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De nwit viltMide wtank

Daarom is het zo onmenselijk
deze mensen totaal nutteloos te
blijven martelen.

WANMEER NORHUUE RECHTSTOESTANDEN?
door Mr F. van der Eist
In ons vorig nummer hebben wij
uiting gegeven aan de diepe ontoocheling en verbittering verwekt
dcor het uitblijven van enige m a a t regel tot oplossing van de repressieproblemen. Kerstmis ging voorbij zonder dat enig gebaar gesteld
werd.
De politieke gevangenen blijven
In de gevangenis zitten. Haat- en
wraakgevoelens, lafheid en hardvochtigheid hebben het eens te
meer gehaald. De Vlaamse openbare opinie telt in dit land niet
mee. Zelfs niet onder een -vlaam^gezlnde eerste-minister.
Ondertussen heeft minister Merchiers zijn uitgebreide raadplegingen voortgezet, In een artikel heeft
F. Demany — gewezen kommunistisch minister en kandidaat-dictator : « Demany au pouvoir ! »
— liet standpunt uiteengezet .48^.
door de delegatie van WeerstandS'-groeperingen waar hij deel Tan uitmaakt verdedigd w«nl.
Wij laten hierbij in het midden
In hoever deze delegatie de mening
vertolkt van deze groeperingen en
In hoever deze groeperingen representatief zijn voor het Verzet.
Hoeveel weerstanders hebben niet
— gedegouteerd — de rug toegekeerd aan deze groeperingen omwille van hun enggeestige politiek
die alles behalve « vaderlandslievend » is.
Men heeft de indruk dat deze
groeperingen enkel nog bestaan,
zeker in hun leiding, uit enkele
tafelspringers die kost wat kost
een rol willen blijven spelen. Voor
het overige zijn het mensen voor
wie de tijd is blijven stilstaan in
1944 : zij kunnen niet loskomen
van het verleden, zij leven nog
steeds in de oorlogspsychose, die zij
kunstmatig in leven willen houden.
Zij willen de evolutie niet aanvaarden die de politieke verhoudingen
totaal gewijzigd heeft. Zij staan
buiten de tijd en hun reële invloed
zou onbeduidend zijn, indien zij op
zich zelf aangewezen waren. Zie
het belachelijk klein aantal voorkeurstemmen door een Demany behaald in een arrondissement als
Brussel bij de laatste verkiezingen.
Toch h?bben zij tot heden toe de
repressiepolitiek in ons land beheerst, door de onvergeefelijke fout
van de homogene C.V.P.-regering,
die zich destijds geëngageerd heeft
niets te zullen doen zonder het advies van deze weerstandsgroepe' ringen en die het onwettelijk Consultatief Comité opgericht heeft,
samengesteld uit verzetslieden, en
dat zijn advies geeft in alle individuele gevallen van genademaatregelen of toepassing van de wet
Lejeune. De politieke gevangenen
.werden overgeleverd aan hun persoonlijke vijanden !
i En wat is nu het standpunt van
het Verzet ? Het is een zwak
standpunt, want het komt er op
^neer dat de pohtieke gevangenen
^moeten blijven zitten als afdreigingsmiddel om de inwilliging te be[ikomen van hun gekke eisen L

Deze eisen zijn, o.m., de oprichting van een Nationale Raad van
het Civisme en een wet om de verheerlijking van het verraad te bestraffen !
Zelfs « La Libre Belgique » betitelde deze eisen als « proprement
ridicule », De linkse regering onder
Van Acker heeft geweigerd deze
eisen in te willigen. Wij hopen dat
de regering Eyskens eveneens zal
weigeren, niettegenstaande een L.
Kiebooms die de inwilliging van
deze eisen voorstaat !
Voor het overige durven zij niet
openlijk hun h a a t - en wraakgevoelens meer ten toon spreiden. Zij
stellen echter zoveel en dergelijke
voorwaarden, dat er in feite niets
kan opgelost worden. O.m. eisen zij
dat ieöer geval zou onderworijen
worden aan het voorafgaandelijk
^4vies van het Consultatief Comi"tST samengesteld uit hun mannen.
Dit advies is geheim. Maar het
is een publiek geheim dat het hAAst

stelselmatig ongunstig is — tenzij
de betrokkenen en gans hun familie bereid zijn op hun blote knieën
te gaan kruipen voor de heren van
het Verzet. Want dat willen zij :
de vernedering tot het uiterste van
hun slachtoffers en hun eigen verheerlijking.
Steeds spreken zij van genademaatregelen. De toepassing van de
wet Lejeune op dè voorwaardelijke
invrijheidstelling is echter geen
genademaatregel fc de veroordeelden hebben recht op toepassing
van de wet wanneer de voorwaarden vervuld zijn."
Deze voorwaardeiv zyJ^ 4® uitboeting van 1 '3 de der ^tryflfc-t^e j e r betering : de overtuijs^i^il^t de*^ belanghebbende niél an,^^piièuw beginnen. Nu is het.mtl^twlilf'dat er
van opnieuw beglnneff'geen spraak
kan zijn, dat dit -'^ de gewijzigde
omstandigheden zelfs onmogelijk is :
Duitsland is onze bondgenoot geworden In Nato-verband !

Het doel van ons Strafrecht is
niet wraakneming, maar beschermipg van de maatschappij. Welnu
sedert jaren worden de politieke
gevangenen in ons land opgesloten gehouden enkel uit wraakneming. Zij hebben haast allen meer
dan tien jaar, een groot aantal zelfs
veertien jaar cellulaire gevangenisstraf achter de rug. Welke misdadiger van gemeen recht, het mag
zelfs een criminele recidivist zijn,
zit zolang ?
Men moet daarbij in aanmerking
nemen dat de politieke gevangenen, op weinige uitzonderingen,
fatsoenlijke burgers zijn, die in normale tijdsomstandigheden
nooit
met het gerecht in aanraking zouden gekomen zijn. Ten overstaan
van de repressaille-daden waarvoor vele van hen veroordeeld
werden, gaat het Verzet ook niet vrij
uit.
Het is om dergelijke redenen dat
in landen waar nog politieke wijsheid de doorslag geeft . amnestie
uitgevaardigd wordt na een revolutie Cf een oorlog. Waar moeten
wij in ons land politieke wijsheid
gaan zoeken ? Wat ons niet zal beletten de strijd voor amnestie door
te zetten.

Uitweg uil- het slop ?

DE B O Y C O T
De weigering van eerste-minister
Eyskens om de afgevaardigden van
de Vlaamse kulturele verenigingen
^e ontvangen heeft haast een simbolische betekenis. Men moet niet
eens ironisch aangelegd zijn om
aan een historisch feit terug te denken bij het begin van de godsdienstoorlogen waar een verzoekschrift
van de Vlaamse adel afgedaan werd
met de misprijzende zin : « ce ne
sont que des gueux » of om aan de
Duitse spreuk te denken : « Der
Mohr h a t seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen >. Wanneer de Vlaamse kleurflaminganten
voor hun partijen de verkiezingsstrijd gevoerd hebben is hun taak
ten einde. Dan moeten ze plaats
ruimen voor de Franstaligen. Die
bezetten de ministerszetels en zetten de traditionele anti-Vlaamse
politiek voort. Daartegen verzet
aantekenen past niet want dat
brengt de eenheid van de partijen
In gevaar of gaat In tegen de
franskiljonse instelling van Hof,
Loge, Hogere Kerkelijke Overheid
of Kapitaal, kortom druist in tegen
wat men noemt de hogere belangen van het land.
Dat we doordraven ? Dat Eyskens de afvaardiging toch zal ontvangen wanneer hij 10 dagen later tijd heeft ? Ja, we weten het.
De diplomatie heeft uiteindelijk
h a a r rechten en er mogen niet te
veel stoute kinderen komen. Er
wordt wat gepaaid en men is weer
voor enkele maanden gerust. Dat
er bij de Vlaamse kultuurverenigingen ook Vlaams-nationalisten
zitten en dat Eyskens ook Vlaams^eezind Is ? Ook dat weten we, maar

Weet nu dan dat uw stem door niemand wordt aanhoord
Zo lang gij stamelend bidt en bedelt bij de poort.
Willem Elsschot.
aan het algemeen klimaat wijzigt
dat niet veel. Eyskens is ook eersteminister en daar mag hij niet
Vlaamsgezind handelen. En de kultuurverenigingen hebben niet veel
te vertellen omdat ze in hun geheel noch strijdvaardig noch doordrijvend zijn tot het uiterste, wat
ze trouwens op uitsluitend kultureel vlak ook niet zouden kunnen.
Dat moet het werkveld zijn en de
metode van de politiek.

Maar op de drempel van dat gebied eindigt gewoonlijk het inzicht
of de moed van onze flamingant.
Daarom ook staan we thans na 129
Jaar België niet zo heel ver.
Waarover het gaat ? Een wezenlijk punt, een hoofdpunt van de
Vlaamse Beweging : de begrenzing
van de Brusselse agglomeratie en
de wettelijke afbakening van de
taalgrens.
Beide punten houden verband
met de volksoptelling die in 1960
moet gehouden worden en met de
bijkomende dubbelzinnige vraag
die dan gesteld wordt welke taal
de Belgische onderdanen het meest
gebruiken.
De drukking van de^.ekeaaomisch
veruit sterkste -groep, ^iie der

Franstaligen, is dan zo sterk dat
tienduizenden Vlamingen een valse
opgave ondertekenen ten voordele
van het Frans. We denken aan de
druk in de Brusselse randgemeenten of in Overmaas waar de burgemeester-kasteelheer het formulier
invult voor zijn onderhorigen en
hen allen opgeeft als Franssprekend daar waar ze er niet eens een
elementaire notie van hebben. Telkens opnieuw gebeuren die vervalsingen op grote schaal, zoals te
Ronse in 1947. De Vlamingen protesteren, maar de minister (zoals
Moyersoen '50-'54) vernietigt de
vervalste uitslagen niet en n a zekere tijd (minister Vermeylen '54'58) worden ze bekrachtigd met het
bekend gevolg, zoals voor Ronse,
dat officieel tweetalig werd.
Wij hebben te doen met het Romaans taalimperialisme. Wij zien
het werkzaam in Zuid-Tirol op het
grondgebied van de Italiaanse
staat. Maar daar verdedigen de
Duits.sprekende Tirolers zich prachtig allen in één partij, de volksnationallstische. De Franstaligen
in het bizonder echter onderscheiden zich bij dit imperialistisch spelletje. Wij zien hen aan het werk
in Frankrijk tegen de Basken, de
Bretonnen, in Elzas-Lorreinen en in
Zuid-Vlaanderen. In Zwitserland
wordt hun streven verhinderd door
de federalistische staatsstruktuur.
Hier in België vallen ze aan in het
Duitstahg gebied rond Eupen en in
Doorlezen blz. 2 (1ste kolom).

Vooruii mei ons
misprezen Werk
Zo schreef Rodenbach eens in
een Nieuwjaarsgroet aan zijn beweging. Meer dan 75 jaar later,
herhalen wij dit bij 't begin van
1959.
Immers wordt ons werk voor d
zelfde Vlaanderen nog steeds doo.
zovelen misprezen of onverschillic
bejegend.
Maar tot de vlaams nationalisten, binnen en buiten de Volksunie
klinkt luider dan ooit onze wekroep « Vooruit ».
Nu de Kongolezen, in een snel
tempo hun
nationaal-bewustzijn
ontwikkelen, en reeds roepen om
onafhankelijkheid — is het beschamend, dat ons eigen volk zo
traag tot dat bewustzijn komt, en
zijn politieke leiders er niet in s l a gen, die onafhankelijkszin te leiden en te richten.
Dat komt in de eerste plaats,
doordat de grote partijen unitair
ingericht, te veel berekend zijn op
de machtsverovering in de unitaire
staat — waar uitsluitend centralistisch gedacht wordt en alle
macht samengetrokken te Brussel,
waar alle profijten verdeeld worden — ten koste van de twee vclksgemeenschapnen die het land uitmaken.
De politieke leiders, denken te
veel aan zich zelf, en te weinig aan
het volk waartoe ze behoren.
Welnu DIT moet veranderen.
Vlaanderen wil als volk erkend
worden, zijn eigen economische
waarden in handen krijgen en ze
tot volkswelvaart ontwikkelen.
Het wil politieke leider's die in
een eigen vlaams bestuur zetelen
en de volksbelangen dienen, en die
op voet van gehjkheid met de politieke Ieders van de Waalse volksgemeenschap beslissen over de gemeenschappehjke belangen.
De gebeurtenissen in Kongo zijn*
leerrijk.
—
De Belgische regering sloot een
mea culpa — volgens de Standaard
— over wat ze heeft nagelaten te
doen.
Nog nooit deed men zulks te
Brussel wegens de grove tekortkomingen tegenover Vlaanderen.
Hoogstens sprak men voor « edelmoedig begrijpen » en van « il faut
que la Flandre se sen te aimée ».
Voor Kongo spreekt men echter
reeds van een TWEEDE tieniarenplan waarvan de grond'trekken moeten zijn, volgens J. Hendrickx —
adj. alg. gevolmachtigde voor de
Belg. dienst voor opvoering van de
productiviteit « de kreatie van
*eer economische rijkdommen TER
PLAATSE, het tot standkomen van
meer transformatie
aktivileiten
TER PLAATSE, en het stimuleren
van meer verbruik TBR PLAATSE
(Stand. 9-1).
Daaraan zal gewerkt worden
voor de Kongolezen.
Wanneer voor Vlaanderen de exploitatie van zijn eigen rljkaommen in Limourg (8 mjljard ton
steenkolen) — transfunnatie van
deze kolen in nevenbedrijven (chemische en andere)?
Aanwending van
zijn
eigen
spaargelden in Vlaamse nijverheden — te werkstelling van onze eigen werkkrachten op vlaiimsen bodem (werklozen en mobiele arbeiders)?
Moeten wij tot het besluit kompn, dat de Kongolezen werkelilk
betere politieke leiders hebben dan
de Vlamingen, — daar zij op zo
korte tijd zulke belangrijke toegevingen kunnen afdwingen van de
Belgische regering ?
En zullen zij dan toch, zoals ik
reeds zo dikwijls herhaalde op talloze vergaderingen — veel spoediger zelfbestuur hebben dan Vlaanderen !

Dr Leo Wouters
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1. Eyskens : Jeugd de beste Investering
Nood zt>c!it kroost.
2. Frans? munthervorming kost
E.GK.S. geld
Zijn vrienden een lourd draalen.
3 Develter vrij; De Maere afgewezen
Van t'e mare bereden worden.
4. Loenik mist de maan
Niet aan de man geraken.
5. Onlusten te Leopoldstad
Per aspera ad Akkra.
6. Geen talentelling meer !
Op zijn telling passen.
7. Thienpont
inquisiteur
Rood
Kruis
Niet tien, maar het volle pond !
8. Loenik in vijf jaren rond de
zon
VijfjarenpUn-eet.
9. Fidel Castro belooft modelrepubliek
Castronomie voor iedereen.
10. Sjah belooft nieuwe olieakkoorden
I
Voordelig sja(c)heren.
11. Prinses Irene 2de op de ski
Skitteren als een prinses.
12. Reseiingsverklanna: voor Kongo
Zïvarf? toekomst verzekerd.
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i DE B O YG O T
(Vervolg vkn blz. 1)
Luksemburg, maar vooral, en daarover hebben we het hier te Brussel,
in de randgemeenten en op de taalgrens.
De Vlaamse kultuurverenigingen
kondigen desnoods de boycot van
de talentellingen aan. De hoop op
de Vlaamse parlementairen in de
kleurpartijen blijkt niet groot te
zijn. De betekenis van de boycot
zelf mag ons echter niet ontgaan.
Laten we er vooral geen overwinning van maken.
Het is geen offensief maar een
wanhopig defensief, een haast uitzichtloze strijd met de rug tegen de
muur. Een strijd die bij elk ander
volk de uiterste levenskrachten zou
wakker schudden : de strijd om het
eigen grondgebied, om het eigen
vader-land. Hier bij ons volk, bij
ons < lammenadig volk van lamme
stommeriken > om het met de

flamingant l o l de Mont te zeggen, interesseren alleen de flaminganten zich eraan. En dan nog
zullen velen zich niet erg moe maken. Duidelijk inzicht in de strijd
en elementaire moed ontbreken.
, Maar toch moeten we nog blij zijn
dat een gedeelte van de kleurflarainganten mee de verdedigingslijn
wil optrekken. Aan de Volksunie
moet men terzake niet twijfelen gelijk aan hun Vlaamse ministers en
aan hun Vlaamse parlementairen.
Op ons kan men altijd rekenen.
Tot slot echter een vraagje aan
onze
flamingantische
vrienden.
Zouden we in plaats van het weinig hoopgevende defensief niet in
het krachtig offensief staan, zo
ook maar lOö.OOO onder hen In
plaats van voor de kleurpartijen,
voor de Volksunie gekozen had ?

Antwerpen 5 april
Amnestie - Betoging
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Jopjtnde band tracht te produceren, die Kongo in zijn definitieva
ontwikkelingsbaan
zullen
brengen, maar wel zij die in de eerste
plaats hun eigen volk zullen zien
en het eigen karakter (waaronder
de taal) van dat volk.

Plotselinge

bekering

In een motie van het A.B.V.V.
over Kongo zeggen die heren dat
ze akkoord gaan over het principe
van de autonomie van alle volkeren. Menigeen in Vlaanderen zal
zich de ogen uitgewreven hebben.
Hoe zit dat n u ? Het A.B.V.V. is
'dus ook voor de autonomie van
Vlamingen en Walen in de Belgische s t a a t ? Of kan het A.B.V.V.
niet konsekwent denken ?

Man van het jaar
« De Standaard > vindt klaarblijkelijk dat haar lezers na de
aard- en de zonsatellieten van niets
meer kunnen verschieten. Haar lezers zullen zich herinneren dat het
nog maar goed een jaar geleden is
dat minister — toen nog slechts
senator — Van Hemelrijck zich
kantte tegen een Nede!;landstalige
afdelin-g aan de Kongolese universiteit en dat dezelfde krant toen
voorstelde Van Hemelrijck af te
voeren van de Vlaamse kandidatenlijst voor het arrondissement Brussel. (De man heeft inderdaad zijn
dochter, enig kind, ook nog een
Franstalige opvoeding gegeven).
Met nieuwjaar werd diezelfde
mijnheer tot man van het jaar bevorderd, klaarblijkelijk als illustratie van de Vlaamse bekommernissen van de krant van De Smaele.
Van Hemelrijck is ondertussen
minister voor Koloniën. Hij is met
Eyskens, De Vleeschauwer en Segers één van de vier « Vlaamse >
ministers van de twaalf C.V.P.-ers
die de regering telt. Hij heeft dus
ook de brief gejcregen die de
« Vlaamse Vriendenkring van Elisabethstad » aan de Vlaamse ministers gestuurd heeft eri wel om
spoedig komaf te maken met het
Inrichten ' van
Nederlandstalige
fakulteitskringen aan de universiteit aldaar. Onze Vlaamse volksgenoten ginder willen ook « de gelijke kansen voor iedereen > ginder
verwezenlijken. Die « gelijke kansen •> worden gevraagd voor de
meerderheid van onze landgenoten.
Want in Kongo zijn de Vlamingen
evenzeer in de meerderheid als in
het moederland. Zij hebben er
daarom natuurlijk evenmin wat te
vertellen. Wij kunnen onze vrienden ginder moeilijk troosten. Zolang de Vlaamsgezinden hier 'voor
de kleurpartijen kiezen en voor de
« mannen van het jaar » blijven de
Vlamingen de stumperds in België
en in Kongo. Wie niet verstandig
is, moet voelen. Is helaas ook
Vlaamse volkswijsheid... uit vroeger eeuwen.

Geen tijd
Het heeft heel wat stof doen opwaaien dat het kabinet van eerste
minister Eyskens aan de afvaardiging van de Vlaamse kulturele
verenigingen liet weten dat de eerste minister geen tijd had om hen
te ontvangen. Ondertussen werd de
flater ingezien en probeert men de
getroffenen te paaien, een vaak
doeltreffende metode in Vlaandederen.
Een tiental dagen later zou eerste-minister Eyskens wel wat tijd
kunnen vrij maken om afgevaardigden van Vlaamse
kulturele
verenigingen, die samen honderdduizenden leden tellen, — voor een
grote meerderheid dan nog C.V.P.kiezers — te ontvangen !
Het incident is tekenend. Éérsteminister Eyskens is nochtans een
overtuigd Vlaamsgezinde. Hij weet
daarbij dat het de minimalistische
llaminganten zijn die van de C.V.P.
de grootste partij van het land m a ken. Men vat echter de Vlaams-

gezinden niet' meer ernstig op omdat men weet dat dezelfde flaminganten wanneer puntje bij paaltje
komt — bij de verkiezingen — toch
braafjes in hej; rijtje lopen. Stonden die flaminganten nu nog onder het gezag vati Franstalige verzetsleiders of zo iets, dan ja, dan
zou mèn springen om 2e te ontvangen. Zo belangrijk zijn ze echter niet voor het vaderland.
En nochtans hebben we de indruk dat men zich kan vergissen.
Er zijn onder die voormannen van
die kulturele verenigingen enkelen
die niet zo mak zijn ^\5 men zou
denken.
En volgende verkiezing is er allhans geen schoolvraagstuk om
hen onder druk te zetten. De
C.V.P. zal er wat anders moeten op
vinden vooral daar de koning het
goed stelt met de linksen en er dus
evenmin sprake %al zijn van een
koningskwestie f |'^

Plichtsbewust
Niemand in dit land zal zich nog
begoochelingen maken betreffende
de hoedanigheid van minister of
staatsminister. Zgker niet meer nu
Theo Lefèvre het bij gebrek aan
de eerste waardigheid de tweede
als troostprijs gekregen heeft.
Wat we die heren toch echter
wel mogen "Vragen is ten minste de
schijn te redden. Zelfs daaraan
echter laat Theo zich niet veel gelegen. Op de buitengewone «parlementaire zittijcw,betreffende Kongo
verwaardigde Theo zich niet eens
aanwezig te zijn. Maakt nog iemand zich begoochelingen om te
zeggen dat het een schande is ?

Vrije

leren

Frontale aanvallen tegen het
nationalisme zijn thans in « De
Standaard » uit den boze.
De tijd dat Dr. L. Plcard schreef
over « Het einde van het Vlaams
Nationalisme en de bevrijding van
de flamingant » en dat de ex-nationalist Manu lustig op zijn oud
politiek geloof los tamboerde ligt
leeds een paar jaar achter de rug.
Het nationalisme kwam onweerstaanbaar terug. Thans huldigt
« De Standaard > een nieuwe taktiek, die van de argeloze prikjes. Zo
lazen we voor een week in een
hoofdartikel dat nationalisme toch
ook niet alles was daar Ierland nog
niet geïndustrialiseerd werd.
Ondertussen worden de Ieren
dan toch al niet meer in de gevangenis gestopt en uitgemoord, zijn
ze hun eigen baas geworden en is
de levensstandaard toch heel wat
gestegen. Toch reeds e?;i verschil
met vroeger !

P.W. opslag
Wie nog niet wist dat P.W. Segers
opnieuw minister Voor verkeerswezen is die weet het nü.
De spoorwegtarieven heeft hij opnieuw verhoogd. Thans tnet 7,5 %.
Dit alles in het kader van de verhoogde levensstandaard die de
C.V.P. bij de verkiezingen beloofde.

Miljard zoek i^,^..^Ondervraagd In' dè^Jjailëmentaire
.senaatskomissie voor landbouwers
over het aan de boeren beloofde
miljard voor de verkiezingen heeft
minister De Vleeschauwer verklaard dat het ministerie Eyskens
en de C.V.P. twee te onderscheidene zaken zijn. Wat wij reeds lang
wisten, maar wel onderscheid oiize boeren- waarschljadljlE niet zullen vatten.

Ziekelijk
In < Le Soir » heette het dat de
Vlamingen hun kinderachtige taalstrijd naar Kongo wilden overplanten, waar ze ten andere flink
op hun nummer gezet worden door
de autochtonen. Over dit « op zijn
nummer zetten » In Kongo zullen
we thans maar niet al te veel spreken. Als iemand het van de •>: autochtonen » (meet de achting voor
de Kongolezen aan dit woord, lezer) op zijn gezicht gekregen heeft
dan zijn het wel die Franstalige
Belgische kringen die Kongo altijd als een persoonlijk wingewest
beschouwd hebben.
Het liberale instituut Hymans
anderzijds zet als een van de wezenlijke dingen voor het verdere
beheer in Kongo voorop dat het
Frans de algemene voertaal zou
blijven. Dit is inderdaad de allereerste bekommernis voor de franstaligen in ons land.
De sullen ! Alsof het Kongolees
nationalisme uiteraard zelf er
niet zal voor zorgen dat het eerste wat zal verdwijnen de taal van
de kolonisators is. Want uiteindelijk zullen het daar niet de karikaturale geéuropeaniseerde Kongolezen zijn, die men er thans aan de

enóen

Onze ziekelijke Franstalige kultuurekshibitionisten zullen op een
mooie dag berooid ontwaken Juist
zoals de Fransen dit reeds deden.
Die emmer water over hun koortsig verhit brein zal hen trouwens
deugd doen.

Pak aan, Buset
Ter gelegenheid van de 20ste verjaring van het overlijden van
Bmiel Vandervelde de voorman en
voorzitter van de Belgische socialistische partij schreef Kamiel
Huysmans een hoofdartikel in de
« Volksgazet >. Bij de belichting
van leven en werk van de •-< patron »
heeft Kamiel natuurlijk zijn steken
onder water niet gespaard.
Zijn scherpste pijl bewaarde hij
voor het einde van zijn artikel dat
hij met volgende zin afsloot : « Sedert twintig jaar is Vandervelde
van ons weg, en hij werd nooit vervangen ». Zo Buset Nederlands verstaat zal hem dit voorzeker vreuadevol gestemd hebben.

en

— Casimir, zei ik, tr^n ik mijn
vriend ontmoette' en hem bij' een
knoop van zijn jas staande hield,
Interesseert u de internationale
politiek, denkt gij dat er een <lerde
wereldoorlog komt, zijt gij er bang
voor, gelooft gij dat wij op de maan
gaan landen en wilt gij er bij zijn,
denkt gij dat er nog levende wezens wonen op de andere planeten,
welke muziek hebt gij het liefst,
wat denkt gij over de schilder Buffet, Interesseert Kongo u, wat
denkt gij over een ringbaard,
korte rokken, de GauUe, Nasser,
Cyprus, hoela-hoep en het Vlaams
nationalisme.
Hij keek mlJ een ogenblik verbaasd aan : « Houdt gij mij voor
een encyclopedie, voor een alweter
of voor een kandidaat-minister die
op alles moet antwoorden waarvan
hij niets afweet. Wie is er bekwaam
op zo'n uiteenlopende vragen te
antwoorden ?
— En toch, zei ik, is het gebeurd.
Een anders nogal simpatiek weekblad heeft die vragen gesteld aan
enige jonge mannen en vrouwen
en geen enkele heeft geantwoord :
« ik weet het niet ». Integendeel,
bijna allen hebben hun bevoegdheid zeer ernstig opgevat. Zo is er
een meneer die werkt aan een blad
over Jukebox (wist gij dat zoiets
bestond ?) die verklaart : « hoe
meer ik over muziek schrijf, hoe
minder ik tijd vind om er naar te
luisteren >. Waaruit ik opmaak dat
hij schrijft over muziek waarnaar
hij niet geluisterd heeft. Hij hoopt
op de m a a n te landen, de maan interesseert hetti, maar Vlaanderen
niet.
De dametjes zijn al even ernstig.
Er is er eentje dat aan de T.V. meewerkt, wat voorzeker een certificaat is van alwetendheid. De maan
interesseert haar in sterke mate en
daar zij nooit een oorlog heeft gekend, is zij er niet bang voor. Dat
is ten minste vrouwelijke logica.
Francine, zo heet zij, houdt van
korte rokken, heeft belangstelling
voor Kongo maar niet voor Vlaanderen, want, zegt zij, zo langs haar
spitse wijsneusje weg : « wat mij
betreft, bestaat er geen Vlaams
probleem meer ». Voor wie aan de
T.V. zit zijn alle problemen opgelost.
En daar komt ook de beurt aan
het dochtertje van gouverneur
Declerck. Naar de foto te oordelen^
wil zij zich een van-zlch-zelf-be-

*2)tincfe^^

wust airtje geven, zoiets van : « wat
denkt gij van mij ? >. Of ge 't gelooft of niet, de internationale politiek irtteresseert Maar sterk, maaif
zij is tegen elk nationalisme, ook
het Vlaamse, Haar oordeel Is dat
het nog vijftig jaar zal duren voor
we- op de maan zitten. Ge zijt bevoegd of niet. Dat is gesproken met
gezag. Wat de korte rokken betreft,
eerst was zij er tegen, nu kan zij
geen andere meer zien. « Frailty,
thy name is woman », Kongo ?
Absoluut en helemaal geen belangstelling. Weet gij waarom ? Omdat
zij Kongo op de schoolbanken heeft
leren kennen. Naar welke school
heeft de Gouverneur die arme
Annie toch gestuurd ?
Wat nu de ringbaarden betreft,
zijn de meisjes er voor. Een ervan
zegt : « Het is een leuk ding waar
iedere rechtgeaarde jonge man
moet naar streven ». Rechtgeaarde
jongelingen, gij hebt nu een ideaal
om naar te streven. Waagt uw kans.
Een andere meent dat het 't monopolie van de kunstenaars moet
blijven. Zij droomt daar voorzeker
een flapperdas en een brede hoed
bij.
Daar is nog een jonge man van
21 jaar die zich kunstschilder
noemt. La valeur n'attend pas le
nombre des années. Ik vind hem
echter een beetje jong om zo autoritair te schrijven. Hij is niet bang
voor een wereldoorlog. Bezie hem,
de man die niet bang is. Hij geeft
ook technische uitleg over de
ruimtevaart. « Een ringbaard beschouw ik ais een uiting van h a a r groei op de kin », zegt hij. Deze
uiting is een solemnele ontdekking.
Over de korte rokken is hij plat
en onkies. G e . zijt kunstenaar of
ge zijt het niet. En voor de rest :
« Ik voel me noch Belg noch Vlaming. Ik voel me slechts Lieven
Delaforterie ». Waarmee hij tevens
antwoordt op de niet gestelde
vraag : « Wat is egocentrisme ».
Een Brussels student heeft studentikoos willen zijn. Op zeer goedkope manier. Wat denkt hij over
Vlaams nationalisme ? « Tja, zegt
hij,
de Vlamingen zijn goede
chauffeurs, ze eten graag, het zijn
prima vechters. Ze laten zich graag
afslachten (zie 14-18). Maar Ik
denk dat de Walen nog idioter
zijn >.

Dat la een BrabangcHme waard. ^
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De onafwendbare groei in Kongo

TYPISCH VLAAMS
KATHOLICISME

Volksnationalisme enige
gezonde grondslag
Men kan de jongste incidenten
Interpreteren in het kader van de
tijdelijke economische crisis en de
hoge werkloosheid, die maakten
dat het tot een uitbarsting kwam,
ook van de gezagscrisis, erfenis van
de voorgaande regermg Van Acker,
Bulsseret en van de onzekerheid
over de te volgen weg. Men kan
ook wijzen op de verwaarloosde
jeugd en het steeds smeulend Kibangisme, de vermenging van een
onaf gelijnd religieus en politiek
gevoel.
Niettemin is het Kongolese nationalisme gesteld en dit vertoont
speciale kenmerken in zover het in
hoofdzaak een dekolonisatie beoogt,
sociaal door opheffing van de
thans bestaande minderwaardige
positie van het zwarte ras en politiek door staatkundige onafhankelijkheid te bestreven, wat door de
Internationale conjunctuur geweldig wordt bevorderd : de politiek
van De Gaulle, de conferentie van
Accra, de UNO, de rivaliteit tussen Rusland et de USA.
België moet zijn intenties en
vooruitzichten van autonomie en
afhankelijkheid voor Kongo duidelijk omschrijven, indien het het
nodige vertrouwen en de nodige
coöperatie wil vinden om zijn opyoedingstaak te voltooien.
Ondertussen moeten we een gezond
nationalisme aankweken door a a n knoping met de inlandse kuituurbodem en de ethnische grondslag,
zowel op kultureel als op politiek
vlak.

Welke taal ?
Het is van nu reeds duidelijk dat
de inlanders buiten het Frans als
voorlopige verbindingstaai, naar
h u n eigen talen zullen teruggrijpen. Om een zo ruim mogelijke
grondslag te geven aan het ontvoogdingsproces is het nodig de 5-6
grote inlandse talen tot kultuurtalen te verheffen : Kicongo. Tsiluba, Lingala, Mongo, Azande. enz.
(we bedoelen niet de zgn. verkeerstalen die slechts gedegradeerde expediënten en lapmiddelen zijn).
Herinneren we ons wat Rusland
deed voor de talen der allogene
volkeren in de Sovjetimie. Dit is
de enige weg om aan actieve opvoedings- en kultuurpolitiek te doen
en een moderne inlandse beschaving te zien ontluiken waarin de
inlander zijn persoonlijkheid kan
uiten en zijn gevoel van eigenwaarde terugvinden.
Dit is vooral HUN werk, maar wij
kunnen hen behulpzaam zijn door
een actieve linguïstische en ethnologische belangstelling voor alles
wat bruikbaar is en door het beste
van onze eigen kuituur langs de
inlandse talen in het bereik te
stellen van de grote massa. Wij
moeten de richting uit van de grote
negerschrijver Alexis Kagamé uit
Urundl die alles wat hij te zeggen
heeft eerst in zijn eigen taal publiceert.
Men moet het naar voren treden
van jonge krachten In de hand werken, die gedreven worden door
liefde en bezorgdheid voor hun volk
en niet door een geest van ontworteling ten aanzien van eigen taal
en kuituur.
Op het vlak deir politieke organisatie brengt dit mede dat aan de
overdreven centralisatie een einde
zou gesteld worden door een compenserende decentraUsatie op ethnische basis, geen willekeurige maar
volgens de grenzen der volksstammen en grote intertrlbale taalgroepen. Indien de onafhankeUjke
Kongostaat, die ongetwijfeld in
vooruitzicht wordt gesteld, op rulme demokratische grondslag wil
gevestigd zijn, is het van belang de
inlandse talen In ruimere zin in te
schakelen in het openbaar leven op
gelijke voet met het Frans en Nederlands die hen belde vreemd zijn
en Kongo van onder uit op een rultne basis In federatieve zin heropte bouwen. Alleen een eigen autoch-

In het Pallieterke van vorige
week wordt er een paraleel getrokken tussen de houding van Mons.
Himmer, bisschop van Doornik en
de Vlaamse bisschoppen. Mons.
Himmer is in een herderlijke brief
opgekomen voor de belangen van_^
de Borinage. Hij vraagt dat de~
sluiting van de koolmijnen slechts
dan zou doorgevoerd worden wanneer de afgedankte werklieden zouden verzekerd zijn van nieuwe
werkgelegenheid. Dat dit een eis is
van de sociale rechtvaardigheid,
besluit hij.

tone kuituur zal de inlanders
een nieuw waardigheidsbesef bijbrengen.
We mogen ons niet alleen houden aan een louter technischeconomische uitrusting en statistische uitbouw van Kongo.
Aan de overdreven centralisatie
zijn grote gevaren verbonden. Een
gezonde Kongolese gemeenschap op
demokratische grondslag is niet op
te bouwen in een streng eenheidskader. Een ruime lokale autonomie
in federale zin is daartoe de enige
weg. Men hebbe de moed dit te erkennen.

Federaal stelsel
Men hebbe de moed elk van de
5-6 grote volksgroepen die in Kongo
leven te begiftigen met een eigen
kultureel, administratief en politiek centrum en de nodige uitrusting in die zin teneinde de federatieve opbouw van Kongo van
benedenuit voor te bereiden mits
inachtneming van de verbindende
algemene belangen. Het gevaar is
niet denkbeeldig dat het geconcentreerde en centralistische apparaat
dat wij hebben opgetrokken zou
misbruikt worden om de andere
Kongolese volkeren van uit Leopoldstad op Jacobijnse wijze te laten onderdrukken door enkele duizenden ontwortelden.
De verwaarlozing van een a a n gepaste inlandse
kultuurpolitiek
is onvergeeflijk vanwege een staat,
die in eigen land nochtans ruime
ervaring heeft opgedaan in zake
"ationale verzuchting en kulturele
ontvoogding.
Het is ons Vlamingen een trots
dat de Vlaamse kolonialen en missionarissen buiten het etatisme
van onze officiële koloniale politiek om, uit eigen ervaring deze
hebben aangevuld door een ruimer
ethnologische en linguistieke belangstelling en dat zij steeds meer
gevoelig zijn geweest voor de ethnische aspekten van de kolonie.
Wij denken ook aan een werk als
« Bantoefilosofie ; van Pater
Tempels.
Het is alleen maar spijtig dat
wij In eigen land niet een federale
ervaring hebben en dat wij aldus
veel inzicht missen in de verzoenende kracht en demokratische
betekenis van het federale staatsbeginsel, dat overal elders in de
wereld zijn efficiëntie bewijst en
ook in Centraal Afrika onschatbare diensten kan bewijzen.
België staat voor een keerpunt
in zijn koloniale politiek. Men
heeft jaren verloren met aarzelen
en twijfelen. Het is te hopen dat
men thans met vaste hand het
Kongolese nationalisme zal weten
te begrijpen en naar zijn waarachtige volkse bestemming leiden.
In deze zin mogen we wel eens
luisteren naar een bekende zwarte
publicist uit Senegal, Alioime Diop
« Indien de kolonisatie alleen een
militaire actie of slechts een economisch avontuur was geweest,
dan was het kwaad niet zo erg.
Verschillende Europese landen zijn
op dit ogenblik niet veel meer dan
economische satellieten van de
grote machten. Maar de kolonisatie is meer geweest dan dat : een
poging tot acculturatie die er op
volgde. De cultuur werd hierbij,
helaas, niet als bindmiddel gebruikt, doch als een ferment van
kunstmatige
beschaving,
welke
h a a r kracht putte uit de negatie
van de culturele waarden der gekoloniseerde volkeren en de wederrechtelijke valorisatie, vaak hypertrophie van sommige waarden
der Westerse kuituur ».
Men hebbe de moed te erkennen
dat een politiek experiment beperkt
tot de ontwortelde stadsbevolking
sparmingen toespitst die door een
ruime territoriale ethnische omlijnde autonomie en efficiënte verantwoordelijkheid in meer harmonische banen zouden worden Keleld.
De .Volksunie.

HET C.V.P.-ORKEST

BEDENKINGEN BIJ HET SCHOOLBESTAND
Men wil hei onderwijs niet als sociale dienst opvatten (pluralistisch
ingericht zoals elk sociaal en humaan dienstbetoon). Men ziet alleen de
confrontatie van twee soevereine machten met absolute aanspraken :
Kerk en .Staat. En tubsen deze wordt dan een bestendig modus Vivendi
onderhouden ; het legendarisch compromis des belges van de 40.000 cijnskiezers.
Ook heden ten dage wil men niet
horen van de formule van sociale
dienst met financiële gelijkstelling
niettegenstaande alle argumenten
en verwachtingen die tot elektoraal sukses geleid hebben in die
richting wijzen. Aanvankelijk was
men zelfs om principiële en doktrinale redenen hardnekkig gekant
tegen de rechtstreekse uitkering
der wedden aan het onderwijzend
personeel zelf. En men schrikt er
niet voor terug afbreuk te doen
aan het principe voor gelijk werk,
gelijk loon ten nadele van priester
en geestelijken, met de hoop in ruil
andere voordelen in zake bekwaamheid en diploma's te rechtvaardigen. Dat was één der elementen van
de onsamenhangende
wetgeving
van Harmei, die thans definitief
wordt geconsacreerd. Men wil
zijn eigen pot koken en enkel subsidies bekomen voor leerkrachten
en werkingskosten, eventueel ook
uitrustingskosten doch met een
marge die het gedeeltelijk subsidiebeginsel en de daaraan vermeendelijk gekoppelde zelfstandigheid
waarborgt. Tussenkomst van de
staat in de oprichting of terbeschikkingstelling van schoolgebouwen werd zelfs niet verlangd en
wordt thans ook opgegeven vanwege gemeenten en provincies, wat
zeer erg is. Naar goede liberale t r a ditie ziet men in h e t privaat bezit
der gebouwen een uitwendig teken
van onaantastbaarheid.

rechtvaardigheid voorgestaan, zoals
die in het budgetair armere Nederland aanvaard wordt en algemene
voldoening schenkt. Deze loyale
stellingname heeft weliswaar de
banbliksems van de kerkelijke overheid niet kunnen afwenden. Toch
moeten we op die weg voortgaan,
omdat het de enige is die het land
kan verlossen van de hypoteek van
de schoolstrijd. Maar er is nog een
andere specifiek Vlaamse reden :
het Vlaamse land, dat zijn voorkeur
geeft aan het vrij onderwijs blijft
door die achteruitstelling en de
onmogelijkheid voor provincies en
gemeenten om tuBsen te komen
materieel en moreel gehandicapt
en lijdt jaarlijks een schade van
rond de 2 miljard F. Het gebrek aan tussenkomst voor gebouwen, betekent ook dat het vrij
nederlands onderwijs te Brussel
gedoemd is ten eeuwigen dage een
aanhangsel te blijven van de
Franse scholen. Heeft men er al
ooit aan gedacht dat er in ons land
evenveel franse als nederlandse inrichtingen van openbaar onderwijs
bestaan alhoewel de Belgische katoliciteit voor 70 Tc in Vlaanderen
ligt ? En dat er 7 franstalige vrije
inrichtingen zijn van hoger onderwijs tegenover 2 Vlaamse (nl.
Vlaamse leergangen te Leuven en
het tweetalig St Ignatius te Antwerpen).

Studiebeurzen
Gebrekkige oplossing

^

Men ziet niet in dat deze situatie zeer spoedig opnieuw door de
feiten zal worden achterhaald : de
strenge eisen en de broodnodige
expansie van het modem onderwijs
staan daar borg voor. Private giften en toewijding zijn voor die
taak niet meer opgewassen. Is het
daarom dat men in de jongste weken liever spreekt van een modus
Vivendi voor één zittijd dan van
een pakt voor 12 jaar ?
Zoals In de koningskwestie is
men van vooraf aan tot hopeloee
compromissen bereid geweest. Het
Is nooit de bedoeUng geweest veel
meer te bekomen dati fti de wacht
werd gesleept : Het programma der
C.V.P. werd verwezenlijkt, het"
heeft echter niet hoog genoeg gemikt.
De Volksunie heeft in deze zaak
steeds de zuivere en voordehandliggende stelling der verdelende

Ook op gebied van de voorgenomen studiebeurzen dient Vlaanderen zijn aandeel te krijgen. Het
voorstel van mevrouw CraeybeckxOrij (katoliek) in november 1953
neergelegd om deze te verdelen per
provincie en per aantal leerlingen
werd destijds hooghartig door het
Harmelbewind afgewezen.
Wij
kunnen
dit
artikel
niet besluiten zonder de onverschilligheid aan te klagen die er in
België bestaat ten aanzien van het
Nederlandse schoolstelsel dat ook
pedagogisch tot het beste van Europa behoort. Toen de katolieke
oud-minlster van onderwijs Prof.
Glelen en de oud rector van de katolieke imiversiteit van Nijmegen
Prof. Rogier te Mechelen voor de
Katolieke Vlaamse
Hogeschooluitbreiding kwamen spreken over
de schoolpolitiek in Nederland en
aanverwante vraagstukken, was er
zelfs geen afgevaardigde van het
aartsbisdom aanwezig.

En ook de Vlaamse pers heeft dit wachtwoord der stilzwijgendheid op
alle tonen gevolgd. Dit strekt haar werkelijk niet tot eer en geeft een
beeld van de verpolitiekte voorlichting in ons land.
Daniël De Coninck.

't Pallieterke drukt er zijn verwondering over uit dat in Vlaanderen waar de werkloosheid en
mobiliteit een grot-e omvang kennen en waar de laatste jaren tal
van bedrijven gesloten werden
nooit een bisschop tussenkwam.
Nadien herinnert 't Pallieterke eraan dat Mons. Desmedt echter wel
tussenkwam bij de verkiezingen om
die christelijke partij die het
scherpst deze sociaal-ekonomische
toestand aankloeg. te veroordelen.
Bedoeld wordt de Volksunie.
Waar 't Pallieterke zich echter
vergist is waar het schijnt te beweren dat wij de bisschoppen altijd
gehoorzaamheid verschuldigd zijn.
Wij zijn geen teologen, maar zoveel weten we toch dat slechts de
Paus onfeilbaar is wanneer hij ex
cathedra spreekt over geloof en
zeden. Dus niet eens in politieke
zaken. Waar anderzijds al de l a r t ste Pausen erop aangedrongen hebben dat de Bisschoppen buiten de
zuiver politieke tegenstellingen zouden blijven en de tegensteH'ng
Volksunie-C.V.P. zuiver politiek was
(op welk punt schonk de Volksunie
de Kerkelijke Overheid geen bevrediging ?) konden wij Mons. Desmedt niet volgen. Zeker niet wanneer men daarbij weet dat het pluralisme cp politiek gebied de algemeen gangbare kerkelüke teorie
is. Mons. Desmedt heeft ons ondanks dit alles zware morele en
stoffelijke schade berokkend. D a f
mag ook geen besschop. In geen
enkel ander land is trouwens zo
een tussenkomst mogelijk.
Alleen een achterlijk Vlaanderen
kent dat voorrecht.
Wij dragen Mons. Desmedt voor
zijn zware fout geen haat toe, maar' •
wij zijn helaas niet zo heil'g dat
onze liefde voor hem zou gegroeid
zijn ! Wij houden er van de zaken
duidelijk naar voor te brengen en
bij ons standpunt te blijven zo.
lang men ons niet met steekhou-"
dende argumenten kan bewijzen
dat wij ongelijk hebben.
Het is daarbij onze opvatting
dat de handelwijze van de Kerkelijke
hoogwaardigheidsbekleders
in Vlaanderen sinds Gezelle en over
Priester Daens en het vooroorlogse
Vlaams nationalisme heen vaak in
strijd was met de gangbare Katolieke teorieën.
Tegenover de arbeiders is men
zijn vroegere fouten aan het herstellen. De meerderheid was ondertussen verloren gegaan voor de
Kerk. Ook in de Vlaamse Beweging
is er om de onbegrijpelijke houding
van de Kerk veel geloofsafval geweest. Is het niet beter deze waarheid te herhalen dan door stilzwijgen een verkeerd begrepen onderdanigheid aan de dag te leggen
en de zaken steeds maar erger te
laten worden ?
Steller dezer is Katoliek en hoopt
nooit afvallig te worden zelfs niet
zo geen enkele bisschop of priester
nog erg christelijk zou leven. Maar
vele gewone gelovigen verwarren
Kerk en bedienaars. Daarom dat ,
deze laatsten niet voorzichtig genoeg kunnen zijn.
Daarom ook dat wij met klem
bhjven eisen dat ook in ons land
(en niet alleen in Wallonië !) de
KatoUeke leken als volwaardig behandeld zouden worden, zoals dat
In alle andere landen gebeurt.

Nederlands onderwijs in Congo
Het botert in Kong:o niet tussen de zwarten en de blanken. Het botert
evenmin wat betreft Vlamingen en Franstaligen. Wij laten hierbij een)
paar korte Kongo-berichten volgen die ons door Vlamingen van ginder
toegestuurd werden.
DE OFFICIËLE UNIVERSITEIT
TE ELISABETHSTAD
Da Universiteit te Elisabethstad
gaat weer dezelfde weg op als verleden jaar en als het jaar te voren. De Vlaamse studenten moeten
gestraft worden omdat ze het wagen de belofte van de Minister In
te roepen die" hen beloofd had dat
ze in het Nederlands konden studeren. Reeds is een derde van het
acadenrsch jaar voorbij en er werd
nog geen beslissing getroffen. Moeten deze studenten een jaar verliezen ?
HET SECUNDAIR ONDERWIJS
TË ELISABETHSTAD

DE HOUDING VAN DE KERK
De houding van de Kerk In zake
Nederlands onderwijs in Kongo Is
beschamend voor de Vlaamse gemeenschap in België.
Iedereen weet dat de sterke positie van de katolieke Kerk op missie- en onderwijsgebied In Kongo
in overgrote mate te danken Is aan
de Vlaamse gemeenschap in België,
hetzij door de kloosterlingen die ze
schenkt, hetzij door de politieke
macht die ze aan het katolicisme
biedt.
Verder weet ook iedereen dat de
Vlamingen in Kongo, zoals in België wegens hun geloofsovertuiging
in grotere mate op het katoliek onderwijs zijn aangewezen. En toch
moesten we wachten op het staatsonderwijs, ingericht door een logeman na 1945, om Vlaamse onderwijsgelegenhejd te bekomen In
Kongo.

De Vlaamse Vriendenkring te
Elisabethstad heeft bij de Minister
van Belgisch-Kongo geprotesteerd
tegen de voorgenomen afschaffing
van de Nederlandse afdelingen in
het secundair onderwijs bij het
Sint-Franciscus va^ Sales Kollege
en bij het Marie-José Instituut. Tot
Dezelfde situatie stelt zich te
nu toe hadden deze twee scholen Leopoldstad : een bloeiende Vlaamelk een Nederlandse afdeling in de se afdeling aan het Ateneum, stunlagere cyclus van het middelbaar telig achternakomen van het katoonderwijs, dus één voor de jongens liek onderwijs. De katolieke Vlaen één voor de meisjes. De hogere mingen zullen Immers toch het
cyclus werd alleen op het Kollege, Frans katoliek onderwijs verkiem^ar dan voor jongens en meisjes zen. Vele katolieken worden aldus
sa;aien, voortgezet
voor een zware keuze geplaatst tusTeneinde In Kolwezi een gemeng- sen hun Vlaamse en katolieke gede, Nederlandse, afdeling te kun- voelens.
nen subldlëren op het Kollege alMen vergete niet dat het Congred a p had het Gouvernement-Gene- ganistisch onderwijs in Kongo
raal besloten ook de lagere cyclus steeds als officieel onderwijs gold
vap het middelbaar onderwijs, Ne- met alle attributen ervan en dat er
derlandse afdelingen van Instituut zich dus geen financieel probleem
en Kollege te Elisabethstad te doen stelde en thans evenmin. Toch bleef
samensmelten.
het onaanvechtbaar frans tot aan
De Paters Salesianen te Elisabeth- de aankomst van het officieel onstad hadden echter reecis enkele derwijs.
maanden te voren, op beyel van •
hun Overste uit Turijn, geweigerd , Het Wjas voor de katolieke vlain het vervolg nog meisjes toe te •' mingen onoorbaar zich over dat
laten in hun hogere cyclus secun- franskiljonisme te beklagen.
dair onderwijs, Nederlandse afdeTrouwens ook in België is het
ling. Met verontwaardiging hadden katoliek onderwijs steeds achter
de Vlaamse katholieke ouders te gebleven. Toen de wet reeds heel
Elisabethstad kennis genomen van wat Nederlandse lesuren toestond
deze onbeschaamde buitenlandse in het M.O., weigerden de kolleges
inmenging in Befgische taalaan- hiervan gebruik te maken. In 1906
gelegenheden. Gelukkig aanvaard- werd het Nederlands ongeschikt
den toen de lusters van Liefde van verklaard voor hoger onderwijs
het Instituut Marie-Jofé het ge- door een gezamenlijke verklaring
mengd secundair onderwijs voor van de Bisschoppen van België. Als
Vlaamse jongens en meisjes onder gevolg hiervan zitten wij nu nog
hun hoede te nemen. Het Gouver- slechts met twee Vlaamse (tweenement-Generaal stelde hen daar- talige) inrichtingen van Hoger Onop 800.000 F. ter beschikking om derwijs tegen zeven Franstalige
gebouwen te vernieuwen en in te voor een veel kleinere Franstalige
richten voor deze Nederlandse af- gemeenschap,
deling. Nu hebben de Zusters van
Liefde, men weet niet onder welke ONDANK IS 'S WERELDS LOON
druk, hun akkoord teruggetrokken,
Ondank is 's werelds loon, In
zodat op het ogenblik geen enkeleplaats
van de trouwe katolieke
van de twee katholieke scholen
Vlaamse
gemeenschap de ruggemeer bereid zijn Nederlündstalig
onderricht te verschaffen op basis steun van een stevig gevormde sociaie elite te verschaffen, blijft
van het voorstel van het Gouver- men
maar steeds voort een gepwivinement-Generaal.
legieerd regime handhaven voor de
Xranssprekenden. WIJ vragen ons
VOLGENS HARDNEKKIGE
af op welke gronden met welke
GERUCHTEN...
hoop of met welke vooruitzichten
De Provincie zou dan ook voor- dit geschiedt.
gesteld hebben, volgens geruchten
Te Brussel Is de toestand al even
die hardnekkig te Elisabethstad de
erg.
Men moet stevig in zijn schoeronde doen, dat alleen het atheneum nog een Nederlandse afde- nen staan om weerstand te bieden
ling zou behouden. WIjj zijn het aan de verfranaingszucht de,r nonmet dft voorstel niet eens, de nekeng en een groot gelovige zijn om
Vlaamse schoolbevolking te Elisa- zijn kinderen toe te vertrouwen aan
bethstad is groot genoeg om se- Vlaamse klaskens en afdelingen waar
cundair onderwijs in één atheneum het zelfs onmogelijk ig een Vlaams
en in één gemengde, katholieke opschrift te lezen of in het Nederschool te rechtvaardigen. Wij vin- lands te spreken met het schoolden dan ook J^et voorstel van het hoofd. Idem in ontelbare Brusselse
Gouvernement-Generaal waart^oor parqchieg waar de Vlamingen uit
ook de Vlaamse school te Kolwezi, de kerk worden gejaagd.
die nu niet ondersteund wordt, geWij herhalen nogmaals : voorsubsidieerd zou kunnen worden, ziet men wel al de gevolgen van die
een uitstekende oplossing.
politiek ? die wel In theorie wordt
Indien de Paters Salesianen en betreurd maar in feite steeds verde Zusterkeg van Liefde geen Ne- der gaat.
derlands onderwijs wensen te verArme onthoofde vlaamse geschaffen, stellen we voor dat oolj
meenschap
1 Alleen zelfbestuur en
het Franse onderricht onmiddellijk
aan hun bevoegdheid onttrokken federalisme scheppen de grondslag
•wordt tot 86 voldoende burgerzin voor afdoende wijziging In de hougeleerd hebben om het Nederlands ding van de Kerk, ten aanzien van
en het Prana In Konffo op dezeWde de unitaire verfransende staats«truktuur ep aijn voor Vlaanderen
voet t9 behandeleg.
nadelig geestelijk klimaat^

Rond de Hopkwestie
Het Is een feit dat wanneer een
bepaalde zaak mank loopt, en dit
gebeurt door de schuld van bepaalde verantwoordelijke personen, men
er als de kippen bij Is om de werkelijke oorzaken met allerlei drogredenen te verdoezelen ofwel de
verantwoordelijkheid elders te zoeken.
>
Wie In Het Nieuwsblad geregeld
de landbouwkroniek volgt, en belang stelt In de hopkwestie, zal wel
vastgesteld hebben dat, op het
ogenblik van de volledige Ineenstorting van de hopprjlzen, dhr Vanden Eynde, C.V.P.-kamerlid, zijn
beste pen bovenhaalde om toch de
pil voor onze Uonhoeren te vergulden.
,, ^ ^

— dit alles naar de laatste technische bevindingen teneinde op de
meeste rationele wijze hop te verbouwen —, moet eveneens over een
grondige vakkennis beschikken
daar de hopbouw behoort tot de
meest gespecialiseerde teelten.
Dhr Vanden Eynde heeft er echter een handje van weg om door
het toezwaaien van lof (trouwens
dik verdiend) aan onze boeren de
ware kern van de zaak te verdonkermanen en de werkelijke oorzaken van de katastrofale Ineenstorting der prijzen op de achtergrond
te schuiven.

Om de ware toedracht van deze
onverwikkelijke zaak te kennen eisen wij dat er klare wijn geschonken worde. Daarom zouden wij het
Hij wenste dhr Byskens geluk om zeer op prijs stellen indien een bezijn kordate beslissing de invoer vredigend antwoord op de volgende
van vreemde hop stop te zetten wi- vragen zou gegeven worden :
danks de bestaande handelsakkoor- — In welk Jaar werden de handelsden met verscheidene hopinvoeakkoorden afgesloten met de
rende landen en gaf tevens een
verschillende hopinvoerende lanpluimpje aan onze hopverbouwers
den ?
die, dank zij organisatiegeest en
Initiatief, op dit ogenblik in «taat — Welk kwantum werd daarin
voorzien ?
zijn de mededinging van gelijk
welke vreemde hop het hoofd te — Welke hoeveelheid werd Ingevoerd in de Jaren 1956 - 57 en
bieden.
58?
Dit laatste is inderdaad zo, want — Op welke datum werden de veronze hopboeren zijn de eersten de
gunningen uitgereikt In 1958 ?
besten niet. Wie overschakelt naar -— Tegen welke prijzen werd de
een bedrijf dat, benevens de invesvreemde hop hier verkocht ?
tering van een belangrijk kapitaal
Dat men eens en voorgoed een
voor het aanschaffen van de beste duidelijk antwoord geve op deze
variëteiten, het aanleggen van vragen dan kunnen onze hopboelochtingen, het bouwen van asten ren zelf uitmaken waar de verant-

woordelijkheid voor de huidige toestand dient gezocht.
Want het brutale feit blijft : de
hopverbouwer werd gedwongen dit
Jaar zijn hop te verkopen tegen
75 tot 50 % van de prijs die hij vorig Jaar kon maken. Het gemiddeld
verlies per baal van 50 kg. bedraagt
aldus minstens 1.500 F.
Indien wij de aandacht van de
lezer vragen voor dit probleem dan
is het omdat de hopverbouw Juist
een van de specifieke Vlaamse teelten is en zowel ekonomisch als sociaal alle mogelijke steun van de
overheid verdient.
Is het niet piterst eigenaardig da^
de Ineenstorting der prijzen, oorzaak van enorme verliezen voor onze boeren, zich Juist moest voordoen op een ogenblik dat een
homogene C.V.P.-regering het heft
In handen had ? Deze partij heeft
zich steeds laten doorgaan bij de
boeren als de enige verdedigster
van hun belangen en we zullen niet
ver naast de waarheid zijn wanneer wij beweren dat inderdaad,
omwille van deze bewering, minstens 80 % van de boerenbevolking,
bij de laatste wetgevende verkiezingen, haar stemmen aan deze
partij gegeven heeft. Als dank daarvoor krijgt zij de ezelsstamp en dit
niet alleen in de sektor die wij hier^
boven onder uw aandacht gebracht
hebben, maar ook in andere sektoren vooral dan in de groententeelt.
Daaraan zullen wij trouwens een
volgende bijdrage wijden.

Franskiljonisme sleekl kop omhooQ
Het feit wil dat dagbladen, die chiers. Van Hemelrijk,,'^la'r e n '
heimelijk de ondergang nastreven Meyers vonden genade. Vijf yertejtan de nederland*e kuituur In ons genwoordigers van de inwoners Van
land, In het leven gehouden wor- Fransklljoiilë, die in dit l^nd nerden door Vlamingen.
gens thuishoren. Die hêreii. Welke
Zo beWeert men' dat La Hbre Bel- de roep van de moderne tijden nog
gique, moesten onze Vlaamse pries- niet hebben gehoord en die als woeters en zij die dat blad lezen « om kerplanten voortteren op een voorhun Frans te onderhouden >, haar bijgestreefde traditie, blijven, door
in de steek laten, een gevoelige klop de schuld van de kiezersmassa, hun
zou krijgen.
stempel drukken op het openbaar
leven in dit land. Ze aanvaarden
In plaats van als dank voor het met dank de stemmen van hen, die,
feit dat de Vlamingen hun blad hel- betoverd door lokvinken als Kiepen rechthouden, een toon aan te booms, Verroken en Van den Daele,
slaan, die past bij het gros van haar niet Inzin, tenzij wanneer het te
lezers, zetten die bladen hun onver- laat Is, dat hun stem voordeel
poosde en uiterst gevaarlijke aan- brengt aan de enkele duizenden
vallen voort op de kulturele gaaf- franskiljons.
heid en de ekonomische belangen
Willen ze daarvan een verder bevan het Vlaamse volk.
wijs dan moeten ze maar kijken
naar Gent, waar een C.V.P.-meerderheid, bereikt omdat de Volksunie eens de kat uit de boom wilde
kijken, zich in de armen werpt van
een C.VP.-liberale franskiljonse
camerllla.
Willen ze een ander bewijs, dan
Sedert de C.V.P. aan het bewind moeten ze maar eens kijken naar
Is, dank zij tienduizenden Vlamin- haast al onze sportverenigingen,
gen die haar « nogmaals voor de waar de mosselhouding van de Vlalaatste keer > hun vertrouwen mingen macht bezorgt aan... vlaschonken, heeft het door deze pers minghaters,
In leven gehouden franskiljonisme
Eén verheugende uitzondering
weer erg de kop omhoog gestoken. hebben onze hoogstudenten geHun eerste zegepraal Is de rege- maakt, door zich met alle macht te
ring Eyskens-Lllar'. Van den Daele verzetten tegen de verkiezing van
mocht er In geen ^ v a l blJ zijn, een andere inwoner van het schimmaar mannen als Van Houtte, Mer- menrijk Franskiljonlë, Monheim

^ I van Antwerpen,
De Walen, 'ïlè zeff' ohder de plak
liggen — of spelen zij komedie ? —
van de hejmatlöie franskiljons,
hadden zjCh heer^elegd bij het feit
dat een ereplaats', die hun toebehoorde, zou aifgestaan worden aan
een student, die feitelijk moest beschouwd worden als een vreemdeling.
Want vreemdelingen zijn voor
hen en voor ons alle landgenoten,
die zich afzonderen van het midden waarin ze leven. Die vreemdelingen hebben hier maar één recht:
het recht van de vreemdelingen.
Onze studenten hebben dat in het
geval Monheim zeer duidelijk gemaakt en daarmee hebben ze de
wortel van alle moeilijkheden In
dit land blootgelegd. Ze hebben
trouwens nog meer blootgelegd en
wel de schromelijTce etterbuil, die
een franstalige universiteit betekent voor het Vlaamse land. Deze
voorbijgestreefde antikwitelt, die
behalve in koloniale landen, ner-

gens meer bestaat dient uit Leuven
te verdwijnen. Het is niet allee»
voor de katolieke Walen een onrecht dat hun in eigen land een,
universiteit ontzegd wordt, maar
voor ons, Vlamingen, Is het Waalse
Leuven een allerpijnlijkste likdoorn.
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TE G E V R A A G D
Ket is veelbetekenend dat de rektor van de Brusselse Universiteit, ,^ten niet' wellsom zijn, maar toch
f'hr. Janne, in het kader van een kulturele manifestatie in de handels- Cat ze après tout toeh maar tot
r^stropool van dit land, Vlaanderen'» kulturele hoofdstad, in het frans een uitstervend rajg •yan reine dwa.".u.b. zich richtend tot een antwerps franstalig publiek, i:rotendee|s be- zen behoren die (^«n getroost worr+iande uit afgestudeerden van de « univ », aandacht komt vragen voor den met een goedgemeende poging
een zo wenselijke als noodzakelijke — na 128 jaar België <— splitsing lii tot beschaafd spr«lcen dal; e;chter
ne^eriandstalige en franstalige kursussen in dese « nationale » instelling... meestal ontaardt in een Consciencetaaltje dat meer van geschaafd
antwerps dan van beschaafde omGrand
Bazar
de
la
Place
St.
LamTrens fe Antwerpen
bert aldaar, een zestal koppen gangstaal he^ft...
Het Js even veelbetekenend dat MOESTEN vallen, omdat deze kopAntwerpen organizaties mogelijk pen nu eenmaal op Vlaamse licha- De kern van 4e zaak
. , 13n als « La Tribune Catho- men stonden, die mettertijd een
T'iUQ », die onder het dlnamisch im- min of meer belangrijke rol waren
Onze menden krijgen meer en
puls — een betere zaak waardig — gaan spelen
meer geld. Het financieel zwaartevon K3r. Ie doyen DE VOOGHT,
punt verplaatst zldih. Ze Jiunnen
c':;':6a van O. L. Vrouwparochie te
zich
nu financieel $<mel doen gelParachutisten
Antwerpen, en vlaams herder van
den als de eeuwenoude verfranste
een vl-^amse kudde, koketteert met
bourgeoisie, die meende dat het
een franskiljonse minderheid en
In de Agence Maritime Interna- volstond een andere taal te sprer'ocdgswaon onbsleefd en zeer on- tionale b.v. maakt men het regelt-'lstvo' de katolieke Vlamingen van matig mee dat een 46-jarlge, vijf- ken om zich beter 4an het plebs te
c'^ Scheldestad negeert en eens te talig expediteur, van antwerpsen tonen.
n?er « In 't gezicht slaat » zoals huize natuurlijk, door een eentaWelnu onze elite U* en ik bedoel
r-en dat met een tremolo pleegde lige franssprekende 27-jarige afgehier
niet uitsluitend de Intellekto noemen .
studeerde neef, kozijn, oi achtertueel
mee — maar ook de •« geldHet is wel kenmerkend dat Ant- kleinkind van een of andere hoge verdiener », de burger in « goeden
werpen Erussel niet wil loslaten in A.M I.-oom doodgewoon voorbij- doen » WIL zich a.h.w. instinktd s zm dat er nog steeds, of steeds gezien wordt bij een benoeming matig distanciëren, wil afstand neireer, « vooraanstaanden » gevon- die hem tien jaar of langer werd men van de massa, en djt is ?eer
den worden die zo mogelijk nog voorgehouden, kwestie van hem te natuurlijk, WIL aich niet meer
franser wiHen doen dan Louis XV doen blijven, nadat deze « para- vereenzelvigen noch met zijn veren dat wij anderzijds meemaken chutist » — ZQ noemt men daar leden, noch met de minderen die
f^-^t Brussel Antwerpen stevig deze heerschappen, die als uit de zich uiteraard onderscheiden door
VASTHOUDT, omdat Antwerpen lucht komen vallen — eerst nog djalekt of slechtere omgangsvornu eenmaal zulk prachtig koloniza- grondig en degejijk door het slacht- men, en die nu eenmaal niet de
tieterrein was, is en BLIJFT voor offer in de branche werd inge- vlotte beschaafde omgangstaal becnze be'gicistische franskiljonise- wijd !
heersen; welnu deae elite begaat
rcnde machten.
de grove vergissing dit te willen
doen met frans van SLECHTE
Dle'jenen die menen dat wij over- Langs de Meti'
KWALITEIT, in plaats van een indrijven kan ik een hartversterkende
maar zeer ontmoedigende bezigheid
Voor hen die zich de moeite van spanning te doen ^n zich te uiten
aanbevelen : kijk even de namen een diepgaand onderzoek willen in ABN.
r a van de heren aandeelhouders besparen en zich vergenoegen met
en Ce leden van de beheerraad van een mindere inspanning volstaat
b.v. praktisch ALLE te Antwerpen het even langs Antwerpen's « le- Wie zal dat veranderen !
geve:tigde grote lirma's.
'"" vensader » te kuieren, zoajs cje Meir
Aan deze bedenkingen hoeft ze%#.
.
i -^^iJtArtA^r^^*^^^^^°^^ ^° lyrisch c}oor de grq- ker niet toegevoegd dat pers, radio,
Ces n Vla^niSt^ k a c f e i C j . ^ * ' te pdrs wordt betiteld.
' ^
film en andere grootmachten me•
'
"^f
'
'
in
"4*rapr
"^plnu
in,,AJ?^twfirpen's
ievens$,der
nen
andere katten 4e moeten geseHet is een feit dat éénmaal bo
stroomt blij gebaar alleen maav
ven een salaris van 10.000 F. per fra;pskiljons bloed. , De me,este za- len dan zich op dit punt met de
maand — we spreken hier van de' ken die da^r rijkelijk hun hroo^ volksopvoeding bezig te houden.
lagere en hogere kaders, en laten verdienen zijn bijhuizen van brus- Zelfs de school is niet bij machte
de gewone bedienden en de werk- selse firma's die samen met hun ons verder te brengen, en de offilieden in het midden — het aan- geld ook hun manieren investeren ciële school vooral munt hierin uit,
tal Vlaamse familienamen gevoelig en het in vele gevallen beneden dan tot een soort schoolnederlands
zakt en de uitheemse namen meer hun waardigheid achten ook maar dat zo spoedig mogelijk wordt afen meer aan bod komen, terwijl op het geringste blijk van respekt gezworen eens de schoolbanken
de leidende funkties en direktoriale t.o.v. hun klienteel te betonen, achter de rug, om prompt en veilig
terug onder te duiken in het heerzetels blijkbaar slechts (op enkele noch in taal noch in mentaliteit.
lijkste
dialekt waarin artisten,
uitzonderingen na) waalse, brusHet spreekt van zelf dat de al- gemeenteraadsleden, perslui en ook
selse, franse of joodse derrières
daar tewerkgestelde antwerpenaren schrijver dezes zich toch zo prachkunnen standhouden.
— alweer op enkele uitzonderingen tig op hun gemak voelen . Het
Wij herinneren ons de radikale na — niets liever verlangen dan spreekt vanzelf dat op dit punt nu
grote kuis die voor een viertal ja- dat de enkele tientallen waaghal- alles gaat veranderen en dat daarren gehouden werd in Grand Bazar zen van klanten die het aandurven voor door eerste minister Eyskens
te Antwerpen en waarbij onder im- zich uit te drukken in A.B.N. bij een eerste stap werd gezet door het
puls van een der meest Invloed- de eerste gelegenheid de beste de departement voor kulturele aanrijke aandeelhoudersclans, de groep ezelstamp te geven en hen netjes gelegenheden in j ^ d e (waalse)
Capelle te Luik, direkteur van de te laten voelen, niet dat hun een- handen te spelen.
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De

geloofsovertuiging

en

het ZEER AARDSE politieke ijver met

geestelijke leven van cje Vlaamse
mensen zou Ik durven vergelijken
met het allerbrooste porselein,
waaruit de poten van de « politieke
olifant > moeten weggehouden worden.
De fanatieke jjver vaq sommige
strevers o§ar de kostelijke eenheidspartij leidt velen op^er hen zQ
ver dat ze iedereen willen overtuigen dat gelovig zijn IVJOET samen-

vallan met d^ "Cv.? .^SGHangen.
Deze g3vaarlijke Ijver zou de kerkelijke overheid met alle middelen
moeten tegengaan.
De uitslagen van de gemeenteverkiezingen hebben weer eens zeer
duidelijk het grote gevaar aangetoond. Met alle geweld wil de C.V.P.
in elke gemeente haar stempel drukken op het politieke leven; ze wil
gildenhuizen inpalmen en parochiezalen bezetten en op de meeste
plaatsen aarzelen ze niet de katolieke Actiegroeperingen voor hun
wagen te spannen. Ze spelen in hun

, jfei'»'

De C.V.P. het re.cht geven op het
misbruiken van een soort monopolie als geloofsverde^igers is de handen steken in een wespennest. Eens
reeds bracht dergelijke vergissing
in Vlaanderen duizenden afvalligen,
cie afstammelingen nog alIn honderden gemeenten hebben waarvan
vol verbittering vastzitten in
tienduizenden geweigerci op de uni- tij(i
socialistische of liberale partij.
taire O.V.P.-iijsten te stemmen.
Meestal gebeurde dit om é^n van
Wie |Q uit^JSgèü 7aii da gemeentevolgende re(^enen ;
v&rkie2fcren uitpluist, vindt haast
in elke gemeente dezelfde verschijn— C.V.P. betekent voor ontelbaren selen weer : men minacht de plaatnog altijd : koningsverraad, ver- selijke C.V.P.-leiders en omdat men
loochening van de amnestievoor- deze minacht glijdt men weg van
schrlften van Paus Pius x n za- het geloof.
liger, aanpappers met franskiljons of erfgenamen van behoudsWare het ogenblik dan ook niet
gezinde Patrlamannen.
uiterst gunstig om aan Caesar (de
— op lokaal plan kan de C.V.P. voor politieke actie) te geven wat hem
hen betekenen : de partij van toekomt en de zegenende hand die
een burgemeester, die hun zoon velen boven de CVP. zien, terug te
weigerde onderwijzer te benoe- trekken.
men, die de belangen van hun
Het sein staat (^ rood; het gevaar
wijk verwaarloosde of... waarvan
ze het gezicht niet kunnen uit- is groot. Het kan op veilig komen,
indien men het Vlaamse volk VRW
staan.
iiet politieke spel laat spelen.
het bQvenaarcise geloof van veje
mensen, die noqit smullen aanvaarden
dat het geloof hun kan verbieden
liever voor volksvriend 8- te stemmeq (ian vpqr ?tivjrkijker A.

In « Le Soir > van 4-5 januari
wordt er een noodkreet geslaakt
door de mensen van Tussen Samber en Maas die ons zuur en zoet
in de oren klinkt.
De NMBS heeft namelijk besloten
150 Km spoorwegen in het gebie*}
tussen Samber en Maas af te schaffen en te vervangen door autobuslijnen. Terecht wordt er door de
mensen die een « Centre de Renovation Economique » willen stichten aangevoerd dat de«e maatregel geenszins het toerisme en
evenmin de kleine gewestelijke industrie zullen bevorderen.
De enige reden waarom dit nieuws
ons zoet in de oren klinkt is dat
de bezuinigingswoede van de NMBS
dus ook eindelijk Wallonië getroffen heeft. Het heeft ons inderdaad
altijd verwonderd waarom er in
heel Noord-Limburg geen kilometer
spoor meer gebruikt wordt, terwijl
er in Luxemburg nog allerlei veel
minder belangrijke lijnen in het
leven werden gehouden.
Aan de andere kant sympathiseren we volkomen met de getroffenen. Wat onaanvaardbaar is in
deze onverwikkehjke Spoorwegengeschiedenis is dat de Spoorwegen
zo vlijtig spoorlijnen opdoeken dat
ze op de duur het woord Spoor uit
hun maatschappij kunnen wegschrappen. Het is duidelijk dat de
Direktie van de NMBS iets tegen
de spoorwegen heeft. Ze steekt dat
trouwens nooit onder stoelen of
banken. Ze gebruikt zelf steeds
personenwagens voor haar inspectiereizen. Het IS te hopen dat de
Regering Eyskens zou begrijpen
dat de grootste en de meest nutteloze verspillingen te vmden zijn in
de talloze en overbemande kantoren te Brussel.

Limburg :
kind van de rekening

Lijn 19 Hasselt - Neerpelt - Hamont Achel werd enige jaren geleden vervangen door autobussen.
Als redenen werden aangevoerd dat
er te weinig verkeer was en dat de
duur van de treinreis te lang en te
onkomfortabel was. De fout die
daarbij werd begaan, onze Waalse
vrienden wijzen er ook terecht op,
was dat men de meest moderne
autobussen in konkurrentie bracht
met de oude afgedragen houten
bakken die m Limburg voor treinen doorgingen. Geen wonder dus
ddt het publiek de bussen boven de
treinen verkoos in die omstandigheden.
Maar kan men wel spreken van
onvoldoende verkeer wanneer ey
tussen Hasselt en Hamont/Neerpelt
nu 70 verbindingen per dag bestaan
met autobussen van grote afmetingen, hetgeen de meeste gemeenten
op hun beurt weer gebruiken als
voorwendsel om de heerlijke bomen
langs de Limburgse banen te laten
afkappen.
Is het een verbetering wanneer
men in dit kinderrijke gewest met
kinderen moet reizen in bussen die
geen ruimte hebben voor een kinderwagen, en geen WC, la het een
verbetering wanneer men gedurende 1,5 uur in tochtige bussen
moet zitten, jn plaats van Wn uur
in de warme trein ? Is het een verbetering dat men buiten in de regen of in (ie kou kan staan wachten op de bussen, of dat deze bussen de fietsen van de arbeiciers niet
aanvaartien ?
Er werci zelfs geen proef genomen met d§ autorail, BH IS dss te
verwonderlijk&r daar er autoraila
bestaan die uit Landen te Hasselt
aankomen en daar gewoon een uur
verliezen in plaats van door te reizen naar het Noorden.

Bussen ekonomischer ?
Zijn autobussen ekonomischer in
het gebruik ? De grootste kosten
worden uitgemaakt door de onderbouw. De spoorlijnen dienen echter
om strategische redenen permanent
onderhouden te worden. De gebouwen der stations blijven bestaan,
en zelfs met een beperkt aantal
personeel dat op de dagelijkse goederentrein wacht. Aan de andere
kant zijn we zo vrij te betwijfelen
dat het onmogelijk is om de kost-

prijs van een autorail te dekken,
wanneer private busondernemingen
reuzewinsten maken met op de
spitsuren tussen Hasselt en Neerpelt elke verbinding door een kolonne van 3 of 4 autobussen voor
60 personen te laten waarnemen.
Vergeten we dan niet dat Philipg
en de steenkoolmijnen verplicht
werden hun eigen vervoer te organiseren door het wegvallen van de
spoorwegverbinding Hasselt-Eindhoven.
Dezelfde redenering kan worden
aangevoerd voor de lijn 15 (MolNeerpelt-pamont) die nu vervangen la door 85 autobusverbindingen
per dag.
En wat te denken van de kleine
bedrijven die nu verplicht werden
eigen vervoermiddelen aan te
schaffen door het wegvallen van
het pakjesvervoer per spoor, dat
nu eens per week vanuit Hasselt
(45 Km ver) wordt verzekerd. Ei^
hoe te oordelen over de postbedeling die nu met gecharteerde wagyens over dezelfde afstand wordti
verzekerd.

Verbindingen met
Nederland en Duitsland
Mogen we ook, ditmaal te pas,
even over de Euromarkt spreken?
Welke dwaze politiek voeren de
Europese spoorwegen in dit verband ? Alle treinverbindingen tussen Belgjè en Nederland werden op
één na verbroken. Eindhoven, een
stad van meer dan 200.000 inwonera
en Maastricht met bijna lOO.QOO
inwoners zijn niet direkt per trein
met Hasselt verbonden. I^ochtana
zouden die steden veel meer in kontakt komen met België moesten ze
op sneller verbindingen via Belgisch
Limburg kunnen rekenen.
Het toppunt vinden we evenwel
Is de verbinding met Duitsland.
Het is algemeen bekend dat er een
groot internationaal verkeer bestaat tussen het Roergebied en
Antwerpen. Men heeft het zelfs de
moeite waard gevonden een helikofiterverblnding met het Roergebied in te richten.
Welnu alle spoorverkeer met het
Roergebied gebeurt langs Brussel
en Aken om. Moest dit verkeer zoals voor de oorlog over lijn 15 geleid worden dan zou de afstand
Antwerpen-Keulen met 50, deze van
Antwerpen-Roer met 80 km verkort worcien. Denken we makr even •
wat die omweg betekent aan tijden kostenverlies, vooral voor het
langzame goederenverkeer. Een
elektrifikatie van lijn 15 zou des te
interessanter zijn daar daardoor
de lijnen Antwerpen-Brussel en
Brussel-Luik-Aken ontlast zouden
worden, hetgeen vooral voor het
goederenverkeer van belang is daar
dit altijd moet wachten op het reizigersverkeer.
De Antwerpse havenkringen hebben reeds herhaaldelijk om deze
verbinding gevraagd, te meer daar
over deze lijnen een groot gedeelte
van de arbeidskrachten van de
Antwerpse agglomeratie worden
aangevoerd. De grote steden en gemeenten Lier, Geel, Herentals en
Mol liggen immers op deze lijn. D»
verzoekschriften van de havenkringen werden gewoon terzijde gelegd. Deze problemen vallen onder
de bevoegdheid van de spoorweggroepen Hasselt en Brussel die er
niet het minste belang bij hebben
verkeer uit handen te geven.

C^en belangstelling
Herljealdeiijlj werden door mij artikels en praktische voorstellen tot
verbetering van de treinverbindingen in Limburg gestuurd naar het
Belang van Limburg. Dit blad stuurde ze steeds terug « wegens plaatsgebrek ». Een verbeteringsplan dat
duizenden Limburgse mijnwerkers
enkele tientallen minuten per dag
kon doen uitwinnen werd eveneens
aan het ACV-Llmburg gestuurd.
De heren hadden niet eens de beleefdheid hiervoor te danken alvorens het in de papiermand te werpen. Nu wisten we al lang dat het
« Belang van Limburg > maar een
schuilnaam is voor « Het Belang
van Theelen » maar dat het ACV
zich zelfs niet aan arbeidstreinen
Interesseert l Hoe vindt men dat 1
T. P.

Kw.
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Lezers schrijven ons
>Ze visfen achter het net!

De gevangenen verlossen

Vóór het C.V.P. offensief, publiceerde « De Standaard » kolommenlange lijsten met zogezegde onwettelijke benoemingen,
gedaan
dOQr Leburton, Troclet en Collard.
Men zou eens wat zien als de C.V.P.
won. Ze zou alle onwettelijke benoejmingen wegvegen en haar mannen benoemen. Maar !
De C.V.P. was gedurende m a a n den volledig de baas. Op het kabinetspersoneel na, kwam zogoed als
niets van haar beloften terecht.
Waarschijnlijk om, zoals te Gent, de
kloof tussen de partijen niet te
.verbreden.
't Schoonste gebeurde op onderwijs. « De Standaard > schreef het
zelf. Verboden dus er aan te twijfelen !
Minister Van Hemelrijk had 'n
hele stapel benoemingen gedaan.
Door de koning ondertekend lagen
ze klaar voor publikatie. Maar, naar
C.V.P. metode, bleven ze liggen...
tot Moureaux kwam.
Moureaux kwam en veegde de
klaarliggende benoemingen, met 'n
royaal waals-brussels gebaar van
de tafel in de scheurmand !
Daar in het vrije onderwijs, op
'n onderwijzer na, hoofdzakelijk
geestelijken
worden
aangesteld,
staan de afgestudeerden nog altijd
met hun diploma en hun hoedje
In de hand ! Ze wachten waarschijnlijk... tot de volgende verkiezingen !
Zullen die afgestur'eerde sukkelaars dan nooit leren ?
A. V. - Gent'.

Beste Volksunie,

Eyskens zal saneren !
De C V P . heeft met volle h a n d
pensioenen gezaaid en dat vonden
veel mensen fijn ! Wie zou het
Maar n a 3é zaaitijé^slèïdè 'minister Eyskens vast, dat hlJ niet
alleen op de bodem van zijn kas
was gerrakt, maar er dwars doorheen ! En als professor in de financiële wetenschappen moet hij vinden 1 oe het gat te stoppen en
n i e u ' ' zaad In 't bakske te brengen
en hij heeft het gevonden ! Nieuwe
be' .stingen op peper, zout, de sigr.etten, de dieselolie en de benZ'.ieJ En bijna op het brood !
Wie heeft er nu die belastingen
gestemd ?
Arme
volksvertegenwoordigers,
senatoren en ministers die hun
parlementaire pree verdubbelen of
verdriedubbelen met mandaten van
gemeenteraadslid, burgemeester of
en syndikale bons en daarbij hun
beroep uitoefenen van advokaat.
Ingenieur of geneesheer I Hun parlementaire zetel heeft nog de i n - .
druk niet genomen van hun zitvlak
of « De Standaard > klaagt reeds
h u n « absente'isme > aan !
Hun kumulerende schaamteloosheid kent geen grenzen !
Hendrik De Man, de exvoorzitter
der « Socialistische Partij Belgiens » en die in '40 het startsein
tot kollaboratie gaf, zou misschien
nog In België hebben kimnen blijven. In '43 zouden de socialisten
daar nog voor hebben kunnen zorgen. Maar I Op een gegeven moment trof men in zijn koffertje
aan... een voorstel tot afschaffing
van de kumul bij politieke mandatarissen !
« Men > werd bij die ontdekking
krijtwit ! De ongelukkige man van
het plan kon niet vlug genoeg het
land uit ! « Men » kon voor hem
niets doen !
Zou premier Eyskens niet durven
doen wat De Man van plan was?
Zou hij aan de uitgeperste bevolking die morele voldoening niet
willen of kunnen geven ?
Of is hij bang van Merchiers en
andere
geografische
Vlamingen,
die gedurende de oorlog gestreden
hebben met en voor hun volk en
die 14 jaar n a de bevrijding nog de
tekenen vertonen van de bitterste
armoede ?
Pak aan, premier Eyskens en verborg 'n beetje uw populariteit',
't Wordt tijd l
J. P. - Aalst-

Hebt U niet opgemerkt dat een
van de eerste daden van onze
nieuwe Paus bij het breken van
een lange Pausehjke traditie die er
in gelegen was het gebied van het
Vatikaan niet te verlaten, er in
bestond naast een hospitaal een
gevangenis te bezoeken ?
Het is alsof deze Paus van het
begin af aan bepaalde gegroeide
misverstanden In de Katolieke wereld, onder meer hier In België,
door zijn voorbeeld wil aanklagen
en proberen recht te zetten.
Sloegen zijn eerste woorden niet
op de zuiver herderlijke taak van
priesters en bisschoppen ? Heeft hij
nadien ter verduidelijking nog niet
ostentatief de Italiaanse liberale
partij zijn apostolische zegen gegeven ? Vestigde hij thans niet de
aandacht door zijn twee bezoeken
op twee christelijke werken van
barmhartigheid en wel de zieken
bezoeken en de gevangenen verlossen ? In onze jeugd hebben wl]
die werken van barmhartigheid
nog geleerd in onze Mechelse katechismus. Sinds de oorlog is de
opsomming van die werken weggelaten In dezelfde katechismus.
Wenste men de gevangenen aan
hun lot ever te laten zoals men
ook geen gehoor gaf aan de oproep
van onze vorige Paus voor amnestie ?
Als hier over de Paus geschreven
of gesproken wordt heeft men het
over allerlei prullen, kwezelarijen
en wlsjewasjes. Zijn woorden en
zijn daden betreffende wezenlijke
punten durft men niet in hun waar
daglicht stellen. Waarom niet 7 '
Is de Kerk In België dan niet afhankelijk van Rome ? Mogen wij
de Paus niet volgen ? Alleen m a a r
Mons. De Smedt als hij tegen alle
uitspraken van onze Pausen de
Volksunie veroordeelt ? Denkt U
niet, beste Volksunie, dat onze partij in Italië zeker zo goed de Pauselijke zegen zou krijgen als de liberale ?
S E - Hasselt.

Kcn^rasten
« De Standaard » doet wreed
verontwaardigd omdat Merchiers
de Gand, de man die toelating
heeft om meerdere betrekkingen te
kumuleren (wat een gewoon klerkje
bij de staat niet mag doen !), m a a r
geen aanstalten maakt om zich als
mens te gedragen en verzoeningsmaatregelen te treffen.
Maar mogen we vragen waarom
Harmei, die meer dan vier m a a n den tijd kreeg, ook niets gedaan
heeft ?
Als Merchiers niets doet, dan
rust de schuld op gans de regering.
Als Merchiers niets doet, dan is
het de schuld van eerste minister
Eyskens, die hem aanvaard heeft
als Minister van Justitie.
Trouwens, de ernst van Minister
Eyskens kunnen we vaststellen uit
de keuze welke hij deed tussen de
politiekers om er Ministers van
State van te maken : Struye met
de krokkodillentranen, Lefèvre met
Blja « hij ligt er en hij ligt er
goed >.
Als In die leuze niet het volledigste misprijzen ligt tegenover de
Vlamingen, dan begrijp Ik er niets
meer van.
Of hebben wij die keuze te danken aan « ons > vorstenhuis. We
mogen zeggen « ons >, want zonder
« ons > bestond het niet meer.
Dankbaarheid mochten wij voor
« onze s> Inspanningen niet oogsten,
want het zinnebeeld van vlaamshaterlj werd door koning Boudewijn zelfs met een gravenkroon beloond : Moens de Femig !
Dat alles wijst er op dat we h a n dig voor het lapje worden gehouden. Maar, wacht zei Brero, het
kan verkeren l
Ex-Leopoldlst".

4 miljoen voor 160 man !
Ja, Vlaamse werklozen, dat is de
som, die zal besteed worden aan
160 werklozen uit de Borlnage. Het
stond op 22 december, In al zijn
argeloze oprechtheid, zwart op wit
gedrukt in onze bladen zonder één
woordje protest.
Vier miljard frank zou dat betekend hebben, indien men met evenveel zorg de löO.OüO Vlaamse werklozen had omringd.
Helaas dergelijke kerstgeschenken worden enkel voorbehouden
aan Waalse werklozen.
Er is, als men dat alles .leest, een
gevoel dat oprijst en dat men zo
zou over de straten willen uitschreeuwen : Wanneer ja wanneer
zullen zij, die de Vlaamse belangen
moeten verdedigen : onze bisschoppen, onze politiekers, onze vakbondleiders eens voor de dag komen en recht eisen voor onze mensen ? Voor onze boeren, tuiniers,
kwekers die In deze staat bespot en
veronachtzaamd worden zoals nergens In Europa; voor onze werklieden, die harder moeten werken
om minder te verdienen; voor onze tienduizenden mobielen
en
grensarbeiders, die geen huiselijk
leven kennen; voor onze meer dan
honderdduizend werklozen, werkloos door de schuld van de kapitalisten en de machtdragers.
Voor één werkloze Waal : geschenk van 25 duizend frank ! Voor
tienduizenden werkloze Vlamingen : zelfs geen gebed In de Kerk
opdat het eindelijk eens zou beteren !
B. P. - Komen.

Lieven Duvosel
Waarde Redactie,
In Uw blad van 6 december lezen wij een kort verslag over de
plechtige onthulling van het grafmonument van wijlen Lieven Duvosel op 19 oktober jl. te St-Martens-Latem.
Het Hulde-comité kan, In antwoord op Uw beschouwingen in verband met die hulde, er alleen op
wijzen dat er geen uitvoering van
om 't even welk vaderlands lied was
voorzien, omdat zulks weinig passend is op een kerkhof. Er was wel
beslist en
overeengekomen
de
plechtigheid te besluiten met het
zeer stemmige lied « Vaarwel, mijn
broeder », dat dan ook na de gelegenheidstoespraken
is
gezongen
geworden. Ook is het comité evenmin verantwoordelijk voor de aanwezigheid van leden van de N.S.B,
met de Belgische vlag. Geen enkel
lid van de N.S.B, is door het comité
uitgenodigd geworden. Hun a a n wezigheid alsmede het uitvoeren
van het Belgisch vaderlands lied
was voor het comité al even verrassend en onverwacht als voor de
andere aanwezigen.
Deze terechtwijzing zal wel overbodig zijn voor diegenen die weten
dat het monument, ontworpen door
het comité het Vlaamse Kruis
A.V.V.-V.V.K. draagt en die de rede
van Miei Kersten hebben beluisterd, welke aan scherpe duidelijkheid in niets te wensen overliet,
vooral waar de Vlaamse persoonlijkheid van Lieven Duvosel en zijn
betekenis voor de Vlaamse str5jd
in het licht werden gesteld. H e t n s
trouwens opvallend hoe de heftigste kritiek komt van diegenen die
op de plechtigheid niet aanwezig

Persspiegel
VLAANDEREN-BRUSSEL
Uit « Toren » decembernummer.
Brussel wordt de zetel van tientallen ekonomische, sociale en kulturele organismen, de nooitverzadigde slokop van de Belgische financiën, waarin de Vlaamse volkskracht verdwijnt. Brussel is het dat
het politieke leven van België beheerst en de geest van Brussel is
het, die meester wordt van België.
Vlaanderen kan dan wel verontwaardigd zijn — zoals bij de laatste regeringssamenstelling, — kan
protesteren, dreigen... of erg toegevend zijn : Brussel, de geest van
Brussel, die de geest van verfransing en volksvervreemding is, gaat
voort! De Vlaamse noden worden
min of meer opgelost, zoals Brussel
dit wenst en volgens de bedoelingen die Brussel dienstig zijn : verdrukking en verzwakking van het
Vlaamse verweer.
En nu Is het zeer natuurlijk dat
ten slotte het Vlaamse protest Iets
weerbarstig wordt... Men knoeit nu
al enkele jaren aan verschillende
oplossingen : decentralisatie, kultureel
zelfbestuur,
ekonomische
Raad voor Vlaanderen, enz... Alles
prachtig als ontwerp, en met dien
verstande dat men nooit een stap
dichter komt tot de verwerkelijking van de Vlaamse eisen.
De olievlek wordt groter, de Invloed van Brussel — langs de vele
kanalen — wordt beslister en men
Is eindelijk zo ver, dat de Vlaming
zich In de oud-Vlaamse ;5tede
Brussel als een Treemdeling gaat
voelen !
Een oplossing is nodig. En zeer
terecht bestaat de vrees, dat de
echt « Belgische > belangen, die de
belangen van alle volksgroepen
moeten zijn, hierdoor worden bedreigd. In de strijd van het verweer
gaat alle volkskracht verloren.
Vlaanderen wil niet een bolwerk... van Brussel en van de verfransing zijn of worden.
En het la inderdaad wenselijk
dat, zoals voor de schoolkwestie,
een nationale oplossing door ruim
overleg worde nagestreefd. Een n a itlonale oplossing die, door 'Vlaan-

waren en alles alleen maar weten
van « horen zeggen >, en die het
schone initiatief op geen enkele
wijze, noch moreel noch materieel,
hebben gesteund.
Uw verslaggever eindigt met een
verzoek tot het Hulde-comité : « de
nagedachtenis van Lieven Duvosel
In hoge ere te houden ».
Het comité, dat maandenlang
geestdriftig en belangloos voor deze
edele zaak heeft geijverd en gewerkt, is zo vrij er op te wijzen dat
het, in verband met de nagedachtenis van onze grote toondichter,
van niemand lessen te ontvangen
heeft. Niet alleen van officiële,
maar ook van Vlaamse zijde is men
tegenover Lieven Duvosel geweldig
te kort geschoten. Ook de Vlamingen hebben bitter weinig gedaan
om aan hun grote toonkunstenaar
de eer te geven en te doen geven
die hem toekomt. Het zou de Vlamingen dan ook goed passen het
schone opzet van die hulde en de
blijvende verwezenlijking die dit
grafmonument is, naar waarde te
schatten zoals het behoort, en niet
bij voorkeur te struikelen over een
paar schaduwzijden waarvoor het
comité allerminst verantwoordelijk
is en die het zelf in de eerste plaats
betreurt.
Het hoopt dan ook dat U eerlijkheidshalve dit schrijven Integraal
in Uw blad zult opnemen.
Met alle hoogachting.
Het Hulde-comité.
P. S. — Mocht het U interesseren,
we kunnen U nog altijd een exemplaar bezorgen van de zeer overtuigende rede die door Miei Kersten
aan het graf werd uitgesproken.

"'•^"^^fiha»

deren recht te verschaffen, België ' van die ^ij^e vopr een tweede geval
zelf ten goede komt.
Maertens of De Bodt-Van CoppeWant komt dit overleg niet, dan nolle. Ons goed, maar Ik signaleer
zal mettertijd het extremisme weer aan onze Verzetsmannen 1940-45
dat er ook een geval Borms is geaan het woord komen.
« Toren » ziet onmiskenbaar en- weest en vermits zij de geschiedekele zaken zeer juist in. Wat ons nis inroepen om deze regering te
echter niet duidelijk is, is wat ze ver- beletten Daels terug te laten kostaan onder ekstremisme. Bedoelen men, wil ik hun eraan herinneren
zij de Vlaams-nationalisten ? En is dat tien jaar na het einde van de '
het pejoratief bedoeld ? Wat heb- eerste wereldoorlog, namelijk op
ben die dan ekstremistisch aan 9 december 1928, bij gelegenheid' '
zich ? Dat ze normaal vrij willen van een tussentijdse verkiezing te
Antwerpen, Dr. Borms, die toen 10
leven en baas zijn in eigen huis ?
jaar vastzat, 83.000 stemmen l i e - '
Zijn de argeloze onnozelmakke
kwam en de liberale vaderlandse
kleurpartijen - flaminganten een
kandidaat Baelde er slechts 44.000
politiek ideaal ? Wat heeft het ooit behaalde. Dat was nu eens een verbereikt ? Zeker, de niet-flamingant rassing ! De Franstalige pers, de
is nog erger. Maar zo de flamin- Brusselaars en Walen waren als
ganten hun politiek verstand ge- van de hand Gods geslagen. Hun
bruikten was Vlaanderen sterk ge- bladen blokletterden ; « 83.000
noeg om in vlug tempo zijn recht kaakslagen aan België », zegde « La
af te dwingen. Voor de oorlog had Nation Beige », « Schande, Schaneen groot gedeelte van die flamin- de, 83.000 verraders ! > enz., klonk
ganten dat verstand. Toen bereik- het in de andere bladen.
ten ze ook uitslagen.
Wij waarschuwen zeer ernstig
onze verzetsmakkers, onze Waalse
Een tweede
landgenoten en alle goede Belgen
dat er op dit ogenbük onverantBormsverkiezing ?
woordelijke mensen met vuur aan
Sommige Vlaamsgezinde C.V.P.- het spelen zijn.
ers schijnen eindelijk tot het inWanneer zij niet oppassen gaat
zicht te komen dat men niet erg de geschiedenis zich herhalen.
naar hen luistert zo er in Vlaanderen geen radikalere dingen geOf er op het gebied van de rebeuren. Wie de geschiedenis van de pressie uiteindelijk veel zal gedaan
Vlaamse Beweging bestudeert weet worden weten wij niet. Alleen wedat 128 jaar Belgische geschiedenis ten wij dat de druk van Vlaandedit bewijzen.
ren groot zal worden. De regering
Hierbij halen we een artikel van moet dan maar weten of ze iets
Louis Kiebooms aan uit « De Ga- doet of niet, of sse zal luisteren naar
zet van Antwerpen ». Men voelt het een uitgeteerd verzet of naar het
20 aan dat het besef van zijn on- levende volk. Stoom zal er genoeg
,
_ ^
vermogen hem zenuwachtig maakt. l^omen.
Hij roept op de hulp van de Vlaamsr" i "X *•»>
Geeft men niet toe dan komt er '
nationalisten.
inderdaad een ontploffing. Wij
Merchiers schijnt het ook nifft
durven alleen maar hopen dat Kievlot te gaan. De verzetsgroepen die
de regering Van Acker geen stroot- booms ons dan zal helpen de%
je in de weg hebben gelegd, probe- Bormsgeschiedenis te h e r h a l e n !
ren het nu de regering-Eyskens, en Vermits hij toegeeft dat een radivooral de liberale vleugel, lastig te kale manifestatie het begin was
maken. Dat spelletje moet nu ge- van de wijsheid bij onze tegenstandaan zijn. Of denkt men dat er nu ders, schijnen wij zijn volledige
geen andere « pressure groups > bekering tot de Volksunie eerstmeer zijn In dit land dan het offi- daags te mogen verwelkomen. Bij
cieel verzet ? Men waarschuwt ons voorbaat welkom, Louis !

DE VOLKSUNIE . 17 JANUARI 1959 - Nr 2

VrLVOORDE

CENT

Verslag over fle werking van het
voorbije jaar werd naar de propagandisten, en naar allen, die hun
morele of financiële steun verleenden, gestuurd.

Van 1 januari 1959 af kunt U
toetreden tot een Vlaamse Ziekenkas, met verscheidene plaatselijke
sekretariaten in het distrikt GentEeklo.

Het zal hen zeker verrast hebben
te vernemen dat, dank zij de plaatselijke inspanningen, ruim honderd
lezers van de Volksunie in ons gewest werden bij gewonnen. Dit
prachtig resultaat danken wij aan
onze plakkers, kalkers, adressenschrijvers,
abonnentenwervers,
huisbezoekers, schenkers van steun
en... aan de stille werkers van man
tot man. Moge ook het jaar dat
volgt nog meer Volksuniekrachten
losmakei".

U zijt nu bij een of andere ziekenkas ingeschreven. Kunt U nog
veranderen zonder uw rechten op
de voordelen van de ziekteverzekermg te verliezen ?

KAMPENHOUT
Hartelijke gelukwensen aan onze
kameraad Schoevaerts, die bij de
gemeenteverkiezingen sukses behaalde. Wim Jorissen vroeg in één
van de laatste nummers dat de
jongeren zich zouden voor de wagen .spannen overal. In Kampenhout is dat gebeurd -en met brio.

NEDEROKKERZEEL
Ook hier haalde onze vriend ooriQgsburgemeester Vandervorst sukses bij de verkiezingen. Zoals gebeurde in zovele gemeenten werd
hier ook bewezen dat de oudere nationalisten terug van zich afbijten
en ongeknecht de strijd voor
Vlaamse welvaart willen voortzetten.

VLAAMSE ZIEKENKAS
Onze zeer geslaagde inlichtingsvergadering van 14 december in
Slnt-Mlchiel bracht dife dag sfeïf''elf
nieuwe leden op voor onze ziekenkas.
De nationalisten weten inderdaad maar al te goed dat er met
het geld, dat zij betaald hadden
aan andere ziekenkassen en vakbonden gemene propaganda gemaakt werd tegen ons. Niemand
aarzele; STEUN ONS EN NIET DE
ANDEREN!

Natuurlijk kunt U dat.
ledere dag veranderen tientallen
mensen van ziekenkas; het recht
op « mutatie » is trouwens door de
wet zelf voorzien.
Zal de Vlaamse ziekenkas ü evenveel voordelen en waarborgen bieden als de ziekenkas waarbij U nu
aangesloten zijt ? Zeker! Onze
ziekenkas is aangesloten bij de
Landsbond van de Onzijdige Mutualiteiten.
De voornaamste uitkeringen van
de ziekenkassen zijn bij de wetgeving over de ziekte en invaliditeitsverzekering bepaald; deze wettelijke voordelen zijn dezelfde in
elke mutualiteit. De gelden die
daarvoor nodig zijn, worden door
het Rijksfonds ter beschikking gesteld van al de ziekenkassen zonder onderscheid.
Wel kunnen de voordelen van de
aanvullende vrije verzekering van
de ene mutuahteit tot de andere
verschillen. (Dit zijn nl. voordelen,
die gefinancierd worden door de
maandelijkse bijdragen die U zelf
aan de bode of aan het loket van
uw mutualiteit betaalt, bij ons zijn
de leden volkomen -5|^rij^»j|te8e.•»''^»ij•.-dragen te betalen q ^ r f ! * ^ ,
Naast
deze
mum^fè'lt^lei^t
staat tot uw dienst het Soófaal
Hulp- en Inllchtingscentrum, waar
verschillende
Maatschappelijke
Werkftrs* kl&ar Staan om U te helpen in sociale en öiaatsChappelijke
aangelegenheden.
De Vlaamse Ziekenkas is een Sociale Ziekeijkas. Help ons Helpen.
SLUIT AAN ! Alle inlichtingen op
het Gewestelijk Secretariaat : Korte Kruisstraat, 3, Gent.
Spreekuren :
Dinsdag van l/'.30 tot 19 u.
Donderdag van 17.S0 tot 19 u.
Zaterdag van 10 tot 12.30 u.

SCHAARBEEK %
Vlaams Leven,

AALST

Op zaterdag 17 januari, In de zaal
« l'Amitié », Lledtspleln, 35, Schaarbeek, groot joelfeest met muziek,
zang en voordracht.
Optreden van het « Lieven Duvc eikoor >.
Alle Vlamingen van Schaarbeek
en omliggende worden
hierop
vriendelijk uitgenodigd.
Toegang vrij.

BESTUUR
Het bestuur der afdeling Schaarbeek werd als volgt samengesteld ;
de heren :
Roggeman, voorzitter;
De Berlangeer, sekretaris;
Arckens, hulpsekretaris;
Van der Linden, penning-meester;
Van Wymeersch, raadslid.

0-VLAANDEREN
ZOTTECEM
Zaterdag 31 januari 20 uur, dansfeest van de Vlaamse Club.
De gewoonte getrouw wordt het
een nieuwe meevaller.
Tal van vooraanstaanden zullen
er zijn.

VERSLAG

OVER

ARRONDISSE-

MENTSVERGADERING VAN
27 DECEMBER 1958

NINOVE : R. DE CREMER, Vendelen, n,h. DENDERHOUTEM.
GERAARDSBERGEN : Nog te
bepalen.
' ^
De arrondissemëhiHsr^'d'' ^ Is samengesteld uit hèt arrondisseAbonnementenslag
mentsbestuur + 10 leden :
VAN DER SPETEN, AALST, J.
Alle afdelingen werden in het
COOL, LEDE, A. ,1XE, TROYER, bezit gesteld van de nieuwe abonnementenhjsten waardoor de abonLEEUWERGEM, A, VERVLIET HERnementenslag een vlotter verloop
DERSEM, VAN DER SLOOTEN,
kent. Van verscheidene plaatsen
AALST, DE LUYCK, DENDERkwamen groepen nieuwe abonneLEEUW, A. D'HOKER, MERE, BRUmenten binnen Zo hoort het.
NEEL, ZOTTEGEM, DE RAUW, Ziekenkas
AALST.
Ook hier met nieuwjaar tal van
nieuwe aansluitingen.
Na deze vruchtbare vergadering
Voor belangstellenden alle inriep Dr. Wouters op tot nieuwe
lichtingen bij :
strijd voor amnestie.
Frank Joris, Berken 46, Gellik,
Onmiddellijk daarop volgden nog
Manu Brans, St Trudostraat 7,
een paar gewestvergaderingen waar
St Truiden,
een stelselmatige werking uitgestippeld werd.
Zeer tevreden waren alle aanwezigen over de oplossing van het
sinds lang hangende vraagstuk en
beloofden zich volledig in te zetten.

maai
KADERSCHOOL

Abonneer nu op
de Volksunie
stort 100 F. op postgiro 54.45.46 van
W. Jorissen- Brussel
DENDERMONOE
HAMME-ZELE
Op 27 december 1958, om 20 u.,
vond het kerstfeest der vrouwen
van onze afdeling Hamme plaats.
Massale opkomst, degelijke organisatie en de gedekte tafels deden de
rest om in een echt gezellige stemmihg de avond in te zetten. Tussen
de gerechten werd een bezoek gebracht aan een kerstkribbe in de
Ringstraat, door onze vrienden
met hun geburen tot stand gebracht. Aangepaste muziek zorgde
voor de juiste sfeer. Onze vriend
Van Boxelaer, met zijn film, bracht
ons in Spanje. Nadien vergastte hij
ons op een kerstfitmpje. Om te
sluiteii bracht een uitmuntende
quizleider, onze vriend Frans Buggenhout, een groots opgezette quiz.
Iedereen kreeg een algemeen kulturele, een politieke en een muzikale vraag te beantwoorden. Prachtige prijzen beloonden de winnaars
en de verliezers werden met werkelijke troostprijzen bedeeld.

Zaterdag, 31 dezer te 15 uur op
de Groenplaats, 9, Antwerpen :
tweede kursus van de kaderschooL
Lesgevers : Mr Van der Eist, Drs
Wim Jorissen, Karel Dillen.
Wij raden onze kaderleden dringend aan deze kursussen stipt en
regelmatig bij te wonen. Voor alle
nadere inlichtingen kan men zich
wenden tot Piet Vereecken, Jozef
Hermanslei,
23, Mortsel
(tel.
3.'?.85Ui5).

BERCHEM
OVERHANDIGING VAN DE
AUTOKAMIONNETTE TE
Ruim 250 Vlaams-Nationalisten
uit het Antwerpse woonden op
18 december 11. de plechtige overhandiging bij van de prachtige
autokamionnette met elf lederen
zitplaatsen, bestemd voor onze propagandisten.
De plechtigheid greep plaats in
de feestzaal t Rubens » te Berchem,
en werd bijgewoond door praktisch
alle leden van de Antwerpse arrondissementsraad.
Arrondissementeel voorzitter Reimond Mattheyssens overhandigde
de wagen aan propagandaleider
Wim Maes. In een korte maar pittige rede dankte dhr Mattheyssens
de propagandisten voor hun flinke
inzet tijdens de laatste verkiezingen. Hij was ook de tolk van de
dankbaarheid van alle leden van
de Volksunie ten opzichte van de
milde schenkers en de hoofdbestuursleden Ward Rolus en Rudi
Van der Paal, die de aankoop hadden mogelijk gemaakt.

Agenda : Reorganisatie arronAfdeling Hamme, proficiat, het
dissement.
kon niet beter. Het is bi] mijn weWim Maes dankte de arrondisseten het eerste naoorlogse echt
Op 29 uitnodigingen waren 27
mentsvoorzitter, waarna de afdeVlaams-nationaal
feest
in
het
araanwezigen - 1 verontschuldiging.
rondissement Dendermonde. Ham- lingssekretaris Plet van Dooren
Zeer geslaagde vergadering.
bloemen aanbood aan Mevrouw
me, deze lof komt Ü toe.
Na korte beschouwing over uitWard Rolus, die als meter fungeerde
bouw van arrondissement Gent
Aandacht : Op 17;_ dezer, Ring- bij deze doop.
door Provinciale Voorzitter L. WOU- straat, 31, te Hamifie, om 20 u.,
Na deze plechtigheid vond de
TERS werd overgegaan tot samen- groot propagandisterifeest, waarop
voorlichtingsvergadering
plaats van
stelling van het arrondissements- alle aktieve volksuniemensen verde
afdeling
Berchem,
die
eveneens
bestuur.
wacht worden.
zeer talrijk werd bijgewoond.
Ziekenkas :' EJfce . eerste zondag
Voorzitter : Dr. R. VAN LEEMAan de bestuurstafel hadden
der maand, van 10 tot 11 u., is een plaats genomen : provincieraadsPUTTEN.
afgevaardigde ter beschikking van lid Ward Rolus, die de bijeenkomst
Ondervoorzitter : Mr. DE BOE.
de belangstellenden, Ringstraat, 31. zou voorzitten, alsmede de heren
Secretaris : E. STEENHOUT.
Reimond Mattheyssens, Rudi Van
Penningmeester : P. TALLIER.
der Paal, Piet van Dooren, en geDENDERMONDE
Propaganda - organisatieleider :
meenteraadslid Carlo Reiners.
WETTEREN
Bij volgende arrondissementsraad
De eerste spreker was dhr Reite bepalen.
ners,
die de aandacht van de aanEen talrijke afvaardiging van
Het punt 2de vertegenwoordiger onze beste propagandisten onder wezigen helemaal wist te boeien
door zijn klare en rake uiteenzetvan het arrondissement bij Hoofd- leiding van Mark Pelgrims, waren
ting,
waarin hij de Vlaams-Natiote
Gent
aanwezig,
op
de
provinbestuur werd niet besproken.
nalisten aanzette meer realiteitsHet arrondissement werd inge- ciale kaderdag.
zin te hebben in het huidig tijdsdeeld In vijf gewesten met elk een
gebeuren,
alsook méér samenhoriggewesthoofd :
KALKEN
heidsgevoel.
AALST en omliggende : J a n
Hier hadden besprekingen plaats
Dhr Reiners, die bij de laatste
VANDENBERGHE,
Lokerenveldtussen Dr J. Van Boxelaer. Mark gemeenteraadsverkiezingen met een
Pelgrims en personen uit Kalken. groot aantal voorkeurstemmen te
straat, 111, AALST.
LEDE : Robert BAEYENS, OT- We verwachten dan ook een snelle Berchem gekozen werd, wees op de
opbouw van deae afdelütg; '••'
voordelen verbonden aan het karTERGEM.
Voor alle inlichtingen (ook zie- telakkoord dat te Berchem afgeZOTTEGEM : P. VAN CAUWENkenkas) : 'Mark !Pel'grimg, Dender- sloten werd tussen alle rechtse
BERGqp:, ZOTTEGEM.
mondesteenwèêi n/li. Söhëllebeile.
groepen.

Na hem sprak dhr Rudi Van der
Paal, algemeen propagandaleider
en lid van het dagelijks bestuur.
Evenals de vorige spreker bracht
hij een bizonder hartelijke hulde
aan Frans Van der Eist voor zijn
schitterende tussenkomsten in hetj
parlement. Dhr Van der Paal wees
op de grote suksessen, die de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor,
de Volksunie hadden meegebracht,
en waardoor ruim tachtig VlaamsNationalisten tot gemeenteraadsleden gekozen werden. Hartelijk
dankte hij de propagandisten, de
medewerkers, de geldschieters voor
hun onverpoosde en belangloze
hulp.
Tot slot van zijn rede sprak hij
de vurige hoop uit dat 1959 zou
worden wat hij noemde een DAVE-i
REND AMNESTIEJAAR.
Als laatste spreker kwam dhr
Mattheyssens aan de beurt, die op
de hem eigen vinnige toon de politieke toestand schetste zoals hij
zich voordeed aan het einde van
dit zware jaar 1958.
De drie sprekers mochten aan
het einde van hun spreekbeurt een
daverende en langdurige ovatie In
ontvangst nemen.
De bijeenkomst werd besloten
met de Vlaamse Leeuw, waarna de
meeste
aanwezigen
nog
lange
uurtjes samenbleven in de beste
atmosfeer.

MERKSEM
Roosens schepene
De Vlaams nat onaJe verkozene,
de heer Roosens, die meer dan 1.000
voorkeurstemmen verkreeg werd
verkozen tot eerste schepene van
de gemeente.
Merkscm zal er wel bij varen.

Noh'onale
Propogondoraad
Het Hoofdbestuur van de Volksunie heeft de Propagandaraad op-,
gericht, met het doel centraliserend
de meest praktische en de meest
efficiënte middelen te zoeken om
te propageren,
de doelstellingen van de Volksunie
Aan het hoofd van de Propagandaraad staat de algemene propagandaleider.
De Propagandaraad bestaat thans
uit volgende personen :
— de algemene propagandaleider
Rudi Van der Paal.
— Bob Maes, hoofdbestuurslid van
de Volksunie en algemeen leider van de Vlaamse Militanten
- Orde (VMO).
— Wim Maes, adjunkt-alg. propagandaleider en provinciaal leider van de VMO - Antwerpen,
— Paul Blij weert, sekretaris van
de Propagandaraad,
— de provinciale leider van de
VMO-Oost-Vlaanderen,
-— de alg. voorzitter en alg. sekretaris Mr Van der Eist en Drs
Wim Jorissen.
— de hoofdbestuursleden Dr. Leo
Wouters en Ward Rolus,
— ingenieur Guido Deroo, Jan de
Moor.
Nog in de loop van deze maand
zullen de provinciale leiders van
de VMO voor West-Vlaanderen,
Limburg en Brabant aangesteld
worden.
De nationale
propagandaraad
hield een eerste vergadering op
zaterdag 3 januari voorgezeten
door Rudi van óex Paal en in aanwezigheid van de leden van het
Dagelijks Bestuur Wim Jorissen en
Leo Wauters, van de hoofdbestuursleden Guido Dero en Bob Maes en
van Paul Blij weert en Wim Maes.
De propaganda die onze grote
amnestievergadering te Antwerpen
zal voorafgaan werd uitvoerig besproken.

Sluit aan bij
OE VOLKSUNIE
,;Li(lmaafscliap 2 0 F:
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Parlementoir

erklng

Mr. F. Van dei Els>t heeft een drietal parlementaire vragen gesteld aan
de minister. De eerste betreft de beroving van de eretekens en de vuurfcaart wegens incivisme van de oudstrijders; de tweede handelt over de
beroving van rechten zonder strafrechterlijke veroordeling; de derde over
de treinverbinding Antwerpen-kust. Een van de drie vragen volgt hier,
de andere twee en de antwoorden erop geven we in een volgend nummer,
ment. Zijn tussenkomst over de begroting van Financien wordt in een
Mr. Van der Eist kwam de jongste week tweemaal tussen in het parievolgend nummer behandeld. Van de tussenkomst over Kongo geven we
hierbij de tekst uit het « Beknopt Verslag ». De uitvoerige tekst kan de
lezer vinden in de « Parlementaire Handelingen ». Het « Beknopt Verslag »
is vrij nauwkeurig. De draad van de tussenkomst anderzijds gaat natuurlijk wat verloren. Voor ons standpunt in de Kongolese politiek zie ook op
de derde bladzijde ons artikel over Kongo.
De heer Van der Eist. — Indien
Ik mij heb laten inschrijven, dan
is het met omdat ik mij bevoegd
acht in de Congolese aangelegenheden. Het is omdat hier, m.i., t i j dens de bespreking een belangrijk
element uit het oog werd verloren.
Dit element is het nationalisme dat
in Congo met alleen, maar in gans
Afrika het hoofd opsteekt. Wij hebben in Congo de in Belgié zelf opgedane ervaringen niet ten nutte
gemaakt.
Inderdaad, bij de regeringsvoi'STiing heb ik al de aandacht gevestigd op het feit dat ook in Congo
een te centralistische politiek werd
gevoerd. Wij hebben ook vele inlanders ontworteld door de verfransingspolitiek. Ik citeerde de rede van prof. De Pauw, van de Universiteit van Elisabethstad. Deze
Zei dat de « évolué » verwijderd
wordt van zijn volk en er met misprijzen op neerkijkt.
Als Vlamingen kunnen wij niet
dulden dat de eigen aard en de eigen taal van de Congolezen zouden
[ teloorgaan.
ik vestigde ook de 'aandacht óp
öe studieweek der Franse katholieken over nationalisme en dekolonisatie. Op deze studieweek kwamen woordvoerders van koloniale
volkeren è.é.n liet WdÖrd ërl hun

tussenkomst maakte diepe indruk.
Zij bekloegen zich niet over economische exploitatie in de eerste
plaats, doch hoofdzakelijk over de
aanslag die gepleegd werd op hun
eigen zeden en taal.
Wij staan voor een opkomend
nationalisme, dat wij moeten aankweken en leiden. Het is nu reeds
duidelijk dat de inlanders naar eigen talen zullen grijpen. Wij moeten hen helpen om hun talen op
te voeren tot kultuurtalen. Een actieve politiek van steun is nodig.
Het beste van onze kuituur moet
Via de Inlandse talen in het bereik
worden gebracht van de Congolese
bevolking.
Men moet de jonge krachten die
gedreven worden door liefde voor
eigen volk, kuituur en stam, helpen en aanmoedigen.
Er moet een politiek van decentralisatie worden doorgevoerd op
ethnische en taalkundige basis, en
niet op grond van de willekeurig
getrokken provinciegrenzen.
Aldus zullen wij de toekorpst van
Congo vestigen op een gezonde,
natuurlijke en stevige grondslag.
We mogen ons niet beperken 'tot
de economische en etatisüsehe aspecten. Een nieuwe lokale autonomie, in federale zin, is noodzakelijk.
Elk gewest moet een administratief en kultureél cétitrum hebbeti.
I:.

Het behoud van het gecentraliseerd
apparaat ware verkeerd.
Het is meer dan tijd dat Belgié
in Congo de ervaring toepast die
het in eigen land heeft opgedaan
met het nationalisme.
België staat Qp een keerpunt van
zijn koloniale politiek. Er werd lang
geaarzeld en geweifeld. Laten wij
hopen dat België eindelijk het Congolese nationalisme zal begrijpen.
Niets bezit meer explosieve kracht
d a n ' e e n onderdrukt nationalisme.
Slechts wani^^er wij de kulturele
eigenwaarden ^..die dp Congolese
volkeren ongé^)vijfeld .bezitten, leren begrijpen,, waarderen en eerbiedigen, dan pas zullen wij in staat
zijn onq, in Congo een gunstige ontwikkeling tö verzekeren.

Pa riemen ta ire

vraag

Vraag nr 11 van de heer Van der
Eist dd. 9 december 1958 (N.) :
Wie na een strafrechterlijke veroordeling eerherstel bekomt, treedt
terug in het bezit van de rechten
voorzien bij artikel 123sexies, en
mag aanspraak maken op een blanco-getuigschrift van goed gedrag,
zeden en burgertrouw.

Slodiekongres van federalisme
WERKGROEP « HET PENNOEN »
Op initiatief van het maandblad
« Het Pennoen » wordt op zondag
25 januari een studiekongres gehouden met als thema : « Met de
Vlaamse Beweging naar Zelfbestuur ». Dit kongres heeft plaats te
Brussel in het lokaal « Graaf van
Egmont », J. Van Praetstraat, 28.
Als deelname in de onkosten betalen de kongressisten een kongreskaart van 20 F.
Deze kaart kan nu reeds worden
aangevraagd op ons sekretariaatsadres : Het Pennoen, J. Longinstraat, 76, te Zellik. Ze wordt aan
de belangstellenden toegezonden
mits storting cf overschrijving van
het vereiste bedrag op postrekening
4990.42 van L. Van Calck te Zellik.
Men kan ook een bankbiljet opsturen van 20 F. onder gesloten
omslag. Kongressisten die aan het
middagmaal wensen deel te nemen
betalen hiervoor 40 F. per persoon,
eveneens te storten of over te
schrijven op onze postrekening en
dit voor 23 januari.

PROGRAM
10 u. 30 Sektievergadering ;
« Federalistische stromingen in
Belgié » door A. De Bruyne. Voor-,
zitter : Mr. D. Deconinck,
12 u. 30 Middagmaal.
13 u. 30 Sektievergadering :
« Vlaanderen en de Europese integratie », Referaat werkgroep Het
Pennoen, Voorzitter : J. De Wit
15 u. Sektievergadering : « Decentralisatie, zelfbestuur, federalisme », door Mr. D. Deconinck,
Voorzitter ; Dr. C. Daenen.
16 u. 30 SLOTZITTING : « De
Vlaamse jeugd en het probleem
Zelfbestuur » door W, Martens.
« Zelfbestuur, kultureél noodzakelijk » door J. De Wit.
« Met de Vlaamse Beweging n ~ r
Zelfbestuur » door Staf Verrept.
« Slottoespraak » door Drs. I r
Coppieters.
Algemeen
Goddeeris.

Voorzitter

: Dr.

i:.

Sekretaris : Staf Verrept.

Wie, zonder strafrechterlijke veroordeling, beroofd werd van de
rechten voorzien bij artikel 123sexies, hetzij door inschrijving op de
lijst der onwaardigen, hetzij ingevolge afzetting bij tuchtmaatregel
als ambenaar, ziet deze beroving
van rechten « ad infinitus » vermeld op zijn getuigschrift van goed
gedrag, zeden en burgertrouw, ook
nadat deze beroving van rechten
opgeheven werd door een vonnis of
arrest.
Meent de heer Minister niet dat
dit verschil in behandeling niet gewettigd is en dat hieraan een einde zou dienen gesteld door het uitvaardigen van nieuwe instructies ?
Antwoord : De mogelijkheid
wordt overwogen om ter zake
nieuwe onderrichtingen aan de
gemeentebesturen te geven.
-PT"

LIMBURGS NIEUWS
Maaseik
Maaseik is een aangenaam stadje
met joviale mensen. Daarom dat
het zo bedroevend is te zien hoe al
deze mensen zij het met een spotlach maar dan toch gelaten het
C.V.P.-spel aldaar ondergaan.
Op politiek gebied was Maaseik
de jongste jaren zeker geen toonbeeld. Het C.V.P-gemeentebestuur
heeft daarvoor te vele en te gekke
fratsen uitgehaald. Het moest dan
ook iedereen die ook maar iets politieke moed en doorzicht had met
verbazing slaan dat er op die
C.V.P.-lijst nog enkele fatsoenlijke
mensen hun kandidatuur stelden.
Zij zijn er nu prachtig voor beloond geworden ! Zij hadden het
echter toch wel kunnen voorzien...
De C.V.P., overal aan de winst bij
de gemeenteraadsverkiezing, verloor te Maaseik één zetel. Dat het
er niet meer waren kwam door die
enkele nieuwe kandidaten, die echter ondertussen de noodzakelijke
groei van
een
onafhankelijke
Vlaamsgezinde groep, los van de
C.V.P., vertraagde. De uitslag van
de verkiezingen werd 7 C.V.P.-ers,
4 links kartel.
Dan begon het spelletje. Volksvertegenwoordiger
Robijns,
die
klaarblijkelijk met tevreden was
met zijn mandaat, wilde een oude
droom verwezenlijken : burgemeester worden te Maaseik. Daarvoor moest echter het provincieraadslid, burgemeester Van der
Donck, die nooit geschitterd heeft,
Zijn sjerp opgeven. Ook bij de schepenen zou er een wijziging komen.
Driesen, broer van Mevrouw Driesen, senator, zou de plaats moeten
ruimen. Het lag voor de hand dat
die beide heren zich zo maar niet
zouden laten afslachten. Men mag
immers niet vergeten dat de C.V.P.
de verkiezingen ingegaan waren
met hun burgemeester Van der
Donck als kopman, waardoor iedereen wei de indruk moest krijgen
dat Van der Donck ook burgemees-

ter zou blijven. Het spreekt daarbij
ook van zelf dat zowel Van der
Donck als Robijns de mond vol
hadden met christelijke eenheid.
Ons geloof is een uitstekend scherm
ook bij de brave Maaseikenaren om
het grofste eigenbelang te verbergen.
Hoe ernstig ze het menen met
ons geloof hebben ze nu bewezen.
Toen burgemeester Van der Donck
en schepene Driesen vernamen welke pad hun christelijke eenheidsvrienden hen in de korf wilden zetten hebben zij geen sekonde geaarzeld om met het links kartel —
plots geen vijand meer van ons geloof — samen te spannen. Het
schandalig of potsierlijk gevolg (U
mag kiezen, beste lezer) van deze
typische C.V.P.-geschiedenis is dat
Maaseik thans een liberale schepene heeft. Er is nu immers te Maaseik een nieuw soort gemeentebelangen gegroeid : een rood-geelblauwe eenheid van 2 C.V.P.-ers, 3
liberalen en 1 socialist.
Zo iets als een echt nationale
unie met een C.V.P.-burgemeester,
een liberale en een C.V.P.-schepene
en vijf C.V.P.-ers in de oppositie !
Naar we vernamen was de
C.V.P.-Llmburg weinig opgetogen
over het beleid van haar volksvertegenwoordiger, die om persoonlijke belangen, de eenheid van zijn
partij op het spel zette en ondermijnde.
Ons verwondert heel dat grapje
ondertussen niet. Ons verwondert
het alleen maar dat zoveel ernstige
mensen te Maaseik, ook oud-nationalisten, niet reeds lang die paljasserij en politieke onbekwaamheid beu zijn als koude pap.
Het zou onbegrijpelijk zijn voor
het Maaseiker eergevoel zo zich
thans nog een fatsoenlijk mens met
dat C.V.P. boeltje zou willen inlaten. Na deze historie komen er nog,
nog, nog. En of dit alleen reeds
niet voldoende is ! Arme Maaseiker
C.V.P.-ers !

Zictien-Zussen-Bolder
Het droevige gebeuren te ZichenZussen-Bolder blijft de geesten
bezighouden. Nog liggen de doden
in hun massagraf, en de steun die
zowat overal verleend wordt kan de
slachtoffers niet doen vergeten.
Enkele vragen worden echter
meer en meer gesteld niet alleen
in de streek, maar doorheen het
ganse land. Hoe is het mogelijk dat
niemand bekommerd scheen om de
veiligheid van de aldaar tewerkgestelden. Wie heeft hier schuld ?
Graag zouden wij willen weten
welke de rol was van de bestendige deputatie van Limburg ? Het
mag niet zijn dat zij verdacht worden, zo dit niet met de waarheid
strookt. Het is nodig dat ter zake
klaarheid zou komen. Soortgelijke
rampen hebben niet zuiver met het
toe^sal iets te maken. Zij zijn te
vermijden.

Antwerpen
Traditiegetrouw gaf de Vriendenkring van de plaatselijke eenheid
van het BLAUWVOETJEUGDVERBOND op 21 december 11. zijn
Kerstfeest.
Verbondsleider De Meester hield
een korte, met humoristische noten
doorspekte toespraak tot de kinderen, die, ze waren met meer dan
tweehonderd, werkelijk aan zijn
lippen hingen.
Onze propagandisten waren natuurlijk met hun kinderen ook van
de partij.
De ouderen zowel als de kinderen
vermaakten zich kostelijk op dit
feest. In de meer ernstige stukjes
die de jongens en meisjes uit de
jeugdbeweging ons brachten zat
Iets in en we mogen gerust zijn, de
jeugd die onze strijd moet voortzetten, zal het goed doen.
De geestdrift van de aanwezigen kwam tot uiting in de dreunende nationale liederen die dit'
prachtige feest besloten.
^T"" Militant".

Bericlit van liet
seicretariaat
Sommige leden vroegen ons uitleg over het lidmaatschap, daar
sommige de echte lidmaatschapskaart krijgen, de anderen slechts
een voorlopige. De zaak zit zo, dat
wie de bijdrage rechtstreeks op onze pastgiro stort (20 F. op 54.45.46
W. Jorissen Brussel) alleen de werkelijke lidmaatschapskaart toegestuurd krijgt.
Wie echter z'jn Idmaatschapsbijdrage aan een propagandist betaalt, krijgt een voorlopige i;dm"atschapskaart als bewijs van betaling. Zodra het sekretariaat in het
bezit is van de betaling en van het
strookje met naam en adres van
het nieuwe lid, wordt ook de wzrkelijke lidmaatschapskaart afgeleverd.

St.

Truiden

Te St. Truiden overleed de heer
Jan-Emiel Libens, vader van Mr.
Jef Libens. De ganse Volksunie
neemt deel in het onherstelbaar
verlies dat ons hoofdbestuurshd
Jef getroffen heeft.
De overledene werd onder grote
toeloop begraven.
Frans Van der Eist en Ward Rolus vertegenwoordigden het hoofdbestuur.

Cenl<
Bezoekt

CAFE SCALA
Molenstraat 22A
Tegenover de post - Genk centrum
Bij Lode Lamote.
Het tehuis voor alle Vlaamsgezinden.
ZAL EERSTDAAGS VERSCHIJNEN
het aangrijpende boek met de re-pressie s!s onderwerp
ONDER DE TOREN
uurboe!< uit h2t dagboek van een
tsrdocdveroordeelöe door
ï.CARCEL MATTHIJS
SLort 115 F. op g.ionummer
43.67 52 van Marcel Matthijs, Oede'c'iri.
IIU1.FE.2TCON
DRINGEND. — Werkloze kameraad 30 j . vrouw in gasthuis, vader
van een kind, zoekt werk als handlanger te Biussel. Schr. Beh. blad
J. J.
KAPIERAAD zoekt werk
als
handlanger of chauffeur in houtbedrijf. Schr. Beh. blad : Kamp.
V. L.
Dringend gevraagd voor nieuw
Vlaams lokaal dat einde dezer
maand te Antwerpen geopend
wordt : stijlvolle kelners.
Afspraak maken via telefoon
Antwerpen nummer 32.05.85.
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