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EKONOMISCH 
NOODGEBIED 

door Reimond Mattheyssens 
Tijdens éte Industriële omwente

ling in de 19de eeuw, ontstond in 
Wallonië een belangrijke groot-
nljverheid, door de omstandigheid 
dat er daar reeds kolenontginning 
was. In het begin van deze eeuw 
werde» in Limburg rijke kolenlagen 
ontdekt. En wat over de gehele we
reld gebeurde, gebeurde alleen niet 
in Vlaanderen. Hier speelde de eko-
nomische wet niet en trokken de 
kolen de nijverheid niet aan. 

Hoewel het prachtig gelegen was 
in de nabijhad van een wereld
haven, en grote industriële centra, 
bleef het Umburgs kolenbekken 
'onvruchtbaar. Er kwam geen nij
verheid in Limburg en nergens fn 
Vlaanderen, hoewel slechts 65 % 
van de werknemers werk in eigen 
streek vonden. 

Tussen de IpO en de 200 000 Vla
mingen zijn bestendig geheel of 
gedeeltelijk werkloos, en op het 
ogenbhk zelfs meer daji 250.000. 

200.000 pendelartoelder moeten 
ver van hui3 him kost verdienen. 

Bij gebrek aan werkgeleèenheid 
werden de landbouwgronden ver
snipperd tot ntet-leefbare boerde
rijtjes waar duizenden gezinnen 
sjofel leven met een Inkomen be
neden het levensmlnimum. 

Bij gebrek aan werkgelegenheid 
is de middenstandsektor overbe
volkt met kleine niet rendeerbare 
saakjes. 

Niet alleen is de werkloosheid in 
yiaanderen 4 tot 5 maal groter dan 
lp Wallonië, maar liggen bovendien 
ae lonen Ih Vlaanderen, met uit-
JBondering van de Antwerpse ogglo-
itperatie, beduidend lager dan in 
jVallonië. Ekonomisten hebben uit-
fgfrekend dat ^an lonen alleen in 
(Vlaanderen 2 iot 3 miljard minder 
Wordt verdiend dan in Wallonië. 

Van kolonisatiegebied tot 
reservaat 

Deze eenheidsstaat is een Waals 
maaksel (une creation wallonne) 
met Vlaanderen als kolonisatie
gebied. Al hebben de Walen, door 
de taalwetten, een gedeelte van hun 
administratief overwicht moeten 
prijsgeven, hun bevoorrechte eco
nomische positie wilen zij met alle 
middelen behouden. Wegens de uit
putting van de dunne kolenlagen 
werken de Waalse kolermiijnen 
sinds jaren met verlies. En toch zijn 
de lonen in die verlieslatende Waal
se mijnen hoger dan in de winst
gevende Vlaamse mijnen. En toch 
komt de kolen verwerkende nijver
heid niet naar Vlaanderen waar 
betere en goedkopere kolen voor
handen zijn. En toch vloeien langs 

de officiële financieringsorganis-
men de Vlaamse spaargelden naar 
Wallonië af, voor verdere industria
lisatie. Deze economische abnorma
liteit was maar mogelijk doordat de 
verlieslatende Waalse mijnen wer
den rechtgehouden met toelagen. Zo 
heeft de Waalse kolennij verheid, 
sinds de bevrijding, reeds 45 mil
jard opgeslokt, waarvan ca. 20 mil
jard voor verbeteringswerken In 
veroordeelde putten. En Intussen 
liggen de Vlaamse kolenreserves 
Improductief in onze ondergrond, 
blijven de oevers van het Albert-
kanaal verlaten, en Vlaanderen in
dustrieel onderontwikkeld. Intussen 
verkwijnt onze tekstielnijverheid, 
en wordt onze vlasnij verheid een 
toela^ van 35 miljoen onttrokken, 
waardoor zij door de buitenlandse 
dumplngsprijzen zal worden ge
wurgd. 

De ontsluiting van de Limburgse 
voorraden moest reeds 10 jaar ge
leden zijn gebeurd, bekende minis
ter Rey, maar dan zouden de Waal
se mijnen geschaad zijn geworden. 
Er kon in begin '58, tot de ontslui
ting worden besloten, wanneer de 
Walen waarborgen hadden ontvan
gen. De Vlaamse ekonomische raad 

had op dit stuk ook enige wensen 
(hij spreekt alleen wensen uit, geen 
eisen, want hij Is officieel en 
Vlaams). 

Hij vroeg dat er kolenverwerken-
de Industrie in Limburg zou komen, 
en dat de pachtgelden in Limburg 
voor ekonomisch wetenschappelijke 
doeleinden zouden kunnen worden 
gebruikt. De Limburgse voorraden 
zullen worden ontgonnen, en de ko
len zullen verder, als de andere, 
worden verbruikt niet voor de eigen 
Vlaamse industrie, maar om de 
Waalse nijverheid In stand te hou
den. Zo blijft Vlaandeien een streek 
van lage lonen, en het voorraadS-
gebied van goedkope werkkrachten 
en grondstoffen. 

Stuitende 
Waalse zelfzucht 

Niet alleen was het onverant-
woora de gelden Van de Vlaamse 
gemeenschap en het buitenland In 
die Waalse sterfputten weg te gooi
en, ntaar waren de met toelagen ge
dolven kolen volledig overbodig. De 
Belgische feolenvoorraad bedraagt 
7,5 miljoen ton, dat is de helft van 

de jaarlijkse voortbrengst. Sommige 
Waalse mijnen dienden krachtens 
onze verplichting ten opzichte van 
de Europese Gemeenschap voor Ko
len en Staal reeds gesloten tijdens 
de eerste 5 overgangsjaren. De re
gering kon geen toelagen meer toe
kennen, en de huidige voortbrengst 
laten verder gaan zonder akkoord 
van de E.G.K.S. Zo werd dan door 
de Nationale Kolenraad tot de eko
nomisch enig mogelijke en krach
tens onze verplichtingen opgelegd» 
maatregel besloten : sluiting van 
sommige mijnen. De Walen in 
plaats van zich gelukkig te achten 
reeds zolang met toelagen te zijn 
verwend, zijn dan woest geworden. 
Zij hebben een staking ontketend, 
zij hebben sabotagedaden gepleegd, 
zij hebben gedreigd met een mars 
op Brussel. Zij hebben voor de ogen 
van onze partners in de E.G.K.S. en 
de gehele wereld de iiitzinnlge, re
deloze, en stuitend zelfzuchtige eis 
gesteld, dat de mijnen niet moch
ten gesloten worden, dat de mil-
Jardenstroom zou aanhouden, en 
dat daardoor het Limburgse bekken 
tot verdere werkloosheid zou wor
den verplicht. Zij werden niet tot 
waardigheid en tot gematigdheid 
aangezet, maar opgehitst, gevleid 
en opgejaagd door Waalse voorman
nen. En hebben zij niet de mijnen 
kunnen redden, wat volmaakt on
mogelijk was, zij hebben hun inko
men gered. Al diegenen die werk
loos zullen worden, zullen onmid
dellijk opnieuw aan het weric ge
zet worden, en indien zulks niet 
kan, zullen zij gedurende de wacht
tijd tot 100 % van hun hoge lonen 
ontvangen. Deze toezegging werd 
plechtig door de regering gewaar
borgd. 

(lees door blz 2) 

tuweiiim 5 00 
HEI VENDEI M O E I MARSIEREN 

Wij leven in een eigenaardig land. 
In een land waar een normale poli
tiek onmogelijk schijnt. Een 1 and 
waar normale grondwettelijke meto
des klaarblijkelijk aan het grootste 
van de belde volkeren in dit land 
niet toegelaten zijn. 

Er werd gedurende de jongste ja
ren in haast alle landen die bij de 
jongste wereldoorlog betrokken wa
ren aannestie verleend. In Rusland 
kregen die zelfs de tegenstanders 
van het regime, welke als soldaat Ux 
het Duits leger tegen Rusland ge
vochten hadden. Zij kregen die 
reeds een vijftal jaren terug. 

Tien jaar geleden kwam Paus 
Pius x n op voor amnestie. Een paar 
maanden terug trad Kardinaal Van 
Roey in zijn voetspoor. 

In onze demokratie heeft leder
een het recht op te komen en t« 
betogen voor hetgeen hij de overtui
ging heeft de waarheid te zijn. 

In ons land echter willen juist 
diegenen die zichzelf de c zedelijke 
krachten van ons land > noemen de 
grondwet in onbruik doen geraken. 

De verklaring voor hun houding is 
nochtans zo moeilijk niet. Deze 

< morele krachten van het land» 
bestaan voor een deel uit kommu-
nistèn voor wie de demokratie niet 
telt en die geen zier geven om het 
een of ander «verraad» maaf die 
de repressiekanker in het leven wil
len houden omdat elke zwakheid 
van een Westeuropees land in de 
kaart van Moskou speelt. Voor een 
ander gedeelte zijn het franstaligen 
voor wie de Vlaamse meerderheids
bevolking een bende geterroriseerde 
sukkelaars moet blijven, slechts ge
schikt om door hun hard werk het 
staatsmanna mild in de schoot van 
deze uitbuiters van het land te doen 
vallen. 

Wij w êten niet of die heren die 
ons willen verbieden te betogen 
weten met wie ze te doen hebben. 
Zij mogen Vlaanderen kennen als 
een land - helaas - van lamlendelin-
gen. De Vlaams-nationalisten zijn 
dit echter ten enenmale niet. Dat 
de heren het zich voor gezegd hou
den. Wij laten ons niet afschrikken 
door hun dreigementen. Wij zullen 
vergaderen en vni zullen betogen. 
Laat hen bedenken dat het voor hen 
best Is ons niet in staat van wettige 

zelfverdediging te brengen. Meer 
hebben wij er niet aan toe te voe
gen. A 

Anderzijds hebben enkele voor
aanstaanden uit kulturele vereni
gingen ons voorgesteld ons opzet te 
verruimen tot alle voorstanders van 
amnestie. Het dreigement van de 
«morele krachten van het land * 
schijnt vruchten af te werpen ! 

Ons antwoord is duidelijk. Wij 
hebben nooit de bedoeling gehad het 
opzet eng partijpolitiek te maken. 
Wij hebben er steeds naar gestreefd 
niet-partijmensen, als zodanig, bij 
de manifestatie te betrekken. Prof. 
Opsomer verklaarde zich als eerste 
bereid in die hoedanigheid op te 
treden. Dit strekt hem tot eer. 

Ook zullen wij ons niet verzetten 
dat niet-partijpolitieke personen of 
verenigingen het initiatief mee in 
handen nemen of zelfs overnemen. 
De Volksunie heeft het initiatief ge
nomen om schot in de zaak te krij
gen. Wij zullen zelfs de politiekers 
uit andere partijen niet verhinderen 
naast ons op het podiimi te staan. 
Zij ook zijn welkom. 

(lees door blz. 2, 2e kolom) 
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Goed zo Studenten! 
Het zal de strijdende Vlamingen 

verheugd hebben, te vernemen dat 
het jeugdcomité voor beroep op het 
volk, opnieuw op het voorplan is ge
treden. 

De prachtige amnestiebetoging 
van de Leuvense studenten ver
sterkt door die van Gent; luister 
bijgezet door de Belgische rijks
wacht op haar best; heeft haar uit
werking niet gemist. 

Haar volgende aktie wordt nu 
afgestemd op de afbakening van de 
taalgrens en die van de Brusselse 
agglomeratie, en zij hebben in een 
waarschuwing aan de regering ge
richt laten weten, « dat zo nodig 
te gepasten tijd zal worden opgetre
den met scherpere middelen, dan 
ooit te voren >. 

Het Is niet toevallig, dat dit laat
ste vraagstuk, de studenten zo be
langrijk toeschijnt. 

Immers, onze jonge afgestudeer
den, aan de NederlandstaUge fa
culteiten, beginnen aan den lijve te 
ondervinden dat zij in de (enheid-
staat, met zijn tweetalig uithang
bord maar met zijn franstalige 
innerlijke bouw gedoemd zijn om te 
blijven evolueren op een tweede 
rangsplan. Immers in de hogere 
staatsambten, dit vanaf de graad 
van Directeur zijn nagenoeg 70 % 
dezer posten door franstaligen be
zet — wat wil zeggen dat de vla-
mingen die bij uitzondering In die 
diensten geraken, verplicht zijn 
volmaakt frans te spreken — daat 
alle besprekingen er m het frans 
geschieden. f. .j;^|^i^ 

Door het nederlandstallg "onder
wijs, bezitten onze afgestudeerden, 
niet die vlotte gespreKtaal, in het 
frans, die nodig is, om zich volwaar
dig uit te drukken. Van daar een 
zeker minderwaardigheidsgevoel te
genover de franstaligen cfte het ver
tikken Nederlantjs te leren, om ge-' 
beurlij k onze mensen ih hun taal te 
beluisteren. 

Wie niet volmaakt • f rand spreeW 
geraakt dan ook gewCfönlijk nlCT 
verder dan bureelhoofd. Zodat ^] 
ons huidige studentengëslacht hé6-
ben kunnen betitelen, als de gene
ratie van de bureelhoofden. 

Ook in de nijverheid is dit h^t 
geval. Er wordt voor bijna, al^^ 
diensten — zowel lagere en (voor
al) hogere, een volmaakte kenï* 
van het frans vereist — zelfs VCKW 
de maatschappelijke assistenten in 
onze Vlaamse nijverheden. 

De vernederiandslng van het on
derwijs, die groote overwiimfng van 
de Vlaamse beweging — blijkt dus 
te spelen tegen de persoonlijke be
langen van onze steeds talrijker 
wordende afgestudeerden. 

Voor de Walen volstaat één taal. 
Voor de Vlamingen wordt een vol
maakte tweetaligheid vereist, 00k\ 
in eigen Vlaamse land. 

Zolang Vlaanderen zelf zijn in
wendige zaken niet kan regelen 
zal dit blijven duren, tot grote 
schade van onze studerenden. 

Daarom zo spoedig mogelijk de 
grens aan ons land, waarboven de 
volledige nederlandstaligheid ge
waarborgd is. Dr. Leo Wouterŝ ^ 
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Mgr Makarios op Cyprus door 
Engelsen verwelkomd. 
Een wit Footje bIJ de overwin
naar zoeken te hebben. 
Worden Nederlandse studenten 
bezoldigd ? 
Geld moet « rollen ». 
Alleen Van der Eist stemt tegen 
begroting Merchiers. 
Het lelijke jonge eentje (Ander
sen). 
Rubens' < Verdoemden * bescha
digd. 
Een ongeluk komt nooit alleen. 
Van Dieren pleit de gehele 
Vlaamse beweging voor Brusselse 
rechtbank. 
Waar het hart van vol Is, loopt 
Edmond van over. 
De Standaard : Merchiers een 
grote stap achteruit. 
Standaardmaten... 
Soudan, 72 kg. overwint Ortega, 
70 kg. 
Wie niet weegt, die niet wint. 
V.B.N, betreurt inmenging van 
regering... 
Der Staercke ist am machtigsten 
allein (Schiller). 
Spinoy verdedigt generaals In 
het fraiis. 
Een vreemde Toon laten horen. 
Liberalen aan de winst in Ne
derland. 
Oud, maar nog niet koud. 
Studenten opnieuw slaags met 
rijkswacht te Leuven. 
Hoe langer hoe meer Leuven in 
de brouwerij. 
Kasa Voeboe, « voorlopig vrij >, 
bestudeert Belgié. 
Verlengde leerplicht. 

6. 

E K O N O M I S C H 

N O O D C E B I E D 

Men zal met ons 
/. rekening houden 

(vervolg van blz. 1) 
Door het opdelven van die over-

Ibodige Waalse kolen, waren de 
•tJniburgse mijnwerkers verplicht te 
«tempelen. 
l Er was grotere verplichte werk
loosheid in Limburg dan In de ver-
üieslatende mijnen. En de Vlaamse 
'pnijnwerkers zijn ook in staking ge
gaan tegen de verplichte werkloos
heid. Volgens de raadgevingen van 
de sindikale bonzen deden zij dat 
waardig. Zij braken de straten niet 
op en dreigden niet met een mars 
op Brussel. Zij hielden een vreed-

'2ame optocht en droegen bordjes 
mee. Op een van die bordjes stond 
een tekst die ons een wee gevoel 
van meewarigheid gaf : « men zal 
met ons rekening houden >. 

De Vlaamse mijnwerkers hebben 
hun slag thuisgehaald : in plaats 
van 6 dagen zoals in januari zul
len zij' nu nog hoogstens 5 dagen 
moeten stempelen. 

De Luiker mijnwerkers doppen 
nul dagen, zonder staking. De 
schaapachtige Vlaamse A.C.V.-bon-
zen hebben zich weer eens « waar
dig » laten ringeloren. 

De rode Vlaamse syndicale man-
[ darijnen hebben nog geprobeerd de 
'Limburgers tot solidariteitsstaking 
met de Walen te bewegen. Tot een 
fiktie waardoor hun eigen werk
loosheid zou vergroot worden, dus 
Jn strijd met het doelwit van hun 
eigen staking. 

Terwijl voor honderdduizenden 
Vlaamse werklozen, voor tiendui
zenden Vlaamse mobielen, geen en
kel initiatief werd genomen, wer
den een paar duizend Walen, vóór 
zij werkloos waren, door de rege
ring nieuw werk gewaarborgd In 
eigen streek. 

Intussen kunnen wij onze Vlaam
se mijnwerkers, onze werklozen, 
onze mobielen, onze boeren, onze 
middenstanders, en al de berooide 
kleine luiden In Vlaanderen gerust
stellen : er zal met hen rekening 
worden gehouden, zoals met de nul 
bij de optelling. 

,P.S. Dit artikel werd 3 weken geleden 
geschreven. De redactie liet het 
echter onsrewljzlgd. 

Lef 

In « Het Volk > van 3 dezer wijdt 
men een artikel aan de apartheids
politiek in Zuid-Afrika. Men Is er 
tegen. Tot daar. Maar waar de 
schrijver de lef vandaan haalt de 
nationalistische partij in Zuid-Afri
ka te lijf te gaan omdat ze gods
dienst en kerk (de protestantse 
dan) zou misbruiken, daar staat ons 
verstand stil. Wat een huichelaars! 
Deed en doet Het Volk ooit iets an
ders dan de Kerk te misbruiken voor 
haar sindikale en politieke winkel. 
De leidende sindikalisten houden zo 
hun dikke pree naast de bijkomen
de vergoedingen. De arbeiders mo
gen dat betalen en in ruil daarvoor 
zorgen die profiterende voddeman-
nen ervoor dan 300.000 Vlaamse ar
beiders of 25 % aan de stempel-
burelen mogen aanschuiven. Doen 
zoals In de Borinage ? Daar wordt 
men moe van. Men kan de dikke 
vergoedingen best zo opstrijken ! 

Nationale eendracht 
De eentalige Waal, baron NO-

TOMB, C.V.P., werd tot voorzitter 
aangeduid van de rienaatskommis-
sle voor kulturele zaken. Ook de 
minister, de h. HARMEL, C.V.P., is 
een eentalige Waal; de ondervoor
zitter en de sekretaris zijn twee 
Brusselaars : de h. VERMEYLEN, 
socialist en de h. DE GRAUW, libe
raal; ook de laatste (de sekreta
ris) Is eentalig Frans. 

In het bureau van de Belgische 
Senaatskommissie voor kulturele za
ken zit dus geen enkele Vlaming. 
De heer Vermeylen woont te Brus
sel, kent Nederlands, maar spreekt 
aan huis Frans. 

Onze kuituur Is in goede han
den I 

Volstrekte meerderheid 
Het Is misschien goed er even 

aan te herinneren dat het met de
zelfde Merchiers is, dat de 
C.V.P. te Gent het fameus akkoord 
gesloten heeft over de vorming van 
het schepenkollege : alhoewel de 
C.V.P. de volstrekte meerderheid 
in de gemeenteraad heeft gaf zij 
toch twee schepenzetels aan de li
beralen cadeau. Mits een overeen
komst voor twaalf jaar, beweerden 
de C.V.P.-ers. Niets van, zeggen de 
liberalen : over zes jaar, na de vol
gende gemeenteverkiezingen her
nemen wij onze vrijheid. 

Ondertussen blijven de franskil
jons, dank zij dit akkoord, te Gent 
de bazen op het stadhuis. Met de 
medewerking van Vlaamse Leeuw 
Gerard Van den Daele, die te 
Brussel protesteert omdat er niet 
genoeg Vlamingen in de regering 
zitten, maar die te Gent braaf eh 

HET VENDEL 
MOET MARSJEREN 

(vervolg van blz. 1) 
Een zaak dient men echter niet 

te vergeten. Geen andere datum 
dan 5 april komt in aanmerking. 
Onze tegenstanders hebben die da
tum onherroepelijk vastgelegd. 

Daarbij dient ook ons amnestie
standpunt vertolkt. En hoewel Wij 
omwille van de amnestiegedachte 
zelf zoveel mogelijk mensen wensen 
te zien marsjeren, ook niet Vlaams
nationalisten, toch geven wij er niet 
om om alleen op te stappen. Wij 
eisen in elk geval het recht op mee 
vooraan te strijden in de amnestie-
gelederen. Jaren terug hebben wij 
die gedachte durven verdedigen. Er 
is een trouw die rechten schenkt. En 
wij marsjeren graag in het gezicht 
van onze volksvijanden. Wij Vlaams
nationalisten. De morele krachten 
van Vlaanderen. 

Tot genezing van de repressiekan
ker is er slechts één oplosing. De 
amnestie ! 

Erheen leidt slechts één weg. De 
strijd ! 

Daarom maar één leuze. Omver 
en erover ! 

Ons vendel zal marsjeren ! 
DE VOLKSUNIE 

mak naast een hoop onverbeter
lijke franskiljons in het schepen
kollege zetelt. 

« Komedianten, trekken voorbij >. 
II r I , 

Op de voorpost 

BIJ de gemeenteverkiezingen 
heeft de C.V.P. te Leuven de vol
strekte meerderheid veroverd en er 
werd dus een homogeen C.V.P.-
schepenkollege gevormd, terwijl de 
C.V.P.-er Smedts burgemeester 
werd. 

Een der eerste daden van dit 
nieuwe kollege van burgemeester 
en schepenen is geweest het doen 
uitplakken van een TWEETALIGE 
aanplakbrief om de bevolking van 
Leuven te bedanken. Deze twee
talige, officiële aanplakbrief )s niet 
alleen in strijd met de taalwet, 
maar werpt een schril licht op de 
geestesgesteldheid van de C.V.P. In 
Vlaanderen. 

Anderzijds werden te Halle door 
het homogeen C.V.P. gemeente
bestuur eveneens tweetalige aan
kondigingen uitgehangen voor de 
karnavalf eesten. 

Met zo 'n « schild en zwaard > 
kunnen wij vol betrouwen de toe
komst tegemoet zien ! 

Trouwens, zowel te Bnissel als in 
vrijwel al de bedreigde gemeenten 
van de brusselse agglomeratie 
strijdt de CVP. op de voorposten 
der verfransing. 

Dit is de naakte waarheid, die ve
le naïeve flaminganten niet willen 
Inzien. 

Boerke wacht uw ganzen 

De leiding van de C.V.P. is voor het 
ogenblik een omsingelingsmaneu-
ver bezig om haar flaminganten te 
verstrikken. Er dient verzoening te 
komen in haar schoot want de 
kampioen van de nieuwe diefstal 
van Vlaams grondgebied Duvieusart 
Is beginnen te huilen. En de sire-
nenzang weerklinkt. De Schuyffe-
laer o. m. (wat is in een naam ?) 
fluit in het Brusselse op elke mee
ting dit wijsje. Laat de talentelling 
toch plaats vinden. We zullen ech
ter vermelden dat er geen gevolgen 
zullen aan gegeven worden ! En de 
kartonnen C.V.P. flamingantische 
vestingen wankelen. Die van Linde-
mans niet uitgezonderd. 

vangen. Schrik voor intriges heeft 
men bij ons niet. De geest van de 
redaktie van De Standaard is nog 
naar ons niet overgewaaid. 

Nieuwe militaristen 

Vorige week heeft men zich In het 
parlement de ogen uitgewreven. De 
traditionele anti-militaristen, de 
.socialisten, kloegen over de desor
ganisatie van het leger door de 12 
maanden. Fantastisch doodeenvou
dig ! 

Het is nu reeds vier Jaar dat de 
Volksunie betoogt dat hier kan ge
beuren wat in andere landen reeds 
lang een feit is : de vermindermg 
van de legerdienst. Ondertussen 
hebben vier jaar lang onze jongens 
drie maand te veel geklopt. Het 
was de hoogste tijd dat daaraan 
een einde kwam. Het is een schan
de dat de vorige regering geen vin
ger verroerde. 

En het heeft warempel onder de
ze regering reeds lang genoeg ge
duurd dat deze logische oplossing 
er kwam dan dat onze vreugde over 
de toepassing onze ergernis over 
het lange uitblijven van deze 
maatregel zou kunnen verdrijven. 

Eenvoudig sleutciplan 

Bij de studentenbetoging te Leu
ven hadden de rijkswachters het 
aardig idee van de slaapkamers van 
eerste-minister Eyskens onder wa
ter te spuiten. Daar de schade wel 
rijkelijk zal vergoed worden dach
ten we er alleen maar aan dat bij 
de opruiming van vensterglas, lus
ter en beddegoed de geheimzinnige 

«leutel zou kunnen gevonden wor
den. 

Welke ogen trokken we dan ook 
open toen we de bevestiging daar
van lazen waar op het C.V.P.-kon-
gres te leper bewezen werd dat de 
helft van het mysterieuze sleutel-
plan reeds verwezenlijkt was. 
Waarschijnlijk zijn dat die belas
tingsverhogingen op de benzine, 
stookolie en tal van andere die dat 
bewerkt hebben naast de nieuwe 
verhoging van de treintarieven die 
andermaal onze Vlaamse mobiele 
werklieden, handelsreizigers, be
dienden en scholieren komt treffen. 

Eigenlijk zijn de andere partijen 
toch niet wijs om de eenvoud van 
dit sleutelplan niet te begrijpen. 
Het is het ei van Colombus. De 
tweede helft van het sleutelplan zal 
er even vlug komen. Men moet de 
belastingsverhogingen daarvoor 
maar verdubbelen. En klaar is 
Kees Eyskens. 

Het tweepartijenstelsel 

West-Europa groeit onbetwist-, 
baar naar het tweepartijenstelsel 
was lange tijd het axioma van de 
C.V.P.-kranten die liever met de so- ' 
clalisten te doen hadden dan met 
de Volksunie. Wat we begrijpen. 

Na Frankrijk waar 13 partijen 
de zetels verdeelden komt Neder
land deze stelling opnieuw bevesti
gen ! De twee grote partijen ver
loren aan percent stemmen en aan 
zetels. Twee nieuwe partijen slaag
den er daarbij in zetels te verove
ren terwijl een derde strandde op 
400 stemmen en een vierde op 4.000. 

Een verkeerde voorlichting kan 
echter heel wat bereiken. Een leu
genachtige voorstelling is wel 
strijdig met de eerlijkheid maar 
voor de alleenheiligmakende partij 
steekt dat zo nauw niet. In «Vlaan
deren krijgt die toch de zegen ! I 

Wij waarschuwen uitdrukkelijk 
kultuurverenigingen en jeugd-
komitee. Laat die telling niet toe. 
Zij zal vervalst worden zoals al de 
vorige. En de gemeentebesturen 
rond Brus.sel en elders op de taal
grens zullen niet wachten er hun 
besluiten uit te halen. Houden wij 
het bij de gen'ideloZè boycot. Als 
men een talentelling wil houden dat 
dit dan gebeUre op' wetenschappe
lijk objektieve basis te Brussel en 
op de taalgrens'. Wanneer de eko-
nomische drufc verdwijnt zouden 
er andere waarheden' aan het licht 
komen. 

Zich handhaven 

< De Standaard'» iièeft de muur 
van stilzwijgen rond Mr. Van der 
Eist moeten slopen'én hem de hul
de moeten lirengen waarnaar 
de objektieve St'andaardlezers on
geduldig uitzagen. I)e waarheid 
heeft haar rechten. Misschien kan 
De Standaard er een volgende maal 
bijschrijven dat ze nooit zo dwaas 
meer zal zijn mede te beletten dat 
er nog enkele andere Vlaams natio
nale Volksvertegenwoordigers in de 
Kamer zullen kprti^n. Zij zouden 
er dan inderda?ilö[ nog wat meer 
pret aan beleven. Gek was het ech
ter in De Standaard de wens te 
moeten lezen dat Mr. Frans Van 
der Eist zich in '̂ èe Volksunie zou 
handhaven ! In,'ae Voiksunie be
staat er geen af^riiSt,'o Standaard. 

Wie goed T̂ erJjî t ^or(itf op de han
den gedragen. S ê'̂ t̂ î i'RjIe lui Is of 
ziin werk slecht doet wordt ver-

A. v7^^^™''"' ^^°^^ '•'' ^^^'^ '^ ^^S '^^t ™î '" v '̂̂ end zijn bankbriefjes tel
de, kijk maar goed toe want ik heb in de gazet gelezen dat er weer een p7o-
ces is geweest van valse bankbriefjes. 

— Dat was niet voor onze consumptie dat ze bestemd waren zei hi1 
dat was om de Duitsers een kool te stoven. Zo tenminste werd op dat proces 
gezegd. Gij hebt toch wel gelezen dat al de mannen die daarbij betrokken 
waren een hoge positie in de weerstand hadden bekleed Er was zelfs een 
majoor bij maar die is niet verschenen. Die had zijn tijd uitgezeten, lang 
IS net met geweest. 

— Hoe is dat mogelijk, zei ik, op ieder bankbriefje staat toch duidelijk 
te lezen : « De namaker wordt met dwangarbeid gestraft >. 

— Dat is voor de anderen, verklaarde Casimir, maar hoe iemand valse 
Belgische bankbriefjes kan maken om de Duitsers een kool te stoven dat 
heeft mij nog niemand duidelijk gemaakt. 

— Dat zijn de geheimen van de weerstand, vriend, en ge moet niet 
trachten die te begrijpen want dat is tegen het vaderiand. De mannen van 
de weerstand van Antwerpen waarvan de grote chef te Hoboken wpont, 
hebben een briefke rondgestrooid tegen de vrijlating van een zekere 
Dirckx. Ze zegden dat hij honderden doden en massa-executies op zijn ge
weten had, wat zeer rap gewerkt is vermits het op een jaartje tijd is ge
beurd. Want hij was drie jaar lang in de weerstand, hij komt dus uit de 
weerstand en dat heeft allemaal niets te maken met politieke veroordeel
den. Wij geven hem dus cadeau aan de weerstand. 

— Pas maar op, zei Casimir, want die mannen vragen hier nu een wet 
naar Duits model, wat zeker een onverwachte toer is vanwege hen. In 
Duitsland moogt gij zoveel kwaad zeggen van een Duitser als ge maar wilt, 
maar zeg geen woordje tegen een Jood of gij vliegt in de bak. Verstaat gij 
dat ? En hier vragen ze 't zelfde, maar de Joden worden vervangen door 
weerstanders. 

— Ik zou willen weten, zei ik, of ze die mannen van de valse bank
briefjes hun decoraties hebben afgenomen, want die moest'>n er een hele 
collectie bezitten. 

— Dat mag niet, zei Casimir, dat zou heiligschennis zijn. Daarbij die 
decoraties dienen alleen maar om in stoeten te lopen, uw portret te laten 
maken en effect te maken bij het vogelpik-spel. Ze nemen die af van oud-
strijders die een arm of een been verloren hebben in de oorlog en een Jaar 
gevangenis hebben gekregen om met een delta-speldje te hebben gelopen. 
En weet gij hoe zot ze zijn in het ministerie van Landsverdediging ? Tien 
jaar na het vonnis hebben zij alle decoraties teruggevraagd, en ik ken een 
geval, houd u goed vast, van iemand die ze heeft moeten inleveren nadat 
hij in zijn eer hersteld was, zoals ze dat noemen. 

— Casimir, vroeg ik, wat een land is dit waar ze valse bankbriefjes 
maken om de Duitsers te pesten en waar vreemdelingen hun vrouw dood 
schieten uit liefde voor hun kinderen ? 

— Het antwoord vindt gij in de Brabangonne, zei Casimir.. 
, Cit. I 
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Tussenkomst Mr. Van der Eist 

TAAL VERHOUDING EN TAALGRENS 
De heer Van der Eist (op het 

spreekgestoelte). — Mijnheer de 
Voorzitter, Mijnheer de Minister, 
geachte collegas, de begroting van 
het departement van Binnenland
se Zaken biedt de gelegenheid om 
over zeer uiteenlopende problemen 
te handelen. 

Ik zou nochtans willen beginnen 
met een aangelegenheid, die ik ralj 
voorneem regelmatig onder ogen 
te nemen, namelijk de tailverhou-
ding in de kaders van het depar
tement. 

Taaiverhoudingen 
Ik weet wel, Mijnheer de Minis

ter, dat u voor de toestand, zoals 
deze zich op dit ogenblik voordoet, 
geen verantwoordelijkheid draagt, 
omdat gij nog maar onlangs Mi
nister van Binnenlandse Zaken 
geworden zijt. Maar dat neemt niet 
weg dat het toch nuttig is even een 
blik te werpen op die verhouding. 

Ik heb de indruk, alhoewel ik 
niet over recente gegevens beschik, 
dat de verhouding in het departe
ment van Binnenlandse Zaken, 
vooral onder de eerste kategorie 
van ambtenaren, wel erg ongunstig 
Is voor de Vlamingen. En dit is des 
te meer to betreuren, omdat dit de
partement van 1952 tot 1958 door 
Vlaamse Mmisters beheerd geweest 
is, die blijkbaar niets gedaan heb
ben om aan die toestand te verhel
pen, maar die, integendeel, die toe
stand nog verslecht hebben. Ge
durende de korte periode van de 
homogene C.V.P.-regering, vorig 
jaar, onder Minister Héger, is die 
toestand evenmin verbeterd, maar 
schijnt hij integendeel ook nog een 
beetje verslecht te zijn. 

Ik herhaal het, wat mij in de 
eerste plaats interesseert, ia niet 
de verhouding op de laagste trap, 
bij de kuisvrouwen, maar wel aan 
de top, bij de leidende ambtenaren, 
die door hun invloed de politiek 
van de departementen dan toch in 
grote mate mede bepalen. De wer
kelijke verhouding wordt daarbij 
min of meer gecamoufleerd door 
het misleidend stelsel van de taai
adjuncten en de benoemingen ten 
persoonlijken titel. 

Dit stelsel, zoals het nu bestaat, 
is onbevredigend. Dit moet eens 
klaar en duidelijk gezegd worden. 
De taaiadjunct, of hij die ten per
soonlijken titel benoemd werd, 
oefent in werkelijkheid de functie 
niet uit, heeft de bevoegdheid en 
de invloed niet die aan de functie 
verbonden zijn. HIJ la in werkelijk
heid maar een schaduw van de 
effectieve titularis. Hij woont niet 
eens de vergaderingen van de di
rectieraad bij. 

In die omstandigheden, ben ik 
de mening toegedaan dat het stel
sel van de taaiadjuncten, die trou
wens in alle departementen hoofd
zakelijk, zoniet haast uitsluitend 
Vlamingen zijn, geen bevrediging 
schenkt. Ik weiger alleszins reke
ning te houden met de taaiadjunc
ten en met diegenen die ten per
soonlijken titel benoemd werden, 
voor het bepalen van de werke
lijke verhouding. Die nadelige, die 
ongunstige verhouding, vinden wij 
terug in bepaalde diensten van het 
departement, waar nochtans, naar 
mijn mening, het overgrote ge
deelte van de te behandelen zaken, 
Vlaamse zaken moeten zijn. Bij
voorbeeld de dienst van de militie-
vergoedingen. 

Het leidt geen twijfel dat op ba
sis van de samenstelling van het 
leger, 70 t h. van de dossiers die 
daar behandeld worden, Vlaamse 
dossiers moeten zijn. Wij stellen 
vast dat onder de ambtenaren die 
die dossiers moeten behandelen, er 
slechts 30 t. h. Nederlandstallgen 
zijn en 70 t. h. Franstallgen, dus 
Juist de omgekeerde verhouding, 
met het gevolg dat, indien ik mij 
niet vergis, de Vlaamse ambtenaren 
in die dienst veel meer dossiers 
moeten afhandelen en veel harder 
moeten werken dan de Fransspre-
kenden, 

Het wetsvoorstel dat door de heer 

Van den Daele ingediend werd kan 
inderdaad aan die toestand verbe
teringen brengen. 

Persoonlijk ben ik bereid dat) 
wetsvoorstel te steunen, maar ik 
heb vastgesteld dat hij onder de 
talrijke Vlaamse gekozenen van zijn 
partij er slechts twee gevonden 
heeft die zijn voorstel mede onder
tekend hebben. 

Cemeentepersoneel 
Mijnheer de Minister, er is een 

tweede aangelegeuiieid waarover 
ik u wilde spreken: het betreft heti 
statuut van het gemeentepersoneel. 

In het verslag van de commissie 
heb ik gelettn dat de heer Minis
ter aldaar verklaard heeft dat het 
statuut van het provinciaal en het 
gemeentelijk personeel binnenkort 
aan het parlement zal voorgelegd 
worden. 

Het is Inderdaad zeer wenselijk 
dat dit statuut van het gemeen
tepersoneel, waarop hier reeds ja
ren en jaren aangedrongen is ge
weest en dat reeds jaren in voor
bereiding is, uiteindelijk door het 
parlement zou behandeld worden 
en werkelijkheid zou worden. 

Het lijdt geen twijfel dat op dit 
ogenblik in de provincie- en de 
gemeentediensten de willekeur en 
het favoritisme een zeer gi^te rol 
spelen. Er moet orde geschapen 
worden op het stuk van de benoe
mingen en de bevorderingen in de 
provincie- en gemeentediensten. 

Een andere aangelegenheid, die 
ik toch even moet aanraken, be
treft een zeer actueel onderwerp. 
Het gaat, inderdaad, Mijnheer de 
Minister, over de benoemingen van 
burgemeesters. Sedert enkele maan
den wordt er ingevolge de gemeen
teverkiezingen, overgegaan tot de 
benoeming van de burgemeesters in 
al de gemeenten. Van verschillende 
zijden heb ik dienaangaande klach
ten ontvangen. Ik zal hier geen na
men noemen en mij daarover 
rechtstreeks met u in verbinding 
stellen, Mijnheer de Minister. Ik 
heb de indruk, aan de hand van de 
klachten die ik gekregen heb, dat 
er bij de benoeming van de burge-

. meesters een exclusieve zou gesteld 
worden tegen personen die tot mijn 
partij behoren of die bij de parle
mentsverkiezingen kandidaat zijn 
geweest op één van onze lijsten. Ik 
heb, onder andere, het geval onder 
ogen van een gemeente uit de om
geving van Leuven, waar een per
soon, die bij de parlementsverkie
zingen kandidaat is geweest op 
onze lijst voor het arrondissement 
Leuven, in zijn gemeent* met zijn 
lijst bij de gemeenteverkiezingen 
de volstrekte meerderheid heeft 
behaald, namelijk 5 op de 9 zetels. 
Hij werd op regelmatige wijze door 
de meerderheid voorgedragen voor 
de functie van burgemeester. Naar 
men mij heeft medegedeeld, schijnt 
het dat de gemeenteraad door uw 
departement zou uitgenodigd ge
weest zijn om een andere kandi
daat voor te dragen. 

Nochtans wil ik er aan toevoegen 
dat deze persoon voorbeeldig van 
gedrag is. Na de oorlog heeft hij 
geen de minste moeilijkheden ge
had en men kan hem werkelijk 
niets ten laste leggen. Ik zou er 
dus alleszins op aandringen dat 
men zou ophouden met dergelijke 
discriminatie, indien zij zou be
staan. (De Minister schudt ont
kennend het hoofd.) 

Openbare boekerijen 
Mijnheer de Minister, geachte 

vergadering, een andere zaak 
waarover ik terloops een paar woor
den wil zeggen, hoewel zij ook ge
deeltelijk tot het departement van 
Openbaar Onderwijs-behoort, is de 
toestand van de openbare gemeen
telijke bibliotheken. Die gemeente
lijke bibliotheken, die naar mijn 
bescheiden mening toch een zeer 
belangrijke rol bij de bevolkings
opvoeding vervullen, kennen grote 
financiële moeilijkheden. Voor zo
ver de gemeentelijke bibliotheken 
van provinciale of gemeentelijke 
toelagen genieten, vermoed ik dat 
ook het departement van Binnen

landse Zaken in deze aangelegen
heid een rol te spelen heeft. Het 
barema van toelagen zoals het nu 
nog toegepast wordt, dateert van 
21 October 1948. Het werd sinds
dien niet meer aangepast, dan wan
neer het duidelijk is dat de kost
prijs van de boeken en de andere 
uitgaven sedert 1948 aanzienlijk 
gestegen zijn. 

Elke gemeente, die een biblio
theek sticht of aanneemt, is ertoe 
gehouden 1,50 F per inwoner en per 
Jaar eraan te besteden. 

Dit bedrag werd dus meer dan 
tien jaar geleden bepaald en bleef 
ongewijzigd. Het ta duidelijk, dat 
het te weinig ts. Het zou dan ook 
wenselijk zijn dat de gemeente
besturen een Inspanning zouden 
doen en tevens de toelating zouden 
bekomen om de toelagen aan de 
bibliotheken enigszins te verho
gen. 

Er wordt zoveel geld uitgegeven 
aan allerlei subsidies voor initia
tieven die dikwijls neerkomen op 
louter ontspanning. Daarom geloof 
ik dat het wenselijk is dat de bi
bliotheken, en dit vooral in de lan
delijke gemeenten, voldoende steun 
zouden krijgen om hun functie te 
kunnen vervullen 

Het fonds 
der gemeenten 

Mijnheer de Minister, ten slotte 
is er nog een aangelegenheid die 
ik niet stilzwijgend kan voorbij
gaan : het betreft de verdeling van 
de gelden van het Fonds der ge
meenten. 

Ik heb noch de gelegenheid noch 
de tijd gehad om die kwestie van 
dichtbij onder ogen te nemen, maar 
er is In de bijlage bij het verslag 
van de commissie een post die mijn 
aandacht getrokken heeft : het 
betreft de verdeling van de hulp
gelden aan de gemeenten. 

Inderdaad, Ik heb de optelling 
gemaakt van de bedragen die uit
gekeerd werden aan de gemeenten 
van de Vlaamse provincies, ener
zijds, van de Wsulse provincies en 
van de Brusselse agglomeratie, 
anderzlJÖs. 

Zo ben ik tot de vaststelling ge
komen dat in 1958. 208 miljoen, in 
afgeronde cijfers, uitgekeerd wer
den aan de Waalse gemeenten, 57 
miljoen of dichtbij de 58 miljoen 
aan de Brusselse agglomeratie, en 
aan al de gemeenten van het 
Vlaamse land samen slechts 
52.900.000 frank 

Het komt me voor dat de verhou
ding tussen die cijfers zo opvallend 
is dat ik daar werkelijk geen uit
leg kan voor vinden. 

De taalgrens 
Na deze verschillende punten 

aangeraakt te hebben, zou ik graag 
even uitweiden over een van de be
langrijkste problemen die onder de 
bevoegdheid vallen van het depar-
temen van Binnenlandse Zaken, 
dat Is de taalwetgeving met al wat 
daartoe behoort, namelijk de taal
grenskwestie, het probleem van de 
tweetalige Brusselse agglomeratie 
en ook de taaiverhouding in de 
administratie. 

In de naoorlogse periode hebben 
wij op gebied van taalwetgeving 
het wetsontwerp Moyersoen ge
kend, dat het nooit tot wet heetft' 
gebracht, en kennen wij het zeer 
recente wetsvoorstel van de heer 
Van den Daele, Men mag echter 
niet nalaten in de eerste plaats te 
verwijzen naar het zeer vruchtbaar 
en zeer nuttig werk dat het zoge
naamde Centrum Harmei op dat 
gebied heeft gepresteerd. Het Cen
trum Harmei is tot stand gekomen 
in 1948 ingevolge een initiatief dat 
reeds dateerde van 1946. De be-
staansduur van het Centrum Har
mei werd herhaaldelijk verlengd en 
het moet herhaald worden dat dit 
studiecentrum zeer interessant ma
teriaal verzameld heeft, dat in de 
schoot van dit centrum belangrijke 
gedachtenwisselingen plaatsgevon
den hebben, en dat trouwens uit
stekende aanbevelingen geformu
leerd werden In de algemene ver
slagen en In het eindverslag van 

AMNESTIE voor zichzelf. 

Studentenleven^ 
DE AKTIE GAAT VOORT ! 

Verleden week, in de veronder
stelling dat prof. Daels weer vrij 
zou zijn, schreef het Leuvens stu
dentenblad « Ons Leven » : « In 
alle geval, de aktie gaat voort. 
Even doelbewust en hevig, zónder 
andere doeleinden dan wat reeds 
overal en onder meer in Ons Le
ven is geschreven .. 

Want de studenten beseffen zeer 
goed dat zij zich niet door enkele 
spektakulaire gestes zoals het op
lossen van de gevallen Daels en 
Ellas van het uiteindelijk doel, nl. 
volledige amnestie, mogen laten af
leiden. Want reeds in '49 en '50 
werd amnestie gevraagd en het zou 
stom zijn, nu de strijd in volle hef
tigheid ontketend is, de strijdbijl 
voor enkele jaren te begraven, en
kel en alleen omdat de schijn ge
geven werd dat men twee gevallen 
zal oplossen. En dan nog onder 
welke voorwaarden ! Ik zeg wel : 
de schijn werd gegeven ! Meer ook 
niet. De oplossing van dit geval 
Daels was al voor de gemeentever
kiezingen beloofd. We staan dus een 
beetje achter op het tijdschema ! 
En ook beginnen de haatdragende 
en nooit-verzadigbare en wraak-
lustlge kringen, die zich weerstan
ders noemen, de trom te roeren ! 
Ze protesteren bij Merchiers omdat 
hij te gunstige maatregelen treft 
ten opzichte van de incivieken. Ze 
beloven een tweede opvoering van 
het drama dat ze speelden bij de 
zaak « De Bodt en Van Coppe-
nolle > enz... 

EEN BESLUIT l 
Dat hebben de studenten wei ge

nomen. Onafhankelijk en met de 
nodige rlsiko's want het schijnt dat 
de rektorale overheid er niet mee 
akkoord gaat ! En dit besluit is en
kel de toepassing van de les die wij 
Jongeren hier in de Belgische staat 
hebben opgedaan : nl. dat alles 
alleen op straat en met geweld kan 
verkregen worden. De grootste roe
per en de sterkste bagarremaker 
zal het pleit winnen. Het is dus 
voor ons enkel een kwestie te laten 
zien dat we voor amnestie desnoods 

met duizenden op straat durven 
komen. En dat ook w'J bagarre 
kunnen maken, zelfs meer dan die 
goede vaderlandertjes en weerstan-
ders die ons in deze mentaliteit o.''-
gevoed of heropgevoed hebben. 

De tijd van moties en bedelen is 
voorbij; het was (en dat zien we nu 
goed in) verloren moeite en verlo
ren tijd. 

BETOGINGEN 

Met dat doel was dan vorige don
derdag ook een betoging yoorzlen, 
's Morgens werd een pamflet ver
spreid dat als als volgt begon : 
« Na de eerste « schuchtere » po
ging (geval Daels) tot opruiming 
van dé repressiegevolgen, stellen wil 
de Vlaamse opinie op haar h'/ede 
voor een bedrieglijke misleiding ! > 

En 's avonds verzamelde zich 
een grote massa studenten in de 
Bondgenotenlaan. Het was heviger, 
dan dé vorige betoging voor amnes
tie; twintig studenten gewond, 
honderd opgeleid ! De betoging waa 
ook niet aangevraagd. Die moeit© 
willen we niet meer doen : we be
togen zonder meer, basta ! En w«J 
maken bagarre totdat een bevredi
gende oplossing is bereikt. Geen 
gezaag en gepraat meer, Uleen nof 
geweld ! We doen voort. 

We zijn met een massa studen-* 
ten in Antwerpen op 5 Aprtt en w» 
zullen er onze man staan. Alhoewel 
we weten dat wij studenten er niet 
nodig zullen zijn, alleen om de 
stemming er in te brengen, wanf 
we rekenen op de goede oude na
tionalisten die toch hun geestdrtfl 
en hun temperament nog niet af
gelegd hebben ! Maar wij zullen 
zorgen voor het nieuwe geluid het 
geluld van de Jonge generatie. 

En ook in Leuven zelf zijn we 
nog niet afgehandeld : er komt nog 
meer bagarre. En Merchiers mag 
er van overtuigd zijn : de volgende 
keer zal het nog erger zijn, nog be
ter georganiseerd met nog andere 
verrassingen dan gewone rook
bommen ! .^ • 

Sagitta. 

dit studiecentrum. Het is daarom 
des te meer te betreuren. Mijnheer 
de Minister, dat de voorspelling van 
de heer Frangois Van Belle, die 
destijds verklaard heeft in verband 
met het Centrum Harmei : « C'est 
une entrepnse de pompes funè-
bres >, dat die voorspelling schijnt 
bewaarheid te worden. 

Inderdaad, Ik heb de indruk dat 
er met het werk, met de aanbeve-
hngen en met de besluiten van het 
Centrum Harmei niet In de minste 
mate rekening gehouden wordt. 

Het is te betreuren omdat Juist 
in dit Centrum Harmei Vlamingen 
en Walen, na een openhartige ge-
dachtenwisseling, zich akkoord heb
ben gesteld over bepaalde alge
mene beginselen, die ik trouwens 
grotendeels kan onderschrijven. 
' Ik wil deze principes hier even in 
herinnering brengen, omdat zij 
van het grootste belang zijn voor 
de oplossing van de problemen 
waarvoor wij ook vandaag nog 

steeds gesteld zijn. 
Een van de eerste en van de be

langrijkste vaststellingen waartoe 
het Centrum Harmei gekomen is, 
is wel dat de taalgrens in ons land 
moet en kan afgebakend worden. 
Ik deel grotendeels het standpunt 
dat uiteengezet werd door de heer 
Van Crombrugge, in het docum.ent 
135 van het Centrum Harmei. Er 
moet bij het vastleggen en bij het 
bepalen van de taalgrens rekening 
gehouden worden met alle facto
ren, niet alleen met de cultuurtaal 
of omgangstaal, maar ook met het 
etnisch en taalkundig substratum 
van de bevolking. 

Ik geloof dat wanneer we dit pro
bleem objectief en wetenschappe
lijk bekijken, het opgelost kan wor
den tot bevrediging zowel van de 
Vlamingen als tan de Walen, van 
het ogenblik dat wij wederzijds af
zien van ieder taal- of - gebleds-
imperiallsme. 

(Vervolg in volgend nummer) 
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TYPISCH-BELGISCHE POLITIEK IN KONGO 

Eeuwig te laat 
De oorzaken 

van die opstand ? 
'n Hele ruiker bi] wijze van 

spreken ! Elke koloniaal geeft, naar 
zijn mening DE oorzaken en ledere 
reporter heeft er nog enkele bijge
vonden ! Dat ook Afrika onafhan
kelijkheid wil, staat buiten kijf 1 
Tot de bijoorzaken schijnen wel de 
onvoorzichtige aansporingen van de 
Boclallstische Kongovaarders, en het 
ondermijnen door Buisseret en zijn 
kliek, van het eerste en hechtste ge
zag in de kolonie, n.1. dit der mis
sionarissen, de enig werkelijk ont-
baatzuchtige beschavers ! Gelukkig 
voor Buisseret en zijn assistenten 
hebben zij gehandeld gedurende 
een periode van vrede, zodat ze niet 
kunnen worden vervolgd « om de 
trouw der kongolese bevolking aan 
het wankelen te hebben gebracht »! 

Benevens stoffelijke waarden 
hebben de socialisten ook andere 
waarden aan de kongolezen be
loofd, n. 1. de volledige onafhanke
lijkheid ! Daarom verklaarde het 
A.B.V.V. dat : alle volkeren het 
recht hebben om over zichzelf te 
beschikken en hun onafhankelijk
heid tot stand te brengen in een 
geest van bevrijding van het Indi
vidu, zonder onderscheid van na
tionaliteit, van ras, kuituur en ge
slacht ! 

Toen men Kam. Huysmans vroeg 
of deze duidelijke beginselverkla
ring ook op de Vlamingen toepasse
lijk was, antwoordde de niet kinder
achtige : « Ja, maar alleen dan 
wanneer ook in Vlaanderen een so
cialistische meerderheid Is tot 
stand gekomen ! Daar IK geen kans 
meer zie de eerste voorzitter te 
worden van de eerste Vlaamse ka
mer van volksvertegenwoordigers, 
Is die onafhankelijkheid zo goed als 
uitgesloten 1 Waarvan akte 1 

Die eeuwige 

kleingeestige taalkwestie 
Wanneer de reporter van « De 

Post > aan een missionaris vroeg 
hoe het kwam dat de paters van 
Scheut speciaal zware klappen had
den gekregen, antwoordde deze : 
« Waarschijnlijk nemen de leiders 
van de rebelerende ABAKOS (ver
eniging der Bakongos) het de brave 
Bcheutisten kwalijk dat zij op hun 
scholen nog steeds het Llngala als 
kongolese voertaal gebruiken en niet 
de taal der Bakongo. Ze hebben hen 
dat nu eens betaald willen zetten ». 

Toch eigenaardig dat die liefde 
tot de moedertaal overal dezelfde 
Is, In het mistige noorden, de sub
tropische streken en onder de eve
naar ! We moeten nochtans die 
Abakoleden hun ongeduld verwij
ten ! Wij kennen een volk wiens 
kinderen een eeuw lang in een 
vreemde taal werden onderwezen 
en opgevoed. Telkens ze hun moe
dertaal dierven gebruiken, werden 
ze op de koop toe nog gestraft 1 
Nooit is het bij de kinderen van dat 
kultuurvolk, nog bij hun ouders op
gekomen, de scholen te plunderen 
of in brand te steken om de eer 
waarde heren leraars en hun over
sten dit betaald te zetten I Wat een 
teveel aan kuituur toch doen kan ! 

Een zwerm reporters 
over Kongo 

De kranten met geld hebben hun 
reporters ter plaatse gestuurd om 
nauwkeurig te onderzoeken hoe de 
revolutievork aan de steel zat! De 
Standaard stuurde M. Ruys, zijn 
schitterendste broodprozaschrijver. 
Zijn besluiten verschilden steeds 
volgens de laatst geraadpleegde 
bron 1 

Hij is er in geslaagd een intervieaw 
af te nemen en gesprekken te voe
ren over de hoge politiek en de 
toekomstige vorm van onafhanke-
ülkheid van Kongo met de studen

ten van Lovanium te Klmoeënza. 
Staande op de heuvel van Whanga 
en starend op de rokende pulnen 
van Leo, hebben die intelligente 
jongens de buigende, bibberende, 
blanke reporter eens ronduit gezegd 
wat op hun lever lag. Ruys stond 
verplet over de dlepdoordachte en 
bezadigde meningen van de toekom
stige elite van Kongo ! Dit was an
dere praat dan deze die hij van 
moederlandse studenten (lees 
Vlaamse) tot nu toe had moeten 
slikken ! 

Een kleine vergelijking, meester 
Ruys. , 

Veronderstel, 't is een absoluut 
zuivere veronderstelling hoor, dat 
de 250.000 werklozen in Vlaande-
len nu eens eindelijk naar Brussel 
op marsjeren, tot aan het « Paleis 
der Natie » geraken en omwild en 
onbeschaafd, dit ding in brand 
steken ! 

's Anderendaags komen al de re
porters van heel België naar Brus
sel toegelopen en tegenover de uit
gebrande paleizen, vinden ze daar 
Wilfried Maertens en zijn kamera
den. De bibberende reporters vra-

^ gen aan « de elite van de toekom
stige Vlaamse natie » wat eindelijk 
moet worden gedaan omdat vrede 
zou komen in het Land der Belgen. 
Wij durven wedden dat deze jonge 
Vlaamse studenten U hun mening 
zullen laten kennen op de meest 
doordachte en de meest bezadigde 
manier ! En dat met de handen in 
de zakken ! 

M. Ruys heeft zich ook in den 
« Beige > gewaagd. Hij vond daar 
de Abakos, een soort kongolese 
V.N.V.-ers ! (Sedert hun nederlaag 
kan hij geen Vlaamse V.N.V.-er 
meer rieken). Na zijn gesprekken 
met deze echte zwarten had hij de 
Indruk « een vergadering van naïve 
flaminganten te hebben bijge
woond, want ze spraken over Volk, 
Staat, Zelfbestuur en Strijd » ! Op 
de tafel stonden ontelbare lege 
bierflessen > I 

Sommige Vlamingen hebben zich 
aan de uitlatingen van deze Stan-
daardman geërgerd. Ze mogen niet 
vergeten dat het minstens dertig 
jaren is geleden dat deze Ruys een 
vergadering van strijdende Vlamin
gen heeft bijgewoond : vandaar 
zijn vergelijking 1 

En wat met de 
inlandse weermacht ? 

Ongeveer 1500 zwarte jongens In 
kaki voeren politiediensten uit en 
bij onlusten, lijk In Leo, knallen ze, 
op bevel van hun blanke officieren, 
hun eigen landgenoten neer ! 

Schuld van de oproermakers of 
niet, In de geschiedenis van de 
strijd naar onafhankelijkheid van 
de Kongolese bevolking, zal In de 
Kongolese zielen blijven geprent, 
dat onder Belgische dus vreemde 
bezetting, deze inlandse weermacht 
50 of 100 van hun zwarte broeders 
hebben neergeschoten ! 

Hun blanke officieren vertrekken 
vroeg of laat, maar de zwarte sol
daten blijven ! Door hun optreden 
NU zijn ze loyaal tegenover het be
zettende Belgié, maar reeds zijn 
enkelen in de ogen van de inlandse 
bevolking en hun leiders gebrand
merkt als moordenaars en verra
ders ! 

Deze zwarte soldaten weten 
waarschijnlijk nog niet dat verraad 
een begrip is, afhankelijk van tijd 
en omstandigheden. NU worden ze 
misschien gedekoreerd, maar kun
nen later worden gefusiljeerd ! 

Heeft de Belgische regering aan 
de toekomstige tragedie van deze 
jongens gedacht ? Ze heeft noch
tans reeds wat ondervinding ! Is ze 
van plan deze Kongolese oudstrij-
ders naar België te brengen lijk 
Nederland met zijn « loyale > Indo-
neziërs heeft gedaan ? Wat moeten 
die mensen hier uitvoeren ? Leuren 
met bollen en hoestpastillen tot ze 
In een Sanatorium de eeuwige rust 
vinden ? 

BITTERE VRUCHTEN 
Ons volk plukt al 128 Jaar de bittere vruchten van de stiefmoederlijke 

behandeling door de Staat. De laatste jaren voelden we dat met de ko
ningskwestie, met de schodkwestie en thans voelen we het met de kool

mijnenkwestie. 

Sedert de oorlog bestuurd door 
politiekers, die belust zijn op per
soonlijke eer en profljtjes in plaats 
van bezorgd te zijn voor de toe
komst van hun land hebben de 
ploetokraten de vrije hand gehad 
in dit land. Ze hebben met welbe
hagen de subsidies in ontvangst ge
nomen, komende van de Marshall
fonds, de Europese Gemeenschap 
voor Kolen en Staal en uit de zak
ken van onze landgenoten. Onze 
politiekers hebben nooit gevraagd 
wat er met die miljarden gedaan 
werd; ze hebben zelf gunstige kon-
trakiten afgesloten om sardienen, 
wijn en dergelijke profljtopbren-
gende produkten in te voeren; ze 
hebben de Kongolese rijkdom, mits 
vele prebenden, afgestaan aan an
deren en ondertussen durfden ze 
niet hardhandig optreden in ons 
land tegen de doodgravers van on
ze ekonomle. 

Want, we moeten alleen de beurs
berichten maar lezen om aan te 
voelen dat ons land op de rand van 
het bankroet staat door de schuld 
van de ellendigste geldvermorsing, 
die ooit In Europa plaats had. 

De bittere vruchten van dat alles 
plukken niet zij die gedurende ja
ren uit de korruptie van onze fi
nanciële en ekonomlsche kringen 
alle voordeel haalden; neen de bit
tere vruchten worden geplukt door 
weerloze mensen, die door hun zelf_ 
genoegzame politiekers steeds maar 
braaf en dom gehouden worden. Die 
weerloze mensen zijn onze honderd
duizenden Vlaamse werkmensen, 
die samen miljoenen minder ver
dienen dan hun Waalse landgeno
ten. 

Meestal is het moeilijk om aan 
al die mensen te doen aanvoelen 
hoe ze bij de bok gedaan worden, 
behalve als de tegenstelling zelfs 
aan blinden duidelijk wordt. 

In West-Vlaanderen, waar nooit 
een ernstige Inspanning gedaan 
werd door onze regeringen om werk 
te bezorgen in eigen land, maar 
waar men alles in het werk stelde 
om onze werkkracht weg te sturen 
naar Frankrijk, daar voelen onze 
grensarbeiders nu aan den lijve hoe 
ze beloond worden door maar steeds 
braafjes voor Van Acker of voor 
Van Cauwelaert te stemmen. 

In Oost-Vlaanderen, waar sedert 
de middeleeuwen het bedrijvlgste 
volk woont van dit land, heeft de 
staat, toen de industriële omwen
teling van de 19de eeuw plaats 
greep, geen ernstige poging in het 
werk gesteld om tijdig te zorgen 
dat deze vlijtige zwoegers konden 
overgeschakeld worden naar andere 
nijverheden. Duizenden moeten uit 
hun provincie om toch maar ergens 
als metser, als koolmijner of sjou
wer wat werk te vinden. En als er 
geen werk is, dan denkt de staat er 
niet aan om te doen zoals hij met 
de Borains wil doen : miljoenen be
steden om de mensen een ander 
vak te laten leren. Iedereen trekke 
zijn plan ! 

In Brabant is er meer werk, maar 
door de schandelijke zorgeloosheid 
van onze regeerders woeden daar 
de pijnlijkste gevolgen van de so
ciale taaimuur. Een verkoopstertje 
moet maar zien dat ze buiten haar 
Nederlands ook Frans kent, maar 
de vetbetaalde postjes gaan naar 
hen die weigeren de taal van de 
meerderheid in dit land te leren. 
In Brabant ontsteelt dit onrecht
vaardig stelsel aan het Vlaamse 
volk jaarlijks miljoenen franken. 

In Antwerpen voelt ledereen de 
gevolgen van zorgeloze regerings-
politlek. Brussel wordt opgeblazen 
tot waterhoofd, krijgt wegen, die 
eerder de weelde van sommigen 
eerder de weelde van som
migen dient dan de ekono
mlsche belangen van het land. 
Antwerpen het hart van ons 
bedrijfsleven wordt gewurgd en 

verwaarloosd en als het stand 
houdt, Is het enkel te danken aan 
de taaie werkkracht en de vinding
rijkheid van zijn handelaars en nij
veraars. Deze laatsten moeten ech
ter nooit < Dank u > zeggen aan 

hun politieke mandatarLssen ! 
Tenslotte Limburg en de Ant

werpse Kempen. Deze meest ideale 
streek om een moderne nijverheid 
op te richten heeft de pijnlijke eer 
een der moderne wereldwonderen 
te zijn. Vijftig jaar geleden ont
dekte men er steenkool; in eender 
welk land zou dat op een twintig
tal jaren een ware ommekeer heb
ben gebracht en een welvaart heb
ben verzekerd aan iedereen. Bij ons 
niet : bij ons werd verhinderd dat 
er nijverheid en welvaart kwam en 
zorgde men alleen dat Limburg 
braaf zijn steenkolen afstond om 
er kilometers vandaan een bloed-
armoedige bevolking mee te over
rompelen en meer werk te verschaf
fen dan hun streek kon slikken. 

Ziedaar de bittere vruchten, die 
we plukken in dit land. Bidden, 
vloeken en zingen zal niet helpen, 
dat weten we door jarenlange on
dervinding. Het enige wat nog hel
pen kan is eendrachtig al de macht 
die we hebben samenbundelen en 
streven naar het herstellen van het 
ekonomisch evenwicht in dit land. 
Vlaams geld moet voor Vlaanderen 
gebruikt worden ! Onze partijen 
moeten losgerukt worden van hun 
Waalse vleugels, onze vakbonden 
moeten Vlaamse vakbonden zijn, 
die zich van de Waalse belangen 
niets aantrekken en onze vertegen
woordigers In eender welke natio
nale vereniging moeten er optreden 
als fiere Vlamingen, die Ijveren 
voor Vlaamse rechten en niet ala 
knikkers en onderworpenen. Al wie 
Vlaming is moet zich door dik ea 
dun Inspannen voor Vlaamse be
langen en dan, maar dan alleen zal 
het veranderen. 

De kans voor hén bestaat dat te
gen de tijd der onafhankelijkheid, 
de socialistische partij ook in Kongo 
een machtspositie Jieeft ingenomen. 
Mits een lidkaart van de partij, 
kunnen deze dubbele zwarten dan 
rood worden, dus clviek en zonder 
smetten 1 

Vlamingen hier en in 
Kongo, let op uw saeck ! 

De onlusten in Kongo zijn een 
prachtige gelegenheid geweest om 
de oplossing der taalkwestie voor 
de Vlamingen, voor de Vlaamse ko
lonialen In het bijzonder, voor de 
zoveelste keer op het achterplan te 
duwen ! 

Hebt U ergens gelezen dat minis
ter Van Hemelrijck de besturen der 
Vlaamse Vriendenkringen heeft 
ontvangen ? Nergens ! Men moet 
gebrand en geplunderd hebben, of 
straten en spoorwegen hebben op
gebroken, of gemeenrechtelijk zijn 
veroordeeld of de minister een var
ken hebben genoemd om door zijne 
Excellentie met een vraaggesprek 
te worden vereerd ! 

Aangezien de Vlamingen hoger-
genoemde heldendaden nog niet op 
hun aktief hebben genieten ze in 
het huidige politieke leven geen 
aanzien meer ! 

Intussen zijn de ontwerpen over 
de homologatie der akademische 
graden in Kongo, op voorstel van 
de Koloniale Raad (vier Vlamingen 
op twintig leden) door de Koning 
gedekreteerd. 

De Kongolezen krijgen In het 
middelbaar onderwijs de keuze tus
sen Nederlands en Engels als twee

de verplichte taal ! Een vreemde 
taal wordt dus op dezelfde voet ge
steld als de taal der meerderheid 
der Belgen. Prachtig voorbeeld van 
civisme I 

Einde december '58 werd door het 
ministerie van Koloniën en Roean-
da enz. een bekwaamheidsexamen 
Ingericht om een wervingsreserve 
aan te leggen voor onderwijzend 
personeel voor de officiële vak
scholen in Kongo. 

In welke taal zijn die examens 
af te leggen ? Alleen in het Frans, 
vrienden ! Voor Kongo blijft het 
altijd en al Frans wat de klok slaat! 

Waartoe dient tenslotte de ver-
nederlar •'g van ons onderwijs ? 

En c'a Nederlandse afdeling aan 
de Universiteit van E' stad ? Die 
wordt voortdurend gesaboteerd ! En 
dit is de enige die we in Kongo heb
ben. Aan Lovanium is geen plaats 
voor een woord Nederlands ! 

Om te sluiten hernieuwen we on
ze oproep, in dit blad op 15-6-57, 
ja Vlaamse vrienden In juni '57 
straks twee jaar geleden, tot de vla-
mingen in Kongo gericht : « Stel 
U onvoorwaardelijk aan de zijde 
der Kongolezen in hun strijd voor 
onafhankelijk Kongo. Eenmaal zo
ver, zullen de Kongolezen nog tech
nici nodig hebben en dan komen 
vooral de Vlamingen in aanmer
king ! Vlamingen let op uw saeck 
en op die van uw kinderen ! > 

5 m\i 
Antwerpen 
Amnestie -betoging 

N* . - • 

Abonneer nu op 
de Volksunie 

stort 100 F. op post-
giro 54.45.46 van 
W. Jorissen - Brussel 

Herderlijk schrijven 

van het 

Portugees Episkopaat 

€ Er zijn lieden die er de 
in Portugal van beschuldige. 
bonden te zijn aan de polUi^-ie 
toestand, hierbij de enkelvoudig
heid en onafhankelijkheid verge
tend van het mandaat dat ze van 
haar goddelijke stichters ontving. > 

« De eigenlijke zending van de 
Kerk op het godsdienstig en.mo
reel gebied wordt verward met een 
politieke zending van bescherming 
of ondergeschiktheid aan de staat, 
indruisend tegen de aard van de 
Kerk. > 

De katoliek, aldus de bisschop
pen, is vrij te oordelen welke mid
delen hem het meest geschikt lij
ken om zijn katolieke opvattingen 
te doen zegevieren. 



JOSEPH MERLOT en «[««ww^ 

HFT WAALSE FEDERALISME 
\vij zouden aan onze lezers te-

kortdoen Indien we het heengaan 
van de grote voorvechter van het 
Waalse federalisme, Joseph Merlot, 
ongemerkt lieten voorbijgaan. Deze 
vinnige bedlende van Seralng be
gon zijn loopbaan In de eerste ge
lederen van het socialisme voor 
1914-18 op het syndikale en ge
meentelijk . vlak. HIJ werd parle
mentslid in 1924 en minister van 
verscneldene departementen van 
1930 tot 39 en van 46 tot 49. In 1945 
werd hij Minister van State. Gedu
rende de oorlog verbleef hij In 
Diiltse kampen vanaf 1943. 

Joseph Merlot zat verschillende 
Waalse kongressen voor o. m. het 
befaamde kongres van 1945 waarop 
1500 afgevaardigden werden geteld 
en waarop de meesten zich uitspra
ken voor federalisme. 

Mede onder zijn Invloed nam het 
Waalse federalisme na de Jongste 
oorlog zulk een omvang, dat het 
kongres van de Waalse socialisten 
te Bergen zich in 1947 eenparig er 
voor uitsprak (voorzitter Buset in
begrepen). 

De regering Van Acker, 54-58, be
stond voor de helft uit Waalse fede
ralisten. Wij weten zo weinig af 
van de Waalse autonomlegedachte 
en er wordt van de kant van de 
Llbre Belgique (Merluchon ?) en 
van het Belglclsme zoveel kleine
rend gepolemiseerd dat het goed is 
te herinneren aan de grote en op
rechte bezieling en aan de omvang 
die de beweging heeft. 

Einde 1953 hebben Van Belle en 
Merlot bij de grondwetsherziening 
ook de bevoegdheid tot federale 
herziening bepleit. In de kamer van 
volksvertegenwoordigers verwierf 
hun voorstel op 14 oktober 53, 33 
stemmen tegen 136 bij 18 onthou
dingen, In de senaat op 25 februa

ri 1954, 39 stemmen tegen 105 bij 
6 onthoudingen. Vrijwel alle Waalse 
socialisten en liberalen stemden 
voor, de Brusselse socialisten ont
hielden zich. Het was een eerlijke 
nederlaag na een moedige strijd, 
moediger dan de negatieve houding 
van de C.V.P. waarvan velen tegen
stemden, hoewel ze de zaak gene
gen waren, en zich verveeld voel-

, den In het gezelschap van de Brus
selse super-patriotten, met dewelke 
zij samen de eenheidstaat verde
digden nadat gans het kristelijk 
Vlaanderen zich na 1936 voor het 
federalisme had uitgesproken zon
der dit standpunt ooit openlijk te 
hebben herzien. 

Zo bleef de Waalse minderheid 
alleen het wapen der federalistische 
chantage open en hiervan heeft zij 
duchtig gebruik gemaakt terwijl 
wij ons lieten onttakelen in 
een slechte verweerpositle van uni
taire Belgen ! Maar mogen de Vla
mingen het hen ten kwade duiden, 
zij die zelf geweigerd hebben de 
handschoen op te nemen om België 
te herstruktureren ? 

Het bewijs dat er met de Waalse 
federalisten land te bezeilen valt, 
vindt men ondubbelzinnig uitge
drukt In het tweezijdig ontwerp 
van federalisme uitgaande van het 
Vlaams-Waals kollege. 

In de memorie van toelichting bij 
het hoger vernoemd voorstel tot 
grondwetsherziening Ingediend op 
6 oktober 1953, geven de auteurs 
Van Belle en Merlot enkele be
schouwingen die even goed uit een 
Vlaamse pen konden gevloeid zijn. 

€ De door de minimalisten in de 
Bijzondere Commissie verdedigde 
stelling volgens welke slechts de 
artikelen moeten herzien worden, 
die betrekking hebben op de aan 
supranationale organismen te ver

lenen machten, Is geenszins ge
rechtvaardigd. ' 

Het Belgisch probleem moet niet 
enkel opgelost worden op het Inter
nationaal plan, maar ook op het 
binnenlands plan. Moet er nog op 
gewezen worden dat de kwestie 
reeds op dit plan was gesteld, lang 
voor er sprake if&s van supranatio
nale organisatie ? 

Wie beweert dat de kwestie nog 
niet rijp Is, Is ziende blind : immers 
een geheel gewest eist met over
grote meerderheid de Invoering van 
het federalisme, terwijl zich in het 
andere gewest een gelijkaardige 
strekking begint af te tekenen. Door 
de bespreking van de kwestie In de 
komende grondwetgevende verga
dering te willen verhinderen, zou 
men blijk geven van een onaan
vaardbaar sectarisme en van een 
imperialistische nelging die zeer ge
vaarlijk kan zijn voor het land. > 

Volgende verklaring van een aan-
dere Waalse voorman wijlen Troclet 
senior, afgelegd in de eerste wereld
oorlog, en die even goed van Mer
lot had kunnen zijn, situeert zeer 
goed dit terrein van ontmoeting 
dat we met de Walen bezitten : 
« Dit projekt is geïnspireerd door 
een grote liefde voor Wallonië en 
Vlaanderen. Volgens de ontwerper 
zijn deze twee schone landstreken 
geroepen om zijde aan zijde te le
ven in het stevige en geliefde kader 
van België, maar het zou ren 
dwaasheid zijn, dat de ene de andere 
zou willen verdrukken of haar taal 
en gedachtenwereld opdringen. De 
voorgestelde hervorming legt een 
zeer verheven taak weg aan de 
hoofdstad. Het is dus een patrio-
tisch voorstel in de ruimst en meest 
gezonde zin van het woord. 

D. D. 

DE VLAAMSE STRIJD 

GunsHge Vooruilzichlen? 
In het boek van Dr F. Van Heek 

< Het geboorte-niveau der Neder
landse Rooms-Katolieken > worden 
Interessante demografische vast
stellingen gedaan en sociologische 
beschouwingen gewijd aan de zich 
ontvoogdende minderheidsgroep der 
katolleken in Nederland. 

Uiteraard zijn zekere parallelen 
te trekken met de vlaamse ontvoog
ding In België. 

Het lijkt ons belangrijk te ver
wijzen naar eekere sociaal psycho
logische begrippen van de Am"erl-
kaanse socioloog Lewin die in dit 
boek worden ontleed (p. 147 tot 
149), Het begrip ambitieniveau (le
vel of aspiration) is In de laatste 
decennia een belangrijk hulpmiddel 
der sociale psychologie geworden. 
Samen met het tijdsperspektief Is 
het van groot belang voor het mo
reel en voor de prestaties van Indi
vidu en groep. 

Lewln doet hierbij allerlei vast
stellingen : een goede groepsgeest 
eist een hoog gesteld, boven het al
ledaagse leven verheven doel en 
daarnaast een groepsinspanning 
met konkrete tastbare handelingen 
In de richting van dit doel. Een 
hoog maar niet Irreëel ambitie
niveau bevordert het groepsmoreel 
en zijn mogelijkheden. Omgekeerd 
leidt een hoog groepsmoreel tot een 
tijdsperspektief over lange afstand. 
Heeft een groep voor korte of lan
gere tijd met bijval haar doelein
den nagestreefd, dan zal zij haar 
volgend doel betrekkelijk hoog stel
len. Immers zij heeft vertrouwen 
gekregen in eigen kunnen. 

Dit alles experimenteel vastge
steld door Lewln, Is ook op de 
Vlaamse Beweging toepasselijk. 

De betrekkelijke doorbraak der 
Vlaamse Beweging in de Jaren der
tig heeft vele kettingreakties te
weeg gebracht en haar doel steeds 
hoger doen stellen. Het gehele kris-
telljke en r°chts treoriënteerde 

Vlaanderen was op het pohtieke 
plan spoedig gewonnen voor een 
wijdse Vlaamse autonomie gedachte 
In federaal verband. Het Ideaal 
stond scherp getekend en er was 
geleidelijke vooruitgang In een op
timistisch klimaat, hoewel het voor
uitzicht van de nakende oorlog het 
ritme der verwezenlijkingen had 
vertraagd. Ook het linkse Vlaande
ren stelde hoge Vlaamse eisen. Nie
mand ontkwam aan het dynamisme 
der Vlaamse opmarsj naar zelf
beschikking als eindterm van de 
Vlaamse ontvoogdlngsstrijd. 

Niemand had vroeger het doel zo 
hoog durven stellen. Tegen de voor
avond van de tweede wereldoorlog 
was de stemming zo ver dat men 
het doel steeds hoger en verder ging 
stellen en dat men zelfs het doel 
verplaatste van de strijd tegen een 
onbegrijpend unitair staatsbestel, 
In de richting van een nleuwsoortig 
staatsoverzicht. Hierbij ging men 
de konkrete, sociale en demokra-
tische aanloop der Vlaamse Bewe
ging soms zelfs over 't hoofd zien, 
wat een zeer rampzalige terugslag 
had. Het doel moet redelijk verant
woord en evenwichtig blijven. 

Na de tweede wereldoorlog stortte 
alles ineen a's een kaartenhuisje en 
werd zelfs de meest onschuldige 
Vlaamse aktie in diskrediet ge
bracht en geofferd op het altaar 
van het Belgisch conformisme dat 
thans opnieuw meer en meer be
twijfeld wordt en afbrokkelt. 

Het ineenstorten van een hoog
gestemd Vlaams Ideaal en ambitie
niveau heeft ons na de oorlog tot 
alle mogelijke lafheden en neder
lagen geleld, op de meest verschei
dene terreinen van ons volksleven. 
De geleidelijke hergroepering rond 
bepaalde konkrete noden en objek-
tieven met geleideUjke vooruitgang 
heeft ook het Vlaamse ideaal gelei
delijk hersteld en het Vlaamse 
groepsbesef versterkt. 

Een groot probleem ter zake be
treft de Juiste verantwoording van 
de na te streven sociale doeleinden 
teneinde tot een maximaal herstel 
van het Vlaamse vertrouwen en 
groepsmoreel te geraken. 

De Vlaamse autonomie in fede
raal verband biedt juist dit hoogge
stemd, verantwoord en afgetekend 
ambltieobjekt want de beschikking 
over eigen politieke oiganen en 
gezagsvormen doet alle hefbomen 
en waarborgen a n de hand in ge
lijk, welke richting. Op zichzelf ech
ter volstaat dit streven niet. Het 
komt er op aan dit Ideaal te toet
sen aan de konkrete nood en strijd 
van elke dag om arijn hoge sociale 
en demokratlsche Inhoud meer en 
meer te doen aanvoelen, en gelei
delijk vooruitgang te maken Ln de 
goede richting. 

Kort voor de tweede wereldoorlog 
was Vlaanderen goed op weg naar 
een volwaardige politieke ontvoog
ding. De verzuchtigen reikten hoog 
en er was een gimstJg tijdsperspek
tief dat zich aftekende. Iedereen 
heeft ondervonden hoe deze belde 
bestanddelen na de oorlog werden 
ingedrukt, door een geestelijke te
genaanval en door een niets ont
ziende lijfelijke onderdrukking. 

Het heeft er thans opnieuw de 
schijn naar dat de Vlaamse zede
lijke en politieke macht zich gelei
delijk aan herstelt. Vlaanderen 
herkrijgt zijn geestelijke en poli
tieke spankracht, nadat het was 
neergesmakt. De katalyserende 
werking van een eigen Vlaamse 
partij is hierbij van evengroot be
lang als het even noodzakelijk be
staan van Vlaamse werking buiten 
partijverband. Elk op hun gebied 
brengen ze de Baak vooruit en 
scheppen gezamenlijk een gunstig 
moreel klimaat Toor TerwezenliJ-

SWe^ uit "Nederland 

Een leken oon de wand 
De verkiezingen in Neder

land zijn evenals de voor
afgaande propaganda ver
lopen ln voorbeeldige degelijkheid 
en publieke zindelijkheid. Er was 
werkelijk geen vuiltje aan de lucht. 
Met uitzondering van een rel door 
halfwassen Jeugd veroorzaakt rond 
het Nationaal Monument op de Dam 
was alles van een teleurstellende 
rust en onverschilligheid. Het is in 
Nederland echt zover gekomen dat 
men weleens een behoorlijke herrie 
zou willen zien. De resultaten van 
de verkiezingen hebben die wens 
nog versterkt. Wat al illusies en 
zinsbegoocheling wordt er nu niet 
in krant en radio ten toon gespreid! 
Er is een grote verschuiving naar 
rechts en de communisten leden 
groot verlies ! Ik geloof er niets 
van, want het is zelfbedrog. Er ligt 
alleen enige reden tot vermakelijk
heid in de grote moeite die de par
tijen zich geven om aan te tonen 
dat zij onder geen beding kunnen 
geprofiteerd hebben van commu
nistische stemmen. 

Wie aandachtiger toekijkt ont
dekt vrij spoedig dat de uiterst 
linkse partijen, die al dan niet uit 
de ogenschijnlijke verscheurdheid 
der communisten zijn voortgekomen 
nu meer stemmen behaald hebben 
dan de communistische moeder
partij in 1956. En dan moet men er 
nog bij bedenken dat vele commu
nisten den linker vleugel der socia
listen zijn gaan versterken uit te
leurstelling over de tweespalt tus
sen hun voorgangers. De grote 
winst der Liberalen, die zeker ge
ringer is dan zij hadden verwacht, 
is voortgekomen uit den neergang 
der confessionele partijen en voor 
een deel uit de terugkeer van vele 
min of meer conservatieve Heden, 
die geschrokken zijn van de agres
sieve toon van Vermeer, Burger en 
anderen. Daarenboven is de oude 
heer Drees van het socialistische 
toneel verdwenen. De matiging is 
daardoor onwaarschijnlijk en de 
theorie van een belastingconsulent 
gaat overheersen. Neen, er kan 
geen twijfel aan zijn : het Neder
landse volk is linkser en roder ge
worden, ten koste van het geloof 
in het Christendom. De winst der 
Liberalen, een uiting van reactie, 
is te klein om bemoedigend te zijn. 
En ook de Liberalen zijn tot nog toe 

rose getint geweest. 

Kleurloosheid en onverschillig
heid zijn troef, Jammer genoeg Is 
de waakhond van Nederland, Prot. 
Gerretson voor goed verdwenen. 
Een andere professor, de heer Rom-
me heeft, als geen andere, zeggen
schap over de toekomst van volk 
en land. Hij kan nog beslissen. 

Hoe lang nog ? Zal hij, toege
vend aan de Christen-riemocraten, 
een nieuw monster-verbond aan
gaan met de socialisten ? De eisen 
dezer heren zullen ongetwijfeld 
hoger zijn dan voorheen. Geeft 
Romme toe, dan is het hek van de 
Dam. Dan wordt alles genlveleerd 
tot onbeduidendheid en dan valt 
er straks, dok in het fameuze Be-
nelux-Verband niets meer te bou
wen, noch Vlaanderen, noch Neder
land; noch Noord, noch Zuid. Dan 
is er alleen nog de kosmische be
zinning van Julien Kuipers en van 
de zachte eitjes der internationale 
brigade. Nu moet er een Mande
ment van de bisschoppen komen I 
Nu moet Mgr. de Smedt met dood
zonde dreigen, dat het gehoord 
wordt tot ln de kamer van Prof. 
Romme ! Nu, anders is het te laat. 

Het was een betekenis vol toeval 
dat op de dag der Nederlandse 
verkiezingen een vliegtuig uit Can
nes neerstreek op Schiphol. Er uit 
Slapte een knap meisje met niets
zeggend poppe-gezlchtjc. Duizende 
lieden stonden haar op te wachten 
met .spandoeken en Jubelden haai 
toe. En de kranten wijdden ko
lommen aan haar verschijning. Ei 
was een bittere kop bij : Teddy won 
de verkiezingen ! Het meisje had 
in Cannes een zang-wedstrijd ge
wonnen met een liedje zonder In
houd en zonder betekenis : « Een 
beetje ! ». Het laatste verklein
woord dat aan de Nederlandse 
woordenschat wordt toegevoegd als 
een symbool van de hulskamer : 
een kopje, een dotje, een dubbeltje 
en een beetje ! Er zijn er nog veel 
meer en ze tekenen de onbedui
dendheid waartoe Nederland uit 
lamlendigheid verviel. Vlaanderen 
let op Uw zaak ! Niet uit Nederland 
maar uit Vlaanderen komt de red
ding onzer Nederlandse kuituur. 

Let op uw Zaak en steek des
noods de Geus ln top! Hoe eer, hoe 
liever. 

MARCEL MATTHYS 

Onder de t o r e n 
Het sinds maanden met spanning 

verwachte boek van Marcel Mat-
thijs Is verschenen. 

Zeggen we maar onmiddellijk dat 
degenen die gesi>ann€n wachtten 
op het verschijnen van het werk ln 
hun verwachtingen niet zullen be
drogen worden. 

Het werk dat een 300tal bladzij
den beslaat speelt zich af op 24 uren 
tijd onder de Halletoren te Brugge 
in de bloedige septemberdagen 1944 
toen de schrijver naast zovele an
deren kennis zou maken met het 
patriotisch janhagel. 

We vinden ze er allemaal onder 
de gevangenen : alle soorten volks
mensen În intellektuelen met hun 
verscheidene reakties. 

De trouw van de meeste volks
mensen, de angst van sommige an
deren; het fanatisme, het clnlsme, 
het filosofische of het laffe en de 
houding van de Intellektuelen. 
(Hierbij denken we vooral aan de 
tekening van de strijdbare, fisisch 
krachtige dichter. Jan Dhoest, die 
heel zijn vroegere levenshouding 
verloochent). 

Ook het verzet is prachtig gete
kend : de kommunist Conrad Ver-
recas en de oprechte patriot als uit
zonderingen naast de kleine helft 
kleinere mensen die proberen er 
munt uit te slaan en de andere 
helft de blufferlge nietsnutten. 

Pet boek Is van een verbluffend 
realisme. De schrijver houdt niet 

van overdrijven maar spaart ook 
niemand. Een socialistisch volks
vertegenwoordiger, een dominee en 
een priester slaan een meer dan 
pijnlijk figuur wanneer ze gekon-
fronteerd worden met de ideeën die 
ze beweren aan te hangen. 

Op zijn best is Marcel Matthljs 
wanneer hij de uitspattingen be
schrijft (zo de figuur van Jan Elek-
triek die voor de Duitsers aan de 
Atlantlekwal werkte en ln septem
ber '44 een bende plunderaars aan
voert) en bij de beschrijving van 
de gewone volksmens. BIJ dit laat
ste zal hem geen enkele andere 
Vlaamse schrijver overtreffen in 
het weergeven van de typische re
deneringen en van de drastische 
woordenschat. Marcel Matthljs 
kent zijn volk. 

Van de werken die we van Marcel 
Matthljs lazen vinden we « Onder 
de Toren > het beste, het levens
volste. Alleen van de nochtans In
teressante geschiedenis van de Rus
sische Marfa Rastakow en van de 
d'Haelterts vinden we dat ze nogal 
lang uitvalt. 

Wie Matthljs volgt of wil leren 
kennen en zeker degenen die in 
soortgelijke omstandigheden ver
keerden ln '44 dienen beslist « On
der de Toren » te lezen. Het zal 
blijven behoren tot de allerbeste re
pressieliteratuur. 

Verkrijgbaar door storting van 
115 F. op giro 4367.52 van Marcel 
MatthiJs - Oedelem. 
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M/0^i4^f^ 
Ook achteruitstelling? 

We verzoeken onze briefwisselaars hierbij nogr eens dringend korte 
brieven te willen schrijven. Een toevallige lezer A. B. uit Grimbergen 
schreef ons een brief met kritiek met de uitdaging hem op te nemen Ver
mits de brief geen zuivere scheldbrief is zuUen wij dit doen. Hij vergt ech
ter antwoord In hetzelfde nummer. Daar we thans geen plaatsruimte 
daarvoor hebben stellen wc brief en antwoord één of twee nummers u.t. 

Voorbeeldig Leger 

Geachte Voll^sunle, 

Het Belgisch leger telt dus onge
veer 55.000 officieren en onder
officieren, en dat voor 30.000 mili
ciens die jaarlijks moeten opgeleid 
worden, met overschotten en gede-
klasseerde wapens, made U.S.A. 

Verwondert het u nu nog. dat 
onze troepen zo goed gedrild zijn, 
en tot de elite van de Nato beho
ren ? 

Men vertelde mij van een gene
raal die ongeveer 200.000 F. pen
sioen trekt, plus daarbij natuurlijk 
pensioen als oud-strijder, oorlogs-
verminkte, enz., enz. 't Zou wel de 
moeite lonen, moesten onze regeer
ders eens de wereld kond doen, 
hoevele gepensioneerden we zo In 
België hebben, en wat dat loUeke 
aan de brave belastingbetalers 
kost ? 

Zou Iemand me kunnen zeggen, 
waarom onze troepen nu nog al
tijd in Duitsland moeten blijven ? 
Ze staan onder 't bevel van een 
Duitse generaal, België ligt aan de 
achterdeur van Duitsland, dus of 
ze hier of daar liggen, maakt be
slist geen verschil. 

Dat de Amerikanen daar blijven, 
die van ver moeten komen, Ls ver
dedigbaar, maar wij ? 1 

Daar zouden miljarden kunnen 
bespaard worden, maar zulks is 
natuurlijk In tegenstrijd met de 
gangbare opvattingen der sabel-
sleperskringan. 

Als ge al dat raar gedoe nagaat, 
dan moet ge niet vergeten, dat de 
mannen van het gebroken geweer 
en van de arbeiders die geen va
derland hebben, sinds de laatste 
oorlog, bijna onafgebroken in 't be
stuur van 't land hebben gezeten, 
dat Spinoy 4 jaar lang minister van 
landsverdediging is geweest, en dat 
ze toch aan heel dien boel geen 
z.'3r veranderd hebben, en juist de
zelfde t rant voeren van alle ande
re politiekers. 

Moesten de leiders uit de socia
listische heldenperiode terug ko
men, ze zouden niet weinig be
schaamd zijn, voor hun profite
rende volgelingen ! 

We horen alle dagen van smok
kelauto's met honderden kilo's bo
ter die langs de Nederlandse grens 
aangeslagen worden. Waar gaat al 
die boter naar toe? Iemand ver
telde ons, dat ze terecht komt In 't 
leger en dat In zekere eenheden bo
ter geëten word lijk kaas. 

A. H. - Gent. 

Amnestie noodzakelijk 

Beste Volksunie, 

« Zo zijn er bij ons twee gevallen 
van de repressie die uitvallen op de 
zonen en waar die mensen geen uit
weg mee weten. De vaders zijn ge
straft geweest, een van die zoons is 
nu reeds twee maanden bij het le
ger, hij is technisch Ingenieur, 
heeft zijn drie dagen gedaan in 
Everberg, dus om officier te wor
den. Nadat ze alles hebben onder
zocht hebben ze natuurlijk vast
gesteld dat de vader geen burger
rechten meer heeft, met het gevolg 
dat de jongen verplicht is gewoon 
soldaat te blijven. Hij heeft even
eens een aanvraag gedaan voor de 
Spoorwegen, moest drie examens 
doen, heeft reeds één voorbij, doch 

• ze hebben ook Inlichtingen geno
men en het is natuurlijk weer de 
mand in. 

Die andere jongen is juist in het 
- zelfde geval. Er moet toch middel 

zijn om daar Iets voor te doen of 
toch tenminste om die ouders te 
steunen en moed te geven. Hoe wil 
men dan dat we vlaamse officie
ren krijgen ? > 

A. S..^ Brusfgt. 

C.V.P.-trekpaarden ? 
In Limburg betogen de mijnwer

kers en de middenstanders en ze 
doen dat terecht, maar wat komen 
die C.V.P.-mandatarissen altijd in 
hun optochten doen ? 

Het werk van de C.V.P.-ers be
stond er sedert 1944 in om in Brus
sel voor hun mijnwerkers en mid
denstanders te ijveren. Toen de 
Volksunie jaren geleden de achter
uitstelling van onze Vlaamse werk-
mensen, boeren en middenstanders 
aankloeg, TOEN moesten de Lim
burgse C.V.P.-kopstukken als sterke 
oppositie geageerd hebben. 

Nu trachten ze het zweet van 
anderen te misbruiken om er zelf 
de vruchten van te plukken of, wat 
erger is, om al dat zweet volledig 
te doen verloren gaan. 

Het is immers de eerste keer niet 
dat de C.V.P. ergens haar pollen op 
legt om te verhinderen dat een be
paalde werking haar zou ontsnap
pen (IJzerbedevaart, jeugdgroepe-
rlngen, enz.). 

Vroeger (we hopen dat het 
VROEGER blijft !) werd de Kerk 
met haar K.A.-groeperingen door 
de C.V.P. voor haar wagen gespan
nen. Dat wordt haar thans gelukkig 
verboden, maar nu klampt die par
tij zich wanhopig vast aan sociale 
organisaties als A.C.V., N.C.M.V., 
enz. Om die organisaties volledig in 
te palmen, heeft men een paar kop
stukken tot senators gebombardeerd 
(eer, waarvoor de Heer Thomassen 
van de mijnwerkcentrale thans ge
lukkig bedankt heeft). Anderen zijn 
echter bezweken voor die schotel 
linzensoep en... maken van hun 
vereniging trekpaarden van een 
partij die nochtans noodlottig was 
en blijven zal voor ons, Vlamingen. 

K. L. - Lommei. 

Het Vlaams manifest 
van het A.C.V. ? 

Een der moordende wapens, 
waarvan de C.V.P. zich bediend 
heeft naast haar bedrieglijke be
lofte aan de geestelijke overheid, is 
het Vlaams Manifest van het A.C.V, 
Welke ledige blaas dat manifest in 
feite is, konden we weeral vaststel
len, toen de « klaagmuur » aan
kloeg dat de statuten van de Kris-
telijke Mutualiteiten, haast uitslui
tend steunend op Vlaams geld, en
kel zouden bestaan in het Frans. 
Pak vast, lichtgelovige, die aan
vaardt dat het A.C.V. en al zijn 
aanverwante organisaties eerlijk 
vlaamsgezlnd zijn. 

Trouwens, over onze -̂  klaag
muur », die zo gaarne de extremist 
uithangt, moeten onze Vlamingen 
zich ook geen illusies maken. Als 
de grote bonzen van de < Stan
daard » bijeenkomen, wordt er ook 
heel veel Frans geparleerd. Het 
flamingantisme van dat blad is 
niets anders dan vogellijm, waar
mee de argeloze Vlaamse vinken 
moeten gelijmd worden. Zoals trou
wens de vroomheid van een Libre 
Belglque kan geklasseerd worden 
bij de vroomheid van de baron uit' 
de 19de eeuw. Al dat bedrog en al 
die zand - in - de - ogen - gooierlj 
kunnen we niet genoeg aanklagen. 
Ons land hangt er mee aan elkaar 
en wij, Vlamingen zijn er altijd de 
slachtoffers van. Masker af van al 
die schamele komedianten. 

P. L. - Tielt. 

Het « Vlaamse » Boek 
Voor de tiende maal werden te 

Antwerpen in januari de dagen van 
het Vlaamse Boek gehouden, dit 
jaar In een grootwarenhuis. Konin
gin Elizabeth woonde de akade-
mische zitting bij en werd door de 
h. Emile BERNHEIM, voorzitter van 
de raad van beheer van de INNO
VATION in het Frans begroet. 

Ooit worden we volwaardig I 
T. - Mortsel. 

Tweepartijenstelsel ? 

Bij de jongste wetgevende 
verkiezingen in Noord-Nederland 
namen niet minder dan 13 partijen 
aan de strijd deel. Onze socia
listische en vooral cevepistische 
vrienden zullen dat natuurlijk ult-
krljten voor achterlijkheid, daarbij 
natuurlijk vergetend dat in Noord-
Nederland tot tweemaal toe een Ko
ningskwestie vermeden kon worden 
— wat hier niemand kon — en dat 
de schoolkwestie in het noorden se
dert een eeuwigheid zo afdoende 
opgelost is. dat het systeem als 
voorbeeld dient voor heel Europa. 

Haast alle partij vormende levens
beschouwingen of belangengroepen 
verschijnen in Noord-Nederland in 
de gestalte van meer dan één par
tij : de socialisten hebben de Par
tij van de Arbeid en de Pacifistisch-
Sociallstische Part i j ; de kommu-
nisten hebben de Kommunistische 
Partij Nederland en de Bruggroep; 
de landbouwers hebben keus tussen 
de Boerenpartij en de Partij voor 
Landbouw en Middenstand; de pro
testanten stemmen voor een Criste-
lijk-Historische Unie, een Staat
kundig Gereformeerde Partij of een 
Gereformeerd Politiek Verbond. 

Tenslotte waren er nog — volledig
heidshalve ! — de Katolieke Volks
partij , de Antirevolutionaire Partij , 
de Volkspartij voor Vrijheid en De-
mokratie en de Pozitief-Nationaal-
Christelijke Unie. 

T. - Brussel. 

Mijne Heren, , 

Over natuurbescherming heb ik 
in Uw blad nog nooit iets gelezen, 
wellicht is dit te veel op het weten
schappelijk; en kulturele vlak om in 
een politiek blad te pas te komen 
nochtans meen ik hierin ook duide
lijk een Vlaamse kwestie te zien. 

In de meeste landen va"n Europa 
worden de schoonste en meest 
karakteristieke landschappen be
schermd als natuurreservaten. Bel
gië volgt met de rode lantaarn en 
zie dan nog eens hoe ze verdeeld 
zijn tussen noord en zuid. Het 
enige staatsnatuurreservaat dat 
Vlaanderen kreeg is de duinen tus
sen De Panne en de franse grens. 

De strijd voor het behoud van de 
Kalmthoutse heide dagtekent reeds 
van rond 1900. Alle wetenschaps
mensen zowel Walen als Vlamingen 
zijn akkoord dat het een onherroe
pelijk verlies zou zijn als dat moest 
verdwijnen. Nochtans Minister Le-
febvre in de kamer van Volksver
tegenwoordigers op 22 januari 1958 
zei : « ...je dois d'ailleurs signaler 
que son caractère scientifique est 
fortement controverse... ». Hierop 
heeft de Ver. voor Natuur en Ste-
denschoon (Carnotstr. 44 Antwer
pen) geantwoord met 49 getuige
nissen die snijden als een mes van 
de hoogste wetenschapsmensen, die 
er in ons land en buitenland te vin
den zijn. Een klop van de voorha
mer zoals nog maar weinig minis
ters beleefd hebben. 

De Kalmthoutse heide is gelegen 
ten noorden Antwerpen vast tegen 
de Nederlandse grens (in Nederland 
loopt ze voort) ligt naar mijn me
ning veel te hoog naar het noorden 
opdat de brusselse politiekers er 
belang zouden in stellen. 

Plaatselijke machthebbers lig
gen op de loer en verzinnen aller
hande middelen en truks om dat 
gebied te verlelijken met het doel, 
toelating te krijgen om het gehele 
gebied te verkavelen als villagron-
den waar dan wel enkele slordige 
miljoentjes van op te rijven zouden 
zijn. Brussel aarzelt maar om aan 
de een of andere partij toe te geven. 
Aan de gemeenschap of aan de 
jakhalzen. 

Ik vind een dringende noodzaak 
van het Kempische landschap, en
kele relikwieën te bewaren voor 
het nageslacht en voor de natuur
wetenschap. Heide is een land-
schapsvorm die in de Germaanse 
landen meest voorkomt en dus zon
der waarde is in de geest van de 
latijnse mens. Nochtans in onze 
jachtige moderne tijd is het goed, 
vooral voor de stadsmens, eens toti 
rust en kalmte te kunnen komen in 
een eindeloos (700 Ha) recreatie
gebied in Gods ongerepte wilde na
tuur, dat is volgens mij nog de 
hoofdzaak van alles. 

Dat de Ver. voor Natuur en Ste-
denschoon (die zich angstvallig 
buiten alle politiek houden) dat het 
niet inbescherming nemen van dit 
prachtig stuk natuur door de Bel
gische staat (waarvoor ze nu al bij
na 50 jaar strijden) nog zelf niet 
tot die konklusie gekomen is dat 
het hier ook een Vlaamse kwestie 
geldt (Vlamingen zijn het niet 
waard hieraan geld uit te geven of 
maatregelen te treffen) verwon
dert mij helemaal niets, omdat ze 
fel gesteld zijn op de sympatic van 
hun waalse zusterverenigingen, die. 
ze hiermee denken te krenken. 

J. V. T. - St Lamb. Woluwe., 

PJC^C 
Priesters en politiek 

Uit het Franse blad « Le Figaro » 
van 12-1-1959 nemen we de woor
den over van Kardinaal Feltin 
aartsbisschop van Parijs over Kerk 
en politiek, die hij neerschreef in 
de « Semaine religleuse de Paris ». 

« Elk priester, als burger, kan en 
moet zijn mening hebben. Maar hij 
is altijd vertegenwoordiger van de 
Kerk in zijn maatschappelijke om
geving en hij moet zich niet in de 
partijstrijd mengen > en de kardi
naal betreurt dat gedurende de 
jongste verkiezingen enkele pries
ters, door woord of daad, deze voor
zichtigheid vergaten. 

Bij de lektuur hiervan zullen ve
le. Vlaams-nationalisten wensen in 
Frankrijk te leven en politieke 
strijd te voeren. In ons land heb
ben we die normale houding van 
de Roomse Kerk nooit gekend. Wel 
integendeel. 

Walen en Vlamingen 

Het maandblad « La Wallonië 
Libre > steekt de draak met « De 
Standaard > omwille van de titel 
« Resultaat van de enquête gepu
bliceerd in Le figaro littéraire » en 
noemt het c un tltre blen néerlan-
dais >. De opmerking is raak. < Uit
slag van het onderzoek versche
nen in L.F.L. > is klaarblijkelijk 
moeilijk om vinden voor een Stan
daard medewerker, 

In f Vraagstukken voor het jaar 
59 » stelt de heer A, Carlier vast dat 
Walen en Vlamingen akkoord gaan 
over drie zaken : 1. Het in het le
ven roepen van kultuurraden, een 
Nederlandse voor de Vlamingen te 
Antwerpen en een Franse voor de 
Walen te Luik. 2. De vastlegging 
van de taalgrens volgens de beslul-
;ten van het Harmelcentrum. 3. D» 
splitsing van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs. Hij hoopt dat 

die hervormingen er zullen komen. 
Daarentegen zijn knelpunten 1. 

De verhoging van het aantal parle
mentszetels. 2. Het uitzuiverings
vraagstuk. 
gij dat de Vlaamse gekozenen 
spontaan, om ons aangenaam te 
zijn, de voordelen die zij .uit hun 
overwicht halen, zullen opgeven > 
vraagt hij. Wat juist is. Inderdaad 
zijn tot nog toe alleen de Vlaamse 
socialisten daartoe bereid of... ge
dwongen ! 

Uit een ander hoofdartikel van de 
hand van Jean-Claude Pirotte, stu
dent, halen wij aan : « Kongo wei
gert Belgische kolonie te blijven. 
Hij heeft recht op zelfregerlng. Wal
lonië weigert arme broer te blijven. 
Zowel als Kongo heeft het recht op 
autonomie. België zal slechts één 
zijn, zonder wrijvingen, zonder 
schokken, zonder overheersingswil, 
In een federale staat in de schoot 
van een federaal Europa. 

Dan zal België bestaan in het 
hart en in de geest van zijn kin
deren ». 

« La Wallonië Libre » steekt an
derzijds echter de draak met onze 
eis voor afschaffing van de talen-
telllng. Volgens haar zou < de gro
te uitstralingskracht van het' 
Frans > ons hinderen. Hier zijn ze 
vooringenomen. Laten we nuchter 
vaststellen dat het Frans als we
reldtaal ver uitgediend heeft en elk 
jaar nog verder achteruit boert. 

Het Frans Is na het Chinees, En
gels, Spaans, Russisch, Hindoestani, 
Japans en Duits nog slechts de 8de 
taal in de wereld. Het Frans hindert 
ons slechts in zover men het ons en 
ons volk gewelddadig wil opdringen. 
Kunnen de Walen dat niet begrij
pen ? Dat zij dit vergelijken met 
hun instelling tegenover het Duits. 
Zij leren ook Duits maar kantten 
zich uit alle macht tegen een Diüt-
se overheersing. Zo ongeveer voe

len wij ons tegenover het Frans. 
Want het is niet de uitstralings
kracht van het Frans die het hem 
doet. De gewone man ziet dat niet. 
Het is de ekonomische macht van 
een eenheidsstaat geen waarborgen' 
kunnen gegeven worden < Geloofti 

In verband met deze wrijvings-
vlakken schrijft hij dat Wallonië ia 
de franstaligen die hem beïnvloedt* 
Hoeveel Intellektaëlen verfransen 
er nog •? Zij zijn nochtans de enigen' 
die die uitstralingskracht zouden 
bemerken ! 

Waarom zich anderzijds spottend 
uitgelaten over het feit dat de jon
ge Vlamingen in Kongo in het Ne
derlands willen studeren? Dat U 
toch de natuurlijkste zaak van d« 
wereld. 

Stippen we ten slotte nog aan dal 
La Wallonië Libre onze vasthou
dendheid tot voorbeeld stelt aan de 
Walen. Wij moeten echter wel : na 
129 jaar ls de Vlaamse strijd n o ^ 
maar halfweg ! 

Misrekening 

Onlangs werd in Frankrijk Mes
sall Hadsj, leider van de Algerijns» 
gematigde nationalisten, geamnes-
tieerd en in (bewaakte) vrijheid 
gesteld. Hij werd blijkbaar losgela
ten met de bedoeling dat hij zijn 
meer doordrijvende- medestrijder 
Ferhat Abbas en diens bevrijdings
beweging de wind uit de zeilen zou 
nemen, nu de Gaulle denkt dat de 
Algerijnen de oorlog moe zijn. 

Dat de GauUe zich hierbij schro
melijk vergist heeft, blijkt al dade
lijk uit het vraaggesprek tussen 
«Le Monde* en Messall Hadsj. Deze 
Het namelijk weten dat hij het Al
gerijns bevrijdingsleger alleen be-

-voegd acht om bij gebeurlijke on
derhandelingen te spreken in naam 
van de Algerijnse natie — wat juist 
ls maar wat de GauUe ten stellig
ste ontkent — en verklaarde verder 
dat de zogenaamde « Algerijnse ge
kozenen » in het Parijse parlement 
in geen geval het Algerijnse volk 
vertegenwoordigen. 

Neen, In Messall Hadsj schijnt de 
Gaulle nog niet de verrader gevon
den te hebben, die hU zoekt. 



K I W-VLAANDEREN 

Arrondissement 

Vcurne - Diksmuide -

Oostende 
Zaterdag 14 februari had te Diks

muide, onder voorzitterschap van 
de Arrondissementeel Bestuurder 
in het lokaal « De Bascuul > een 
vergadering plaats, die niettegen
staande het vrij gure weder door 
een flinke opkomst was geken
merkt. 

Onze Voorzitter, Jan De Bondt 
hartelijke groet en een dank
woord tot de aanwezigen voor 
dankwoord tot de aanwezigen voor 
hun trouw en volharding, waarop 
hij het woord verleende aan Advo-
kaat Landuyt, die in een korte doch 
rake toespraak de moed prees van 
onze militanten en vertrouwens-
mensen die de strijd met verbeten 
Ijver voortzetten, en steeds opnieuw 
bereid zijn zich in te spannen. 

Onmiddellijk daarop werd door 
de leden van de arrondissements-
raad overgegaan tot de verkiezing 
van het arrondissementeel bestuur, 
waarbij achtereenvolgens tot de 
verkiezing van een ondervoorzitter, 
sekretaris, propagandaleider en 
Eiekenkasbestuurder werd besloten; 
deze verkiezing kende een vlot ver
loop, en was gekenmerkt door de 
toekenning van een ruime stem
menmeerderheid aan de verkozen 
kandidaten. 

Werden verkozen : 
Ondervoorzitter : De Pijper. 
Sekretaris : Bultinck. 
Ziekenkas en sociaal dienst

betoon : Provoost. 
Propagandaleider : Devisscher. 
Daarop volgde een boeiende en 

zeer levendige bespreking over de 
m de toekomst te volgen richt
lijnen betreffende abonnementen-
werving, geldinzamelingen en pro
pagandamiddelen. Heel speciaal 
dient vermeld het stoute plan van 
het gewest Gistel-Oostende, dat de 
organisatie leidt voor de oprichting 
van een « Vlaams Huis » te Oos
tende. Mocht deze droom van dui
zenden Vlamingen in de kuststreek 
en de westhoek in vervulling gaan, 
dan zouden we allen redenen heb
ben tot juichen, want dergelijk re
sul taat zou voor gans het arrondis
sement een vruchtbare vlaamse 
werking ten gevolge hebben. 

Een bespreking werd gewijd aan 
de voorbereiding van de groots op
gevatte Amnestiebetoging te Ant
werpen op 5 april a.s. Op deze dag 
zouden ontelbaren moeten gaan ge
tuigen van hun onwrikbaar besluit, 
nu eens eindelijk een einde te stel
len aan de schandelijke repressie-
gevolgen, en de regerendede par
tijen gaan bewijzen, dat het hen 
heilige ernst is. 

Autobussen zullen ingericht wor
den aan de uitzonderlijke prijs van 
50 F. per deelnemer. 

Tot slot nam onze trouwe leider 
Jan De Bondt nogmaals het woord, 
en spoorde ons aan tot onvoorwaar
delijke trouw en een sterk geloof 
om ons Vlaams ideaal te beüjden. 
« Slechts in een aanhoudende her
haling en een totale toewijding 
aan de Vlaamse zaak kan Vlaande
ren gered worden ». zo riep hij uit. 

Het slotwoord werd gehouden 
door meester Landuyt, die ver
klaarde, dat we allen ledenen heb
ben tot vreugde vermits op heden 
aan elkeen zijn taak en verant
woordelijkheid werd opgelegd, en 
organisatie van de Volksunie in het 
arrondissement thans een feit is; 
met een stevig kader kan worden 
doorgezet. 

Wij hoeven niet onder te doen 
voor geen enkele kleurpartij, zo zei 
hij , vermits onze streving een ern
stige en gemeende vlaamse natio
nale is, terwijl alle andere partijen 
slecht hun kiezers hebben bedro
gen; niet wij hebben een slag ver
loren, m.aar zij. de goedgelovige vla-
mingen, die nogmaals hun vertrou
wen schonken aan de C.V.P. die 
(thans het meest gemene en grofst* 
bedrog en verraad gleegt aan het 
ylaamse volk. 

J^fW^ 

De vergadering eindigde in een 
stemmige atmosfeer en werd nog 
met een gezellig onderonsje tot in 
de late avonduren voortgezet. 

De Sekretaris, 
Bultinck. 

Arrondissementsvergadering 
Zaterdag 21 februari, 17 uur, 

Bierhuis « De Baskuul >, Station-
ï)lein - Diksmuide. 

Roesela re 
Bij het vernemen der aanhouding 

van Prof. Fr. Daels stuurde de 
Volksunie, Roeselare, volgend tele
gram aan minister Merchiers : 

« Dulden niet langer aanhouding 
Daels. Eisen onmiddellijke invrij
heidstelling van deze hoogstaande 
Vlaamse voorman. > 

AMNESTIEVERGADERING 

Op zondag 22 maart heeft in 
Vlissingen om 10 u. een vergade
ring plaats, bedoeld als voorberei
ding voor onze amnestiebetoging 
te Antwerpen in april toekomende. 
Als sprekers werden uitgenodigd 
Dr. Wouters, Dr. Devoldere en ad-
vokaat G. Van In. 

Brugge 
DE WERKING VAN HET 
PLAATSELIJK AKKOORD MET DE 
C V P . 

De verkiezing van dr. Opdebeeck 
als onafhankelijke op een lijst van 
de C.V.P. namens alle vlaamsgezin
den, maar dan alleen mogelijk 
dank zij een .overeenkomst met de 
V.U.-Brugge, heeft tot nog toe alle 
redenen tot tevredenheid gegeven. 
Dank zij de druk van de Vlaamse 
openbare mening werd een ander 
jong raadslid, dat samenwerkte 
met Dr. Opdebeeck, tot lid van het 
schepenkollege geïbzen. Het gaat 
om de jonge advokaat F. Van den 
Broele, die schepen van financiën 
en kuituur is geworden. Hij heeft 
zich tot op heden lenig en handig 
bewogen, bij zoverre, dat zelfs de 
socialistische oppositie op een ze
ker ogenblik tijdens de bespreking 
van de begroting een beroep deed 
•« op de gekozenen van de V.U. >, 
om een einde te stellen aan de 
franskiljonse drijverijen van EBES, 
de elektriciteitsmaatschappij. Het 
ging om het rondsturen van frans-
talige uitnodiging voor kookverto-
ningen. De B.S.P. heeft dus ook de 
taalwet ontdekt. Haar woordvoeder 
dreigde zelfs een klacht in te die
nen bij het gerecht, indien iets 
dergelijks zich nog zou voordoen ! 
De vervlaamsing van het kultuur-
Icven en de prikkeling ervan is een 
volgende taak voor de vlaamsge-
zinde raadsleden in de stad Brugge. 
De op te richten kultuurraad zal 
daarin van doorslaggevende bete
kenis zijn. We hopen, dat de nieuwe 
schepen zich hiervan zal bewust 
zijn. Het is ten andere zo, dat bij 
de samenstelling van de stedelijke 
kommissies de meerderheid met de 
wensen van de V.U. moet rekening 
houden, en ten minste een plaats 
moet inruimen voor mensen, die 
het vertrouwen van de vlaams-
gezinde openbare mening genieten. 
Het zou onaanvaardbaar zijn, moest 
de CV P. stelselmatig pogen, volks-
vreemde personen in de kommissies 
binnen te smokkelen. Ook hier moet 
het akkoord werken : voor de aan
gebrachte stemmen horen enkele 
mandaten in de kommissies aan 
mensen toe te komen, die ook het 
vertrouwen van de V.U.-Brugge ge
nieten. In het tegenovergestelde ge
val komt het akkoord van septem
ber 1958 in het gedrang. 

ABDIJ VAN ZEVENKERKE ZET 

DE KLOK 100 J.4.4R TERUG 

Na een moeilijke « kiesstrijd > is 
er te Zevenkerke een opvolger ge
kozen voor Dom Nève, op rust 
gaande abt. Er waren 3 stemmingea 
nodig, om Dom Ghesquière aan de 
leiding te brengen tegenover de 

jongere Dom Veranneman. Deze 
laatste werd vooral gesteund door 
de paters-missionarissen In Kongo. 
Hij was een kandidaat, die op volks 
gebied voldoening zou geschonken 
hebben. Nu heeft de abdij een nieuw 
hoofd, dat geen woord Nederlands 
spreekt ! Zo gaan de paters van Ze-
venkerken mee met hun tijd, In de 
averechtse richting. Ze zijn dan 
verwonderd, dat ze meer en meer 
een afgezonderd eiland worden In 
een door en door Vlaams gewest. 

DAELS VRIJ 
Na de terugkeer van professor 

Frans Daels werden In het Brugse 
overal kalkopschriften aangebracht 
met de woorden « Daels vrij ! » Een 
eerste werking in het raam van de 
algemene amnestiebcweging, die 
dit jaar sterker dan ooit zal zijn. 

E. B. 
WEST-VLAANDEREN 
Provinciaal Zangfeest. 

Sinds geruime tijd bestaan over 
gans West-Vlaanderen een tiental 
kernen van het Algemeen Neder
lands Zangverbond. Op de laatste 
vergadering werd besloten een pro
vinciaal zangfeest in te richten te 
Rumbeke op zondag 12 april. Ieder
een houde die datum vrij ! 

genoeg niet de aandacht wordt ver
leend die ze verdient. 

De Idee van de noodzakelijkheid 
om OOK OP SOCIAAL GEBIED — 
en niet het minst op dat gebied — 
strijd te voeren voor onze Vlaam
se belangen, lag aan de basis van de 
oprichting der V.Z.O. Iedereen moet 
thans die noodzakelijkheid erken
nen. 

Daarom vragen wij U : begrijp 
Uw verdomde plicht, sluit aan ! 

Wees Vlaming niet alleen In het 
woord maar VOORAL MET DE 
DAAD ! 

Alle gewenste inlichtingen be
treffende aansluitings- en over-
gangsvoorwaarden worden U gaar
ne verstrekt door de gewestelijk 
sekretariaten, St-Trudostraat 7, te 
St-Truiden. Tel. 730.91, en Berken 
46, Gellik, vanwaaruit U graag een 
bezoek wordt gebracht op af
spraak. 

Hasselt 

KADERVERGADERING 

Hotel Warson, Stationstraat. 
Maandag 30 maart, 16 uur. 

Ziekenkas 
Volgende omzendbrief wordt 

thans op duizenden eksemplaren 
in Limburg verspreid : 

De samenstelling der coalitie
regering Eyskens en Co heeft ie
der weldenkend Vlaming tot na
denken gestemd. 

Wie bekend is met de vooroor
logse toestanden herinnert zich 
hoe de Staatskatolieke ParüJ in 
1932 < De schone Ziel van het klnA » 
verkwanselde aan de partij der 
Vrijdenkers. 

In 1958 kregen wij een heruitgave 
van deze walgelijke komedie : 
Dank zij de traditionele gewetens-
dwang werd de « KRISTELIJKE » 
Volkspartij in staat gesteld de 
•< HOOGSTE KATOLIEKE WAAR
DEN », waarrond gans de verkie
zingsstrijd werd gevoerd te versja
cheren tegen enkele ministerzetcls 
aan de parUj der GODSDIENST
HATERS. Zo werd de goedgelovige 
menigte eens te meer schromelijk 
bedrogen. 

De nefaste gevolgen van het ka-
toliek-liberaal huwelijk komen meer 
en meer tot uiting in de benoe-
mingspolitiek der Liberalen, die de 
sleutelposities van de huidige rege
ring toebedeeld kregen. Kijken we 
maar even naar de burgemeesters
aanstellingen te Maaseik en te 
Jeuk, zonder ook maar even te ge
wagen van de blauwe vriendjes
politiek, die in gevolge de laksheid 
der C V P . op grote schaal gevoerd 
wordt in de departementen van 
Onderwijs en Rechtswezen. 

De CV.P.-mandatarissen van hun 
kant schijnen geen last te hebben 
van gewetensbezwaren : Daar waar 
Z. Heiligheid de Paus PIUS XI 
sinds jaren aandrong op Amnestie 
en zelf Zijn Eminentie Kardinaal 
Van Roey in zijn jongste uitspra
ken dringend verzoekt om oprui
ming der naoorlogse repressie klop
pen die hoogste waardigheidsbekle
ders aan een dovemansdeur. 

Op sociaal gebied is de toestand 
al even bedroevend en wij zijn van 
oordeel dat er onverwijld een einde 
dient gesteld aan de betreurens
waardige invloed van de verpoli
tiekte sindikaten en mutualiteiten, 
die burchten van de onvolkse pro
fiteurs der kleurpartij en. 

V.'ij doen dan ook een warme op
roep tot alle Vlamingen, die naam 
waardig, om aan te sluiten bij de 
Vlaamse Ziekenkas < OPSTAN
DING ». De VZ.O. is DE Vlaamse 
Nationale Ziekenkas VAN en VOOR 
U. 

De oprichting er%-an beantwoord
de aan een dringende noodzakelijk
heid. Zij vult een leemte aan die op 
sociaal igebied in Vlaanderen heerst, 
e?n f^'-'yi W^'-*ti'''*^^.t^i^/ï^mmer 

Kanton Anderlecht 

Op een beperkte ledenvergade
ring, belegd op 28 januari behan
delde Mr. Daniël De Coninck de 
groei van het schoolvraagstuk, één 
der vraagstukken, waarmee de 
kleurpolitiekers het leven in dit 
land al sedert bijna een eeuw ver
gallen. 

Achiel Van Malderen had daar
na de gelegenheid aan te tonen 
hoe de politieke partijen door hun.. 
krachten opzettelijk te verbeuzelen 
aan kleinzieligheden, verantwoor
delijk zijn voor het schamele eko-
nomisch beleid dat In dit land 
wordt gevoerd. Terwijl Nederland, 
dat niet alleen een mateloos rijke 
kolonie verloor en dat elk jaar zo
veel tienduizenden mensen meer 
moet kunnen werk verschaffen, er 
schitterend in slaagt een volledige 
tewerkstelling te bereiken, lijdt 
Vlaanderen weer onder de hoogste 
werkloosheid sedert jaren. 

Kan dat veranderen ? Ja, wan
neer wij ons eigen lot in eigen 
handen krijgen. 

In een rede, die voor vele aan
wezigen een veropenbaring was, 
legde de gewestelijke voorzitter, 
kamnraad Steegmans, uit waarom 
het nu nog meer dan ooit nodig l3 
zich in te spannen om Vlaamse po
litieke macht te verwerven. 

Het Kanton Anderlecht beschikt 
over een merkwaardige ploeg; ze 
werkt prachtig en belooft voor de 
toekomst 

>f?f BRABANT 

Leuven 
Elk rechtgeaard Vlaming sluit aan 

bij de Vlaamse Ziekenkas * Opstan
ding ». 

— Sociaal dienstbetoon : alle dins
dagen van 20 tot 22 u. 
Alle zondagen van 11 tot 13 u. 
Lokaal Cristal : Parijsstraat, 12, 
Leuven. 

— Van actie mogen de Vlamingen 
uit 't Leuvense niet klagen. De 
laatste weken ging het er in 
Leuven gezellig aan toe. 
Er werd flink geplakt en op an
dere wijzen gewerkt. 
Maar koken kost ! Laat onze 
propagandisten niet vergeefs 
aankloppen en geeft milde 
steun. 

- Wij kunnen ook nog steeds hel
pers bezigen; er is allerhande 
werk te doen. Ieder kan zijn ga
ding vinden. 
Wanneer biedt « U » zich aan ? 

— Wie helpt ons aan een schrijf
machine ? Wij hebben er drin
gend eentje nodig ! 

— We tellen vele nieuwe abonnen-
ten. 

Enkele oude abonnementen wer
den echter nog niet hernieuwd. 
Niemand mag achterblijven. Wij 
rukken op ! Zoudt U die achter
blijver willen zijn? Neen! Stort 
nog heden uw 100 F. op P. C R. 
54.45.46 W. Jorissen, Beethoven-
straat 16, Anderlecht. 

Schaarbeek 

IN MEMORIAM 
Ons trouw hd, Leon Housen ge

boren te Lozen (Limburg) op 29 
oogst 1879 overleed H- te Schaar
beek. 

Op de ijskoude ochtend van 3 fe
bruari hebben we onze makker ten 
grave gedragen. 

Vanuit zijn arme Kempen trok 
hij ten oorlog in 1914... na die ja
ren verbleef hij als tolbediende te 
Maaseik en Smeermaas, maar 
steeds was hij een trouw lid van 
V.O.S.... ook in de moeilijke jaren 
na 1944 als hij zijn Limburg verliet 
voor Schaarbeek, en hij. als zovele 
anderen de harde weg moest gaan 
van interneringscentra naar ge
vangenissen om zijn zonen te be
zoeken. Wij betuigen hiermede aan 
zijn familieleden onze Innigste 
deelneming in hun rouw. 

0-VLAANDEREN 

Afdeling Centbrugge 

Het bestuur van de afdeling 
Gentbrugge richt langs deze weg 
een dringende oproep tot alle recht
geaarde Vlamingen van onze ge
meente om zo talrijk mogelijk deel 
te nemen aan de grote Amnestie
betoging te Antwerpen, op zondag 
5 april a.s. 

We menen te weten dat de alhier 
bestaande culturele-, sociale- en 
jeugdbewegingen, ongeacht hun 
kleur of politieke overtuiging, over
tuigd zijn, dat het nu meer dan 
ooit de tijd is om voor eens en al
tijd de gevolgen van een zo pijn
lijke als onmenselijke repressie ui l 
te wissen, en dat wij verlangen ook 
het himne daartoe bij te dragen. 

' Het sturen van protestmotie's aan 
's lands hoogste gezagdrager is ze
ker te loven, doch het is voor ieder
een klaarblijkend dat dit alles nog 
dezelfde terugslag niet kan ver
wekken als deze van een spelde-
prik... Op deze wijze duurt de re 
pressie nog jaren... En dat mag 
niet gebeuren. Duizenden mensen 
uit onze onmiddellijke nabijheid 
lijden nog steeds onder de gevolgen 
van hun veroordeling. Gij kent er 
velen onder hen. Zie maar eens 
rondom U... Praktisch geen famili» 
werd gespaard. Zij zijn gedoemd 
tot het einde van hun leven samen 
met hun kinderen, waartoe gij mis
schien behoort die dit leest, een le
ven te leiden van verbittermg en 
angstvaUig verborgen armoede. Zij 
werden beroofd van hun rechten, 
zij zullen hun beroep nooit meeï 
uitoefenen, zij kunnen geen zelf
standig werk aanpakken, zij genie
ten geen pensioen, zij betalen nog 
steeds zogenoemde zedelijke scha
devergoeding, kortom het zijn uit-
geslotenen uit de maatschappij.. . 

En waarom ? Omdat zij hun le
ven ten dienste stelden van hun 
Vlaams ideaal, van hun politieke 
overtui^ng, op dezelfde wijze en 
met dezelfde geestdrift zoals gij het 
nu doet in Uw organisatie. Gij ook 
kunt er toe bijdragen om aan dit 
alles een einde te maken. Wat 
slechts van U verlangd wordt is een 
kleine dosis moed om alle vóóroor-
deel opzij te zetten, en één zondag
namiddag op te offeren om samen 
met ons de krachtigste stoot te ge
ven welke zal leiden tot een alge
hele opruiming van de onmense
lijke repressie. 

Wij zullen er zijn... Wij rekenenj 
op U... Wie niet met ons in Ant--J 
werpen opstapt, is het niet meer 
waardig zich een « strijdend Vla^j 
mine > te noemen... 
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NAAR ANTWERPEN 5 APRIL 

AMNESTIEBETOGING 
. ^ • ^ • ^ - ^ ^ ^ • ^ ' ^ • ^ • ^ • ^ • ^ -

OP ONDERSTAANDE ADRESSEN 
KAN MEN INLICHTINGEN KRIJ
GEN BETREFFENDE DE REIS
MOGELIJKHEDEN NAAR ANT
WERPEN (inleggen van autx)kars 
en partikuliere wagens) : 

PROVINCIE ANTWERPEN : 

— Fons van de Werf, Caputsteen-
straat, 67, Mechelen. 

— Ludo Sels, Muggenberg, 3, Duf
fel, 

— Ingenieur Alfred Stevens, Mo
lenstraat, Duffel. 

— Remi Maes, St. Gummarusstraat, 
5, Lier, 

— Karel Mens, Verbindingstraat', 
20, Vosselaar. 

.— Jan van Oosten, Lode de Ko-
ninckstraat, 58, Turnhout. 

— Gerard de Cuyper, Moorstraat, 
11, Broechem. 

— Tersago, Liezele. 
— Renaat Bosmans, Vrouwvliet-

straat, 9, Mechelen. 
—. Gebroeders Jozef en Arthur Hey-

len. Markt, Herenthout. 
—. Hendrik van de Moortel, Weert-

straat, 1, Mariekerke bij Puurs. 
— Hippoliet Peeters, Molenstraat, 1, 

Puurs. 
r - Jef Bosmans, Korte Heuvel

straat, 7, Kalmthout. 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN : 
ARR. GENT-EEKLO 

Volgende schikkingen werden ge
troffen voor de amnestlebetoging 
van 5 april te Antwerpen : vertrek 
v»n de autobussen uit Deinze om 
IS uur, uit Gent, Roeland, om 12.45, 
geeamenJijk vertrek aan het g&-
meentehuis van SInt-Amandsberg 
om 13 u. 

Private wagens verzamelen In Gent, 
Roeland, om 12.30. Vertrek om 12.45 
om in karavaan aan te sluiten bij 
de autobussen in St Amandsberg. 

IMngend verzoek, aan diegenen 
welke in de verkiezingskaravaau 
meegereden hebben, ook thans aan
wezig te zijn en hun auto's te voor-
Ziea van leeuwenvlag en amnesöe 
•wimpel. Prijs voor de autobussen 
40 F. iQsotirlJvingen per distrikt blJ 
volgende personen : 

Vlaams Huls Roeland, Korte 
Krulssfiraat 3, tel. 23.28.28, 

Rubensbof, Borluutstraa*. 
Jan Sleurs, Struifsferaat 5. 
O. De Keyser, Onderbergen 59, 

tel. 25.09.08. 
Deinze i 

M. Onderbeke, Van Eeckhoute-
straat 45. 

Beirlan, Staatsbaan 168, Zulte, 
tel. 76.86.91 0\sene. 

O. Mortier, Kerrebroek 36, Neve-
le. 

O. Van de Kerckhove, Brugstr. 
3, Aalter. 
Evergem : 

Ir. Jan Ritsen, Grondwetlaan 99, 
St Amandsberg, tel. 81.08.33. 

Adv, Mare Stals, Toekomstraat 49, 
St Amandsberg, tel. 28.13.21. 

Jan Andries, Maria-Hendrlkastr,, 
110, St Amandsberg, tel. 28.17.32. 
Ledeberg : 

Josse De Moor, Hundelgemsestw. 
147, Merelbeke tel. 82.70.11. 

Arm. "niienpont, Th. De Jaegher-
straat 11, Gentbrugge, 

ARRONDISSEMENT 
DENDERMONDE 

5 april, amnestiebetoging te Ant
werpen. 

Verschillende biLssen zullen uit 
ons arrondissement vertrekken, 
naar deze betoging (de bus inge
legd door de afdeling Hamme is 
reeds volzet), op de volgende adres
sen kan men inschrijven : 

Buggenhout, Ringstraat, 35, Ham-
me; 

Dr Van Boxelaer, Margote, Wi
chelen, tel. (052) 434.03; 

Mark Pelgrims, Dendermonde-
steenweg, N. H,, Schellebelle. 

Prijs : 40 F. Allen naar Antwer-
. pen 1 

ARRONDISSEMENT AALST 

Zich melden bij : 
Miei Steenhaut, Vooruitzicht-

straat 86, Aalst. 
— Dr. R. van Leemputten, genees

heer, Velzeke-Ruddersvoorde. 
— Rik Nachtergaele, Markt, 54, 

Oudenaarde. 
— Gies Cosyns, Dorp, Kwaremont. 

Zottegem : Inschrijven 32, Joris-
hof. Markt. 

GEWEST LEDE 
Voor het gewest Lede (Lede, Im-

pe, Vlierzele, enz.) werd een bus 
ingelegd aan 40 F. per persoon. Men 
kan inschrijven bij : 

Boeijens Robert, Ottergem, 
Boterberg Adolf, Impe, 
Lokaal « De Tiger », Rosselstraat 

Lede, 
Galle Jan, steenweg op Wichelen, 

Lede. 

LIMBURG NAAR ANTWERPEN 

De prijs voor de bussen uit Lim
burg naar de grote amnestiebeto
ging te Antwerpen op zondag 5 april 
werd eenvormig vastgesteld op 
50 F. 

Men kan zich door betaling van 
die som laten inschrijven bij r 

Esters Marcel, Boerenkrijgsingel 
55, Hasselt. 

Dylst, Spoorwegstraat 72, Hasselt. 
Jef Jacobs, St Hubertusstraat 44, 

Hasselt. 
Mr. Jef Libens, Tiensepoort 38, 

St Truiden. 
Manu Brans, St Trudostraat 7, 

St Truiden. 
Fr. Clem Oolemont, Dlestsesteen-

weg, Nieuwerkerken. 
Cuppens J., Kerkstraat 8, Neer-

oeteren. 
Pieter Jan Vandersteegen, Rorcn 

11, Opoeteren. 
René Evers, Dorpsstraat 152, 

Overpelt. 
Louis Van Helden, Dorpsstraat 

150, Overpelt. 
Emiel Theelen, Leeuwerik, Alde-

neik. Maaseik, 
Hugo Teelen, Bospoort 11, Maas

eik. 
Frank Joris, BeAen 46, Gelllk, 
Pol Jorissen, Bloer, 33, Tongeren. 
Jef Usé, Tongersesfeenweg 5, Ko-

ninksem. 
Nikel Mereken, DaaJstraat 16, 

Herderen. 
CoUas Bertie, Hanesteeg 7, Eigen-

bilzen. 
Lode Lamote, Molenstraat Sfia, 

Genk. 
Drs. De Graeve, Niel-bij-As. 
De propagaendisten maken het 

aantal deelnemers over aan Wint 
Gorissen, Bloer 33 Tongeren Te t 
(012) 310.92. 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN : 

Inschrijvingen voor de autobus-
reis tegen 50 F. per persoon, bij 5 
MM, Jan De Bondt, Diksmulde; 

tel. 521). 
Café * De Baskuul », Diks
mulde, Statieplein, tel. 1. 
Bultinck - Pervijse. 
H. Nymy, Adlnkerke, Duin
hoekstraat 17. 
J. Haezebaert, Adlnkerke » 
Garzebekeveld (teL De Panne 
413.82). 
Devisscher, Vladslo, Werken-
straat (tel. Diksmulde 384>> 
Baeckelandt, Middelkeifee, 
Oostende steenweg 12, tel. 
Oostende 202.93. 
Zwaenepoel, Gistel, Pieter Bor-
tierlaan, 27. 
Dr Devoldere, Westkerke, Ou-
denburgstraat, 12, tel, Oos
tende 280.11. 
Provoost, Oostende, Dr Mo-
reauxlaan, 89, tel. Oostende 
72.603. 

•— Viktor Bouckaert, Kokelarestr., 
13, Roeselare. 

'— Rik Talpe, Koornstraat, 13, Roe
selare. 

— Carpentier, Lombaardstraat, 18, 
leper. 

^ Paul Roelof, Lange Vesting, 3, 
Sint Andries-Bnigge. 

— Ingenieur De Roo, Generaal Le-
manstraat , 72, Bi;ugge, 

— Adolf Lefevre, Doornikstraat, 
103, Bellegem. 

Deelnemers worden verzocht zich 
zo spoedig mogelijk te laten in
schrijven. 

ARRONDISSEMENT KORTRI.TK 
Per autocar naar Antwerpen op 

5 april. 
Vertrek Menen - Herberg - De 

Vlaamse Toerist 7 uur - Welvelgem 
7 u. 15, Lauwe 7 u. 20, Marke 7 u. 30, 
Kortrijk 7 u. 40, Bellegem 8 uur, 
Zwevegem 8 u. 10, Otegem 8 u. 20, 
Ingooigem 8 u. 30, Vichte 8 u. 40, 
DeerUjk 8 u. 50, Harelbeke 9 u., 
Beveren-Leie 9 u. 10, Desselgem 
9 u. 20, St. Baafs Vijve 9 u. 30, 
Prijs 50 F. 
Inschrijven : 

Menen : De Vlaamse Toerist, 
Kortrijkstraat. 

Wevelgem : Gadeyne, 
Lauwe : Leaucour. 
Marke : Vandersteene. 
Kortrijk : Vandenbroecke. 
Bellegem : Lefevere. 
Ingooigem, Otegem en Anzegem : 

N. Pommelaere en G. Coussement. 
Vichte en Deerlijk : Gasthof De 

Jager en M. Delsar. 
Harelbeke : G. Allegaert. 

PROVINCIE BRABANT 
AARSCHOT 
Inlichtingen over betoging en auto
bus bij 

Ralph. Va« den Bogaerd, Statie
straat 39, Aarchot. 

BRUSSEL 
Een reeks bussen vertrekt van het 

groot parkeerterrein aan de St-
Kateiljnekerk (Vismarkt) zondag 
morgen te 10 u. 30 stip1>, om over 
Vllvooide en Mechplen Antwerpen 
te bereiken. 

Personenwagens vullen de kara
vaan aan. 

Dadelijk inschrijven en bedrag 
van 40 F storten op het hoof dsekre-
tariaat. Kartuizersstraat, 58, Brus
sel. 

Te Mal bij Tongeren overleed Jan 
JoriSsen, vader va,n onze flinkj? 
propagandist Lambert Jorissen eri 
oom van onze algemene sekreta-
ris. 

Aan onze propagandist Lambert 
en aan de getroffen familie biedï 
de Volksunie haar Innige deelae-
ming aan. 

Uit Bree vernemen we het over
lijden op vijftigjarige leeftijd van 
Jan Meewis. Deze overtuigde natto-
naUst kreeg ruim zijn deel te dra
gen na de bevrijding. Onze redak-
We betuigt hierbij aan het zwaar 
g6tr(rffen gezin en aan de familie 
haar oprechte deelneming. 

A G E N D A 
VLAAMSE KULTUURKRING 
GENT 

Op ZATERDAG 21 MAART te 20 
uur in « ROELAND > voordracht, 
met prachtige lichtbeelden, over 
SPANJE door Z.E.H. DE SWAEF. 

Toegang vrij en kosteloos voor 
ledereen. 

TE BRUSSEL 
in het lokaal c SINT MICHIEL » 

Grote Markt 24-25 
op ZATERDAG 11 en ZONDAG 

12 APRIL 1959 
telkens vanaf 15 uur 

Breugelfeest 
ten voordele van het 
PROPAGANDAFONDS 

Parlemenlaire Werking 
Na zijn tussenkomsi hij de begroting voor binnenlandse zaken kw- i 

onze volk.svertegenwoordiger ook tussen bij de begroting voor landsverJ 
giding ten voordele van de VLiamse oudstrijders. Beide iussenkomsle.i 
zullen in dit en volgend nummer uitvoerig weergegeven worden. 

Ongeveer een jaar geleden over
leed in de gevangenis van St. Gillis 
de gedetineerde S. zonder genees
kundige zorgen, in onmenselijke 
omstandigheden. 

Dit voorval gaf aanleiding tot 
een onderzoek en zekere tucht
maatregelen. 

Thans overleed in dezelfde ge
vangenis op 10 januari 11, de gede
tineerde van gemeenrecht Rous
seau, 25 jaar oud, in omstandig
heden die onaanvaardbaar zijn 
voor een beschaafd land. Deze ge
detineerde kreeg op 7 januari rond 
de middag een krisis waarbij hij 
het bewustzijn verloor; hij bleef in 
bewustloze toestand liggen en naar 
mij verzekerd werd weigerde de ver
pleger van dienst zelfs naar de cel 
te komen; pas 's ander daags, 8 ja
nuari, werd een geneesheer bij de 
zieke gehaald, die evenwel overle
den is zonder nog tot bewustzijn te 
komen. 

Dergelijke feiten kunnen niet 
aanvaard worden en wijzen op een 
totaal gemis van respect voor de 
menselijke persoon. 

Welke maatregelen denkt de heer 
Minister te nemen om te voorkomen 
dat dergelijke betreurenswaardige 
feiten zich nog zouden voordoen ? 

Bi-ussel, 21 januari 1959. 

ANTWOORD : 
UitJ het ter zake Ingesteld onder

zoek blijkt dat in feite de gedeti
neerde R.,., die op 10 januari 11. in 
de gevangenis te St. Gillis over

leed, vanaf zijn aankomst ongevjcr 
drie maand geleden in het Chiri.r-
gisch en Medisch Centrum dezer ri -
richting aan de nodige medisclie 
onderzoeken werd onderworpen ra 
dienvolgens de aan zijn kwaal au'i-
gepaste behandeling heeft genotci. 

Verder is er aan te merken dut 
de bezwijming van de zieke voor
viel op 8 januari en dat de hoolC-
verpleger, kort na de oproep, do 
zieke is komen onderzoeken, 's An-
derdaags werd de patiënt aan eea 
nieuw grondig medisch onderzoo': 
onderworpen. Niettegenstaande ('<; 
aangepaste en bijzonder k rach t^" 
behandeling is de zieke aan de g{>-
volgen van de kwaal, voor welke 
hij in behandeling opgenomen Wc';;, 
bezweken. 

Ten slotte is er aan te stlppc 'i 
dat het Chirurgisch en MedisCi 
Centrum, gehecht aan de gevange
nis te St. Gillis, alle strafInrichti.i-
gen van het Rijk bedient en al'e 
zware gevallen voor medische bf̂ -
handeling ontvangt. Het is derhalve 
niet te verwonderen dat er zich iti 
dit centrum af en toe gevallen m^t 
dodelijke afloop voordoen, aange
zien de totale bevolking der inricb-
tingen welke dit centrum bedient,, 
6.000 personen overschrijdt. 

P. S. — Dit antwoord Is groten
deels naast de kwestie en geen.s-
zins bevredigend. 

Wij komen op dit' ggval nog te
rug. De Procureur des Kottfngs 
heeft overigens een ojiderzoeK In
gesteld. 

DmnesTieponDS 
Help ons de strijd voor amnestie voeren \ « 
Nu vooraf nu de haatzaaiers en de onverzadigbare 
prebendenjagers hun slachtoffers opnieuw willen ter
roriseren 
Stort uw bijdrage voor het fonds op -^ 
Postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Brussel. 

tfMWk wimtmmmm 

Z O E K E R S 
Bezit goed gelegen winkelhuis, 

drukke omgeving te Roeselare. Wat 
kan groothandelaar of fabrikant 
mij aanbieden (adres Volksunie). 

OPTIEK IN 'T GROOT 
vraagt tweetalig reiziger met wa
gen voor gans het land. 

Schrijven bureel blad. , / 
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