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Eyskens lost repressie op! 
aan de Hogeschool 

Parlisanengerechl 15 iaar na de oorlog. 
door Mr F, van der Eist 

De wending die de zaken geno
men hebben in verband met de 
repressiepolitiek van de regering is 
onthutsend. Geen enkel gezond-
denkend mens zou het voor moge
lijk gehouden hebben dat zo iets 
nog mogelijk was. Moesten wij dit 
tijdens de kiesstrijd voorspeld heb
ben, men had ons als volslagen 
krankzinnigen betiteld. 

De C.V.P. zou immers de repres
sie oplossen, ja amnestie werd 
voorgespiegeld. 

Het is nu wat anders : het rege
ringsprogramma is het programma 
van de meest rabiate ineivieken-
vreters van het Verzet ! 

En een eerste punt waar de aan 
dacht moet op gevestigd worden 
om de schijnheilige komedie van 
de C.V.P.-pers aan de kaak te stel
len, is., dat niet a l l e ^ n . . ^ i : c ^ e ^ ; ^ , 
maar ook Eyskens en gans'de rege- " 
ring verantwoordelijk moeten ge
steld worden voor dit « regerings
programma ». Immers, na afloop 
Van de kabinetsraad van vrijdag 
16 januari 11., werd medegedeeld 
dat de raad een uiteenzetting van 
de minister van justitie over de 
kwestie van de repressie gehoord 
had en zijn instemming betuigde 
met de oplossingen die in het Par
lement zouden voorgesteld worden. 
In de Commissie van Justitie van 
de Senaat heeft de heer Merchiers 
uitdrukkelijk namens de regering 
gesproken en hij overhandigde aan 
de pers de geschreven'tekst van zijn 
uiteenzetting. Er is dus geen mis
verstand mogelijk en indien deze 
tekst niet het programma van de 
regering weergaf dan moest de eer
ste minister het als zijn plicht be
schouwen een rechtzetting te pu
bliceren. 

Het misbaar in de C.V.P.-pers 
over de liberalen is totaal mis
plaatst. Het is een publiek geheim 
dat C.V.P.-ers als Harmei in de 
kabinetsraad de zijde van Mer
chiers kozen. Geldt het C.V.P.-pro-
gramma en de partij tucht niet 
voor een Waal als de heer Harmei ? 
Waarop wacht de eerste minister 
en de C.V.P.-leiding om de heer 
Harmei zijn ontslag als minister te 
vragen en waarop wacht de C.V.P.-
pers om deze eis te stellen ? De 
grootste verantwoordelijkheid ligt 
bij de heer Eyskens en de C.V.P.-
leiding. Gedurende de maanden 
toen de C.V.P. alleen aan het be
wind wrs werd er NIETS gedaan 
voor de oplossing der repressie. 

Bij de vorming van de koalitie-
regering met de liberalen werd niet 
alleen het departement van justi
tie afgestaan aan de liberalen, 
maar de eerste minister vertrouwde 
de portefeuille van justitie toe aan 
de heer Merchiers, van wie ieder
een wist wie en wat hij vertegen
woordigde. Er is meer : bij de be
sprekingen over het regeringspro
gramma werden de repressieproble
men door de C.V.P. klaarblijkelijk 
totaal verwaarloosd en werden er 
geen voorwaarden gesteld aan de 
liberalen. Eens te meer werden de 
slachtoffers der repressie door de 

C.V.P. koelbloedig « geslachtof
ferd ». Dat is nu duidelijk gewor
den. 

Zou men ons kunnen zeggen op 
welk punt de eisen van het Verzet 
niet ingewilligd werden ? Waarin 
het regeringsprogramma afwijkt 

-van hetgeen Demany, Roels, 
Louette en es. vooropstellen ? Moe
ten wij er aan herinneren dat de 
linkse regering onder Van Acker de 
moed gehad heeft de onzinnige ei
sen van het Verzet in verband met 
« de bestraffing van de verheerlij
king van het verraad » en de « Raad 
voor Civisme » af te wijzen ? Het 
is de heer Eyskens, het Is de C.V.P. 
die zich klaarblijkelijk akkoord 
verklaard hebben met de inwilli
ging van deze eisen. 

Wat nu het regeringsprogramma 
ir̂ zî if̂ ^̂ j Qn]ĵ « în '" - van ile xe~ 
pres'sie betreft, • aast onge
looflijk : vijftien jaar na de oorlog 
gaat men de repressie nog eens la
ten herdoen door een partisanen-
gerecht, een commissie van weer
standers, met de wansmakkelijke 

bizonderheid dat de gedetineerden 
een « verzoekschrift » zullen moe
ten richten tot dit sanhedrin ! Het 
is niet langer de Koning die in ons 
land het genaderecht uitoefent, 
het is niet langer de minister van 
justitie die, onder toezicht van het 
parlement, de wet Lejeune toepast, 
— neen het zal een groepje perso
nen zijn zonder enig geldig man
daat, zonder enige politieke ver
antwoordelijkheid... Zij zullen het 
genoegen smaken hun politieke 
tegenstrevers te vernederen, voor 
zich te doen kruipen... om hun 
vrijheid terug te krijgen. Het is 
misselijk en men begrijpt de reak-
tie van een man als de socialisti
sche staatsminister - j^tolin. Maar 
Eyskens heeft dit goedgekeurd, en 
P.W. Segers, en de andere CV.P.-
müustejs. Het is-daaw^^tduidelijk 
dat langs deze weg niets opgelost 
wordt. Overigens is dit alles vol
slagen in strijd met ons recht en 
juridische onzin, wat bizonder pijn
lijk is in acht genomen het feit dat 
minister Merchiers professor in de 

rechtsfakulteit 
te Gent is ! 

Wat de regering voorstelt in ver
band met artikel 123 sexies is al 
even ontoereikend. 

Merchiers verklaarde uitdrukke
lijk dat de regering niet zover zou 
gaan als minister Lilar in zijn 
wetsontwerp ten tijde van de rege
ring Van Acker ! ! Alleen de per
sonen die niet veroordeeld werden 
of slechts veroordeeld werden tot 
ten hoogste vijf jaar, zouden hun 
rechten terugkrijgen, doch niet met 
terugwerkende kracht : van af de 
datum van het in werking treden 
der wet. Waardoor iedere hoop op 
een herziening van hun geval op 
administratief gebied uitgesloten 
wordt, vermits men daarvoor zijn 
rechten « ab initio » moet terug
hebben. Overigens hebben prak
tisch al de personen die tot deze 
kategorie behoren, voor zover zij de 
moeite gedaan hebben een aan
vraag te doen of eerherstel te vra
gen, hun rechten reeds terug
gekregen. 

Zij die veroordeeld werden tot 
straffen van vijf tot twintig jaar 
zouden enkele rechten terugkrij
gen, maar beroofd blijven van het 
grootste deel der rechten voorzien 
door artikel 123 sexies. En dat alles 
in strijd met de Grondwet en de 
Rechten van de Mens ! 

Dat enkele C.V.P.-ers tegen
sputteren doet niets af aan de zwa- , _ 

heer Eyskens, de C.V.P.-ministers 
en de C.V.P.-leiding. 

Voor ons is dit alles een spoor-
slag om met verbetenheid onze 
strijd voort te zetten 

Niefs minder 

dan amnestie 

In het jaar 1951, publiceerde het 
Alg. Kristelijk Werkersverbond een 
nota waarvan het slot luidde : 
« Wij menen bovendien dat de 
geesten rijp zijn om SNELLE en 
doeltreffende maatregelen van AL
GEMENE aard te nemen J . 

Tien jaar geleden ook, in 1949, 
sprak zijne Heiligheid de Paus al
dus : 

« Wij smeken nog eens de Hoog
ste Gezagdragers van de Staten, 
vooral van de Kristelijke Staten, 
dat ze mild hun genaderecht zou
den gebruiken, met, bij de zo plech
tige en gunstige gelegenheid van 
het H. Jaar, effectief de correctie
ven van het strafrecht toe te pas
sen, die voorzien zijn door de 
wetten van elk beschaafd land ». 

Het komt ons voor, dat eindelijk 
« de geesten » werkelijk rijp zijn 
geworden. 

Ook de geestelijke overheid, bij 
monde van zijne Eminentie de Kar
dinaal heeft het woord gesproken 
dat wij sinds 10 jaren verwacht
ten. •; 

enten van 

Naar nieuwe gebiedsroof 

De trage wurging 
De jongste talentelling was één 

bedrog te Brussel en over geheel 
de taalgrenslijn. 

De vaak plompe vervalsingen, 
die niettemin door de vingers ge
zien werden door de C.V.P.-er 
Moyersoen en deugdelijk en onver
golden verklaard door de B.S.P.-er 
Vermeylen — beiden Vlaams-
gezind in de gewone omgangstaal 
— bleven in de streek van Moes-
kroen, te Ronse en te Edingen, in 
het groot gebied van Overmaas en 
in de Brusselse randgemeenten 
niet zonder gevolgen. De ver-
fransingsmachine te Brussel ge
ïnstalleerd in 1830 kreeg heel wat 
nieuwe Vlaamse grondstof te ver
werken. 

Volgend jaar zal hoogstwaar
schijnlijk een nieuwe roof plaats 
vinden. De ondermijning van de 
Vlaamse geest door de unitaire 
staat gaat immers van dag tot dag, 
van uur tot uur zijn gang. 

De Vlaamse kultuurverenigingen 
willen die nieuwe roof voorkomen. 
Hebben deze verenigingen ons in 
het verleden vaak ontgoocheld 
door hun gebrek aan een vast ge
loof en aan daad- en slagvaar
digheid, thans hebben ze één stap 
in de goede richting gezet : de 
dreiging met boycot. Zij zullen een 
poging doen om zich te verzetten. 
Zal er eindelijk inzicht komen ? 
Zal men dan toch inzien dat 
het naoorlogse stilleggen van het 

Vlaams offensief op zich zelf 
reeds achteruitgang is. De ver-
fransingsmachine door het Jaco-
bijns staatsnationalisme in wer
king gezet in 1830 werkt verder. 
Haar invloed groeit bestendig met 
de steeds grotere gebieden van de 
menselijke bedrijvigheid die de 
staat onder toezicht brengt. Wij 
leven niet meer in de liberale staat 
van honderd jaar terug met een 
half dozijn ministeries en enkele 
duizenden ambtenaren. Het machts
bereik van de staat breidt zich in 
vlug tempo uit. Vandaar ook dat de 
verfransing te Brussel en elders 
thans zoveel vlugger kan gaan dan 
in de 19de eeuw. 

Zonder stevige Vlaamse werking 
zelfs geen status quo. De franstali-
gen hebben de sleutelposities be
houden en hun machtsbereik breidt 
zich verder uit. Al de gevestigde 
machten zoals de grootindustrie en 
het Hof die zich van het begin af 
daarbij aangepast hebben, verster
ken op hun beurt die verfransings-
stroom. Zo ook de loyauteit die de 
Hogere Kerkelijke Overheid steeds 
ten overstaan van de gevestigde 
machten betuigt. 
Alles speelt in ons nadeel. 
De franstaligen overtuigen ? 

Onzin ! Wanneer het voor het 
Frans en tegen het Nederlands 
gaat vertonen zij een eigenaardige 
geestesafwijking : een soort ge-
meenschappelijkfr-lilsteiM.. Het is 

voldoende eens een oogslag te wer
pen op de echo's van zo verschei
dene bladen als de Le Peuple, Le 
Soir, La Dernière Heure, La Lan-
terne. La Libre Belgique, Le Phare 
of Le Pourquoi-Pas om dit onmid
dellijk te begrijpen. 

Men make zich ook geen begoo
chelingen door van eerste-minister 
Eyskens, de man met de sleutel, 
een loper te willen maken. Wij we
ten nu reeds dat die loper alles
zins niet past op het repressieslot. 
Het is tenslotte de minister die voor 
zijn ministerie beslist, niet de 
eerste-minister. Voor de repressie 
was men bij Eyskens aan het ver
keerd adres, men moest bij Mer
chiers zijn. Voor de talentelling nu 
zal de minister voor Binnenlandse 
Zaken beslissen 'en dat is Lefèvre, 
een fransdolle, en niet Eyskens. 
Dat de kultuurverenigingen dit 
wezenlijk gegeven van het vraag
stuk niet vergeten en zich voorbe
reiden op een onverbiddelijke 
strijd. 

De franstaligen zullen we niet 
overtuigen met redelijke argumen
ten en Eyskens kan wel beloven 
doch Lefèvre zal beslissen. En men 
moet geen profeet zijn om zijn be
slissing te voorspellen. 

Een macht kan alleen maar 
overwonnen worden door een gro
tere macht. 

(doorlezen blz. 2) 

Wim Jorissen. 

Gent en Leuven, hebben een zeer 
goed gezamenlijk nummer uitge
geven van « Ons Leven » en <• Ons 
Verbond » gans gewijd aan het pro
bleem van de Amnestie. 

De Vlaamse pers opgeschrikt door 
de verbijsterende verklaringen van 
de heer Merchiers — die de klok 
tien jaar wil terugzetten — schijnt 
tamelijk eensgezind in het eisen 
van ruimere maatregelen. 

De tijd is aangebroken om nu 
voorgoed op te ruimen met de 
GANSE nasleep van de onverant
woorde repressie, die volgens Kar
dinaal Cento, toentertijd Nuntius 
te Brussel, de wreedste was van al 
de Europese landen. 

De Volksunie, die sinds haar ont
staan, nooit opgehouden heeft, het 
probleem in al zijn duidelijkheid 
te stellen, verklaart thans op
nieuw, dat ALLEEN AMNESTIE de 
volledige oplossing kan geven, aan 
dit hoofdstuk, dat tienduizenden 
Vlamingen onrechtmatig en on
rechtvaardig gedurende zovele jaren 
heeft doen lijden, zo stoffelijk als 
zedelijk. 

Ook voor hen die rechtmatig 
werden bestraft, moet er in een 
zich kristelijk noemend land, na 15 
jaar, gelegenheid bestaan om terug 
te keren in een maatschappij waar 
een nieuw leven mogelijk is. 

De vele "bannelingen ook, die bij 
verstek werden veroordeeld kunnen 
maar terugkeren, door een alge
mene maatregel. 

De meesten immers werden veel 
te zwaar gestraft In verhouding 
tot de feiten — en voor hen die 
hun straf werkelijk zouden hebben 
verdiend kan eventueel uitzonde
ring worden gemaakt. 

Het gaat echter niet op, am
nestie te weigeren, omdat er uit
zonderlijke gevallen konden be
staan, die — in verhouding tot de 
gewone — tot een miniem percen
tage kunnen worden herleid. 

Het is op grond van al deze over
wegingen, dat de Volksunie beslo
ten heeft de amnestiegedachte weer 
aan de aandacht van onze mede
burgers op te dringen. 

(doorlezen blz. 2) 

Dr. Leo .Wouters. 
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Januskalender 
Januari II 

15. Fidel Castro laat tegenstanders 
terechtstellen 
Het castreren van de oppositie. 

16. Molotov wil naar Den Haag. 
Liever het Haagje dan Mjn 
hachje wagen. 

18. Von Braun : Presidents Award... 
...mit Eichenlaub zum Ritter-

I kreuz... ? 
19. Argentijnse stalcers bezetten 

koelhuizen 
De politie in de kou laten slaan. 

20: Minister Merchiers' ^ Clemen
tie » 
Klee(n) mensie. 

21. Grammens en es vóór de recht
bank 
Met het gierecht een eitje te 
pekken hebben. 

22. S.A.S. : pech met Mikojan-
vliegmachine 
Niet in zijn sas zijn. 

23. Mikojan : Adenauer de struikel
steen 
Maakt het al te Bomit. 

24. Theo Lefèvre door De Schrijver 
gehuldigd 
Te Theum Liuidamus. . 

25. Geval Roger Moens zal worden 
herzien 
Met een loper een loopje neni<^n. 

27. Chroestsjov : zes uren rede
voering 
Praats hebben voor zes. 

28. Dezelide : Rusland biggest m 
world 
Ch roestsjo vinistische afwijking. 

30. C.V.P zal Merchiers afkeuren 
en zijn begroting goedkeurea in 
de kamer 
Club der Volmaakte Pharizeeérs^ 

31. Wat met de broodprijs'' 
Be vraag rijst door gi.sting on
der de bakkers. 

NIETS MINDER 
DAN AMNESTIE 

(vervolg van blz. L) 
Daarom steunt zij alle initiatie

ven van waar deze ook uitgaan. 
Daarom ook bereid zij een buiten
gewone betoging voor te Antwer
pen op 5 april, om het ganse pro
bleem op het politteke v i s i t e til
len, waar het thuis, hQQrt..^^'^'^-

Zij hoopt, dat alle invnjedctjke 
mensen in deze .staat, nu eindelijk, 
de moed zullen vinden, om in te 
gaan tegen het groepje onverzette^ 
lijken dat veel te lang een soort 
terreur in vele kringen heeft kun
nen handhaven. Het is waar dat 
velen in dit land, vooral m de fi
nanciële en economische kringen 
erg kwetsbaar waren; Wij- hadden 
er geen belang bij' gezien het alge
meen welfcijn van on^e arbeiders 
en bedienden, door indiscreties, 
hen: als prooi voor de> hatende ver-
volgings-maniakkenr te* werpen — 
maar zij weten, dat een vergelij
king van de omvang en waarde van 
HUN collaboratie, irret deze van de 
politieke collaborateurs niet in hun 
voordeel zou uitvallen-. Nochtans 
hebben de meeste van hen • geen 
amnestie nodig — maar wel de an
deren. Dat zij, door ons werkende, 
nu eens een klein beetje moedig 
zijn ! 

-3r Leo Wouters. 

NAAR NIEUWE GEBIEDSROOF 
,. DE TRAGE WURGING 

(vervolg van blz. 1) 
Er blijft dus alleen de Vlaamse 

macht, de werkelijke Vlaamse be-
: dreiging, de Vlaamse aanval, die 

de logge Vlaamse mass» in bewe
ging brengt. In de Vlaamse bewe
ging heeft men nooit iets verkregen 
zonder harde aanval, zonder dat 
men de schrik er in joeg. Die schrik 
hadden de VlaamsgezLnden er kun
nen in krijgen bij de vorige ver
kiezingen door opnieuw enkele 
nationalisten te verkiezen. De 
vooroorlogse les bleek echter ver
geten. 

Laten we hopen dat het niet de 
smart van nieuwe striemende ne
derlagen is die hen die wijsheid 
opnieuw moet bijbrengen. Gedane 
zaken hebben geen keer. Dat de 
Vlaamsgezinde kultuurverenigingen 
zich thans niet laten bedotten. Hun 
verantwoordelijkheid is groot. 

De na ons komende generatie zal 
hen rekenschap vragen over de 
gebeurlijke roof ^ p hun erfdeel. 
Wij hopen dat ze die jeugd dan 
onbevangen in de ogen zal kunnen 
küken. 

Wim Jorissen. 

De Wijzen uit het Oosten Pierlot 

Dat het kommunisme zijn stem
pel op het Belgisch verzet gedrukt 
heeft en is blijven drukken zal 
slechts de argelozen verwonderen, 
gelijk het trouwens ook slechts die
zelfden zal verwonderen dat voor 
de oorlog Duitsland'-Rusland' in 
1941 de kommunisten aardig met 
de Duitsers kollaboreerden. 

Dat deze wijzen uit het oosten de 
patriottards rond hun vinger 
draaien zal anderzijds ook slechts 
hen verwonderen, die de beperkte 
geestesvermogens van de meerder
heid- van deze schreeuwerige, pra-
lerige en profiterende kliekjes niet 
kent. Vraagt hen vooral niet te be
denken wie de huidige en toekom
stige vijanden van hun vaderland 
zijn. Dat te 'overdenken moet zijn 
tijd hebben en zal wel duren tot 
n a een volgende oorlog. 

Ondertussen huldigen echter ook 
de anti-Marxistische verzetslieden 
de zuiver Marxistische teorie van 
de politieke gevangenen als de erg
ste misdadigers. 

Daarbij willen zij echter ook nog 
de traditionele demokratische vrij
heid van het woord geweld aan
doen door het kritiseren van het 
verzet strafbaar te maken ' Daar 
wij de ruggegraatloosheid van de 
C.V.P. kennen en hun plooibaarheid 
tegenover aJle eisea van anti^ 
Vlaamse groepen zullen we ons nog 
moeten haasten om de niet al te 
fraaie waarheid over een groot ge
deelte van de thans nog agerende 
verzetslieden neer te pennen. Bn 
het is dat soort mensen dat nu 
reeds 14 jaar lang de politiek dik-
teert in dit land ! 

OnbescKolte 

Zo betitelt De Standaard de han
delwijze van de ministers Servais 
en Behogne die het, naar aanlei
ding van de nieuwjaarswensen van 
het personeel op hun departement, 
niet nodig vonden in. hun toespra
ken de laai van het nederlands-
sprekend personeel te gebruiken. 

Wij weten dat het nederlands-
sprekend personeel in meerder
heid tot de lagere graden behoort. 
Maar toch ! 

Deze handelwijze zou nog enig-
zins te aanvaarden zijn geweest 
van een waalse bourgeois minister, 
niet echter van A. C. V.-mi.-
nisters die aan hun zetel zijn ge
raakt, dank zij de 75 % Vlaamse 
arbeiders en bedienden die de 
sterkte van het A.C.V. uitmaken. 

Hier hebben wij te doen, niet al
leen, met een staaltje van typi
sche A^C.V. onbeschoftheid, maar 
ook van schaamteloze waalse on-
datiKbaarheid; 

Fornratïon 

Het A.C.V, het vakverbond met 
de 75 % Vlaamse leden, die het hun 
miljoenen aan de hand doen, gaat 
een nieuw tijdschrift uitgeven in 
Kongo ! Dit tijdschrift zal worden 
uitgegeven in het Frans, het Lin-
gala, het Kikongo, het Swahili, het 
Thsilba, het Kirundi, het Kinyr-
wanda en het Hottentots ! 

Toen men aan een zekere Keu-
leers, frans^rekend specialist van 
het A.C V.-Kongo deed opmerken 
dat de Vlamingen en hun taal weer 
eens waren over het hoofd gezien, 
antwoordde deze syndikale profi
teur : 

« Dat is niet helemaal juist, heb
ben wij hun taal genegeerd we 
hebben toch hoofdzakelijk hun 
renten gebruikt » ! ! 

Geloafszaken 
In een van de jongste nummers 

van Het Parochieblad stond in eea 
overzicht voor het jaar 58 dat zij 
(Het Parochieblad dus) gedurende 
het afgelopen jaar tweemaal de 
verkiezingen gewonnen had. Zou
den enkele lezers van dat blad niet 
best dat eksemplaar opsturen naar 
Home om te zien wat Johannes 
XXIII zou zeggen van het feit dat 
de Katolieke Kerk in België het
zelfde is als de C.V.P. 

Graijif Pierlgli;^ gewezen eerste 
minister vaft d*4ipndense regering, 
werd gevierd fin- Intieme kring; 
Door jizijn ipolUtlfike' vrienden. Wie 
dat zi jn? De fteren Spaak, Gutt... 
en Dé Schrijver. 0'f : het eedver
bond der Londonieters houdt stand; 

Het' Sleuteipian 
• •}. 

Niettegenstaande het fameuze 
sleutelplan van Eyskens gaat het 
hoe langer hoe slechter met de 
werkloosheid \ "het aantal werklozen 
neemt steeds toe en overschrijdt 
reeds ver de 3flOiO0O ! Van dat plan 
horen we mets meer : het was 
blijkbaar een fameuze blaas die de 
onnozele kiezers in de nek geslagen 
werd door de C.V.P. 

Misschien zal Eyskens antwoor
den -zoals minister De Vleeschou-
wer toen men hem vroeg hoe het 
zat met het miljard dat de C.V.P. 
aan de boeren beloofd had : « Ik 
ben de C.V.P. niet -». Ondertussen 
is de grote verantwoordelijke voor 
al dit schaamteloos kiesbedrog mi
nister van .state geworden ! 

Tale.nkwcstie in Kon^o 
Wij vernamen dat de enige mis

sie te Leopoldstad die niet ver
woest werd e» gespaard bleef deze 
is waar de taal van de negers van 
Bteneden'-Kongo, het Bikongo, ge
ëerbiedigd wordt en iri het onder
wijs gebruikt. Wat bewijst dat de 
talenkwestie wel een rol speelt m 
Kongo en dat wij gelijk hebben 
wanneer wij' het verfransend on-
dbrwijs en de miskenning van de 
moedertaal der negers als een oor
zaak van mietevredenheid en op
standigheid aanklagen. 

Tatentefling 
De commissie die door eerste mi

nister Eyskens samengesteld werd 
om te onderzoeken of de talen
telling al of niet verplicht is, kwam 
tot geen besluit, of liever : kwam 
tot het besluit dat het beter was 
hierover de Raad van. State te con
sulteren. 

Of : he* systeem van de para^ 
plu ! 

Zo fopt mtw de Vlaamse frede-
rik ! ! 

Beginselvaaf 

< La Wallonië Libre > is het 
maandblad van de Waalse federa
listen. Zij hebben steeds het prin
cipe vooropgezet dat de Vlamingea 
hun neus niet te steken hadden i a 
Waalse zaken en omgekeerd ook 
dat de Walen zich niet te moeien 
hebben met Vlaamse aangelegen
heden. Het verwonderde ons dan 
ook hen horen mee te zingen in het 
koor van de Franstalige linkse bla
den betreffende de gebeurlijke 
terugkeer van Vlaamse ballingen. 
Wij willen hen toch ook niet be
letten Leon Degrelle naar Wallo
nië terug te roepen. 

De Blunder 

De socialistische bladen zijn 
scherp te keer gegaan tegen de 
Franstalige Belgische televisie. Die 
heren hebben inderdaad de gewoon
te zo veel mogelijk kritiekloos van 
Parijs over te nemen. Voor onze 
Franstalige landgenoten is Parijs 
immers altijd goed. En ziet deze 
waarheid als een koe bleek plotse
ling niet meer algemeen aanvaard 
te zijn. Op de Franse televisie wer
den ePn reeks interviews afgeno
men van schrijvers en daarbij was 
ook Raymond De Becker, gedu
rende de oorlog hoofdredakteur 
van « Le Soir ». Zodat onze Frans
talige landgenoten een geliefd ge
zicht op hun scherm kregen ! Wij 
bekennen eerlijk, daar de Belgische 
repressie ons de keel uithangt dat 
we enig leedvermaak gekoesterd 
hebben. Jos van Eynde zal het 
prettig gevonden hebben iemand 
terug te zien wiens koUega hij zo 
graag was geworden gedurende de 
bezetting. 

genoot Major dip de ICOIL'^O^-C i 
opjoeg tegen hun blanlis ba^ ' i l j l ! •-
aatwooi-deliiite .sLeJlen, voa.tr'V'B 
plunderingen en vericraclltmge i 
die te Leopoldstad gefceurrfen: ? Da 
man doet daarvoor geen 15 jaar 
gevangene, zat zelfs niet op.de ban)c 
van de beschuldigden. Integendeel 
mijnheer vloog naar Leo als 
rechter ! 

Niet altijd even volgzaam 

Kardinaal Van Roey heeft dus 
eindelijk de oplossing van de re
pressie gevraagd. Het woord « ejn-
delijk « komt tweemaal in zijn 
Vastenbrief voor in verband ijiet 
de oplossing van de repressie. Wij 
veronderstellen dus dat de Kardi
naal reeds langer voor amnesUe-
maatregelen gewonnen was. 

Laat ons dan zeggen dat we eens 
te meer de partij die het mono-
polium van Christendom wil heb
ben, ten minste wanneer het op 
stemmen aankomt, niet meer be
grijpen. De CVP. heeft inderdaad 
Paus Plus XII niet gevolgd toen 
die in 1949 reeds amnestie vroeg. 
Zij volgen Kardinaal Van Roey 
evenmin nu hij in 1959 hetzel'fde 
vraagt. Hun kranten brengen maar 
blttig weinig kommentaar over de
ze Vastenbrief. Misschien vinden 
ze dat zij nu kunnen wachten tot 
1969 "> Toen Mons. De Smedt in 
strijd met alle onderrichtingen 
van onze Pausen en in strijd met 
onze christelijke idee van het plu
ralisme de Volksunie afkeurde vo
rig jaar waren hun kranten er 
anders vlugger bij om zijn woor
den weerklank te geven en van 
overvloedige persoonlijke kommen
taar te voorzien. 

De godsvrucht van de C.V.P. 
schijnt ons maar vrij eenzijdig ! 

Lyriek 
, . I 1 J ^ ' 

Logtseli zijn 

Volgens de socialistische <K Volks
gazet » was Dr Ellas gedurende de 
oorlog verantwoordelijk voor tal 
van misdaden. Als men weet dat 
de bloedgerechten na de jongste 
oorlog tegen Dr Elias zelfs geen en
kele verklikking weerhielden kan 
men de kwaliteit meten van de ty
pisch socialistische stemming
makerij. Zou de « Volksgazet » dan 
niet logisch willen zijn en part i j -

" De'stoöfcoiié'én'behzine ondergin
gen een nieuwe prijsverhoging. Ook 

'de broodprijs zal verhogen. Die fa
meuze magische sleutel van Eys
kens is een- pracht van een loper ! 

Geen nood echter Gaston.! De 
Standaard wordt er waarachtig, ly
risch bij en dan nog wel een gods
dienstige lyriek. Het is niet meer 
zoals we het in het Onze Vader 
vragen : <- Geef ons heden ons da 
gelijks brood » want volgens De 
Standaard wordt er haast geen. 
brood meer gegeten. C^ hun rediak-
tie eten ze immers standaard, 
zoetekoek. 

9?2 enóen en ^i in^en 

Toen"nit}ï#'vl!tè!rfd''Casimir voor
bij kwam. stond ik juist in de hou
ding zoals' ik dat geleerd had als 
soldaat. Hij- keek mij verwonderd 
en treurig aan. Want ik stond in de 
houdihg voor éeVl peloton gendar
men die te pWrd' voorbij reden. 

i ; • 

— Waarom doet jgij dat ? vroeg 
hij. 

— Casimir, ahtWGdrdde ik, ik 
neem' oéferiirfgeh fti "het vooruit
zicht Van' de nieuwte orde die gaat 
komeü, de nieuWe orde van het ci
visme die door Merchiers werd 
beloofd, en waar de zuiverste bloem 
van de patriotten, in Hoge Raad 
verzameld^ zullen over waken. 

Casimir keelt met tfeurige blik de 
gendarmen^ achterna, juist op het 
ogenblik dat twee paarden tegelijk 
hun staart ophieven. 

— Een paard is een verstandig 
dier, sprak hij, maar als ik gendar
men zie, krijg ik de pips aan 't hart . 

— Ja, zei ik, daar is een tijd ge
weest, dat ik ook niet zonder som
bere vooruitzichten een paar gen
darmen op mij zag aasomen. 

— Ê%t i^ 'iï^lr/iiiet, zèi hij, maar 
mijn jéngste- dochter verkeert met 
een gendarm; het is een brave jon
gen al komt u dat misschien vreemd 
voor. Maar-^hig.^ .mag niet trouwen 

omdat het meisje de dochter is van 
een inciviek. 

Ik was daarover niet verwonderd. 

— Casimir, zei ik, de taak van 
een gendarm is op de incivleken te 
kloppen, niet met hun dochters te 
trouwen. Maar dat is nog maar een 
begin. 

Merchiers, moet ge weten, die een 
sukkel-professortje is in de Rech
ten en een meesterlijke cumulard, 
gaat een Raad stichten die door 
alle juristen wordt afgekeurd, wat 
in de grond te verwonderen is ver
mits sedert vijftien jaar deze ju
risten geen juridisch geweten meer 
bezitten. Eti het zou mij niet ver
wonderen moest aan het hoofd van 
die Raad de heer Catz worden aan
gesteld. Want die Catz is een 
vreemdeling en werd door Merchiers 
geraadpleegd als voorzitter van het 
Joods verzet. 

— Nooit van gehoord, zei Casi
mir. 

— Niemand heeft er ooit van ge
hoord behalve Merchiers. Maar zeg 
dat niet te luid want dat is strijdig 
met de geest van de Raad voor Ci
visme. Wat die zal moeten doen 
weet Merchiers zelf niet. Daarvoor 
is hij minister. Maar één zaak Is 

zeker : wederopvoeding komt er. 
Mijn houding van daar straks ia 
een voorbeeld. Pas op als gij te 
Brussel het standbeeld van de Bra-
banconno voorbijgaat zonder uw 
hoed af te nemen; sta in d^ hou
ding als de muziekkapel yaji. de 
Zeemacht « Ma petite paup^p *• 
speelt, koop een vlag, een drie^eu-
rige, om op de vele vaderlandse 
feestdagen aan uw gevel, te hangen, 
groet beleefd de dragers van deco
raties en. als gij moest op 't gemak 
zitten en ge hoort de Braba'ncönne 
in de radio, .sta onmiddellijk en 
eerbiedig op, wat ook de gevolgen 
mogen zijn. 

— Dat wordt een plezierig vader
land, zei Casimir. 

— Dat is reeds lang een plezierig: 
vaderland, vriend, want het i s 'he t 
vaderland van de apartheid. 

— Dat is Zuid-Afrika, meende 
Casimir. 

— En ook België, want er Is, een 
caste van rechtloze burgers. Als dafi 
geen apartheid is, dan is Merchiers 
een genie. Maar wat aan Zuid-Afrl-
ka wordt verweten, is een nationale 
instelling van het edel land der 
Belgen. 

Cit. 

http://op.de
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Bij het Federalistisch Kongres 
Men moet niet te veel belang-

hechten aan het studiewerk. Wij 
hebben er ook aan meegedaan en 
hadden ons aandeel In het opstellen 
van het ontwerp van een federa
listische grondwet voor België. Al-
lipewel het blijkbaar tot « Ie bon 
ton ^ hoort dit ontwerp met voor
behoud te vermelden, blijven wij er 
fier op. Het was en is een flink 
degelijk stuk en niemand heeft er 
tot nu toe een gefundeerde kritiek 
op geleverd. Men kan altijd probe
ren het beter te doen, doch men 
mag dan niet vergeten dat ons ont
werp de goedkeuring kreeg en van 
Vlaamse en van Waalse federalis
ten. 

Toch Is dit studiewerk in zekere 
zin overbodig, voorbarig : wij mo
gen er gerust in zijn dat al deze 
problemen hun oplossing zullen 
krijgen wanneer het zo ver is dat 
zij moeten opgelost worden. Waar 
het op aankomt is de federalistische 
gedachte te verspreiden. Men ma
ke zich geen illuzies : indien men 
de Vlaamse massa zo Vlaams-na
tionaal bewust kon maken dat zij 
zelfbestuur zou eisen, dan was in 
zekere zin zelfbestuur al overbodig! 
Indien wij geloven in de noodzake
lijkheid van zelfbestuur, van fede
ralisme, dan is het omdat wij er 
de voorwaarde in zien om de 
Vlaamse massa nationaal bewust te 
kunnen maken. 

Waar het cp aan komt is het mo-
óiliseren van een strijdbare min
derheid, een Vlaams-nationalis
tische strijdgroep die het probleem 
aan de unitaire staat opdringt : 
het bestaan van een strijdbare 
minderheid die de Vlaamse volks
belangen integraal handhaaft en 
verdedigt, zonder halfslachtigheid 
of kompromissen. zal de unitaire 
staat vroeg of laat ,in een krisis 
van het staatsbestel storten, waar
uit' alleen federalisme nog een uit
weg biedt. De dag dat Vlaanderen 
onvoorwaardelijk en onverzettelijk 
op de erkenning van zijn rechten 
staat is het gedaan met de unitaire 
staat. Wie zei ook weer dat de uni
taire- belgische staat gebouwd is op 
het geduld der Vlamingen ? 

Men moet geen hersenschimmen 
najagen : het is de eeuwige illusie 
van de vlaamsgezinden dat zij door 
redelijke argumenten denken men

sen te kunnen overtuigen die niet 
willen overtuigd worden. Zoals het 
de eeuwige naïeviteit der flamin
ganten is met de ene hand af te 
breken wat zij met de andere hand 
trachten op te bouwen : zij steu
nen politieke partijen die in feite 
het tegenovergestelde doen van 
wat zij willen. Met de zoete illusie 
dat het eens zal veranderen... 

Dat duurt nu al 128 jaar ! 

Federalisme komt er wanneer 
het Vlaams-nationalisme sterk is. 

Het interessantste in dit kongres 
was de belijdenis tot zelfbestuur 
van een paar studentenleiders, die 
enkele jaren terug nog de Belgi-
cistisch-unitaire gedachte verde
digden tegen de Vlaams-nationale 
« landverscheurders >. 

Zij waren Vlaamsgezind, kwamen 
in de strijd en rijpten tot politiek 
inzicht. Zij werden federalist. Zo 
Mr Karel van den Bossche, zo Wil-
fried Martens. 

En we laten dezelfde ontwikke
lingsgang bij Drs Coppieters onver
let om ons tot de jongeren te be
perken, waarvan de ontwikkelings
gang zo typisch is. Roerend was het 
de « biecht » te horen van Wilfried 
Martens, die verklapte hoe hij vijf 
jaar terug op al zijn jeugdschetsen 
de Belgische vlag er bij sleurde en 
hoe hij grondig afkerig stond tegen 
iedereen die deze liefde niet deel
de. Het inzicht in ^ het Vlaams 
vraagstuk bracht hem vier jaar la
ter tot de zelfbestuurgedachte. 
Soortgelijke ontwikkelingsgang ty
peert ook. volgens hem, tal van 
Vlaamsgezinde vrienden van zijn 
leeftijd. 

Dezelfde oorzaken hebben dezelf
de gevolgen. Zoals tussen beide 
wereldoorlogen in de Vlaamsgezin
de Jongeren uiteindelijk inzagen 
dat alleen het Vlaams nationalisme 
redding kon brengen, zo rijpt thans 
opnieuw hetzelfde inzicht. 

De repressieboeman raakt afge
daan. Het eeuwig bedrog van de 
leidende kleurflamingenten doet 
de rest. Men kan denkende jonge
ren niet blijven Om de tuin leiden. 

De huidige studerende generatie 
begint de juiste weg te zien. 

ELIAS V R I J 
ONS NEDERLANDS... 
Un jargon vaseux ? 

De titel wekt als eerste indruk : 
een polemisch schrift om wat be
paalde instanties, over onze taal 
smalend zeiden : « un jargon va
seux », een brabbeltaaltje, een 
mod dertaaltje, te weerleggen. 

Doch hoe hoog daarboven uit 
rijst de « weerlegging > ! Het tema. 
met korte woorden : 

c Waren wij geen sociale wezens, 
er hoefde voor ons geen taal te be
staan. Ver-uiteenlopende doelma
tigheid is hier dus een allereerste 
vereiste. Is die er bij het Neder
lands ? Ongetwijfeld ! 

Meteen is onze taal de onverval
ste uiting van treffende eigen
schappen bij ons volk zelf. Laten 
wij hier enkel vernoemen : zijn zin 
voor de eenvoudige werkelijkheid 
en voor evenwicht, zijn gezond ver
stand en zijn scherpe opmerkings
gave. Het slaat werkeUjk de stem
pel van zijn eigen wezen op zijn 
taal >. 

Een vergelijkingspunt is noodza
kelijk. Uiteraard is dat gemakke

lijkst met het Frans. 
Bij 't lezen van zoveel dat ons 

onbekend was groeit in ons een ge
voel van rechtmatige fierheid en 
trots. 

Het boekje zit eivol gedachten, 
beginselen, bedenkingen, ervarin
gen; het opent verrassende pers-
pektieven; het wordt gedragen door 
stevige bezonkenheid. Is onderhou
dend geschreven, en... hoe zou het 
ook anders kunnen in 'n boekje van 
Dr. GOOSSENAERTS ? - het is 
doorsprankeld met fijne en schalkse 
humor. 

Dit boekje mag in geen enkele 
Vlaamse bibliotheek ontbreken. 

Elk franskiljon of frankofiel zou 
het als penitentie moeten verplicht 
lezen. 

Dr. J. Goosenaerts 
Ons Nederlands 

un Jargon vaseux ? 
Stort 20 P. op 54.45.48 

W. Jorissen, Beethovenstraat, 18, 
Anderlecht. 

Cipier : « Met deze sleutel kunt ge er wel in, maar ge geraakt er niet 

mee buiten. » 

NET DE RUG TEGEN OE MUUR 
Met de krop in de keel zullen vele 

strijdende Vlamingen in ons eerste 
blad na de verkiezingen volgende 
woorden van Mr F. van der Eist ge
lezen hebben : 

« Ons arm Vlaams volk is eens te 
meer voor de valse, maar pijnlijke 
keuze gesteld geweest tussen zijn 
aanhankelijkheid aan zijn geloof 
en de Kerk en zijn nationaal 
ideaal. Eens te meer heeft het, on
der gewetensdruk, zijn lot in de 
handen gelegd van een unitaire bel
gische partij, die beheerst wordt 
door Walen - en volksvreemden. 
Eens te meer werd het bedrogen 
en belogen. DE VRUCHTEN ZUL
LEN BITTER ZIJN .̂ . 

En of ! Veien en velen vooral on
der de Jongeren hebben de ramp
zalige vergissing mgezien, welke 
door de vlaamsgezinden op 1 juni 
1958 werd begaan, toen ze het lot 
van hun volk in de handen hebben 
gelegd van de C.V.P. 

De vlaamsgezinden, die met de 
wanhoop in het hart voor de C.V.P. 
stemden, zijn gegroepeerd in de 
kulturele verenigingen en, bewust 
van de rampen, die ons volk bedrei
gen, nu in het parlement de ze on
ontbeerlijke zweepslag van een 
groepje nationalisten ontbreekt, 
steken ze de koppen bij elkaar om 
toch maar te kunnen uitmaken hoe 
ze de stukken zo 'goed mogelijk 
kunnen bijeenhouden. 

Ze gedragen zich als verslagenen, 
die met de ru^ tegen de muur ge
drumd staan en niet meer weten 
hoe ze zich best tegen de aanstor
mende vijanden zouden verdedi
gen. Als drenkelingen in een lekke 
boot verspillen ze kun krachten aan 
water pompen en nemen hun toe
vlucht tot wanhoopsdaden. 

Geen talentelhng in 1960 smeken 
ze en de franskiljons grijnslachen 
omdat ze hun tegenstrevers zo ver 
en zo murw gekregen hebben. 

Het volstaat de strijd van de 
vooroorlogse nationalisten tegen 
te zeer ontoereikende taalwetten 
te overzien om te begrijpen dat ze 

gelijk hudden. De taalwetten zijn 
schoon op papier en zouden bevre
diging geschonken hebben, indien 
het Vlaamse volk niet alleen in de 
hoofdstad, maar ook in honderden 
Instelhngen in Vlaanderen niet ge
plaatst stond tegenover een reus
achtige fransdolle sociale en eko-
nomische overmacht. 

Als die taalwetten op zijn minst 
niet gepaard gaan met zeer stren
ge sankties betekenen ze de eeuwig
durende onmacht van de Vlaamse 
kuituur in dit land en de volstrekte 
onmogelijkheid om ooit een sociaal 
en ekonomische evenwicht ten 
voordele van ons volk te bekomen. 
De ideale uitweg ware natuurlijk : 
FEDERALISME of BAAS IN EIGEN 
HUIS. 

Zolang de leden van onze kul-
tuurverenigingen en van groepe
ringen als de Volksbeweging niet 
krachtig in die richting werken en 
ZG de vlaams-nationale politieke 
stroming versterken, komt er geen 
verandering. 

Er zijn tekenen die op een gun
stige kentering bij de niet-politieke 
groeperingen en bij de jongeren 
wijzen. Dat is ook de reden waar
om de C.V.P. wanhopig haar lok-
vinken vooruitzet : Kiebooms, Van 
den Daele, De Saeger en Linde-
mans. 

Deze laatste bv. doet wanhopige 
pogingen om het taalontwerp 
Moeyersoen te verdedigen tegen... 
het Verbond van... het Vlaams 
Overheidspersoneel, 

Terecht vertrouwen het rijks
personeel dat ontwerp niet want 
op gebied van taalwetten hebben 
zij meer en pijnlijker ondervin
ding dan Lindemans. Zij wensen 
veiligheid en bescherming tegen 
taaidwingelandij en die komt er 
nooit in het unitaire België. 

Wie het tegenovergestelde be
weert, wenst dat de Jongeren eeu
wig In wanhopige zelfverdediging 
met de rug tegen de muur zouden 
staan. 

Antwerpen 5 april 
OPROEP TOT ALLE VLAAMS
NATIONALISTEN 

Op zondag, 5 april, vindt te Ant
werpen de grote AMNESTIE
BETOGING plaats, ingericht dcot 
de VOLKSUNIE. 

Wij rekenen er op dat allen, die 
bekommerd zijn om het rechts- en 
eerherstel van de tienduizenden 
volksgenoten, die door een ongenar. 
dige en onrechtvaardige repressde 
getroffen werden, niet zullen ont
breken op deze grootse manifesta
tie van Vlaams-nationale solidari
teit. 

Wij rekenen er tevens op dat alle 
Vlaamse gouwen die dag sterk zul
len vertegenwoordigd zijn in de 
Scheldestad, en dat talloze auto
karavanen doorheen de Vlaamse 
steden en dorpen zullen kruisen, 
om overal de BOODSCHAP VAN 
AMNESTIE, dus de BOODSCHAP 
VAN VERZOENING, te brengen. 

Vanaf heden moet over het hele 
Vlaamse land een koortsachtige 
Amnestie-aktie losbreken, die haar 
bekroning moet vinden met een 
onvergetelijke betoging op 5 april. 

Medewerken aan het sukses van 
die dag, is de plicht van ieder 
Vlaam.s-Nationalist. 

Want wie op 5 april op het appel 
ontbreekt, behoort niet langer 
meer tot ons I 

Vrienden uit alle Vlaamse arron
dissementen : zet onmiddellijk een 
intens gevoerde propaganda in ! 
Volgt het edelmoedig ijveren van 
onze VMO-mannen, die dag en 
nacht op weg zijn ! 

Vergeet het niet : de beste pro
paganda is de propaganda van man 
tot man ! 

Legt autokars in ! Spreekt men
sen aan ! Waar er financiële eu 
andere moeilijkheden van prak
tische aard zijn : wendt U tot ons ! 
Wij zullen U met raad en daad ter 
hulp snellen ! 

Met uw aller medewerking wordt 
5 april wederom een hoogdag voor 
het Vlaams-nationale Vlaanderen t 

Rudi Van der Paal, 
algemeen propagandaleider, 

voorzitter van het inrichtend 
komitee. 

RICHARD DE CNEUDT IS NIET 
MEER ! 

Zaterdag, 31 Januari vond te Gent 
de plechtige uitvaart plaats van 
wijlen Richard de Cneudt, de akti-
vistlsche dichter. 

Onder de aanwezigen bemerkte 
men Dr. Jef Goossenaerts, Prof. 
en Mevrouw Lemalre, Johan van 
Mechelen, de dichter Johan Lefe-
ver, Rudl Van der Paal, J, Aleide 
Andries. 

Aan het open graf werd een ont
roerend afscheidswoord uitgespro
ken door Mevrouw Verhulst, ter
wijl in het sterfhuis heerlijke her
inneringen werden opgeroepen 
door Prof, Lemalre. 

Men kan de dichter niet beter 
begrijpen dan bij de meditatie van 
de heerlijke vers, die hij schreef : 
« Ik heb gestreden met verbeten 
kracht 
voor schone waarden die mijn le
ven leidden, 
maar slechts de droom kon eind-
loos teer en zacht 
mijn har t bevreedgen en mijn ziel 
bevrijden. 

Antwerpen: 5 april 
Grote 

Amnest iebetoging 
--'--'-- ', ', '><^'$^ 
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Zwarte Meikevers 
in het koninkrijk Lasaria gebeu

ren grote misdrijven. 

Laïïaxia wordt reeds honderd-
vijftig jaar bewoond door een 
Kv/erm meikevers, van een uitaon-
derhjk tenger type. Hun enigste 
eigenschap — als wij het een eigen
schap kunnen noemen —, waarmee 
de Lasariabewoners hoog oplopen, 
dat zijn hun witte horentjes. Heus, 
beste lezer, zelfs de grootste biolo
gen moeten toegeven dat zoiets 
merkviTaardig is, maar van geringe 
waarde. De bewoners van Lasaria 
waren vroeger zeer gelukkig. Van 
's morgens vroeg gingen ze op 
jacht naar kleme msekten, ze hiel
den er grote akkers op na. en 's 
avonds rustten zij u i t Dan werd er 
gedanst, gesprongen, en gevierd. 
Dit laatste doen n^eikevers slechts 
als ze heel blij zijn. Lasaria was 
een oord van vrede, rust en vreug
de. Het zou als een groot misdrijf 
aanzien worden, als iemand geen 
« goede dag > knikte. 

Alleen de oudste meikevers — die 
zijn nu zowat tachtig jaar —, kun
nen nog getuigen van die zonne
tijd. Zij kunnen nog uren vertellen 
over de tijd dat ze huppelden in de 
zon, dat ze stoeiden op de weide, 
dansten bij het herfstfeest, en dat 
ze tevreden waren met een lekker 
hapje. Nu zijn de bewoners van 
Lasaria nooit meer tevreden. 

De tijden zijn veel veranderd in 
Lasaria. Maar dat is een groot ver
haal. De eerste koning was een 
goed man. HIJ regeerde in wijsheid, 
maar had last om al zijn onderda
nen stevig samen te houden : La
saria was een nieuw rijk, en hlJ 
was een nieuw vorst. Onder de 
tweede koning gebeurde echter 
meer merkwaardigs. 

Het Was op een donkere nacht — 
zo zijn alle nachten in Lasaria —, 
en de koning rustte uit op het ter
ras boven in de eikeboom. De lucht 
werd kil, en juist had de dienaar 
een gloednieuwe notedop klaar ge
plaatst, met warm water, voor het 
voetbad van de vorst : U ziet, 
waarde lezer, er was weelde aan het 
hof ! De palelswacht had zoeven 
de nachtrust geblazen, en daar 
kwam nog een zoemende kever bo
ven de kantelen van de burcht 
brommen. « Laat hem binnen » be
val de koning, die reeds in zijn 
nachthemd stond. In ijltempo trok 
de vorst zijn broek en jas aan, 
gespte een paar eretekens onder 
zijn linkerborstzak, kamde zijn 
wicte baard en poetste zijn witte 
horentjes wat op. Aan elk van de
ze stak hij een gouden ring. 

De bezoeker wachtte reeds in de 
spreekzaal toen de vorst binnen
trad. Hij hijgde, zuchtte diep, en 
was blijkbaar zeer vermoeid. Niet
temin maakte hij een diepe bui
ging voor de vorst : dat hoort in 
alle ultra-demokratische landen, 
en dees titel kreeg ook Lasaria ! 

« Laat ons alleen > beval de vorst. 
Alleen zijn lijfwacht bleef. En toen 
vertelde de bezoeker, hij praatte, 
praatte zonder ophouden, met gro
te ogen en zijn hoofd werd als een 
lentetoraaat door de inspanning 
van het praten. En de koning luis
terde, luisterde, met nog grotere 
ogen van verbazing, en zijn hoofd 
werd als een zomertomaat van het 
gespannen luisteren. Stannek, zo 
heette de bezoeker, was op reis ge
weest. Hij had heel ver gevlogen en 
had heel veel gezien. Dat is nog 
niet zo heel belangrijk, zult U op
merken. Inderdaad niet. Wat de 
koning wel interesseerde : Stan
nek beweerde in een vreemd land, 
vijfduizend meikeversmijl ver, an
dere meikevers gezien te hebben : 
met zwarte horens ! 

Ongehoord } Verbazend ! Niet te 
geloven ! Zwart gehoornde kevers !, 
De koning Het zijn mond openstaan 
van stomme verbazing, en deed die 
slechts dicht toen zijn lijfwacht 
hem erop at tent maakte dat dit niet 
.stond 1 

Stannek heeft nog veel verteld die 
nacht. Hij sprak over de gebruiken, 
de aardigheden, de liederen, en de 
stamhoofden van de zwarte kevers. 
« Ons moet de overhand blijven, 
want wij zijn gekultiveerd ! Zij 
niet ! » De koning knikte instem
mend, liet een apenoot vol goud
stukken aanbrengen, en maakte 
een « afspraak tot konferentie » 
voor de volgende dag. Die nacht 
sliep Stannek in het duurste hotel, 
en at tot hij twee gram zwaarder 
werd. Hij droomde van kapitaal, van 
macht, van onderdanen. De mug 
die door zijn kamervenster keek, 
zag hem glimlachen. De mug ver
wonderde er zich danig over, want 
in het paleis lag een man te wen
telen van onrust op zijn beuken-
bladerenmatras; dat is grote luxe : 
die matras natuurlijk ! De koning 
dacht en dacht. Zijn witte horens 
gloeiden van het denken. Zwarte 
kevers : zij moesten ook zijn onder
danen worden. Tegen de morgen 
wipte hij uit bed, nog voor zijn 
wekker ratelde. In slaaptenu de
fileerde hij naar zijn werkkamer, 
en tekende er een plan. Een inva-
sieplan was het, kon voorlopig een 
koude oorlog genoemd worden. Hij 
riep zijn dienstheer, en dreigde met 
de kogel, zo het hele leger van La
saria niet paraat stond om een 
lange veroveringstocht te onder
nemen, onder leiding van de nieu
we opper-generaal Stannek; be
stemming .: land der zwarte mei
kevers, dat men voorlopig de tech
nische naam van Kongala gaf. In 
meikeversland beduidt dat : slaven
land ! 

Enkele maanden vóór de verkie
zingen stuurde een Vlaams priester 
volgend schrljv«ti naar zijn bis
schop. ' I 

« Met pijnlijke yi^rtazing lees ik 
heden in een katóllek blad vol
gende godslastering': 

Volgens dit blad ?Q|U Mgr Cruys-
berghs verklaard hebben : Om dui
delijk en konkreet a ^ te tonen hoe 
hoog wij in de Boerenbond de ver
kiezingen van volgend Jaar aan
slaan, kan ik dit zeggen : indien 
zij vallen in de tlJd waarop de Boe-
rinnenbond naar Lourdes gaat om 
het eeuwfeest van de verschijnin
gen aldaar te vieren, wordt die ge
wichtige en heilige bedevaart met 
al wat zij heerlijks en goeds heeft, 
eenvoudig uitgesteld. BELANG TE
GEN BELANG, IS HET VEEL BE
TER DAT DRIE-VIERDUIZEND 
KATOLIEKE VROUWEN HUN 
STEMPLICHT VERVULLEN DAN 
DAT ZIJ IN HET GULDEN JAAR 
1958 NAAR LOURDES GAAN BID
DEN. 

Zelden werd in de pers een dui
delijker beeld gegeven van ver
strengeling van aardse zaken (po
litiek) met het bovennatuurlijke 
(hier het gebed). Eender welke 
theoloog heeft tot plicht te weer
leggen dat eender welke mense
lijke daad kan krachtiger zijn dan 
het gebed. Ik meen dat dergelijke 
uitlatingen, die het gebed voor

stellen als minder belangrijk dan 
de kiesplicht vervullen, op het 
randje af zijn en vanwege de ho
gere Kerkelijke leiding een aanspo
ring tot voorzichtigheid vragen ». 

Tot daar de kern van deze brieif, 
die spijtig genoeg niet moet te
rechtgekomen zijn bij de verant
woordelijke hogere Kerkelijke lei
ding. Deze laatste had bij de laat
ste verkiezingen zeer duidelijk de 
indruk gelaten dat ze bedrogen 
werd door C.V.P.-onderhandelaars. 
Deze laatsten hebben dan ook een ' 
zware morele verantwoordelijkheid 
te dragen en als ze nog schaamte
gevoel kennen, zullen ze de eerst
volgende jaren geen priester meer 
recht in de ogen duiven zien. Als 
ze biechten, verdienen ze het 
schuifje ! 

Zij hc-bbeu de laagste middelen 
gebruikt om, zoals Woeste ruim 50 
jaar geleden en zoals van Cauwe-
laert haast 26 jaar geleden, van het 
Belgisch Episkopaat een C.V.P.-
trekpaard te maken. Salazar in 
Portugal poogde ook de bisschoppen 
voor zijn wagen te pJaatsen, maar 
is gelukkig van een kale reis thuis
gekomen. Steunende op de uit
spraken van de heilige Vader heb
ben ze in een herderlijke brief on
derstreept dat bv. de aktiviteiten 
van de Katolieke Aktie niet mogen 
verward worden met de POLITIE
KE of SOCIALE bedrijvigheid van 

de katolieke enkelingen. 

Duidelijker kan het niet geloof 
ik. De Bonden van het Heilig Hart, 
de Verbonden van Katolieke Actie 
mogen als zodanig nergens ver
mengd worden met een partij, een 
sindikaat of een ziekenkas. 

Gebouwen, behorende aan de 
Kerk, dienen voorbehouden aan 
Katolieke Actiegroeperingen, maar 
politieke of sociale instellingen 
hebben er geen RECHT op. Wordt 
het hun TOEGELATEN gebruik te 
maken voor hun werking van ge
bouwen, behorende aan de Kerk, 
dan schijnt zulks op zuiver-zake
lijke basis te moeten geschieden 
(huur van een lokaal) mits een 
kontrakt, waarin wederkerige voor
waarden uitgestippeld zijn, die na
tuurlijk ook zouden slaan op mo~ 
rele zaken. 

Alleen op die inanier kan de 
Kerkelijke Overheid in dit land 
zich geleidelijk ontmaken van de 
giftige ZA'ammen die zich thang op 
haar hebben vastgewoekerd. i 

Meer afstand van en meer onaf
hankelijkheid tegenover vereni
gingen als Boerenbond (wie her
innert zich niet met welke schande 
er over onze priesters gesproken 
werd toen de Bank van de Boeren
bond sprong ?) ziekenkassen, sindl-
katen, enz., zou de Kerk en het ge
loof ten goede komen. 

Aon de bestuurstafel van de Boerenliond 

Waarde lezer, ik heb reeds ge
zegd dat de witte meikevers van 
Lasaria gekultlveerden waren; dit 
dachten zij altans ! 

Lasaria heeft Kongala onder
worpen, bezet, uitgebuit, bebouwd 
en verbouwd, met als doel er zelf 
voordeel uit te halen. Veel Lasarie-
ten zijn Kongalanen geworden, en 
zijn er nu rijke heren. De witten 
leven in mooie steden met villa
wijken, de zwarten in bossen, met 
hutten die ellende en pest uitdam
pen. Zwarte meikeverhoofden moe
ten buigen voor wit geweld. Lasa-
rieten rijden in prachtige wagens, 
getrokken door Kongalanen ! 

« Tam tam ». Het dreunt in het 
Kongalawoud, Kevers zoemen rond 
de open plaats. Met duizenden zijn 
ze er. Mwambiba is er ook, en hij 
grijnslacht. En nog steeds komen 
zwartgehoornde kevers aange-
bromd. Tienduizend, honderddui
zend, of nog meer ! Zij brommen 
een oud lied ter ere van het stam
hoofd; een oud Kongalalied. Het 
dreunt over de vlakte, en juist 
sterft de laatste echo uit tegen de 
flanken van de Bombalirivier, als 
Mwambiba aanvangt : « Broe
ders... » Een doodse stilte valt over 
de massa, een stilte die een bange 
verwachting Insluit, een stil
te die een einde zal stellen aan on
derdrukking. '< Ter vrijheid ! Ter 
vrijheid ! * Dees maal dreunt het 
tot in Leolastad, de witte hoofd
plaats van Kongala. 

« Ik verwittig de witte kevers. 
Niet Uw witte hoornen bepalen Uw 
wijsheid. WIJ danken U onze 
schijnbare kultivering, die ons 
voorgesteld werd als een synoniem 
voor uitbuiting. Wij hebben ook 
een hoogstaande originele kuituur. 
Blanken, ik verwittig U ! Zelfbe
stuur zou ons niet misstaan. Maar 
neen, U zijt te eng, want In Uw ei
gen Lasaria, geeft U zelfs aan 
Vlaanderen, Lasaria's mooiste 
streek, noch amnestie, noch zelf
bestuur ! > 

Dit zegde 'Mwambiba, waarde le
zer, ik heb het slechts gehoord en 
neergeschreven. Ik groet U zeer I 

Pugo Heide, 

Soms mag raeö een beetje kwaad zijn om de goedgelovigheid van som
mige onzer boerenjongens. Ik weet nu zeker dat een heleboel boerenkerels 
naar de studiedagen van de Boerenb «nd getrokken zijn met het goede in
zicht Baron de Vleeschouwer eens hun ontevredenheid te tonen over de 
huidige landboüw^litieke maatregelen. 

Maar Ja, zé komen fn Leuven toe en de Minister zit daar aan de be
stuurstafel, goed geflankeerd door Van Hemelrljck, door voorzitter Mullie, 
door een vicaris generaal en door een Monseigneur. 

Dat Mullie de Minister verdedigt 
verstaan we : als hij ooit een stri j
derstemperament heeft gehad, dan 
is hij dat zeker kwijtgeraakt in de 
beheerraad van de Waalse mest-
stoffenfabrieken. 

Van vicaris-generaal Schelfhout 
verstaan we dat ook : zijn aanwe
zigheid op deze studiedagen is nu 
precies geen waarborg. Tempera
ment heeft hij genoeg : maar als 
hij de illusie koestert dat het het 
heilig zwaard van St. Paulus is 
waarmee hij altijd zwaait, dan zal 
hij raar opkijken als hij bij St. Ple-
ter komt. 

Maar van wie wij dat niet ver
staan dat is van Monseigneur 
Cruysberghs. 

Zijn moreel gezag dient toch niet 
om een hoop sociale onrechtvaar
digheden en bedrog tegenover de 
boeren, en een hoop politieke knoei-
erijen te ommantelen ? 

KANUNNIKEN EN 

LANDBOUWEKONOMIE 

Er is daar iets in die houding van 
sommige kerkelijke gezagdragers, 
iets, dat ons jonge katolieken er
gert. 

Het is vanzelfsprekend dat de 
proosten zich regelmatig bezig
houden met de godsdienstige op
voeding en de kulturele ontplooiing 
van de boeren. 

Maar willen ze Ook aan land
bouwpolitiek doen *- al twijfel ik 
er sterk aan dat vicaris-generaal 
Shelfhout iets van landbouwekono-
mie afweet — dan moeten zij er 
tenminste voor zorgen dat de land
bouwpolitiek die zij voorstaan recht
vaardig is en dat er achter de 
schermen geen politieke benade
lingen gebeuren. tcA nadele van on
ze boeren, zoals .^at ,>m het geval 
is. ' 

Ofwel doen sij ^ niet aan land
bouwpolitiek en dan kunnen zij 
best van zulke bestuurstafels weg
blijven. Als zij met ' Minister de 
Vleeschouwer de studiedagen ope
nen en zijn rede to«fJiilchen, dan 

wil dat zeggen dat zij met de poli
tiek van de Minister akkoord gaan 
en dan zijn zij voor die landbouw
politiek mede verantwoordelijk. 

ZIJN WIJ POLITIEK ONRIJP... 

Er is daar iets in deze houding 
dat niet klopt. Volgens sommige 
kanunniken en proosten kan een 
leek geen volwaardig bewust kato-
liek zijn, hij kan zelfs politiek niet 
rijp zijn. Deze heren doen mij dik
wijls denken aan de kannuniken uit 
de geuzentijd, zoals Boschvogel ze 
uitgetekend heeft in zijn boek 
<•- Het Hof der Drie Koningen > : 
zij wilden aan iedereen fijntjes uit
stippelen hoe hij moest denken en 
doen; daarbij kwam dat men in elk 
geval Spaansgezind moest zijn. 

Vanwege de proosten van de 
B.J.B. moeten we met geheel onze 
ziel en geheel onze krachten onze 
« katolieke » boerenorganlsatles 
steunen. We mogen wel eens be
deesd ons gedacht zeggen, om te 
tonen dat de Boerenbond en de 
Boerenjeugdbond democratische 
orgaisaties zijn. Maar dat gedacht 
mag niet te vrijmoedig zijn. We 
zouden eens naar vicaris-generaal 
Schelf hout moeten gaan en zeggen: 
<•- Z.EM. Vicaris, de landbouwpoli
tiek, die onze politiekers voeren is 
een triestige politiek, en de maat-
re<?elen aangaande de voedergranen 
zijn onrechtvaardig, en de Boeren
bond heeft niets gedaan om ze te 
verhinderen, alhoewel zij er op 
voorhand van wisten ». De vicaris 
zou eenvoudig zeggen : « Ge zlJt 
een opstandige jonge snotter. De 
volmaaktheid is niet van deze we
reld. Uw vader was zeker zwart of 
activist '>. Luistert maar naar 
Mullie, het Is een wijze man met 
60 jaar ervaring. En mijn vader 
zou mogen zo wit geweest zijn als 
de ziel van een nieuw gedoopte, ik 
zou zwart zijn en daarmee uit. 

En als ik niet zou toegeven dan 
is er veel kans dat de vicaris in 
een heilige kolelre zou schieten en 
roepen : « Weet ge wat ge nodig 
hebt, baaske, een goede les van 

O. L. Heer, dat ge een beetje nede
riger wordt, een straf van de ne-
mel opdat ge een beetje gehoorza
mer zoudt worden. En dan zou de 
vicaris er wel voor zorgen dat de 
C.V.P. er voor zorgt dat ik een les-
ke krijg omwille van mijn ziele
zaligheid en de christelijke een
heid. 

Wie het niet gelooft dagen wij 
uit het eens te proberen. 

Er zijn honderden voorbeelden 
van mensen die ronduit voor de 
keuze werden geplaatst : Braaf zijn 
of... broodroof. 

En onder dat braaf en gehoor
zaam zijn verstaan zij dan dat wij 
al de onrechtvaardigheden moeten 
goedkeuren die op de rug van de 
boeren plaatsgrijpen. En waaromi 
ook niet ? Zijn wij niet gedekt te
genover ons geweten door de ze
gen van eeh vicaris generaal ? 

DE LANDBOUWBEGROTING VANI 

1959 

Zijt GIJ akkoord met de politiek 
van de voedergranen, E. H. Vica
ris ? 

Zijt ge akkoord dat de boeien 
hun produktie zouden moeten be
perken ? Of moeten we er voor zor
gen dat onze landbouwprodukten 
door gunstige handelsakkoorden in 
het buitenland worden afgezet ? 
Noemt ge dat een lange-termijn-
politiek wat dat de Minister daar 
verkondigt ? Een lange termijn-
politiek met een inkrimping van 
de landbouwbegroting. Een lange 
termijnpolitiek dat is een 5 of 10. 
jarenplan voor de landbouw met 
een investering van miljarden per 
jaar. 

Nu zijn de premies voor de zuivel-
productle verminderd met 40 mil
joen, de toelagen op de vlasteelt 
zijn afgeschaft. 

De subsidies voor de ruilverkave
ling, die zo nodig is voor onze, 
zandstreek bedragen slechts 32 
miljoen, terwijl de subsidies aan 
de Waalse boselgenaars alleen al 15̂  
miljoen F. belopen. 

De wateringen en de polders kri j
gen voor het onderhoud van hun 
grachten, van de Staat, verschiet 
niet. 500.000 F. per provincie. 

Dat wil daarbij zeggen dat de 
Provincie West-Vlaanderen met al 
zijn wateringen en polders maar 
evenveel krijgt als de Provincie 
Luik. 

Lees_door blz. 5/ 
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uooR meeR neoeRinnDse STIJL VLAMINGEN BETALEN 
In ons vorig nummer wezen we onder de titel « Elite gevraagd » reeds 

op het groot gebruik van het Frans te Antwerpen, vooral in het Centrum, 
we stipten aan dat ook in het Antwerpse bedrijfsleven in het hoger kader 
geregeld Franstaligen geparachuteerd werden. Anderzijds stipten wij aan 
dat de nieuwe rijken zochten afstand te nemen van de gewone volksmens 
en zijn Antwerpse gewesttaai. Gewoonlijk doen ze dit in slecht Frans in 
plaats van zich op het beschaafd Nederlands toe te leggen. 

Franskiljons dinamisme 

Neem het voorbeeld van Antwer
pen : middagkoncerten, Kring der 
Diskofielen, Soirees frangaises, 
Amities francaises, C.A.W., Y.M.C.A., 
Koncertwezen, enz., enz., zijn 
haarden van verfransing, waar de 
Vlaamse intellektueel wel geduld 
wordt, maar waar de stemming op
merkelijk pro-frans is en die een 
onweerstaanbare aantrekkings
kracht uitoefenen op hen die het 
< hogerop » zoeken of dochters uit 
te huwelijken hebben... 

Waarom nemen onze Vlaamse 
Intellektuëlen, onze vlaamse « geld
verdieners j , niet meer initiatieven 
die attraktief en standingvol genoeg 
Eijn om onze •>< betere » mensen 
volledig te bevredigen op gebied 
van ontspanning en kuituur ? Tel
kens weer wordt het initiatief ons 
uit handen genomen door de dina-
mische aktiviteit van een minder
heid die weliswaar het fantastische 
prestige van franse geest en kui
tuur achter zich weet maar die 
niettemin « acte de presence 2> zou 
doen op manifestaties, uitgaand 
van onze eigen mensen, dat bewees 
onlangs ruimschoots de ballet-
avotw van de K.V.O. en dat bewijst 
elk jaar het bal van de antwerpse 
vasthoudende burgervader, alhoe
wel dit laatste een slecht voorbeeld 
Is. 

Onze initiatieven 

En WANNEER dan verdienste
lijke pogingen in die richting wor
den" ondernomen, WANNEER in 
Vlaanderen ARCA, N.K.T., MINIA-
TUURTEATER, VLAAÎ ÏS SCHOUW
TONEEL, ANTIGONE, NEDER
LANDSE KAMEROPERA, PHIL-
HARJVIONIE e.d. ontstaan, dan zien 
wij dat die idealistische groepen 
slechts behoorlijk, maar zeker niet 
genoeg, de aandacht genieten van 

hen die er beslist bevattelijk voor 
zijn maar die liever, uit zuiver 
menselijk opzicht of uit dom voor
oordeel bij voorkeur buitenlandse 
gezelschappen gaan toejuichen en 
menen • dat iets ipso facto niet 
goed kan zijn omdat het maar van 
hier komt... 

We maken dit mee op gebied van 
kleinkunst, film, T.V. en op alle 
terreinen waar wij nog maar net 
het hoofd aan het venster zijn ko
men steken, en waarin wij stilaan 
maar zeker pozities verwerven. 
Alleen, DE ELITE VOLGT NIET. 
En dit kan ons mettertijd duur te 
staan komen. 

Het A.B.N. 

De A.B.N.-kernen leveren ver
dienstelijk werk in de scholen, 
2naar waar ze zich tot de grote 
massa richten beperken ze zich tot 
een meer en meer verwaterend 
jaarlijks kransje dat een volle week 
in beslag neemt,- stel u voor. In 
Antwerpen is heel het A.BJI.-geval 
in handen van franssprekenden 
die, om zeker geen argwaan te 
wekken, alle waarborgen bieden op 
Belgisch gebied en daarenboven 
het door hen gebezigde gelegen-
heids-A.B.N. kruiden met de meer 
en meer burgerrecht verkrijgende 
gebrouwde R, die zo geaffekteerd 
als mogelijk bovendien de laatste 
tijd opvallend schijnt gekulüveerd 
te worden aan onze B.N.R.O. 

Men zal ons misschien verslijten 
voor zwartkijkers, fanatieke Bel-
gié-haters en machteloze negati
visten. Het spijt ons voor de grote 
pers die ons alsmaar wil doen ge
loven dat op Vlaams gebied m Bel
gië alles koek en deeg is. Het spijt 
ons voor onze eigen mensen die 
menen dat de schuld elders ligt dan 
bij hen zelf ! 

INDERDAAD — laten we eerlijk 
zijn — deze stand van zaken is voor 

80 tot 90 % ONZE EIGEN SCHULD! 

Wij Vlamingen durven niet te le
ven zoals wij het reeds sinds lang 
moesten doen ! Wij kunnen onze 
levensstandaard niet ^an. Wij be
zitten wel de centen maar nog niet 
de levensstijl om ac JUIST te be
steden. Wij wagen het niet ons lot 
in eigen handen te nemen en ge
dragen ons op menig gebied als 
minderwaardigen, beroofd van al 
hun mogelijkheden, telkens er een 
de stem verheft om ons in 't frans 
zijn mening te zeggen. Ieder van 
ons kan dit in zijn eigen omgeving 
meer dan hem lief is dagelijks 
vaststellen ! 

Eens terug onder mekaar keren 
wij a.h.w. tot onze oerstaat terug : 
v/e DURVEN NIET LEREN ons te 
uiten in vlotte beschaafde om
gangstaal, EEN DER GROOTSTE 
HINDERNISSEN, geloof me, om tot 
evenwaardigheid met onze tegen
strevers te komen en hun respekt 
af te dwingen. 

En dan, het is met alleen een 
kwestie van beschaafd praten : 
WAT zeggen wij in onze taal, HOE 
zeggen we het; WAAROVER pra
ten wij, welke zijn de onderwerpen 
waarover wij handelen. Welke ak-
tiviteiten ontplooien wij ? WAT 
DOEN WIJ ? 

Hoe wil men in 's hemelsnaam 
de grote massa gaan Interesseren 
voor zijn eigen voortbestaan, wan
neer de toonaangevende groep die 
de weg moet tonen er gewoon s be-
risch bij blijft ' 

Elite gevraagd 

Tot besluit nog dit. De titel 
« ELITE GEVRAAGD > is eigenlijk 
niet Juist. 

Deze elite BEgTAAT. Maar 
slechts numeriek. De elite gedraagt 
zich alleen maar iii«4.als elite... en 
blijft ver beneden ha*r taak die, we 
geven het graag toes, ondankbaar 
en ontmoedigend is. Maar met een 
beetje geestelijke moed kan men 
wonderen bereiken. Ea als eenieder 
een beetje zichzelf werkt schieten 
we algauw een flink eind op. 

Tijl. 

C.V.P. uw naam i s . . . MERCHIERS 
Ik zal het maar toegeven : ik 

was tot heden toe een argeloze 
C.V.P.-kiezer; ik behoorde tot die 
politiek-onderontwikkelden, waar
over een groot staatsifian zei « dat 
ze reageren als een zak bloem ». 
Men doet er mee wat men wil. 

Maar deze week zijn mijn ogen 
dan toch opengegaan, want de sa
distische klucht, die door de rege
ring Eyskens en haar profeten als 
« Standaard » en « Gazet van Ant
werpen » werd gespeeld overtreft 
alle grenzen. 

Toen Eyskens zijn regering 
samenstelde wist hij heel goed wat 
voor een kwistenbibel die arrivist" 
Merchiers was. 

Als het toch zo moest zijn, want 
ik vraag me af waarom de C.V.P. 
geweigerd heeft door nieuwe ver
kiezingen naar een volstrekte meer
derheid te gaan, dus : als het toch 
zo moest zijn dat alleen een uit-
gerafeld profiteursgroepje als de 
liberale partij moest meegenomen 
worden op het ' regerlngsschip 
waarom werden dan geen huma
nisten en volksgeliefde liberalen 
gekozen : Lahaye bv. ? Neen, men 
nam Merchiers, die men als bur
gervader van Gent al aan het werk 
gezien had, zodat men heel goed 
wist van welk kahber dat mensje 
was. Zonder enige twijfel heeft men 
moedwillig Harmei een ander depar
tement gegeven, want na drie 
maanden zou deze niet meer kun
nen beweren dat hij nog niet uit
gestudeerd was over de repressie-
problemen. DAT is al de eerste keer 
flat de C.V.P. ons bedot heeft 

We nemen nu nog aan dat Mer
chiers, want als advokaat - burge
meester - volksvertegenwoordiger -
professor bleef hem niet veel tijd 
meer over, veel maanden nodig had 
om ook de repressieproblemen te 
bestuderen. 

AJ die maanden hadden zijn 
kollega-ministers de kans hem te 
wijzen op de vaderlijke woorden 
van de Paus en vooral op het feit 
dat alleen in België nog met de 
spons moest geveegd worden, zo
dat we ons mochten verwachten 
aan een gedurfde, maar gezonde 
maatregel. 

Toen zekere vrijdagavond dan 
aangekondigd werd dat... de mi-
nistsrraad, dus ook de C.V.P.-mi-
nisters het verslag van Merchiers 
had besproken, toen waren wij 
allen overtuigd dat uit deze eens
gezindheid onder alle minister 
een prachtige oplossing zou sprui
ten. 

Nooit, en Ik onderstreep nooit, 
heb ik met meer teleurstelling ge
lezen, wat als de vrucht niet alleen 
van het werk van dat mensje Mer
chiers, maar als de vrucht van de
ze eensgezinde regering onder mijn 
oggn werd gebracht. Heel dat ver

slag wemelt van platte broek-
schrijverij en van Jaffe Pilatus-
woorden. De vernederende peuter-
politiek wordt voortgezet en uit 
zich in kriptokommunistische 
voorwaarden als • wie vrijheid wil, 
moet ze smekend vragen en belo
ven braaf te zijn J, we zullen het 
vaderlands geweten van allen 
voortdurend onderzoeken », « we 
zullen een commissie oprichten om 
de burgerdeugd aan te kweken ». 

De C.V.P.-bladen wriemelen nu 
als wormen, die peper op hun roze 
naaktheid hebben , gekregen en 
vruchteloos pogen ze dat misbaksel 
aan vader Merchiers toe te schrij
ven. 

Geen enkele Vlaming — hij we-
ze dan nog zo voorzichtig georga
niseerd in a-pohtieke groeperin
gen — kan blijven ontkennen dat 
hierdoor ontegensprekelijk bewe
zen is dat alleen Vlaamse politieke 
macht een einde kan brengen aan 
dergelijke stommiteiten. HON
DERDDUIZEND STEa^MEN MEER 
VOOR DE VOLKSUNIE OP 1 JUNI 
1958 hadden de poüUéke atmosfeer 
in dit land kunnen veranderen en 
zouden Merchiers en de huidige 
mosselregering omnogehjk hebben 
gemaakt. Deze honderdduizend 
Vlamingen, gegroepeerd buiten de 
Volksunie, hebben veel goed te ma
ken. Als eerste daad van eerherstel 
zouden ze kunnen doen zoals ik : 
OP 5 APRIL NAAR ANTWERPEN 
GAAN EN BETOGEN. 

i .• • '• 

Berouwvol C,Vje.-er ** INfaaseik. 

Hieronder de tekst van een zeer 
belangrijke brief, die op 17 januari 
verscheen in de « klaagmuur > DE 
STANDAARD. Honderden brieven 
in die aard vliegen bij dat dagblad 
dadelijk in de scheurmand, maar 
deze is door de mazen geglipt en 
geeft een duidelijk beeld van de 
bezorgdheid (?) van Minister Se-
gers, die dank zij onze arbeiders 
iets geworden is, voor deze arbei
ders. 

Ik heb met zeer veel aandacht 
het verslag over de uiteenzetting 
gelezen, die de minister van ver
keer verleden woensdag op een 
perkonferentie te Brussel, in ver-
"band met de sanering van onze 
spoorwegen heeft gehouden. 

Indien het misschien nog te 
vroeg is om zich over de doelmatig
heid van de verschillende aange
kondigde saneringsmaatregelen uit 
te spreken, meen ik toch van heden 
af te mogen verklaren, dat de Vla
mingen eens te meer het gelag van 
de rekening zullen mogen betalen. 

De tarieven van de reizigers en 
inzonderheid deze van de werklie
denabonnementen zullen namelijk 
op gevoelige wijze worden verhoogd. 
Dit betekent dat onze Vlaamse ar
beiders, die ter plaatse geen werk 
vinden en om den brode verplicht 
zijn dagelijks de trein te nemen 
om buiten hun woonplaats werk te 
gaan zoeken, een steeds groter ge
deelte van hun zuurgewonnen dag
loon zullen mogen afstaan om het 
deficit van de NMBS te helpen dek
ken, m.a.w. het zijn onze Vlaamse 
arbeiders die het gelag zullen mo
gen betalen ! 

Daartegenover bekomt de groot
industrie, de enige die nog de 
.spoorweg voor haar vervoer benut
tigt, 10 t.h. vermindering op de 
thans geldende tarieven. Deze 
groot-industrie Is evenwel hoofd
zakelijk in Wallonië gevestigd m.a. 

w., aan de Waalse kapitalisten wor
den voordelen verleend en dit op 
de rug van de Vlaamse arbeiders. 
Het is dus nog niet genoeg, dat on
ze Vlaamse paria's 's morgens vroeg 
te 4 uur de trein op moeten om na 
'n zware dagtaak in de late avond
uren huiswaarts te keren. Binnen 
weinige dagen, dit is zodra de ta
riefverhoging van toepassing wordt 
zullen zij zulks ook nog duurder 
moeten betalen ! 

Is het dat wat beoogd wordt ? 
X.Y.Z. 

Veel moet hierbij niet gevoegd 
worden tenzij dat reeds een paar 
jaren geleden in « De Volksunie » 
geëist werd dat men de kapitalisten 
zou dwingen de reis der mobielen 
te betalen. We leven in een land 
waar de achturendag wettelijk op
gelegd werd en het is een schande 
dat de sindikaten aanvaarden dat 
voor sommige werknemers deze 
achturendag haast een achttien-
urendag wordt, omdat de touwtjes
trekkers van het kapitalisme wei
geren het werk te verschaffen daar 
waar er werkvolk is. Zij bouwen lie
ver fabrieken in streken, waar haast 
geen kinderen meer geboren wor
den en ze aanzien het Vlaamse 
land als een onuitputtelijke reser
ve van zeer goedkope en zeer ge
willige werkkrachten. 

De Kongolezen zijn dergelijke 
uitzulgerij al beu, maar wij moe
ten ze nog dulden, omdat we stro-
poppen hebben als geestelijke, poli
tieke en sindikale leiders. 

WIJ EISEN, ZOLANG (WZB 
MENSEN GEDWONGEN WORDEN 
UREN VER VAN HUIS TE GAAN 
WERKEN. DAT HUN REIS DOOR 
DE MOEDWILLIGE WERKGEVERS 
BETAALD ZOU WORDEN. 

SINDIKATEN. DAT IS EEN 
RECHTMATIGE REDEN TOT STA
KING ! 

R. L. - Geraardsbergen. 

ANTWERPEN: 5 APRIL 
Grote Amnestiebetoging 

Sindikaten op hun best 
Een van de nijpendste vraagstukken die de Vlaamse Beweging stelt Is 

dat \ an de werkloosheid en van de mobiliteit in Vlaanderen. De houding' 
van de sindikaten daartegenover getuigt van een allerellendigst zich 
plooien naar de eisen van de Brussels-Waalse kapitalisten. 

Neen, Volksgazet 

De « Volksgazet > wil van alle 
hout pijlen maken. Zij wil de schan
dalige hetze steunen in de Bori-
nage en terzelfdertijd de mijnwer
kers in Limburg. Neen heren, de 
werkloosheid in Limburg wordt 
gedeeltelijk bepaald door de onzin
nige regeringspolitiek die nu sinds 
tien jaar reeds 50 miljard in de 
schoot van de Waalse mijnbonzen 
gooit. De socialisten v,111en klaar
blijkelijk die Waalse kapitalisten 
nog enkele miljarden bijgeven. Dat 
ze dan echter de moed hebben het 
onze Limburgse mijnwerkers te 
zeggen Het is de schuld van libe
ralen, C.V.P.-ers en socialisten, die 
de hetze in de Borinage onderhou
den dat onze Limburgse mijn
werkers zo veel moeten stempelen. 
A.B.V.V. in de eerste plaats de 

Waalse werklieden verdedigen ten 
koste van de Vlaamse, het A.C.V. 
en « Het Volk > blijven eveneens 
flagrant in breke. Waar is de tijd 
van het Vlaams sociaal-ekonomisch 
program van het A.C.V. Dat was 
maar goed als verkiezingsmunt! 
Het werd voor 3 jaar opgeborgen. 

Ondertussen laten die heren 
zonder verpinken de werkloosheid 
in het land oplopen tot boven de 
3C0.0OO eenheden. Zachtjes aan 
komen we tot rekordcijfers. De he 
ren hadden wel energie toen het 
ging om de Volksunie te bekladden 
en ons te verwij tenwat ze zelf doen 
namelijk uitdagende villa's bouwen 
gestolen op het zweet van de ar
beiders. 

Wij hebben echter de indruk dat 
ook aan dit bedrog vlugger een eln 
de kan komen dan dat deze arbel-
dersbedriegers denken. 

DE BOERENBOND 
Vervolg van blz. 4 

A.C.V. en HET VOLK 

Willen de « Volkigazet » en het 
Hetzelfde voor de sanerings-

werken aan de waterlopen, die voor 
de landbouw van belang zijn : alle 
gebieden krijgen evenveel. Vlaan
deren met zijn tienduizenden ha. 
waterzieke gronden krijgt maar 
zoveel als Wallonië. 

Weet ge waar de minister van 
Landbouw met zijn politiek naar 
toe wil : alle kleine boeren doen 
verdwijnen. 

En die boeren gaan daar staan 
zonder voorafgaande scholing : die 
boeren worden maar de straat op 
gezet. Dat men er eerst voor zorge 
dat er in Vlaanderen industrie 
komt; dat men eveneens zorge voor 
een fatsoenlijk inkomen voor onze 
kleine boeren zodat ze hun kinde
ren een stiel kunnen laten leren : 
dan zullen enkele van onze boe
renzonen tenminste menswaardig 
werk kunnen vinden In een nleu-j 
we Vlaamse Industrie^ 
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Gemeenteraad Berchem 

Tussenkomst Carlo Roiers 
Ere wie ere toekomt 

Het Verbond van het Vlaams 
Overheidspersoneel is niet zoals de 
Kommissie voor Taaltoezicht een 
sprookjesprinsesje, dat slaapt. 

Het is een Verbond dat werkelijk 
waakt en dat reeds meerdere suk-
sessen behaalde. Eén daarvan is 
zijn aktie om het Legerarsenaal 
van Vilvoorde te vernederlandsen. 

Toen verleden jaar in het Staats
blad een eksamen werd aangekon
digd voor enkele betrekkingen, was 
de helft daarvan voorbehouden aan 
franstaligen. Ten onrechte, want 
Vilvoorde is gelegen in de Vlaamse 
landstreek. 

Een telefoontje van het Verbond 
vestigde de aandacht op deze wets-
oveijtreding en een van de vele 
treinen, die in ons land reeds jaren 
op een verkeerd spoor bolde, werd 
daarna terug op het goede spoor 
gezelt. Voortaan zullen enkel Vla
mingen aangeworven worden in dat 
arsenaal en zulks werd enkele da
gen geleden nog bevestigd toen een 
nieuw eksamen werd aangekondigd. 
Dank zij het Verbond zullen er 
weldra weer zoveel minder Vlaam
se werklozen zijn ! 

Dergelijke actie kan enkel ge-
•\oerd worden door een vereniging, 
die vrij en Vlaams is. Kleursindi-
katen en unitaire partijen durven 
hun vinger nooit in dergelijke za-
l^n steken. Ze moesten eens de 
i^em van een Waaltje of van aan 
^•janskiljonnetje verliezen ! 

Dit voorval bewijst zeer treffend 
dat alleen zuiver-Vlaamse vereni-
^ n g e n ons vertrouwen. verdienen; 
M de yercjnigingenj die gekoj)peld 

' ' # j n aëtr-soortgij^jie Waaisf-^w-eni-
-i|ngen'-fe;ijn nadelig voor"Stis. We 
wejr dat In de partitfen, we'zten dat 
i n de sindikaten, maar we zien dat 
ook in Bonden van Kroostrijke 

- Gezinnen, in Spor.tv«renigingen, 
enz. 4ï f^ 

Voor hen, die werkelijk willen 
bijdrr^en tot Vlaamse macht, is er 
dan ook alleen maar plaats bij 
Vjla' rase verenigingen. 

Zoals gij, Volksunie de enige 
partij zijt, die ons vertrouwen ver
dient als partij, zo kan ons vertrou
wen enkel gaan naar groeperingen, 
die enkel Vlamingen groeperen en 
die geen zusterafdelingen hebben 
In Wallonië. Anders spelen de Wa--
len en de franskiljons tenslotte 
toch grote meneer met onze centen. 
Of hebt ge dat nog niet opgemerkt 
met onze Voetbalbond, onze Tou-
ringclub en... ons Rood Kruis? 

Supporter - Anderlecht. 

Ceef Cesar... 
« Achter een venstergordijn verdo
ken zag ik een oud moederke dat on
gelovig toekeek naar die vlammende 
kaarsjes en die biddende mensen. 

Wantrouwig schoof ze 't gordijn 
een beetje verder open, ze stond op 
en ging haar paternoster onzneken 
die ze voor de laatste keer gebruikt 
had bij haar Plechtige Kommunie. 

Wanneer Onze Lieve Vrouw van 
Troost voorbijkwam heeft zij haar 
toegelachen en bolle tranen rolden 
haar van de gerimpelde wangen. 

Toen heeft zij ook terug gebeden. » 
Dat is het letterlijk uittreksel uit 

een artikel, dat niet verschenen is 
in « Het Parochieblad », maar in « De 
Volksbode ;;. C.V.P.-P.S.C.-blad van 
Vilvoorde. 

We zullen om te beginnen niets 
zeggen over de helderziendheid van 
de schrijver, die in de duisternis toch 
een oud moederke zag « verdoken 
achter haar gordijn », maar die daar
bij nog haar levensgeschiedenis zo 
goed kende dat hij wist dat ze sedert 
haar Plechtige Kommunie haar pa
ternoster niet meer gebruikte. De 
moderne geestelijkheid zou dergelijk 
proza In haar bladen niet dulden, 

maar « De Volksbode » meent nog 
eens te moeten spelen op een bom
bastische snaar wat in dit geval wal
gend aandoet, omdat op dezelfde 
bladzijde o ! zo toevallig ! over het 
schoolprobleem gesproken wordt. 

Eerst als men dergelijke zaken 
leest, voelt men goed dat de C.V.P. 
feitelijk niets anders is dan een pa
rasiet op het geloof van onze men
sen. Opzettelijk smijt men zoeterige 
vroomheid tussen politieke elleboog-
wringerij en verhindert men ons volk 
vrij en oprecht zijn stem uit te bren
gen voor zijn aardse belangen, doel 
waarop politieke strijd hoofdzakelijk 
gericht is. 

Menigvuldig zijn de gemeenten, 
waar de parochiezalen gebruikt wor
den voor politieke meetingen. Het 
minste dat we daarover kunnen zeg
gen is dat het maar al te duidelijk 
bewijst op welke zwakke basis de 
C.V.P gebouwd is, en dat de ramp 
van de gesprongen Boerenbondbende, 
juist voor de oorlog, onze geestelijk
heid nochtans zou moeten leren dat 
er ERGENS een lijn moet getrokken 
worden lussen « het geloof versprei
den > en tuss€n « zich bezig houden 
met aardse zaken ». 

De grcotste dienst die aan het ge
loof kan l^ewezen worden zou zijn : 
de eerstvo'gende jaren gebruiken om 
in ons land aan Cesar (de politiek) 
te geven wat Cesar toehoort en aan 
God (het geloof) wat God toehoort. 

In 1962 zouden we dan eindelijk 
eens kunnen een verkiezingsstrijd 
voeren als PARTIJ tegen PARTIJEN. 

Van zwammen, woekerplanten en 
parasieten des geloofs, verlos ons, 
Heer. 

M. V. D - Vilvoorde. 

Brussel... kruispunt ? 
Kruispunt van Germaanse en 

Romaanse beschavingen, hoofdstad 
van Vlamingen en Walen en aadere 
dergelijke holle benamingen wor
den Brussel toegeslingerd, als op 
haar, bij een of ander banket, een 
<' toast » gedronken wordt. 

Wie Brussel oewoont, begrijpt 
best waaronl het In dit land nooit 
kan boteren tussen Vlamingen en 
Walen, tenzij deze staat een radi-
kale verandering- ondergaat. Die 
radlkale verandering is : federale 
staatsvorm. Al de rest is tijdverlies 
en de pogingen van Volksbeweging, 
Kuituur verenigingen en Jeugdactie 
zonder versterking van de Vlaams-
nationale macht blijven wind. 

M. V. - Schaarbeek. 
Wji»<(>iifi\ii«ijpiK «Mat 

Beter dan nfets 
In de « Scheepswerven van Vlaan

deren » werd met .de vernederland
sing van het- bedrijf begonnen. De 
vroegere Scheepswerven van Brug
ge, die na financiële moeilijkheden 
door de huidige «Scheepswerven van 
Vlaanderen vervangen werden, eer
biedigden de volkstaal alleen in de 
betrekkingen met de arbeiders, om
dat het niet anders kon. De hogere 
ambtstaai was Frans, terwijl de 
briefwisseling in het Frans en het 
Engels werd gevoerd. De nieuwe di-
rektie heeft daarin thans in die zin 
een wijziging gebracht, dat het Ne
derlands naast het Engels rang 
neemt. Brlefhoofden zijn tweetalig 
geworden. Dat is al iets. Zulks be
let niet, dat nog sterker moet aan
gedrongen worden, om het bedrijfs
leven in het Brugse volledig te ver
nederlandsen. 

F. Brugge. 

Tijdens de eerste gemeenteraadszitting te Berchem wees ons gemeen
teraadslid Carlo Reiners erop dat het Vlaams nationaal kiezerskorps van 
Berchem weer een eisen vertegenwoordiger naar de gemeenteraad ge
stuurd had. Hij sprak de wens uit dat het niet nodig zou zijn tussen te 
komen omdat op Vlaams gebied te Berchem alles 100 % in orde zou zijn. 
Hij vervolgde ; 

Het is hier niet het ogenblik om 
uit te wijden over deze kwestie, 
noch om uiteen te zetten hoeveel 
meer er nog kan gedaan worden 
om te Berchem een écht Vlaams kli
maat te scheppen. 

Maar indien U meent dat alles in 
dat opzicht in orde is, dan ant
woord ik U van mijn kant, dat Ik 
niets liever vraag dan het te mogen 
vaststellen. 

Indien hier zelden of nooit het 
specifiek VLAAMS karakter van 
sommige vraastukken moet in het 
licht gesteld of verdedigd worden 
— wat ik uit de grond van mijn 
hart wens — dan zou dat het be
wijs zijn dat dit a.spekt van de za
ken voor U allen' gemeengoed is. 
Het zou ons toelaten vele spijtige 
geschillen, en de hartstochten die 
zij gewoonlijk opzwepen, te ver
mijden. Het zou ons toelaten ons 
met bekwaamheid en In volle sere-

Tweetalig Hof ? 

De Brusselse gemeentebesturen, 
de Brusselse handelskringen doen 
echter alles wat mogelijk is om die 
schone woorden tegen te spreken. 

Gepletterd onder de druk van al 
de uiterlijkheden van de franse 
kuituur, maken ze zich dag na dag 
belachelijk op de meest vernede
rende manier. Het volk van Brussel 
spreekt in overgrote meerderheid 
onze taal, terwijl er, buiten de klei
ne minderheid werkelijk franstali
gen, een kern beklagenswaardige 
sukkelaars rondlopen, die denken 
dat ze Frans spreken, maar die fei
telijk Vlaamse gedachten uitdruk
ken met letterlijk vertaalde Franse 
zinnen als « je ne sais pas de che-
min avec », « compte la-dessus », 
« trou de cochon » en soortgelijke 
wendingen, die onbegrijpelijk zijn 
voor een Waal. 

Gelukkig komt er verbetering in 
dit Babelse mengelmoes en streven 
zowel ontwikkelse Walen als Vla
mingen naar beschaving in taal en 
uitspraak. Ook de vooruitstrevende 
handelaars en zakenlieden spannen 
zich in om van Brussel werkelijk 
een kruispunt van Romaanse en 
Germaanse kuituur te maken en 
een hoofdstad, waar Vlaming en 
Waal zich thuis voelen. 

Wie het traagste van al volgt zijn 
de parochiepriesters. 

Terwijl onze missionarissen in 
Kongo alles inspannen om <•• Kon
golees te worden met de Kongole
zen •», houdt menig Brusselse pas
toor zich in zijn ivoren toren opge
sloten en bekommert zich in genen
dele om de tienduizenden Vlamin
gen, die Brussel bewonen. In plaats 
van in Brussel tweetalige parochie
bladen uit te geven, stopt men niets 
dan Franstalige blaadjes in de 
bussen. 

Om dat alles zouden we kunnen 
lachen, als we niet aanvoelden hoe 
vernederend zulke behandeling van 
onze mensen is. 

Uit het weekblad « De Post » van 
11 dezer ontlenen we uit het arti
kel « Recht voor Vlaanderen » door 
M. A. Gageling volgend Uittreksel: 

Het vele gescherm met het woord 
nationaal in verband met aangele
genheden die op België als geheel 
betrekking hebben; het gebruik van 
uitdrukkingen als « la nation beige » 
en « l'union fait la 'force » wij
zen op een nauwelijks verholen 
vrees van zekere Brusselse kringen 
voor het verbreken van de eenheid. 
Hun houding heeft iets krampach-
tigs en iets kortzichtigs. Men wil 
door een geforceerd centralisme 
het gevaar van het; uiteenvallen 
van de Belgische staat bezweren. 
Met name koestert een deel van de 
hofkringen deze vrees. Op zichzelf 
heel begrijpelijk, want zij hebben 
de Oostenrijk-Hongaarse dubbel
monarchie uiteen zien vallen en de 
tronen van de Habsburgers zien 
verdwijnen. Een moderne monar
chie, die een constitutionele mo
narchie is, wordt echter niet weg
gevaagd doordat het bestuurssys
teem van een land zich ontwikkelt 
In de richting van decentralisatie 
of federatie... of omdat de zetel
aanpassing geschiedt volgens de 
grondwet, doch alléén als de wis
selwerking tussen kroon en volk 
gaat haperen en de emotionele 
banden tussen die beide gaan ver
slappen en verbleken; en als daar
bij de « historische ontwikkeling » 
de voorwaarden ervoor schept. 
Welnu, van een hapering van de 
wisselwerking tussen kroon en volk 
is niets gebleken en ook de emo
tionele banden zijn niet verslapt. 
Het enige wat wellicht zou kunnen 
worden, verbeterd', Is - een verder 
gaande moderniserinf van de be
trekkingen tusseiCi kroon en volk, 
zodat de kroon meer temidden van 
het volk komt te staan. De hoftaal 
moet bijv. de taal van het volk zijn. 
Dat er een hoftaal bestond die niet 
de taal van het volk was, stamt uit 
de tijd van de absolute monarchie. 
De constitutionele monarchie kent 
geen aparte hoftaal. In een land 
met twee volkspersoonlijkheden, 
(de Vlaame en de Waalse), en twee 

Pif^f 
officiële talen (het Nederlands en 
hot Frans), behoren op basis van 
gelijkheid twee hoftalen te zijn. 

Een normale zaak zou dat inder
daad zijn. Maar de grootmachten 
in de Belgische politiek : Hof, Loge, 
Kerkelijke Overheid en Groot Ka
pitaal zijn sinds 1830 Frans niet 
alleen naar taal doch ook naar 
geest. Omdat zij de drie traditio
nele partijen beheersen zal in ons 
land ook niets veranderen voor
aleer er een nieuwe macht in Vlaan
deren loskomt, politiek los van de
ze kringen : een Vlaams nationale 
politieke macht. Daarzonder ? Och 
God ! Is zelfs de vrij radikale fla
mingant reeds niet tevreden als de 
koning ook Nederlands kent ? 

Dat het Hof te Brussel evenals 
het aartsbisdom te Mechelen prak
tisch uitsluitend Franstalig zijn 
wanneer hoorden we de Vlamingen 
daartegen ooit verzet aantekenen ? 

Nederland en Vlaanderen 

De bespreking van het werk van 
Dr. A. W. Willemsen : Het Vlaams 
Nationalisme 1914-1940 in het 
linkse Nederlands blad « Het 
Farool » (3/1/59) werd door Prof. 
dr. H. D. de Vries Reilingh als volgt 
ingeleid : 

Wat is het toch dat mij telkens 
weer warm maakt voor Vlaanderen 
en de Vlamingen ? Is het de ont
roerende schoonheid der oude 
Vlaamse .steden ? Neen, althans 
niet uitsluitend, want mooie ste
den zijn toch ook elders ter wereld 
te vinden. Is het dan misschien de 
« leutige gezapigheid » der Vlamin
gen, zoals ze ons uit het werk van 
Timmermans tegemoet treden ? 
Ook dat niet, want dit beeld blijkt 
bij nadere kennismaking een ster
ke vertekening van de realiteit te 
zijn. Zou het dan toch een roman
tisch nationalisme zijn rond de 
wensdroom van een Diets rijk ? 
Maar Iemand met werkelijkheids-
Ein en met een afkeer van grote 
woorden moet daar toch wars van 
zijn ? 

niteit te buigen over het adminis
tratief, het technisch, het sociaal 
karakter van de vraagstukken. Ik 
herhaal — en ik richt mij nu in
zonderheid tot de linkerzijde — ik 
hoop en ik denk dat wij het allen 
zo ééns zijn over die zaken, dat wij 
ons volledig kunnen wijden aan de 
gemeente. 

Mocht die hoop in vervulling 
gaan, dan zal de geest van de 
Vlaamse Beweging, waarvan mijn 
kiezers de politieke eksponenten 
zijn, eens te meer, over alle me
ningsverschillen en gescholen heen, 
die in ieder Kollege — ook in dit — 
onvermijdelijk zullen tot uilmg ko
men, dan zal de geest van de 
Vlaamse Beweging, d.w.z. de recht
vaardige erkenning van het recht 
van het Vlaamse Volk, op een vol
waardig bestaan, de grootste ge
mene deler zijn, het cement dat 
onze medeburgers en hun manda
tarissen bindt. 

Er moet dus wel iets anders in 
het spel zijn en ik meen dat als 
yolgt te kunnen aanduiden. Als ik 

;.door die oude steden loop heb ik 
ef|Jdoorj£te^|gT?jp(Qi,-?..-3^4s ook ons 

verleden en cp deze monumenten 
heeft onze Nederlandse.cultuur na 
de scheiding op het eind der ïéde 
eeuw voortgebouwd. Meer nog : de 
mensen die man er ontmoet spre
ken onze taal, er is een direct con
tact van mens tot mens mogelijk 
en zij blijken in karakter en be
gaafdheid heel wat meer in hun 
mars te hebben dan Timmermans' 
levensgenieters. Zeker — tegenover 
ons, stijve Noorderlingen, zou men 
ze levenskunstenaars kunnen noe
men aan wier warmte wij ons kun
nen koesteren. En hoe beter wij 
hen leren kennen, hoe meer wij 
ons innerlijk verwant gaan voelen 
met die Zuid-Nederlanders van 
over een min of meer toevallige 
staatsgrens. 

Behalve een gevoel van ver
wantschap bekruipen ons echter 
gaandeweg ook .gevoelens van be
wondering, van mededogen en van 
dankbaarheid. Bewondering niet 
alleen voor de culturele prestaties 

• van deze Vlamingen, maar ook 
voor de opofferende strijd welke zij 
nu al tientallen jaren voeren voor 
hun rechtmatige emancipatie. Me
dedogen voor de tragiek van deze 
strijd van vallen en opstaan met 
het voortdurende gevaar van ont
sporing uit louter idealisme. Dank
baarheid voor wat het standhouden 
der Vlamingen ook voor onze 
Noord-Nederlandse cultuur bete
kend heeft en nog steeds betekent. 

Verder schrijft hij : 

Op deze wijze gaat de verfran-
sing nog altijd gestadig voort en 
dreigt Vlaanderen voortdurend van 
zijn élite beroofd te worden in een 
reusachtig afromings-proces. Des 
te verrassender, dat de Vlamingen 
telkens weer blijk geven van geest
kracht en culturele begaafdheid, 
van bewustwording en strijdlust. 
Tot dusverre hebben zij die strijd 
mede dank zij hun demografische 
overwicht (groter aantal en hoger 
geboortecijfer) kunnen volhouden, 
maar zal dat zo kunnen blijven ? 
Zal de intensievere communicatie 
van de moderne tijd de verfran-
singstendenties niet versterken ? 
Zal de emancipatiestrijd in zijn 
nuchterder fase de jongeren blij
ven b - - ?e i ? Een vergelijking met 
r' •- • ' - ' - ' renegmg lijkt hier 
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ARRONDISSEMENT VEURNE -

DIKSMUDE - OOSTENBE 

Oostende 
't startsein voor de uitwerking 

van de gereorganiseerde propagan-
dametode tot aanwerving van nieu
we leden, werd door het gewest 
Oostende gegeven. 

Een vergadering werd belegd op 
vrijdag, 6de dezer, om 20 uur, ten 
huize van de gewestleider, kame
raad Provoost. 

De gouwvooraitter, Dr Devoldere, 
zal aanwezig zijn. 

Een nieuw planmatig werkplan 
voor de Volksunie, kanton Oostende, 
werd opgesteld. 

Verder weid het oprichten van een 
Vlaamse Ziekenkas besproken en 
de mogelijkheid onderzocht tot het 
vestigen van een Vlaams Huis, te 
Oostende. 

Diksmi'iide 
De arrondissementele vergadering 

welke in januari niet kon door
gaan, zal plaats grijpen op zaterdag 
]4 dezer. 

Bijeenkomst om 19 uur in het 
lokaal « De Bascuul » Statieplein. 

ALLEMAN OP POST. 

Piaktocht « Eiias vr i j » 

Plaktochten in zeer ongunst.'ge 
weersgesteltenis doorgegaan. 

Piasregens en orkaanwinden ruk
ten vele banden ai ! 

Nieuw werk voor de plakkers ! 

Hasseff-

Andermaal waren, plakkers aan 
het werk te Hasselt. Heel de stad 
werd goed met Volksunieleuzen ver
sierd. Onze franstahge minister 
Meyers kan de inhoud ervan mee
dragen naar de ministerraad om 
zijn partijgenoten hun verkiezings
beloften te herinneren. 

Hasselt 

Kaderver&adei>in« op zaterdag 
7 februari te 19 uur, Hotel WarsoH, 
Stationstraat. 

Dienstbetoon 

Besloten werd het dienstbetoon 
meer stelselmatig in te richten. 
Onze leden kunnen zich altijd 
reehtstreek tot Drs. Wim Jorissen, 
Mr. Libens of Fr. Colemont rich
ten. 

Meer in het bizonder voor geval
len van pensioenen of gezinsver
goedingen richte men zich tot 

Pol Jorissen, Bloer, 33, Tongeren, 
René Evers, Dorpstraat, 152, 

Overpelt, 
of tot onze vertegenwoordigers 
voor de ziekenkas : 

Frank Joris, Berken, 46, Gellik, 
of Manu Brans, St Trudo.straat, 7, 
St .Truiden. 

Overpeit 

Te Overpelt werd onze oudere 
strijdmakker Louis Van Helden, 
kandidaat op onze senaatslijst bij 
de jongste verkiezingen en ge-
meenteraadsgekozene met meer 
dan 500 voorkeurstemmen op 4.000 
kiezers tot schepene gekozen. On-
z"" !-uirteli]ke gelukwensen ! 

\ nk 0-VLAANOEREN 

Bellem 

[ Verslag over de gemeenteraad
szitting van zaterdag den 23 januari 
1959. 

; Daar de Heer Baron G. Crom-
tor^gge reeds op 22 januari als Bur-

^gemeester benoemd werd, waxen^ 
^er op de agenda slechti tr-es pu.i-
iten : 

1. Gemeenteraad : Eedaflegging 
en aanstelling van de gemeente
raadsleden. 

2. Schepencollege : Verkiezing, 
eedaflegging en aanstelling van de 
schepenen. 

Lootens André werd met 5 stem
men tegen 3 tot eerste schepene 
verkozen. 

Van Herwege Rafael werd ook 
met 5 stemmen tegen 3 verkozen. 

De heer Lootens Omer, die reeds 
23 jaar het ambt van schepene op 
de gem°°nte waargenomen had 
werd nu door zijn eigen partij ver
loochend en overboord geworpen, 
dit met tegenzin van zijn kiezers 
want cihr On'er Lootens behaalde 
een meerderheid van voorkeur
stemmen. 

Peeters Mi^urits heeft nu '"er 
zitting voor de raad en het ta^rilk 
publiek eigenmondig zelf verklaard 
dat hij niet tot schepene verkies
baar wos 

Mauri^.s Peeters bevestigde dus 
n a zelf ons rondschrijven van in 
de kiesst'-ijd. 

Hij heeft nu zelf bewezen dat 
al zijn üchrijvtn en zijn woorden, 
zelf tot op de vooravond der ge
meenteverkiezing gedaan, oen 
eenvoudig vals kiesmaneuver on 
verraad tegenover zijn kiezers ^i -
'.veest is. 

Nu' zouden wij aan Maurits Pee-
ters eens willen vragen om het op
schrift dat destijds in de Kerk
straat opgesteld werd als volgt te 
wijzigen : « Al vliegt de leugen 
nog zo snel, het verraad achter
haalt het wel ». 

Dhr Rafael Van Herwege moe
ien wij oek bewonderen, om reden, 
dat hij voor en na de gemeente
verkiezing als dokter op zijn öjre-
woord verklaarde dat hij nooiti'-ftf 
Mooit fflft'.^r^^ranskHjon .als bur-

^ lem'è 'è i ïe r 'mT' be^uurrf'^^héTSi^, 
zulks omdat hij Vlaming' is. 

En nu, wat hebben wij zien ge
beuren ? 

Dhr Van Herwege heeft nu zelf 
dhr G. de Crombrugge, die hij als 
franskiljon bestempelde, als bur
gemeester voorgedragen. 

Nu vraagt de bevolking de'- ge
meente Bellem zich af in hoeverre 
een erewoord van een dokter nog 
vertrouwbaar is. 

Doch waarschijnlijk om wille 
van het smeer hki de kat van dhr 
dokter de kandeleer; en wij allen 
die het anders gewild hadden wer
den bedrogen. 

Ik vraag aan de heren Peeters 
en Van Herwege mij te verontschul
digen omdat wij hun namen ver
noemden en de waarheid schrijven 
want wij geven hun de verzeke
ring dat wij nog voor of tegen ie
mand zijn, maar dat wij nooit 
zullen buigen voor onrecht of 
verraad. 'Ti^'-'/JSi-' 

Alleen de belangen van de be
volking zullen wij dienen. 

Het blad DE VOLKSUNIE zal om 
de maand of na iedere gemeente
raadzitting op onze gemeente kos-
teloos verspreid worden, dit om 
aan de bevolking van al het ge
beurde kennis te geven. Wij vra
gen Ook aan onze medeburgers zo 
talrijk mogelijk op de gemeente
raadzittingen tegenwoordig te zijati. 

V. S. 

Ledeberg 
Op 20 januari j.1. overleed god

vruchtig te Ledeberg Mevrouw 
Alice VervallCi, lephtgenote van de 
heer René De 'WfMlf; op de leeftijd 
van 68 jaar. De, afgestorvene was 
in alle omstand).gheden een steun 
en een voorbeeld) in onze Vlaams-
Nationale strijdu ^ 

Aan de faiT\ilje,en naastbestaan-
den van de afgestorvene bieden de 
bestuursleden yan het kanton Le
deberg hun blijken van innig 
medevoplen aan. 

I N T WERP EN 

Elias vrit ^ 

In groot-Aöïwerpien alleen wer
den vijfduizend aanplakbneven 
« Elias vrij » ^i^ngeplakt. Deze am
nestie-aktie verwekt overal ren 
grote beroering. 

En het schijnt dat het alles maar 
een begm is..» 

Kade rscJ^ ooi 

De tweede kuisiis van de kader-
.school te Antwerpen werd door tal 
van kaderleden bijgewoond. Les
gevers waren ditmaal Mr Frans 
van der Eist en Drs Wim Jorissen. 

Nationale propagandaraad 
Onder voorzitterschap van Rudi 

Van der Paal vergaderde op 31 
januari de Nationale Propagajida-
raad te Antwerpen. 

Uitvoerig besprak mert*ÜW".orga-
'-Ijisatie van ' 
ietogittg van 

VrouwenbewegTng 
voor Amnestie 

ÜRrTor 
amnestie-

Men verzoek! ons mede ie delen 
dat de Vrouwenbeweging voor Am
nestie een nieuwe voorzitster ge
vonden heeft in de persoon van 
Mevr. Els Vanderbruggen-Janssens. 
Het sekretariaat is voortaan geves
tigd bij Mevrouw Maria Raets, 
Kattenberg, 131; Borgerhout. 

Vlaamse Kring 
Antvsrerpen 

Het tweede Avondfeest van de 
« Vlaamse Kring-Antwerpen » 
heeft plaats op zaterdag, 25 april 
e. k. te Antwerpen in de feestzaal 
< Palladium \ Qfferandetraat. 

Personalia 
Provincieraadslid Benoit Ceup-

pens diende overgebracht naar het 
hospitaal. 

Hij is thans gelukkig aan de 
beterhand. Wij' wensen hem van 
harte een spoedig en volledig her
stel toe. 'fi&i-': 

De yader van .onze, vriend Suther
land uit Merksem overleed op 26 
dezer. .Wij betuigen, hem en zijn 
geachte fanulie^^ ĵ̂ J^ jO^echt kriste
lijk niedel£ed.,j^i^j,jjjj,. 

Karel Dillen en Madeleine Ko-
nmckx verloofdeh- zjch te .'Intwer-
pen op 31 jannl&ri. Qaze hartelijk
ste "alufcwenseni.-, • 

u ' ) . ' • 
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VMO-Akt iv i te i ten 
Onder leiding van Wim Maes, 

provinciaal leider van de VMO, 
werd gedurende de maand januari 
verdienstelijk werk geleverd door 
de VMO. 

Tal van plaktochten en kolpor-
tages werden georganiseerd. En 
steeds met dezelfde ijver, dezelfde 
geestdrift en hetzelfde sukses. 

Onze wakkere propagandisten 
werden overal goed ontvangen en 
in de afgelopen maand werden hon
derden Volksunienummers ver
kocht en duizenden verspreid 

Men hield het niet alleen bij 
plaktochten en bij de kolportage. 
Ook de organisatie van de VMO 
(Vlaamse Militanten - Orde) werd 
duchtig aangepakt. 

De resultaten zullen niet op zich 
laten wachten. 

Dat onze mannen natuurlijk méér 
en beter kunnen presteren dank 
zij de autokamionnette dient na-
luurhjk niet bewezen. 

Al wie akticf propagandist van 
de Volksunie wenst te worden, 
melde zich onverwijld aan bij Wim 
Maes. Lanteernholstraat, 28, Bor-
gerhout (tel. 33 85 65). 

iRASANT 

Arrondissement Brussel 
Als verre voorbereiding op de 

grote amnestiebetoging, die op 5 
april 1959 te Antwerpen plaats 
heeft, en die moet uitgroeien tot 
het « MANE - TEKEL - FARES >-
teken voor de machtdragers in dit 
land, hebben al de kantonale leiders 
c^ 24 december amnestietelegram
men gestuurd naar de private 
adressen van ministers Eyskens en 
Merchievs. 3.'*i?>tt'li-

Het is inderdaau uiigehoord dat 
de eerste als vrome kristen en de 
tweede als verdraagzame humanist 
ongestoord zouden Ker.stmis, dag 
van broederlijkheid en goede wil, 
gevierd hebben, terwijl door hun 
laffe zwakheid nog zovelen in het 
gevang of m het bnitenland ver
toeven. 

Van nu tot op de dag dat amnes
tie verwezenlijkt is mag geen en
kele Vlaming verpozen. Elke dag 
moeten wij in onze gesprekken, 
door onze daden onze broederlijke 
plicht doen : IJVEREN VOOR AM
NESTIE ' 

Kanton Wolver tem 

Onzo vergadering hier heeft 
zccr goede vruchten opgeleverd. 

Onder de werkers werd een ikan-
lonaal bestuur aangesteld zodanig 
samengesteld dat de belangrijkst» 
gemeenten van ons kanton er i a 
vertegenwoordigd zijn. Over de 
verdeling van de verscheidene 
functies werd er niet lang gerede
twist en met eenparigheid werd 
het bestuur als volgt samenge
steld : 

Voorzitter : Vandenbrande Frans. 
Ondervoorzitter • Public Fran.s. 
Sekretaris-peaningmeester : Van-

densickel Marcel. 
Raadsleden ' Emmerechts A., 

Pothoms Benny, Van Aken Lode en 
Vandenbrande Willem. 

Het kanton werd ingedeeld in vier 
kernen of gewesten, met ieder een 
eigen bestuur, bestaande uit een 
voorzitter, een sekretaris en één of 
meer raadsleden, om gemakkelij
ker de plaatscliike aktie toe te la
ten. 

Het voorstel werd aangenomen, 
mits een lichte wijziging in de ver
deling die er nu uitziet als volgt : 

1. Het centrum : Wolvertem, 
Nieuwenrode, Meise, Brussegem. i 

2. Het noord-westen : Londer-
zeel, Malderen, Steenhufftel. 
^ 3. Het noord-oosten : Kapelle-

op-den-Bos, Ramsdonk, Hum-
beek. 

4. Het zuiden : Strombeek-Bevcr, 
Brigem, Grimbergen, Wemmei. 

Ais derde punt kwam op het pro
gram de voorbereiding van de kan
tonale vergadermg op 14 februail 
ek. 

ELIAS 
VRI| 

KANTON WOLVERTEM 
Zaterdag 14 februari 1959 

t« 20 uur 
Kantonale vergadering toegan-' 

keiijk voor alle leden en simpati-
santen van « De Volksunie » la het 
lokaal '< De Beiaard » bij J. Haeck. 
Itorp. 30, M'iife. 

Spreker : Leplat Pieter. | 
Arrondissementssekretaris van de 

« Volksunie > Brussel. 
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Bezoekl hel lokaal 

EGMOHT 
I Van Ertbornstraat 3, Antwerpen | 

I Jeders. zaterdag'en zonda^avcnd treedt | | 

I een onzer ^^lacitnóe kunótenaaró öjp | 

I MATIGE PRIJZEN | 

I ZITDAGEN zullen T,oortaan gehouden werden in het lokaal E^r- I j 
I MONT, Vam Ertbornstraat 3, de Isie en 3de vrijdag van de maawd p 
E van 20 tot 21 uur. = 
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Afde l ing Asse 

** -

Woeasdag 28 jan. il. vergaderde 
afdeiiag Asae in haar gewoon lo
kaal. Sumen met de voorzitter als
mede de kantonvoorzitter, werd de 
plaatselijke toestand besproken, de 
werking georganiseerd en de pro
paganda uitgewerkt. 

Afd'eling Asse bezit nog op dit 
ogenbhk de meeste abonnementen 
van het kanton maar zal zich duch
tig mogen weren om deze eerste 
plaats te blijven behouden. Het; be-
looift een hevige strijd te worden 
die het kantonaal bestuur met 
vreugde en spanning zal volgen. 

Bestiru rsvergaderf ng 
Ten hmze van de kantonvoor-

zitter L, De Smedt ging de eerste 
bestuursvergadering door van diti 
jaar. Een overzicht werd gehoudeia 
van de voorbije verkiezingen, de 
v/erlang werd verder uitgestippeld' 
de propaganda voorbereid. '••r;i-% 

Het bestuur vestigt nogmaals èeT 
aandacht, dat op iedere eerste^ 
maandag van de maand om 20 u. i 
op het sekretariaat dhr Van • Mali;J 
deren zich ter beschikking houdli 
kosteloos en voor iedereen voor allia 
sociale aangelegenheden. ' • ^ 

Kantonsekretariaat steenweg VPx 
Brussel 92, Asse. Tel. 52.61.66.'-i '.'^ 
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Porlemenlaire Werking 
Wij laten hierbij de tekst volgen van een paar parlementaire vragen 

van Mr. F.. Van der Eist en de antwoorden daarop van de betreffende mi
nisters. 

Vraag nr 20 van de heer Van der 
Eist dd. 16 december 1958 (N.) : 

Sedert 1953 werden honderden 
oudstrijders 1914-1918 door het 

'departement van Landsverdediging 
beroofd van hun eretekens en vuur-
kaart wegens incivisme. Sedert 
'l957 werden geen eretekens of 
vuurkaarten meer ontnomen aan 
oudstrijders in het bezit van hun 
politieke en burgerlijke rechten; 
aan diegenen die veroordeeld ge
weest waren, doch eerherstel had
den bekomen op het ogenblik waar
op hun eretekens of vuurkaart ont
nomen werden, werden deze op hun 
verzoek en op voorlegging van het 
bewijs van eerherstel teruggegeven 
(zie « Belgisch Staatsblad » van 25 
september 1957 en van 14 januari 
1958). 

Is h«t juist dat de teruggave der 
eretekens en vuurkaart geweigerd 

.wordt aan oudstrijders die nooit 
veroordeeld werden en zelfs nooit 
beroofd van hun rechten, doch aan 
wie hun eretekens en vuurkaart 
ontnomen werd enkel ingevolge 
een tuchtstraf die zij opliepen ? 

Acht" de heer Minister het rede
lijk dat oudstrijders die nooit ver
oordeeld werden en düs geen eer
herstel konden of dienden aan te 
vragen strenger behandeld worden 
dan zij die wel een veroordeling 
opliepen ? 

Antwoord : Bij toepassing van 
de bepalingen van het koninklijk 
besluit van 9 juli 1932 houdende op
richting van een R^adgeveiüde 

Raad voor het onderzoek van voor
stellen tot ontneming van erete
kens wegens onwaardigheid, wor
den alle voorstellen tot ontneming 
van de eretekens wegens onwaar
digheid voorgelegd aan deze Raad, 
Ingesteld bij het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken. 

Deze voorstellen betreffen niet 
alleen de gevallen van dragers van 
eretekens, welke veroordeeld wer
den wegens hun gedrag gedurende 
de vijandelijke bezetting, maar 
ook eventueel dragers van ere
tekens welke om één of andere re
den een zware tuchtstraf hebben 
ondergaan. 

Wanneer het ereteken of de 
vuurkaart werd ontnomen wegens 
een veroordeling, welke de ver-
vallenverklaring van hun burger
lijke en politieke rechten voor be
langhebbenden heeft voor gevolg 
gehad, heeft mijn departement de 
teruggave der eretekens en vuur
kaart beslist in de gevallen waarin 
de belanghebbenden « ab initio » 
ontheven werden van de vervallen-
verklaring van hun burgerlijke en 
politieke rechten. 

De eretekens werden ook terug
gegeven in de gevallen waarin de 
militairen en oud-militairen in eer 
werden hersteld, op een datum die 
de datum van ondertekening van 
het besluit van ontneming vooraf
gaat. 

Ik heb aan mijn diensten op
dracht gegeven tot een grondig 
onderzoek over te gaan ten einde 
de mogelijkheid in te zien de dra-

. gers vajcx eretekens en van de vuur-

Uit Maaseik 

HET TOPPUNT 
In ons vorig nummer schreven 

we over het schandaal in de C.V.P. 
^aaseik. 

Oud-burgemeester Van der 
Donck, C.V.P. provincieraadslid en 
oud-schepene Driesen, broer van 
de C.V.P.-senator Juffrouw Drie
sen, werden door een intrige van 
volksverteenwoordiger Robijns be
dreigd in hun funkties. Kamerlid 
Robijns had zelf graag burgemees
ter geworden. Dat hij dit wilde wor
den, tot daar toe. Maar dan had 
Lij de moed moeten gehad hebben 
dit klaar en duidelijk te zeggen 
roor de verkiezingen en had hij de 
kop van de lijst dienen te nemen. 

Thans is het echter nog eens 
zonneklaar gebleken wat al die 
C.V.P.-ers geveti om hun christe
lijke beginselen wanneer het hun 
persoonlijke belangetjes geldt. 

De twee bedreigde C.V.P.-ers slo-
.ten een akkoord met het links kar
tel. De heer Van der Donck zou 
burgemeester blijven en de heer 
Driesen schepene maar er zou ook 
een liberale schepene komen, de 
lieer Claessens. Het was een schan
de zonder meer ! 

Voor volksvertegenwoordiger Ro-
fcijns was dit nog niet erg genoeg. 
Wat deed deze grote Katoliek en 
staatsman In de dop ? Hij schreef 
staatsman in de dop ? 

Zo we de publieke opinie geloven 
zou hij zelf bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken aangedron
gen hebben liever de liberaal 
Claessens tot burgemeester te 
benoemen dan zijn partijgenoot 
Van der Donck ! Dat moest natuur
lijk aan de liberale minister geen 
twee maal gevraagd worden. In 

een minimum van tijd werd de 
heer Claessens tot burgemeester 
benoemd. Wat een schande was 
werd een waar schandaal ! 

In de eerste gemeenteraadszitting 
heeft volksvertegenwoordiger Ro
bijns, zich verdedigd tegen deze ge
ruchten. Hij had klaarblijkelijk zo 
geen hevige terugslag bij de bevol
king verwacht. Oud-burgemeester 

" Van der Donck schijnt afwezig te 
zullen blijven en schepene Driesen 
is tevreden met zijn ambt. Er is dus 
geen meerderheid meer voor Claes
sens. Toch wil Robijns Claessens 

•aanvaarden als burgemeester zo de 
C.V.P. thans de 1ste schepene zou 
krijgen ! 

Van een doorgestoken kaart ge
sproken. De kombine met Claessens 
hgt er vingerdik op ! De C.V.P. 
heeft maar een zaak te doen en dat 
is afwezig te blijven in de gemeen
teraad. Zo zal Claessens vrij vlug 
zijn ontslag als burgemeester moe
ten indienen. En dan moet er een 
christelijke burgemeester komen. 
Zo ver wil Robijns het n ie t ' la ten 
komen. Men zal begrijpen waarom ! 

Wij weten niet of er aan deze 
feiten nog iets dient toegevoegd te 
worden. 

De brave christenen van Maaseik 
die uit gewetensbezwaren niet 
Volksunie durfden kiezen, hoewel 
de Volksuniekandidaten in Lim
burg inzake Christendom zeker 
geen lessen dienen te halen bij de 
C.V.P. parlementairen, zullen thans 
wel grote ogen open trekken. Wie 
inderdaad thans nog bij de C.V.P. 
blijft te Maaseik kan zich als 
medeplichtig beschouwen aan dit 
ongehoord schandaal. Dat zijn dan 
de hopeloze gevallen ! 

kaart eventtieei'terug in liet bezit 
te laten stellen van hun vroegere 
eretekens, ook voor andere geval
len waaronder ml. die van de oud
strijders aan wie hun eretekens en 
vuurkaarten ontnomen werden en
kel ingevolge een tuchtstraf. 

Parlementaire vraag hr 25 ge
steld op 16.12.1958 door de h. VAN 
DER ELST, F., Volksvertegenwoor
diger, aan de^^.Heef ^l^inister van 
Verkeerswezen, ' ' • * - -

Tijdens de zomermaanden bege
ven duizenden • inwoners van de 
Antwerpse agglomeratie zich naar 
de kust om aldaar hun verlof door 
te brengen oï hun vrouw en kinde
ren die aan zee verblijven te gaan 
bezoeken. 

Gedurende de maanden juli en 
augustus rijden er van Antwerpen 
naar de kust reizen zouden er ge-
ke. Oostende) slechts vijf treinen 
per week. ^4^S.'>: 

Wanneer wij daartegenover vast
stellen dat van uit Luik iedere dag, 
van 1 juni tot 27 .september, niet 
minder dan 27 electrische treinen 
vertrekken naar de kust, terwijl 
daarnaast nog dagelijks 9 interna
tionale treinen te Luik reizigers op-
neraen voor Oostende, dan is het 
verschil in behandeling opvallend. 

Zou het niet mogelijk zijn voor 
volgende zomer schikkingen te 
treffen om de verbindingen tussen 
Antwerpen en de kust te verbete
ren ? Vele reizigers üie thans via 
Brussel of via Dendermonde-Gent 
naar de kust reizen zouden er ge
bruik van maken. 

Is het niet mogelijk een bevre
digende oplossing tg vinden ? 

VOORLOPIG ANTWOORD. 
De zaak werd overgemaakt voor 

onderzoek aan de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen. 

Er zal later aan het achtbaar lid 
geantwoord worden. 

De Minister. 

Zoekers 

Werkvrouw gevraagd, 3 halve da
gen per week. 

Zich wenden : Vlaams lokaal Eg-
mont. Van Ertbornstraat 3, Ant
werpen (1ste verdieping). 
^ ^ ' ^ ^ • ^ ^ ' ' ^ • ' ^ ^ • ' ^ ' ' ^ • ^ ^ • • • ^ ' • ^ • ' ' ^ f c ^ ^» ^ < 

Gediplomeerde A2 zoekt werk. 
Scheikundige fabriek of elders. Bij 
voorkeur Antwerpen. 

Antwerpen 5 apri 

Aiïinesfie - Betoging 

A M N E S T I E 

St Amandsberg 
Democraf-ische methodes 

In de gemeente St Amandsberg 
bij Gent wekte de samenstelling 
van de gemeenteraad grote verba
zing. Tegen alle verwachtingen in 
slaagde prof. R. Van Pottelbergh 
erin het nodige aantal handteke
ningen te bekomen om als burge
meester aanvaard te worden. Zou 
het waar zijn, dat daarbij op ver
schillende gekozenen persoonlijke 
druk werd uitgeoefend ? 

De vroede burgervader vond het 
bovendien noodzakelijk het oude 
schepenkollege opnieuw voor te 
stellen, met daarin o.a, de heer A. 
Van Nimmen die in de poll met 178 
stemmen de vierde plaats ver
overde en verkozen werd met het 
formidabel aantal van 150 voor
keurstemmen. Hij kwam er niette
min door met negen stemmen bi] 
acht onthoudingen. 

Er zetelen 12 C.V.P.-gekozenen in 
de nieuwe gemeenteraad en toch 
wordt er gefluisterd, dat hij voor 
zichzelf koos en dat hij zich daar
bij mocht verheugen in de stem 
van onze vriend Heyndrickx, de 
eenige liberale verkozene. 

« Het Volk * van 10 jan. 11. ver
koos aan deze uitslag zo weinig mo
gelijk woorden te verspillen. Het 
Volk zou kunnen tot het besluit ko
men, dat het niet langer gaat met 
de eene zaligmakende parti j , die 
0t««<l« moet «wichten TOOT dezelfde 
clan. 

S. A. 

^S>tudentenlevepi^ 
De openbare vergadering die 

plaats vond op 13 januari was een 
echte meevaller, zowel wat betreft 
de opkomst (de zaal van Café Cris-
tal zat eivol) als wat betreft het 
gehalte, de inhoud van de voor
drachten. M. Hugo Schilz onder
hield ons op een boeiende en te
vens studentikoze wijze over de 
taak en het nut van de Volks-unie-
student, de « radikale s Vlaams-
Nationalist. 

M. D. Deconinck sprak over fede
ralisme waarvan hij enkele pun
ten uitdiepte. Ook verbaasde hij 
eenieder door een uitgebreide en 
praktische kennis over Kongo en 't 
Kongolees vraagstuk. Werkelijk, 
het waren twee goed gedokumen-
teerde, overtuigende sprekers, het
geen ook bleek uit het debat. Ver
schillende leden werden dan ook 
bijgemaakt. 

Ja, de V.U. studentenkern is ze
ker op goede weg en staat te Leu
ven op stevige grondvesten. 

Amnestie 
Enkele weken geleden, in ver

band met de gebedstochten voor 
amnestie te Leuven, schreef ik dat 
de studenten niet zouden aarzelen 
desnoods op een andere manier op 
straat te komen, indien er aan hun 
(deemoedig gevraagde) eis geen 
gevolg zou worden gegeven met 
Kerstmis als ultimatum. 

Ondertussen deed Merchiers 
niets, noch in het teken van het 
Kerstfeest, noch omwille van het 
begin van een nieuw jaar dat voor 
125 gevangenen en zovele banne
lingen werkelijk een nieuw en ge
lukkig jaar had kunnen worden... 

Maar de studenten kwamen ook 
op straat. Voor St. Gillis-! 

Het was nog slechts een begin, 
een kleine krachtentoetsing om la
ter tot een werkelijke krachtmeting 
te kunnen komen. 

Maar het resultaat was goed. 
Wanneer 'n goede 120 studenten uit 
volle keel voor St. Gillis roepen : 
« Elias vrij, allen vrij, amnestie ! », 
dan moet dat wel tot in de cellen 
doordringen en het zal vele gevan
genen 'n warmte en 'n hoop geven. 
Wanneer zo'n groep dan met span
doeken midden door Brussel trekt, 
recht naar het Justitiepaleis, moet 
dat op de burgers toch ook wel 'n 
beetje indruk maken. En wanneer 
ze dan vóór het paleis van « just 
is niet just » (ep. 't Pallieterke) de
zelfde eisen roepen en handhandis 

door politie-matrakken worden lüt-
eengedreven, is er tevens door r'o 
ordehandhavers voor 'n goed eiuc'e 
gezorgd. 

Misschien vindt ge 120 man 'n 
beetje weinig ? Wel, als ge weet dat 
slechts weinigen op de hoogte wa
ren van deze betoging, dat deze 
voorzichtigheidshalve geheim was 
gehouden, dat praktisch tedercou 
die opgeroepen werd is meegegaan, 
dan is dat een goede prestal e] 
Massa-betogingen volgen nog wol ! 
Want Merchiers mag er op reko-
nen : wanneer de studenten vindon 
dat het nu toch een beetje te la-ij 
duurt met een onzinnige repress e 
en dat er anderzijds geen rekeni-i; 
wordt gehouden met gezaghebben j 
woordvoerders en verenigingen c" 'i 
amnestie eisen, dan zullen zij, r"? 
studenten, er wel voor zorgen d ' t 
Cr deze keer wel rekening mee 
wordt gehouden. Niet alleen zulle i 
zij met 'n grote groep naar ca 
massa-amnestiebetoging te Ant. 
werpen gaan op 5 april, maar z\ 
zullen ondertussen het terrein ocli 
'n beetje voorbereiden ! >. 

« Ons Leven » 
Dit Leuvens studentenweekbl; d 

heeft deze week een zeer waardig o i 
diepgaand nummer uitgegeven voel-
amnestie dat gestuurd wordt na:i-
10.000 waardigheidsbekleders. 

In een bijgevoegd blad wordt, c > 
een andere toon, meer specia.'! 
« het geval Merchiers » behande' ' 
Terecht is Leuven verontwaanlir •! 
over Merchiers' verklaring om c',' 
repressie. <- Een specimen van lec_,-
gelopen minderwaardigheid 
noemt « Ons Leven » deze verkl.-
ring. En 'n beetje verder : « E j 
maatregelen (van Merchiers) zijn 
platvloers, we spuwen erop ! » 

Ons Leven schrijft ook, met rech. 
trouwens, dat de regering als ver
ontschuldiging voor h a a r nietsdoen 
niet hare andere moeilijkheden 
(b.v. Kongo) mag aanhalen, want 
dat ze reed.s tijd genoeg heeft ge
had om wel iets te doen. Dat bij
voegsel van 't speciaal amnestie-
nummer eindigt dan : « we hopen 
dat de regering gauw valt of van 
gedacht verandert, of er zal ba-
garre van komen, opportuun of in-
opportuun ! » 

Volgens mij zijn we op goede 
weg. 't Komt er nu maar op aan 
van onze krachten samen te bun
delen, 'n grote macht te vormen, 
en Merchiers zal moeten zwichten ! 
Het wordt trouwens ook stilletjes 
aan tijd ! ! 

Sagitta. 
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