niet door verminderd. Wel 
Integendeel. Wij hebben hen, als 
enige politieke groep, in de moei
lijkste jaren steeds gesteund. Hun 
steun thans is ons een vreugde. 

Wij moeten echter verder. 
De Vlaamse politieke apartheid is 

de énige weg om iets te bereiken 
voor ons volk. 

Sommige vlaamsgezinden meen
den dat er een kortere weg 
was, via de C.V.P. Zij vergaten 
weer eens dat die partij met han
den en voeten gebonden is aan de 
hofkringen, aan de hogere kerke
lijke overheid en aan het kapi-
.taai : alle a- of antl-Vlaams Inge
stelde groepen. 

door 

De uitbouw van onze noodzake
lijke organisatie vergt echter vele 
nieuwe krachten. Wij zullen die 
zoeken waar ze te vinden zijn. De 
jongste verkiezingen hebben ons 
trouwens de weg gewezen. Waar 
zoveel ouderen ons in de steek lie
ten, hebben de jongeren geestdrif
tig stroomop gevaren in de troe
bele stroom van een hatelijke ver
kiezingskampanje. 

Wij moeten hen duidelijk maken 
dat het vervangen van een Frans 
eentalige voorzitter van het Rode 
Kruis door een andere franstalige, 
die ook wel Nederlands kent, het 
hem alleen niet doet, dat dit een 
Pyrrhusoverwinning is. Dat er be
stendige en verdere achteruitgang 
is in de grote vraagstukken die 
Vlaanderen aanbelangen : in de op
slorping van de werkloosheid door 
industrialisatie, In de levensmoge
lijkheden van onze kleine land
bouwers, mlddenstandertjes en be
dienden, In de Vlaamse vertegen
woordiging in Belgische ambtena

renwereld, in Kongo, op de taal
grens, en vooral wat betreft het 
kapitale vraagstuk : Brussel en zijn 
tandgefiieenten. 

Zo velen van hen menen het goed 
met Vlaanderen. Zij willen iets 
doen. Maar zij zien het Vlaams 
vraagstuk nog slechts zeer gedeel
telijk. Ook zij lijden onder de doem 
die over Vlaanderen ligt : de on
derontwikkeling op politiek gebied. 
Zij zijn echter de eersten aan wie 
wij de oplossing moeten diets ma
ken. 

Zij zijn ook de eersten bij wie 
wij de nodige moed moeten op
wekken om te vechten voor een 
grondige oplossing. Het is niet 
waar dat het volk uit zich zelf tus
sen beide wereldoorlogen de mis
bruiken tegen Vlaanderen inzag 
omdat die misbruiken zo klaarblij-
kend waren. Ook toen heeft een 
jonge, dinamische groep ons volk 
die vraagstukken moeten doen in
zien. 

Want diezelfde vraagstukken be
stonden ook voor 1914 en toen zag 
ons volk ze niet. Omdat de strij
dende politieke groep toen te ge
ring in omvang was om het inzicht 
In ruimere kring te doen doordrin
gen. 

De jongeren moeten de stifijd-
groep vormen, die inzicht kan bren
gen. Zij zijn opnieuw Vlaams-
gezind. Hun inzicht in de politieke 
vraagstukken dient verscherpt en 
dan moeten zij dit opzicht uitdra
gen. 

Zij moeten, naast ons, aan ons 
volk doea inzien dat het Vlaams 
nationalisme de enige uitweg is. 

<zAan ai onze iezeró een za

lig kerótleeót en een 

gelukkig nieuwjaar^ 

Open brief aan 
GASTON EYSKENS 

Aan de vooravond van de veer
tiende Kerstmis, na de « bevrij
ding » voelen wij ons verplicht 
met meer nadruk dan ooit, op ti 
komen voor de vrijlating van d« 
Vlaams nationale politieke gevan
genen en de terugkeer van onze ge
liefde bannelingen. 

Wij hadden gehoopt, dat Uw 
partij na haar overwinning bij de 
laatste verkiezingen, grootmoediger 
zou zijn geweest. 

Het was mede met het oog hier
op, dat de Vlaams Nationale Volks
vertegenwoordiger uw eerste re^e-
ring redde. 

Om deze reden OOK: ontnield de 
Volksunie Atd. Gent zich bij de 
laatste gemeenteverkiezingen — 
wat aan Uwe partij aldaar de vol
strekte meerderheid bezorgde. Ver
tegenwoordigers uwer partij, ver
klaarden aan ondergetekende, dat 
ZIJ met U kontakt hadden genomen 
dat U beloofd had, bij de vorming 
van de koalitieregering aan uw 
partners welbepaalde voorstellen 
te doen inzake oplossing van de re
pressievraagstukken, dat zeer spoe
dig menslievende maatregelen zou
den worr^-^- f--

.,„ ? ?".'• -egenwcc-L^.-
ger, die bij u . . _ u g , neett U ins
gelijks verklaaid dat U deze maat
regelen moest uitstellen tot de koa
litieregering gevormd zou zijn. En 
Kerstmis nadert, en geen teke'i 
wijst er op dat er iets zou "ebci-
ren. Wij, persoonlijk, zijn er van 
overtuigd dat U begaan zijt met 
het lot van Dr. Hendrik Elias en 
i'rot. Daels en anderen. Maar de 
leiding van uw partii noch uw li
berale partners voelen er iets voor 

U zijt de gevangene van uw re
geringsploeg. 

En nochtans hadden wij van U 
verwacht, dat U Uw prestige en Uw 
overtuigingskracht eindelijk nu 
zoudt hebben aangewend, om een 
f^fi^^ } ^ stellen aan het onmense-
.lu ^^'^' ^^ ^^ ja^en gevangen
schap en ballingschap van hoog-
d S . n ^^"sen . die om politieke 
deukten tegenover een anti-volks 
veroordeJld. '" ' ' staatbestel werden 

Geen enkel Europees land is te
genover soortgelijke gevallen ZO 
hard geweest. 

Het moet nu voor iedereen in 
H^rH^'^^i!" duidelijk zijn dat deze 
hardvochtige houding enkel ingp-
geven is door wraakzucht tegeri-
over de opstandige Vlamingen, die 
voor de rechten van hun volk durf
den opkomen; door koele berek--
ning ook van de anti-vlaamse 
s tllpn ' f ' ' ' "''^* ^^* o°S op het 
vnnrhl i J^ '^ ^^'^ ^° Onmenselijk 
voorbeeld voor de jongere generL 
t es om hen af te schrikken, om 

nni^ .If"^^^.^" ^^" vlaams-natio-nale aktie tsn voordele van hun 

Nochtans, zovaie Vlaamse vaor-
liti^P o^"^^^. "'* ^^ wetenschappe
lijke en kulturele wereld — zovele 
vooraanstaande geestelijken en 
abten uit onze abdijen; al de 
Vlaamse kultuurvereniginoen — d^ 
jeugdverenigingen _ fo hoge! 
schoolstudenten. enz. hebben tifn-
a«n H ^ ^ ^ ^ . ^ " " «t^"^ verheven, en 
e n V v r JaH* '^^^ ? '̂̂ ^^« gesmeekt 
v^nH r ^ ^ ' . ^ ^ eindelijk menslie
vend te worden. 

Is hun m_orele waarde, dan'niet=! 
m vergelijking met deze vaS har
teloze patriotische groepjes die 
steeds gehoor vinden o ' ^ 
. Of moet het algemeen vlaams 
jeugdcomité, nogmaals zoals voor 

Expo-lieflijkheden de tolk worden 
op even luidruchtige en kordate 
^^innr,^^'\ "^^^ ^' ""^^^at in het gezonde Vlaamse volksdeel -^ 
I.J1 ^^^^ vóór-Kerstmis-Stemming 
nebben de jongeren een gebeds-
^ wiiv°^i" ^^«inestie georganiseerd. 
I , , J !^ '^^* ^ ? ^ " dit seen vat op de 
logebroers uit uw regering die het 
iot onzer liidende Volksgenoten in 
handen hebben. 

Dan blijft er maar de andere weg 
open en daartoe verklaren wij pns 

Dr: Leo Wouters 
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januskalender 
30 nov. Nieuwe belasting op olie 

en benzine. 
Een gedurfde (p)olietik ! 
1 dec. Verrassende uitslag der 

niéuwe franse verkiezingswiskunde. 
Oppositie weg-gecijferd. 
2 dec. Algerijnse volksvertegen

woordiging « klaar *. 
Assemblage législatif. 
3 dec. Prins Albert belooft her

vorming Rood Ki-uis. 
. tot een rood-geel-zwart ? 
4 dec. Vijf miljard tekort op be

groting '59. 
Een regering zonder scheyven... 
5 dec. President FanfanI stelt 

vertrouwenskwestie. 
Fan ? Fan nie ? 
6 dec. Liberaal-C.V.P. college te 

Gent in aanmaak. 
Het Sinterclaeysgeschenk ! 
7 dec. Maan.aket kon van aarde 

niet los. 
Du bist die WELT für mich ! 
8 dec. Eyskens rekent op econo

mische herleving. 
Speculhausse als rijksfinancie-

ring. 
9 dec Brood mag niet opslaan. 
TJnd bist du nicht billig, so 

brauch ich Gewalt (Goethe). 
10 dec. •< Hazen > verboden bij 

recordpogingen snellopen. 
Haas en spoed is al te goed. 
11 dec. Nederl. P. v. d. A. minis

ters treden uit naar wens van 
F. V. d. A. leider Burger. 

Een voorbeeld van Burgerzin. 
12 dec. C.V.P. Voorzitter moet 

rust nemen. 
Schooltaken te zwaar v»or kin

deren. 
13 dec Van Acker afgekeurd op 

B.S.P. congres 
J'agis d'abord . je fléchis en-

suite. 
14 dec. Tilleur achteraan in ere-

af deling. 
Een bittere tilleurstelling. 

IJzerbedevaarr eisr 

AMNESTII 
jMrtotr"^ 

Het K«nrtêe van de v. z. w. 
Bedevaart naar de graven van 

den IJzer » in zijn vergadering 
van 3 december 1958 : 
blijft nog steeds uitzien naar de 
herhaaldelijk beloofde oplossing 
van de vele problemen inzake de 
gevolgen van de politieke naoor
logse repressie : 
beschaamd over het feit dat Bel
gië, sedert lang het laatste en 
enige land is waar 14 jaar na het 
einde van de oorlog, de naweeën 
van de oorlogsontreddering nog 
niet zijn verdwenen en waar de 
haat van een kleine minderheid 
niet vermindert en haar houding 
oplegt aan de hoogste regerende 
instanties; 
ontgoocheld over de weinig duide
lijke verbintenis van de huidige 
regering om de gevolgen der on-

(menselijke en onrechtvaardige re
pressie eindelijk op te ruimen, 
rechtvaardigheid te laten heersen 
en geleden onrecht te herstellen 

'verwijzend naar de talrijke oproe-
ipen die door alle hoogwaardig-
'heidsbekleders tot de bevolking en 
'de wetgevers werden gericht, 
[Verzoekt eerbiedig maar met aan-
'drang de regering en de wetge
vende kamers hun gezag en macht 
Jte gebruiken om in eigen land de 
vrede te herstellen, die ze interna-
Stionaal niet kunnen bepleiten in
dien ze haar in eigen huis niet kun-

( nen laten heersen: 
/ eist daarom met klem onmiddel-
' lijk het openzetten van grenzen en 

gevangenispoorten samen met am
nestie voor alle politieke misdrij-

" ven. 

Van kraaiende haan... 

tot snotterende kapoen 
Uit de voorzitterszetel der kamer 

gewipt, heeft Kamiel Huysmans 'n 
andere spreekbuis gezocht. De 
« Nieuwe Rotterdamse Courant » 
heeft hem een intervieuw aange
boden, om iets te zeggen over de 
flaminganten ! 

Origineel was het niet want hij 
heeft het leidmotief der andere 
Vlaamse rode knipmessen overge
nomen : de Vlamingen hebben de 
meerderheid in België, wat moeten 
ze nog klagen ? Ze zijn toch niet 
achtervolgd ? De taal is toch niet 
het begin en het einde van alles ? 
Ze doen zo kinderachtig ! Enz., enz ! 

Als men bedenkt dat dit stuk fla
mingant de twintig laatste jaren 
steeds met de waalse minderheid 
tegen de Vlaamse belangen der 
Vlaamse meerderheid heeft gestemd, 
moeten we aannemen dat hij het 
verschil tussen minderheid en 
meerderheid niet meer onder
scheidt ! 

Het woord « achtervolgd » heeft 
'n speciale klank in de mond van 
Huysmans, hij is er werkeüjk door 
geobsedeerd ! Tweemaal in zijn le
ven dacht hij zich achtervolgd, in 
1914 en in '40 ! In 14 liep hij tot 
Stockholm, in '40 geraakte hij 
maar tot Londen, de nazichampa
gne, enkele dagen voor de vlucht, 
te Keulen in zijn rood keelgat ge
goten, was hem waarschijnlijk in 
de benen geslagen ! 

Telkens bracht dit moedig poli
tiek exemplaar de oorlogsjaren 
door, zover mogelijk van zijn volk 
en — van alle gevaar. Waarschijn
lijk was hij er zich van bewust, hij, 
de niet kinderachtige, met zijn 
clownerieën geen goed figuur te zul
len slaan tegenover de bezetter 1 

Zijn <' moed » is met de jaren nog 
geëakt',' waf'begrijpelijk i s ! Wan
neer hij nog iets te zeggen heeft, 
doet hij dat in het luikse blad « La 
Gauche *. In het gezelschap van de 
waalse vlaamshater Renard (geen 
Vlaamse poten op de place St Lam-
bert !) voelt deze flamingant zich 
ver, op zijn gemak en veilig ! 

Dat de taal niet alles is, weet de 
jongste humaniorastudent ! Dat de 

Vlaamse''Strijd sedert de twintig 
laatste jaren 'n sociale en ekono-
mische strijd is geworden, is aan 
Huysmang helemaal ontgaan ! 

Geheugenverlies wat de jongste 
gebeurtenissen betreft, is steeds het 
eerste syjaiptoom van beginnende 
hersenverweking. Dit te ondergaan 
is zijn schuld niet, maar dan zou 
de niet kinderachtige in zijn goede 
ogenblikken aan jongere huisgeno
ten moeten opdragen zijn gepraat 
en zeker zijn geschrift na te zien, 
alvorens het in de kranten komt, 
vooral dan in klein-hollandse 
kranten ! 

Wij wensen hem nog vele jaren, 
maar dat hij vlug aan zijn Gedenk
schriften beginne, dan valt er nog 
Iets bruikbaars in te lezen. 

Meyers en Vreven slapen 

Onze berichtgeving vorige maand 
was voorbarig. Onze fruitJcwekers| 
krijgen geen 50 miljoen toelagen. 
Vreven die vaak woordvoerder van 
de liberale senaatsgroep is en de 
andere franstalige Limburger 
Meyers, die door de Société Géné
rale minister werd hebben het de 
moeite niet waard geacht om voor 
hun streekgenoten, die in de pe
narie zitten, iets te doen. 

Ja, waarom ook ? Deze fruitkwe-
kers zijn politiek nog niet ontwik
keld en kiezen toch wel geel of 
blauw. 

Kamiel profeet 
•SSü 

Eens te meer was de gave van 
de profetie onze vriend Huysmans 
niet gegeven. Zoals hierboven een 
Aalst rse medewerker aan
stipt heeft Kamiel aan een Neder
lands blad een interview toegestaan 
om te verklaren dat de Vlaamse 
Beweging uit de tijd was. En zie ! 
Wat gebeurt er ? Op het kongres 
van de B.S P. zelf breekt de Vlaams-
Waalse tegenstelling in alle hevig
heid los. Verklaarde partijgenoot 
Spinoy niet op dit kongres dat het 
moest gedaan zijn met de anti-
Vlaamse hetze van de een of an
dere Tchantches in het blad « La 
Wallonië » en verklaarde hij niet 
dat indien de Vlaamse sociahsti-
sche kranten af en toe zo een arti
kel zouden overnemen in een 
Vlaamse krant dit de scheuring 
zou betekenen ? 

De Vlaamse socialisten schijnen 
dan toch enig reaktievermogen te 
bezitten. Misschien dat eerlang 
ook Schildwacht van « Het Vdk » 
eens protesteert tegen het gemeen 
anti-Vlaams proza van haar zuster
orgaan « La Gité » dat met het geld 
van de Vlaamse arbeiders onder
houden wordt. Wij hebben het be
leefd dat C.V.P. en B.S.P. in ons 
voetspoor toch reeds ging praten 
over streekekonomie. Misschien be
leven we eerlang het feit dat Ka
miel met zijn vriend Renard als 
vervanger van Destrée een nieuw 
« compromis des belges -> gaat uit
werken, en wel het federalisme. 

Betalen maar 

« Elke dag hebben we schrik als 
we de krant openslaan » schreef 
ons iemand. 

Telkens maar nieuwe belastin
gen. Eyskens heeft niet een sleu
tel maar een ganse sleutelbos. En 
zijn sleutels passen op alle kasten. 
« We denken eraan nu we het spel 
van wederzijdse beschuldigingen 
tussen C.V.P. en B.S.P. volgen, over 
de verlieslatende begroting. De 
schuld ligt natuurlijk aan beide 
zijden. De begroting was niet juist. 
De bijkomende uitgaven van de 
C.V.P. was een andere zaak. De 
passiviteit van de beide regeringen 
Eyskens om de werkloosheid tot bo
ven de 200.000 te laten aangroeien 
deed weer een miljard wegvloeien. 

Wellicht zullen de kiezers er toch 
iets uit leren. In 1954 had de link
se regering het over het opmaken 
van de verlieslatende balans van 
een 5 miljard die de homogene 
C.V.P. hen naliet, thans doet het 
omgekeerde zich voor. Alleen zijn 
er nog enkele miljarden bijgeko
men. Het eerste wat Van Acker 
deed na de verkiezingen in '54 wad 
de belastingen verhogen. Het eer
ste wat Eyskens deed was het
zelfde. Zedeles : VooceltervericiEr» 
zingen worden de kiezers bedolven 
onder de beloften, na elke verkie
zing onder de belastingen. Op de 
duur zal men de verkiezingen wil
len afschaffen tenzij de kiezers 
wijzer worden en Volksunie stem
men. 

Konsekwent 

Het nieuw halfmaandelijks blad 
« Links » doet zo Vlaamsgezind 
als gelijk welke C.V.P.-krant. Aan 
het monopolium van Vlaamse ko
medie in de C.V.P.-organen schijnt 
dus een einde te komen. Wij zeg
gen wel < komedie » want -Ijoe 
graag we ook zouden willen gelo
ven dat « Links •» minder komedie 
zou spelen dan « De Standaard » of 
« Het Volk » stellen we toch vast 
dat dit een vergissing zou zijn. 
Want tussen de leden van het be-
schermkomitee van « Links » stoort 
ons de naam van de heer G. Cu-
dell, socialistisch volksvertegen
woordiger te St. Joost-ten-Node. 
Indien wij het pamflet moeten ge
loven van het BLOC DE LA LIBER-
MENT BRUXELLOIS CONTRE LA 
TIRANNIE LINGUISTIQUE 
FRONT COMMUN DES 19 GROU-
PBMENTS WALLONS DE BRUXEL-
LES, heeft niet minder dan dezelf
de heer Cudell er zich schriftelijk 
toe verbonden het programma van 
genoemde vereniging te verdedi
gen, programma dat er naar streeft 
de vervlaamsing van Brussel en de 
door de flaminganten opgedrongen 
« taaitirannie » met alle krachten 
te bestrijden. 

Een beetje grof, niet ? 

Waarom niet ? 

Onlangs raamde de socialistische 
» Volksgazet » het bedrag dat de 
CV.P. aan de parlements-verkie
zingen uitgaf op 100 miljoen, wat 
een veelvoud zou zijn van het be
drag dat alle andere partijen sa
men in de verkiezingsstrijd konden 
steken. Even wees de « Volks
gazet » er op dat in andere landen 
soms een maksimum bedrag be
paald werd dat aan de verkiezings-
.strijd mocht besteed worden. Voor 
België was dit echter volgens het 
socialistisch orgaan niet wenselijk. 
Wij vragen ons af waarom niet ? 
Hopeoai8-fiDcialisten,<lat hun sin-
dikaten en pohklinieken eerlang 
meer kapitaal zullen spuien als het 
A.C.V. ? Of hopen ze door stelsel
matige stakingen de geldmuur zo
danige vrees aan te jagen dat die 
in de eerste plaats de B.S.P. fi
nancieel zou steunen om hun sin-
dikaat rustig te houden? 

Merchiers slag in Vlaanderen's gezicht 

I * % <fc " % < 

AAN ONZE ABONNENTEN 
De abonnenten langs de post 

werden geïnd. 
Voor zover de uitslagen ons be

kend zijn waren onze abonnenten 
ons trouw. Aan degenen die afwe
zig waren bij de aanbieding alsook 
aan onze abonnenten onder band 
vragen wij dringend het bedrag 
(100 F.) te storten op. onze post-
giro 54.45.46 van W. Jorissen, Brus
sel. 

De ontgoocheling bij de bewuste 
Vlamingen onder de C.V.P.-ers is 
niet meer te meten. Ze stijgt boven 
alles uit — achter pot en pint in 
de partij cafés. Op het kongres 
nochtans, van aanschijn tot aan
schijn met de bazen Eyskens en 
bastaard Theo durven ze noch roe
pen noch mompelen ! 

En Vie is tenslotte de schuld van 
de antivlaamse ministeriële meer
derheid ? De Volksunie natuurlijk ! 
Nog goed dat ze ons hebben ! Want 
had de Volksunie zich teruggetrok
ken bij de laatste verkiezingen de 
C.V.P. had de volstrekte meerder
heid ! 

Maar is het wel zo zeker dat de 
C.V.P. en Eyskens een absolute 
meerderheid wensten ? In geen ge
val ! Na hun overwinning was bij 
de zegedronken C.V.P.-ers de kreet 
niet van de lucht « Nieuwe verkie
zingen voor de absolute meerder
heid »! Maar de staf en de stafchef 
van hun leger oordeelden er an
ders over en spijts de vernederen
de toegevingen hebben ze het niet 
aangedurfd nieuwe verkiezingen uit 
te schrijven ! De C.V.P. voelt zich 
te '< slappekes » om met een geringe 
meerderheid te regeren ! Dan maar 
beroep gedaan op de liberalen : zie 
naar hun laffe houding te Gent ! 

Het liberaal partijtje biedti 
in Vlaanderen een eigenaardig 
schouwspel. 

Verschrompeld als het is, telt het 
enkele volksvertegenwoordigers, die 
dank zij hun lokaal dienstbetoon, 
iets uit de vooroorlogse puinen heb
ben opgebouwd. Op hen wordt te 
Brussel nooit beroep gedaan ! Een 
paar anderen vertegenwoordigen 
het aftandse, sektaire, reaktionaire, 
antiklerikale, kapitalistische en 
vlaamshatende liberalisme, 'n paar 
uit de meer dan honderd volksver
tegenwoordigers die Vlaanderen 
kiest, en uit dat misselijk politiek 
uitschot koos Eyskens zijn minis
ter van Justitie ! 

« Pas op >, schreef De Saegher 
uit Mechelen, •- straks verliezen we 
nog de meerderheid in de vlaamse 
provinciën ». En wat zou dat ? 

Sedert 1830 was en is er 'n Vlaam
se en kristelijke meerderheid in het 
Vlaamse land ! 

En 128 jaar na de rebellie moe
ten de kristelijke Vlamingen het 
aanzien hoe de magistratuur in 
hun eigen Vlaamse land nog steeds 
wordt volgepropt met antivlaamse 
individuen, die over hen recht 
spreken, en buiten de uren van die 
zogezegde rechtsspraak, de taal van 
hun eigen volk verachten ! En dat 
dank zij de macht van' een partij 
die nog geen 5'%' vati de bevolking 
vertegeriwbordiglf !.'̂ ' '•' 

En 128 ,'jaar, na die rebellie mo
gen de kristelijke Vlaamse ouders, 
de meerderheid in ons vlaamse land. 

het steeds aanzien hoe in het Rijks-
onderwijs, betaald met hun cen
ten, de deur voor de neus van hun 
afgestudeerde kinderen v.-ordt dicht 
geslagen, want de portier is zoals 
altijd een antivlaamse, nederlands 
onkundige liberaal, n. 1. Mouraux ! 

En 128 jaar na die rebellie moe
ten de kristelijke vlaamse ouders, 
de meerderheid in hun vlaamse 
land, het nog steeds aanzien hoe 
voor hun kinderen op Buitenlandse 
zaken en Buitenlandse handel geen 
ambtje beschikbaar is, want twee 
antivlaamse nederlandsonkundige 
walen houden de wacht : Wigny en 
de liberaal Van Offelen ! 

128 jaar na de rebellie moeten de 
kristelijke vlaamse ouders en hun 
kinderen het aanzien dat de benoe
mingen in hun eigen vlaamse land 
en uitgaande van Binnenlandse 
zaken niet voor hen zijn; de sek
taire antivlaamse waalse boer Le-
fèvre is er de baas ! De Vlamingen 
interesseren die kerel maar in zo
verre hij kinderrijke kristelijke 
Vlaamse boeren naar Wallonië kan 
lokken « Zij zijn zo vlug tot goede 
walen geassimileerd » heeft hij 
vastgesteld ! 

128 jaar na de rebellie vinden de 
kristelijke Vlamingen op de twee 
sociale ministeries, Arbeid en So
ciale Voorzorg twee nederlands
onkundige walen : Servais en Be-
hogne, twee gearriveerde A.C.V.-ers 
dank zij de bijdrage der vlaamse 

arbeiders en bedienden. Een ambt 
op hun parastatale instellingen ? 
Geen kwestie van, misschien 'n be
trekking als kuisvrouw, als ze frans 
ken t ! 

En om de kroon op zijn werk te 
zetten heeft Eyskens gemeend, 128 
jaar na de rebellie, een ministerie 
voor kulturele zaken te moeten 
scheppen ! 

En daar sedert die rebellie de 
vlaams-nederiandse kuituur syste
matisch onder de duim werd ge
houden, zal ze nu tot bloei worden 
gebracht, dank zij de nederlands
onkundige waal Harmei \ 

En dan vindt heel die hoger op
gesomde ministeriele bende en de 
groepen die achter hen staan dat 
het nog te vroeg is voor amnestie, 
en dat het incivisme (welke incivis-
me !) in Vlaanderen weer de kop 
opsteekt, als wanneer zij zelf en 
hun voorgangers het 128 jaar lang 
uit de grond hebben gestampt! 

De C.V.P. haar meerderheid kwijt 
m Vlaanderen ? En wat dan Me
neer De Saegher ? Wat zou er dan 
in Vlaanderen voor de Vlamingen 
veranderen ? In plaats van 14 anti
vlaamse ministers 16 of 17 ? Wie 
eou dat verschil aanvoelen ? 

Wanneer knapt Vlaanderen zijn 
eigen zaken op, zonder dat eeuwig 
brussels-waalse blok aan zijn been ? 
Als België federaal zal zijn inge
richt, en dat gebeurt maar dank zij 
de ononderbroken strijd van de 
Vlaamse nationalisten ! Alleen dan 
komt verstandhouding tussen Wa
len en Vlamingen en dus vrede in 
België. Al de rest Is patronagege
leuter ! 

Ajuin 
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Bedenkingen 

bij her schoolpakr 
Het twaalfjarig: schoolbestand heeft dus de goedkeuring van C.V.P. 

en van het aartsbisdom. Wij willen niet Katolieker zijn dan de 

bisschoppen en wensen de strijd niet te heropenen. Toch wensen 

we in een paar artikels te belich ten 'wat de C.V.P. prijs gaf. 

AFSCHAFFING 123 SEXIES 
Een wefsvóbrstel van Nr Frons Van iler Elsf 

Hoewel de onderwijs verhou
dingen in dit land thans voor 
meerdere jaren zijn vastgelegd, is 
het niet zonder belang, zekere fun
damentele bezwaren nader toe te 
Uchteo. 

Kreupele oplossing 

Eeo eerste wezenlijk bezwaar is 
da t dit zgn. schoolpakt volledig 
ligt in de lijn van het compromis 
des belges : het lost alleen de 
schoolstrijd op, (voorlopig) maar 
niet het schoolprobleem. De C.V.P. 
heeft op dit punt van meetaf te 
laag gemikt : niet naar buiten uit, 
daar heeft ze geprofiteerd van een 
eleklorale belofte om het school
probleem op te lossen en verwach
tingen gewekt bi] de niet ingewijde 
massa, juist zoals ten tijde van de 
koningskwestie. Vanwege de offi-
ciëlen van de C.V.P. en van de 
machten achter haar is het van 
meetaf de bedoeling geweest veel
eer een zgn. oplossing van natio
nale verzoening te betrachten dan 
een oplossing van rechtvaardigheid 
en financiële gelijkheid volgens 
de regel : gelijke vergoeding voor 
gelijke prestaties, zoals in Neder
land. Men is zo verbeeldingsloos 
geweest om te geloven dat de fi
nanciële gelijkstelling zou gelijk 
Btaan met verlies van autonomie 
der vrije scholen (vanwege het 
episkopaat) en met het verlips van 
een gemakkelijk elektoraal wapen 
(vanwege de C.VJ>.' ze l fnaar- f ié^ ' ' 
goede recept van Woeste). . 'z*''^'-

Katolieke gemeenschap 
bedrogen 

De vraag is : 
Met welk recht hebben de kerk 

en de C.V.P. van meetaf afgezien 
van aanspraken op nieuwbouw, 
wat hun positie gevaarlijk onder
graaft ? De vraag is nog met welk 
recht leggen zij aan de vlaamse 
katoheke gemeenschap die reeds 
lang rijp is voor gelijkstelling vrij
willig een supplementaire last op 
voor een elementair sociaal en 
burgerlijk recht van gelijkheid. 

Men heeft zich van meetaf enkel 
gesteld op het platform der aktuele 
leefbaarheid van de kristene scho
len, hic et nunc, in acht genomen 
de « andere > bronnen van inkom
sten waarnaar Collard zo graag 
verwees. Niettegenstaande alle ver
betering als geheel gezien is dit de 
bron van onvergeeflijke toegevin
gen (slechts 60 % van de werkings-
en uitrustingskost«n. niet^ voor de 
schoolgebouwen) en zal men moe
ten vaststellen dat het bekomen 
resultaat vlug zal achterhaald 
worden door de tijd. 

Ondertussen hebben de voor
standers van het officieel onder
wijs weer een lengte voor door het 
front te hebben verschoven naar de 
nieuwbouw met de steun van het 
grof geschut uit de staatskas. Nu 
heeft de katolieke gemeenschap 
geen wisselmunt meer, zelfs niet 
om op volledige vergoeding van 
alle kosten werking en uitrusting 
aanspraak te maken. 

En zo blijft de kristene gemeen
schap bedrogen en zal men straks 
opnieuw aangewezen blijven op de 
hulpmiddelen van private finan
ciële personen en groepen die in 
het verleden zulk een druk hebben 
uitgeoefend tegen de vernederlan-
sing van het onderwijs en nog 
steeds de expansie van het vrij ho
ger onderwijs in de nederlandse 
taal verhinderen (7 waalse tegen 2 
Vlaamse katolieke inrichtingen van 
vrij hoger onderwijs) en ook in het 
middelbaar onderwijs (50/50 VI. en 
Fr. voor 2/3 katolieke Vlamingen 
en 1'3 Walen). 

Vlaanderen benadeeld 

Een tweede bezwaar is de gelijk
schakeling van Vlaanderen en 
Wallonië. 

De aanwinst Is veel groter voor 
de franse katoliciteit in dit land 
dan voor de vlaamse. Wij kunnen 
er ons maar over verheugen dat de 
cursus in de godsdienst thans in 
alle scholen zal toegankelijk zijn, 
ook in vele waalse en franse ge
meenten waar deze afgeschreven 
was. Bovendien kan het vrij onder
wijs dat hier op geen steun kon 
rekenen thans bogen op dezelfde 
voordelen over gans het land en 
ook dat is goed. Doch de vlaamse 
provincies en gemeenten kunnen 
niet meer de steun verlenen voor 
nieuwbouw (92 miljoen per jaar 
voor Limburg alleen) en voor aan
vullende werkjngs- en uitrustings-
kosten zo als dit tot heden het ge
val was. 

De overwinning voor de waalse 
katolieken is totaal, voor de vlaam
se staan we op veel punten voor 
een achteruitgang. 

Waarom moet op dit punt het 
Vlaamse land worden gestraft, dat 
toch sinds jaar en dag een kato
lieke meerderheid heeft geleverd ? 
Haal dan maar de kastanjes uit 
het vuur, zoals met de konings
kwestie, om met dezelfde kapitula-
tie , te worden gezegend. Een pro
vincie als Limburg en ook de an-
dere^^laamse gpwestei} zuilen dit 
zef^j,scherp aan den lijve onder
vinden. 

Benoemingen 

Ook op gebied van benoemingen 1 
in het Staatsonderwijs gelden de
zelfde normen en wordt de vlaam
se katolieke gemeenschap bena
deeld uit reden van compensatie 
met de Walen. De verhouding van 
1/3 in het officieel onderwijs is een 
geweldige overwinning voor de 
Waalse katolieken doch een bittere 
pil voor de Vlaamse katolieken die 
•ermede gestraft zitten. De vlaamse 
katoliciteit, die beters verwacht 
had. wordt opgeofferd aan de 
waalse blok aan het been. Zal de 
Vlaamse pers de franstalige blij
ven napraten en in lof overtroe
ven ? Er werd zelfs geen poging 
gedaan om het schoolpakt aan te 
passen aan de bijzondere toestan
den in Vlaanderen en Wallonië. 
Het Vlaamse land dat zeker meer 
krediet schenkt aan het vrij on
derwijs dan aan het officiële blijft 
door de ongelijke behandeling jaar
lijks met 2 tot 3 miljard benadeeld 
en ook moreel gehandicapt : een 
heerlijk objekt voor de Vlaamse 
Volksbeweging in eigen katolieke 
rangen. 

Het Vlaamse land bekomt ech
ter een troostprijs in de grotere 
uitbreiding van het officieel onder
wijs, wat nog niet zo heel zeker is. 
Want de geografische criteria heb
ben voor gevolg dat in verhouding 
tot de bevolking, de onderwijs
instellingen veel dichter verspreid 
liggen in Wallonië en men kan voor 
de expansie van het officieel on
derwijs wellicht nog eerder aan 
Luxemburg en Namen denken dan 
aan de Vlaamse gewesten. 

Bron van blijvende 

verfransing 

Tot slotsom : in het huidig 
schoolpakt liggen principes vervat, 
die weinig goeds beloven voor de 
ontwikkeling van de onderwijs-
verhoudingen. Daar Is de diskHmi. 
natie op gebied v 

Zo pas werd de tiende verjaardag 
herdacht van de Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens. 
Ons land heeft deze verklaring on
dertekend en er zich plechtig toe 
verbonden ze te eerbiedigen. In on
ze wetgeving werden evenwel, on
der invloed van de oorlogsomstan
digheden, door de regering te Lon
den, met het oog op de naoorlogse 
repressie en epuratie, een aantal 
bepalingen ingelast waarover ach
teraf ernstige twijfel gerezen is of 
zij niet strijdig zijn met de Univer
sele Verklaring van de Rechten 
van de Mens. Wij denken hierbij 
in de eerste plaats aan de besluit
wet van 6 mei 1944. gepubliceerd in 
het Staatsblad van. 2 september 
1944. waardoor o m artikel 123 se-
xies in ons Strafwetboek ingelast 
werd. 

Dit artikel voorziet, zoals men 
weet, de ontzetting uit een ganse 
reeks politieke én burgerlijke rech
ten. Reeds vroeger voorzag ons 
S.W.B, in artikel 31 dat personen 
die veroordeeld werden tot bepaal
de straffen of wegens bepaalde mis
drijven beroofd werden van zekere 
rechten. Artikel 123 sexies neemt 
niet alleen artikel 31 over, maar 
voegt er een ganse reeks rechten 
aan toe die in onze hedendaagse 
samenleving van zodanig belang 
zijn dat een kategorie van tweede 
rangsburgers, van ^ uitgestotenen > 
in het leven geroepen werd. Som
mige van deze rechten nu zijn on
aantastbare rechten van de men
selijke persoon en als zodanig door 
de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens gewaarborgd. 

Daa,renboven werd deze beroving 
van rechten automatisch toegepast, 
niet alleen op personen die veroor
deeld .werden wegens misdrijven 
tegen de uitwendige veiligheid van 
de Staat, maar zelis' op personen 
die nooit veroordeeld werden. Al 
wie door een krijgsauditeur, een
zijdig en zonder zelfs gehoord te 
zijn, op de lijst der onwaardigen 
werd geplaatst, al wie bij tucht
maatregel afgezet werd uit een 
officieel ambt. werd ipso facto be
roofd van de rechten voorzien bij 
artikel 123 sexies 

Ten slotte werd dit arükel retro
actief toegepast . alhoewel pas in 
het Staatsblad van 2 september 
1944 gepubliceerd, werd het toege
past uit hoofde van feiten of ge
dragingen van voor die datum. Dit 
is in strijd met artikel 9 van onze 
Grondwet en met artikel II van de 
Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens. dat verbiedt 
een zwaardere straf op te leggen 
dan die welke toepasselijk was op 
het ogenblik van het begaan der 
strafbare daad 

Weliswaar heeft men dit bezwaar 
pogen te omzeilen door de fictie 
dat deze beroving van rechten geen 
straf zou zijn, maar enkel een bur-
geriijke maatregel .. Wanneer men 

weet dat volgens ons Hof van Cas
satie de ontzegging van het recht 
om de geneeskunde uit te oefenen 
een straf is (Cass. 4.12.1944 Pasi-
crisie 1945, 1, 59), dan kan men oor
delen of de ontzetting uit een 
ganse reeks zo belangrijke rechten 
als deze opgesomd in artikel 123 se
xies, waaronder het recht om be
paalde beroepen uit te oefenen, al 
dan niet een straf is. Het is onte
gensprekelijk een straf en een zeer 
Zware straf. 

WETSVOORSTEL 
Enig artikel : « Artikel 123 sexies 

van het Strafwetboek (besküt-wet 
van 6 mei 1944, artikel 2, 1 ) wordt 
afgeschaft , 

Het is gepast in dit verband het 
oordeel aan te halen van een emi
nente jurist als de Leuvense pro
fessor P De Visscher die onom
wonden schreef : <̂  Plus grave en
core que la déchéance de nationa-
lité qui porte sur un droit de na
ture essentiellement politique, est 
l'atteinte portee aux droits de 
l'homme par la legislation dite 
d'épuration civique . 

Cette legislation permet en ef-
fet de pnver certains individus. 
par l'eftet dune procédure essen
tiellement administrative, d'une sé
rie de droits qui, jusqua ce jour, 
étaient traditionnellement consi-
dérés comme des droits inhérents 
k la personne humaine. . La notion 
même des droits de l'homme. jadis 
considéres comme intangibles par 
cela qu'iU tiejjnent. a la qualité 
d'homme. s'ea trouve dapgereuse-^ 
ment ébranlée., .de même que Ie 
principe rondamental suivant le-
quei aucune peine ne peut étre piro-
noncéè' sinon paj- les tribunaux de 
rord^e judiciaire. > (I^a Revue Nou
velle, févrler 1951). 

jndien men ^et ernstig meent 
met de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens dan moet 
men ook de overtredingen die in 
een recent verleden begaan werden 
trachten goed te maken. In ieder 
geval zou men dus aan al de per
sonen die na de oorlog door een -
retroactieve toepassing van arti
kel 123 sexies van hun rechten be
roofd werden deze rechten moeten 
terugschenken. 

Het behoud van dit artikel in on
ze strafwetgeving voor de toekomst 
is echter evenmin te verdedigen". 
Het maakt de wederaanpassing van 
personen die hun straf uitgeboet 
hebben of die in voorwaardelijke 
vrijheid gesteld worden uiterst 
moeilijk, m sommige gevallen haast 
onmogelijk (bvb. voor schrijvers, 
toneelspelers, musici, enz...). Het 
schept een blijvende toestand van 
minderwaardigheid en dit niet al
leen op politiek, maar ook op bur
gerlijk gebied. Het is als dusdanig 

volkomen in strijd met onze fun
damentele opvattingen over de zin 
en het doel der bestraffing in een 
rechtsstaat. 

Het past niet in onze rechtsorde. 
Daarenboven is het in bepaalde 

onderdelen en in zijn geest beslist 
in strijd met de Universele Verkla
ring van de Rechten van de Mens. 

Deze voorziet in artikel 19 : f Een 
Ieder heeft recht op vrijheid van 
mening en van uiting van zijn me
ning, wat het recht insluit niet ver
ontrust te worden omwille van zijn 
meningen en het recht door om her 
even welk uitdrukkingsmiddel en 
zonder inachtneming van grenzen 
inlichtingen en ideeën op te zoe
ken, te ontvangen en te versprei
den », En in artikel 22 : c ledet 
mens .. heeft recht op het verkrij
gen van het genot van de econo
mische, sociale en culturele rech
ten die cnmisbaa-r zijn voor zijn 
waardigheid en voor de vrije ont
wikkeling van ziin rer.^^con'iik-
heid. . . •» 

Hoe is dit m overeenstcmniing te 
brengen met de beroving o. m. van 
het recht om op eender welke wii'ze 
deel te nemen hetzij aan de exploi
tatie, het beheer, de redactie cf het 
drukken cf verspreden van een 
dagblad of eender welke publica
tie: het recht om deel te nemen aan 
de directie of het bestuur van elke 
culturele, liefdadige of sportieve 
gebeurtenis ot van alle openbare 
vermakelijkheden: het recht om 
deel te nemen aan de exploitatie, 
het bestuur of op eender welke 
wijze aan de bedrijvgheid van elke 
onderneming die toneelvoorstellin
gen, kinematografie of radiouitzen
dingen voor doel heeft. (Artikel \2i' 
sexies. e, f en g j , . 

Wat blijft er van de geestelijke 
vrijheid Qog over ? Zelfs zuiver 
wetenscha«!aeijjjsf «Ü6lMafai£s zijn 
verboden. Het uitgeven va"n een 
bundel gedichten, dan nog in het 
buitenland, geeft aanleiding tot een 
zware veroordeling. 

Dergelijke drakonische wetgeving 
is een beschaafd land onwaardig 
en men zal dan ook in de ons om
ringende landen iets dergelijke 
niet aantreffen. 

Reeds werd België ter verant
woording geroepen voor de Euro
pese Commissie van de Rechten 
van de Mens ingevolge een klacht 
die weerhouden werd in verband 
met dit berucht artikel. 

Is het dan niet aangewezen dat 
wij uit eigen initiatief dit produkg 
van de oorlogsomstandigheden uit 
onze wetgeving zouden verwijde
ren ? 

Dit zou een positieve bijdrage 
zijn tot de verwezenlijking van de 
Universele Verklaring van de Rech
ten van de Mens ter gelegenheid 
van de tiende verjaardag. 

Ook na de afschaffing van arti
kel 123 sexies blijft, zoals voorheen, 
artikel 31 van het S.W.B, bestaan 
en dit moet voldoende zijn. 

uitrusting, de diskriminatie ten 
nadele van de geestelijkheid, in 
het bijzonder al naar gelang zij 
zich bezig houdt met hoger of 
middelbaar onderwijs, de uitslui
ting in zake oprichtingskosten 
waarop men moeilijk zal kunnen 
terugkeren (nu ook vanwege pro
vincies en gemeentea ?). 

Bijzonder onheilspellend is de 
toestand in de Bru^else agglome
ratie waar de vrije ylaamse klassen 
door de.principiële toegevingen ten 
eeuwigen dage gedoemd om aan
hangsels te blijven van franstalige 
instellingen. Het verschil van be
handeling in dergelijk geval is dui
delijk te meten naar de katolieke 
tegemoetkoming aan de 3 % frans
kiljons In Vlaanderen met hun 
sterke private hulpbronnen en de 
3 % kinderen van Vlaamse inwij-
kelingen (armen, helaas) In Wal-
,^^-x „-,„,. ^gjjg j^jgj. ^ ^ Vlaamse 

•—'rat . 

De studiebeurzen 

Tenslotte blijft nog een open 
probleem : dit van de studie
beurzen Op dit plan kan men nog 
een demokratische evenredige ver
deling bekomen per provincie en 
naar gelang het aantal school
gaande kinderen of leerlingen, zo
als indertijd voorgesteld door het 
CV.P.-kamerlid mevrouw Craej-
beckx. Dit voorstel-w erd indertijd in 
1953-54 afgeketst door het Harmei-
bewind, en de ironie wil juist dat 
dezelfde Harmel thans belast Is 
met de Vlaamse kulturele zaken. 

De politiek der studiebeurzen is 
van het hoogste belang. Wij vra
gen geen bevoordeling van het 
nochtans sociaal armere Vlaande
ren, maar een proportionele ver
deling. In elk geval geen premie 
aan de bestaande wanverhoudin

gen ! Ook mogen geen studie
beurzen worden toegekend aan be
woners van de vlaamse taaistreek 
die hun studies in het frans 
voortzetten. Hiervoor ontbreekt 
elke sociale grondslag. 

De zaak is van levensbelang voor 
Vlaanderen aangezien er een be
stendige vaste verhouding bestaat 
tussen de taaitoestanden in de 
administratie en de proportia van 
Vlaamse en waalse studenten in 
het hoger onderwijs (40 tegenover 
60, waar het bevolkingscijfer het 
omgekeerde eisen). 

De vraag is : 

Wordt Vlaanderen ook hier weer 
bedrogen en dit in een tijdperk 
waarop het onderwijs en de ken
nis niet alleen de administratie 
bepalen maar ook de eerste grond
stof van het ekonomisch leven van 
een natie uitmaken, 

D. De Coninck. 



Alle hens aan dek I 
Ik ontmoet tussen de oudere 

nationalisten het meeste skepti-
cisme. Hun redenering komt steeds 
terug op hetzelfde. Ze hebben, toen 
zij jong waren, ook dag na dag 
vlijtig gewerkt aan de opbouw van 
het vlaams-nationale bouwwerk. Ze 
hebben ook tegenkanting gekend 
vanwege kleurpartijen, geestelijk
heid en dikwijls vanwege goed
menende, maar te erg in het ijle 
zwevende vrienden. Niettegen
staande al die tegenkantingen be-
gaten ze bij het uitbreken van de 
oorlog een machtig gebouw, de 
Vlaams-nationale macht, de vrucht 
'̂ •an HUN inspanning ! 

Kwam dan het einde van die 
oorlog en het begin van een bloe
dige repressie. Het puin van de 
IJzertoren na de dinamitering kon 
nog niet eens vergeleken worden 
m-'. de huizenhoge puinhoop die 
overbleef van de eens zo indruk-
wtikkende vlaams-nationale macht. 

De ouderen als ze me daarover 
spreken, kijken dromerig voor zich 
uit, halen zuchtend de schouders 
op en drukken vooral hun spijt uit 
omdat het nu niet zo rap meer 
gaat als in hun tijd. 

Het verschil tussen toen en nu 
ligt juist in het feit dat wij niet 
zoals zij, op de grondvesten van 
een machtige ontstuitbare front
beweging, onmiddelhjk ons ge
bouw konden optrekken. Wij moes
ten eerst uit het schamele puin, 
dat na de oorlog overbleef, halen 
wat nog bruikbaar was; wij moes
ten ruimen om een nieuwe basis te 
kunnen leggen. 

Die eerste en hardste periode 
ligt achter de rug; aan dat werk 
zijn er weer velen ten onder ge
gaan, maar dankbaar gedenken 
wij hen. ZIJ hebben onder de asse 
het vuur levend gehouden en dé 
w^g gebaand voor later. Terwijl zfj 
echter het puin opruimden, wérk 
dat zovele larefi 'duurde; helibén 
velen, die' dadelijk mee aan het 
werk zouden getogen zijn, als ze 
zagen dat het gebouw snel de 
hoogte In ging, geaarzeld of zijn 
verder gegaan. 

Terwille van hun aarzehng moe
ten wij des te harder werken, want 

anders wordt de achterstand nooit 
Ingehaald. Dat beseffen wij maar 
al te goed. Er is nochtans iets dat 
de Vlamingen beter zouden moeten 
begrijpen en wel dat aan politiek 
doen in de Volksunie geen lief
hebberij Is zoals In andere par
tijen. In andere partijen die steu
nen op sedert lang bestaande 
grondvesten, gebeurt de werking 
automatisch of volstaat het dat 
enkelen om den brode meewerken. 

Bij ons moet iedereen mee het 
gareel in; bij ons mogen geen toe
schouwers langs de weg blijven 
staan Het is niet alleen nodig dat 
men onze partij liefheeft, dat men 
beseft dat ze de enige uitweg is 
naar Vlaamse ontvoogding of dat 
men zelfs een abonnement neemt. 

Wie armen aan het hjf en ver
stand in de hersenen heeft, kan 
vooral op één manier nuttig zijn : 
ploeg. vormen met de werkers en 
werken ! 
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De Werkloosheid 

Alle gedaas over wat voorbij is, 
wat had kunnen zijn of wat nog 
zou kunnen komen, brengt ons 
geen stap verder. Alleen wie abon-
nenten werft, wie geld inzamelt, 
wie tot vervelens toe adressen 
schrijft voor uitnodigingen of 
proefnummers, wie spreekt op ver
gaderingen en propaganda maakt, 
alleen deze personen bouwen op 
het met zoveel moeite en zweet op
geruimde puin het nieuwe gebouw 
van het machtige Vlaams nationa
lisme. 

Van hen hangt de toekomst van 
het Vlaamse volk af. Werken ze 
kranig door zonder te veel tijd te 
verbeuzelen aan personenkwesties 
en bijkomstigheden, daii zal onze 
macht van vóór 1940 spoedig terug 
haar invloed laten 'voelen. Het Is 
heerlijk zoiets te beseffen en als ik 
me duizelig voel en moe dan kik
kert die gedachte mij weer op en .. 
ik werk des te verbetener voort 

Het van da^ töt dag aangroeiende 
werklozenleger, W k t de bszorgd-
Jieid van eenieder die begaan is 
met de to'ekortist van ons volk. Uit 
alle hoeken èn kanten hoort men 
bedenkingen, en zioekt men een 
noodoplossing. De ene wil het zus, 
de andere zo. De opbodpolitiek tus
sen beide grote vakbonden A.B.V.V. 
en A.C.V. kan weldra in alle hevig
heid losbarsten met alle daaraan 
verbonden gevolgen. Wat ons de 
gevoerde strijd, tussen beide groe
peringen, de 8 laatste jaren ge
bracht heeft, met de treurige ge
volgen en de stelselmatige vermin
dering van de algemene welvaart, 
is niet meer te overzien. Zeker, de 
eendagpolitiek heeft nog veel aan
hangers, ook nog talrijke verdedi
gers te goeder trouw, jnaar we 
twijfelen echter niet, aan de komst 
van de dag, waarop hun schandalig 
gedoe door allen zal gezien wor
den. 

Eens worden zij en hun op
drachtgevers — de grote partijen 
— ontmaskerd, eens slaat het uur 
van het gezond Volksnationalisme. 

Wanneer de nood het hoogst is, 
is de redding nabij. Welnu de nood 
klopt reeds aan bij een groot ge
deelte van ons volk, vandaar ook 
dat de redding niet zo ver meer 
afligt. De dag komt dat men die
genen die hun fatsoen met het ge
ven of eisen van een aalmoes 
trachten te redden, de verachting 
in het gezicht slingeren zal. Dat 
men in plaats van verhoging der 
werkloosheidsvergoeding, eerlijke 
arbeid eisen zal. Arbeid voor 'ellen 
die geen minderwaardige plaats in 
de samenleving innemen 'Wil.' At-
beid als middel, om daardoor zijn 
lot en dit van het nageslacht te 
verbeteren. Werk alleen kan dan 

' dan ook niet voldoende zijn, een 
menswaardig bestaan door zijn ar
beid moet eraan verbonden zijn. 
En wanneer zulks door het tegen
woordig aftands regiem niet kan 

gewaarborgd worden, dient het 
versleten stelsel herzien en aange
past. We wachten derhalve op de 
voor enkele jaren gepropageerde 
« geleide ekonomie > van de eerste 
minister, sleutelmaker Eiskens. De 
man met het sleutelplan, moet 
dringend zijn oude nota's eens in
zien, en in de praktijk omzetten, 
ook wanneer hij gevaar loopt, trusts 
en holdings tegen de schenen te 
stampen. Het algemeen welzijn 
dient te primeren, zelfs als het ei
gen hachje er bij mgeschoten 
wordt, talmt men niet. 

Door een geleide ekonomie, door 
een gekontroleerde ekonomie, kan 
men ook de bestaansvoorwaarden 
van het volk verbeteren. Maar dan 
geldt ook de rechtvaardige eis van 
het enkelvoudig beroep. Zeker zou 
zulks een geweldige verandering, 
maar niettemin een noodzakelijk
heid zijn. Derhalve zouden zij die 
schoon en slecht weder bepalen en 
zogezegd verantwoordelijkheid dra
gen, beginnen met zichzelf. 

De schande, meervoudige plaat
sen te laten bekleden door enke-
Imgen mag gerust ophouden te be
staan. Daar komt dan meer werk
gelegenheid die door anderen kan 
benut worden, en vormt men zo 
een kettingreaktie naar beneden 

En wanneer men niet ten eeuwige 
dage met het werkloosheldsmonster 
wil geplaagd blijven, moeten er 
meer radikale middelen beproefd 
worden, waar de vroegere toch 
steeds gefaald hebben, Dat de be
staande nijverheid bes(;hermd, 
wordt, spreekt voor zich zelf. Maar 
ook zij heeft behalve rechten, ook 
plichten. 

Door meer rechtvaardigheid en 
plichtsbetrachting, door de heer
sende stelregel, zoveel mogelijk 
genieten en profiteren, te vervan
gen door de dienstbaarheid vóór 
het welzijn van zijn volk, kan de 
algemene opgang bekomen worden. 
Dat het plichtsbesef ver zoek is, zo
wel in hogere als in lagere regio
nen hoeft zeker niet betoogd. De 
kwaliteit onzer produkten is dan 
ook in evenredigheid. Ook daar 
dient tegenin gegaan, want meer
waardige produkten behouden de 
markt en zijn een waarborg voor 
blijvende werkgelegenheid. En dan 
de nieuwe nijverheden. Deze moe
ten gevestigd worden in de meest 
getroffen gewesten, waar de ar
beidskrachten het grootst zijn. H'.er 
denken we, om meer dan een reden, 
aan West- en Oost-Vlaanderen, ge
bieden met het hoogst aantal mo
bielen en werkzoekenden, waar 
men de laagste lonen uitbetaalt '̂ n 
waar de index der kleinhande's-
prijzen het hoogste is Hier dient 
onvoorwaardelijk gehandeld, men 
ga met gerust gemoed te rade bij 
de Walen, zij spreken waar het om 
hun belangen gaat, heel wat dui
delijker taal. Dat al diegene die het 
princiep van Vlaanderen eerst hul
digen, het eens niet bij woorden 
laten, maar steevast beginnen met 
de openbare opinie te beïnvloeden 

Door in de mate van het moge
lijke, maar met volle kracht het 
maximum te presteren. Want ten
slotte zijn wij allen medeverant
woordelijk door het in gebreke blij
ven van de anderen. 

. ai3on .•*?-;• • mrt 
Zolang \\i] niet handelen, zo

lang, ieder van one op Vlaams Na
tionaal gebied geen apostolaats-

' werk verricht, zal onze verantwoor
delijkheid niet verminderen. Nu ^ 
geen handen wassen meer, m a a r . ; 
ter verovering, voorwaarts ! ixMif,-

Dol moeien we onlhooden 
Er IS IN ONS LAND GEEN PLAATS 

De C.V.P.-bladen maken van elke Q^ VEERTIGDUIZEND DIENST-
Irank, die de regering links of rechts P L I C H T I G E N FATSOENLIJK ON-
besteedt een zaak nog erger of er ^ ^ j j rpg BRENGEN, tenzij thuis 
gebeurde een wonder. QJ onder tenten. 

Bij elke belofte, die wordt afge
legd, en wat Is er gemakkelijker, 
— volgt een resem beschouwingen, 
die de Indruk moeten verwekken dat 
we nu toch een kranige werkersploeg 
aan het bewind hebben. Ofschoon 
het in vele gevallen veel geschreeuw 
Is met weinig wol, wil men de indruk 
wekken, en velen lopen in de val, 
— dat bergen verzet werden. 

Buiten de lokvinkenroep « koste
loos onderwijs tot 18 jaar >, waarvan 
ledereen vaststelt dat het een holle 
belofte was, beseft de C.V.P.-leidlng 
dat ze met haar 12-maandendlenst 
nog erger gelogen heeft. Theo Lefè-
vre is er zodanig van overtuigd dat 
hij in Mechelen brutaalweg deze 
leugen erkend heeft, maar als een 
lapje tegen het bloeden heeft hij te
gen juni 1959 het volgende beloofd : 

12-maanden dienstplicht en terug
trekking uit Duitsland van alle 
dienstplichtigen. 

Vlaamse ouders, ONTHOUDT DAT 
EENS ZEER GOED. Wij weten zeker 
dat hier nogmaals een lege blaas in 
uw nek geslagen werd, want ER ZAL 
IN JUNI 1959 GEEN PLAATS ZIJN 
OM UW KINDEREN IN DE BELGI
SCHE KAZERNES TE HUISVESTEN. 

Die kazernes werden volgepropt 
met administratieve diensten, waar 
de beroepsmilitairen door de schuld 
van de vorige regeringen vernederd 
werden tot pennelikkers In plaats 
van opgeleid te worden tot het 
schild en het zwaard yan de burger
bevolking. 

HET VIAAMS - NATIONAIISME LEEFT 

Wanneer Theo Lefèvre belooft dat 
Uw kinderen vanaf Juni 1959 niet 
meer met hun aalmoesje van 10 
frank per dag naar Duitsland moe
ten trekken, dan weet hij goed dat 
zulks onmogelijk is. 

Tenzij... en dan zouden wij van 
de Volksunie zielsgelukkig zijn ten
zij... de dienstplicht tegen die tijd 
zou afgeschaft worden zodat onze 
kinderen van dat karweitje verlost 
worden. 

Zoiets ware een werkelijk demo-
kratische verwezenlijking. 

Verleden Jaar schreef de Volks
unie reeds in haar programma : de 
geleidelijke afschaffing van de 
dienstplicht. Indien echter moest 
blijken dat het beroepsleger niets 
anders Is dan een logge reus op le
men voeten zonder gevechtswaarde, 
zodat er moet beroep gedaan wor
den op burgers, dan bUJft tegenover 
de dienstplichtigen* toch de demo-
kratische verplichting : DEGELIJKE 
SOLDIJ UlTBKl'ALEN l 

We zijn echter een beetje ver van 
Theo's belofte afgeweken en we 
herinneren nc^maals aan de « be
lofte van Mechelen » — zal ö j zo de 
geschiedeiiis niet Ingaan? — vol
gens welke er volgend Jaar geen en
kele dlenstpUchtige meer fn Duits
land zal vertoeven, 

DAT moeten we onthouden ! 

Vergelijken we de kandidaten
lijsten, voorgedragen in mijn pro
vinciestad bij de pas gehouden 
verkiezingen met deze van zes Jaar 
geleden en vergelijken we vooral de 
TOON van de verkiezingspropaganda 
van nu met die van toen, dan stel
len we een buitengewoon gunstige 
kentering vast. 

In 1952 hield men in onze stad — 
en ik veronderstel in de meeste ste
den — niet de minste rekening met 
het bestaan van een belangrijke, 
beginselvaste Vlaams-nationale kle-
zersgroep. 

Men schimpte in 1952 nog met 
grote liefde tegen < zwarten » en 
men hing om ter ergste de patriot 
en de franskiljon uit. De Walen had
den zich als Walen op onze lijsten 
genesteld en mochten beloven dat 
ze het Frans terug burgerrecht zou
den verlenen op onze gemeente
huizen. 

DOOR PROPAGANDA 

van MAN tot MAN 

WERFT IEDER LEZER 

EEN NIEUWE LEZER 

Abonneer nu op 
de Volksunie 

Nu, In 1958, werd bij het samen
stellen van de lijsten vooral gezorgd 
de luidruchtige franskiljons te weren 
en men wachtte er zich voor aan
vallen te doen op de zwarten. De 
uitzondering, waaraan de Kop zich 
in de Volksgazet bezondigde, bewijst 
nog best van al de algemene regel. 

DE SCHADUW VAN DE VOLKS
UNIE HING OVER DE VERKIEZIN
GEN en, niet wetende hoeveel stem
men ze van ons voor hun kandida
ten zouden kunnen losmaken, in
dien men voorzichtig bleef, hebben 
de partijen In de meeste gemeenten 
EINDELIJK gezwegen over nazi's en 
minder hakenkruisen geschilderd. 

Als deze verkiezingen één nut 
kenden, dan was het wel door te be-
vnjzen dat het bestaan van de Volks
unie een element Is in het politieke 
leven dat voor het belang van het 
Vlaamse volk van onschatbare 
waarde is. 

Aanknopende met deze vaststelling 
voeg ik graag hier nog de beschou
wingen bij, die een oud-fronter 
wijdde aan de verkiezingen van 
1 juni. 

"den IJzerjongens recht en öii^^-den 
de mond van de hoerapatriotten 
dicht. GIJ HADT ACHTER U NIETS 
OP NIEMAND. Ik weet maar al te 
goed dat de Volksunie de enige par
tij is waarin de oostfrontstrijder 
verbroedert naast de eerlijke weer-» 
stander, waar de oorlogsvrijwilliger 
uit Engeland begrijpend staat tegen
over de Vlamingen, die hier werkten 
in V.N.V en andere organisaties. 
Maar, ge hadt de roep van de straat) 
niet achter u. DAT ALLEEN was erg, 
maar erger was die ziel van het kind. 
Toen wij in 1932 klopping kregen in
gevolge die schoolstrijd hadden onze 
mensen niet aan den lijve de stom
miteiten gevoeld van een Buset en 
Collard en toch .. we kregen klop
ping. Mij blijft het nog altijd een 
raadsel hoe de Volksunie deze keer 
niet alleen geen kloppmg kreeg, maar 
op vele plaatsen winst boekte. 
ALLES DRAAIDE TEGEN HAAR 
behalve de kracht van haar propa
gandisten. Zij zijn het die het 
Vlaams-nationalisme gered hebben. 
Ik herhaal, vriend, ik heb met be
klemming de uitslag afgewacht, 
maar nooit heb ik meer geloofd in 
de politieke ernst van het Vlaamse 
Volk, dan toen bleek dat de gemeen
ste laster en het overwegend gewicht 
van pers en propaganda het vlaams-
nationahsme met hadden kunnen 
breken '• 

« Vriend, zegde hij, ik heb met 
beklemming de uitslag van die ver-
feiezingen afgewacht. WIJ HADDEN 
NA 1918 ACHTER ONS DE GLANS 
VAN DE FRONTSOLDATEN. Ons 
durfde men lüet uitmaken voor 
« zwarten » of « landverraders >, 
want dan .=;tonden dadeliik honder-

Die getuigenis gevoegd bi] de voel
bare druk, die de Volksunie ook nu 
\^eer legde op de gemeenteverkiezin
gen, moge alle Volksuniérs aanspo
ren 'om door te werken tot ^et ein
de : DE OVERWINNING VAN HET 

VLAAMSE VPLK. 
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Lezers 
Oo de slechte wesf 

Het Verbond van het Vlaams 
G/erheidspersoneel, geleld door een 
kranig bpstuur, heeft reeds herhaal
delijk ds taaitoestanden aange
klaagd, die heersen in het Militair 
Geografisch Instituut. De ganse top 
van deze instelling is franstalig en 
enkel in co laagste graden vindt 
men er Vlaamse vertaalslaven. 

De bureauchef van de personeels
dienst van deze inrichting werd 
voor zijn sabotage van de taal
wetten nu nog beloond door Minis
ter- Gilson met een benoeming tot 
directeur, ofschoon iedereen het 
maar normr.al vond dat hij einde
lijk eens een Vlaming zou be
noemd hebben. Van de zeven bur
gerlijke directeurs van Landsver
dediging î ; er nu slechts één Vla-
min p ' 

Tui^^a ^o {j-.'o--'-^- .iwiiderd mili
tairen, die zich met zoveel liefde la
ten '( directeur » noemen, kan men 
enkel met een vergrootglas hier en 
daar een Vlaming vinden die dan 
onmogelijk kon buitengeduwd wor
den, crr-'it hij onmisbaar was. 

Het Vo— ^_i. verleden jaar een 
merkwaardig artikel over het mie
rennest van het Daillyplein, waar
in zelfs Minister Spinoy zijn han
den niet meer durfde steken. Het 
Volk mag zijn joernaUsten opnieuw 
belasten met een grondig onder
zoek. Het zal dan tot het besluit ko
men dat de Vlaamse C.V.P.-ers, die 
hun vertrouw^en schonken aan Gil
son, en bijgevolg ook aan de rege
ring Eyskens, weer voor vier jaar 
bij de bok gedaan zijn. 

Eerste piet - Bosvoorde, 

Hip ! Hip ! Hoera ! 

Terwijl we bij monde van •Oud**'' 
minister Verbist vernamen dat de 
brave Vlaamse C.V.P.-schapen aan 
de regering hun vertrouwen zou
den schenken, onder voorbehoud op 
Vlaams gebied (proeft de heldhaf
tigheid, die uit deze woorden blijkt 
o afstammelingen van Breydel !), 
moest G. Van den Daele, in op
dracht natuurlijk van de partij en 
met de zegen van Theo, zich bij de 
stemming onthouden. De regering 
liep toch geen gevaar gekelderd te 
worden ! Theo had zelfs geoordeeld 
dat er een beetje met onze voeten 
moest gespeeld worden en... legde 
p^n Servais op zich ook te onthou
den. Hij moest het verstoorde va
derlandse evenwicht weer herstellen 
want... niet alleen de Vlamingen, 
ook de Walen waren ontevreden. 

Denken ae irr do hogere C.V.P.-
kringen werkelijk dat wij zot zijn ? 

Het wordt trouwens tijd dat de 
zaken in ons land verduidelijkt 
worden en dat we ons afvragen of 
er in ons land buiten Walen, Vla
mingen en Duitsers (Oostkantons) 
ook nog een vierde volk bestaat, een 
volk dan nog wel dat vijfmaal meer 
Zou te vertellen hebben in dit land 
dan Walen of Vlamingen ? De in
woners namelijk van Franskiljonié. 

Volksvertegenwoordiger Lmde-
mans, die poogt bij de Leuvense 
studenten de indruk te wekken dat 
hij hun vertrouwen verdient, zou 
aan dat probleem een studie kun
nen wijden. 

We aanvaarden dat er een beetje 
met onze voeten gespeeld wordt, 
mpar men mag niet te ver gaan : 
voor ons is een franssprekende, die 
Brussel bev.-oont een Waal en een 
franssprekende, die in het Vlaamse 
land weigert zich aan te passen, is 
voor ons een vreemdeling. 

Met de plezante (?) trukjes van 
Mirs te r Eyskens nemen wij geen 
vrede; wij eisen zuivere toestanden 
en dulden niet dat de Vlaamse voor
uitgang gestuit wordt door frans
kiljonse kwallen in eigen kring. 
Franskiljonié is voor ons gelijk aan 
V/allonie en de Franskiljons heb
ben alleen met ea onder de Walen 

_rechten. 

R. L. - Ganshoren. 

^3^-M 
Objektief 

Geachte redactie. 
Naast me heb Ik het officieel 

« Beknopt Verslag » van de tussen
komst van onze volksvertegen
woordiger Van der Eist en * ver
slag > van « De Standaard t. Wel, 
het is kras ! De tussenkomst van 
Gerard Van den Daele beslaat 
slechts de helft van die van M. 
Van der Eist. In * De Standaard » 
was het verslag over de rede van 
Van den Daele zes maal zo lang ! 
Waarom kopen wij nog « De Stan
daard j ? Het officieel « Beknopt 
Verslag » kost als jaarabonnement 
slechts 65 F. De Volksunielezers 
gaan toch beter naar het eerste het 
beste postkantoor en laten zich 
daarop abonneren. Dat ze dan een 
maand lang « De Standaard » niet 
kopen. Ze zullen er niets bij ver
liezen, maar heel wat winnen ! 

E. R. Antwerpen. 

P, s. — Mochten onze lezers zo 
wijs zijn. 

Ergerlijk 

Tijdens een van de jongste zon
dagavondmissen, die sedert enkele 
tijd voor de Vlaamse gelovigen 
wordt gedialogeerd in het Neder
lands, heeft de deken van St Gillis 
voor de zoveelste maal zijn anti
pathie betuigd tegenover de Vla
mingen die er geregeld aanwezig 
zijn, en wel in volgende bewoordin
gen : 

« Ge moet luider meebidden. Ik 
> weet wel dat velen onder u enkel 
ï Frans spreken, maar het is mijn 
> schuld niet dat deze mis in het 
» Vlaams is. Ge doet beter naar de 
ï mis van 6.30 uur te komen waar 
» de oefeningen in het Franse zijn. » 

,. Is het Hiet hemeltergend dat in 
een' Vlaamse mis die door de deken 
wordt gecommentarieerd, telkens 
propaganda wordt gemaakt voor de 
mis van de franstaligen Het is 
geen geheim dat de Vlaamse zon
dagavondmis door de Vlamingen 
van St. Gillis letterlijk werd afge
dwongen en dat dezelfde heer de
ken, na heel wat gemopper en te
genstand, uiteindelijk heeft moeten 
begeven. 

In zijn franskiljonse vei-waand-
heid ging hij zo ver, te beweren dat 
de idee van een Vlaamse zondag
avondmis berust op een ongerijmd
heid, omdat veruit de meeste mis-
hoorders franstalig zijn. Hij was er 
tevens van overtuigd, tijdens de 
Vlaamse openbare oefeningen wei
nig personen aanwezig te zien. 

De werkelijkheid is heel wat an
ders. Het aantal gelovigen dat de 
Vlaamse mis bijwoont, groeit gesta
dig. Dit is een doorn in het oog van 
de zeer eerwaarde deken. 

Hoe kan het anders dat de Vla
mingen die zijn stuntelig Neder
lands moeten aanhoren en zich 
telkenmaal dezelfde franskiljonse 
partijdigheid moeten laten welge
vallen, elke eendrachtige mede
werking weigeren en door hun stil
zwijgendheid protest aantekenen. 

Franskiljon ? 

Beste Volksunie, 

In ons studentenorgaan « Ons 
Leven » heeft Theo Lefèvre de be
droevende moed te schrijven dat 
wie te Hasselt zou vertellen dat 
Meyers een franskiljon is zou uit
gelachen worden. Misschien valt er 
iets voor te zeggen in die zin dat 
de doorsnee Hasselaar franskiljon 
zijn zo erg niet vindt. Dat Me
vrouw Meyers het daarbij vertikt 
op winkel, in gezelschap, tegen haar 
man en kinderen Nederlands te 
spreken vinden zij niet zo erg. 
Evenmin als tegen Theo Lefèvre, 
die met zijn vrouw en kinderen 
Frans spreekt en zijn kinderen op 
een Franstalige school zet schij
nen de Vlaa-ms^ez^nde C.V.P.-ers 

tegen hem bezwaar te dürVéft ma
ken. 

Voor enige tijd zag ik thuis een 
rekening van de maatschappij die 
te Hasselt gaz verstrekt. Die inrich
ting hangt af van ,het stadsbestuur 
Hasselt, waar Meyers schepene 
voor flnantiën Is. De formulieren 
zijn Nederlands maar de getypte 
nota's (aanduiding van de maan
den) zijn in het Frans ! En dat te 
Hasselt, hoofdstad van het «Vlaam
se Limburg ! » 

Ik behoor tot degenen, die vori
ge verkiezingen op de senaatslijst 
nog voor de C.V.P. gekozen heb
ben. 

Ik zie thans in dat niet ik, maar 
de Volksunie gelijk had. Nu veel 
hebben ze er niet bij gewonnen 
want ik heb voor mezelf na het 
schandalig bedrog van de regering 
Eyskens het Onwrikbaar besluit 
genomen : Voor de C.V.P. ? Nooit 
meer ! Ik hoop .dat ik niet de enige 
zal zijn. ' - ' ^ t-*̂  

' ' P. B. - Hasselt. 

Onderselieldjiig voor Prof. Duels 
Met een bijzonder gevoel van 

fierheid en bewondering vernemen 
wij dat door de Franse Académie 
Nationale de Médecine aan de door 
België terdoodveroordeelde prof. dr. 
Frans Daels de Monbinne-prijs 1958 
werd toegekend. 

Die onderscheiding vult een lange 
reeks andere aan. 

Wie als buitenlander hier
van kennis neemt, zal zich 
terecht afvragen hoe het in deze 
eeuw van verlichting mogelijk Is 
een eminente geleerde met wereld
faam op wiens grote verdienste 
voor de mensheid herhaaldelijk 
werd gewezen, op grond van futi
liteiten tot de doodstraf te veroor
delen. Zelfs ledere rechtgeaarde 
landgenoot die in staat is het on
vermoeibare vorserswerk van deze 
grote Vlaming naar waarde te be
oordelen, komt tot de conclusie dat 
het kunstmatig Instandgehouden 
klimaat van haa t en laster tegen 
prof. Daels is Ingegeven door niets

betekenende kleine kreaturen die 
onder het mom van de vaderlands
liefde een rol spelen in de tragi- , 
komedie van de Belgische politiek. .' 

Hun pover spel dat na 14 jaren ' ' 
onverminderd voortduurt, steekt"'^ 
af tegen de verheven geest van ob- ' 
jektiviteit der Fran.se akademie. 

Wanneer verschijnen opnieuw de ,, 
nijgende tricolores en de lange . 
rijen gemoustacheerde N.S.B-ers?^-
Thans, m het uur van de opperste 
beproeving, In het uur waarop zelfs 
het gezegende Frankrijk, hun enig .' 
schild ende betrouwen, hen de rug 
toekeert en de roem verkondigt van 
de meest gehate onder hun vijan
den. Waarop wachten het inge- ' ' 
dommelde komitee voor aktie en ', 
waakzaamheid en de 90.000 naoor-' , ' 
logse weerstanders ? Voorwaar, het ' 
uur is nakend waarop zelfs het be- " 
vriende Frankrijk door.het fascis- [ 
tisch monster zal worden opgevre
ten. 

F. I* '! 

Persspiegel 
Vlaams Socialisme ? 

In het raam van de socialistische 
oppositietaktiek wordt thans een 
veertiendaagse strijdperiodiek uit
gegeven onder de benaming : 
LINKS. Dit blad doet volgend gewe-
tensonderzoek : 

' Onze nederlaag op rekening 
Schuiven van de ondankbaarheid 
van het kiezerskorps, van de on
standvastigheid der vlottende 
massa of van het gebrek aan di-
rekt kontakt met de mensen, is 
zijn toevlucht nemen tot goed-
Jcope uitvluchten, ten einde een 
ernstig gewetensonderzoek te ver
mijden. 

De grote vraag is waarom de 
B.S.P. er niet in slaagde de grote 
meerderheid der loontrekkenden 
— arbeiders der industrie, be
dienden, technici en intellektue-
!en, die samen 75 pet. van het 
kiezerskorps uitmaken en het so
ciaal vooruitstrevende element 
van onze bevolking vertegen
woordigen — te winnen. 

> De schoolkwestie heeft hier 
onbetwistbaar een belangrijke rol 
gespeeld. Wij moeten durven er
kennen dat onze schoolpolitiek 
— welke ingegeven was door de 
berekening dat wij langs de weg 
Van de uitbreiding van het offi
cieel onderwijs er zouden in sla
gen Vlaanderen te ontkerstenen 
en voor het socialisme te winnen 
— haar doel heeft gemist. De 
geesteshouding van het gelovige 
gedeelte der bevolking, is een ele
ment waarmede een realistische 
politiek moet rekening houden, 
en dat wij ongetwijfeld onder
schat hebben. In feite heeft deze 
schoolpolitiek het religieus fana
tisme aangewakkerd en de C.V.P. 
toegelaten een stevige eenheid 
van alle gelovigen te smeden. Zij 
heeft daarenboven een groot aan
tal christelijke arbeiders en be
dienden van ons afgesloten die, 
in veel grotere mate dan de ka
tholieke burgerij, te üjden had
den onder de financiële discrimi-
natiemaatregelen ten opzichte 
v?n ^et ccnfessloneel onderwijs. > 

Het is een feit van pohtieke 
moed, door de partij bedreven fou
ten van katastrofale draagwijdte te 
durven aan de kaak stellen, doch 
het ware doeltreffender geweest 
voor de gevolgen van een sectaire 
schoolpolitiek te waarschuwen op 
een ogenblik dat het ergste kon 
worden vermeden... »• 

Hoe zien zij de toekomst? ' ' • 

Doorbraak in Vlaanderen 

« In het Belgisch verband beslist 
het Vlaamse landsgedeelte ontegen
sprekelijk over de toekomst van het 
socialisme. Het zwaartepunt van de 
socialistische strijd van morgen ligt 
hier. In het Vlaamse landsgedeelte 
moet de doorbraak komen. De par
tij, de vakbonden in hun geheel, 
moeten de zwakke Vlaamse federa
ties steunen op materieel, mense
lijk en financieel gebied. Maar bij 
dit alles mag niet uit het oog wor
den verloren : de eigen aard van 
de bevolking die het noorden van 
het land bewoont; eerbied voor haar 
taal en haar levensstijl; positieve 
godsdienstige verdraagzaamheid; 
erkenning van haar persoonlijk
heid. 

^ixv 

•> Vroeger hebben wij de demo-
kratische Vlaamsgezinden al te 
vaak sectair bestreden en geen be
grip getoond voor hun verzuchtin
gen die dikwijls het produkt waren 
van werkelijke sociale wantoestan
den. Wij mogen zeker niet nalaten 
het misbruik van de Vlaamse be
weging door rechtse en fascistische 
kringen aan de kaak te stellen. 
Maar wij moeten tevens het Vlaam
se probleem tot het onze maken, de 
sociaal-ekonomische grondslag der 
Vlaamse beweging verduidelijken 
en aantonen dat slechts het socia
lisme in staat is de Vlaamse mise
rie te overwinnen, s 

Slechts een vraag dringt zich op : 
Waarom hebben die Vlaamse socia
listen zolang gewacht om Vlaande
ren te ontdekken ? Wij hebben de
ze sociaal-ekonomische grondslag 
van de Vlaamse Beweging reeds 
lang ontdekt. Nu, laten wij hopen, 
dat deze socialisten ons verder zul
len volgen. 

Boven de partijen 

Naar aanleiding van de paus- ' 
kroning stuurde de voorzitter van • 
de liberale partij in Italië een " 
boodschap met gelukwensen naar'' 
de nieuwe paus. Langs de nuntius' 
bij de Italiaanse Republiek, Mgr. 
Fletta, kwam niet alleen een bedan- . 
king voor deze boodschap, maar te - . 
vens de apostolische zegen. „ 

Aan dif gebaar van wege Johan* ' 
nes X X m wordt grote betekenis 
gehecht. De liberale partij In Italiö ' 
is jtraaUioneeO. antl-klerika^l en h^t,[ 
verlenen van de apostolische zegen .• 
moet beschouwd worden als eett' • 
gebaar niet alleen van welwillend- > 
heid, maar ook van toenadering, t 
Men ziet er een nieuw bewijs in 
van de koerswijziging van de Kerk 
die zich boven de partijpolitieke te 
genstellingen wenst te stellen en 
zich dus los te maken van de al te -
nauwe banden met « katolieke > 
partijen. 

(Der Spiegel, 26 nov. 1958) 

hoop voor aigerië 

Lorenz Stucki, de bekende Zwit- . 
serse joernahst, schrijft in de -
« Weltwoche » dat de oplossing var t ' 

het Algerijns nationaliteitsvraag
stuk misschien nabij is. 

Enerzijds werd het Algerijns Be
vrijdingsfront zeer verzwakt doolr , 
de twist tussen Egypte (vanwaar 
het zijn financies haalt) en Tune-
ziè (waar zijn leger opgeleid werd)/ 
anderzijds heeft de Gaulle blijkbaar 
de utopie van de « volledige integra
tie 3. opgegeven en tracht hij naar 
een meer liberale oplossing van het 
geschil. 

Daarom, meent Stucki, zal het Al
gerijnse volk, dat de oorlog grondig 
beu is, iedere oplossing aanvaarden, 
welke afziet van de algehele inte
gratie en toch maar vrede brengt. 

Wij menen echter dat Stucki 
enige zaken uit het oog verliest. Om 
te beginnen hebben de Fransen zich 
nog onlangs extra-antipatiek ge
maakt door hun dwangmaatregelen 
tijdens het referendum, wat de ver
zoening zeker niet in de hand zal 
gewerkt hebben; ten tweede is er 
het onbetwistbare feit dat de Alge
rijnse oorlog in de ogen van de Al
gerijnen tevens een godsdienst-j . 
oorlog is geworden. x^^ 
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De grond waarop wij leven 

De grondslag van een gezond landbouwbeleid, waarmee in Vlaan
deren dringend zou moeten begonnen worden, maar waarover het 
Ministerie van Landbouw in alle ta len zwijgt, is de grondverbetering 

Grondverbetering betekent Iets meer dan het trekken van en
kele stalen in de bovenlaag om te weten hoeveel en welke mest
stoffen men moet strooien. Onze meeste Vlaamse boeren weten zelfs 

' niet dat hun grond KAN verbeterd worden. 

Om hen te tonen dat dit moge
lijk is en hoe dat gebeurt zou men 
hen weer eens moeten kunnen een 
reis laten meemaken naar Neder
land, of naar Italië in de Pontij nse 
moerassen of naar streken in het 
Oosten en Zuiden van Frankrijk 

Waterbeheersing 
De grondverbetering omvat hoofd

zakelijk twee groepen werkzaam
heden : de waterbeheersing of 
•waterhuishouding en de cultuur
technische werken. ledere boer 
weet dat de graad van droogte of 
vochtigheid van een stuk land 
van groot belang is voor zijn op
brengst. Welnu in Nederland 
streeft men ernaar overal proef
velden aan te leggen, waar voor 
iedere streek de juiste waterstand 
wordt gezocht. En dan wordt gans 
de streek door een plan van uit-
greppelingen, draineringen, veld-
grachten, tegengrachten, panden 
en pompen van een juiste hoeveel
heid water voorzien. 

Men moet maar eens in Neder
land gaan om dat net van grach
ten, sluizen en pompstations te be
wonderen. En het is niet omdat 
Holland nog een beet: 3 lager ligt 
dan België dat hun boeren dat 
méér nodig hebben can wij. 

En zeggen dat wij Vlamingen 
eens bekend stonden als de beste 
dijkenbouwers van Europa. 

Wat heeft men nog in de tijd 
van Albrecht en Isabella niet ge
daan voor de wateringen bijvoor
beeld In de- Moeren van Veurne-

Maar ook buiten de polders werd 
er streng gewaakt op rivieren en 
grachten. Men leze maar de ge
schiedenis van de meersen langs 
de Lieve, de Caele en de Langer-
lede. 

Crr.sidverbetering 

I raast de beheersing van het wa
ter, zijn er ook nog de cultuur
technische werken. 

Om een veld goed geschikt te 
maken moet het onkruid vernie
tigd, de grote stenen verwijderd, 
hinderlijke hoogten en laagten 
geëffend worden. 

Als de bovenlaag van de grond 
in de loop van de tijd onvrucht
baar is geworden doordat de juis
te korrelgrootte verloren gegaan is 
of de regen en de wind de voeden
de bestanddelen hebben wegge
spoeld of weggewaaid, dan moet de 
bovenlaag hernieuwd worden. Dit 
kan op vele manieren gebeuren. 

Is er in de ondergrond een 
vruchtbare laag voorhanden, dan 
moet deze naar boven gebracht 
worden. Soms moet er water van 
een rivier getapt worden om een 
nieuwe laag te laten aanslibbeni. 
Verder moeten soms speciale mest
stoffen en humus in de bodem 
worden gebracht. Van dit alles 
gebaart men In België niets te we
ten. 

Als de ruilverkaveling doorge
voerd wordt, dan graaft men al
leen nieuwe kantgrachten. Voor de 
rest Is er natuurlijk geen geld. 

De diensten die zich met ruil
verkaveling bezig houden, hebben 
nu reeds alle moeite om een scha
mel handvol geld los te krij
gen. Maar om u uitgeputte kool-
mijnen, waar meer vreemdelingen 
dan Belgen werken, 40 milliard F 
te storten, daarvoor is er geld. 

Onze grond wordt 

verknoeid 
Sedert de Industrie gekomen is, 

heeft men alles laten kapotgaan 
en de opeenvolgende regeringen 

hebben eenvoudigweg onze land
bouw laten vergaan omwille van de 
industrie. Hier ligt juist het grote 
verschil met Nederland : daar 
heeft men ook geïndustrialiseerd, 
maar altijd werden de belangen 
van de boeren gevrijwaard. 

Hetzelfde kunnen we zeggen van 
Zweden, Denemarken en Noor
wegen. 

Het is ook sedert die industria
lisatie dat de boeren hun natuur
lijke vertegenwoordigers hebben 
verloren. Vóór de industrialisatie 
waren de eigenaars één met de 
boeren : de grondheren hadden er 
alle belang bij dat het hun boeren 
goed ging want de pachten waren 
de bron van hun rijkdom. Maar nu 
hebben dezelfde heren vooral aan
delen in de banken en de industrie 
en we kunnen moeilijk zeggen dat 
zij de boerenstand nog verdedigen. 

We zullen hier één voorbeeld ge
ven uit de vele om aan te tonen 
hoe men de waterhuishouding 
heeft laten kapotgaan. In de Den-
dervallei lagen duizenden hektaren 
weidegrcrd, d:e van de beste wa
ren van EiTopa. zo goed als deze 
van Veurne-Ambacht. 

In 1865 moest de Dender geka
naliseerd worden. Wat heeft men 
gedaan ? In plaats van de bedding 
uit te diepen en te verbreden, heeft 
men eenvoudigweg de dijken ver
hoogd met het gevolg dat die wei
den hun water niet meer in de 
Dender konden lozen. De boeren 
protesteerden natuurlijk : nien 
heeft dan enkele kunstwerken, en 
pompen geplaatst. ., '.ƒ,, ;-_„,^' 

De boer moest verder op étgen 
"kosten 'zorgen voor de tegengrach
ten en gans het afWkteringëhet." 
Iets wat natuurlijk oüttlogelijic' 
bleek. • _y' •?'':*'„ƒT.-'l 

Men mag' nu ' eeris 'gaan kijken 
naar de Denderweiden : het zijn 
echte moerassen. Hetzelfde ge
beurde met de Durme en de Moer-
vaart. Men heeft daar nu einde
lijk een noodpomp geïnstalleerd, 
waarmee de Nederlanders eens 
fijntjes lachen. We zouden die 
reeks kurmen verder zetten en ver
tellen wat er gebeurt aan de IJzer 
en elders. 

Het is ook rond die jaren dat 
overal struikgewas moest worden 
geplant om de grond tegen het 
water te beschermen : dat men nu 
eens in veel streken van Vlaande
ren ga kijken naar de velden : een 
klein lapke grond, met rondom een 
vooreind in gras, een brede ver
vuilde gracht en dan struikgewas 

Wat doet nu ons het Ministerie 
van Landbouw om deze toestand 
recht te zetten ? De afwatering van 
de gronden moet verzorgd worden 
door de landelijke Waterdienst. 
Welnu, voor Oost- en West-Vlaan-
deren samen is er maar één direc
teur met enkele conducteurs. Als 
wij dan weten dat de studie van 
de afwatering moet geschieden ka
vel per kavel en beek per beek, kan 
men zich voorstellen wat hiervan 
terecht komt. 

Maar de afdeling bosbouw be
schikt wel over een uitgebreid kader 
en grote kredieten. Waarom? Omdat 
de bossen niet in de lage zand-
streek liggen maar in het Walen-
land, omdat ze niet toebehoren aan 
kleine zandboeren 'maar aan groot
grondbezitters. In de begroting 
1958 was er méér voorzien voor de 
bossen alleen, maar voor de grond
werken in alle landbouwstreken 
samen is er geld. 

prodt|^e,.moeten we itog niet bang 
zijn. c-̂ mtiéögenr̂ lê l ^e- .geleerden 
spreken er 'aJ van' Öfweöde eilan
den in de zee ^ te richten om 
nieuwe landbouwgronden te hebben. 

De rnoeilijkheden van onze land
bouw zitten in de prijzen. Voor de 
boer zijn ze te laag en om in het 
buitenland te concurreren zijn ze 
te hoog. . " 

Eén ding is in elk geval zeker, 
namelijk dat Nederland, de Skan-
dinavische landen, Italië en Frank
rijk met hun verbeterde gronden 
met veel lagere prijzen op de Euro-
markt komen of in d€ Vrijhandels
zone zullen staart. 

Met grasland en landtMJuwgron-
den zoals ze nu hebben, zullen on
ze zandboeren hiertegen nooit 
kunnen konkurreren, hoe hard ze 
ook werken. 

En de nieuwe Minister van Land
bouw die ons wil doen geloven dat 
het in de Euromarkt voor de boe
ren zal -verbetelert, speldt ons al
leen -na'ïir Watv blauwe- laloempjes 
op de m.ouw . Om rn de gewoonte 
te blijven. 

Weldadige 

landbouwpolit iek 

Zo pas werd tegen het advies van 
de Prijzencommissie besloten de 
toelagen aan de maaldei'ijen in te 
trekken. 

Wat veel erger is : de veigun-
ningstaks op de invoer van de voe-
dergranen werd verhoogd Elke 
prijsverhoging van de voedergra-
nen valt uit ten nadele van de 
Vlaamse zandboeren. die niet ge
noeg hebben aan de eigen teelt van 
voedergranen. 

Het meest wansmakelijke van de 
grap komt echter nog : de op
brengst van deze vergunningstak
sen gaat naar de grote Waalse boe-
f.en onder de vorm van subsidies-
We hebben er zeker niets tegen dat 
de tarwe gesteund wordt, , maar 
niet .op de kap van de kleine boe
ren uit Vlaanderen. 

,. Moest er nu één van die zogezegde, 
boerenvertegenwoordigers nog een 
hart in zijn lijf hebben, dan ging 
hij met zijn boeren de grote ver
keerswegen op, om met paard en 
kar het verkeer eens stil te leggen. 
Maar geen één die zijn tong durft 
roeren. 

Nog drie en één half jaar geduld, 
dan zijn er weer verkiezingen en 
daarna zal het weer hetzelfde zijn. 

Konkurrerende prijzen 

Nu zal één of andere boer mis-
ren na die grondverbetering ? Er 
schien zeggen : Wat zal er gebeu-
is nu al overproduktie en dan zal 
•pr nog meer zijn. Voor die over-

VOOR KERSTVREDE 
Motie A.V.O.H.V. 

De Centrale Raad van het Alge
meen Vlaams Oud-Hoogstudenten-
verbond. waarin alle gouwen en 
alle wijsgerige overtuigingen ver
tegenwoordigd waren, in bizondere 
vergadering bijeengekomen op 22 
november 1958, heeft besloten vol
gende bekend te maken : 

Zonder zich in de politieke strijd 
te willen mengen noch iemands po
litieke overtuiging te willen kwet
sen; 

Overwegende dat de samenstel
ling der regering voor hèt Vlaamse 
volk niet beschouwd wordt als een 
waarborg voor de toekenning van 
zijn rechtmatig aandeel, noch in 's 
lands beleid noch in de gemeen
schappelijke ekonomische en kul-
turele welvaart; 

Overwegende dat alleen onmid
dellijke daden van bevrediging het 
volkse wantrouwen kunnen weg
nemen ; 

Overwegende dat bij het veer
tiende Kerstfeest na 's lands be
vrijding een daad dient gesteld die 
de politiek van verzoening ver
tolkt; 

Overwegende dat deze daad met
een de groeiende ontevredenheid 
en het pijnlijk gevoel van ontgoo
cheling kan te keer gaan, waar
schuwt plechtig de regering. 

Eist dat de zo dikwijls gedane 
belofte der invrijheidstelling van 
alle politieke veroordeelden onmid
dellijk zou ingelost worden. 

Gebedslochr voor Amneslie 
De Leuvense studenten zijn, in 't 

teken van Kerstmis, begonnen met 
een reeks gebedstochten voor am
nestie. Zij doen een beroep op een 
beetje menslievendheid en verwach
ten verzoenende maatregelen zoals 
onmiddellijke vrijlating van hen 
die nog vastzitten, hetgeen men 
toch zeker met Kerstmis 14 jaar na 
de oorlog kan doen De studenten 
hopen dat de regering toch einde
lijk « een beetjg moed » zal krijgen 
om rechtvaardige, menselijke da
den t« stellen die reeds zolang had
den moeten gesteld worden. Als de 
heren Demany, Roels en konscor-
ten zich kalm houden zal de rege
ring misschien haar panische 
schrik voor die enkele lawaai-
makertjes vergeten. En de Leuven
se studenten denken toch wel dat 
die hoger vernoemde personen 
« het vaderland niet in gevaar zul
len achten -̂  omdat er in publieke 
optochten voor amnestie gebeden 
wordt. Dus zou de regering ook niet 
beducht hoeven te zijn 

Maar de studenten zijn ook rea
listisch geworden. Zij verwachten 
geen grote wonderen en 't is dan 
ook de laatste keer dat zij nog dee
moedig 'n rechtvaardige maatregel 
zullen afsmeken. Zij zullen op een 
edelmoedig gebaar wachten tot 
na Kerstmis; en met zo'n gebaar 
bedoelen ze niet een of andere 
spectaculair gebaar, dat de schijn 
zou redden en waarmede de rege
ring zou denken dat alles opgelost 
is. Neen, ze bedoelen volledige vrij
lating voor allen en algemene 
amnestiemaatregelen. 

Is er met kerstmis voor de zo
veelste keer geen gevolg gegeven. 

. dan zullen de studenten een ver»-
dere stap zetten.'^ •'-*'* '** u^a tr^ ie-

Want 2owel Öhi'^feöfeniêh' Van ' 
•rechtvaardigheid als om louter 
menselijke •vedeTienA".lS"'"ftSfeii''?fféf- '•-

: . TOf' : . T : .:•• ' f ••:.!{• 

plicht van alle middelen te gebrui
ken om eindelijk de vrijlating t t 
kunnen verkrijgen van hen die 
reeds 14 jaar in een cel zitten, om 
eindelijk een einde te zien stellen 
aan een dwaze repressie. 

Zo 'n verdere stap betekent : op 
straat komen. Met een paar hon- , 
derd of 'n paar duizend man, stu
denten en anderen, gaan betogen 
bij de minister van justitie, bij de 
eerste minister. En zo dat nog niet 
moest helpen . 'n mars op Brus
sel ! 't Is toch daarm.ede dat de 
anderen steeds hun eisen zien in
willigen. 

Een andere zaak uaarvan ik u op 
de hoogte wil stellen is de te-bekn-
tiseren houding van het Studenten-
parlem.ent. 

In 't begin van het jaar heb ik 
dit parlement met een gunstig oog. 
bekeken en hier ook gezegd, 
wat wij, studenten, er van ver
wachten. Dat er zich politieke for
maties in het parlement zouden 
vormen was, zonder veel goede wil, ' 
onvermijdelijk, gezien de samen
stelling van de verkozen leden. 
Maar dat er personen zijn die den-" 
ken dat zij alles wat uitgaat van 
een andere groep dan waartoe zij 
behoren mogen boycotten is toch 
een beetje kras. En het ging hier 
dan nog over een «rnstige kwestie, 
nl. het sterrmen van een motie voor 
onmiddellijke vrijlating van de nog-
gedetineerden " v 1 

Het was echter een Volksunie-
student die het parlement liad doen 
samenroepen en die het motie-
voorstel had ingediend : daarom 
bleven er 'n hoop leden weg en het 
vereiste aantal leden was niet aan
wezig. Als men denkt positief werk 

'"tfe[ leveten öp'zulke 'Mknier ! " i ^ ^ 
•- Sleeft? men .schrik'vèor' zün '^Vef^^i 
antwo'ordelijkheftf'*^ «M.'.^*^ '^-^ ,iW^f 

• '-" Sagimf*''^ 

•9, rovincieraat 

Tussenkomsl 
cMniwerpeii^ 

Ward Rolus 

TOELAGE VLAAMSE AFDELING 
UNIVERSITEIT BRUSSEL 

Wanneer ik v:"ui t Vlaams stand
punt de zar;< bakijk, dan moet ik 
de linkerzijde bijtreden. 

Ik begrijp niet goed waarom ver
leden jaar een simbolische toelage 
van 1.000 F. aan de hogeschool van 
Brussel werd toegekend, terwijl dit 
jaar weer hetzelfde bedrag, en weer 
eens simbolisch wordt voorzien. 

Ik moet de zaak vanuit een zui
ver Vlaams standpunt bez en. 

Ik verklaar het voorstel van de 
linkerzijde voor die 25.000 niet 
alleen te steunen, maar ik ga zelfs 
een stap verder. Wij geven aan de 
Leuvense universiteit, waar 5.600 
studenten de Vlaamse leergangen 
volgen, een toelage van 100.000 of 
17 F. per hoofd. Ik stel nu voor een
zelfde bedrag van 17 F. per hoofd 
te geven aan de studenten inge
schreven voor de Vlaamse leergan
gen van de Brusselse universiteit. 
Indien men diezelfde verhouding 
zou toepassen, dan zou die eeuwige 
diskussie daaromtrent ten einde 
zijn. 

TOELAGE IJZERTOREN 
Ik begrijp de linkerzijde niet 

goed. Zij vraagt in plaats van de 
simbolische l.COO F. voor de Vlaam
se leergangen van de Brusselse uni
versiteit een toelage van 25.0C0 F. 

Daarmede stelt de linkerzijde 
zich, mijns inziens, op een gezond 
Vlaams standpunt. Maar diezelfde 
heren schreeuwen ieder jaar moord 
en brand wanneer de subsidie aan 
de IJzertoren hier ter sprake komt, 
een toelage dus voor een menu-
ment dat voor het grootste gedeelte 
van de Vlaamse gemeenschap een 
heel grote betekenis heeft. 

Ik vind dat mijn kollega en 

streekgenoot nogal heilig van wal 
steekt wanneer hij verklaart dat 
de extremisten ieder jaar inciden
ten uitlokken en propaganda ma-" 
ken op de bedevaart. 

Ik kan die heren verzekeren dat 
die incidenten plaats vinden omdat 
de aanwezige bedevaarders aanvoe
len dat daar personaliteiten komen, 
zuiver uit partijpolitieke bereke
ning, en hun Vlaamse overtuiging 
wel met hun lippen, maar ih geen 
geval in hun hart. belijden. 

Weten de heren van de linker
zijde daarepboven niet dat hun 
partijgenoot burgem.eester van 
Glabbeke. toen hij minister was, 
ieder jaar één millicen F. toelage 
gaf aan het IJzerbedevaartkomitee? 
Diezelfde van Glabbeke wiens naam 
herhaaldelijk vernoemd werd bij 
het opblazen van de IJzertoren. Ik 
zeg niet dat ik bewijzen heb dat 
dhr van Glabbeke de toren in 1946 
opblies. Ik vermeld alleen dat zijn 
naam herhaaldelijk ter sprake 
kwam. Dus is iedere kritiek op die 
toelage vanwege de linkerzijde niet 
alleen onbegrijpelijk, maar ook 
zeer dubbelzinnig. 

EEN STEM LINKS : Er werd zelfs 
gedanst. 

Dhr Rolüs : En waarom zou cle 
aanwezige jeugd op de bedevaart, 
die 's voormiddags de herdenkings-
plschtigheden bijwoont 's namid--
dags niet mcgen volksdansen cp de 
markt van Diksmuide, op eerbiedige 
afstand van het dcdenveld ? 

Maar kom, mijne heren, ucoic 
diskussie zou hier voortaan kunnen 
uitgeschakeld worden indien wij 
vandaag besloten niet 25.000 F. te 
schenken, maar wel één toelage 
van een half milliosn Fr. Dan moet 
er volgend jaar met meer geproken 
worden over die toelage 
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HASSELT 

Onze kaderleden vergaderden te 
Hasselt, waar Wim Joi'lssen een 
uitvoerig overzicht gaf over de 
huidige politieke toestand, waaruit 
dan de nodige besluiten getrokken 
werden voor de te voeren propa
ganda. 

Mr Jef Libens en Rene Evers 
werden door verkiezingen aange
duid als leden van het hoofdbe
stuur naast Dr Duchateau, Fr. 
Colemont en Drs Jorissen, die voor 
de kooptatie in aanmerking- geno
men werden. 

Naast de abonnementen- en le
denwerving werd de grondige her
inrichting van de partij verder 
besproken. Lode Lamote uit Genk 
zal onze verweerploeg Limburg 
uitbouwen. Hij heeft zijn strepen 
gedurende de jongste verkiezings
strijd verdiend. 

ZIEKENKAS 

Op onze jongste kadervergade
ring werd ook de uitbouw van on
ze Ziekenkas besproken. Het werk 
dat gedurende de jongste maanden 
verwezenlijkt werd door Frank Jo
ris en zijn medewerkers is verheu
gend. De eerste tientallen aange
slotenen zagen dat het werk ern
stig gedaan wordt en dat zij geen 
risiko's lopen. Daar onze kas aan
gesloten is bij een landsbond zijn 
trouwens alle uitbetalingen steeds 
verzekerd. Frank Joris (Berken 46 
Gellik) tot wie men zich voor alle 
Inlichtingen en voor afspraken 
kan wenden heeft plannen klaar 
om in de loop van volgende maan
den gans Limburg bij de werking 
te betrekken. 

GENK 

Onze strijdmakker. Lode Lamote, 
voorman van onze verweerploeg 
heeft het « Café Scala ^. Molen
straat 22a, in de buurt van het 
postkantoor Genk Centrum over
genomen. 

Opening : zater'daV'ZOr'^ècemSer: ' 
De Vlaams nationalisten hebben 

dus ook te Genk hun stamlokaal. 

KANTON BILZEN 

Om de gewoonte niet te verlie
zen waren onze plakkers op weg te 
Hoelbeek, Eigenbüzen, Mopeitingen 
en Waltwilder. Het werk werd rus
tig en keurig uitgevoerd. 

EIGENBILZEN 

Op 11 november tijdens zijn 
herdenkingsrede voor zijn gesneu
velde vrienden, oudstrijder^, over
leed alhier de trouwe Vlaams na
tionalist Flip Delaruelle. Zijn t ra
gisch heengaan verwekte grote ont
roering in heel de streek. Te Ei
genbilzen, nog steeds een sterke 
burcht van het Vlaams nationa
lisme, was hij een van onze trou
we oudere propagandisten. De 
Volksunie-Limbui-g neemt innig 
deel in de rouw om zijn heengaan. 

MEMBRUGGEN 

We vernamen het overlijden op 
57 jarige leeftijd van Hubert Thijs, 
oud-burgemeester. 

De moeilijke omstandigheden die 
ook hem en zijn gezin niet ge
spaard bleven onderging hij man
moedig. De afgestorvene was een 
toonbeeld van karaktervastheid. 
Neerslachtigheid of defaitisme liet 
hij geen vat krijgen. Wij verliezen 
in hem een trouwe strijdmakker. 
Aan de familie bieden we onze 
blijken van innig medeleven aan. 

ARRONDISSEMENT 
DENDERMONDE 
HAMME-ZELE 

De afdeling Hamme laat de, laat
ste tijd flink van zich horen. 

Onafgebroken staan onze man
nen in de bres en regelmatig gaat 
het afdelingsleven vooruit. 

Op 31 oktober sprak de arron
dissementsvoorzitter Mark Pel
grims over de organisatie en vei--
dere uitbouw der partij in het 
Dendermondse. 

Op 21 november hield onze 
vriend A. Van Malderen, hoofd
bestuurslid, een spreekbeurt over 
de Vlaamse ziekenkas Opstanding. 

Degelijk en verantwoord handelde 
spreker, over de mogelijkheden die 
een eigen ziekenkas ons verschaf
fen kan. In een opgewekte stem
ming werd deze bijeenkomst be
sloten en een tiental nieuwe leden 
kwamen onze ziekenbond verster
ken. 

VERWACHT : 27 " december, 
kerstfeest voor onze vrouwen; met 
nieuwjaar, propagandistenfeest, 
werkuniform vereist; februari 
brengt ons Flip De Pillecijn. op 
uitnodiging van het plaatselijk 
IJzerbedevaartkomitee en de St 
Lucasgilde. 

Voor inlichtingen : Buggenhout, 
Ringstraat, 35, Hamme. 

DENDERLEEUW 

Op dinsdag 23 die te 20 uur be
langrijke vergadering in 

« 't Kelderke > 

Agenda : 
1. •— Richtlijnen voor verdere 

uitbreiding van de partij . 
2. — Stichting van een plaatse

lijke afdeling met bestuur. 
Demetsenaere Wilfried. 

LEUVEN Studentenafdelins 
Vergadering op dinsdag 13 ja

nuari te 20 uur Café Cristal. 
Sprekers : 

Mr. F. Van der Eist, 
Hugo Schilz (gevraagd). 

AMNESTIEOFFENSIEF? 

Word nu lid 
van de Volksunie 
20F. voor jaar '59 

AMNESTIEKONGRES 
TE ANTWERPEN 

Het ligt niet in mijn bedoeling 
een omstandig verslag uit te bren
gen over het amnestie-kongres van 
6 en 7 december te Antwerpen. 
Enkel wil ik een en ander ter over
weging geven. 

Het is zo wat een kronische ziek
te geworden bij de zogezegde inci-
vieken. ieder jaar in de maand 
december, wanneer Kerstmis in 
aantocht is. de wens uit te druk
ken dat de regering een gebaar van 
verzoening zal stellen om aldus het 
ontzaglijke leed dat door de re
pressie en epuratie teweeg gebracht 
is min of meer te herstellen. Na
tuurlijk loopt het telkens op een 
teleurstelling uit. 

Wanneer we de toestand nuch
ter onder ogen zien dan stellen we 
vast dat aan de ene zijde de men
sen van het verzet staan die ten 
alle prijze zich willen laten gel
den, zoveel mogelijk trachten man t 
te slaan uit hun oorlogsaktiviteit 
en- toevaliige ove-rwinning en de 
zaken zo voor stellen alsof zij al
leen geleden hebben onder de 
oorlogsomstandigheden. Tot nu toe 
is alles goed verlopen, waarom 
zouden zij het spelletje dan niet 
voortzetten. Om echter in hun op
zet te slagen moeten zij het fa
beltje van de beulen en de ver
klikkers nog een tijdje in stand 
houden. 

Aan de andere zijde bevinden 
zich de incivieken, de kollabora-
teur.s. Zij leven in een gevoel van 
wrok omdat zij een groot gedeelte 
van hun leed en mizerie toeschrij
ven aan de zogenoemde vaderland-
lievende mensen die niettegen-
taande hun vele buitensporig
heden toch vrij mogen uit gaan. 
,De getroffenen kunnen doodgewoon 
niet begrijpen dat de onwettebjk-
heid van de repressie en epuratie, 
aangeklaagd door alle vooraan
staande juristen, eenvoudig weg 
blijft voortbestaan en er zelfs 
meer onwettelijkheid wordt aan 
toegevoegd, o. m. de gemotiveerde 
genadebesluiten. 

Indien de kollaboratie in strijd 
was met de wetten van het land, 
zijn anderzijds het verzet en de 
talrijke sabotagedaden in strijd 
met de internationale wetten en 
overeenkomsten. Men kan zich dan 
ook de vraag stellen waarom de ene 
overtreding ten strengste moet 
bestraft worden en de andere met 
premies, renten en eretekens moet 
aangemoedigd worden. 

Tenslotte mag men ook niet ver
geten dat de kiemen van de « on
wettelijke kollaboratie > gelegd 
werden door de vooroorlogse rege
ringen die zelf nooit de wetten 
nageleefd hebben. 

We hebben hier dus te doen met 
twee scherp tegenover elkaar 
staande groepen en de slachtoffers 
van de repressie zullen tot in 
lengte van dagen in de greep zit
ten van de tegenstrevers indien 
zij zich niet teweer stellen en niet 
naar middelen uitkijken die tot 
een oplossing van het probleem 
kunnen aangewend worden. 

Het Verbond van het Vlaams 
Verzet heelt zich tot taak gesteld 
de amnestie gedachte te propa.ge-
ren in andere kringen dan de 
nationalistische. De grote promo
tor is, zoals we allen weten, Louis 
Kiebooms. Tot op heden is Kie-
booms er niet in gelukt de teno
ren van zijn partij te overtu'gen 
dat de repressie en al haar gevol
gen moet opgedoekt worden. Een 
Eyskens, een De Schrijver, een 
Lefèvre, houden zich angstvallig op 
het achterplan en tipisch is wel 
het feit dat zelfs een Victor Lee
mans die nochtans alles moet af
weten van de kollaboratie zich 
doodstil houdt. 

Anderzijds weten we dat Kie
booms, door zijn sektaire houding 
die hij vroeger heeft aangenomen 
nu precies niet de geschikte man 
is om de verzoening te prediken. 
Er is inderdaad niets nobels aan 
eerst zijn slachtoffer in het slijk te 
duwen om het daarna vol edelmoe
digheid de reddende hand te rei
ken. 

We weten ook allen dat Kie
booms inzake kollaboratie, repres
sie en epuratie een standpunt in
neemt dat onaanvaardbaar is voor 
de nationalisten. Wanneer hij 
spreekt over amnest;e. knoopt hij 
aan dit woord een bepaalde ter
minologie vast die de oorspronke
lijke betekeni.s ervan totaal ver
minkt. 

Ook de nationalisten hebben her
haaldelijk getracht de amnestie-
beweging op gang te krijgen. Niet
tegenstaande er een massa geld" 
werd uitgegeven aan openbare ver
gaderingen en brochures, niet
tegenstaande velen een grote in
spanning gedaan hebben om de 
belangstelling op te wekken voor 
het onrecht dat is geschied, staan 
we nog steeds even ver. De opeen
volgende regeringen, of ze nu kris
telijk of humanistisch ingesteld 
zijn, blijven vasthouden aan de 
individuele maatregelen, die ten
slotte niets te betekenen hebben. 

Nochtans, de tijd dringt en in de 
eerste plaats voor diegenen die 
reeds 13 of 14 jaar in de gevange
nis zitten. Ons eerste doel moet 
dus zijn de vrijlating van deze 
mensen trachten te bekomen, niet 
alleen mijnheer X of mijnheer Y 
maar de vrijlating van alle gevan
genen. We kunnen misschien wel 
binnen afzienbare tijd, door per
soonlijke stappen of invloeden, de 
vrijlating van Mr. Elias bekomen 
en men moet deze pogingen voort
zetten, maar die vrijlating die we 
allen op gejuich zouden onthalen 
maakt niet de zaak der overige ge
vangenen die minder bekend zijn, 
over geen invloedrijke rela.ties be
schikken en vrezen aan hun lot te 
zullen worden overgelaten. Denk 
niet dat ik de Individuele stappen 
die aangewend worden afkeur, 
integendeel, maar m,en mag ook 
niet het geheel vergeten zoniet 
vervalt men In het euvel dat men 
aan de minister -van justitie ver
wijt '^'' •••l"'i>-^ 

Nu men opnieuw zoveel over am
nestie spreekt is misschien het 
ogenblik gunstig om opnieuw van 
wal te steken met een groot
scheepse aktie. Het Verbond van 
het Vlaams Verzet heeft in het 
Vlaamse land reeds verschillende 
vergaderingen ingelegd. Waarom 
zouden de nationalisten en de Vla
mingen die de amnestie gunstig 
gezind zijn ter.» achter blijven ? 

Sommige nationalisten bepleiten . 
een enge samenwerking met het 
Verbond van het Vlaams Verzet. Dit 
is echter naar mijn mening niet 
gewenst. Rekening houdend met 
he t feit dat Louis Kiebooms de ver-
zetskringen voor zijn beweging 
tracht te winnen is het best dat 
de « mcivieken > zich niet al te 
eng met hem verbinden. Overi
gens kunnen we de vraag stellen 
of Kiebooms erg op ons gezelschap 
Zou gesteld zijn. 

Ten tweede is een .samenwerking 
niet moselij k zolang Kiebooms 
'Blijft éïsen dat de «'incivieken » 
zich eerst een schuldkompleks 
zu'lcn aankweken. 

Ten derde mogen we niet vergie
ten dat Kiebooms op een amnestie-
vergadering zich opwerpt als de 
grootmoedige die veel durft eisen, 
doch in het Parlement braafjes en 
zonder enig voorbehoud de rege
ringsverklaring Eyskens, ook de 
passus d'e betrekking heeft op de 
repressie, goedkeurt. Kiebooms 
wordt in repressieaangelegen-
heden niet door zijn partij ge
volgd, en dit is te betreuren, maar 
er is erger, Kiebooms volgt zijn 
partij. 

Anderzijds „cht ik het ook niet 
gewenst de aktie van Kiebooms 
volkomen te negeren of belachelijk 
te maken omdat we het principe 
van zijn aktie niet afkeuren, in
tegendeel ! Een eventuele amnes
tie maatregel kan maar afgedwon
gen worden als men ziet dat het 
niet verlenen van de maatregel 
gevaarlijk wordt. Daarom acht ik 
het van belang dat ook de verga
deringen van het Vlaams Verzet zo 
talrijk mogelijk worden bijge
woond. Indien deze vereniging 
een meeting inricht en met een le
dige zaal zit zou men wel eens ver
keerdelijk kunnen denken dat er 
voor liet probleem geen belang
stelling is, hetgeen wel eens in ons 
nadeel zou kunnen verlopen. 

Laten we Kiebooms rustig be
tijen maar Intussen zelf ook niet 
de kat uit de boom kijken. Waar
om zouden ook andere mensen er 
eens niet aan denken een grote 
amnestie vergadering te organise
ren ? 

Ik denk b. v. aan de verschil
lende Vlaamse organisaties die ook 
voor dit probleem de handen zou
den kunnen samenslaan V.T.B., 
A.N.Z., A.V.O.H.V., de verschillende 
studentenbonden, de talrijke kul-
tuurorganisaties, enz. Indien ik me 
niet vergis heeft men reeds een 
poging in die zin gewaagd en ik 
hoop dat het niet bij een eerste 
kontaktname zal blijven. Het ogen
blik lijkt mij gunstig. 

Dolf Cuypers. 

DENDERMONDE - WETTEREN 

Op initiatief • van onze Hamse 
vrienden, werd in een korte tijd
spanne een St Niklaasaktie in ons 
arrondissement op touw gezet. 

De volgende dorpen werden be
zocht ': Kalken, Wetteren, Schelle-
belle, Dendermonde, Zele, Hamme,, , 
Grembergen en Haasdonk. Door de, 
mist mileid kwam de St Niklaas-, 
auto met zijn gevolg in een gracht 
terecht; gelukkig dat Zwarte Piet--
met hemelse krachten gezegend 
hier een mouw kon aan passen, 
hier een mouw kon aan passen. ' 
Daardoor echter werden Lebbeke en 
Wichelen aan hun lot overgela
ten. 

Deze eerste proel heeft ons ge
sterkt om het volgend jaar, groot
ser en beter opnieuw te beginnen. 

We danken heel hartelijk de fa
milie De Kegel, Kalken, de familie 
Buggenhout, Hamme, onze vriend 
Jan Segers, Haasdonk, en dr. J. 
Van Boxelaer, Wichelen, voor het 
gepresteerde werk rte deze akijie 
mogelijk maakte. , 

Voor alle inlichtingen : Mark 
Pelgrims, Dendermondse steenweg, 
N. H. sc^^"» ' - -" ' 

Sint Niklaa.s op londc in 't land 
van Dendermonde. 

AALTER 

Vrijdag 12 december overleed in 
de kliniek te Tielt onze jonge 
vriend en strijdkameraad GabrieL 
Hij was amper dertig jaar en 
stond onvoorwaardelijk naast ons. 
Bescheiden maar onwrikbaar, ver
vulde hij zijn taak als bestuurslid 
van het plaatselijk Davidsfonds en 
van de Volksdansgroep " Adel-
heid ». Een toonbeeld voor de n a - ' 
oorlcgse jongeren. 

Volgend jaar zou hij in het hu-
wel'jk treden. 

Het mocht niet zijn. Brutaal en 
totaal onverwacht werd hij de zij
nen ontnomen. Heelkundig ingrij-
pen vermocht het niet hem te red
den. 

Aan de zwaar beproefde familie, 
aan zijn jonge verloofde ons innig 
en diep medevoelen. 

Mochten de jongeren trouw zijn} 
voorbeeld navolgen, zijn gedach-j 
tenis in ere houden. 

ZOTTEGEM 

Te Zottegem overleed de moeder, 
van onze sekretaris, arrondissement 
Aalst, Emiel Steenhaut. Aan onze 
strijdgenoot Miei, voor wie dit over
lijden zo kort na dit van zijn va
der, een nieuwe zware beproeving 
betekent, biedt de Volksunie haar 
irmige deelneming aan. 

BALGERHOEKE 

Een paar weken na het overlij
den van de vooraanstaande Vla^ 
ming, strijder uit een stuk, Fr. 
Robrecht Standaert, overleed thans 
ook zijn zoon. Aan de zwaar ge
troffen familie bieden we ons in
nig medeleven aan. 

WELLE 

We vernemen het overlijden op 
79-jarige leeftijd van oud-burge
meester Romain Eeman. Aan de 
familie bieden we hierbij onze in
nige deelneming a£in. 

De overledene was destijds een 
jonge strijdmakker en vriend van 
priester -Daens. Een grote schaar 
Daensisten met een paar van de ou
de vlaggen van zijn strijdbeweging 
woonde dan ook de uitvaart bij. 
De Volksunie Aalst was op de be-
grafenisplechtigheid vertegenwoor
digd door haar voorzitter Dr, Ri
chard van Leemputten. • j. 
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Jl NT W E R P E N 

AVONDFEEST van de 
« Vlaamse Kring » 

De « Vlaamse Kring-Antwerpen » 
geraakte vrij spoedig bekend door 
de organisatie van het nationaal 
huldebetoon ter ere van Pater dr. 
Stracke in december 1955 alsmede 
'door de inrichting van de Vlaams-
Nationale Doorbraakfeesten. 

Op 6 december richtte de Vlaam
se Kring te Antwerpen haar eer
ste avondfeest in, dat door ruim 
duizend Vlamingen van de Schelde-
stad bijgewoond werd. 

De organisatie van de avond was 
toevertrouwd geworden aan Rudi 
Van der Paal, de regie aan de hoog-
student Paul Blijweert en de ijve
rige sekretaris van de « Vlaamse 
Kring-Gent », die niemand minder 
is dan Jan de Moor 

Onder de aanwezigen bemerkte 
men volksvertegenwoordiger en 
Mevrouw Frans Van der Eist, dr. 
en Mevrouw Leo Wouters, dhr Rei-
mond Mattheyssens, Fr. Rolus en 
zijn echtgenote, provincieraadslid 
Benoit Ceuppens, advokaat Alex 
van Coppenolle, de gemeenteraads
leden Carlo Reiners, advokaat 
Hugo Schiltz, Louis Roosens, Ro
bert van Hooydonk en Juul Dillen, 
' tal van leidende elementen uit de 
'jeugdbeweging, verder de heren 
Karel Dillen, Armand Wijckmans, 
"Frans Peeters, Carlo de Ridder, Rik 
Decleir, Piet van Doeren, Piet 
Vereecken, dhr en Mevr. Wim 
^ a e s , dhr en Mevr. Stappaerts-
paumans, Herman en Jef Bos-
mans, Jeroom van Besien, dhr 
Peeters-Nicasie. 

Een uitgelezen orkest verzorgde 
de dansmuziek. Dhr J. Mees zorgde 
voor een geestdriftige salamander 
waarin hij bizonder hulde bracht 
aan de eregasten Dr. Ballet, Dr. 
Wouters en Reimond Mattheyssens, 
alsmede aan Mr Frans Van der 
Eist en Rudi Van der Paal. 

Dit eerste avondfeest werd over 
heel de lijn een reuze-sukses. 
ARRONDISSEMENTSRAAD 

De ingevolge de statuten gereor
ganiseerde arrondissementsraad 
vergaderde op 12 december voor de 
eerste maal onder voorzitterschap 
van arrondissementsvoorzitter Rei-
mond Mattheyssens. Bij de aan
vang van de bijeenkomst werd één 
minuut stilte gehouden ter nage
dachtenis van wijlen het gemeen
teraadslid Jos de Groof, die in de
zelfde plaats plotseling overleed 
op 17 oktober jl. 

De raad besprak uitvoerig de 
'definitieve samenstelling van de 
arrondissementsraad, in wiens 
schoot een arrondissementsbestuur 
werd opgericht bestaande uit de 
voorzitter Mattheyssens, de sekre
taris Rudi Van der Paal, de orga
nisatieleider Piet Vereecken, de 
propagandaleider Wim Maes en de 
penningmeester Jeroom van Be
sien. Als verslaggever werd Piet 
van Dooren aangesteld. 

iTaJ van andere punten van or
ganisatorische aard werden opge
lost. 

ANTWERPEN (stad) 

De reorganisatie van de afd. Ant-
.werpen (stad) begon met een be
perkte vergadering onder voorzit-
Jerschap van de waarnemende 
^voorzitter advokaat Alex van Cop
penolle. 

[ De bijeenkomst, die een werke
lijk sukses werd, werd bijgewoond 
'door onze vrienden Reimond Mat-
itheyssens, Ward Rolus, Benoit 
Ceuppens, Rudi Van der Paal, ge
meenteraadslid Hugo Schiltz, advo-
laat José Wilmots, Dr Karel Dela-
laye, Dr Robert Roosen», alsmede 
loor onze volksvertegenwoordiger 
Trans Van der Eist. 

FERMONT-HERDENKING 

De 25ste verjaardag van het af
sterven van Berten Fermont, dienst
weigeraar uit idealisme, werd dit 
jaar bizonder ontroerend herdacht 
dank zij het initiatief van de trou
we bestuursleden van het Fermont-
komitee. 

Na de plechtige Heilige Mis waar 
Pater Wildiers de kanselrede hield 
en de herdenkingszitting waar het 
woord gevoerd werd door Mr Ed-
mond van Dieren en Albert Eycker-
man, had een middagmaal plaats, 
waarop vertegenwoordigers van alle 
Vlaams-nationale strekkingen aan
wezig waren. 

Het debat duurde tot tegen de 
avond en verliep in een atmosfeer 
van oprechte openhartigheid en 
wederzijds vertrouwen. De Volks
unie was hier vertegenwoordigd 
door Reimond Mattheyssens. Ka
rel Dillen, Dolf Cuypers, Wim Maes, 
Rudi Van der Paal, Juul Dillen, 
Piet van Dooren, Ward Rolus. 

ANTWERPEN 

Voorlichtingsvergadering 
Op 27 november vond te Antwer

pen, onder voorzitterschap van dhr 
Reimond Mattheyssens, een voor
lichtingsvergadering plaats, waar
op tal van leden van de Volksunie 
aanwezig waren, waaronder wij 
vooral vermelden de provincieraads
leden Benoit Ceuppens en Ward 
Rolus, advokaat Alex van Coppe
nolle, waarnemend voorzitter van 
de stadsraad, de gemeenteraadsle
den Carlo Reiners, Viktor Roosens, 
Juul Dillen, de algemene propa
gandaleider Rudi Van der Paal, als
mede praktisch alle leden van de 
Antwerpse arrondissementsraad, 
verder de heren Albert Eyckerman, 
advokaat José Wilmots, Dr Karel 
Delahaye. 

Bij de aanvang van de vergade
ring bracht de voorzitter van de af
deling Borgerhout, oud-kommissa-
ris Ferdinand Geerts, een ontroe
rende hulde aan wijlen het ge
meenteraadslid Jos de Groof, die 
ons op 17 oktober jl. ontviel. Hij 
betuigde aan Mevrouw Weduwe 
Jos de Groof, die aanwezig was, als
mede aan de familie De Groof, het 
leedwezen van allen, die de vriend 
de Groof van nabij gekend hadden. 

De eerste spreker Karel Dillen 
wees op de noodzakelijkheid de 
ontvoogdingsstrijd, .spijt alle tegen
slagen, hardnekkig voort te zetten. 

De volgende spreker, advokaat 
Hugo Schiltz, gemeenteraadslid, 
hekelde op ongenadige wijze het 
minderwaardigheidskompleks dat 
de Vlamingen eigen blijft. 

Laatste spreker was volksverte
genwoordiger Frans Van der Eist, 
die een beeld schetste van de poli
tieke toestand na het sluiten van 
het schoolpakt. 

De aanwezigen brachten de drie 
sprekers een langdurige en harte
lijke ovatie. 

AUTOKAMIONNETTE 

Tot spijt van wie 't benijdt (en 
er zijn er die scheel zien van nijd): 
de aankoop van de autokamionnette 
voor onze propagandisten was nog 
slechts een kwestie van DAGEN. 

Op 10 deCefnber ondertekenden 
de hoofdbestuursleden Ward Rolus 
en Rudi Van der Paal het aan-
koopkontrakt 'van een prachtige 
autokamionnette met elf lederen 
zitplaatsen. Daags nadien stond de 
wagen reeds ter beschikking van 
arrondissementeel propaganda
leider Wim Maes en zijn dappere 
propagandisten. 

Op 18 december werd te Berchem 
op plechtige wijze de autokamion
nette voor onze propagandisten 
overhandigd aan Wim Maes. Op 
deze plechtigheid werden korte 
toespraken gehouden door de he
ren Reimond Mattheyssens, Rudi 
Van der Paal, gemeenteraadslid 
Carlo Reiners, Ward Rolus. 

KADERSCHOOL 

Op 13 december opende Dr Leo 
Wouters te Antwerpen de kader-
school voor het arrondissement 
Antwerpen. Spreker werd ingeleid 
door dhr Reimond Mattheyssens. 

Voortaan zullen de kursussen 
van de kaderschool plaats vinden 
de zondagvoormiddag. Wie wenst 
in te schrijven, richte zich tot pro
vincieraadslid Benoit Ceuppens. 
Belgielei, 200, Antwerpen (tel. 
33.85.65). 

MORTSEL 

Op de welgeslaagde voorlich
tingsvergadering, ingericht door 
de afdeling Mortsel onder voor
zitterschap van Piet Vereecken, 
werd het woord gevoerd door Dr 
Leo Wouters eri gemeenteraadslid 
Carlo Reiners, die een hartelijke 
ovatie mochten in ontvangst ne
men. De laatste spreker, Wim Maes, 
deed een vurige oproep tot de jon
geren om toe te treden tot de pro-
paganda-afdelingen van de partij. 

ZITDAGEN 

De gekozenen hielden op 5 de
cember hun eerste zitdag. Een 
tiental personen kwamen om raad 
vragen. 

BORGERHOUT 
Het afdelingsbestuur van Borger

hout hield zijn maandelijkse be
stuursvergadering onder voorzitter
schap van oud-kommissaris Ferdi
nand Geerts, en in aanwezigheid 
van het gemeenteraadslid Juul 
Dillen. 

Na de bijeenkomst werd de film 
van de begrafenis van de betreurde 
vriend Jos de Groof afgerold. Me
vrouw de Groof woonde de bijeen
komst en de filmvertoning bij. 

BERCHEM 

Ter voorbereiding van de voor
lichtingsvergadering van 18 dezer 
werden twaalfduizend strooibil
jetten verspreid In de gemeente. 

NOGMAALS DE 
PROPAGANDA-AKTIE 

In groot-Antwerpen werden tien
duizenden strooibiljetten verspreid 
waarin de verkiezing van verschil
lende nationalisten in de gemeen
teraden met vreugde begroet werd. 
De nieuw samengestelde SCHAN-
DAALregering Eyskens werd scherp 
aangevallen. 

Het strooibiljet vermeldt tevens 
de verschillende voorlichtingsver
gaderingen die in december plaats 
vinden. 

OPROEP 

Alle jonge Vlaams-Nationalisten, 
die zich aktief wensen in te zetten 
in onze propaganda-afdelingen 
(VOLKSUNIEVERWEER) kunnen 
zich aanmelden bij arrondissemen
teel propagandaleider Wim Maes, 
Lanteernhofstraat, 28, Borgerhout. 

W E S T - V L A AN D E R E N 

ARRONDISSEMENT VEURNE-
DIKSMUIDE-OOSTENDE 
DIKSMUIDE 

De arrondissementele vergadering 
die plaats vond op 15 november in 
het lokaal « De Bascuul » werd bij
zonder talrijk bijgewoond. 

De arrondissementele Voorzitter, 
Jan De Bondt, zat de vergadering 
voor en — eeuwig vitaal — hield 
hij een sprankelend betoog voor het 
hervatten van de strijd met volle 
kracht. 

Daarna werden de opeenvolgende 
punten van de agenda besproken. 
De indeling van het arrondissement 
in verscheidene gewesten, werd na 
langdurige en veelzijdige bespre
king met algemene stemmen goed
gekeurd. 

De propaganda en de abonne
mentenslag zullen voortaan gewes
telijk gevoerd worden. Er zal noch
tans gezocht worden naar een al
gemeen en rationeel propaganda-
plan. 

Steunzegels zullen in dit arron
dissement niet in omloop gebracht 
worden. De verplaatsingen zijn hier 
te groot. 

Bij afwezigheid van kameraad 
Provoost kon de toestand van de 
ziekenkas niet besproken worden. 

Eindelijk werden schikkingen ge
troffen zowel voor de gewestelijke 
als voor de arrondissementele ver
gaderingen. 

Het was een van de meest vrucht
bare vergaderingen. 

De doeltreffende gevolgen er van 
zullen niet uitblijven. 

IS ER IETS VERANDERD ? 
DE 11 NOVEMBER 
HERDENKING TE DIKSMUIDE 

De conclusie van mijn 11 novem
ber artikel in blad nr 23 van 6 de-
vember verschenen, werd niet vol
ledig opgenomen, wellicht bij 
plaatsgebrek. 

Welnu, het is juist in het weg
gelaten gedeelte dat ik, zinspelend 
op het A.V.V. - V.V.K. aan het 
testament van onze IJzerjongens 
herinner en de hoop uitdruk dat 
in het vervolg de Volksuniemensen 
zullen kunnen strijden voor zelf
bestuur zonder daarvoor veroor
deeld te worden. 

Sommige kameraden die gssen 
naar de oorzaken van de opvallen
de nieuwe houding der hogere gees
telijkheid bij de plechtigheden aan 
het IJzermonument, kan Ik in hun 
vermoedens of gevolgtrekkingen 
niet volgen. Gissingen leiden meest
al tot dwalingen. En gelijk welke 
dwaling, compromis of geschipper 
dient volstrekt vermeden op de 
lastige weg naar zelfbestuur. 

Tan De Bondt. 

B R A B A N T 

ARRONDISSEMENT bKLSSüL 
GEWEST ANDERLECHT-DILBEEK 

Op 26 november vergaderden de 
verantwoordelijken van de ver
schillende afdelingen van ons ge
west. Een prachtig lokaal werd ter 
onzer beschikking gesteld. Afge
vaardigden uit Dilbeek, Anderlecht, 
St. Martens-Bodegem en Zellik 
waren aanwezig. Na een korte ge-
dachtenwisseling werd de werk
wijze voor de verdere uitbouw van 
de Volksunie in het gewest vast
gelegd : huisbezoeken voor werving 
van abonnenten en leden. De taken 
op dit gebied werden onder de aan
wezigen verdeeld. Tevens werd het 
systeem van de maandelijkse steun
zegels ingevoerd. 

De vergadering werd besloten 
met een gedachtenwisseling aan
gaande de mogelijkheden tot het 
stichten van een jeugdgroep die 
zou aanleunen bij de Volksunie. 

Een eerstvolgende vergadering 
met al de propagandisten werd 
vastgelegd om de actie naar bui-
tenuit te bepalen. 

Vlaamse-nationalisten, die iwij 
nog niet konden bereiken en die 
ons willen steunen, gelieven zich 
telefonisch met ons In verbinding 
,te stellen onder nr 22.59.53. 

KANTON ASSE 

Op 30 november 11. werd op de 
kantonnale raadsvergadering, die 
plaats vond op het kantonsekreta-
riaat, samen met alle kernvoorzit
ters, een overzicht gehouden van 
de werking sinds september 1958. 

De eerste resultaten zijn niet zo 
schitterend, doch plaatselijke gun
stige wendingen beloven voor het 
algemene ! 

De geestdrift, de wils- en daads
kracht bij onze militanten, neerati 
echter in genendele af, integendeel, 
nog nooit waren zij zo vol werk
kracht. 

Ter attentie : 

Wij herinneren er aan dat ledere 
1ste maandag der maand van 
19.30 tot 22 u. op het kantonsekrè-
tariaat, steenweg op Brussel, 92, 
Asse, een zitdag voor sociaal dienst
betoon wordt gehouden door de 
Heer A. Van Malderen. 

Alle kosteloze inlichtingen be
treffende ziekenkas, pensioen en 
dergelijke kan men aldaar beko
men. 

HULPBETOON 
Werkloze kameraad 30 j . vrouw 

in gasthuis, vader van een kind, 
zoekt werk als handlanger te Brus
sel. Schr. Beh. blad J. J. 

Om VI. overtuiging werkloos fa-
briekwerker zoekt plaats hand
langer omgeving Brussel, ^clm 
bureel blad. A. O. ^\hi^gl^i:tSü^^ 
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