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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

De stbamle dei retnssie 

DE VKANIWOORDEUIKHEID V M DE C.VJ>. 
Reeds meer dan een half jaar 

zijn de verkiezingen achter de rug 
en ook de 15de kerstmis sedert de 
oorlog is voorbijgegaan zonder dat 
één enkel gebaar gesteld werd 
t.o.v. de slachtoffers der repressie. 
Het is niet te vroeg meer om ze
kere verantwoordelijkheden vast 
te leggen en maskers af te rukken. 

Keeft ja dan neen de C.V.P. In het 
Vlaamse land een bedriegelijke 
kampagns gevoerd onder de slacht
offers der repressie met de stellig-
st« verzekeringen en beloften ? 
Moeten wij herinneren aan de ar-
tlkele.i verschenen in de C.V.P.-
pers ? Aan de ingezonden brieven, 
ondertekend Houzee !, op de voor
avond van de verkiezingen ? 

Het is het zoveelste bedrog ge
weest, achaamteloos bedrog waar
aan de C V P . en de C.V.P.-pers 
zich schuldig gemaakt hebben. Want 
na de verkiezingen is een homo
gene C.V.P.-regering aan het be
wind gekomen, mede door onze 
st-eun want wij wilden de C.V.P, 
vuor haar verantwoordelijkheid 
plaatsen eh verplichten te regeren, 
en in deze homogene C.V.F.-rege-
ring werd een Luiker Waal minis
ier van justitie. Deze Luiker Waal, 
de heor Harmei, was niet bevoegd 
ter zake en onwillig om zijn Waalse 
kiezers tegen de kop te stooten : 
hij heeft ruim vier maanden « ge
studeerd » en niets gedaan, walti 
het gemakkelijkst was. De verant
woordelijkheid hiervoor ligt echter 
niet bij de heer Harmei alleen, 
maar evenzeer bij de partijleiding 
van de C.V.P. en de heer Eyskens, 
die hem minister van justitie 
rr.ap.klen. Toen de heer Harmei vier 
ina:.nden gestudeerd had en zgz. 
klaar was met zijn plan tot oprui-
rAlng van de repressie werd hij in 
de nieuv/e regering Eyskens ver
vangen als minister van justitie 
door de liberaal Merchiers. 

Indien men er het opzettelijk op 
aanlegde om de zaak te saboteren, 
men zou het niet beter kunnen 
doen hebben. Niet zonder reden 
begroette de Nationale Raad van 
het Onafhankelijkheidsfront met 
grote vreugde de aanstelling van 
O.F.-strijdmakker Merchiers als 
minister van justitie : het was een 
overwinning van de meest rabiate 
haa t - en wraakzaaiers. Op het 
ogenb'ik waarop het Ministerie van 
justii-e in handen gegeven werd 
van de heer Merchiers verzwond 
alle hcop op een vlugge en bevre
digende oplossing van de kanke
rende repressieproblemen. 

Dat moesten de verantwoorde
lijken in de C.V.P. ook weten. In
dien de C.V.P. het eerlijk meende 
met de oplossing der repressie dan 
tnccht zij het ministerie van jus
titie niet afstaan aan een liberaal. 
Hat is gewoonweg misselijk in de 
C.V.P.-kranten te moeten lezen 
hoe t:-•a^s alle verantwoordelijk
heid afgewenteld wordt op minis-

Jter Merchiers. 
t 

^ Maar heeft minister Merchiers of 
heeft zijn partij bij de verkiezin

gen zoals de C.V.P. de oplossing van 
de repressieproblemen beloofd ? 
Neen, bij ons weten. Hoe de heer 
Merchiers zijn verkiezingskampa-
gne gevoerd heeft, bij de gemeen
teverkiezingen nog, heeft « De 
Standaard » ons aan de hand van 
zijn verkiezingsmanifesten bekend 
gemaakt. 

En heeft de C.V.P. er dan ten 
minste voor gezorgd dat bij de on
derhandelingen die de vorming der 
koalitieregering en het opstellen 
van het reeringsprogramma voor
afgingen aandacht besteed werd 
aan de repressieproblemen en waar
borgen geelst ? 

Klaarblijkelijk niet. Want de eer
ste minister s taat ^nachteloos en 
minister Merchiers verschuilt zich 
achter de passage In de regerings
verklaring waar In staat dat de 
meest bevoegde patriottische krin-
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97Zr Sr. "Van der Giöt-
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gen moeten betrokken worden bij 
de oplosssing van de repressie en in 
ruime mate geraadpleegd. Welnu 
alle ingewijden wet«n dat buiten 

T E L E G R A M 
D'j Heer G. Eyskens. 
Eerste Minister. 
Wetstraat, Brussel. 

In naam van het hoofdbc. tucr vat. dv Vjlksun.c .u - a ta:itx fian 
100.000 Vlaamse kiezers protesteren wij met klem teren de ooraense-
lijke hardvochtigheid van uw regering die de 15de Kerstmis sedert 
het einde der bezetting laat voorbijgaan zonder enig gebaar van ver
zoening of menslievendheid t.o.v. dé slachtoffers der repressie, in de 
eerste plaats de politieke ideaUsten die nog steeds in de gevangenis 
of in het buitenland verblijven. 

F. Van der Eist, 

Volksvertegenwoordiger 

enkele individuele gevallen geen 
enkel probleem kan opgelost wor
den zolang men voorafgaandelijk 
van deze « patriottische kringen » 
een goedkeuring wil bekomen die 
zij niet kimnen of willen geven. De 
eerste minister werd tijdig gewaar
schuwd, doch heeft deze waarschu
wing in de wind geslagen. Deze 
« patriottische kringen » kunnen 
nog aanvaarden dat moordenaars, 
verklikkers, enz... in vrijheid ge
steld worden : maar voor Vlaamse 
Idealisten kennen zij geen toegeef
lijkheid. 

Een van de zwaarste problemen 
Is dit van de gemotiveerde genade-
besluiten. Het standpunt van de 
patriottische kringen is : wij heb
ben dit niet uitgevonden. Inder
daad het is de heer Moyersoen die 
« dit » uitgevonden heeft onder de 
homogene C.V.P.-regering ! Het 
drama, de tragedie van de repres
sie wordt voortgezet. 

De verantwoordelijkheid van de 
C.V.P. is zonneklaar en kan, niet 
geloochend worden. 

Het Vlaamse Vlaanderen, dat 
zijn stem heeft laten horen in tal 
van motie's en brieven van Vlaam
se verenigingen, wordt eens te meer 
in het gelaat geslagen. 

Dat dit moet gebeuren onder het 
eerste-ministerschap van de heer 
Eyskens is een pijnlijke ervaring 
te meer. Deze crvanag bewijst nog
maals dat wie zich in dienst stelt 
van .de unitaire belgische Staat en 
van een unitaire belgische partij 
een verloren man is — een verlo
ren man voor Vlaanderen. 

Wij zijn vast besloten de strijd 
met verdubbelde ijver voort te zet
ten tot wanneer amnestie zal af
gedwongen zijn en zullen eerder 
niet rusten. 

• • 

G E K T 
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Ja, dat deed Sneyssens. Maar niet 
Claeys cf Van den Daele. 

Dat zou ook nu, de Volksunie kun
nen doen, als de bokkesprongen 
van de Gentse C.V.P. .niet zo be
schamend waren voor de Gentse 
Vlamingen. 

Stel U voor. dat door de onbaat
zuchtige onthouding van de Volks
unie bij de laatste gemeenteraads
verkiezingen de C.V.P. de volstrekte 
meerderheid heeft beh?"'-' 

Zij kon dus een homogeen sche
pencollege samen stellen, en aldus 
de Gentse stede volgens kristelijke 
en Vlaamse princ'feiTen' bS'-^-'-^n 

Maar , i'. V . x ^ - l l ^ i S ^ u r v e n 
niet LDe verantwoordelijkheid lijkt 
hen te zwaar. Of voelen zij zich 
onbekwaam '̂  
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TEN STRIJD VOOR AMNESTIE 
Het Is nu wel geweest : het moet 

gedaan zijn met de schijnheilige 
komedie en de valse beloften. Ons 
geduld is ten einde. Nu de 15de 
kerstmis sedert de bevrijding voor
bij is en de C.V.P. eens te meer ze
ven maanden aan het bewind is 
zonder ook maar iets te doen voor 
de oplossing van de repressie
problemen, zullen wij tot de aktle 
overgaan. 

De Vlaamse verenigingen, de 
naïeve vlaamsgezinden en slacht
offers der repressie, moeten nu 
toch ook inzien dat geen de min
ste rekening gehouden wordt met 
moties en brieven, smeekbeden en 
beleefde verzoekschriften. Er moet 
andere taal gesproken worden en er 
moeten andere middelen aange
wend worden. Wij zijn het har ts-
grondig beu en wij eisen dat er da
den gesteld worden, maatregelen 
genomen, nu, onmiddellijk. 

Wij aanvaarden niet dat een 
hoogstaand man en idealist als Dr. 
Elias nog langer opgesloten blijft 
In de gevangenis. Wij weten alle
maal dat hij opgesloten bUjft om
dat hij Vlaams-nationalist is, om
dat men In hem Vlaanderen vdl 
vernederen en de Vlaamse Jeugd 

een afschrikwekkend voorbeeld 
stellen. Wij eisen zijn onmiddellijke 
vrijlating zonder vernederende 
voorwaarden en wij zijn overtuigd 
dat gans het bewuste Vlaanderen 
dit met ons zal eisen. Wanneer 
men de moed mist om een zuiver 
politiek geval als dit van Elias op 
te losssen in het vijftiende jaar na 
de bevrijding dan moet men ook 
geen andere maatregelen van enige 
draagwijdte verwachten. Hij wordt 
thans onvermijdelijk een symbool, 
het symbool van de verdrukking 
van het levende Vlaanderen in de 
unitaire staat. 

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. 

Wij eisen de vrijlating van alle 
politieke gevangenen en de vrije 
terugkeer van alle politieke banne
lingen. Het is nu wel geweest met 
de onmenselijke repressiepolitiek 
ingegeven door de haat en wraak 
gevoelens van een kleine minder
heid. 

Wij eisen dat zou afgeschaft en 
ongedaan gemaakt worden al wat 
in strijd is met de grondwet, de 
grondbeginselen van ons recht, de 
Universele Verklaring van de Rech
ten van de Mens. De afschaffing 
van de gemotiveerde genadebeslui-
ten, de afschaffing van artikel 
123 sexies, de afschaffing van alle 
uitzonderingsmaatregelen. 

Wij eisen amnestie, omdat am
nestie de enige maatregel is waar
door in enige mate kan recht ge
zet worden wat misdaan werd. 
Waarop wacht men ? Op een nieu
we Borms-verkiezing ? Dat men 
dan in Brussel wete dat het geduld 
der Vlamingen ten einde is. Wij 
doen een oproep tot alle Vlamin
gen om samen met ons de strijd 
aan te gaan en onze aktie te steu
nen met alle middelen. 

Elias vrij ! De politieke gevange
nen vrij ! Amnestie ! 

Zij bieden aan de logeh:uders van 
de liberale partij, aan de anti-kris-
telijke en anti-vlaamse kaste, twee 
schepenzetels aan waaronder de 
belangrijkste, deze van onderwijs. 

Stom van verbazing, en diep ont
goocheld zwijgen de betaalde pro
pagandisten, en evengoed de onbe
taalde, bedrogen volgelingen uit de 
kristelijke organ'satie' . 

De heer Van den Daele, die eerste 
minister Eyskens de levieten las in 
het Parlement, omwille van de on-
vlaamse samenstelling van de rege
ring, treedt nu met gebogen hoofd 
en rug als schepen in het franskil
jonse schepencollege, maar slechts 
2 vlaamsgezinden op 7 schepenen 
zitting krijgc'^ 

Het Vlaamse Gent, zal 6 jaar 
lang bestuurd worden door on-
vlaamse leiders, en dit door de eni
ge, grove schuld van de grote par
tij, die zich als vlaams dierf aan
melden voor de beide verkieïftï^en. 

En op het kristelijke : ^.al 
in .de onderwijssector, geeft zij het 
heft in handen van een vrijzinnig-
anti-kristeUjke schepen. Wat een 
bekommernis om de schone ziel van 
het kind ! 

Hebben zij nu de wijze raad ge
vraagd van onze bisschoppelijke 
herders ? Of luistereen zij maar al
leen als 't in hun politiek kraam 
past ?... 

Wat zullen ze spijt hebben, dat 
zij nu niet kunnen blokletteren, 
dat de « scheurmakers van de 
Volksunie » hen beletten een homo
geen kristelijke, vlaams college te 
vormen. Want de onderhandelingen 
waren al bezig vóór de gemeente
verkiezingen. 

Is er een krachtiger argument 
voor de noodzakelijkheid van het 
bestaan van een vlaams-nationale 
partij ? 

De Volksunie zal te Gent zorgen, 
voor een Vlaamse atmosfeer ! 
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December 
15 Socialistisch congres zoekt dok-

tnne 
Rode lantarens, kleine lichten. 

16. Mac Tse Tung president-af 
wegens verzet van boeren... 
Vechten tegen de boerkaai... 

17. .. maar blijft partijsekretaris 
...en er een maow aan passen. 

18 Ex-prof. Dr L. Elaut geaggre
geerd te Gent 
Leo pelle asinorum indutus. 

19. Mgr Cento tot kardinaal be
noemd 
Redoublant sa fame poublique. 

20 La Libre Belgique 75 jaar 
IVlet haar verleden heeft een 
vrouw geen toekomst (Wilde). 

21. Waterschei op eigen veld ge
klopt 
De wind kwam van Beringen! 

22. Nest Jansen terug op T.V. 
Oost West, Nest b«st. 

23 Snelheidsbeperking op weekends 
Het land mijn vaders, waar de 
weekends trager waren... 

24. Telegram Van der Eist aan 
Eyskens : 
Amnestie... of Amnesie? 

25. Vrede door de Nato ? 
Puer Nato est nobis . 

26 Alle Fransen doodernstig 
Hun frank is nog niet gevallen. 

27 HH. Onnozele Kinderen 
Patroonsfeest der « brave » 
Vlamingen. 

28. Merchiers ontVangt he t verïet 
Weerstanden inschakelen. 

29. Zalig nieuw(s)jaar... 
'Janus. 

Oerard te Bruss^st** 

en Gerard fe Cent 

De oppositie van Gerard van den 
Daele tegen de regering Eyskens 
beeft een'nieuwe st&i'fce;'deuk ge
kregen. Men • 2al '«ich hërinriepesü 
dat zijn houding m het parlement 
r«ed9"eeH"VO0i>werp.iJwa8 van s:pot 
zowel vanwege de socialisten als 
rvanweger.ieersté-ministei^ Eyskens, 
die Qerard de vraag «telde of hij 
hevieïv J «Is minis^ters uitsluitend 
6eJiteri&ars wilde eipm-intsî »-»"*? 4. 

,-«'^"*>^, 
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Afgezien van zijn bedoeling wa
ren we bereid voor Gelrard te sup
porteren. Hij heeft het ons thans 
echter onmogelijk gemaakt. Kantte 
hij zich tegen de 'regering Eyskens 
met hét argument — en daarin had 
hij ruimschoots gelijk — dat de 
Vlaamse vertegenwoordiging in de 
regering volledig onvoldoende was 
dan had hij om dezelfde reden in 
de gemeenteraad te Gent in de op
positie, moeten j^aan. Oe C.V.]p. die 
te Gent klleén zou kunnen besturen 
vermits ze 20 zetels heeft op de 39 
heeft daar nog een paar schepen-
ambten aan de liberalen afgestaan, 
zodat naast C.V.P. franskiljons nog 
twee frdnstalige liberalen, schepe
ne worden. Het gevolg Is dat er in 
het schepenkollege nog plaats is 
voor twee Vlaamsgezinden ! In de 
vechtstad Gent worden ze dus goed 
bedeeld. Gerard vindt echter In 
heel deze zaak geen graten op voor
waarde dat hij zelf ook schepene 
mag zijn. Hij ontpopt zich dus 
t r t een gelegenheidsflamingant. 
VJaamse-f^mcl als hij gedwongen in 
de oppositie zil; v /{ met de Vlaam
se gewetensbezwaren 3ls hij minis
ter of vheppne mag worden Ge-
r^rd L°fft ons erg ontgoocheld. 

Maar ja ten slotte volgt hij slechts 
een traditie die glorierijk haar pa
den baant siads 1830 Wie m de op
positie zit in Vlaanderen wordt 
Vlaamsgezind, nietv.-^^- vriend<'n 
uit de B.S"?. ? Mag men mee be
sturen dan wordt alle.5 goed. Het 
hjkt alles 20 wat op een oud V.N.V.-
er, thans C.V.P.-senator, die even
eens dacht dat de senaat Vlaam$-
gezind zou worden als hij er ma^r 
èat ! Ook zijn Vlaamse lamlendig-
feeid schreit ten hemel om erbar
men. 
( 

Twee dagen 

EVSKENS 
Wij hebben eeh zekere simpatie 

voor eerste-minister Eyskens. Niet 
alleen omdat hij praktisch de enige 
minister is waarvan de gezinskring 
door en door Nederlands is maar 
ook omdat hij rechtzinnig Vlaams-
gezind IS. In het g€val van Dr. 
Elias kunnen we hem echter niet 
volgen. Hij beloofde het vast aan 
een groep oud-nationalisten voor 
de verkiezingen van 1 juni zo ze 
propaganda maakten voor de CV P. 

voor de senaat. De belofte werd dan 
verschoven tot na de gemeente
raadsverkiezingen omdat de CV P. 
dacht dat een herhaling van de 
misselijke kampanje rond De Bodt-
Van CoppenoUe thans nog zou te 
herhalen zijn. Daarna mocht men 
de liberalen niet meer voor een vol
dongen feit stellen, maar het zou 
een punt zijn van het regeringskon-
trakt. Ondertussen vergat Eyskens 
de hele zaak en toen hij eindelijk 
ha 14 jaar opsluiting Dr. Elias in 
vrijheid wilde stellen, moet Mer-
chiers de zaak nog instuderen 
want . in het regeringskontrakt 
was ter zake niets voorzien ! 

Ondertussen blijft in ons land 
he t spjiandaal voörtdureri van een 
gevangehe zuiver vpor politieke 
m;sÖhj-yen! ,die^ _rMs';n^;4ef %^i Ü 
jaar ïh een Cel zit lïiet 'slecfitS '̂ Weé 
maaf/per , t o i een, h^lj^uy^^ lucht 
op het gèvangenispléln eh dat ler-
wïjl allé deskundigeii' het 'er over 
eeiis zijn dat 10 tot 12 ^aar cel het 
maksimum is dat èeh'' opgesloten 
géVapge'i^e lean Vefdra^ert. ••^-••^"Ö 

Met 'de zaak' Ö'a'els is het eveh 
erg gesteld. t)e regferi'ng' heeft in 
principe een wetsontwerp aanvaard 
voor amnestie van de personen die 
boven de zeventig jaar zijn. Thans 
stelt Merchiers vast dat ook Daels 
er bij IS en vindt hij het nog te 
vroeg ! 

Zowel het geval Ehas als het ge
val Daels worden Tot. Mdar de he
ren zouden zich kunnen vergissen. 
We zouden thans kunnen komen 
tot een averechtse kampanje dan in 
het geval De Bodt-Van CoppenoUe. 
Zowel de O.F.-er Merchiers als de 
nalatige Eyskens, zoyden het aan 
den lijve kunnen ondervinden. Het 
naoorlogse Vlaanderen heeft altijd 
gesmeekt, nooit toegeslagen. Wij 
hebben met opzet tot Kerstmis ge
wacht om aan iedereen duidelijk 
te laten zien dat ook in een periode 
van windstilte niets gebeurt. 

'E)e'schande dat 'gans Vlaanderen 
onverrichter zake toekijkt willen 
wij niet. Daarom zullen wij een 
aangepast offensief inzetten. In de 
persoon van Dr, Elias zullen wij de 
120 gevangenen tn de vergeet-
putten van St Gillis in herinnering 
brengen bij het volksgeweten. Wij 
zullen dan zien wie het sterkst is. 
De uitbuiters van een onecht ver
zet of het Vlaamse volksgeweten. 

Het Waalse « Herrenvolk » 

Er wordt 4 miljoen frank ter be
schikking gesteld voor 160 boven
grondse arbeiders en bedienden 
van een Waalse koolmijn die zal 
gesloten worden. Voor de ondei*-
grondse arbeiders niets : want dat 
zijn toch maar Vlamingen en 
vreemdelingen. 

Het bovengronds personeel be-
s t ja t uit Walen. Begrepen ? 

Hoeveel miljoen er ter beschik
king gesteld werd voor de bedien
den en arbeiders van de Bruggse 
Scheepswerven e^ de textielfabrie--
ken te Aalst, Gent, en elders, die 
hun poorten moesten sluiten ? Nul 
frank, nul centiem. Voor het overige 
zpgt onze grondwet dat alle Bel
gen gelijk zijn voor de wet... 

,( On(iler de -118 itttjivleken opgeslo-
,ten fn de gevarig^riis van St Gillis 
waren «r/Oj> 141.5* nog 36 Walen. 
Alleen' uit éi pi^yincie Antwerpen 
waren er nog 35( gevangenen of on
geveer evenveel"'1 als voor gans 
Wallonië ^ s V 

De Walen zijn^feileen tegen de 
oplossing) van de recessie voor zoi-
ver het de Vlamingen betreft. 

Voor hun eigen mensen zorgen 
zij wel. Minister Harmei stelde bi j 
na uitsluitend Walen in vrijheid... 
Besluit : de Walen zijn nationalis
ten, die steeds solidair zijn in de 
verdediging van hun belangen. 

De Vlamingen en de .,<̂  
repressie 

De grote meerderheid der Vla
mingen is reeds lang akkoord dat 
het wel geweest is en dat de spons 
moet gevaagd wordJ^n over de na
sleep tatx" We oo^c%. Zie de ' brief 
van de socialist R. Herreman. Maar 
de meerderheid der Vlamingen 
heeft niets te vertellen in dit land. 
Waarom er alleen uit de provincie 
Antwerpen'jjlog 3'5 'personen in de 
gei^angeijS^**^ zi t ten? Omdat de 
Louette'si ëi?*de Roelsen het zo wil
len. Het zijïi hun"'gevangenen. 

Zij be&lis;^n over hun vrijlating. 
En de Kteöoomseh laten dat ge
beuren. 
. Die, spjcejjen ovpf . ^];i;nastie, op 

.z.else^e ". yeyg^dexingep,,," '7^ .ff\^aj: 
zw[_ijgeo..erj<^yer in,.̂ ftfjt '^vl§mJi-

' • - • • " • • ' • • 

Ziehen - Zussen - Bolder 

Te Zichen-Zussen-Bolder zijn dus 
een 17-tal personen omgekomen in 
de mergelgroeven. De verontwaar
digde kreten over het gebrek van 
degelijke voorzorgsmaatregelen bij 
het werk in de mergelgroeven zijn 
uitgebleven. Bij elke bioskoopbrand 
wordt het toezicht op de bioskopen 
verscherpt. Na Marcinelle ging het 
tegen de mijnen. Er kwam daar 
echter niet veel van terecht. De 
mijnbazen zijn machtig. Voor Zi
chen-Zussen-Bolder, dat verloren 
dorpje tussen de taalgrens en Ne
derland, niets van dit alles. Het 
zijn maar wat boeren en wat land-
bouwarbeiders. DaarVoor roeren de 
sindikaten niet en Van de Boeren
bond mag ook niemand vragen dat 
hij in zijn rust zou gestoord wor
den. Het zijn ginder maar brave 
C.V.P.-kiezers. Zij zullen braaf be
graven worden en de mergelgroe
ven zullen wachten op hun vol
gende slachtoffers. 

Wi l t ge minister van state 

worden ? 
Enkele recepten : 
— wordt minister van justitie en 

laat een honderdtal veroor
deelden tegen de executiepaal 
plaatsen; 

— wordt eerste minister en brerigt 
door uw onbekwaamheid het 
land Op de rand van de "(finan
ciële) afgrond; 

— hitst de bevolking op tot geweld-
'ddiieh" en öndéi-fnijnt" het ki^e-

; 'd ie^ van d e ' S t M l ' " "- '''' " " 
i-;»» 

» '̂<tf i4. % ^n^ i^-mi'Ji. 
• i j ) • ! I . 

• » ^ • ^ i < f c . ' ^ » ^ . j < ^ ^ ^ ^ < f c ^ > ^ r f < 

eM«>-$|t,'.:;.-.CH; 3) i f tgfCft^ 
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p e faculteit van.Geneprkunde te 
Gent is een heel spektakel, ^en 
deel daarvan zat in de Aula van 
de universiteit om naar de proef
les, van professor Klaut te luisteren. 
Ik wist niet dat er ;zpveel professors 
nodig waren voor zo iets. Kwamen 
ze om. te leren ? Er zijn inderdaad 
te . Gent professoren die nog wat 
zouden kunnen bijleren. Kwamen 
ze oirii ziel» te laten, zien ? Dan is 
het niet meegevaJJen. 

Ik had mij een professorenkorps 
van de GeneeskuncJ.e anders voor
gesteld. Ik dacht 'aan ' stevige, ern
stige mannen met een blik waar de 
wetenschap haar licht heeft inge
bracht. En daar zat nu een collec
tie die mij ontgoochelde. De mees
ten hadden hunn beroepskostuum 
aaii dat bestaat 'u t̂'̂ iéen soort losse 
zwarte overjas tJietot aan de grond 
reikt. Sommigen staan er goed mee, 
anderen zien er uit alsof zij er niet 
kunnen aan doen. Er waren er een 
paa t die ijeze wetenschappelijke 
overjas beladen Iwgden met hele 
rijen decoraties. Naar het schijnt 
is d^ wetenschap ^aa r voor niets 
tusse'ii^ maar zij keken zeer zelf-
be^fcsut boven deze 'linten en me
dailles uit en Óeden 'denken aan het 
Frans "gezegde tiat 'decoraties uit-
geVohden :2ijn' dóor"« des scélérats 
pouT 'trotnper lei Imbeciles ». Zij 
vielen des temeei* op' daar zij naast 
elkaar zaten en du^; om zo te zeg
gen, een eiland •^an decoraties 
vormden ' te midden van soberder 
garnituren. Eén was'er die het niet 
nodig had gevonden de akademi-
sche kleerkast oiit te halen : hij 
verscheen ini een grijs kostuum. 
En vermits hij na de anderen bin-
neaikwam, gaf, haj öe indruk te la
ten , verstaan ^a t lïij voor zo iets 
nieit ifctpven ^ïia ^d^elijkse kleren 

PfoFéssoï ^eyfflyiS^ was de enige 
die'^éen -W'cinïg kldur bracht te mid-
den'''H^n 'Öèzfe'zWme' fejmbtsgewaden. 

Hij dpToeg, wijd, )toa,'\breed en 2wie-
ri8ö»n^^"d!^:)r«^doek dat aaxl 
<*̂  mdiiS^^ )imuem voetbalkltttf 

" ' T ' *? 1, . l d Ui ij''i(.' • 1 s " , . " ' j '>/ 
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deed denken, maar het stond hem 
goed. 

Het schoonste yan alles was de 
plechtige intrede van de medicijn
mannen de trap af, de aula bm-
nen> De twee pedels die de stoet 
openden, overtroffen als verschij
ning, het korps der professoren. 2ij 
droegen, buiten hun kostuum van 
de jaren 1700, een stok met zilve
ren bovenwerk dat aan een pro,-
cessie deed denken en zodra het ge
zelschap gezeten was, lieten zij zich 
neer vallen op een stoel, onderaan 
de trap, en legden hun staatsiehoed 
naast hun stoel en hun wapen bij 
hun hoed. Ik neem aan dat een 
volle uur rechtstaan lang is voor 
mensen die niet gewoon zijn zich 
moe te maken, maar het ware toch 
plechtstatiger geweest indien zij, 
met de wetenschappelijke hoed op 
hun hoofd hun stok met zilverwerk 
In de hand hadden gehouden. 

Professor Elaut was de schoonste 
en elegantste van allen. Met zijn 
habijt zag hij er uit als de jonge 
bruidegom die gereed is om het hu
welij ksbal in te zetten. Maar zijn 
les stond buiten het habijt. Zij was 
klaar, onderhoudend en leerde aan 
de faculteit wat de school van Sa
lerno was. Waarop de faculteit deed 
alsof zij dat kende vermits zij als 
jury moest zetelen. En dat alles 
werd besloten met een groot vier
kant diploma vanwege de koning : 

professor Elaut was geslaagd in de 
proef van het agregaat Hoger On
derwij .s. 

Die heeft nu tenminste een di
ploma. Zou het niet best zijn enige 
professoren van Gent — hun na
men zijn gemeengoed — ook zo iets 
te laten doen. Hun studenten mo
gen jury zijn. Merchiers b.v. die wel 
zijn onbekwaamheid als minister 
In de openbaarheid moet brengen, 
maar zijn onbekwaamheid als pro
fessor in stilte t racht te verdoeze-" 
l^n. Wat niet steeds gelukt-

ent 

i n verband met het uitWijven 
van maatregelen bij Kerstmis gmg 
« De Standaard » twee dagen a;e.~' 
weldig te keer. Merchiers zoÖ vap ' 
opvatting moeten veranderen of 
hij zou het moeten afstappen. De 
derde dag was het klassieke tele
foontje gekomen en « De Stan
daard > bond in. 

Het flamingantisch zwaard' werd 
opgeborgen. Het regeringsschild 
bleek sterker. O dat schild en dat 
zwaard in Vlaanderen waarOm we 
niet mogen lachen. 

Ceen topvlamingen m.-}.-^/ 

« De Standaard » heeft nog eeiij 
de onthutsende cijfers over het 
ministerie voor buitenlandse zake;t> 
voor de pinnen gehaald en gewe
zen op de ontstentenis aan Vlamin
gen aan de top van dit ministerie. 
We hopen dat « De Standaard »-
lezers die tabellen zullen uitgeknipt 
hebben om ze te vergelijketi met 
de tabellen na het einde van deze 
regering Eyskens. Er zal niét véél 
veranderd zijn. 

• - ^ te !3 ' . '• -lts 

« Links » het halfmaand,eli}ic8 
socialistisch orgaan kant zich t§t 
gen de redenering van « De Stant 
daard » als zou de nationalisatieeia 
voor de mijnen een Waaylsei-gis zijn 
om de Waalse mijnen g^gorïd .t^ 
maken ten koste van de Li;^t!i^rg;§a^' 
Tot daar valt er wel iets voc^'te zegr 
geq,, ^1 Ipehot^fi de meeste mijnei^' j 
in 'Wallonië tot dezelfde kapitalls- ' 
tis'che groepen als de Limburgse.' ,̂  I 

Waar « Links » echter raak treft 
Js . dat . ze ,he t < boerenbedrog > 
noemt dat « De ' s tandakrd » h&t 
z'o voorstelt' alsof de Vlaamse af-1 
beiders en bedienden voordelen vaft ' 
de Limburgse" mijnen zouden g e - | 
iM^ti'. ^''•fenitén 'de dividenden d t | ; 
enkeYe kteihe'scattdeelhóuders treè-i' 
ken, blijft geert cent vail de'wlnstetï 
dier mijnen In Limburg étl Vlaani 
deren; het grootste gedeelte woi'dlè 
geïnd door de Belgische '6n Franse 
holdings die die mijnen ''kontröle* 
ren » schrijft « Links »'''É>e Llm^^ 
burgse mijnen zijn geen «'"Vlaams^^ 
mijnen * maar mijnen vèii''dé Öo-
cfété Générale, van de g'fbep V-&ii 
baron Coppée en van 'ötk'^Fréü^é 
grootfinanciers Schneider,, SIdelor 
e.a. Onze lezers zullen zich, hcrjn,T 
neren' dat wij vorig jaar d^^^beh'f er'1 
raden van dié mijnen in on.i blad 
gepubliceerd hebben. 

Allemaal Fransen, Walen en 
franstalige Brusselaars. ,^ 

Als enige Vlamingen In de be-
heerraden van die zeven mijnen 
vonden we Grulters, voorzitter van 
de Limburgse bestendige (^put^ti» 
en Theel^h, uitgever van * Het ^ | 
lang van Limburg » (die ondertus
sen vervangen schijnt door senator 
Leynen, hoofdredakteur van dat 
blad). Zoals men ziet zijn d|e me
dewerkers zorgvuldig uilgeko?(?n 
en neemt men zowel de provlcjcie-^ 
raad als het enige Llmburggi^ <lag7 
blad in zijn dienst, ^^ , 

Zijn wij voor nationalisa|.ile ? Tî ^ 
Nederland zijn de staatsmijoen 2é 
mijnen die het best marcheren^ 
Men dient zich dus niet blind tè' 
staren op de negatieve resültateij^ 
van de natlonalisatie In Frankrijk 
en Engeland. Wij zijn principieel 
noch voor noch tegenstanders. Iii 
een federaal Vlaanderen zouden, wé 
besliste voorstanders zijn omdat 
dan uitsluitend de Vlamingen dié 
mijn in handen zouden hebben. Jn 
de unitaire staat liggen de ?akei)i, 
echter wel anders Er zijn dan 00I5 
de Waalse mijnen en er zijn dan , 
ook de Walen en de franstalige j 
Brusselaars En wij zien niet goed 
in hoe de unitaire kleurpartijen 
de moed zullen opbrengen de mar- ' 
ginale Waalse mijnen deze finan
ciële slokops (50 miljard sinds J? 
Jaar ') te sluiten met of zonder na- ' 
tionalisatie. Praktisch verkiezen.we 
het dus eerst maar te vechten yooif' 
het 'sluiten van deze verlieslaVenS^ 
mijnen. '̂ ' ' **'^ 
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i'u' 'ocataat voor de onder wijskwestie een zeer voor de hand liggende 
oplossing- door de niserlerheid der Vlamingen met of zonder herkiezing 
impliciet verwacht. En dit is de volledige financiële gelijkstelling, zoals die 
in Nederland de schoolkwestie voor goed oploste, luidens de nieuwe grond-
writeïijiif tekst « het bijzosider aïgemeen vormend lager onderwijs wordt 
naar gelijke maatstaven uit de staalokas bekostigd ». 

Kerstmis 1958 

Dit steiscl, sinds 1917 op het lager 
onderwijs in Nederland toegepast, 
is thans ook volledig van kracht 
geworden voor het middelbaar, 
normaal en technisch onderwijs en 
men zcekt naar de formule om het
zelfde te bekomen op het gebied van 
het hoger onderwijs. 

I3e financiële gelijkstelling geldt 
voor liet geheel der financiële las
ten : zowel voer leerkrachten, 
schoolbijdragen, uitrusting, werking 
als oprichting der gebouwen. 

Men zegge niet dat Nederland 
andere toestanden kent en steeds 
toegeeflijker is geweest, het tegen
deel is waar. Slechts in 1848 werd 
er de vrijheid van onderwijs inge
voerd, die wij kenden van 1830 af 
en de strijd nadien was even hard, 
zelfs veel harder voor het vrij 
onderv/ijs dan in België. Maar de 
katolieken waren er een minder
heid en armer. Ze waren meer ge
neigd het onderwijs als een sociale 
dienst op te vatten en waren min
der er mede begai a om uitzonde
ringsposities te handhaven, des
noods met ijzig'ng uit private 
bronnv,-! zoals in België. 

Reeds in 1900 werd in Nedei-'and 
de stelling der financiële gelijk
heid openlijk en algemeen op het 
politieke vlak verdedigd door Dr 
Sch iepmai voor de katolieken en 
do~- Dr Kuyper voor de protes
tanten (de zgp. • - derwij s-
novelle »). 

In 1917 haaide!! zij hxi-.i slag 
thuis : de liberalen staakten het 
verzet en de socialisten waren • te 
voren reeds gewennen (zoals ock 
de Belgische socialisten in die tijd 
met Van der Velde aan het hoofd). 
De toenmalige liberale eerste Minis
ter Cort Van der Linden gaf vol
gend kommentaar in 1917 : « HET 
IS DUIDELIJK DAT DE SCHOOL-
VREDE NIET ZAL VERWEZEN
LIJKT WORDEN DOOR ALLEEN 
« SUBSIDIES > TE VERSTREKKEN 
AAN HET VRIJ ONDERWIJS. DE 
ONDERSTEUNINGEN KUNNEN DE 
ONRECHTVAARDIGHEID MILDE
REN, MAAR DOEN ZE NIET OP

HOUDEN. VAN HET OGENBLIK 
DAT MEN SUBSIDIES GEEFT, 
WORDT HET BEGINSEL GE
SLACHTOFFERD. MEN . STELT 
ZICH BLOOT AAN VOLGEND 
DILEMNA : OFWEL IS ER GEEN 
ONRECHTVAARDIGHEID IN DE 
LOUTERE EENVOUDIGE VRIJ
HEID; EN WAAROM DAN SUBSI
DIES UIT DE OPENBARE KAS
SEN VERLENEN; OFWEL DE ON
RECHTVAARDIGHEID BESTAAT 
EN WAAROM DAN SLECHTS TEN 
DELE RECHTVAARDIG ZIJN ? DE 
LOGICA VRAAGT DE ALGEHELE 
FINANCIËLE GELIJKHEID EN 
ZIJ ALLEEN ZAL DE SCHOOL-
VREDE BRENGEN », 

Terwijl Nederland de grondslag 
van een werkelijke schoolvrede 
legde en een onderwijsstelsel be
kwam dat zelfs de katolieken als 
het beste van Europa beschouwen, 
liet de verpletterende katolieke 
meerderheid in België van 1884 tot 
1914 dezelfde kans onbenut. 

Zelfs de poging met de school-
bon SchoUaert in 1911 die de volle
dige soevereiniteit der kerk over 
haar eigen scholen (meer dan 
autonomie) zou handhaven, werd 
door Woeste, voorzitter der kato
lieke partij in volle kamer gesabo
teerd om elektorale redenen. En 
nog na de eerste wereldoorlog was 
met de socialisten iets aan te van
gen indien men een zekere Inspek-
tie en kontrole had willen aan
vaarden voortgaande op de thesis 
van Emiel Van der Velde : « De 
staat of de gemeente stelt de 
school en de nodige schooluitrus-
tir.g ter beschikking, stelt voor het 
onderwijzend personeel de voor
waarden van bekwaamheid en mo
raliteit, organiseert de inspectie 
en controle en bepaalt het pro
gramma, doch zonder de gods
dienstige of filosofische overtui
gingen te krenken. In tegenstelling 
met de liberalen zijn zij (de socia
listen) van oordeel dat de staat of 
gemeente niet zelf de scholen moet 
beheren. Zij verkiezen de sociale 
regie boven de staatsburocratie ». 

Merchiers temt Vlaamse Leeuw, Eyskens, 

Dat is ernstig regeren 

De electorale berekeningen van de katolieke partij en de onbegrijpe
lijke halsstarrigheid van de kerkelijke gezagdragers zijn de reden waarom 
ei in ons land geen schoolvrede door gelijkheid bestaat, evenzeer als de 
onwil van de anti-klerikalen. 

Dan. De Coninck. 

In Limburg woont meer dan in 
gelijk welke andere Vlaamse pro
vincie een eenvoudige bevolking 
met een gering percentage intellek-
tuëlen. Het is trouwens voldoende. 
« Het Belang van Limburg » in han
den te nemen om U daarvan te 
overtuigen. 

De gemiddelde Limburger (de 
Haspengouwer uitgezonderd) houdt 
wel van de rustige voorlichUng van 
op de kansel. Senator Leynen heeft 
zich daaraan uitstekend aangepast, 
in het profane dan en dagelijks be
stijgt hij met eeiN zekere waardig
heid zijn kansel in « Het Belang 
van Limburg » om zijn lezers « De 
kern van elke dag » bij te brengen. 

Ware het niet om die vergelijking 
met de kansel men zou af en toe 
lust gevoelen om hem van achter 
zijn doceerstoel weg te halen en 
hem ergens met de kop onder wa
ter te dompelen om hem zijn pe
danterie en zijn schijnheilige toon 
wat af te leren. Volgens hem is 
Eyskens immers ernstig aan het 
regeren. De huidige eerste-minister 
zal er wel zelf van verschieten ver
mits volgens hem geen ernstige re
gering mogelijk is zonder de socia
listen ! 

Ernstig regeren ! En dat terwijl 

de slachtoffers van de repressie 
zich de verkiezingsbeloften herin
neren die de C.V.P. - waarvoor ze 
grotendeels stemden - hen deed en 
die Kerstmis zagen voorbijgaan 
zonder de geringste tegemoetko
ming. En dat terwijl er geen sprake 
meer is van vastlegging van taal
grens noch van het statuut Brussel 
waarmee de C.V.P. aan de Vlaams-
gezinden hun stem ontfutselde. En 
dat terwijl we zien dat de nieuwe 
« streekekonomie » praktisch uit
sluitend moet dienen niet om 
Vlaanderen, het land van de werk
lozen, te helpen maar wel Hene
gouwen, waar er weinig werklozen 
zijn. En dat terwijl de belastingen 
op alles en nog wat verhoogd wor
den. 

« Niettemin Is het plicht de be
volking te waarschuwen voor illu
sies en overdreven verwachtingen » 
schrijft Tenax. In koor zeggen wij 
« amen » en we onderzoeken ons 
geweten om te weten wie die « il
lusies en overdreven verwachtin
gen » gewekt heeft. Tenax moet 
dat gewetensonderzoek niet doen. 

De C.V.P.-ers, een apart soort Ka
tolieken In ons land, zij daarvan 
vrijgesteld. 

Kollegeonderwijs 
Het Katollek tijdschrift Ï De 

Maand », waar enkele Leuvense 
professoren bij de redaktie betrok
ken zijn, probeert ook in Vlaande
ren iets van de algemene ontwikke
ling die zich in de wereld voordoet 
op het gebied van geloof en poli
tiek en van de organisatie van- de 
gelovigen te doen doordringen. 
Geen gemakkelijke taak voor wie 
de hogere geestelijkheid in Vlaan
deren en hun konservatieve en 
vaak reaktionaire instelling kent. 

Meer in het bizonder proberen de 
Katolieke kringen van «De Maand», 
waarbij ook de Leuvense Katolieke 
Aktievoorman, Kanunnik Dondey-
ne, betrokken is, een gesprek aan 
te knopen met de socialisten om 
hen tot het opgeven van hun anti
christelijke instelling te bewegen, 
zodat in die partij ook Katolieken 
zouden kunnen werken. 

In het jongste nummer van dit 
tijdschrift klagen ze de verwaar
lozing van de zielzoig aan doordat 
te veel priesters in het onderwijs 
werkzaam zijn. 

Te Brussel zijn er zo 183 dioce
sane priesters bedrijvig in het Ka-
toliek onderwijs en dit voor 4.500 
leerlingen terwijl slechts 273 pries
ters beschikbaar zijn voor 74 paro
chies die samen voor het zieleheil 
van 900.000 personen moeten in
staan. Zij pleiten dan ook voor een 
grotere inzet van lekeleraars in het 
Katollek Onderwijs. Tot daar « De 
Maand »• 

Dit probleem is voor ons trou
wens niet alleen van godsdienstige 
aard, doch ook een onderwijs
vraagstuk. Het kan Immers niet 
ontkend worden (de uitzonderin
gen van geboren lesgevers met 
grote eruditie niet te na gesproken) 
dat Jonge priesters onmogelijk het 
rendement op onderw gebied —-
in zo verscheidene vakken dan nog 
— kunnen hebben van regenten en 
licentiaten die elk in hun vak ge
schoold zijn. De leerlingen zijn dus 
tot grotere persoonlijke inspannin
gen verplicht en besteden daaraan 
een energie die nuttiger kan be
steed worden. Vroeger kon men de
ze toestand verdedigen omdat de 
gediplomeerde leraars In het vrij 
onderwijs niet door de staat be
taald werden. Thans is er echter 
geen enkele reden meer die het 
uitblijven van gediplomeerde leer
krachten kan wettigen. Als we dit 
schrijven is het omdat we weten 
de wens te vertolken van die van 
onze leden, waarvan de kinderen 
het Katollek onderwijs volgen. 

Mî RCEL MATTHIJS : uitzonderlijke figuur in Vlaamse Letteren 
Marcel Matthys, wiens Jongste 

roman « Onder de Toren » — een 
échte repressiercman. in tegen
stelling met de probeersels van 
sommige anderen — in eerste uit
gave praktisch voltekend is. wordt 
op 11 januari 1959 zestig jaar. Mis
schien is het nog te vroeg, om op 
deze verjaardag opmerkzaam te 
maken. Toch scheidt ons nauwe
lijks een halve maand van de dag, 
waarop de schrijver de klip van de 
« sterken » omvaart, zodat we thans 
reeds even het zoeklicht op de 
y/ifcs--' . „-...^uj. ^.jueri richten. 

•̂ •̂- - -.1 ie Oedeiem, in 
het Biugse Vrije, toen het « arme 
"Vlaanderen » nog schering en in
slag was. Al is West-Vlaanderen 
er sindsdien stukken op vooruit ge
gaan, toch heeft de polemiek in°de 
pers dezer dagen n. a. v. de vormng 
van de regering Eyskens-Lilar de 
aandacht gevestigd op de ekono-
misch-sociale achterhjkheid van 
onze zeegouw. Zelfs na zestig jaar 
is West-Vlaanderen niet naar voor 
gerukt, zoals het hoorde. Kd Mat
thys mocht niet lang zijn broek 

verslijten op de schoolbanken, hoe 
vlug de knaap ook was; spoedig 
moest hij uit werken gaan, want 
het was nodig. Dat belette niet, dat 
de Jonge Matthys van kindsbeen af 
grote belangstelling aan de dag 
legde voor de wereld om hem heen 
en voor de vertellers uit zijn om
geving. Hij keek, luisterde en begon 
te schrijven, eerst aarzelend, van 
lieverled*> zelfzekerder. Onlangs 
nog kwam ons een klein boekje in 
de hand van Marcel Matthys, een 
bescheiden uitgave, waaruit ech
ter reeds de eigen klank spreekt. 
Marcel Matthys werkt« intussen 
hard, hier en in het Walenland, 
waar hij de mijnwerkers van nabij 
leerde kennen ' en de sociale en 
ekonomische stromingen. De neer
slag daarvan vinden we terug in 
zijn eerste roman < Grauwvuur », 
van konstruktie nog onbeholpen] 
maar reeds sterk van zeggings
kracht. De sociale belangstelling 
zou Matthys nooit verlaten. Hij 
leerde de ellende van de werk-
lozen kennen en schreef daarover 
« Doppen ». AanvankeUjk dachten 

velen, dat Matthys een schrijver 
zou worden met een uitsluitend so
ciale gerichtheid. Maar achter de 
sociale scheiding en de sociale nood 
ontdekte Matthys weldra ook de 
mens, als een veelzijdig geheel. In
tussen was hij na een zwervers
periode te Brugge beland, waar hij 
het tapijtsleren en garneren leer
de, vak waarin hij vandaag een 
volleerd vakman, ja een meester in 
de zin, die de gilden er aan gaven, 
geworden is. Men moet Matthys' 
werkershanden maar eens bekijken: 
een kloeke, zware werkershand, 
waarmee het bet«r is een vriend
schappelijke druk te wisselen dan 
er een oorveeg van te wagen ! In 
1933 verscheen « Ruitentikkers », 
maar pas in 1938 zou hij algemene 
erkenning afdwingen met zijn 
« Een Spook op Zolder >, een n -
man, die zich te Brugge afspeelt, 
stad, aan wie hij voorgoed zijn hart 
heeft verpand.' Als « Philomene > 
ging de roman het lezend Duits
land binnen. Een jaar nadien koos 
de bekende Amsterdamse voor
drachtkunstenares Chariotte Köh-
Ier fragmenten uit « Een Spook op 

Zolder », om deze op haar talrijke 
toemees voor te dragen. « Filo-
meentje » is sindsdien in de Neder
landse letteren een begrip gewor
den voor de kenners. Na de oorlog 
verschenen o a. nog de romans 
« Wie kan dat begrijpen * en 
« Hsllegat », Verscheidene van 
Matthys' romans werden in het 
Frans en het Duits vertaald, een te 
weinig gekend feit in Vlaanderen, 
waar men al te vaak slechts de fi
guren van de literaire kapelletjes 
kent, die immers geregeld zelf voor 
hun reklame zorgen. Graag wijzen 
we ook nog op de dichter Marcel 
Matthys, die o. a. repressiegedich
ten schreef van expressieve, beel
dende kracht en rijke gedachten-
inhoud. Thans gaat ieders aan
dacht uit naar « Onder de Tc-^n, 
Dagboek van een Terdoodveroor
deelde », een roman e e r de repres
sie, die de gebeurtenissen verhaalt ' 
uit een etmaal tijdens de onzalige 
repressie in Vlaanderen, en waar
van de schrijver aan den lijve de 
« zegeningen > ondervond. 

Marcel Matthys is een aparte fi
guur in de Vlaamse letterkunde. 

Hij Is een autodidakt, een man, die 
zich zelf gevormd heeft met een 
eigen kijk op het leven. Zijn men
sen ondergaan het leven, gelaten 
en fatalistisch ofwel komen er in 
opstand tegen. Gewoonlijk gaan ze 
aan hun gelatenheid of hun revolte 
ten onder. De auteur vindt in het 
leven rondom hem ruime l^ispiratie 
en voorbeelden, die hij dan subli
meert en bundelt, die hij richt naar 
eigen inzicht en uitbeeldt in een 
strikt persoonlijke verteltrant, die 
zich vaak uitmuntend tot voor
dragen leent. Men moet maar eens 
fragmenten uit Matthys' we^'- ge
hoord hebben, zoals ze dcor voor-
drachtkunster>aars herleefden, om 
te beseffen, hoe plastisch en hoe 
indringend de romankunst van 
Matthys is. • 

Men moet ook de sch rif
ver leren kennen, in het dorp 
Oedeiem — waar hij burgemeester 
was en thans weer gemeenteraads
lid is — waar hij een atelier heeft 
en na dagtaak 's avonds bij lamp 

(Vervolg op blz. .4) 
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Twee maten en twee. gewichten 
Profeet moet men niet zijn om onze regeerders nog vele slapeloze 

nachten ie voorspellen met hun koolmijnen. Ze hebben miljarden doen 
tcreclitkomen in de beurzen van aandeelhouders die er sportwagens mee 
kochten en groot verteer maakten, maar die zullen steigeren als mustangs 
wanneer eindelijk eens duchtig in hun vlees gesneden wordt. 

Kortzichtige kolcsipolifiek Lapmiddelen 

Zich verschuilend achter protes
terende vdnkeliers, vakbondleidcrs 
en bisschoppen uit de mijnstreken, 
hebben ze uit de subsidie melkkoe de 
laatste duppel melk kunnen trekken, 
jnaar nu heeft iedereen ingezien welk 
staatsgevaarlijk en naar bankroet-
leidend spel ze gespeeld hebben. 

Elke objektieve ekonomist zal er-
Jcennen dat het schandaal van onze 
koolmijnen later HET schandaal van 
de twintigste eeuw moet genoemd 
worden. 

Nu zijn er misschien argelozen die 
verwijzen naar Duitsland, waar de 
kolen zich ook ophopen. Verhoudings
gewijze gebeurt dat daar vijfmaal 
minder en. . de regering heeft er 
trouwens niet lang gewacht om door
tastende maatregelen te treffen, ter
wijl de onze, die nochtans toch al 
zes maanden aan het bewind is, nog 
altijd niet goed weet op welke voet 
ze moet d^.nsen. 

Dat is één slecht punt voor allen, 
die sedert 1944 baas waren in dit land, 
maar er zijn er nog andere. De ver
waarlozing van de industrialisatie 
van Vlaanderen b.v. is al even schro
melijk. 

Nederbnd doef* beter 

Nederland, dat een haast dodelijke 
aderlating kreeg door het verlies van 
Indonesië, wist zijn snel toenemende 
t-.r-'volking toch werk te verschaffen. 
Bij ons bestond deze werkverschaf
fing in nutteloos grachten openleg
gen en dicht maken ! Prutswerk tó 
alles wat tot heden door onze regeer
ders gepesteerd werd. Het ergste 
daarvan Is dat we er al bijna vijftien 
jaar slachtoffer van zijn en dat we 
In de jaren, die komen nog veel er
ger zullen voelen hoe er met 's lands 
middelen gemorst werd. 

Nederland bouwt aan zijn Europa
poort-haven, terwijl wi] tien jaar te 
laat een gedeelte van de levensnood
zakelijke autosnelweg tussen Antwer
pen en Duitsland zien Inhuldigen. 

Alles voor Brussel! 

Brussel kreeg mooie wegen; de rij
ken kunnen vanuit Brussel op een 
mooie autobaan naar de kust snor
ren, maar WAT BRENGT DAT OP 
AAN EKONOMISCHE WELVAART ? 
Wat zijn wij er mee vooruit dat we 
op minder dan één uur naar een toe
ristisch oord kunnen rijden als onze 
zo belangrijke haven enkel kan be
reikt worden langs straten, die aan
gelegd werden voor postkoetsen en 
boerenkarren ? 

Dat alles klinkt misscliien erg 
zwartgallig en hard, maar het is no
dig zo te spreken, want, als het roer 
m dit land niet brusk omgeworpen 
wordt, dan zullen de gevolgen van 
onze blufpolitlek ontnuchterend zijn. 

< Maar nu is er toch beloofd het 
Hageland te industrialiseren », zullen 
C.V.P.-aanhangers opwerpen ! In alle 
ernst gesproken : denken die mensen 
dan niet wat dieper na ? Wat kan on
ze regering doen In Hageland zolang 
de Limburgse mijnstreek niet eerst 
begiftigd is met de bij koolmijnen 
passende zwaarindustrie ? Als die, zo
als het past, opgericht is, dan komt 
er automatisch werk en welstand in 
Hageland, in de Kempen en over gans 
het oosten van Vlaanderen. 

Terecht vrezen velen nu dat het 
lolleke met de testgebieden « Borinage 
en Hageland » voor Vlaanderen een 
dode mus zal worden en. . voor de 
Borinage, waar haast geen eigen 
werkkrachten meer voorhanden zijn, 
een gelegenheid om weer eens rijk te 
worden dank zij vreemden en Vlaam
se mobielen. 

Treurig rekord 

West-Vlaanderen heeft naast de 
werkloosheid als barometer van de 
industriële achterstand de over
dreven tewerkstelling van zijn ar
beiders in het buitenland. 

West-Vlaanderen telt circa 50.000 
arbeiders die op den vreemde aan
gewezen zijn ; 

a) 40.000 grensarbeiders in Noord-
Frankrijk, 

b) 8.000 seizoenarbeiders in Frank
rijk. 

Dit vertegenwoordigt 12 % van de 
totale aktlve bevolking en 23 % van 
de totale West-Vl. arbeidersbevol
king. 

West-Vlaanderen telt verder nog 
15.000 werkforensen die dagelijks In 
een andere provincie zijn tewerkge
steld, 

In twee jaar tijd zijn hier 2.500 
mijnwerkers aangeworven die ge
middeld 15 uur per dag uithuizig 
zijn. 

En toch .. zal de Borinage voor
gaan. 

Gelijke kansen 

Bij vergelijking van de werkloos
heid in twee provincies met nage
noeg dezelfde bevolking nl. Hene
gouwen en Oost-Vlaanderen (resp, 
1.279 miljoen en 1.257 miljoen inw.) 
blijkt dat de gemiddelde werkloos
heid tijdens de negen eerste maan
den van 1958 bedroeg : 
Jn Oost-Vlaanderen 41.000 eenheden, 
in Henegouwen 19.000 eenheden. 

Het aantal arbeiders ligt aanzien
lijk hoger in Henegouwen dan in 
Oost-Vlaanderen. 

En toch wordt Henegouwen (de 
Borinage) als teststreek eerst geno
men. 

Oost- en West-Vlaanderen kun
nen... stikken of uitwijken. 

Dat zijn de gelijke kansen van de 
C.V.P. 

Zie voor de cijfers De Standaard 
dinsdag 28 okt. 11. « Enquête streek-
economie s. 

Te Leuven deugt iefs niet 
Opvallend is het dat zomin het 

Davidsfonds als de Volksbeweging 
de vinger durft leggen cp eer: wer
kelijk etterende v;onde : de univer
siteit van Leuven. 

Want men draaie of kere de zaak 
zoals men wil, het la een feit dat 
uien 28 jaar na de verneder
landsing van het onderwijs Leuven 
halsstarrig de normale evolutie van 
de taalwetten blijft tegenwerken en 
er niet de minste poging gedaan 
word* om de universiteit te split
sen : de Vlaamse aldaar te bewaren 
en de Walen HUN univer,siteit te 
geven in HUN taalgebied. 

De aanwezigheid van duizenden 
Walen niet ver van de taalgrens 
betekent een blljvaide bedreiging 
Tan het Vlaamse grondgebied. 

Komt daarbij nog dat de Leu
vense imlversiteit dreigt te ver

smachten onder de toeloop van stu
denten, zodanig dat er wel mag 
gevraagd worden of het nog moge
lijk zal zijn binnen enkele jaren aan 
elk student te geven wat hij zoekt. 

Zou ik er ver naast zijn indien ik 
beweer dat Leuven een unicum Is 
In de Westerse wereld ? Een unicum 
is mooi als het voordeel aanbrengt 
voor de bewoners van een land, maar 
het is een ramp, indien het wantoe
standen en onrecht voor gevolg 
heeft 

De Kerk heeft het Vlaamse volk 
nooit vertroeteld, al heeft zij aan 
dat Vlaamse volk heel veel te dan
ken. Ware het teveel gevraagd in
dien men eindelijk van de Kerk een 
spontaan gebaar kon loskrljgen ten 
voordele van het Vlaamse volk ? 

Sludenl-enleven 
Een moedig man 

Wanneer omstreeks zalcruugmid-
dagProf. Coppé in zijn lokaal kwam, 
hinderde het hem waar.schijnlljk 
dat op het bord door een student 
een aankondiging was geschreven 
om de studenten op te roepen voor 
hun amnestiegebedstocht. Met een 
groots gebaar pakte prof. Coppé een 
spons en veegde de aankondiging 
uit, terwijl hij moedig (echter niet 
grootmoedig maat wel heel klein-
zielig), hoofdschuddend zei : « Zo
iets begrijp'ik niet ». 

Er waren dan ook nog een 20-
ta' studentjes die meenden zulke 
heldendaad te moeten toejuichein 
en die dus duchtig In hun handjes 
begonnen te klappen, In ' de hoop 
waarschijnlijk dat de prof het zou 
onthouden voor het eksamen. Arm
zalige studentjes . 't Is enkel spij
tig dat de overgrote meerderheid 
die zich rustig hield, niet begon te 
jouwen zowel tegen de grote Coppé 
als tegen die enkele fanatiekelin-
getjes die zich keren tegen een ge-
bedstocht voor amnestie in het te
ken van Kerstmis. 

Volksunies: udentenkern 
Er wordt flink gewerkt door de 

Leuvense V.U. studenten. Dagelijks 
worden leden bijgewonnen, abon
nementen bij gemaakt, enz. 

Het gaat allemaal in een vlug 
tempo. De V.U. studentengroep 
wordt een macht waar in de stu
dentenwereld rekening mee moet 
gehouden worden. Dat kan ook 
moeilijk anders, want zij vormt een 
groep vol aktie, vol bezieling, een 
groep die overtuigd is van de nood
zakelijkheid van een V!aams-Na-
tionale politiek macht. 

Op dinsdag 13 jan. geven zij een 
grote voorlichtingsvergadering voer 
de studenten waar als sprekers 
Mr. Van der Eist en adv. Hugo 
Schils voor uitgenodigd werden. 
Iedereen is welkom. Er is gelegen
heid tot debat. Ook « andersden
kenden i> worden verwacht in het 
'< Café Cristal .> te 20 uur. 

« Ons Leven » 

« Ons Leven > Is een Leuvens 
studenten weekblad, het orgaan van 
het Verbond. In haar Kerstnum
mer is er een artikel dat handelt 
over de politiek gevoerd in '58. We 
lezen daar een herhaling van wat 
« Ons Leven ï- reeds in februari 
schreef : « Tegen de Volksunie kan 
geen enkel principeel bezwaar in
gebracht worden... » Overigens is 
-' Ons Leven » altijd heel objectief 
geweest hetgeen ons wel, maar 
Theo Lefèvre zeker géén plezier zal 
doen. Deze Theo stuurde enkele we
ken geleden dan ook een verbolgen 

brief naar het Verbond, waarin hij 
zich (terecht ongeru.st !) afvroeg 
hoeveel leden van het Verbond er 
wel lid zijn van de C.V.P. Of er met 
die bri&l' te Leuven gelachen werd ! 

Iets zou ik de opsteller van do 
politieke rubriek in « Ons Leven > 
toch willen zeggen om gebeurüjk 
verdere herhalingen van een lichte 
vergissing van hem te voorkomen. 
Wanneer hij de tussenkomst van 
Mr. Van der Eist in het parlement 
bespreekt, verklaart hij gesteund te 
hebben op het Beknopt Verslag en 
hij maakt daarbij de Standaard een 
verwijt omdat deze niet objectief 
is. (Tussen haakjes, dat zijn v/e van 
« De Standaard * reeds lang ge
woon) maar wat ik dan niet begrijp 
is dat de opsteller van de politieke 
rubriek zegt dat de tussenkomst 
van Mr. Van der Eist overtuigend 
is maar enlg.szins verward. Weet hi] 
dan niet dat het ••< Beknopt Ver
slag > ook werkelijk beknopt 
is, dus verward ? Deze kleine 
bizonderheid is wel van niet 
veel belang, maar het kan 
soms toch een verkeerde indruk 
wekken vooral indien hij zulke ver
gissingen de volgende keren zou 
herhalen. Ik ben er zeker van, in
dien hij de volledige, onverkante 
tussenkomst van Mr. Van der Eist 
leest, dat de opsteller zijn oordeel 
hierover zal wijzigen. 

Sagitta. 

Voor de scheurmand 
van Merchiers 
HET VLAAMS JEUDKOMITEE 

Een open brief tot de 

minister van justitie 

Het Vlaams Jeugdkomltee heeft 
volgende brief verstuurd aan de 
h. Merchiers, minister van Justitie : 

< Bekommerd om het lot van 
duizenden Jonge Vlamingen, die 
ten gevolge van de bestraffing van 
hun vader of moeder, nog steeds 
de gevolgen moeten dragen van 
politieke misstappen waaroor zij
zelf geen enkele veraantwoordelijk-
heid dragen, achten wij het in deze 
kersttijd een plicht ons tot U te 
wenden met het dnngend verzoek 
al uw gezag en Invloed aan te wen
den om een einde te maken aan 
een repressieperiode, die al te lang 
als een etterende wonde het maat
schappelijk leven in ons land blijft 
vertroebelen. 

De Vlaamse jeugd, biezonder dan 
de 300.000 in het Vlaams Jeugd
komltee samengebundelde leden uit 
katolieke en andere organizaties, 
begrijpen noch aanvaarden dat in 
een tijd waarin alom naar ver
standhouding wordt gestreefd, een 
minderheid erin slaagt in een de-
mokratische staat de tweedracht en 
de haat levendig te houden. 

Waar zeer hoogstaande en ge
zagsvolle persoonlijkheden zoals 
Mgr Van Wayenbergh op de Vlaam
se dag en zo pas nog Mgr De Smedt 
te Diksmuide een oproep deden 
voor algemene verzoening, ver
klaart het Vlaams Jeugdkomltee 
zich solidair met hun kristelijk en 
humanitair beroep op het geweten 
van alle landgenoten en vooral van 
hen die 's lands bestuur in handen 
hebben. 

Samen met het Verbond van het 
Vlaams Verzet, het Algemeen 
Vlaams Oud-Hoogstudentenver-

bond, het IJzerbedevaartkomitee, 
Oud-Amicitia, en talrijke andere 
Vlaamse organizaties, die thana 
hun stem verheffen, durven wij er
op rekenen dat U een daad van 
politieke wijsheid en menslievend
heid zult stellen door het uitvaar
digen van volwaardige amnestie-
maatregelen. » 

Studenten parlement 

Het Leuvens Studentenparlement 
heeft volgende amnestiemotie goed
gekeurd : 

« Het Studentenparlement, ver
tegenwoordigend orgaan der 
Vlaamssprekende studenten aan 
de katolieke universiteit van Leu
ven, samengekomen op 15 decem
ber, betreurt het feit dat, volgens 
de regeringsverklaring, de huidige 
regering besloten heeft in zake re
pressie de politiek der vorige rege
ringen voort te zetten, daar, vol
gens het studentenparlement, van 
deze regering meer moet verwacht 
worden, vooral omdat de getroffe
nen van de repressie, schuldigen en 
onschuldigen reeds 14 jaar boeten. 

— is van oordeel dat de rege
ringsverklaring inzake de oplossing 
van het repressievraagstuk zeer on
volledig Is daar o.a. geen gewag 
wordt gemaakt van het beruchte 
artikel 123 sexies dat een schande 
is voor een zich humanisti.sch noe
mend land; 

— is ervan overtuigd, dat een 
algemene amnestiemaatregel de 
meest logische en de meest eenvou
dige oplossing is van het repressie
probleem; 

— wijst erop, dat een amnestie
maatregel geen beoordeling is van 
de feiten waarop de maatregel be
trekking heeft, maar wel een maat
regel is die getroffen wordt om Je 
morele gaafheid van ons land te 
herstellen door een einde te ma
ken aan de onrechtvaardigheden, 
en die dus voordelig is voor het al
gemeen welzijn; 

— stelt vast dat zeer hoogstaande 
figuren nog In het buitenland ver
bannen zijn ofwel hier reeds 14 Jaar 

in de gevangenis zitten; 
— stelt vast dat er onder ons nog 

slechts studiemakkers zijn wier va
der nog vastzit...; 

— eist dan ook, in het vooruit
zicht van een algemene amnestie
wet, de onmiddellijke vrijlating van 
de nog-geïnterneerden en het vrij 
binnenlaten van de bannelingen in 
België; 

— verzoekt alle Vlaamse vereni
gingen deze els bij te treden en de 
nodige aktie te voeren. 

Vlaamse Volksbeweging 

Van zijn kant keurde de Vlaam
se Volksbeweging volgende motie 
goed : 

« Het hoofdbestuur van de 
Vlaamse Volksbeweging, in naam 
van vijfentwintig gewestelijke af
delingen en plaatselijke kernen, die 
duizenden leden groeperen; 

— herinnert aan de verklaring 
van de algemene raad. afgelegd op 
8 juli 1956, waarin vooraf werd 
vastgesteld, dat uit louter mense
lijke overwegingen en omwille van 
welbegrepen staatsbelang met de 
gevolgen van de repressie dient op
gedoekt; 

— herinnert aan het telegram 
aan Z. M. de Koning, op 9-11-1958, 
waarin werd aangedrongen op drin
gende toepassing van zijn genade-
recht; 

— sluit zich aan bij de aktie van 
het verbond van het Vlaams ver
zet; 

— kan niet aanvaarden, dat iw-
litieke delinkwenten nu reeds veer
tien jaar in gevangenissen blijven 
opgesloten; 

— vraagt algehele amnestie voor 
politieke delinkwenten; 

— zal, wanneer vóór Kerstmis 
1958 geen ruime verzoeningspolitiek 
wordt gevoerd, leden en nlet-leden 
oproepen voor aangepaste aktie. ». 
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DE G R O N D W A A R O P W l | L E V E N Merchiers en Harmei yen op Kerslmls 

Anderhalf jaar geleden kwam 
onze onderpastoor, de proost van 
de boerenjeugd van ons dorp, bi] 
mij binnengevallen. Die onderpas
toor is ook een oude boerezoon en 

\: we -kunnen het goed met elkaar 
isjstellen : het ging over de boeren-
cbetoging, die In Roeselare zou ge

houden worden. Ik stak het niet 
weg dat ik van zo een betoging niet 
veel verwachtte en dat ik er zeker 
niet naar toe zou gaan : 

« Vooreerst, zei ik, zult ge daar 
maar een klein handsvol boeren 
kunnen samentrommelen. Verder 
zal hot zijn zoals gewoonlijk : ze 
dronken een plas, ze p...ten een 
plas en lieten de zaak gelijk ze 
was " 

Ma.i: .- . . i Êsraakte onze onder
pastoor In vuur en vlam : « Gij 
weet toch dat onze boeren een 
mensonwaardig bestaan leiden en 
nu zeggen onze boerenleiders en 
boeren : Nu is het genoeg. We gaan 
daar voor altijd een punt achter 
zetten. We komen nu voor de eer
ste keer sedert eeuwen de straat 
op en wij zullen België en de re
gering tonen dat de boerenstand 
nog een macht is, die niet met zich 
laat de zot houden *. 

En in het vuur van zijn speech, 
keek hij dan met een beetje mis
prijzen naar mij (ik vergeef hem 
dat graag) : »< En terwijl wij met 
onze boeren ginder in Roeselare 
betogen en strijden voor ons recht, 
zult gij hier zalig zitten kletsen 
achter een potje koffie, he ? Waar 
is de tijd van Zannekin ? Mc? \ 
hij nu geleefd hebben, hij zou juigt 
op dezelfde manier voor zijn boe
ren zijn opgekomen ' . 

De onderpastoor weet dat ik een 
zwak heb voor Zannekin, die ou
we vechters uit het Veurnse Vrije 
en het was ook daarom dat hij er 
hier Zannekin bij sleurde. Ik zei : 
« We gaan zien, misschien kom ik 
zondag wel eens naar Roeselare 
kijken ». 

Die zondr. , ben i.; dan inderdaad 
naar Roeselare geweest. Ik deed 
gelijk vele boeren : mij ergens op 
de trottoir tussen de hoop gaan 
stellen en afwachten wat er zon 
gebeuren. En toen gebeurde het 
wonder : fiere ruiters te paard, 
groepen boeremeisjes, die zongen 
van « vrijheid en recht J en dan 
een eindeloze menigte boeren. Ik 
zei tot mijzelf : er is hier toch iets 
gaande, ik heb mij bij een groep 
jongeren aangesloten en heb uit 
volle borst meegezongen en mee-
geroepen. Wij arriveerden allemaal 
op de grote markt, waar we zou
den toegesproken worden door onze 
leiders. 

Natuurlijk was er daar eerst een 
serie parlementsleden, die allemaal 
eens hun stem moesten laten ho
ren. Hun vertelingske kwam hier
op neer : « Jongens, als ge wilt 
gered worden, dan is het eerste 
dat ge moet doen : in de naaste 
verkiezingen voor ons stemmen ». 
Er was toen als een stem in mij, 
die mij waarschuwde en zei : « Pas 
op, zijn die flierefluiters niet weer 
voor zichzelf aan 't werken ? > 

Maar toen Ik de volgende spre
ker hoorde, was ik mijn twijfel ver
geten en weer entoeslast : het was 
een jeugdleider van de B.J.B. Ik 
weet niet meer hoe hij heet, ik ben 
trouwens blij dat ik-zijn naam niet 
meer ken, want iedere keer dat ik 
nu die naam hoor, zou Ik geërgerd 
zijn. 

Die jongen sprak klare en drei
gende taal. Het was ongeveer in 
deze zin : « Wij Jonge boeren zul-

ïen strijden voor ons boerenrecht. 
En wij verklaren openlijk ; wij 
zullen ons niet laten paaien en wij 
zullen ons door niemand laten in 
het gareel spannen en niet met ons 
Jaten spotten. En deze betoging 
weze een verwittiging voor allen, 
die het bewind zullen in handen 
nemen ». Ik moest bij mijzelf zeg
gen '. « Inderdaad, Zannekin zou 
het misschien niet beter gezegd 
hebben >. Het was een dreigement 
voor die serie babbelaars, die voor 
hem gesp.roken hadden : de jeugd 
zou nu eens de politiekerkes naar 
hun pijpen doen dansen. 

Daarna hebben diezelfde onder-
pastoor en ik nog dikv;ijls over on
ze landbouw gefilosofeerd en over 
Zannekin gesproken : « Eerst, zei 
de onderpastoor, moeten we de 
kiezingen winnen. We hebben nu 
getoond dat wij een macht zijn als 
we willen. Wij hebben onze boeren-
vertegenwoordigers goed in handen 
Cn daarna zullen al die structuur-
her^'ormingen voor de boeren, 
waarover gij spreekt, zeker door
gevoerd worden. Daarna zullen we 
zorgen voor renderende richt
prijzen van de melk en het vlees. > 

Na de verkiezingen hebben we 
nog met elkaar gesproken, maar ge
woonlijk zwijgt onze onderpastoor 
nu en ben ik het die het hoge 
woord voer om-mijn coleire en mijn 
ergernis te luchten : 

« Weet gij wat die Loerenbeto-
ging was. Mijnheer de Onderpas
toor, zeg ik : het zuiverste boeren
bedrog. Ik was veel beter hier ach
ter een pot koffie blijven zitten 
kletsen, cn nooit meer verzet ik nog 
één voet voor die mannen. Ze heb
ben ons opgetrom.meld, alsof er re
volutie op komst was, alsof er nu 
eens eindelijk iets voor de boeren 
zou gedaan worden. En wij, m on
ze onnozelheid, hebben meegelopen. 
Mafer zodra dat die mannekes Vaxl 
de kieslijst in hun kamerzetel zit
ten, zijn ze alles vergeten wat zij 
gezegd hebben. Moeten ze nu op 
straat niet komen ? Het is nu veel 
slechter dan ten tijde van de so
cialisten : de melkprijzen liggen nu 
nog lager dan ten tijde van de 
boerenbetogingen. 

En daarbij. Mijnheer de Onder
pastoor, het gaat hier niet alleen 
om die melkprijzen. 

Als Zannekin met de kerels van 
het Vrije opstand verwekte, dan 
was dat niet omdat de Vlaamse 
boeren daar doodarm waren, maar 
omdat zij wilden, dat de grond, 
die zij bewerkten, hun eigendom 
zou worden. 

DAAROM kwamen zij In opstand 
tegen de grootgrondbezitters. 

En de toestand is hier nu slech
ter dan in de XlVde eeuw. iSe 
pachtprijzen en de grondprijzen 
zijn veel te hoog vergeleken met 
deze in het buitenland. 

Als de boer hier een stuk grond 
moet kopen, dan moet hij daarvoor 
onmenselijk hoge prijzen betalen, 
dikwijls met geleend beid. De inte
rest kan hij nooit uit de opbrengst 
van die grond terugwinnen. 

Weet ge hoe dat in Italië gaat ? 
Sedert de oorlog, dat is dus na 
Mussolini, dat is dus o.a. onder het 
christen sociaal-democratische be
wind is er 230.000 ha. grond in het 
bezit gesteld van de boeren. Dat 
stuk grond wordt dan onvervreemd
bare eigendom van de boer. 

pacht. Die oppervlakte van 23ü.ü0p 
ha., dat komt overeen met één 
vijfde van de landbouwoppervlakte 
van België. 

Hetzelfde gebeurt in de. Boandi-
navische landen en gebeurde ook 
in Duif-'il'inrl 

Maar... natuurlijk... dat kost 
geld. En aan de Vlaamse boer mag 
geen geld verspild worden, omdat 
alle investeringen moeten gebeuren-
ten gimste van de Waalse zwaar-
industrie en de financiële groepen. 

Wat gebeurt er in België ? Een 
jonge boer kan bij de eerste inge
bruikneming van zijn hoeve 3C0.000 
P. kriisjcn van het N.I.LK. 

Voor ,ae ter.sie negen jam ^r)Jgt 
hij dat geld aan de interestvoet 
van 3 %. Dat is alles. Zijn dat geen 
belachelijke lapmiddelen ? 

Waar is de tijd van Zannekin ? 
Waar is der ouderen fierheid ? en. . 
wanneer zal dat veranderen ? 

de klokken van de haai 

Als men de vraag stelt hoe het 
komt dat op Kerstmis 1958 geen 
enkel verzoenend gebaar werd ge
steld in zake repressie, dan blijkt 
het dat de triestige eer voor dit feit 
gedeeld wordt door Merchlers en 
Harmei samen. Zonder blikken of 
blozen verkondigt deze laatste in 
zijn naaste omgeving dat hij tegen 
de ministerraad in Merchiers is ter 
hulp gesprongen. Harmei ziet er 
niet tegen op om op Kerstdag anno 
1958 in het Vlaamse volkslichaam 
de wonde der repressie op de meest 
pijnlijke wijze open te houden. 

Wat heeft hij gedaan gedurende 
vier maanden ministerschap en dat 
na uitdrukkelijke beloften der 
C.V.P. en niettegenstaande de on
beperkte draagwijdte van de eer
ste regeringsverklaring Eyskens op 
dit punt ? Toch meende « De Stan
daard i minister Harmei nog ter 
hulp te moeten snellen... Ook nü* 
nc^ schrijft < De Standaard > : 
Harmei heeft alles voorbereid, 
waarop wacht Merchiers ? Van 
misleiding van het lezend publiek 
gesproken ! 

VIJANDEN 
van Europa 

Op bladzijde 7 van het degeiijKt' maandblad der Europese Beweging 
« NIEUW EUROPA » van juin 1958 schrijft Dr Theo Bogaerts volgende zin 
in zijn beschouwingen over de Belgische verkiezingen : 

« Intussen bewijst de verdere achteruitgang van de kommunisten en 
» de zeer geringe bijval van DE UITERST RECHTSE VOLKSUNIE dat de 
» Belg geen vertrouwen schenkt aan partijen, DIE DE THANS GEVOLGDE 
» BUITENPOLIHEK IN HET GEDRANG ZOUDEN BRENGEN. » 

Hoe gebeurt de betaling door de 
nieuwe eigenaar ? De staat komt 
voor een deel tussen met een sub
sidie en de rest betaalt de boer on
der vorm van een 30-jarige annuï
teit, waarvan het jaarhjks bedrag 
veel lager ligt dan de Tioegere 

We zouden de schrijver van deze 
beschouwing haast van moedwillige 
verdraaiing der feiten moeten be
schuldigen, want de nationalisten 
aanzien het als een belediging als 
« rechtse » d. i. soort fascistische 
groep te worden beschouwd, die het 
streven naar een Europese Federale 
Staat in het gedrang wil brengen. 

Met de allergrootste aandacht 
volgen de bewuste Vlamingen de uit
bouw van de Europese Beweging en 
het enige wat ze aan de strevers 
naar eenmaking verwijten is een te
kort aan verbeelding en een ver
waarlozing van de noodzakelijkheid 
meer belang te hechten aan de kul-
turele en volkse waarden. 

Wie met de Belgische toestanden 
niet vertrouwd is zou de woorden 
van dhr Bogaerts verkeerd kunnen 
uitleggen en veronderstellen dat het 
Vlaams-nationalisme niets anders 
is dan een soort Frans chauvinistisch 
staatsnationalisme, dat blind is voor 
de kuituur van andere volksgemeen
schappen. 

Onze vlaams-nationale partij 
streeft dergelijk fanatiek nationa
lisme niet na en beantwoordt in
tegendeel aan al de vereisten, die 
gesteld zijn om te mogen gerang
schikt worden bij de demokrat;.':rhe 
partijen en bewegingen. 

De Vlaams-nationalisten hebben 
in België nog zeer belangrijk werk 
voor de boeg. Zij aanzien het als 
volstrekt noodzakelijk de unitaire 
strekking, die nadelig is voor de 
Vlaamse belangen en die aanwezig 
is in de zogenaamde demokratische 
Belgische partijen, te breken. 

Een Vlaming, die vrij zijn mening 
kan uiten en die zulks doet met be
zorgdheid voor de Vlaamse belan
gen, beseft heel goed dat het hui
dige unitair keurslijf van de Bel
gische staat nadelig is voor het 
Vlaamse volk en alleen voordeel 
brengt aan hen, die buiten ons volk 
leven. 

Alleen wanneer de bouwers van 
het nieuwe Europa inzien dat dit 
Europa in zich de kiemen van be
roering en twisten zal dragen. In

dien men in de schoot ervan een 
België aanvaardt dat niet voldoende 
aangepast is aan het verlangen van 
het bewuste gedeelte van de Vlaam
se bevolking, alleen dan zijn ze op 
de goede weg. 

Eens dat we in België zuivere, be
vredigende toestanden kennen, zal 
het mogelijk zijn een gezond Euro
pa op te bouwen. 

Alleen nadat de unitaire s taats
inrichting van dit land omgevormd 
werd tot een federale staatsvorm, 
alleen dan is België gezond genoeg 
om als een zuivere appel bij de an
dere appelen gelegd te worden. 

Deze werkelijkheid niet onder 
ogen willen zien is als struis de kop 
onder het zand steken. Het is de 
plicht van onze jonge intellektuëlen 
zich niet onverschillig te tonen 
tegenover de opbouw van het nood
zakelijke «: Verenigd Europa », maar 
ze moeten het hunne bijdragen, <^-
dat men er ZEER DEGELIJK WERK 
zou van maken en geen mozaïek van 
bljeengedriegde lappen. 

Dezelfde Standaard schreef op 
6 maart 1953 : 

« We voelen de goedkeuring van 
de begroting van de heer Harmei 
aan als een zware nederlaag; er
ger, vermits deze nederlaag werd 
ondergaan, zelfs zonder maar een 
poging om zich te verzetten (van
wege de Vlaamse C.V.P.-gekozenen) 
als een grievende vernedering. » 

Wat was er gebeurd ? Harmei 
had op onderwijs niet alleen de 
schreeuwende achteruitstelling der 
Vlaamse ambtenaren niet willen 
herstellen, maar het percentage der 
Waalse ambtenaren nog opgedre
ven ! 

Op 13 maart 1954, een jaar na
dien, bloklettert « De Standaard » 
« HARMEL SPEELT MET DYNA
MIET ». Wat was de aanleiding tot 
die vreesaanwekkende titel ? Har
mei had het op onderwijs gebracht 
tot 17 waalse topambtenaren tegen
over 8 Vlaamse en had c nog een 
18de Waal bijgevoegd. 

Er zijn nog andere toetstenen 
om de betekenis van Harmei te me
ten : 

1) In zake het wetsvoorstel Van 
den Berghe en consoorten op de 
afschaffing van de transmutatie
klassen, heeft Harmei met een 
Pilatus-onthouding zijn zorg voor 
de Vlaamse kuituur betuigd. 

2) In zake een voorstel Seghers 
tot autonome inrichting van de 
Waalse en Vlaamse radio heeft de 
waalse C.V.P. met Harmei vooraan 
zich achter de coulissen (de kat 
wordt in het duister genepen) 
hardnekkig verzet met de meest 
weerzinwekkende chantage der 
homogene regering van toen. 

3) In zake het voorstel van Me
vrouw Craeybeckx 1954 (C.V.P.) 
om de studiebeurzen te verdelen 
over de provincies rekening hou
dend met het aantal leerlingen, 
die hierop konden aanspraak ma
ken, heeft Harmei, toenmalig Mi
nister van Onderwijs, dit idee van 
elementaire rechtvaardigheid doen 
struikelen. 

En thans moeten we dit heer
schap opnieuw dulden als voogd 
over de Vlaamse kultuuraangele-
genheden, waarvoor hij niet de 
minste belangstelling heeft en die 
hij geniepig bekampt. Een beetje 
meer liefde en waarachtige bekom
mernis is daartoe vereist en een 
beetje minder hypocrisie. 

Dezelfde man is thans ook ge
last met de zorg over het weten-
schappehjk onderzoek (de eerste 
economische rijkdom van een 
volk !) dat in België onder het mom 
van steun aan het vrije initiatief 
als het voorbehouden jachtterrein 
van de franstaligen wordt inge
r ich t 

De schoolstrijd heeft aan deze 
man in beate vlaamse kringen een 
aureool van kristelijke ijver be
zorgd. Hoeden we ons voor deze 
wolf in schapenvacht : Deze sakris-
tijn die zich hult in kristelijke 
ijver, en de meest elementaire 
naastenliefde met de voeten treedt 
telken.? het om Vlaanderen gaat. 

D.D, 

MARCEL MATÏHIJS; uitzonderlijke figuur 
(Vervolg van blz. 3) 

en koffiekan In zijn groot en 
krachtig handschrift bladzijde na 
bladzijde volschrijft, schrapt en 
herwerkt, tot een manuskript type
klaar is. Men moet ook de Vlaming 
Matthys leren kennen, die ronduit 
voor zijn overtuiging uitkomt en 
in de Vlaamse strijd zijn steke 
stond. Of nog de Matthys, vriend 
der jonge schilders en meelevend 
tijdgenoot van de Vlaamse expres
sionisten. Ten slotte Is er de Mat
thys, wars van omhaal en van klok-
ketorengeest, Matthys, de man met 
verbeelding en met het vrije vran

ke woord, waar zulks past en waar
van de literaire en vooral pseudo-
literaire kliekjesbazen schrik heb
ben. Matthys, de spreker, met de 
rijke woordenschat en het weidse 
of nijdig-korte gebaar, imposant 
en groot van gestalte. 

Zo is Marcel Matthys, een niet 
meer weg te denken figuur uit on
ze letterkunde, een dichter en een 
strijder, een Vlaming uit één stuk! 
Moge het hem gegund zijn, nog 
lang te leven en ons nog veel 

Schoonheid te schenken ! 
R. C. 
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Lezers schrijven ons Nogal kras 

We zitten in de put Leiders gevraagd ! 
Sedert de bevrijding werd ons 

land bestuurd door mensen, die 
deden aan blufpolitiek en aan per
soonlijk en onmiddellijk winst
bejag. Terwijl andere landen zich 
inspanden om ekonomisch- nuttige 
werken uit te voeren (geen auto
snelwegen voor de toeristen, maar 
autosnelwegen, waardoor havens 
werden verbonden met hun hinter
land; geen opkalefatering van 
hoofdsteden om er waterhoofden 
van te maken, maar graven van 
kanalen, aanleggen van pijpleidin
gen en industrialisatie van de ge
bieden, waar duizenden werkhan-
den om werk vroegen), hielden al 
onze regeringen sedert 1944 zich 
bezig om indruk te maken op het 
buitenland door 24-maanden op te 
leggen aan de dienstplichtigen of 
door van ons land een zogenaamde 
« oasis van vrije handel en geld
verspilling » te maken. 

Waar staan wij nu ? Met een 
deficitaire begroting, deficitair 
niet omdat we te veel besteed heb
ben aan nuttige werken, maar om
dat we het geld gesmeten hebben 
In manden zonder bodem. 

Maar is dat niet de schuld van 
de regering Van Acker hoor ik en
kelen vragen. Hij die dat vraagt 
vergeet de allerbelangrijkste rol, 
die een sterke oppositie in een de-
mokratisch land speelt of zou moe
ten spelen. 

Alle moeilijkheden die boven ons 
hoofd hangen zijn Ce schuld van 
alle politieke partijen, want zomin 
terwijl ze regeerden, als terwijl ze 
In de oppositie (doorgaans meer 
dan talrijk genoeg om zeer stevig 
en doeltreffend te zijn) zaten, heb
ben die partijen ernstig werk gele
verd. 

Waar zit Vlaanderen nu ? In de 
put, want als er zal moeten bloed 
en tranen gezweet worden, dan 
zullen die wel uit ons geperst wor
den en de Borains zullen wel vol
doende tamtam maken om ten
slotte nog de Indruk te verwekken 
dat... zij, na van weggesmeten mil
jard VI geprofiteerd te hebben, het 
kincl van de rekening zijn... 

L. D. - Genk. 

Edk jaar spuwen onze universi
teiten intellektuëlen op de markt. 

Van hen hangt de latere struk-
tuur van onze maatschappij af. Zij 
moeten leiding geven als advokaat, 
dokter, ingenieur, professor, poli
tieker, enz. Hun voorgangers heb
ben machtig werk geleverd en 
haast ononverwinnelijke moeilijk
heden moeten doorstaan, waaraan 
wij thans reeds een groot deel van 
onze Vlaamse vei-wezenlij kingen 
danken. Me dunkt dat de intellek
tuëlen, die sedert 1944 veronder
steld waren leiding te nemen van 
een veel minder allooi waren, dan 
mannen als Lieven Gevaert, Lode-
wijk De Raet, Benoit, Cïonscience, 
Dosfel e. a. Onze generatie schijnt 
aan aderverkalking te lijden en in 
plaats van als leiders hun volk 
vooruit te trekken, bukken velen 
lijdzaam hun gummiruggegraten. 

De grootste krachtinspanning, 
die ze zich durven opleggen is wer
ken In bonden en verenigingen, die 
niemand schrik inboezemen. De 
kat uit de boom kijken, noem ik 
dat. 

Daartoe is geen moed nodig en 
het brengt niets op. 

R. D. - Genk. 

verkiezingen wordt des te onbe
grijpelijk als we zien wat sinds-' 
dien gebeurd is. Regeert de C.V.P. 
niet met logemannen, ook in het 
gemeentebestuur te Gent waar ze 
nochtans over die fameuze vol
strekte meerderheid beschikt ? 
Waarom spreekt Monseigneur nu 
niet ? Nu is het toch het ogenblik. 

Ik veroorloof me nog een opmer
king. In een van Uw jongste num
mers noemt U ons volk « politiek 
onderontwikkeld ». U was niet vol
ledig. Het is ook « godsdienstig on
derontwikkeld ». 

Immers in geen enkel ander land 
en zelfs in Wallonië niet zou een 
bisschop zich zo durven te buiten 
gaan als Mons. De Smedt dit In 
Vlaanderen deed. In Oostenrijk 
voeren de bisschoppen zelfs vriend
schappelijke onderhandelingen met 
de socialisten. Voeg daar de apos
tolische zegen van Paus Johannes 
XXIII voor de Italiaanse liberale 
partij aan toe. Dat is de Roomse 
richting. Wat staat er ons te doen? 
Rome of Brugge ? Vindt U het geen 
verwarrende en voor Vlaanderen 
onterende geschiedenis ? 

L. V. - Leuven. 

Vlamingen en Brussel 
Zeg mij hoe gij u in Brussel ge

draagt en ik zal u zeggen of gij een 
fiere, bewuste Vlaming zljt met per-r 
soonlljkheid of niet. 

Deze zin kan inderdaad op alle 
Vlamingen, op alle Vlaamse firma's, 
verenigingen en verbonden toege
past worden. 

Dat een firma in het Vlaamse 
land enkel reklaam maakt In het 
Nederlands is maar normaal. 

Ze verdient daaroor geen spe
ciale vermelding of ereteken, maar 
ze verdient die wel als ze in Brussel 
ook in het Nederlands haar klan
ten en kopers aanspreekt. 

Volksunie vrienden, let daar eens 
goed op als ge in Brussel komt. 
Neemt eens extra nota van al de 
firma's, die in Brussel geregeld uw 
taal gebruiken. De firma's, die 
zulks doen verdienen uw steun en 
uw vertrouwen; de firma's, die in 
Brussel hun matrassen, bier, ma
caroni, biscuits, chocolade, enz., 
enkel kunnen aanbevelen In het 
Frans, moeten maar zorgen dat 
hun waar aan Walen verkocht 
geraakt. 

In Brussel bewijzen de firma's 
erf ze ons vertrouwen verdienen, zo
als trouwens alleen in Brussel kan 
bewezen worden of een Vlaming 
wat bloed In zijn lijf heeft. 

Als hij daar als een mossel mee-
frazelt in een vreemde taal hoort 
hl] thuis bij de mosselen. Men 
trapt er op en er blijft niets van 
over ! 

Geachte redaktie. 

Ik ontvang heden de eerste uit
gave van « Documentatieblad » van 
V.V.B, en heb onmiddellijk de ver
gelijking gemaakt met de beloo'fde 
houding van V.V.B, tegenover de 
Vlaams Nationale Partij en de fei
ten. 

Graag had ik dat U de mensen 
van V.V.B. eens een paar proef
nummers van de Volksunie stuurde, 
daar zij dit niet schijnen te ken
den. 

Diepgaande studie van deze be
richten zou onmiddellijk een volle
dige diagnose toelaten van wat 
V.V.B, in feite is. Het zou het ant 
woord geven of V.V.B, aldan niet 
een « Vlaams syndicaat is buiten 
de eigenlijke politiek > zoals Dr 
Rubbens zegt ofwel het bewijs le
veren dat V.V.B, een ondergrondse 
werving van de C.V.P. is bij de Vla
mingen; werving daar waar de par
tij door haar politiek en houding 
verliezen boekt en de buit noch
tans te rijk is om in Volks-unie-

Romc of Brugge ? 
Beste Volkunie, 

Zo pas lees ik dat onze nieuwe 
Paus er nog eens de nadruk op ge
legd heeft dat de gelovigen vrij 
zijn in de keuze van hun vertegen
woordigers, zo tot deze keuze over
gegaan wordt met voorzichtigheid 
en overleg. Deze uitspraak van Jo
hannes XXIII verrast ons niet. Hij 
loopt in het spoor van zijn voor
gangers die allen beklemtoond heb
ben dat het de gelovigen vrij staat 
Van mening te verschillen in zuiver 
politieke aangelegenheden. 

Anderzijds beleven we het dat 
diezelfde Johannes XXIII de Ita
liaanse liberale partij, die niet eens 
op christelijke grondslag staat, zijn 
apostolische zegen schenkt. Maar 
onze Mons. De Smedt gaf de Volks
unie, nochtans een partij op chris
telijke grondslag, alles behalve zijn 
apostolische zegen maar wei een 
flinke klop met zijn kromstaf. 

Als we zijn houding afwegen aan 
de uitspraak van de jongste Pau
sen dat bisschoppen en priesters 
zich buiten de zuiver politieke 
strijd dienen te houden en als we 
bedenken dat hij ons « zware zon
daars » noemde kunnen we dan ge
heel dit spel iets anders noemen 
dan grove politieke zwendel ? Dat 
zich daartoe een pastoor laat ver-
lelden, och kom, maar dat een bis
schop zo iets aangedurfd heeft gaat 
nog steeds mijn verstand te boven. 

Door zijn uitspraak heeft hij in 
feite de Volksuniekandidaten tot 
grote publieke zondaars uitgeroe
pen en deze mensen, die ge
woonlijk op godsdienstig plan nog 
een trapje hoger staan dan de 
C.V.P.-ers, aan een zwaar moreel 
diskrediet prijsgegeven. Hoe noemt 
men het medeburgers als slecht 
voor te stellen als ze dit niet zijn. 
Laster toch ? En laster is strijdig 
met het achtste gebod. Terzelfder-
tijd werden deze kandidaten be
roofd van de normale vruchten van 
hun hard werk. Men ontroofde hen 
van de stemmen die zij door hun 
werk verdiend hadden. Dat is dief
stal, strijdig met het zevende ge
bod ! 

Men zegt mij dat Mons. De Smedt 
zijn dwaasheid zou ingezien heb
ben, doch is dit wel zo ? En wie 
weet het ? Iedereen weet dat hij 
de Volksunie zwaar veroordeeld 
heeft. Zo Mons. De Smedt zich ver
gist heeft, zou hij de moed dienen 
te hebben de personen die hij mo
reel zware schade heeft toegebracht 
te vergoeden. En dat kan hij slechts 
door zijn onterende brief in te 
trekken. 

Ketje - 91ste generatie.!. Zijn tussenkomst bIJ de Jongste 

Persspiegel 
Regering mag geen 

afdreiging dulden 
De Belgische premier ziet en 

weet. dat uiteindelijk de kwestie 
van amnestie blijft drukken op het 
vredesbestand In het land. Weet 
dat er fataal een tijd komt, die het 
probleem van het Vlaamse natio
nalisme toch weer aktueel maakt 
en althans in Vlaanderen de poli
tieke verhouding zal beïnvloeden. 

Een Vlaams nationale beweging 
— gewoon een Vlaams nationaal 
bewustzijn, dat allerwegen ont
waakt — zal uiteindelijk niet meer 
kunnen aanvaarden, dat het on
recht van 1945 wordt bestendigd. 
Dat de diefstal gepleegd op het be
zit van de veroordeelden niet her
steld wordt, dat jarenlang betaalde 
pensioengelden gewoon . worden 
« gestolen » en gestolen blijven. Dat 
de kerkers gesloten blijven. Dat 
België zijn Vlaamse geleerden en 
kunstenaars... in het buitenland 
Jaagt. Dat België Vlaanderen dwingt 
zich te vernederen... enz. 

Goed, maar het « verzet » roert 
zich! Het zal later bhj ken dat 
werkelijk Vlaanderen niet gediend 
werd door het... « Verzet » ! Het 
wordt iedere dag duidelijker dat 
wel het konununisme door het 
verzet werd geholpen. Er komt 
geen geschiedenis van het verzet... 
en zelfs in de Belgische kringen 
rijst meer en meer twijfel over de 
betekenis van het verzet voor de 
oorlogsgebeurtenissen zelf... 

Bestraffing door België ! Het zal 
ooit moeten blijken of van het 
Vlaamse standpunt die bestraffing 
verantwoord is. De wijze waarop 
thans in Vlaanderen — in de brede 
lagen van de bevolking — over de 
repressie wordt geoordeeld, laat 
ons toe te verklaren dat Vlaande
ren wil verlost zijn van die kanker, 
van dit vieze gezwel. Maar het ver
zet — dit wil zeggen de kopstukken 
van het verzet — dreigen met her
rie, ofschoon zij allang niet meer 
door hun troepen worden gevolgd. 
De regering mag geen chantage 
dulden ! 

Uit « Toren > (novembernum
mer), orgaan van de abdij van 
Tongerlo. 

Mark Eyskens 

Op een goed zichtbare plaats, 
nl. als eerste bericht onder de da
gelijkse rubriek « Echo's -> maakte 
De Standaard van 24-11-58 wereld
kundig dat de zoon van eerste-
minister Eyskens, Mare, die thans 
zijn militaire dienstplicht vervult, 
benoemd werd tot adjudant-kan
didaat reserve-officier. 

Daartegenover verscheen in het
zelfde nummer van dezelfde krant 
haast verloren tussen andere 
nieuwsjes, ergens onderaan op de 
tiende bladzijde een motie van het 
Algemeen Vlaams Oud-hoogstu-
dentenverbond, waarin naar aan
leiding van het veertiende Kerst
feest na het einde van de oorlog 
aangedrongen werd op een politiek 
van verzoening en de invrijheid
stelling van alle politieke veroor
deelden geëist werd. 

Hopelijk is de volgorde van deze 
berichten geen weerspiegeling van 
de rangorde dèr waarden die gel
den op de redaktie van De Stan
daard. 

A. R. - Leuven. 

stemmen te laten verloren gaan 
In dit eerste Documentatieblad 

wordt vlug geteld naar volgende 
pers verwezen : 
De Standaard : 55 maal, 
Nieuwe Gids : 31 maal. 
Handelsblad : 4 maal. 
De Linie : 2 maal, 
Het Volk : 24 maal, 
Gazet van Antwerpen : 9 maal, 
Vlaamse Oudstrijder : 1 maal, 
Nieuws van den Dag ; 8 maal, 
Laatste Nieuws : 8 maal, 
Brusselse Post : 4 maal, 
V.E.V. berichten : 1 maal, 
Le Soir : 1 maal. 
De Volksgazet : 3 maal, 
La Libre : 1 maal, 
La revue du conseii économiquo 
Wallon : 1 maal, 
De Volksunie : ONBEKEND. 

De opmerking die men zal geven : 
V.V.B, houdt zich buiten de politiek 
dus citeert geen partijblad gaat 
niet op wanneer men de aange
haalde pers dei' andere partijen 
kontroleert. 

V. L. - Gent. 

SLAVENDRIJVERS 

Wij voelen ons niet als slaven
drijvers, wanneer wij Italiaanse ar
beiders aanwerven, die hun land 
moeten verlaten en 1.500 km afleg
gen om in België te komen werken. 
Wij hebben geen gewetensbezwaren 
om een systeem te laten voortduren 
waarin Vlaamse arbeiders iedere 
dag 80 km moeten afleggen om te 
komen werken in de koolputten van 
Henegouwen, terwijl 40.0C0 grens
arbeiders zich iedere morgen naan 
Frankrijk moeten begeven. Wij 
zijn niet geërgerd over het feit, 
dat 100.000 inwoners van de pro
vincie regelmatig naar Brussel 
moeten komen, al wonen zij daar 
soms zeer ver vandaan. 

Maar wij beschouwen het als on
menselijk dat die onfortuinlijke 
Borinage-arbeiders door de sluiting 
van sommige koolmijnen gedwon
gen worden om zich 15 tot 20 km 
te verplaatsen. 

(Prof. F. Baudhuin, in 
La Libre Belgique.) 

De krant van Kiebooms 

Las U volgende zin in « De Gazet 
van Antwerpen » ? 

« Tot een besluit is het donder
dag in de Kamer niet gekomen, 
omdat de vergadering voortijdig 
diende geheven, bij gebrek aan vol
doende elektrische stroom... Die 
« panne » viel voor tijdens de tus
senkomst van Unie-man Van der 
Eist. Juist toen hij in volle gloed 
poogde de « Vlaamsgezinde flamin
ganten » van de C.V.P., zoals hij 
dat uitdrukte, te bekeren voer zijn 
opvattingen, vertikte de kabel het, 
mogelijk omdat die afkomstig is 
uit een Waalse fabriek, zoals alle 
elektriciteitskabels in ons land. » 

Dit is dan het proza van een on
zer leidende kristelijke bladen uit 
de kulturele hoofdstad van Vlaan
deren. 

128 jaar verbitterde strijd om de 
redding van ons volksbestaan op 
kultureel en ekonomisch gebied 
tracht men hier met een sarkas-
tisch volzinnetje de nek om te 
wringen. 

Hebben Gezolle, Ve.rlest en Ro-
denbach dan te vergeefs geleefd ? 
Hebben onze IJzer jongens tever
geefs geleden en gestreden ? Heb
ben duizenden uit ons volk vruchte
loos geofferd om tot dergelijke ma
terialistische ontaarding te voeren? 

Heeft Kiebooms hun hoofdredak-
teur te vergeefs gepoogd voor de 
verkiezingen de Vlaams nationalist 
uit te hangen ? 

Vlamingen, één zaak is duidelijk ! 

Als de verkiezingen niet nabij 
zijn achten de « Vlaamsgezinde » 
C.V.P.-kranten het zelfs de moeite 
niet Vlaamsgezindheid te veinzen. 

DOOR PROPAGANDA 

van MAN tot MAN 

WERFT IEDER LEZER 

EEN NIEUWE LEZER 

Abonneer nu op 
de Volksunie 
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VOOHZITÏER VAN DER ELST TE 

ql^rtT OP GEESTDRIFTIGE VER-

GADEUING 

Zatf^rdag 13 december had m de 
hcrber? Vhssinge te Brugge een al
gemene arrondissementele veiga-
dormg plaats van de Volksunie-
Brugge, in aanwezigheid van onze 
algemene voorzitter, volksvertegen
woordiger Van der Eist. Aan de 
bestuurstafel waren gezeten behal
ve de algemene partijvoorzitter 
kameraden Uebondt, oud-gouw-
voorzitter, Devoldere, gouwvoor-
zitter, Van Tulden, arrondissemen
teel voorzitter en Van In, onder
voorzitter. Afvaardigingen uit 
Veurne en Diksmuide woonden de 
vergadering bij, waarop talrijke 
militanten en belangstellenden uit 
het Brugse aanwezig warerl. De 
vergadering werd geoper-i met een 
we'lkomwoQrd door voorzitter Van 
Tuiden, waarop Mr. Van In 
rile werking in het Brugse toe-
iichtte. Spreker vestigde (}e aan
dacht op de plaatselijke uitgave 
van de Volksunie, die « De Sleu
tel !> gedoopt werd, niet om aan het 
fameus sleutelplan van Eyskens te 
herinneren, doch om de sleutel te 
vormen tot har t en geest van de 
Vlaamse mensen in het Brugse. 
Deze uitgave zal geregeld ver
spreid worden met allerlei richt
lijnen en nieuwsjes betreffende de 
VU-werking Mr. Van In dankte 
speciaal allen, die voor en na de 
verkiezingen hun steun aan dg 
VSBi-iBnigge verleen-d hebben en 
sprak de hoop uit, dat de VU nog 
st^fds het vertrouwen en de steun 
van deze mensen zou genieten-. . *. 

Hij riep de aanwezigen op tot 
daSÖ'Wfehkeii/k' 'altti'é""tëri''̂ êiria"f de 
paftij tin 'hefifl-rondUsemébt 6ruè-' 
g)e 'te kürinen uitbbuwen. '' 

Vferöèf nödl̂ at'hb "^J^m-'le& 
uiU,\met"rariger^«ï?^<ie m^^; 
mutualiteiten 't!e s'têuiien doch ' lïd 
te Vorden Vttn éen onafhankelijjcel 
rfiutualitfelt; dte^ihdéhs' véi^lezi'n-
ge'n de gelHfefi''%dR'̂ (3e" Vlf-'menleni 
niet te^en hen zal aanwenden. 
Spi'è'ker' schandvlekte in dit ver-
bSLüh het misleidend optreden van 
zo^er^aamde « Vlaamse kiezers », 
dfe' slechts Vulèaire handlangers 
varr de CVP. zijn. Na Mr. Van In 
sprak dhr Devoldere als nieuwe 
gouwvoorzitter een kort qn kracht-
da.dig woord tot de aanwezigen, om 
hen aan te zetten vooral op sociaal 
gebied bedrijvig te zijn en de 
Vlaamse massa Vlaamsbewuster te 
nv$k&n.,« We meeten het ongeduld 
bBzitten, om macht te veroveren,-
t e a emde te bewerken, dat men 
met ons rekenitïg houdt T>. Ook hr. 
De Bondt kwam bondig tussen
beide, om de vu-mensen aan te 
zet^;en, revolunionairder te zijn, 
niét langer te-smeken doch te ei-
seri e-h door d'^'len eehoor af te 
dwïnéen. " ' • " ' •' > ' 

Ten slotte sprak Mr Van der Eist 
m-' een meesterlijk betoog de ver-
gaderlné gedurende ruim ander-
hajf ^l^J toe. Met de grootste aan-
da.cht luisterden de aanwezigen 
naar zijn ruim omvattende en za
kelijke ontleding van de politieke 
tpestand en de gevolgen, die daar
uit te voorzien zijn, op het alge
meen vlak en meer m het bijzon
der op het terrein van de VU 

Onze nationale \oorzitter werd 
bij het einde van zijn lede harte
lijk toegejuicht en beantwoordde 
dan enkele MaarN door a'\nwezi-
gen ffesteld 

S T - V U ANDEREN 

GtSr -EÏKLO 

Donacidag 18 december greep 
te Gent in zaal Hoeland onze eer
ste volksvergadering plaats sedert 
de verkiezingen van 1 juni 1958. 
Deze ;bii eenkomst' kende een grote 
bijval. Een talrijk publiek vulde 
de zaaJL en onder -de aanwezigen be
merkten wij met voldoening de 
aanwezigheid van heel wat mensen 
die zich. op de verkiezingen van 1 

juni op onze lijsten hadden kandi
daat gesteld. Wij zullen hier niet 
overgaan tot een opsomming van 
de vele vooraanstaanden onder de
ze aanwezigen, waartussen wij 
c m . een vijftal dokters uit het 
Gentse mochten noteren. 

Ingeleid door voorzitter Jos De 
Moor, mocht de vergadering als 
eerste spreker Dr Leo Woutei's be
groeten, de man waarvan men zon
der overdrijving mag zeggen dat 
hij zijn gehele leven in dienst heeft 
gesteld van de ontvoogdingsstrijd 
van het Vlaamse volk. 

Vooraf bracht onze sympathieke 
Gentse voorman een warme hulde 
aan Dr. L. Elaut welke die namid
dag in de Aula van de Gentse Uni
versiteit, op schitterende wijze de 
tweede en laatste proef — een 
openbare les — tot het bekomen 
van het aggregaat in de geschiede
nis van de geneeskunde, had afge
legd. Een voorbeeld van taai door
zettingsvermogen en Vlaamsae 
trouVv voor onze jeugd ! — Toen de 
61-jarige chirurg en wetenschaps
mens later in de loop van de avond 
zijn intrede in de zaal deed, werd 
hij door de rechtstaande aanwezi
gen op een langdurig en geestdrif
tig applaus onthaald. Thans luidt 
het wachtwoord :̂  Dr. Elaut op
nieuw professor aan de Gentse 
Universiteit ! 

Spreker hekelde in scherpe be
woordingen het verbond dat onder 
de leiding van dtir Eyskens Werd 
gesloten tussen de KRISTELIJKE 
volkspartij en de liberale VRIJ
METSELAARS en waarbij de 
Viakmse fepla'^géh ' natüürlij'k 'WeeH 
e^W'^&b \tólÈ'^^H=td'plaïf' ^^èi^lëftS 
ge'scTióven'. - ' " ' ^ - ' M - •. • i' 

!'.y«a'volgens handelde iuji ov^r de 
vorming waixriihet>}''C.VP.-hberaal 
schepencolleèö Vs i (S3n*. «•Siiepbaij'j' 
deed hij de vergadering opmerk£n 
D4T REEDS ypQR DE G^JVJEfiNT^ -̂
VERÏilIE^INGÜJvr BÉSPREKÏNC^EN. 
W'A'REN GEV'ÓERD TU3SEN 'BE
PAALDE KOPSTUKKEN VAN t)E 
GENTSE C V P en DE LIBERALEN, 
MET HET OOG OP EEN SAMEN
GAAN NA DE VERKIEZINGEN. Dr 
Leo Wouters had hèt dus volkomen 
bij het rechte eind toen hij wei
gerde in de C.V.P -val te lopen (no
ta van steller dezes) In dié om
standigheden had de CV P.-léidinfe 
natuurlijk al zo graag gehad dat 
de Volksunie bij de gemeentever
kiezingen wel ware opgekomen, om 
dan achteraf met èen farizeeers-
gez;pht aan haar kiesvee te kun
nen, .wijsmaken .da t ze -door de 
schuld van de scheurmakers thans 
verplicht was naar een bestuurs-
partner te zoeken. Waar de Volks
unie bij de verkiezingen van 1 ju
ni te Gent circa 5.000 stemmen be
haalde, is het immers voor eenieder 
duidelijk dat de CVP. bij de 
gemeenteraadsverkiezingen slechts 
de meerderheid heeft behaald — 
met een goede 500 stemmen over
schot — dank zij het niet opkomen 
van de Volksunie. Nu schrikt de 
CV P. voor haar verantwoordelijk
heid terug en zoekt steun bij de 
liberale logemannen. Zoals op na
tionaal plan wordt ook hier op 
plaatscliik plan « de ziel van het 
kind ï toevertrouwd aan een libe-
lale logeman ! 

En zeiïgen dat men op 1 juni 
'•- zwaar zondigde » door niét voor 
de C.V.P te stemmen ! Blijkbaar 
is het niet zondig de viijmetselaars 
ir het bestuur van de stad Gent 
binnen te h,<len, waar deze door 
toedoen van de Volksunie waren 
buitengesloten ' — De huichelarij is 
nog niet uit de v\ereld ! 

Een oud-minisier Van den Daele 
die de legeiing Eyskens zijn ver
trouwen weigerde zogezegd, omdat 
er te weinig Vlamingei;i in zitten, 
vindt er blijkbaar geen graten in 
deel uit te maken van het Gentse 
.schepencollege dat voor meer ,dan 
de helft uit rabiate franskiljons be
staat. Of is het voldoende dat HIJ 
er maar bij is of dat hem bepaalde 
beloften worden gedaan In zake 

VI) Il "/ 1 '^•i". 'v 

j'V O'.N 'j'l -'.' ^^ i j l . 

zijn verdere ,car̂ léi;e,j.pi;̂ dat; ,lfiu zou 
zwijgen als veJ;|iPi9Cird.,i' . ÖQk die 
« grote Vlamii^g f SclpMni bereid 
zijn Vlaamse .cv ĵ-̂ iuiging te ver
kwanselen , voqî , 5̂ êf̂ , 1^0^ lipzen-
s o e p .. ' ,,ft/] ^ i| \q,-., ,^ 1 

Na de interessatité liitéenizetting 
van Dr. Wotitef^|' werhen enkele 
richtlijnen verstrekt klsmede een 
oproep gedaan ' tot" &^nji^uiting, In 
verband met de Vlasî ngè Ziekenkas 
Oustanding. 

Terwijl onder de'leiding van Luc 
Maeessens een paar Vlaamse liede-
len werden uitgevoerd, v̂er̂ 3 een 
omhaling gedaan' Öiè de som van 
3.500 frank opbracht (en niet 2.500 
zoals in de zaal wCfd medegedeeld). 

. M-O I 

Vervolgens kwanv onze volks
vertegenwoordiger Mter Frans Van 
der Eist aan het i woord. In een 
nuchter, helder en toch meeslepend 
betoog, handelde hij in de eerste 
plaats over de zeer-ip^oeilijke om
standigheden waaria de Volksunie 
de verkiezingen vam 1 juni moest 
ingaan. De C.V.P. vier jaar in de 
oppositie, de sektaire politiek van 
de linkse regering in zake school-
kwestie en benoemingen en vooral 
de scherpe — ONVERANTWOORDE 
— tussenkomst van de kerkelijke 
overheden, vormden een samenloop 
van ongu?i*tigeA<Bpistandigheden 
waartnéde ••'^'öe^'^Hnaaijil-nationale 
partij nooif' te viSVen-in dergelijke 
mate had af te rgkenen 

Tot slot deed arrondissements-
sekretaris Jan Sleurs een oproep 
opdat nieuwe medewerkers zich 
zouden melden. Met een geestdrif
tige Vlaamse Leeuw werd deze zeer 
bemoedigende volksvergadering be
sloten. 

GOUWVERGADERING 

Alle leden van de arrondisse
mentele raden van Oost-Vlaan-
deren, alsmede alle kaderleden 
en propagandisten uit de gan
se provincie worden opgeroe
pen aanwezig te zijn op de ver
gadering welke plaats vindt op 
zondag 4 januari 1959 te 10 uur in 
zaal Roeland. Deze vergadering zal 
grotendeels gewijd worden aan de 
voorbereiding van de grote amnes
tiemeeting welke te Antwerpen ge
houden wordt op zondag 8 maart. 

AFDELING GENT 

Eenieder welke wU mede werken 
kan zich aanbieden op de maan
delijkse vergadering welke gehou
den wordt telkens de 2de dinsdag 
van elke maand te 20 uur in Roe
land. Voor de voorbije volksverga
dering werden in het Gentse 20.000 
strooibiljetten verspreid. Het plan 
bestaat dit nog af en toe te doen; 
hiervoor ondermeer zijn vele han
den welkom. -

'i 
>9 i>lt 

! ^ 

^mt^^-c-'-i V 
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..^torschiUende vaw.die'ongunstige 
facioyen zuUcift' ecJtoter l a r d e toesla 
komst geheel at - ai^thans ! gj-oten-
d^el?:',wsgvaUen. De» wijziging ^v^n 
de ijfieswetgeving .en. de zelelaan-
passing zullen ongetsKijteld de kan- i 
sen van de kleiner^ partijen ver
groten. De C.V.?.TW-4e-oppositie 
zal weer eens haai;, onmacht en on
wil in zake de VJ^ap:>se problema
tiek aantonen. ^ \ nationaal 
schoolpakt door d^ ö"^ nationale 
partijen goedgekeurd en waaraan 
ook de kerkelijk.!»^ overheid bjj 
monde van Monseigneur Daem 
haar zegen heeft gemsyen, ontneemt 
de Kerk in dit .land elk motief of 
voorwendsel om n,óg ten bate van 
één bepaalde partij_ iri de kiesstnjd 
tussen te komen. Dit alles opent 
voor de Vcdskaunie nieuwe- mogelijk
heden. • .ji i-'*.i »,-

, -•).*:. . -
Spreker Jianc^lde verder,over de 

schandelijke, acht^roiitstelling van 
de Vlamir^èn bij h^t samenstellen 
van de ƒ regering,/^Éyskens-Lilar. 

Meer dan de helft vk'n^ide ministers 
zijn Brusse?laars lif i Vlaamse » 
franskiljons. De 3 "̂̂  ïransspreken-
den welke ""91aahdert!n telt, worden 
in de regerihg dodf niet minder 
dan vijf ministei;?^j^ertegenwoor-
digd. En di-|,, onder, .df l?idj,pg van 
de < flar^mgapt ^.(.ïjysk^ns! 

Uit de -eefSte 'indï-ükkert welke 
hij in het Parlemenf'ópde^d. blijkt 
dat alhoewel dé"Aï€'ërderheid der 
Parlementsleden 'Vlamtng'en mogen 
genoemd worden? dè''Woordvoeders 
van de grote partijfeïi bij'na Aiitslui-
tend Walen 'öf i fsanskfl-jons zijn. 
De Vlaamse ' gekozenen ' van de 
Ideurpartijén %\\a. eéft 'JSteï ja
knikkers en mëélopeKs die slechts 
op een gegeven' lekeaa- faun mond 
mogen opendoen Q^ in d€ handen 
klappen... ' 

Daarom is net van zo g);9ot be
lang dat de' Vlaamse-n^iionale 
stem er kan weerklinken. De stem 
van één Vlaams^/t^ionaal geko
zene maakt e^(^] 
druk dan de h l ^ p 
Kultuurverenigfej 

Na zijn a a i ^ 
werd Mter ^ n 
tig toegejuicht 

,de rede 
ddruch-

B R A B A N T 

ARROND;[SSEailENT .x> vvvy.0 ^o-* 

BR«̂ steï.. MTV^\ ;,':.!". t.fh-,ÏÏS 
ifoucia'g,' Ï4 r è^er 'vofji'd' l;e " 1 ^ , u„ 

In de z|ial van St. Michiels te Brus-
seL- een^ gro^ , v^lk^Ye^ade^yji^ i 
plaats. „, ,. , -,,-^„v ,•!«,•! M) }n,). 

De' ófit^bmst bVèrtró'f 'allfef •:^^t;•' 
waöriting'en '• Vblksve'rtegenwooi-di-'' 
getmV F. Van"'(5ëf"ÈI^t'è"A""è'óuil^-'' 
voorzitter Mr. Daniel "ÏJè Coninck' 
w^wn,ejiene^ns>a*in\^ezig- .- ^\^^ i-^ • 

Ohze ' voorzitter- 'DT. ' Boucher^' 
opent de vergadering en verleent 
het woord aan onze ondervoorzitter 
kameraad Steegmans, die een op
roep deed om zo vlug mogelijk van 
wal te steken met het oprichten 
van een echte Vlaamse jeugdvere
niging. Onze kinderen zegt spreker 
ten rechte, verwateren in de hui
dige bestaande groeperingen, die 
oppervlakkig de ene nog meer dan 
de andere, vlaamsgezind zijn. maar 
met de verkiezingen onze kinderen 
tegen ons ophitsen, en er politieke 
propagandisten voor unitaire par-' 
tijen van maken. 

Dan spreekt Dr. Leo Wouters. 

De verkiezingen van 1 juni, ver
klaart spreker, hebben onze ver-
verwachtmgen niet in vervulling 
zien gaan. Laten wij de feiten on
derzoeken, en in alle nuchterheid, 
de oorzaken onder ogen nemen. 

De onwetendheid en onbewust-
zijn van onze Vlaamse massa, uit
gebuit door de Vlaamse dagbladen 
met aan het hoofd onze sublieme 
« Standaard s>, die maar steeds met 
ouderwordende en verroeste cli-
chees uitpakt over wantoestanden 
op ministene zus en zo, en, dreigt 
dat het nu werkelijk de spuigaten 
uitloopt, en het de allerlaatste maal 
is geweest, dat men de Vlamingen 
kan bedriegen ! 

Tot, . ? ja .. tot zes maand voor 
de verkiezingen. Dan gaan de ver
roeste clichees de onderste la in en 
dan, gaan wij toch nog maar eens, 
voor de laatste, maar werkelijk de 
allerlaatste maal ons vertrouwen 
.schenken, en de C.V.P uit het slop 
helpen, want zij alleen heeft de 
sleutel om de Vlaamse proble
men in de kast te sluiten ' Eens 
de zaak m kannen en kruiken, ko
men de verroeste clichees heropge-
poetst uit de schuif te voorschijn 
en och arme, . Heren Ministers, 
opgepast hoor ! De Standaard, staat 
met het vlammende zwaard wre-^-
kensgereed klaar, en wee de ver
maledijde.» ,v',-., nv,. 

De antivlaaams christelijke be-
noemingspolitiek van de linkse re i , 
gering die vele' i impatisanteh, ulfl* 
materiele noodwendigheid, hetaiiea''' 
doen besluiten, toch C V P . te stem- ' 
men. 

De linkse schoolpolitiek, die d e ' 
overgrote massa der Vlaamse ke^tOf, 
lieken voor een zwaar economisch 'i 
probleem stelde. .̂ 

De door de C.V.P, onder leug'^h- | 
achtige vorm, ingeroepen hulp Öer f 
geestelijke overheid. ^ \ 

Spreker stelde de dubbelzinnige 
houding van de C.V.P. onderhande
laars (De Schuyfeleer) aan de dag. 
Bij een onderhoud, na de verkï«- ' 
zingen met mijn gewezen jeuéö- ' 
vriend Mgr. De Smedt, zegt spreker, ' 
verklaarde Mgr. dat hij tot zijn ' 
spijt, tot zijn optreden besloot, na - i 
dat de C.V.P. onderhandelaar hèn»' 
persoonlijk uitdrukkelijk had ge
zegd, dat de V.U. geweigerd had een' 
akkoord te aanvaarden, om voor de i 
senaat niet op te komen. Verbazingp'i 
en misnoegdheid van Mgr. toen iUj ' 
vernam dat de V.U. aan de C.VJP. 
had voorgesteld, zich te onthouden 
voor de senaat op voorwaarde, daf 
de V.U. 1 provinciaal senatorszetel 
zou toegewezen worden, voorstel d'aï 
dooi de C.V.P. onderhandelaars %t^" 
weigerd werd, terwijl ze met 'de' 
tussenkomst der geestelijke ovét - ' 
heid dreigden als een voldongen 
feit. 

Na een korte onderbreking, 
neemt, kameraad A. Van Malderen 
het woord. 

Van Malderen' ' Voor ons is hefi. 
Achiel, kort weg Klein is zijn vooo<*c 
komen, scherp zijn wezen, scherjy' 

.zijn woord, scherp als staal zijn 
ideaal Dubbel scherp zijn aktie tén 
bate van zijn ideaal. ' "- <,f|0ötf 

C V.P, Waar is uw sleutel ? V7J4̂ gf,; 
spïafcfr. 'Wi^tee vwaarborgen bfedfc, 
gij om uw beloften te vervullen ^^ 
100 miljoen voor testgebieden., ,807 j 
rinag« en Hageland, een bespotr^i 
ting ! Gij kunt wachten Waasland-r^ 
Noord^rkempen ~~, Oost- en West-
Vlaanderen met ès '*o 'der aktóè^e 
bevolking werkloos..^ , <• *>"•-.> 

m-,(j ..-<u>«.iwv v^3^/Wl&^j^ 'ist^.'^rjtv *''ï*^ 

Het belang van onze ziekenbus"' 
Opstanding, zegt hi*j, wordt ook melï^ 
voldoende begrepen d©or onze meiW; 
sen» Het is een plicht voor iedeiJ • 
Vlaming, zich bij onze kas aan t e , 
sluiten, en hun steun aan de u n i x 
taire ziekenkassen te onttrekken. 1 
Dank zij het behoorlijk beheer van 
onze kas, kunnen wij, voor de bi j 
komende verzekering die bij ona, 
maar 17 F. per maand bedraagt, en 
merkelijk lager komt dan bij,, 4*/ 
kleurkassen, grotere voordelen be
zorgen. Achiel doet een oproep 0 ^ 
bij onze kas aan te sluiten. Kunneai'' 
wij de dl ie duizend ingeschréVenèa'< 
bereiken, dan mogen ' wi j ' e«H>.'' 
Vlaams verbond stichten. 

Onze pennirigmeestet} kaöieraïfA^' 
van' der Sickel, Was tevreden. Irftsv 
mers een omhaling bracht hem -Aé^\ 
som van 1.625 F. in kas. ^ 

P. Leplak 
i.^i,^,'-- y d*th-i 1 

DAMES, i:̂  
U wenst pels? ' ' m^^M^'i^^ i lS') 
U wenst een pratKi^'Wan '*«* -
bontmantel ? 
Koopt vol vertrouwen in het j 
huis 

Willy CLAYKENS - NEVEN/' 
Oudergemselaan, 328, Brussel' \ 
Tel, 48.37.01. Alle inlichtingen. ,' 

BERICHT 7 .;,T ' 
Een gedeelte van ons bewegiu^ST-, 

leven werd tot volgend n umiper 
verschoven. • , , 

LI M BURG 

HASSELT i--^^, 

Te Hasselt waren voor KetstniïS 
Volksunieplakkers op tocht. 

LANAKEN >j 
Ook hier waren onze plakker;?' 

tocht. Zoals altijd werd het xfrér 
keurig, en netjes in orde gebrach» 
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Ha! verzet en de Amnestie 
TOESPRAAK VAN DE HEER BRIENEN 

Uit de toespraak door de heer Brienen, algemeen sekretaris van het 
Vlaams Verzet gehouden op de jongste amnestievergadering te Gent wen
sen we volgende delen weer te geven : 

...Wat de amnestie betreft, zai 
ik 'tl crenhartig mijn mening zeg-
gfn : de vlaamsgezinden die in 
beifie oorlogen de hulp van de 
r"i,"sers hebben aanvaard, alleen 
r:iSv het doel het Vlaamse Volk te 
dienen; 

zij mogen zich vergist hebben f 
zij mo;;pn op een verkeerd paard 
gewed hebben ! 

zij mogen gezondigd hebben tegen 
de wett/cn van hun land ! 
toch verdienden zij geen straf. 

Wel de heren te Brussel, de 
steixnpilaren van het verfransend 
B( iglsch regime van 1830, de gro
te schuldigen ! Zij alleen zijn ver
antwoordelijk, zij alleen hebben 
zovele eerlijke en hoogstaande Vla
mingen in de armen van de Duit
sers gedreven. Zij alleen moeten 
gestraft worden, maar niet hun 
slachtoffers. Daarbij, het regime 
dat zij vertegenwoordigen is een 
anti-nationaal regime, dat ons in 
1830 werd opgedrongen door de 
fransgezinden van die tijd, met 
do hulp van Franse bajonetten. 

Stel U een ogenblik voor dat de 
Duitsgezinden van de laatste oor
log er zouden in slagen met de hulp 
van een Duits leger van ons land 
een Duitse Staat te maken ! 

•' Dat is ondenkbaar ! zult U zeg
den. 

Maar zoiets is gebeurd in 1830, 
*anneer de fransgezinde collabora
teurs van de Franse Republiek en 
van het Franse Keizerrijk, met de 
hulp van een Frans leger, van Bel
gië èen Praflse 'Staat hebben *ge-
maakt, met het doel ons land aan 
Frankrijk uit te leveren. 

Dit 100 % inciviek regime dat te 
Brussel nog steeds aan de macht is, 
ên nog steeds hoopt erin te 
slagen gans België te verfransen 
is duizendmaal schuldiger dan die 
vele eerlijke en hoogstaande Vla
mingen, die meenden goed te doen 
met de hulp van de Duitsers te aan
vaarden, alleen met het doel het 
Vlaamse Volk te dienen. 

Te kort aan 

revoiutionairen 
-.'.. De Vlaamse Beweging heeft 

haar doel nog niet bereikt. Wij zijn 
halfweg blijven steken... Met een 
onuitputtelijk geduld wachten wij 
op de beloofde gelijkheid In rechte 
en in feite I Geen volk In Europa, 
ja in de ganse wereld, met een kui
tuur en met een groots verleden 
zoals het onze, zou maar één en
kele dag dulden wat wij sinds meer 
dan honderd jaar dulden ! 

Hoe komt dat ? 

Het is zeer eenvoudig 1 Wij zijn 
een goedzakkig volk geworden, om
dat wij geen revolutionairen meer 
willen zijn. Sinds 1830 wachten en 
hopen wij, en doen wij beroep op 
de wettelijkheid, terwijl de wette
lijkheid zijn voeten veegt aan ons 
en aan de wettelijkheid. 

Wij moeten dus opnieuw revolu
tionairen worden, 

wij moeten opnieuw revolution-
nair gaan denken, 

^ moeten opnieuw revolution-
nalr^gaan handelen 1 

Want het is juist de revolutio
naire geest die ons ontbreekt. 

Wanneer de wettelijkheid toelaat 
dat de taalwetten worden gesabo
teerd, wanneer de wettelijkheid 
toelaat dat de talentelling vervalst 
wordt, wanneer de wettelijkheid 
toelaat dat wij als Nederlands
talige meerderheid in ons eigen 
land en in Kongo worden miskend, 
beledigd, bedrogen en bestolen, 
door het gehaat verfransend regi
me te Brussel, met de medeplich
tigheid van de verraders in het 
parlement, die ons zogezegd aldaar 
vertegenwoordigen, maar die ons 
daar dagelijks verkopen en versja
cheren; 

Wanneer dat alles ongestraft 
gebeuren mag, dan stelt de wette
lijkheid zichzelf buiten de wet ! 
Dan blijft ons geen andere uit
komst over dan te vechten voor ons 
bestaan, zoals de Algerijnen nu, 
zoals de Ieren vroeger hebben ge
daan ! 

Of zouden wij soms minder moe
dig zijn dan de Klauwaerts ? En 
dat waren nu eens revolutionai
ren !Dan de Geuzen ? En dat wa
ren nog grotere revolutionairs f 
Dan de Boerenkrijgers ? Jammer ! 

dat \»ïiren onze' laatste revolutio
nairen t Gelukkig hebben wij nog 
in de eerste Wereldoorlog de IJzer-
soldaten en de AktiVisten gekend; 
en in de tweede Wereldoorlog : de 
Oostfronters, de Vrijwilligers in de 
Brigade Piron en de Helden van 
het Verzet, die 'allemaal, zonder 
een uitzondering, elk op zijn ma
nier, bereid waren het hoogste 
offer te brengen om het bestaan 
en de vrijheid van hun volk te 
redden. 

Jaren reecjs zTin^en wij dat man
haftig en revolutionaire lied : 
« Wie niet dapper is kan naast ons 

niet staan, 

» Ons wacht de harde strijd, 
» Wij zij bereid ! > 

Bereid waartoe ? Toch niet om 
eeuwig Lamme Goedzakken te blij
ven ? 

Toch niet om eeuwig te blijven 
klagen, smeken en bidden als een 
willoze kudde van lamme en tam
me zwakkelingen ? Of zijn wij be
reid als één man te marsjeren, en 
het regime van onze schande te 
Brussel omver te werpen, met een 
enkele krachtige schop ? 

Wij allen samen kunnen zoveel 
verwezenlijken, als wij maar wil
len ! Als wij maar durven ! 

N.N.B.S. en Vlaamse WerkHede; 

Ons Vlaams Verzet zal groeien en 
groeien tot wanneer het een echt 
Verzet zal geworden zijn ! 

Lezer, 
;»-s«©$««««fSs5^'!>«^s$^. 

Wilt U op de hoogte blijven van de Vlaams-nationale strijd, 
koop dan geregeld « De Volksunie » bij uw dagbladverkoper of 
abonneer U. 

voor een jaar : 100 F. 

voor een half jaar : 56 F, 

is'torting op P .R . 5445:46 van Wim Jorissen, Brussel 
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Smaad aan Eredienst niet weerhouden 
Op het einde van mei werd in 

•jSille kerken van hef bfedotn Brugge 
Öe beruchte brief van Mgr De 
Smedt, bisschop van Brugge, voor
gelezen, waarin deze het uitbren
gen van een stem voor de Volks
unie als zwaar zondig en in gewe
ten verboden bestempelde. 

Dit gaf in talrijke kerken aan
leiding tot een stil en waardig 
protest van gelovigen, die deze 
openlijke inmenging in de verkie
zingsstrijd, uitdrukkelijk ten voor
dele van de C.V.P., niet met hun 
gewetensvrijheid in overeenstem
ming konden brengen. In de kate-
draal van Brugge zelf verlieten 200 
gelovigen de hoogmis, die werd 
opgedragen met pontificale assis
tentie van de bisschop. 

Ook in andere kerken betoogden 
gelovigen op dezelfde wijze tegen 
deze ongehoorde gewetensdwang, 
waarvan de Vlamingen andermaal 
het slachtoffer waren en in ergere 
mate dan de linksen werden ge
brandmerkt. Na de mis in de 
hoofdkerk van Brugge werden 
vlugschriften uitgedeeld, waarin de 
VU-West-Vlaanderen op waardige 
toon de bisschop van antwoord 
diende. De bisschoppelijke stoet 
werd daarbij in geringe mate door 
dit uitdelen gestoord. 

Ingevolge deze « incidenten » —. 
hierboven zo objectief mogelijk 
beschreven — achtte Mgr De 
Smedt de eredienst gestoord, omdat' 
o. a. het verlaten van de kerk op
zettelijk en in gemeen overleg zou 
gebeurd zijn. Ook oordeelde de 
bisschop, dat de stoet na de mis, 
van de kerk naar het bisschoppe
lijk paleis, deel uitmaakte van de 
eredienst. Hij achtte zich deralve 
gesmaad en drukte de wens uit, 
een onderziek te zien instellen, 
evenwel zonder een bestraffing, 
wat een contractie In Juridisch 
opzicht is, al begrijpt men, dat de 
kerkvoogd niet te ver wenste te 
gaan, 

Dezer dagen .werd een afzonder* 
lijk geval in " het kader van dit 
tweede « incident de Bruges > voor 
de boetstraffelijke rechtbank van 
Brugge behandeld. De beschuldi
ging van smaad werd echter niet 
tegen de betrokkene weerhouden, 
die alleen wegens wederpannigheid 
aan de openbare macht tot een 
geldboete veroordeeld werd. 

Aldus vonden deze incidenten 
hun gerechtelijke epiloog. Intussen 
vragen velen zich af, wat het oor
deel is van Mgr De Smedt over de 
vorming van de regering Eyskens-
Lilar en het toevertrouwen van de 
zielen aan een liberale vrijmetse
laar. Tevens heeft ook de zeer 
recente uitspraak van Z. H. Paus 
Johannes X X i n over godsdienst 
en politiek ten zeerste de aandacht 
van de gelovige Vlamingen weer
houden, vermits de Paus uitdrukke
lijk verklaart, dat alle gelovigen 
vrij zijn te stemmen voor wie ze 
willen, met een zeer gematigde 
bemerking nopens de beperking 
van deze vrijheid in verband met 
de godsdienst. De liberale partij in 
Italië kreeg zelfs de apostolische 
zegen. 

Het was nuttig, even deze na
klank van de Incidenten op dit 
gedenkwaardig pinksterfeest 1958 
te belichten. Ze ging onopgemerkt 
voorbij, ook in de dagbladpers, die 
op zulk een oppervlakkige en ver
keerde manier melding maakte 
van bewuste Incidenten. Het is 
nochtans goed te be^ffen dat 
zelfs de ^ gerechtelijke ' instanties 
van Brugge het nodige <mderscheid 
weten te^makea.-In ' èlfc geval veel 
beter dan sommige Journalistieke 
en andere betweters!. 

Van regeringszijde werd beloofd 
de oude lijn 50 onder stroom te 
brengen. Wil men met dit stukje 
van 20 km. (van Laken over Ter-
nat tot Liedekerke) kort spel lua-
ken dan zou met de nieuwe zomer-
regeling reeds alles in kannen en 
kruiken zijn. 

Maar we kennen de administni-
tieve vlugheid. Zodus weten we 
dat er nog menig jaartje zal ver
lopen eer dit werk ooit zal beëin
digd zjin 

Vóór de elektnfikatie van de 
nieuwe lijn, maakte men het meest 
gebruik van de oude lijn Dender
leeuw-Brussel-Noord. Thans wil 
iedereen, en dit is normaal, langs 
de direkte lijn reizen. 

De treinen komende uit Zotte-
gem met betemming Brussel-Noord 
en die steeds flink bezet te Dender
leeuw aankomen vei-volgen van 
hieruit hun weg met amper nog 
een twintigtal reizigers. Bijna 
iedereen ontvlucht hier de trein en 
neemt de rechttreekse aansluiting 
naar Brussel-Zuid. Voor vijf jaar 
bleef iedereen kalmpjes zitten. Nu 
is het een ware vlucht naar de 
elektrische treinen die het volk op 
een kleine twintig minuten in het 
hartje van Brussel brengen. 

Iemand die te Nederbrakel de 
trein neemt is verplicht op een af
stand van een goede 50 km. twee 
maal over te stappen dit te Zotte-
gem en te Denderleeuw. Even nood
zakelijk is de elektrifikatie van de 
spoorlijn Zottegem - Denderleeuw, 
amper 20 km. Ook op dit stuk is 
er een druk reizigersvervoer, vooral 
's morgens en 's avonds. 

Sla even de beweging in het sta
tion van Denderleeuw gade om^ te 

zlïn wat er voornamehjk hapevt 
Een elektrische trein uit Aalst naar 

Leaven loo^ t̂ binnen bijna of ge
heel volzet. Deze trein bestaat i'it 
een £.tel van acht wagens waarv^a 
2 eerste klasse rijtuigen. Daar c"e 
perrons te Aalst niet lang geno-,' 
zijn, kan er dus geen wagen' j 
meer bij. Enkele kubieke mete -j 
grond om de perrons te verlengen 
vindt men niet. Aalst ligt in Vlaan
deren en daar is men gauw gesu.:t. 

Te Denderleeuw dus wacht dc:3 
trein op aansluitingen uit Zottegcn 
en Ninove. Beide treinen zijn even
eens volzet. Gevolg : Uit Dender
leeuw vertrekt de trein naar Bru'S-
feel-Zuid met 3 maal meer reizige-s 
als er plaatsen zijn. Dan wordt h e r 
nog geen rekening gehouden m.e-t 
het volk van Denderleeuw en on--
geving dat hetzij per fiets of p?v 
bus aankomt. Men kal zich wellic:"'; 
voorstellen welke sfeer hier heer.^: 
telkens er een trein binnenloopt 
Een kluwen van mensen drummei 
en duwen om nog een schaars c^-
bezet paatsje te bemachtigen. Wis 
zich in de tunnel onder de sporen 
bevindt op het ogenbhk dat een 
aansluitende trein het station bin
nenloopt, doet best zich uit de voe
ten te maken wil hij met onder da 
voet gelopen worden door een massa 
gehaaste werklieden die als een 
vloedgolf door de tunnel kome i 
aandraven naar een ander perypn. 

Bij het aanschouwen van d e g e 
lijke spektakels vraagt men j^.ch 
onwillekeurig at : « Wie maak|, er 
van onze Vlaamse werklui zi^ke 
verdierlijkte wezens ? » Hoe Up"^, 
wordt met ,de, yiaajnse a rbe ide r ' ^g 
gesold ? \.':.'.T \,l B 

Crote Blauwvoetavond Jeugd 'm nood ! 
Het Blauwvoetvendel « Bert 

Claeys » in samenwerking met de 
Dietse meisjesbond « Ik Dien » en 
met de steun van de Blauwvoet-
vriendenkring richt op zondag 
18 januari aanst. te 16 30 uur een 
grote Blauwvoetavond in. 

Deze avond vindt plaats in een 
geest, van jeugdige kameraadschap 
en Vlaamse gezelligheid. 

Wij nodigen eenieder uit, en 
zeer in het bijzonder alle leden 
van eender welke jeugdorganisatie, 
om deze avond bij te wonen. 

Plastische uitbeelding, turnen, 
toneel; dans, muziekkapel, enz. . 
zullen van deze avond een mooie 
Vlaamse avond maken. 

Wie helpt de Blauwvoetvendels 
uit het Waasland, in de stad St 
Niklaas-Waas of omligg:ende, aan 
een schuur of iets dergelijks, dit 
om de inrichting van hun heem. 

Schrijven naar : 
Renaat De Beule 

Pater Segerstraat, 36, 
St Niklaas-Waas. 

Dank bij voorbaat. 

DE BESTE WIJZE, 
het voordeligst voor lezer en se-
kretariaat, om een abonnement te 
nemen op « DE VOLKSUNIE », Is 
100 F. voor een jaar of 50 F. voor 
een half jaar te storten op post-
giro 54.45.46 v a i Wim Jorissen, 
Brussel. 
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