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Na het schandaal te Leuven 

WAT NUt 
De amnestiebetogingen Sie en

kele weken geleden plaats hadden 
te Leuven hebben een staartje ge
kregen ! De Rektorale overheid 
heeft verschillende studenten ge
straft door ze te schorsen tot Pa
sen en één student, Jan Rijckeboer, 
de hoofdredakteur van « Ons Le
ven », werd geschorst tot aan de 
eksamentijd... 

Welnu, we begrijpen deze handel
wijze van de rektor niet! We kun
nen het niet begrijpen. We hebben 
voor hem altijd veel eerbied gehad 
en hebben hem altijd beschouwd 
als een persoon die ontvankelijk is 
voor begrippen en ideeën die iets 
waardevols bezitten. En de studen
ten handelden hier uit overtuiging. 

Hun houding was verantwoord en 
ze hebben dit zelf verantwoord in 
artikels en pamfletten. 

Zelfs indien de Rektor gedwon
gen was door hogere instanties, die 
deze maatregelen eisten, (en dat 
zal zo wel geweest zijn, want, ziet 
U, de studenten betoogden tegen de 
katolieke regering en deze betogin
gen waren dus niet opportuim !) 
dan nog kunnen we deze maatrege
len niet begrijpen. 

Want deze straffen zijn onrecht
vaardig ! Onrechtvaardig daar de
ze tuchtmaatregel willekeurig werd 
toesrepast ! Willekeurig wat be
treft de toestanden waarin deze 
straf werd uitgevaardigd. Want ook 
tijdens de schoolstrijd werd er be
toogd in Leuven en werden er stra
ten opgebroken. Zelfs erger dan 
nu... Er werd zelfs gestaakt, de stu
denten gingen niet meer naar de 
lessen, uit protest. En ook werd in 
Leu'en de strijd voortgezet toen de 
C.V.P. (of moeten we het vrijheid 
en demckratie noemen) de strijd 
El had stilgelegd. Maar toen werd 
er niemand geschorst... 

Deze straffen zijn ook willekeurig 
wat betreft de betrokken studen
ten, want er is helemaal geen maat
staf om hun aktiviteiten in het 
straten-opbreken te meten. Dat zij 
gepekt v»'erden hangt enkel van het 
toeval af en misschien "van de 
snelheid van enkele flikken die op 
dat ogenblik wat harder konden lo
pen. Ook wat Jan Rijckeboer be
treft is deze straf onrechtvaardig 
en onverantwoord, want zijn arti
kels zijn helemaal niet ophitsend 
of e^n oproep tot geweld zoals hem 
door de rektnrale overheid ten laste 
v.oidt gelegd. Ze zijn enkel een be-
%riipel:jk stellen van de houding 
van de studenten die alle middelen 
geprobeerd hebben en die tenslotte 

beseften dat amnestie nog enkel op 
straat, met geweld desnoods, kan 
verkregen worden. Want zoals 
« Ons Leven » schrijft : « in vrede 
hebben ze het ons niet willen ge
ven » ! En dat is ook zo. 

^ 

door iSagltta. 

Men heeft 15 jaar gehad om hu
manistische, rechtvaardige daden 
te stellen. We hebben er niets van 
gezien. Integendeel zijn er nog 
altijd fanatieke en haatdragende 
groeperingen in volle aktie, groe
peringen die door Kardinaal Van 
Roey getypeerd werden als : « die

genen waarbij een gevoel overheerst 
dat met christen zijn of vader
landsliefde niets gemeen heeft en 
dat ingegeven wordt door lage lust 
op weerwraak >. (cfr. vastenbrief) 
en die enkel de taal van geweld 
verstaan... 

Wij keuren de houding van de 
studenten natuurlijk goed. Ze moe
ten volharden ! In 't begin van het 
jaar heeft het Verbond zijn hou
ding bepaald en een lijn getrokken 
waaraan men zt;'h zou houden. Het 
Veroond moet zii;h dan verder ook 
konsekwent gedragen en daar de 
verbondsleiding begonnen Is. mag 
men nu niet kapituleren ! In geen 
geval ! We moeten meer dan ooit 
één front vormen, niettegenstaande 
alles ! In Antwerpen is op 5 april 
een machtig front nodig. De ver-
bondsleid'ng mag zich zeker niet 

laten beïnvloeden door de houding 
van hun praeses die een andere po
litiek voorstaat. Trouwens, ook ge
durende het voorbije Jaar heeft 
men verschillende beslissingen ge
nomen tegen de zin van de 
praeses in, die waarschijnlijk richt
lijnen meegekregen heeft van papa, 
senator Custers, tot hoever hij 
mocht gaan. En de studenten wil
den natuurlijk verder gaan en wil
den zich niet laten leiden door 

.C.V.P. belangen. Terecht trouwens. 
In Leuven, waar er een meer
derheid is in het Verbond zullen 
de studenten er aan deelnemen. 
Maar ook daarna moet verder ge
handeld worden. Totdat er afdoende 
resultaten afgedwongen zijn. En 
eerder mag niet gerust worden ! 

Eerder mag de strijd niet opgege
ven worden I 

De strijd voor Amnestie 

Beschamende Toeslanden 
Vkn het repressie-front geen 

nieuws. Tien maanden na de ver
kiezingen en de C.V.P.-overwinning 
Is er niets gedaan en is de toestand 
slechter dan ooit. Er wordt nie
mand meer vrijgelaten sedert vele 
weken en geen enkel geval wordt 
opgelost. Dit verwondert ons niet 
van iemand als minister Merchiers, 
die uit de verzetskringen komt en 
vast besloten schijnt de oplossing 
van de repressieproblemen te sabo
teren. Van de C.V.P.-zijde is ook 
niets meer te verwachten sedert de 
beschamende kapitulatie van de 
Vlaamse C.V.P.-volksvertegenwoor-
digers. 

Eerste minister Eyskens verklaar
de trouwens dat hij niet zinnens 
was zijn regering in gevaar te bren
gen omwille van de repressie. 

Wie de politieke toestand kent 
weet dat er niets meer te verwach
ten is van braaf zijn en stil blij
ven. Er is trouwens nooit Iets van 
te verwachten geweest : gedurende 
vijftien jaar is men in Vlaanderen 
stil en braaf geweest, maar men 
staat met lege handen en met het 
beschamend resultaat dat België zo 
ongeveer het laatste land zal zijn 
waar nog geen amnestie-maatrege-
len getroffen werden. Is het niet 
kalm en rustig geweest toen de 
C.V.P. vorig jaar alleen aan het be
wind was ? Waarom heeft de CVP. 

toen geweigerd de gevallen Daels 
en Ellas e. a. op te lossen ? Is het 
niet ergerlijk en potsierlijk som
mige C.V.P.-knechten thans te ho
ren vertellen dat het toch spijtig is 
dat de aktie voor amnestie de rege
ring belet de beslissingen te nemen 
die ze juist nu van plan was te ne
men. Juist nu. Merkwaardig ! Wij 
zullen ons niet door drogredenen 
laten misleiden. 

De strijd moet voortgezet worden. 
Dat de rectorale overheid van de 
Katolieke Universiteit te Leuven 
gemeend heeft in die strijd te moe
ten ingrijpen en sankties getroffen 
heeft tegen studenten omdat zij 
ageren voor amnestie vinden wij 
een uiting van een treurige menta
liteit. 

Wordt weldra ledere vrijheid van 
overtuiging en het recht om voor 
een overtuiging uit te komen ver
boden te Leuven ? Keren wij terug 
naar de periode van vervolging van 
de Vlaamse beweging en van het 
Vlaams-nationalisme ? Men zou het 
zeggen... De lessen van het verle
den hebben tot niets gediend. Wil 
men nog eens proberen een gedach
te te bestrijden met schorsingen en 
consiliums abeundl ? 

Achter de strijd voor amnestie 
stelt zich trouwens een ander vraag
stuk. Het wordt gesteld door de 
verzetsgroeperingen die onze op

tocht voor amnestie willen doen 
verbieden. 

Dit wordt een zeer ernstige aan
gelegenheid en het is « La Libre 
Belgique » niet ontgaan. 

Dit dagblad, dat zeker niet kan 
verdacht worden van genegenheid 
ten onzen opzichte, heeft begrepen 
dat hetgeen op het spel staat is het 
demokratisch en grondwettelijk 
recht van vergaderen en van het 
openbaar verdedigen van een over
tuiging. Daarom, en zeker niet uit 
genegenheid voor ons of voor de 
amnestie-gedachte, verdedigt dit 
dagblad het enig redelijk standpunt 
dat onze betoging moet toegelaten 
worden en de gebeurlijke tegen
betoging van het verzet verboden. 
Wij kunnen het ons niet anders 
voorstellen. 

In een land waar de kommunis-
ten voor de radio mogen spreken 
en waar iedereen vergaderingen 
mag beleggen en optochten hou
den, zou men onder de bedreiging 
van aanwending van fascistische 
metodes een betoging voor amnes
tie in de zo vrije en ruimdenkende 
Scheldestad, onze grootste Vlaam
se stad, willen doen verbieden. 

Zij die hierin te beslissen hebben 
dragen een zware verantwoordelijk
heid. Dat zij zich wel beraden over 
de gevolgen van hun beslissing. 

Mr. P. VAN DER ELST. 

ANTWERPEN 
5 A P R I 1 

De periode van de moties Is 
voorbij. Alle Vlaamse Verenigin
gen, zelfs sommige gemeentebestu
ren, hebben reeds hun wensen en 
eisen aan het adres van de rege
ring bekend gemaakt. 

On studenten zijn kordaat tot de 
meer productieve actie overgegaan. 

De grootse betoging te Antwer
pen zal de Inzet zijn van een niet 
meer afhoudende bedrijvigheid, 
tot dat hier in dit land, — het laat
ste in Europa — Amnestie zal wor
den verleend. 

Daarom worden alle bewuste 
Vlamingen opgeroepen op 5 april. 

Het is absoluut noodzakelijk dat 
door een grote opkomst onze eis 
krachtig wordt bevestigd. 

Het onrecht, en de vernedering, 
die het bewuste Vlaanderen te dra
gen had na de oorlog is zo flagrant, 
en het leed In duizenden Vlaamse 
gezinnen is nog steeds zo groot, dat 
alleen de Amnestie een minimum 
van herstel kan brengen. 

Het hoogste moreel gezag, nl 
Kardinaal Van Roey, heeft dit In 
zijn vastenbrief van dit Jaar er
kend en bevestigd. 

Het Is daarom de plicht van elke 
bewuste Vlaming zich mede In te 
zetten. 

Het Is een plicht, en het Is eer 
recht dat Vlaanderen zich niet kan 
laten ontzeggen. 

Gedurende 15 jaren, heeft Vlaan
deren het hoofd gebogen, onder de 
terreur, van de verzetsgroepen 
die straffeloos, onder oogluikend 
toezien van de verschillende staats-
en politieke instanties hun wraak 
mochten koelen op de Vlaams na
tionaal bewuste Vlamingen. 

Vele hoogstaande, vereerde 
Vlaamse persoonlijkheden werden 
diep vernederd en gepijnigd. 

Duizenden vooraanstaanden In al 
onze gemeenten — die zich enigs
zins als Vlaming hadden getoond In 
kulturele of andere plaatselijke 
groeperingen werden onmeedogend 
neergehaald. 

Kunstenaars, hoogleraars, dok
ters, advokaten, leraars, onderwij
zers, oudstrijders, Davidsfonders, 
enz. — werden door de dwaze re
pressie getroffen. Door onmeedo
gende, straffen en bedreigingen 
werd ontzettend onrecht gepleegd. 

En al deze getroffenen moesten 
noodgedwongen, zwijgend alles on
dergaan. 

Maar nu, is een nieuwe generatie 
aangetreden, onze kinderen, en zij 
vragen herstel voor dit onrecht. 

Zij zijn nu mondig gewordea en 
zij staan op. 

Zij zullen te Antwerpen getuigen 
en hun eisen formuleren en door 
niemand zullen zij him dat recht 
laten ontzeggen. 

'(lees door blz. '2, 1ste kolom) 
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Eindeliik 
We hadden erop gewacht. Het 

moest komen. Het is er dan ook van 
gekomen. Na onze schitterende ver
gadering te Aalst moest er uit die 
hoek iets geschreven worden. De 
man die zich voor de oorlog als se
nator liet vergoeden om de Vlaams 
nationale partij uit te bouwen en 
thans als skribent door De Stan
daard betaald wordt om hetzelfde 
werk te beletten heeft zijn oude 
litanie hervat. 

De Vlaamsgezinden beginnen te 
mopperen om het gebrek aan 
Vlaamse verwezenlijkingen door de 
C.V.P. En onze overloper dreigend 
zijn vinger opsteken dat de linksen 
nog mmder zullen doen dan de 
C.V.P. en het betreuren dat de 
C.V.P. geen meerderheid heeft. 

De misleider denkt dat men het 
thans reeds vergeten is dat de 
C.V.P. de meerderheid had na 
1 juni 1958 dank zij Van Glabbeke. 
Lahaye en Mr. Van der Eist. Zi] 
heeft toen maanden tijd gehad om 
de Vlaamse eisen te verwezenlijken. 
Zoals altijd deden ze het niet. ZiJ 
durfden zelfs Dr. Elias niet vrijlaten, 
vrijlating waaraan nochtans alle 
partijen zich verwachtten vermits 
het bekend was dat Eyskens dit 
uitdrukkelijk beloofd had aan en
kele argeloze Vlaams-nationalisten 
die propaganda voerden om voor 
de senaat C.V.P. te kiezen. 

Ons nederiands 
Het prachtig werkje van Dr. J. 

Goossenaerts « Ons Nederlands. Du 
jargon vaseux ? > dat op een paar 
weken uitverkocht was, verscheen 
thans in herdruk. De bestellingen, 
die tot nog toe niet konden uitge
voerd worden, zullen dit thans in 
vlug tempo. 

Wie het werkje wil toegestuurd 
krijgen, storte 20 F. op gironummer 
94.093 van Dr. Goossenaerts, Schuur-
straat 62, St Amandsberg-Gent. 

ANTWERPEN 5 APRII-

(vervolg van blz. l) 

Vele weldenkende lieden zullen 
hen vergezellen vele ouderen ook, 
met de grote hoop, eindelijk dan 
toch een schaar te zien opstappen 
om hun verdediging op te nemen. 

Het is de eerste grote kracht
meting na uw oorlog. Het heeft 
lang geduurd. 

Maar nu is de wagen aan het rol
len gebracht. 

Velen zullen later volgen. 
Er wordt gedreigd met tegenbe

toging door de weerstandsgroepen. 
Zijn zij nog niet veraadigd aan 

wraak en geweldpleging ? 
Menen zij dat zij alleen het recht 

hebben in dit land te spreken. 
Hoeveel van hun slachtoffers, 

hebben door hun wetenschappe
lijke, kulturele en stoffelijke ar
beid, tienmaal meer in hun leven 
gepresteerd voor de Vlaamse volks
gemeenschap. 

Of tellen de hogere waarden, dan 
niet meer mee ? 

Vlamingen treedt te Antwerpen 
op in groten getale en bereidt al
dus de weg voor een ruime ver
standhouding onder onze volks
genoten, door het afdwingen van 
•en algehele Amnestie, 

Dr. Leo Wouters. 

C.V.P.-amnestic 

De Schuyffeleer spreekt zo hier en 
daar. De man heeft het geregeld 
over amnestie. 

De C.V.P. Is er in principe voor, 
durft hij beweren terwijl « La Libre 
Belgique > schrijft dat geen enkele 
C.V.P parlementair er werkelijk 
voor is ! De C.V.P. kan de amnestie 
echter niet verwezenlijken door de 
schuld van de Volksunie. De 
Schuyffeleer vergeet zijn toehoor
ders echter een ding te vertellen en 
dat is dat de Volksuniegekozene 
door zijn beslissende stem aan de 
homogene C V P . -regering te geven 
na de verkiezingen van 1 juli 1958 
diezelfde C.V.P. vier maanden lang 
de kans gegeven heeft iets te doen, 
wat ze natuurlijk niet deed. Wij 
wisten dat wel maar nu kunnen we 
hem dan ook netjes met de neus in 
zijn kwalijkriekend C.V.P.-potje 
duwen. 

Tirol en Vlaanderen 
In < La Dernière Heure » van 10 

maart verscheen een artikel geti
teld « Zuid-Tirol, Europese wonde » 
wordt tot onze grote verwondering 
de Italiaanse politiek om door 
stelselmatige inwijking van Italia
nen in het Tirolergebied deze 
streek te veritajianiseren krachtig 
gehekeld. Van de zo geroemde lo
gische geest van de fransen is. er 
bij onze frantaligen nu eenmaal 
niets te bespeuren. Welke politiek 
voeren zij in het Brusselse en op 
de taalgrens ? Wij njenen dat het 
geen andere is. Alleen verdedigen 
de 220.000 Duitstalige Tirolers zich 
nogal wat beter tegen de 45 miljoen 
Italianen dan de 5 miljoen Vlamin
gen in ons land dit doen tegen de 
4 miljoen franstaligen. Maar ja in 
Tirol bestaan er geen kleurpartijen, 
alleen een nationalistische. 

Eureka 

De C.V.P. heeft om de flamin
ganten te lijmen de vaststelling 
van de taalgrens en een eerbaar 
tweetalig statuut voor Brussel be
loofd. Die argeloze flaminganten 
die daarin getrapt hebben willen 
nu natuurlijk voldoening. 

Voor de repressie heeft men een 
Merchiers gevonden als zondebok. 
Men hoopt dat de flaminganten 
niet zullen vragen waarom Eys
kens nu net uitgelezen Merchiers 
minister voor justitie moest maken. 
Voor de taalgrens en voor het 
vraagstuk Brussel ligt het vraag
stuk anders. Oud-par tij voorzitter 
De Schrijver, dezelfde die te Lon
den de repressiewetgeving uit
werkte, heeft het afleidingsmaneu-
ver gevonden. Dat ze de Walen en 
Brusselaars in hun eigen partij 
niet meekrijgen weten ze. Daarom 
dan maar liefst geprobeerd de 
schuld- op de Vlaamse socialisten 
te laden. De oppositie zou moeten 
doen wat de regering niet durft. 

Dat moet men nu juist verlan
gen van de Vlaamse socialisten die 
zo onder de plak liggen ! De 
Schrijver wil thans alle moeilijke 
vraagstukken depolitiseren ! Waar
om is er dan nog een regering no
dig ? De Standaard staat vanzelf
sprekend klaar met grote woorden 
i- zakelijk beleid en nuchter staats
manschap > ! Om te brullen zegt de 
Nederlander. Vruchteloze komedie. 
Mijnheer De Schrijver, uw list zal 
niet pakken. Wij zullen het mas
ker van de C-V.P. afrukken Todat 
eindelijk ook de meest argeloze 
flamingant haar echte tronie zal 
zien. Want het is toch de C.V.P. 
die deze verkiezingsbeloften deed. 
Dat zij ze dan houdt ook * Het is 
daarbij niet de BJS.P. waarvoor de 
flaminganten kiezen maar wel voor 
de C .VJ . ! 

Franstalig onderwiis 

In de streek rond ,Ha,Ue maken 
de C.V.P.-ers Barbé, en ,;V»n Els-
lande wel wat kabaal jrond de 
Franstalige overgai>gsklassen en 
lond de Franstalige njiddelbare 
afdeling aan het ateneuiQ te Halle. 

' M , ^ 

Principieel hebben zij volkomen 
gelijk. Ieder weldenkend Vlaams-
gezinde, hij hoeft niet eens Vlaams 
nationalist te zijn, wenst geen on
derwijs meer in Vlaiandèren met 
het frans als voertaal, H^t beginsel 
zelf is volledig verkeerd en daarbij 
verliest het frans in vlug tempo 
zijn karakter van wereldtaal en 
wordt het een taal met'ï>laatselljk 
karakter. ' 

Wat ons echter vai'i'de'CV.P.'-ers 
allerminst verwondert is het feit 
dat ze de franstalige overgangs
klassen bij het Katoliek onderwijs 
niet vermelden. Evenmin als het 
Jager onderwijs met frans als voer
taal te Heikruis, Bellingen en St 
Pieters-Leeuw. Waarom zijn zij 
daar niet tegen ? Uit schrik voor 
de een ot andere franskiljonse 
geestelijke ? 

In het Nederlandstalig Brabants 
gebied is er nog meer franstalig 
onderwijs. Zo o. m. te Heverlee 
waar het Vrij Onderwijs een volle
dige oudere humaniora heelt met 
het frans als voertaal en waar 
men het laatste jaar dan nog een 
zesde en vijlde moderne aan toe
gevoegd heeft ! 

Heel het vraagstuk van het on
derwijs dient ten andere herzien. 
Tal van kinderen worden in de 
streek van Halle gestuurd naar het 
lager onderwijs te Saintes en te 
Kasteel-Brakel of naar het middel
baar onderwijs te .Éigenbrakel, 
Edingen én Tweebeek. ^ 

Bij de leerplicht zou dienen be
paald te worden dat men er alleen 
kan aan voldoen in de streektaal. 

Niets geleerd 
Ten gevolge van de incidenten te 

Leuven heeft de rektorale overheid 
aldaar zich weer onderscheiden. 

Een redakteur van « Ons Leven » 
voor een paar maanden uit de uni
versiteit verwijderd en een paar an
dere « schuldigen » kregen een paar 
weken uitsluiting. Ziezo door deze 
intimidatiemaatregelen denkt de 
rektorale overheid de toestand weer 
rechtgezet te hebben en haar frans
talige geldschieters te hebben be
vredigd. De geschiedenis herhaalt 
zich. Een generatie vroeger werden 
Mr. Romsée, Mr. Beeckman en an
deren doorgestuurd. "*'' ,.*'' 

Aan de uitverkozen « zondaars » 
de uitdrukking van onze grote sim-
patie. En dat ze zich niet al te veel 
zorgen maken. Er zijn nog andere 
universiteiten en er is nog de mid
denjury. 

Goed Gerard 

Wij hebben de komedie van Ge
rard van den Daele in het parle
ment tegen de regering en te Gent 
In het gemeentebestuur. Te leper 
deed hij ons echter deugd toen hij 
met zijn typische en in de grond 
simpatieke hoekigheid opmerkte 
dat de C.V.P. te Namen vorig jaar 
de eenvoudige zetelaanpassing aan 
vaard had en dat ze thans met het 
stelsel van verworven rechten 
Vlaanderen zetels ontrooft voor 
Wallonië. Wij waren het zelf haast 
vergeten Gerard. De C.V.P. xegt zo 
veel maar doet zo weinig goeds. 

De Vlaamse Lceuvo^Bi 

\an de C.V.P. 

Ter gelegenheid van een wetsont
werp van minister Merchiers tot 
wijziging van de wet betreffende de 
rechterlijke inrichting, hadden de 
Vlaamse C.V.P.-gekozenen De Gryse 
en Lindemans, leden van de Com
missie van Justitie, amendementen 
ingediend om enigszins verbetering 
te brengen aan de wanverhouding 
die bestaat tussen het aantal magis
traten bij de hoven van beroep te 
Brussel, Gent en Luik. 

Het Hof te Brussel telt 60 magis
traten en behandelde voor de Jaren 
1955-1956-1957 gemiddeld 6.112 za
ken per Jaar of 101 zaken per ma
gistraat. 

Het Hof te Luik telde 31 magis
traten (aantal dat thans tot 33 ver
hoogd werd !) voor een gemiddelde 
van 2.415 per Jaar of 77 per magis
traat . 

Het Hof te Gent daarentegen telt 
25 magistraten voor 3.032 zaken of 
121 per magistraat. 

De Vlaamse Kamergroep van de 
C.V.P. besloot manmoedig de amen
dementen van de heren De Gryse en 
Lindemans te steunen. Toen echter 
het ogenblik van de strijd aange
broken was verzaakten zowel de 
heer De Gryse als de heer Linde
mans aan hun amendementen, om
dat minister Merchiers een vage 
belofte voor de toekomst gedaan 
had. 

In deze omstandigheden nam Mr. 
Van der Eist het amendement Do 
Gryse over : hij stond echter alleen 
om het te verdedigen. 

De Vlaamse Leeuwen van cc 
Vlaamse Kamergroep zwegen als 
vermoord ! Of de zoveelste kapilu-
latie. 

Nochtans zo is het 

Onze bijvalrijke vergadering te 
Aalst heeft nog elders deining ver
wekt. Zo in het plaatselijk krantje 
« De Gazet van Aalst » waarin Mr. 
Van der Eist aangevallen wordt om
dat hij Moyersoen beschuldigd had 
de gemotiveerde omzettingen van 
de doodstraf ingevoerd te hebben. 
Het is nochtans juist « Gazet van 
Aalst ». Gij weet klaarblijkelijk nog 
niet wat voor wolven in schapen-
wacht in uw eigen partij en in uw 
eigen stad rondlopen. 

Verder schrijft dit blad dat er 
onder Van Acker geen sprake wa.s 
van wetten tot, het bereiken van de 
* onschendbaarheid * van het verzet 
en van de burgerdeugd. Weer fout. 
Die plannen bestaan reeds lang bij 
het Verzet en herhaaldelijk hebben 
ze die wetten geéist. Van Acker gaf 
nooit toe. Merchiers en Eyskens 
wel ! En als er thans niets van 
komt dan zal dit' zo zijn omdat de 
socialisten er niets willen van we
ten omdat de B.S.P. vreest dat men 
die wet tegen haar zal gebruiken 
en men hen verplichten zal in 
plaats van de rode vlag van het in
ternationaal proletariaat de Belgi
sche vlag nj hun optochten te dra
gen ! En dat men de weerspanni-
gen daartegen als vulgaire incivie-
ken de bak zou indraaien ! 

Dat is de vmarheid en niets an
ders ! 

Wij weten het reeds lang dat wij een volk zijn van sportmannen. Maar 
dat betekent niet alleen dat wij mannen hebben die een bal en desnoods 
een been kunnen wegtrappen of op een fiets de toeschouwers kunnen ver
bazen door hun verwrongen gezicht en hun trappende voeten; dat bete
kent dat wij een hele collectie journalisten hebben die de krachtpatserij 
in de stijl hebben ingevoerd. 

Eerst in de voetbal. Wij weten dat iedere zondag honderd duizenden 
gaan, niet om te zien voetballen maar om hun ploeg te zien winnen. Dat 
wordt dan dikwijls een klein Borinage, met dit verschil dat de gendarmen 
er hardhandig en hardmatrakkig optreden bij voorkeur tegen de mannen 
die reeds slaag hebben gehad. Dat is te begrijpen als ge de titel van som
mige verslagen leest b.v. « Stopper De Coninck legde kanonnier Laureys 
grotelijks lam ». 

En wilt ge nu eens een kleine collectie, zonder veel commentaar, van 
de journalistische .sportdtijl : « De martelgang van Quoillin » is de titel, en 
daaronder lezen wij dr t die * Quoillin de hemel deed open scheuren toen 
hij in eigen doel schoot 3>. Dat is een straffe toer, maar geniet nu volgende 
vergelijking : « Maar Demeyer, moedig als een Marcinelle-redder, draafde 
achter het zware, bruine monster ^. Dat zware bruine monster is een voet
bal. En wat was Marcinelle, vergeleken bij de daad van Dsmeyer ? 

Om dan met de voetbal t.e besluiten, het volgende portret van een spe
ler uit de Kempen : « Een ruwe kracht uit de natuur, een ruwe parel, maar 
hoe onbedwingbaar als hij de bal aan de voet krijgt, terwijl een koppel 
witte palen in zijn ogen priemen ». 

Dat alles is echter klein bier tegenover de krachtstijl wanneer de wiel
renners worden bedacht. 

Wij allen kennen de naam van Fred De Bruyne. Maar zijn echt por
tret was in « Het Laatste Nieuws » te vinden : « De haren ordeloos door 
elkaar gewaaid, de kop helemaal tussen de armen gedoken, scheen hij in 
het stuur te bijten met zijn wijd-geopende mond, de tanden woest op el
kaar geklemd ». Zie zo, probeer maar eens met open mond in een stuur te 
bijten en probeer ook maar eens uw tanden met wijd open mond op ell^aar 
te klemmen. Dat zoudt ge « Het Laatste Nieuws » niet nageven. 

Maar < Het Volkske » wil niet onderdoen; daar krijgen wij de volgende 
sublieme ontboezeming : « De ontketende natuurelementen herinnerden 
aan de tijd van de ouwe krokodilmens Lucien Buysse 3>. Schoner kunt gij 
het moeilijk zeggen. 

Voor de vergelijkingen echter moet ge « Het Nieuwsblad » lezen : 
< Malfait deed lijk de Kruisvaarders zoveel honderden jaren geleden : hij 
stormde onder de kreet « God wil het > vooruit. Niet ter verovering van 
het Heilig Land maar van de bankbriefjes >. 

En wij willen deze korte bloemlezing besluiten met een straf stuk uit 
« De Gazet van Antwerpen » : « In de groep begon Dis Keteleer toen zo 
geweldig te tieren en te tempeesten dat zelfs de zon er door verduisterd 
werd met het gevolg dat het weldra water goot ». 

Is he t dan te verwonderen dat een der bazen van deze fe"" sport op 
de volgende wijze aan zijn ontroering uiting gaf : « Hij sprak met hese 
stem woorden die onsamenhangend waren. Hij duikelde zijn vuil bezweette 
handen In de broekzak, diepte er een nette zakdoek uit en ving in deze 
ö j n tranen op ». 

Cit. 

/••"-Tl , . 'bió»? 
•(*; ïö eao . 5 oprH naai Antwerpen 
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Tussenkomst Mr. Van der Eist bij Begroting Binnenlandse Zaken, 

Taalgrens en Brussel 
In ons vorig nummer gaven we het begin van de rede die Mr. F. Van 

der Eist hield bij de begroting voor Binnenlandse Zaken. Hier volgt het 
tweede gedeelte en het slot. 

Een tweede groot principe dat 
door het Centrum Harmei onder
schreven werd betreft de taallnte-
griteit van de twee grote bevol
kingsgroepen in ons land. Tegen
over « rintégrité frangaise de la 
Wallonië » hebben wij, Vlamingen, 
ontegensprekelijk het recht en ook 
de plicht de Nederlandse integri
teit van het Vlaamse land te stellen. 
Eentaligheid bezuiden en benoorden 
de taalgrens, wat betekent dat dus 
In Vlaanderen de Nederlandse taal 
de plaats en de rol moet vervulen, 
die de Franse taal in Walloniö ver
vult, wat ook betekent dat wat bi] 
Vlaanderen hoort moet verneder
lands worden. 

Een derde principe dat ik wens 
te beklemtonen, is het volgende : de 
toestand in de taaigrensgebieden 
gaat niet alleen de inwoners van 
die streek aan, maar het is een 
aangelegenheid die gans het Vlaam
se volk aangaat. 

Gans het Vlaamse volk moet in
staan voor het behoud en de inte
griteit van zijn volksgebied. 

De tweefaligheid 
Het vierde beginsel betreft de 

tweetaligheid. 
Er bestaat geen tweetaligheid in 

Wallonië. In feite bestaat er ook 
nergens in België een tweetaligheid 
die in het voordeel van de Vlamin
gen zou uitvallen. Tweetaligheid 
betekent dat de Vlamingen Frans 
spreken om het de Fransspreken-
den gemakkelijk te maken; terri
toriaal gezien betekent tweetalig
heid in onze gemeenten niets anders 
dan een overgangstoestand naar , 
volledige vérffahsing, en ik geloot 
overigens dat dit een sociologische 
wet is. 

Bijgevolg moet iedere vorm van 
tweetaligheid geweerd blijven uit 
onze Vlaamse gemeenten en de wet
telijke bescherming van de taai
minderheid, in het Vlaamse land, 
moet ophouden; deze minderheid 
moet zich aanpassen zoals overi
gens de Vlamingen die zich in 
Wallonië gaan vestigen, zich aldaar 
ook moeten aanpassen. 

Niemand is verplicht zich in een 
Vlaamse gemeente te gaan vestigen. 
Wie dat doet, doet zulks uit vrije 
keuze, en daaruit kan hij geen taai-
recht afleiden, kan hij geen aan
spraak maken op een uitzonderings
positie. 

Ik verzet mij dan ook tegen iedere 
uitbreiding van de tweetalige Brus
selse agglomeratie en tegen welk-
danige erkenning ook van een spe
ciaal taairegime voor de Frans-
sprekende in wij kelingen in onze 
Vlaamse gemeenten. 

Wie dit standpunt prijsgeeft, zo
als het ondermeer het geval is in 
het wetsontwerp Moyersoen, gaat 
onvermijdelijk een Vlaamse neder
laag tegemoet en werkt steeds ver
der de verfransing en de gebieds-
roof in de hand. 

De tweetalige Brusselse agglome
ratie, die door de ongezonde en 
overdreven centralisatie in de 
hoofdstad van alle mogelijke of
ficiële, parastatale en private in
stellingen, nog steeds aanzwelt, 
moet binnen de huidige grenzen 
gehouden worden. 

Er moet een speciaal statuut ko
men voor die tweetalige agglome
ratie, nogmaals in de geest van het 
Centrum Harmei, met volledige 
gelijkstelling en gelijkberechtiging 
van Vlamingen en Walen. Het is 
met inachtneming van deze grote 
beginselen waarover Vlamingen en 
Walen zich hebben kunnen akkoord 
stellen, met inachtneming van de 
grote fundamentele beginselen die 
het leven van een volk beheersen, 
dat de taalwet van 1932 moet her
zien, gewijzigd en verbeterd wor
den, indien men in dit land wil 
komen tot een gezonde en normale 
toestand, zoals er bijvoorbeeld in 
Zwitserland op taalgebied bestaat. 

Een talentelling zou, wanneer 
men die beginselen In acht neemt, 
•en in praktijk brengt alleen nog een 
statistische en louter wetenschap
pelijk betekenis hebben en geen 
enkel gevolg voor het taairegime In 
de gemeenten. 

Voor het overige is het trouwens 
duidelijk dat de taalwet van 1932, 
na ruim vijf en twintig jaar toe
passing, nog steeds tot geen nor
male en gezonde toestand heeft ge
leid, en het meer dan tijd is dat 
deze taalwet zou veranderd en ver
beterd worden. 

Ziedaar, Mijnheer de Minister, 
enkele algemene beschouwingen 
over problemen die zich onvermij
delijk gaan stellen. 

Gij weet, er is op dit ogenblik 
reeds heel wat beroering in het 
Vlaamse land rond de talentelling. 
Het lijdt geen twijfel dat, wanneer 
men halsstarrig zal vasthouden aan 
die talentelling, en wanneer men 
die zal koppelen aan de algemene 
volkstelling, die normaal moet 
plaats hebben in 1960, wanneer 
men ook daaraan de gevolgen zal 
koppelen die op dit ogenblik inge
volge de taalwet in bestuurszaken, 
vastzitten aan die talentelling in 
het Vlaamse land, in zeer ruime 
kringen, een zeer sterk verzet tot 
uiting zal komen en dat van nu af 
reeds door tal van vooraanstaande 
Vlaamse kulturele verenigingen, 
die deze kwestie stellen buiten alle 
politieke beschouwingen om een 
boycot aangekondigd werd. Wij 
kunnen geien nieuwe talentelling 
aanvaarden, n§, de ervaring die wij 
opgedaan hebben "te' 1647r " ^ -i 

De zetelaanpassing 
Er Is tenslotte een laatste punt, 

waar ik nog even wil over spreken, 
namelijk de zetelaanpassing aan 
het bevolkingscijfer. De vorige 
spreker heeft daarover gehandeld, 
maar dan meer speciaal om een 
stelsel uiteen te zetten dat hij per
soonlijk uitgedacht heeft. 

Op dit ogenblik wordt over de ze
telaanpassing zeer weinig gespro
ken. Ik weet niet of de belofte die 
de regering dienaangaande gedaan 
heeft, binnenkort in werkelijkheid 
zal omgezet worden. Ik weet niet 
of het wetsontwerp dat aangekon
digd Is zal ingediend worden, maar 
het is duidelijk dat dit probleem 
zich onvermijdelijk zal stellen. 

Het is een feit dat de Vlaamse ar
rondissementen op basis van de be
volkingscijfers van 31 december 1957, 
die nu ook reeds meer dan één jaar 
geleden opgemaakt werden, een 
niet vertegenwoordigd overschot 
hadden van 418.000 inwoners. 

Het is in ons land altijd een moei
lijk geval geweest met de zetelaan
passing. Altijd hebben de Vlamin
gen moeten bedelen en smeken en 
dreigen om hun grondwettelijk 
recht op een normale vertegen
woordiging in het parlement te be
komen. 

De laatste zetelaanpassing, vóór 
de oorlog, had plaats in 1936. Dat 
was zes jaar na de volkstelling van 
1930 en ondertussen had men in 1932 
nog verkiezingen gehouden op ba
sis van de volkstelling van 1920. 

De eerstvolgende volkstelling had 
plaats, Ingevolge de oorlog, in 1947 
en werd gevolgd door een gebrek
kige zetelaanpassing in 1949. 

De toepassing van de theorie van 
de zogenaamde prioritaire of prio-
riteitgevende overschotten of ver
worven rechten geschiedde toen, 
niettegenstaande de waarschuwing 
van de Raad van State dat, wat 
men deed, ongrondwettelijk was. Er 
werd toen geen rekening gehouden 
met het advies van de Raad van 
State. 

Sedert 1949 werden reeds meer
dere wetsvoorstellen ingediend bij 
het parlement. Onder meer het 

wetsvoorstel Van den Daele-Eys-
kens en konsoorten van 20 novem
ber 1957; het wetsvoorstel Struye-
Leynen en anderen van 15 decem
ber 1957, dat in tegenstelling met 
het vorige voorstel, de clausule be
hield van de priorltaalre over
schotten. 

Ten slotte hebben wij thans het 
wetsontwerp Héger. We hebben 
kunnen vaststellen dat de aanpas
sing, voorzien door het ontwerp 
Héger en dat tot stand kwam on
der een homogene C.V.P.-regering, 
geen rekening houdt met het 
Vlaamse standpunt en dat het 
eveneens vasthoudt aan de theorie 
van de prioriteitgevende over
schotten of de verworven rechten. 

Ik wens te beklemtonen dat de
ze theorie van Vlaams en van de
mocratisch standpunt uit onaan
vaardbaar Is. 

Ingevolge het wetsontwerp van 
de heer Héger zou de provincie 
Luxemburg voor de Kamer één ze
tel behouden met een overschot van 
16.000 inwoners, terwijl Limburg 
een overschot heeft van 26.800 niet 
vertegenwoordigde inwoners. 

Voor de Senaat behoudt Luxem
burg één zetel met een overschot 
van 56.000 Inwoners en Namen met 
een overschot van 47.000 Inwoners, 
terwijl de provincie Oost-Vlaande
ren een overschot heeft van meer 
dan 57.000 inwoners. 

Ik veronderstel, met reden, dat 
deze verhoudingen sedert 31 decem
ber 1957 nog zullen veranderd zijn 
ten voordele van de Vlaamse pro
vincies. 

Deze theorie van de prioriteit-
gevende overschotten speelt uit
sluitend en alleen in het nadeel 
van Vlaanderen. Deze theorie heeft 
trouwens, voor zover ik kan oor
delen, ook geen wettelijke basis. 
Men beroept zich op een passage 
uit de memorie van toelichting van 
de wet van 2 mei 1912, doch ik heb 
de stellige indruk dat men deze 
passage niet aandachtig genoeg 
gelezen heeft. 

Immers, wat staat er in ? Dat de 
verdeling der mandaten gebeurt, 
eerst onder de provincies, uit hoof
de van een vertegenwoordiger per 
gehele breuk van 40.000 inwoners 
voor de Kamer, en voor de Senaat 
per gehele breuk van 80.000 inwo
ners. Dan gaat de tekst verder : 
< De na deze bewerking niet toege
kende zetels komen opvolgentlijk 
aan de provincie, waar het groot
ste overschot van niet vertegen
woordigde bevolking is, toe. Dit ge
daan zijnde, gaat de verdeling on
der de arrondissementen van elke 
provincie op dezelfde wijze voort, 
onverminderd het behouden der 
verworven stellingen. » 

Het is dus duidelijk dat ook vol
gens die tekst de theorie van de 
verworven stellingen of van de 
prioritaire overschotten, slechts 
speelt binnen de grenzen van de 
provincies, waar het de verdeling 
van de zetels tussen de verschil
lende arrondissementen van een 
provincie betreft. 

Mijnheer de Voorzitter, Riijiili££r 
de Minister, geachte collega's, ik 
weet zeer goed dat het probleem 
van de zetelaanpassing een zeer ge
voelig vraagstuk is. Ik begrijp ook 
de onrust en het verzet van de Wa
len. Het is trouwens één van de re
denen waarom ik voorstander ben 
van het federalisme. Maar zolang 
wij leven in een unitaire en gecen
traliseerde Staat, moet men konse-
kwent zijn. De Grondwet dient 
toegepast te worden. De Vlamingen 
moeten - hun recht opeisen op een 
normale, democratische vertegen
woordiging in het parlement. 

De ^chteruitstelling waarvan de 
Vlamingen sedert lang — en nu nog 
— het slachtoffer zijn, is onaan
vaardbaar. Indien da t niet aan
vaard wordt, moet men de moed 
hebben om de structtfur vSn deze 
Staat, vaa dit land, te wijzigen. Ik 
dank u. 

AMNE5TIL ' 
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« ...Hij is het tergen moe I » 

HET RODE KRUIS 
Onder het Impuls van het Alge

meen Vlaams Oud-Hoogstuden-
ten - Verbond en zijn kalme, steeds 
In de bres springende voorzitter 
Dokter GODDEERIS is een nieuwe 
fase afgesloten In de strijd om het 
Rode Kruis. 

Nadat de etterbuil is opengebro
ken, is het eerste verband gelegd. 
Een afvaardiging van de Vlaamse 
kultuurverenigingen werd onder 
leiding van Dr. Goddeeris door Prins 
Albert ontvangen en heeft hem 
een memorandum overhandigd. Een 
persconferentie is vorige week hier
aan gewijd geworden. 

Na te hebben aangeklaagd hoe 
de diensten en de algemene uit
bouw van het Rode Kruis de taal
wet van 1932 met de voeten t re
den waaraan het ingevolge een 
overgang van openbare macht, 
wettelijk onderworpen Is, worden 
een reeks middelen ter sanering 
voorgedragen. Hierover moeten we 
niet uitweiden. 

Interessant is het te onderstrepen 
hoe de meer demokratlsche struk-
tuur van het Rode Kruis met de ver-
vlaamsing samenhangt. Het Rode 
Kruis was te veel een privaat jacht
gebied van nobiljons, ten gevolge 
van de inteelt en door een over
rompelde willekeurige politiek die 
van Brussel uit alles bedisselde. 

De Vlaamse kultuurverenigingen 
eisen o. m. dat minstens de helft 
der leden van de Algemene Raad 
tot de nederlandstalige, Vlaamse 
gemeenschap behoren, dat de pro
vinciale voorzitters door de provin
ciale vergadering worden verkozen 
en dat de leden van het centraal 
bestuurskomitee voor de 1/2 zouden 
verkozen worden onder de nationale 
leden en voor de helft onder de ge
westelijke afgevaardigden. 

Dit zijn slechts enkele grepen uit 
een flink werkstuk waarvoor de 
kultuurverenigingen dienen geluk
gewenst te worden. Doch het geldt 
slechts minimum-voorstellen. Het 
memorandum voegt er laconisch 
aan toe dat de voorgestelde oplos
singen ingegeven zijn door een zeer 
Inschikkelijk inzicht en dat de 60 % 
Vlamingen op grond van een demo
kratlsche gezagsopvatting veel meer 
mogen verwachten dan hetgeen 
hier wordt geëist. 

Het memorandum is een soort 
miniusmprogramma van het ge
heel der Vlaamse kultuurvereni
gingen. Het Is te betreuren dat het 
Rode Kruis niet nog meer van on
der uit door de plaatselijke afde
lingen en hun afgevaardigden wordt 
opgebouwd waar thans de volkswil 
wordt gesmoord door de zogenoemde 
« nationale leden », die niemand 
vertegenwoordigen. Nationale leden 
mogen alleen aanvaard worden 
als gecoöpteerd door de vergadering 
der gewestelijke afgevaardigden. 

Het benoemingsrecht van de Mi
nister op voordracht van en In sa
menwerking met de algemene 
raad, moet verder volstaan om de 
prerogatieven van de uitvoerende 
macht veilig te stellen en de dien
sten te organiseren. 

Het Rode Kruis Is niet alleen een 
openbare dienst. Het doet ook in 
grote mate beroep op de vrije mede
werking der bevolking. Deze mede
zeggenschap moet zich ongehinderd 
en vrij kunnen uiten. Een federa
tieve formule met een waalse en 
Vlaamse vleugel, naar het voorbeeld 
van de Bond der Kroostrijke Ge
zinnen, Is daartoe de enige geschik
te formule. 

De Vlaamse kultuurverenigingen 
hebben de zaak te zeer gezien in 
het kader der bestuurlijke taalwet 
van 1932 (de fameuze funktlonele 
taalwetterij !) dan wanneer hier 
tevens een structureel probleem 
wordt gesteld van sociale demokra-
tie en georganiseerde vrije mede
zeggenschap van het volk. Een 
pragmatisch federalisme Is hier het 
enig aanvaardbaar kader om reden 
van public and human relations. 
Het is ook onmiddellijk verwezen
lijkbaar. 

Het taalaspekt en het demokra-
tisch uitzicht worden te zeer ge
scheiden. 

Tenslotte is het getwist rond be
paalde kandidaturen niet af te wim
pelen als een loutere personen-
kwestie. De kandidaturen van Pro
fessor C. Heymans en Dokter De 
Brauwere werden geweerd na regel
matige voordracht. Dit betekent 
een kaakslag voor Vlaanderen. 

Welke duistere machten hebben 
hier gewerkt ? Moeten wij ons 
neerleggen bij een onverschillige 
tweetaligheid ? En is het de gewen
ste oplossing dat een lid van de dy
nastie, de tronende macht, tevens 
met een uitvoerende macht wordt 
gelast ? Schuilt er geen gevaar in 
die gewoonte, die zich gaat opdrin
gen om het doelmatig beheer en de 
demokratlsche medezeggenschap te 
laten overwoekeren door kokar-
disme, in - houding - springen, re
ceptiegeest en andere parade. Zal 
het voorzitterschap van de Prins 
meer zijn dan een erevoorzitter-
schap en zal de dynastische voor
keur niet al te zeer spelen ? We 
blijven er bij dat de vermenging 
van tronende en uitvoerende macht 
een vergissing is en al te zeer als 
een dekmantel kan dienen om op 
meer verfijnde wijze ondemo-
kratische vormen en voorrechten 
in .itand te houden en te verduiken. 

Dat de Vlamingen op hun hoede 
wezen, en dat de Prins zich niet 
late misbruiken. 

D. D. 

Iti' 

AMNESTIE 
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Nijverheid in Vlaanderen 
LIMBURGSE VERTEGENWOORDI

GING IN DE NATIONALE KOLEN-

RAAD EEN BESPOTTING 

De nationale holenraad vertegen
woordigt de Belgische kolennijver-
heid, brengt advies uit over de te 
volgen kolenpolitlek en kan zelfs 
zeer belangrijke beslissingen tref
fen of initiatieven nemen in al wat 
de steenkoolnijverheid aangaat. 

Hij heeft zeggingsmaebt in zake 
sluiting van mijnen, aanwending 
en verdeling der toelagen, vast
stelling der prijzen en compensa
tie onder de mijnen en bekkens, 
gebruik der steenkool in neven-
bedrijven, elektrische centrales, co
kes en gasprodukie stikstofbindingr 
en andere chemische verwerkin
gen. 

In die raad zijn de syndicale en 
patronale instanties per bekken 
vertegenwoordigd. 

Welnu, het kan niet genoeg on
derstreept worden hoe limbnrg op 
onrechtvaardige wijze is vertegen
woordigd. Hoewel de Limbxirgse 
mijnen meer dan 1/3 der voort-
brengst vertegenwoordigen en nor
maal naar de 1'2 reiken, hebben 
ze slechts een gelijke vertegenwoor
diging als de Borinage, het centrum 
Charleroi, Luik en Namen elk af
zonderlijk genomen. 

Het is vanzelfsprekend dat de 
kolenpolitlek van België hierdoor 
ongunstig werd beïnvloed en ona 
mede in het slop van toelagen, com
pensaties en onverantwoorde inves
teringen heeft gebracht. 

De samenstelling van de natio
nale kolenraad is op zichzelf een 
uitdaging aan het Vlaamse land. 

Borinage versus Limburg 
De grote twistappel tussen Lim

burg en de Borinage is dat beide 
eenzelfde nijverheidskool voort-
hrengen. Do€h Limburg brengt de
ze meer dan 200 F. de ton goed
koper voort. De prijzen der Bori
nage zijn zo hoog dat ze een zware 
handicap leggen op de industrie en 
ons hierbij verplichten tot afzon
dering van de Europese gemeen
schap ofwel tot een onhoudbaar 
toelagen- en kompensatiestelsel 
dat miljarden kost. Door die prijs-
verevening en kompensatle moet 
Limburg 200 F. boven de kostprijs 
verkopen en kan aldus tegen de 
concurrentie niet op vermits er 
geen vaste nevenbedrijven als af
nemers bestaan en moet aldus de 
arbeidsmaand met 10 werkdagen 
inkrimpen; dank zij de kompena-
tiepremie kan de Borinage voort 
dure kolen opdeiven voor haar ne
venbedrijven van Tertre, enz., zon
der noemenswaardige drukking 
van de werktijd. 

Bovendien zijn de lonen veel ho
ger in de verlieslatende mijnen dan 
In de winstgevende, wat een nieu
we onzin vertegenwoordigt op 
maatschappelijk en economisch ge
bied. Van de 29 cokesfabrieken tn 
België is er geen enkele in Limburg 
gevestigd. De plannen voor een ge
ïntegreerd cokes- en stikstoffabriek 
in Limburg, werden ook afgewezen. 

De Staatsmijn van Nederlands 
Limburg daarentegen voOTziet bij
na gans Nederland van stikstof. Te 
Tertre (Borinage) werden grote 
kompleksen opgericht van vroeger 
reeds om de mijnsluiting te ve. -
hinderen (hoewel de kolenaanvoer 
goedkoper uitvalt dan delving ter 
plaatse). En na de afwijzing van 
een stikstoffabriek voor Limburg 
werd de stoot gegeven voor nieuwe 
investeringen In de Borinage. Zie
daar twee maten en twee gewich
ten tegen alle economische indi
caties in, want de bevolkingsdruk, 
werkloosheid en mobiliteit zijn veel 
nijpender hi Limburg dan de be
perkte gevolgen van zekere sluitin
gen In de Borinage. 

Die onnatuurlijke ea dwaze ko
lenpolitlek wordt wel zeer duide
lijk geïllustreerd ócxa het feit dat 
de mijnen van Eisden-Zolder een 
belasgirijke kolaüevexlng. dia volle 
tewerkstelling voor één Jaar In

hield, moesten weigeren, daar de 
prijs, hoewel renderend voor de 
mijn, lager kwam dan de prijs door 
Cobechar bepaald (terwille van de 
Borinage). En zo moeten de Lim
burgse arbeiders hun werk onder
breken. De Limburgse kolen zoals 
onze arbeiders zijn slechts een re
serve can de waalse nijverheid te 
voeden en te i^ijzen. 

En wanneer men Vlaanderen iets 
gunt, als het Albertkanaal vroeger, 
en de vaart van Grobbendonk 
thans, dan is dat om die versche
ping van onze rijkdommen gemak
kelijker naar Wallonië over te 
brengen. 

Crisis in de Borinage 

en in Vfaanderen 
Het is zeker droevig dat een be

paald gewest van zijn industriële 
rijkdom moet inboeten. Doch In de 
Borinage worden enkel circa 4.000 
arbeiders van ter plaaatse be
dreigd. Men moet in hun weder
tewerkstelling voorzien. Maar de 
toetand is veel erger In Vlaande
ren. In Oost-Vlaanderen zijn in de 
laatste 10 jaar tot 20.000 mensen 
zonder werk gevallen wegens slui
ting van fabrieken. 

Terecht werd er op gewezen dat 
er meer werklozen zijn in één wijk 
van Gent dan in heel Henegouwen. 
En wat moeten onze meer dan 
30.000 Westvlaamse grensarbeiders 
dan wel zeggen ? Om niet te spre
ken over de tienduizenden werk
lozen en pendelarbeiders in Vlaan
deren. Het is O" 1 zaak van verde
lende rechtvaardigheid. Vlaanderen 
mag zich de kaas van het brood niet 
meer laten nemen. Het moet gedaan 
zijn met de ongelijke vennootschap 
waarin Vlaanderen met 70% van 
de werkloosheid blijft zitten en 
Wallonië met de zorg voor indus
triële uitbouw wegloopt. 

Zolang als het goed ging in Bel
gië heeft men de Vlaamse struktu-
rele werkloosheid verdoezeld. Het 
overtollige geld werd aan de WT 
geofferd (20 miljard) en in de ver
lieslatende Waalse mijnen gestoken 
(tot 50 miljard). 

Wanneer de teruggang daar is, 
zijn het weer de Walen die door af
dreiging voorrang opeisen en zich 
verzetten tegen de oi*effing der 
ondertussen toegekende staatstoela_ 
gen en kompensaties op de rug van 
Limburg en nu meer waarborg van 
tewerkstelling eisen vóór het zo diep 
geteisterde Vlaanderen met zijn 
honderdduizenden werklozen en 
mobielen. 

Bevoordeling van de 

Borinage op de rug van 

Limburg, vroeger en nu 

Bekentenis in het Jaarverslag 
van de Société Générale 1944 
blz. 5 : 

Het gaat over Alexandre Galo-
pin « bij zijn bedrijvigheid in 
dienst van dit huis » (de Soc. Gén. 
zelf). 

Wij vertalen : 
« Hij bestudeerde op grondige 

wijze de toestand van de Borinage 
voor dewelke de diepte der kolen-
lagen en de natuurlijke moeilijk
heden van uitbating, verhinderen 
de mededinging vol te houden met 
het Kempische bekken. Beang
stigd door die handicap en zijn ge
volgen voor de werkende bevolking 
van de streek, besloot hij dat één 
der middelen om zich te verzetten 
tegen die vreselijke ontwikkeling 
er in bestaat de opgehaalde voort
brengselen te valoriseren. Zo werd 
het ruime nljverheidscompleks ge
schapen dat heet : Carbonisation 
centrale et Carbochimique. Stout
moedig plan in die tijd. deze on

derneming droeg doorheen de 
moeilijkste omstandigheden er toe 
bij de teleurgang te vermijden van 
één der meest bevolkte gewesten 
van het land. > 

En nu ? Opnieuw eèn bijzonder 
initiatief : de Maatschaï>pij voor 
Industriële reconversie In de ge
westen door mijndnrttng getrof
fen. 

Wij lezen In de' Libre Belglque 
van 17-18 januari 1959, dat het 
kompleks van Tertïé zijn produktie 
verdubbelde sinds 1945 en weldra 
een nieuwe chemische fabriek zal 
openen, de modernste van België 
die meer dan 2.0Ö0 arbeiders zal te 
werk stellen en reed» 3,5 miljard 
aan investeringen kostte. 

Maar nieuwe inspanningen drin
gen zich op ter vervanging van de 
versagende mijnen : Hiervoor 
wordt een nieuwe coöperatieve 
Maatsch. der Belgische Nijverheid 
gesticht. Een fonds zonder beper
king staat ter beschikking. Reeds 
50 miljoen is vrij voor voorberei
dende studies van technische en 
economische aard. Alleen reeds 
acht bedrijven stelleneen technisch 
personeel ter beschikking waar
onder 500 ingenieurs. De coöpera
tieve rekent op de steun der over
heid voor rijkelijke financiering en 
deze is reeds toegezegi 

De rol van 

Leon Bekaert 
Volgens dezelfde Libre Belgique 

speelt Leon Bekaert hierin een be
slissende rol. Deze grote manitou 
van het verbond der Belgische Nij
verheid en ook d«r katolieke en 
(horresco referens) der vlaamse 
werkgevers, heeft het vertikt In te 
gaan op de menigvuldige tainme 
verzoeken van vlaamse zijde om een 
stroming tot industriële investe
ring in Vlaanderen te organiseren. 

Liever dan in het arbeidsrijke 
Vlaanderen de industriële uitbouw 
te bevorderen, speelt hij er de rol 
van sympatieke Grand Seigneur en 
royaal patroon door de attractie 
van een modelbedrijf « zonder 
weerga of tegenhanger ». Hij vindt 
het zelfs nuttig een Vlaams blad te 
financieren en dit te koppelen aan 
een syndikaal blad. Zodoende is 
zijn sympatic verzekerd en Is hij 
in de rug volledig gedekt. 

Nu kan hij veilig zijn wagen aan
hangen aan het Brusselse en Waal
se kapitaal en alle initiatieven In 
die zin nemen. Op zichzelf is dit 
reeds een bedroevend voorteken 
voor de komende industriële ont
wikkeling van Vlaanderen, de In
dustriëlen zelf worden nog altijd 
meer geïnteresseerd door investe
ringen in het Zuiden. 

En onze syndtkale 

wereld ? 

De paternalistische en katolieke 
taktiek van een Bekaert slaagt 
volkomen. Het vlaamse sindikalisme 
laat zich afleiden en zijn krachten 
verspillen in een partiküliere loon-
strijd tegen de kleine, op zichzelf 
veelal marginale bedrijven in 
Vlaanderen. Welk een schijnge
vecht als we bedenken dat het zou 
volstaan meer grote bedrijven in 
Vlaanderen op te richten om een 
spontane loondruk uit te oefenen 
In sekundaire bedrijven die dan ook 
beter er tegen zouden bestand zijn 
in een klimaat van algemene ge
westelijke expansie. 

Meer en meer gaan onze bevol
kingen inzicht krijgen in de globale 
samenhang van het sociaal-econo
mische leven en zulleni zij afdrei
ging stellen tegenover afdreiging 
als dit de enige wijze blijkt om een 
effektieve politiek van regionale 
economie af te dwingen. Spijtig 
genoeg wordt het Vlaams sjmdika-
lisme slechts wakker onder druk 
van het Waalse en nadat 20 mil
jard werd verkwanseld aan Brussel 
en 50 miljard aan Wallonië, wan
neer al die jaren de werkloosheid 
een bestendige kanker bleef In de 
Vlaamse gewesten. 

ZO IN 
ZO IN 1 

• a 

a • • 
Onderstaande cliché Is een afdruk van de rugbladzijde van het tijd

schrift van de Waalse Economische Raad In de loop van 1952. 

Op een meer sprekende wijze kan men de oogmerken van de Waals* 
economische belangen niet uiteenzetten. 

De 1ste tekening toont de hnldiee spreiding van de nijverheidsontwik-
keling boven en beneden de taalgrens. 

De legende bij de 2de tekenins luidt : OM DIT TE VERMUDEN : waar-
schiinlijke spreiding van de nijverheid indien men de uitrusting in Walla-
nië blijft verwaarlozen. 

De legende bij de 3de tekening luidt : OM DIT TE VERWEZENLIJKEN: 
logische ontwikkeling van de Waalse nljverheldsgordel waartoe de nodig» 
uitrusting vereist wordt. 

De waalse economische belangen weten zeer goed wat zij willen en 
oefenen sinds Jaren een actieve drukking uit op de economische politiek 
van België. 

Alle Ministeries hebben hiervoor gezwicht of zich tot testamentuit-
voerders van die politiek opgeworpen (Duvleusart-Rey). 

De Waalse Economische Baad weet wat hij wit. 

Daartegenover is de Vlaamse Economische Raad slechts abt het flau
we schijnsel van d'eerste maan, even braaf als machteloos». 

SÉPARTITION ACrUElLE 
OE L A C T I V I T Ê INDUS-
TRIELLE EN BELGIOUS 

POUR ÉVITER CELA r 

SITUATION PROBABLE DE L'ACT». 
VITÉ INDUSTRIELLE EN BaGIQUS, 
SI ON CONTINUE A NÉGLIGER 

D'ÉQUIPER LA WALLONIË 

POUR RÉALISER CECl : ^' 

DÉVELOPPEMENT lOGIOUE DE LA 
20NE INDUSTRIELLE WALLONNE. 
EN VUE DUOUEL CETTE ZONE 

DOIT ÉTRE ÉOUIPÉE 

Bovenstaande afdruk is ook een antwoord aan de socialisten die het 
Waals-Vlaamse aspekt van de huidige kolencrisls willen verdoezelen «n 
een aanklacht tegen de unitaire syndikaten die het gros van hun troepen 
in Vlaanderen recruteren en braafjes toezien hoe de bestendige kwalen 
van structurele werkloosheid en overdreven pendelarbeid het vlaamse land 
in een minderwaardige positie honden. 

Een beetje meer klare voorlichting en kranige durf, heren! 

Hoelang nog zullen de sindikaten 
hun bedaringspoUtiek verder kun
nen spelen en het deksel op de ke
tel houden ? Want het gromt in 
Vlaanderen en in Limburg, nog 
meer dan in de Borinage. 

Geïntegreerd cokes- en 

stiksfofbindingsbedrijf 

te Genk 

Er bestaan plannen sinds lang 
om te Langerlo bij Genk een veel
belovend geïntegreerd cokes- en 
stikstofbindingsbedrijf op te rich
ten. 

De oprichtingskosten bedragen 
minder dan twee miljard, en winst 
en afzet zijn verzekerd, daar de 
stikstofmarkt lang nog niet verza
digd is. Dat men aldus tenminste 
één cokesoven met stikstotfverwer-
king op wereldschaal In Limburg 
optrekke. Dit kan als vertrekpunt 
dienen voor de verdere verwerking 
•an de vele chemische produkten 

die daaruit voortkomen, voor ste
vige tertiaire bedrijven in het Ha-
geland en elders in Vlaanderen 
(Hoogovens Gent-Terneuzen). Maar 
neen, de technici van de holdings 
hebben valse verslagen opgemaakt, 
om de zaak af te ketsen. 

En naderhand zagen we Tertre 
ïich verder uitbreiden, dat noch
tans in veel slechter voorwaarden 
werkt en op de buitenlandse markt 
slechts kan mededingen door met 
regeringssteun de boeren In BelgiS 
één miljard meer te laten betalen 
voor hun stikstof (het totale Jaar
bedrag van de steun aan onze land
bouw !). Wat denkt de Boerenbond 
daarover ? En senator Mulle, voor-
«itter en medebeheerder ? De hol
dings weten wie ze lijmen. 

Alleen een Investeringsmaat
schappij van overheidswege geleld 
en gesteund l6 bekwaam om tegen 
die machten op te roüen en een na--
tuurlljks economie 'ie hersieUen. 
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De kerk belasterd? 
Bij de «brieven van lezers» zal 

men een ingezonden stuk vinden 
van een gelegenheidslezer. Wij heb
ben het willen opnemen om te laten 
zien hoe typisch dwaas een groot 
gedeelte van Katolieke flamingan
ten redeneert. Typisch ook voor de 
opvoeding die onze gewone Kato-
liek te slikken krijgt. 

We herinneren ons in dit verband 
een anekdote die wij een paar malen 
hoorden in verband met het verschil 
tussen Nederland en Vlaanderen en 
waarin beweerd wordt dat het in 
Nederland doodgewoon Is onder 
Katolieken In alle vrijheid pries
ters en bisschoppen te kritiseren 
maar dat er geen ketterijen geduld 
worderr. Dat er in Vlaanderen an
derzijds echter op een ketterij niet 
gekeken wordt als men de priesters 
en de bisschoppen maar niet kriti
seert. 

Zoals bij vele anekdoten ligt er in 
dit gezegde overdrijving maar de 
kern van de zaak is meer dan juist. 

Wat bedoelt onze gelegenheids
lezer met die «aanvallen op de 
Kerk » ? Klaarblijkelijk een zinspe
ling op het machtsmisbruik van 
Mons. De Smedt of van hier en daar 
een al te ijverig pastoor-C.VP.-pro-
pagandist of op een kanunnik die 
het bedrog van de Boerenbond op 
de kleine boer dekt. 

Alsof het niet het volle recht van 
een Katollek zou zijn dergelijke 
misbruiken van bisschoppen of 
priesters aan te klagen ! De gewone 
flamingant kent gewoonlijk de Ka
tolieke leer niet, hij is onkundig 
van de uitspraken van onze Pausen 
(Rome ligt zo ver); hij ziet niet hoe 
verschillend de houding is van onze 
Vlaamse geestelijkheid met die in 
de andere landen of zelfs al maar 
met Wallonië. In Vlaanderen leeft 
men op vele plaatsen nog met de 
mentaliteit dat onze priesters altijd 
gelijk hebben in om het even met 
welke zaken zij zich moeien. Bij ons 
Is niet alleen Z. H. de Paus onfeil
baar in zuiver godsdienstige en zede-
Mjke aangelenheden wanneer hij 
ex cathedra spreekt maar is ook 
Mons. De Smedt dit sprekend over 
politiek of een gewone pastoor wan
neer hij het dansen verbiedt in de 
een of andere landelijke gemeente. 

Wij houden van klare taal en voor 
zover we ons zouden vergissen mo
gen onze theologen ons gerust te
recht wijzen. Wij zullen hun mening 
laten horen. Wij schrijven waarlijk 

niet met genoegen over onze schande 
als Vlamingen van een van de 
meest achterlijke volkeren te zijn 
ook op het gebied van de godsdienst
kennis bij de doorsnee Katollek. 
Wij denken hierbij aan de talrijke 
verontwaardigde reaktles die wij 
o.m. van Noordnederlandse Katolie
ken kregen omtrent de tussenkomst 
van Mons. De Smedt bij de jongste 
verkiezingen. Nergens anders dan 
In Vlaanderen was zo een tussen
komst denkbaar. Wi] moeten alles
zins niet fier gaan op zulke toe
standen ! 

Moeten wij het verdere verleden 
in herinnering brengen ? En de hui
dige toestanden ? 

De vervolging van de toch zo Ka
tolieke blauwvoeterie op de kolleges 
na 1875 ? De brief van onze Bel
gische bisschoppen in 1906 waarbij 
het Nederlands ongeschikt werd ver
klaard als taal voor het Hoger On
derwijs ? Het feit dat de gedeelte
lijke vernederlandsing van de kol
leges 20 jaar kwam na die van de 
atenea ? Het vernederen en veroor
delen van de sociale wroeter pries
ter Daens onder de afdreiging van 
de kapitaalkrachtige konservatieven 
zoals het thans luidt (Mag een bis
schop zijn beginselen opgeven onder 
afpersing?) Het feit dat thans 
geest en bestuurstaal van de Univer
siteit van Leuven zowel als van het 
aartsbisdom te Mechelen Frans is ? 
Het feit dat de grote meerderheid 
van de Franse overgangsklassen in 
Vlaanderen te vinden zijn in de 
Katolieke scholen ? Het feit dat een 
gering percent Franskiljonse bour
geois in Vlaamse kerken nog Franse 
preken krijgen terwijl een heel wat 
groter percent Vlaamse proleten op 
de taalgrens en in Wallonië het er 
zonder moet stellen ? Het feit dat 
onze Vlaamse missionnarissen in 
Kongo nooit onze Nederlandse kui
tuur hebben mogen verspreiden, wel 
de ons wezensvreemde Franse ? Het 
feit dat de Katolieke universiteit in 
Kongo in tegenstelling met die van 
de staat geen Nederlandse afdeUng 
heeft ? Het feit dat Mons. De Smedt 
tegen de Katolieke leer van het plu
ralisme en tegen al de voorbeelden 
in het buitenland in de onderrich
tingen van onze Pausen betreffende 
de geestelijkheid en de politiek met 
de voeten trad ? Het heet thans dat 
de C.V.P. hem misleid heeft. Moest 
Mons. De Smedt alvorens te veroor
delen ook onze verdediging niet aan

horen krachtens een van de vier 
kardinale deugden, de voorzichtig
heid ? Waarom blijven de bisschop
pen In Vlaanderen passief bij onze 
werkloosheid en mobiliteit terwijl 
de bisschop van Doornik telkens op
nieuw optreedt MJ dfeigende werk
loosheid ? Waarom moet het in 
Vlaanderen üen jaar duren eer de 
woorden van de Paus betreffende 
de amnestie weerklank vinden ? 
Waarom verzetten on^ bisschoppen 
zich halsstarrig tegen dat ander 
principe opgenomen in. de Katolieke 
traditie sinds Thomas van Aquino 
en nog uitdrukkeliik bevestigd door 
Paus Plus XII namelijk het recht 
van elk volk op zelfbestuur ? 

Waarom heerst In Vlaanderen al
tijd een ander Küatolicisme dan in 
de andere landen ? 

WIJ schrijven dit rekwisitorium 
niet graag. Maar als wij zien dat 
franstallgen en franskiljons met 
krachtdadig op te treden, ook bij 
onze bisschoppen steeds hun slag 
thulshalen verplicht men ons onze 
rechten te verdedigen. Het is niet 
onze schuld dat het opportunisme 
in dit land het steeds haalt op prin
cipes. Alleen kan men ons niet wijs
maken dat hetgeen men van onze 
tegenstrevers neemt bij ons zou 
verboden zijn. Wij zijn ook bij onze 
bisschoppen en priesters dit spel
letje beu. Wij snakken naar waar
heid en rechtvaardigheid. En ons 
geweten zegt ons dat wij het in onze 
volkse strijd bij het recht eind heb
ben. Het staat onze inzender vrij 
met zijn geweten een andere oplos
sing voor te staan. Hetgeen ons 
echter ergert is het feit dat hij ons 
meent de les te moeten lezen zonder 
dat hij zich al die vraagstukken ooit 
gesteld heeft. Zijn wezenlijke ver
gissing is het geen onderscheid te 
maken tussen de waardigheid van 
het Christendom en de vaak ver
keerde gedragingen van Christenen. 
Dit laatste is het wat o.m. zoveel 
Katolieken uit de Kerk verwijdert. 
Ten onrechte natuiurlijk omdat het 
geloof één zaak is, gelovigen (Ker
kelijke bedienaars inbegrepen) een 
andere. 

Maar moeten daarom o. m. cnze 
geestelijken met dubbel voorzichtig 
zijn ? En mag niemand hen daar
toe ajuimanen ? 

Wij menen in elk geval dat ter 
zake ons woord bevrijdt, v/aar ons 
zwijgen de wrok aou doen opkrop
pen. 

LICHT UIT HET OOSTÊM 
Even voorstellen : een weerstan

der, die begin 1941 zijn keuze deed 
tegen de bezetter, maar die na 
8 september 1944 zag leuren met 
weerstandersbewijzen. Nog zie ik in 
Brussel de leuze « Demany au pou-
voir » op de muren staan, leuze die 
bewees dat we toen dicht bij een 
kommimistische machtsgreep heb
ben gestaan. 

2k>velen die met mij eerlijk in het 
verzet gingen, hebben met leedwe
zen vastgesteld hoe de verantwoor
delijken nu reeds vijftien jaar be-
verig buigen voor die kandldaat-
dlktator Demany omdat zij... zelf 
niet zuiver in hun schoenen staan. 

De taktiek « houd de dief •» roepen 
om de aandacht van eigen fouten 
af te leiden, werd prachtig toege
past. « Wie zelf zonder zonden is, 
neme de eerste steen en werpe hem 
op de Vlaming, die trouw bleef aan 
zijn Ideaal, omdat hij door zijn 
ideaal trouw te dienen hoopte te 
kunnen redden wat nog te redden 
viel >, Dit verzoek mocht in 1944 

gedaan worden en heel weinigen, 
buiten de enkele duizenden echte 
weerstanders zouden het recht ge
had hebben de steen op te rapen. 
Meestal hebben wij het niet ge
daan, maar een leger pseudoweer-
standers, die nog niet eens wisten 
hoe een revolver vast te houden. 

Met die massa steensmijters wil
de Demany < au pouvoir » geraken. 
Gelukkig voor ons waren de Rus
sen niet in ons land, zodat Fer-
nand tenslotte van armoe een be
keerde socialist moest worden, en 
geen kans kreeg om zijn huidige 
bazen aan de galg te doen benge
len. 

Spijtig helaas dat Merchiers, en 
achter hem de politieke Pilatussen 
uit de grote partijen, maar niet de 
moed kunnen opbrengen om derge
lijke kerels — waarvan het sukses 
kan gemeten worden aan hun on
benullig aantal voorkeurstemmen 
— in de politieke vuilmand te wer
pen. En hier ^e l t het Oosten aan 
onze polltlekers de les. Terwijl 

tienduizenden, die zelfs geen vlieg 
zouden kwaad gedaan hebben en 
die alleen onder de oorlog ronduit 
partij kozen in plaats van schijn
heilig de natte vinger omhoog te 
steken, in ons land beroofd werden 
van hun rechten, heeft men aan 
de Russen, die de wapens opnamen 
tegen hun volk amnestie verleend. 

Nu dat licht in het oosten is op
gegaan, schijnt h?t mij meer dan 
tijd om ook bij ons met een zui
vere bord te beginnen. 

En opdat het een beetje rapper 
zou gaan, willen velen onder ons 
met u op 5 april opstappen door 
Antwerpen. 

ZIJ die onder de oorlog van een 
ander gedacht waren dan wij zul
len, hoop ik, niet ten achter blij
ven. 

Voor verzoening onder de Vla
mingen en voor amnestie moeten 
we eendrachtig optreden. 

Fidelio 19 - Mechelen. 

HET NATIONALISME 
In de gebouwen van de Universitaire Stichting hield de gekende 

Franse professor, Maurice Duverger, voor het Belgisch Instituut voor Po
litieke Wetenschap op 12 maart D. een zeer interessante lezing over het 
onderwerp « Oü en sont les nationalismes ? »: Wij veronderstellen dat 
onze lezers met belangstelling kennis zullen nemen van de samenvatting 
van deze lezing die Mr. Van der Eist voor hen geschreven heeft. 

Prof. Duverger onderstreept van 
bij de aanvang van zijn lezing het 
uitzonderlijk belang van het natio
nalisme, dat ook nu nog, en mis
schien meer dan ooit, een uitzon
derlijke politieke machtsfaktor is. 
Indien er In de Westerse wereld 
sprake kan zijn van een verzwak
king van de greep van het nationa
lisme op de mensen, dan is dit zeer 
betrekkelijk. De mensen die betrok
ken zijn bij de supra-nationale 
Europapolitiek vormen een minder
heid en het is de vraag hoevelen 
van hen onbewust o-f bewust ook 
niet gedreven worden door het na
tionalisme : een Europees nationa
lisme dan, op een ruimere grond
slag, maar toch een nationalisme. 
Men wil van Europa een derde 
macht vormen in de wereld, men 
doet beroep op de traditie, de kui
tuur, de beschaving van Europa. 
Ook In Europa blijft het nationa
lisme veel sterker, veel belangrijker 
dan sommigen denken. In Afrika en 
in Azië staat de ontwikkeling vol
ledig in het teken van het nationa
lisme : het is er de machtigste po
litieke faktor. Ook binnen de gren
zen van het kommunistisch blok is 
men er niet in geslaagd het natio
nalisme uit te roeien en blijft het 
een faktor vol verrassingen. 

Het besluit is dat het nationa
lisme een primaire houding is, een 
faktor die niet rationeel te verkla
ren is omdat hij nauw verband 
houdt met de menselijke natuur. 
De buitengewone macht die schuilt 
in het nationalisme heeft o. m. voor 
gevolg dat de politieke partijen er 
naar streven in hun strijd om de 
macht het nationalisme in hun 
voordeel te mobiliseren. 

Het wordt dan een wapen, een 
Instrument dat overigens herhaal
delijk van hand veranderd is. Aan
vankelijk immers was het nationa
lisme een verschijnsel van links : 
de vorsten en de aristokratie waren 
internationalistisch, kosmopolitisch, 
stonden vijandig tegenover het na
tionalisme. Ket waren de linkse 
partijen die de dragers waren van 
het nationalisme van de Franse om-
wonteling af en gedurende de 19de 
eeuw. Met de opkomst van het so
cialisme, doch vooral van het Mar
xisme, zet een ontwikkeling in die 
er zal toe leiden dat omstreeks de 
eeuwwisseling het nationalisme van 
links naar rechts overgaat : het 
zullen voortaan de rechtse partijen 
zijn die het nationalisme mobilise
ren. Dit verschijnsel vond zijn 
hoogtepunt in het facisme en het 
nationaal-socialisme. 

Tijdens de oorlogsjaren echter 
ontdekten de linkse partijen, met 
inbegrip van de kommunistische, op
nieuw de kracht en de betekenis van 
het nationalisme : het verzet was 
nationalistisch. 

Spreker citeert In dit verband 
een gedicht aan Frankrijk van de 

kommunistische dichter Aragon. Na 
de oorlog bleef het nationalisme een 
rol spelen in het linkse kamp : de 
kommunistische partij in Frank
rijk tracht het nationalisme te ge
bruiken als wapen tegen de afhan
kelijkheid van de U.S.A., de Europa-
politiek, enz .. In Joegoslavië ver
sterkte Tlto zijn positie door een 
vorm van nationaal-kommunlsme 
in te voeren, dat blijkbaar in de 
landen van het kcanmunistisch blok 
moet onderdrukt worden : de ge
beurtenissen in Polen en Hongarije 
hebben dit bewezen. De Hongaarse 
opstand wa.a geen anti-kommunis
tische, maar een nationalistische 
opstand. 

In de U.S.S.R. zelf werd enerzijds 
ledere vorm van zg. « bourgeois-
natlonalisme » met alle middelen 
onderdrukt, maar anderzijds werd 
er een merkwaardige politiek ge
voerd om de nationale kuituren 
der onderscheiden volken te bevor
deren en tot bloei te brengen. 

Het belang van het nationalisme 
om de ontwikkeling in Azië en 
Afrika te begrijpen hoeft geen toe
lichting. Het is in dit opzicht be
treurenswaardig dat men geen re
kening houdt met de ervaring die 
men in Europa opgedaan heeft met 
het nationalisme. Het is onzin het 
nationalisme te willen bestrijden 
met rationele argumenten, zoals 
bv. ekonomische overwegingen. 

Slotsom is dat het nationalisme 
nog steeds een van de belangrijk
ste faktoren is in de geschiedenis. 
De rol van het nationalisme is ver 
van uitgespeeld. 

Het nationalisme is goed in zover 
het een positieve waardering is 
voor eigen taal, kuituur, eigenhe
den, verleden. Niets zou bedroeven-
der en onvruchtbaarder zijn dan 
een eenvormige wereld, waar de 
verscheidenheid der volken zou uit
geschakeld zijn. Maar het natio
nalisme wordt een gevaar daar 
waar het ontaardt in verachting 
voor andere gemeenschappen en 
hun taal, kuituur, enz... en deze wil 
onderwerpen, veroveren, gelijk-
schakelen. 

Tragisch wordt de toestand waar, 
zoals in Algerié, mensen tegenover 
elkaar staan elkaar bestrijden op 
leven en dood, gedreven door de
zelfde overtuiging, dezelfde ideolo
gie. Want langs beide zijden staat 
de strijd in het teken van het na
tionalisme. 

Deze zeer belangrijke en leer
rijke voordracht, waarop heel wat 
kommentaar zou kunnen uitge
bracht worden, zal door het aan
wezig franstalig brussels publiek 
wel niet begrepen geworden zijn in 
de juiste betekenis die zlJ ook had 
voor ons eigen land. 

Voor ons was het een bevestiging, 
een aanvulling en verrijking ook 
van onze opvattingen. 

D€ WESTVLAAMSE GRENSARBEIDERS 

JJ»-.i-I.V Jt'i^ 

ANTWERPEN 5 APRIL 

Onlange is er van alle zijden ge
ïnterpelleerd over de grensarbeiders 
die tengevolge van de devaluatie 
van de PYanse frank met 15 %, hun 
werkelijk loon met evenveel zien 
teruglopen tot op een bedrag van 
16-18 F per uur. 

Meer dan 30.000 van die grens
arbeiders leven in West-Vlaande-
ren. Is het wellicht daaarom dat 
men het probleem alleen met woor
den en lapmiddelen aanpakt in ver
gelijking met wat er allemaal ge
beurt In de Borinage waar de slui
ting van enkele marginale mijnen 
zelfs geen ernstige werkloosheid 
voor de mensen ter plaatse in het 
vooruitzicht stelt. 

Het probleem der West-Vlaamse 
grensarbeiders is ernstiger dan men 
denkt, want de franse politiek op 
lange afstand bestaat er in door 
haar verbeterde demografie de bui
tenlandse arbeiders geleidelijk uit 
te schakelen. Deze verbeterde de

mografische toestand laat zich 
thans reeds voelen. Dit wil zeggen 
dat de Belgische instanties, die er 
zich helaas niet om bekommeren, 
het probleem struktureel moeten 
aanpakken door het opwekken en 
financieren van nieuwe nijverhe
den in West-Vlaanderen zelf. 

Het Is overal dezelfde situatie : 
boven de ganse taalgrens van west 
naar oost dient het vlaamse land 
als arbeidsreservaat, dat zijn 
werkkracht en zijn kinderen uit
voert naar het zuiden, terwijl d« 
vrucht van deze arbeid in vreemde 
gebieden wordt geïncorporeerd ten 
bate van de franse en waalse ge
meenschap en zodoende de tegen
stelling nog verscherpt : Vlaande
ren armer en Wallonië rijker. 

Een duidelijker stelsel van uit
buiting is moeilijk in te denken om 
ons volk verder in onderworpenheid 
en minderwaardigheid vast .te 
klinken 
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Laster over de Kerk 

Geachte Heren, 

Uw blad van 17 Januari, dat Ik 
laattijdig ontvangen heb, heb Ik 
nog eens grondig gelezen, 'k Ben 
zeer Vlaamsgezlnd en tevens ook 
diep gelovig. Op blz. 5 vond Ik : 
« dat ze ledereen willen overtuigen 
dat gelovig zijn MOET samen
vallen met C.V.P. aanhangen >. U 
spreekt dat erg tegen. Besluit : 
Katollek en C.V.P. moet niet sa
mengaan maar toch ook niet met 
rood of blauw zeker — dusvolgens 
U wel met Volksunie. Maar vooral 
In dit blad Is het mlJ eens te meer 
opgevallen dat bijna elke artikel 
gewijd Is tegen al wat de « chris
telijke » V.P. aangaat. 

Waarom ook niet tegen socialis
ten en commimisten ? Of Is dat 
volgens de Volksunie « Christelijke 
Vlaamse naastenliefde > soms ! En 

I als politieke partij zou ik die na-
I IJver nog kunnen verstaan, maar 
' In datzelfde nummer vond ik zelfs 

laster over de Kerk zelf en nog wel 
' over 't hoogste gezag van de Kerk 

in ons land, nl. onze bisschoppen. 
I Iets dergelijks meende ik alleen 

maar te vinden in « Volksgazet » en 
gelijksoortig allooi! Zou dan volgens 

' U, Geachte Heren, « katoliek > 
werkelijk kunnen samengaan met 
€ Volksunie > die op onze geestelijke 
overheid scheldt ? Dat is toch dui-

. delijk voor elke Vlaamse mens die 
nog beschikt over een beetje ge
zond verstand. 

De rubriek « Lezers schrijven 
ons » is al van 't zelfde deeg ge
bakken : C.V.P. en GEESTELIJKE 
OVERHEID worden door 't slijk 
gesleurd. « WAAR IS DER OUDE
REN FIERHEID NU GEVAREN?... 
en hun oer-sterk geloof ? 

Als Vlaming, meen ik in deze 
rubriek evenveel recht te hebben, 
om mijn woordje mee te spreken. 
'k Hoop dan dat dit schrijven zijn 
plaatsje zal vinden in het volgend 
nummer. Of strookt het niet met 
Uw opvattingen ? Volksunie is toch 
ook voor « t' Vrije Woord » meen 

i Ik? 
Vlaamse groeten en 'k wens de 

< Volksunie > wat meer GELOOF 
en LIEFDE voor de KATOLIEKE 
VLAMINGEN en hun geUefde 

' VLAAMSE GEESTELIJKEN. 
A. B. - Grimbergen. 

P. S. — Ons antwoord vindt de 
lezer onder dezelfde titel op de 
vijfde bladzijde van dit nummer. 

Mgr De Smedt kent geen 
Mechels 
Geachte Volksunie, 

De bisschop van Brugge, berucht 
sinds zijn « zwaar zondig > heeft 
het voorbeeld van kardinaal Van 
Roey niet gevolgd, om in een vas
tenbrief de gelovigen op hun chns-
telijke plicht te wijzen. Wel spreekt 
hij over de naastenliefde, maar al
leen over deze van gebuur tot ge-
buur, een zeer loffelijk opzet inder
daad. Al was het maar om sommige 
C.V.P.-mensen voortaan ervan te 
weerhouden, hun V.U.-geburen, die 
een peterslij st van onze partij 
ondertekenen, te gaan verkliklien 
met omzendbrieven ! We hadden 
dit Jaar verwacht, dat de bisschop 
van Brugge zijn stem zou voegen 
bij de ver van malse stem uit 
Mechelen, toen deze enkele tijd ge
leden de repressionisten veroor
deelde en pleitte voor amnestie. 
Wanneer zal monseigneur eens 
vanop de kansel de ergerlijke dri j
verijen van zekere christenen te 
recht wijzen en de gelovigen op hun 
pliéht van naastenliefde wijzen ook 
tegenover de getroffenen van de re
pressie, die toch in meerderheid 
evan goede christenen zijn als som
migen hunner vervolgers ? De op
roep van Diksmuide was een belof
te. Is het de bedoeling, dat het bij 
dit ene, nog te bescheiden gebaar 
Bal blijven ? 

W. G. - Brugge. 

Een ereplaats 

Geachte Volksunie, 

Die krijgen de Vlamingen zeker 
In de hemel. Van al de volkeren 
ter aarde hebben zij verhoudings
gewijze het meeste gegeven aan de 
Kerk. Van al de volkeren hebben 
zij er het minste voor in de plaats 
gekregen. 

Ze vulden België met klooster
lingen en priesters, maar in Brus
sel mag de Vlaming zich gelukkig 
achten als hij in zijn parochie nog 
een vlaamsgezlnd onderpastoortje 
heeft. 

Ze offerden de eenheid van de 
Nederlanden terwllle van de Kerk 
en werden eeuwenlang gedompeld 
in de grootste ellende. 

Ze stuurden de beste hunner zo
nen naar Kongo en moesten aan
zien hoe die zonen op overweldi
gende wijze bijdroegen tot het 
voorbereiden van de franskiljonse 
hegemonie. 

Om die redenen kan het niet an
ders of eender welke Vlaming heeft 
recht op kosteloze toegang tot de 
hemel en de besten onder hen zelfs 
op de meest verheven ereplaatsen. 

Maar met dat alles zijn we niet 
erg vet hier op aarde. Denken onze 
Vlaamse gelovigen niet dat het 
eindelijk tijd wordt eerst eens voor 
ons te zorgen ? Of wensen zij voort 
te gaan op die weg van zelfvernie
tiging door maar steeds hun stof
felijke belangen op te offeren aan 
partijen, die handig hun vroomheid 
weten te gebruiken om ons mach
teloos en onderworpen te houden ? 

De ereplaats in de hemel die heb
ben we zeker in de wacht gesleept 
dank zij het eindeloos lijden en 
offeren van hen die ons zijn voor
gegaan. 

Zou het nu geen tijd worden om 
ook voor ons plaatsje onder de zon 
te zorgen ? Hoe ? Door ons te gedra
gen als alle volkeren en ons volle
dig In te spannen voor welvaart 
op aarde. 

Een welvarend volk heeft het zo
veel gemakkelijker om een vroom 
volk te blijven. Tot welvaart gera
ken wij allen, als we breken met 
het rampzalige politieke verleden 
en doordrijvende vlaams-nationa
listen worden. Met onze < Maka-
rios > als het kan, en zonder als het 
moet. 

Eoka - Vorst. 

De deeg en de gist 
Geachte Volksunie, 

Het is de rol van de gist om wer
king en leven in de deeg te kri j 
gen, zodat deze nuttig kan aange
wend worden. 

In het leven van de meeste vol
keren ontwikkelt alles zich op nor
male wijze : gist en deeg zijn aan
gebracht in zodanige hoeveelheden 
dat die volkeren ongehinderd tot 
verdere ontwikkeling komen. 

In het leven van het Vlaamse 
volk trad voortdurend een stoornis 
op, die ons geleid heeft tot de hui
dige onvolmaakte toestanden. De 
meest rampzalige geschiedkundige 
gebeurtenissen hebben verhinderd 
dat ons volk zijn volle maat kon 
geven in het menselijk ontwikke
lingsproces. Voortdurend ging 
kracht en energie verloren en steeds 
opnieuw moesten Jongere geslach
ten inspringen om niet met ver
dubbelde, maar met tienvoudige 
moed en taaiheid het gestoorde 
evenwicht te herstellen. Het tekort 
aan gist moest aangevuld worden 
door verhoging van zijn werkings
kracht. 

Na een periode van betrekkelijk 
evenwicht is de oorlogsramp geko
men en is de beteugeling over ons 
volk gevallen als een lavastroom. 

Jubelende kreten stegen op bij 
onze vijanden en met leedvermaak 
zagen ze de ene poging na de an
dere falen. Met leedvermaak zagen 
ze de oudere krachten ontmoedigd 
worden en zich neerleggen bij de 
onvermijdelijk schijnende doden-
slaap van het Vlaamse volk. 

Het meest schrijnende onrecht 
scheen ons volk niet meer in be
roering te kunnen brengen. De po
gingen van enkele personen en 
groeperingen verwekten links en 
recht wat beweging en leven, maar 
doofden uit. De gist die de Vlaamse 
deeg opnieuw aan het werken 
moest brengen, scheen niet meer 
de nodige kracht te kunnen bijeen
krijgen. 

Het Is pijnlijk dat zoveel honder
den gestorven zijn met de wanho
pige overtuiging dat al hun zwoe
gen en zweten vergeefs was. Ze mo
gen echter gerust zijn en kunnen 
het vanuit de plaats, die ze terecht 
In het gelukzalige hiernamaals heb
ben verworven, vaststellen dat ein
delijk een krachtige gist in de 
Vlaamse deeg gekomen is, die de 
geleden schade zal inhalen. 

Die gist is niet alleen de aktle 
van onze studenten, van een Vlaam
se Volksbeweging, van de Vlaamse 
verenigingen allerhande, maar is 
ook de herboren Vlaams-nationale 
partij . In haar kristalliseert zich de 
nieuwe Vlaamse macht. Spijt mis
verstand en onbegrip, spijt moe
deloosheid en afbrekerij groeit deze 
macht en trekt tot haar elke Vla
ming, die beseft dat het niet vol
staat te hopen, te wensen, te bid
den en te smeken, maar dat er met 
tiendubbele ijver moet gewerkt 
worden. Wij die jong zijn hebben 
Inderdaad een reusachtig werk 
voor de boeg : van ons hangt de 
sociale vrede en de ekonomische 
welvaart van ons volk af. Onze eed 
van trouw aan Vlaanderen is meer 
dan een gebaar op de IJzerbede-
vaartwelde; het is een plechtige 
belofte om alles te geven wat we 
kunnen. M. D. L. - Roeselare. 

Geachte Volksunie, 
Zo betitelde hem De Standaard 

nadat ze hem een jaar terug de 
raad gaf zich In te schrijven op de 
Franse afdeling van de Brusselse 
C.V.P. ! 

In een interview afgenomen in 
Kongo door de heer Lamotte van 
het Nederlandstalige weekblad « De 
Week » heeft minister Van Hemel-
rijck de meest stuntelige en voor de 
Vlamingen In Kongo de meest be
ledigende woorden gesproken die 
de laatste dertig jaar door een mi
nister voor Koloniën zijn geuit. 

De kletspraat die 128 Jaar lang in 
België door de haters van al wat 
Nederlandstalig is werd rondge
strooid heeft hij voor zijn rekening 
genomen. WIJ hoorden weer het 
deuntje van « Il faut que la Flan-
dre se sente almée! > Zo paait men 
kinderen. 

De Kongolezen mogen geen Ne
derlands leren omdat dit zou scha
den aan hun Frans. De klap op de 
vuurpijl is de ongehoorde uitspraak 
dat deze arrivist afkondigt dat de 
kinderen van de Vlamingen die ho
ger onderwijs willen genieten dan 
maar naar België moeten komen ! 
Zij kunnen een studiebeurs kri j
gen ! Daarmee zouden we een 
nieuw soort mobielen rijker zijn I 

En « De Standaard » kletst thans 
in de handen van blijdschap om 
hetzelfde motief waarvoor zij Van 
Hemelrijck vorig jaar uit de Vlaam
se C.V.P. wilde verbannen. Het is 
toch kras. Ze onderschat een ge
deelte van haar lezers nogal erg ! 

De Vlaamse kinderen kunnen in 
Kongo toch Immers ook in het Frans 
studeren zoals te Lovanlum, de 
tegenhanger van onze Leuvense 
universiteit, waar geen woord In het 
Nederlands gedoceerd wordt. 
Slechts argelozen zullen hierover 

verwonderd zijn, De administra
tieve taal aan de universiteit te 
Leuven zelf is Frans net zo goed 
als die van het aartsbisdom. 

Van Hemelrijck is verder voor de 
taalvrijheld en tegen de taaldwang. 
Dat is de echte oude « peerdefaml-
lie > die terug opduikt. De geliefde 
stelling vn « i,a Libre Belgique » 
die thans wonderlijk genoeg ook 
door De Standaard toegejuicht 
wordt. Lezen ze hun eigen krant 
wel ? 

Wat de Vlamingen wel krijgen ? 
Een eigen Vlaamse voetbalklub 

bv. te Lovanlum. Dat mag. 
Wanneer de heer Lamotte ten

slotte Van Hemelrijck vroeg of hij 
tegen Vlaamse pensenkermissen 
was in Kongo antwoordde de grote 
man : neen, op voorwaarde dat de 
nederlands-onkundigheid van de 
zwarte elite geen beletsel was om 
eraan deel te nemen. 

Iemand die Van Hemelrijck goed 
kent beweerde dat hij in staat was 
zijn vader en zijn moeder te ver
moorden om er te komen. 

Een boutade weliswaar maar dan 
toch een tekenende. In elk geval 
geeft deze franskiljon, model 1960, 
de flamingantische Brusselse C.V.P. 
kiezers wat ze vragen : la chicote ! 

D. V. - Aalst. 

Fiere Vlamingen... 
In het Permanent Komitee van 

de Rijksverzekerlng zijn er slechts 
3 Vlamingen die zich steeds in het 
Nederlands uitdrukken. 

De christelijke ziekenkassen zijn 
vertegenwoordigd door 5 leden. Het 
zijn allen Vlamingen doch zij 
spreken in het Komitee alleen 
Frans. 

D. B, - Halle. 

NIEUWS UIT FRANS-
VLAANDEREN 

Een volksuitgave 
De vereniging « De Vlaamse 

Vrienden in Frankrijk > heeft vast 
besloten bij de pakken niet neer te 
zitten. Ze zette zich onmiddellijk 
na haar stichting aan het werk, en 
vanzelfsprekend eerst in het gebied 
dat het eerst te bewerken is, nl. het 
meest Vlaams gebleven gewest van 
Frans-Vlaanderen, de z.g. West
hoek, waar er overwegend Vlaams 
gesproken wordt. 

Een tweede 

Uilenspiegel 
Bij iedereen in die streek Is de 

naam « Tisje Tasje » een wonder
lijk « Sesam, open U ». Deze be
naming diende eigenlijk als schuil
naam van een olijkerd, J.-B. van 
Grevelynghe, uit Noordpene, die 
gedurende de vorige eeuw evenveel 
sukses en als marskramer en als 
volksverteller oogstte. Uit zijn Korf 
hield hij voor zijn klanten in dorp 
en gehucht zowel vaatwerk en 
snuisterijen als blaadjes met lie
deren van eigen maaksel gereed, 
en voor elke gelegenheid schudde 
hij uit zijn mouw koddige zeisels 
en sappige verhalen naar iedereens 
smaak. 

Vandaag nog kan een volksuit
gave bij ons onder geen geschiliter 
vorm aan de man gebracht worden 
dan met de titel : < Uit Tisje Tasjes 
Korf ». De uitgevers zijn er in ge
lukt de eigen handtekening van 
Van Greveljmghe uit archiefstuk
ken na te drukken. Deze kostbare 
herinnering doet atóïgenaam aan 

cfpje^e 
tegenover het traditiegetrouw ge
tekend portret van de guitige 
grappenmaker, die Frans-Vlaan
deren als een tweede Uilenspiegel 
begroet en liefheeft. 

Land van trouw 
De eerste uitgave, die zich op de 

naam Tisje Tasje beriep, verscheen 
voor de eerste wereldoorlog, dank 
zij de medewerking van een volks-
gezind priester Leon Cremon. Aan 
de jongste bundel werkte, veertig 
Jaar later, een nabestaande van 
hem mee. Zulke overgeërfde trouw 
en toewijding zijn hier geen zeld
zaamheid. Aan deze trek herkent 
men Zuid-Vlaanderen, dat « het 
land van trouw > te rechte genoemd 
wordt. 

Alles wat In het nieuw boekje In
gelast werd : vertellingen, lache-
dingen, volksliederen, is uitslultelijk 
het werk van geboren en getogen 
Frans-Vlamingen, uit Ochtezele, 
Gijvelde, Spijker, Broekkerke, vier 
gemeenten tussen de Belgische 
grens en St Omaars gelegen. 

Elk lezer treft er wat hem in 't 
ernstige of in 't leutige het meest 
kan smaken. Er wordt van de « Vla
mingen op Kruisvaart » gemoede
lijk verteld : « Als gij een kaart van 
het Griekse schiereiland bekijkt, 
vindt gij daarop : Santamori. Kunt 
gij lezen ! Dat wil zeggen : « Sint-
Omaars ». Dat mogen wij ook wel 
eens leren ! 

De Waal en de 

Vlaamse Boerin 
Het plezante in het bundeltje is 

niet minder... ernstig. Moesten wij 
een eerste prijs onder de schrijvers 

van' deze gedichtjes en prozastuk-
ken uitreiken, wij zouden geneigd 
zijn de kroon aan de pretentieloze 
dichter van een lied voor te behou
den, dat op bonte avonden op het 
platteland alhier door Jongens en 
meisjes gezongen wordt en waar de 
lotgevallen ten toneel gebracht 
worden van « De Waal en de 
Vlaamse Boerin ». 

Julletje van Steenvoorde wil met 
Louis de Waal « noch houwen, noch 
trouwen > : « al slag van vreemde
lingen > Jaagt zij met haar 
« schuttedoek » op de vlucht. 

Niet alleen voor de boer is er daar 
iets, en zelfs veel, te lezen. Noch 
blauwers, noch kommlezen worden 
er vergeten. De smeden (ofte smids) 
kunnen er zich aan een kleurrijke 
< geschiedenis » van Sint Elool ver
gasten. Voor elkeen, smakelijke 
spreuken en gezegden naar zijn ga
ding, met de wijsheid der eeuwen 
geladen en naar het zingende ritme 
van de volkshumor gesmeed. 

Iedereen heipe ! 
Men bekomt de uitgave 

« Uit Tisje Tasjes Korf > door 25 F. 
op PR. 5201.80 van Frits Desloovere, 
Ballingstraat 40, Waregem, te stor
ten. 

De repressie in België 
In het maandblad : « La Revue 

Nouvelle » (januari 1959) versche
nen enkele stukken gewijd aan het 
probleem der repressie, waaruit we 
het volgende noteren : 

Het probleem der repressie begint 
zwaar te wegen op het nationale 
geweten; België is een der laatste 
landen ter wereld om er een oplos
sing aan te geven, « Niemand in 
België heeft nog het recht een ge
rust geweten te hebben, zolang de
ze kwestie niet is opgelost ». 

Het blad erkent uitdrukkelijk dat 
er grote overdrijvingen bij de re
pressie werden begaan en dat Bel
gië heel wat hardvochtiger is ge
weest dan alle andere landen ter 
wereld, ondanks de verzachtende 
omstandigheden die vooral tegen
over de Vlamingen dienden In acht 
te worden genomen. 
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1 ANTWERPEN, 

ArrondisseiTientsraad 

Onder voorzitterschap van Rei-
mond Mattheyssens vond de maan
delijkse bijeenkomst van de Ant
werpse arrondissementsraad plaats. 
Uitvoerig werd de politieke toestand 
besproken. Nadien werd aandacht 
gewijd aan de organisatie van het 
arrondissement en aan de organi
satie van de amnestiebetoging van 
5 april. 

Kaderschool 

Tijdens de derde kursus van de 
kaderschool besprak dhr Reimond 
Mattheyssens het probleem van het 
federalisme. De lesgever, die de 
aandacht van de aanwezige kader
leden ten zeerste wist te boeien, 
werd ingeleid door Piet Vereecken, 
verantwoordelijke voor de kader
school. 

Onze gemeenteraadsleden 

Op 6 dezer werd te Antwerpen 
ren eerste kontaktvergadenng 
gehouden van de Vlaains-Nationale 
gemeenteraadsleden van groot-
Antwerpen. 

Deze bijeenkomst werd bijge
woond door volksvertegenwoordiger 
Frans Van der Eist en door dhr 
Reimond Mattheyssens. 

V.M.O.-aktiviteiten 

Onder leiding van Wim Maes 
waren onze mannen van de Vlaam
se Militanten-Orde wederom erg 
bedrijvig. De mikrowagen was weer 
van de partij en verschillende gro-
t( randgemeenten van Antwerpen 
werden grondig bewerkt. 

Honderden nummers van ons 
blad werden verkocht. 

Berchem 
Onder het impuls van Dr Hektor 

Goemans en Piet Van Dooren vond 
op 10 maart een belangrijke amnes-
meeting plaats, waar het woord ge
voerd werd door Prof. Pater Dr N M. 
Wildiers en de istudentenleider 
Wllfned Martens. De bijeenkomst 
werd .voortgezeten door dhr Direk-
teur Frans de Bois. 

De vergadering, die door een zeer 
talrijk publiek werd bijgewoond, 
vond plaats in het parochiaal lo
kaal. 

Onder de aanwezigen noteerde 
men de burgemeester en de sche
penen van Berchem, gemeenteraad
lid Carlo Reiners. gemeenteraads
lid Juul Dillen, en verschillende 
van onze vrienden uit Berchem. 

Borgerhout 
Op de nationale kaderdag te 

Brussel bi'acht Dr. Leo Wouters in 
zijn slotwoord hulde aan gemeen
teraadslid Juul Dillen voor de mo
tie van amnestie, die hij door de 
gemeenteraad van Borgerhcut deed 
stemmen. 

M BRABANT 

BRUSSEL 

Onze Kadervergadering 

Voor wie er neg aan twijfelde dat 
het klimaat in het land sinds de 
jongste verkiezingen grondig gewij
zigd is, die werd overtuigd door on
ze jongste kadervergadering. In on
ze vergaderzaal kon geen levende 
ziel meer bij. 

Vooreerst schetste Mr. Van der 
Eist uitvoerig de huidige politieke 
toestand waarbij hij bet velclei 
bedrog van de huidige regering aan-
kloeg. Drs. Wim Joiissen gaf de cij
fers over de ontwikkeling van abon
nementen- en ledenslag. Een ver
heugende vooruitgang mag de pro
pagandisten niet bevredigen. Onze 
opmars kan niet vlug genoeg plaats 
vinden want de bedreigingen zijn 
groot. Rudi van der Paal deed een 
oproep voor Antwerpen 5 april, 
waar in elk geval, welke medede
lingen pers en radio ook mogen ver
spreiden de laatste ds^en, zal ver
gaderd en betoogd worden. 

Na een debat en het beantwoor
den van een reeks vragen van de 
propagandisten spiajt Qi . Leo Wou

ters op zijn bekende luimige maar 
karaktervolle wijze het slotwoord 
uit. 

De Volksuniepropagandisten zijn 
een macht geworden en ze zijn er 
zich van bewust. Wie het nog niet 
weet zal het te Antwerpen ervaren 
op 5 april. 

Het ALGEMEEN NEDERLANDS 
ZANGVERBOND - Gouw Brabant 
richt op 19 april eerstkomende te 
Brussel een Proinciaal Lentezang
feest in, met als dirigenten Emiel 
Hullebroeck, Ai-mand Preud'Hom-
me en Renaat Veremans. 

E. P. Callewaert zal de feestrede 
houden. 

Alle Brabantse zingende Vlamin
gen worden erop verwacht. 

Kanton Vilvoorde 

Ook hier werd van wal gestoken 
met de organisatorische uitbouw. 
Een stichtingsvergadering had 
plaats te Vilvoorde de 7de februari 
j.1. 

Onze Kameraad, HERMANS 
THEO, Gemeenteraadslid te PERK 
nam de algemene leiding op zich 
van het Kanton met als onmiddel
lijk werkgebied het Noordelijk Ge
west. Hij wordt bijgestaan door : 

Kameraad WACRTELAER H. 
verantwoordelijke voor Vilvoorde 
« Stadsgedeelte » en het Zuidelijk 
Gewest, met functie van Arrondi-
sementeel Raadslid voor dit Gewest. 

De werking werd als volgt ver
deeld : 

Sekretaris : Kameraad SAUDE-
MONT R. 

Penningmeester : Kameraad Van 
den Berghe. 

V.M.O. en Propaganda : Kame
raad Jef Demesmaeker. 

Sociale Werking : Kameraad 
HERMANS THEO. 

Raadsleden ; een achttal kame
raden, 

In akkoord met het Arrondisse
menteel Bestuur werd beslist dat 
het Gewest DIEGEM met het Kan
ton Vilvoorde zal samenwerken. 

De verantwoordelijke voor dit 
Gewest is Kameraad Schaekers J. 
eveneens met functie van Arron
dissementeel Raadslid. 

De eerste Bestuursvergadering 
had plaats te Vilvoorde de 8ste 
maart j.1. met volgende punten op 
de agenda : 

1- — Verslag over de werking se
dert de stichtingsvergadering; 

« Nachtelijke » tochten : 4 
tochten over Nossegem - Vier Ar
men - Steenokkerzeel, - Perk -
Peutie - Vilvoorde stad. 

Kernen : gesticht te Eppegem en 
te Weerde. 

Meerdere bezoeken afgelegd en 
contacten gelegd. 

Statutaire stichting van een on
zijdige kulturele Kring in het Ge
west Noord-West, opgericht tot 
bundehng van alle Vlamingen - in-
wijkelingen in dit Gewest. 

Politiek : Ingevolge herhaalde 
tussenkomsten en openlijke actieve 
strijd van Kameraad Theo HER
MANS zag het C.V.P. bestuur te 
Perk zich gedwongen over te gaan 
tot de verwezenlijking van een 
tiental punten in het algemeen be
lang van de Perkse bevolking. 

Sociale actie : Zittingen werden 
gehouden door Kameraad Theo 
HERMANS - Voldoening werd be
komen voor een tiental bundels 
betreffende aanvragen van pen
sioenen, successierechten, genade-
verzoeken en aanvraag voor op
heffing van vervallenverklaring 
van rechten. 

2. — Bespreking van een open
bare vergadering die zou plaats 
vinden te Vilvoorde, de 19de april 
e.k. 

3. — Inrichting en uitbating van 
« Vlaamse Bierkelder > te Vilvoorde. 

••. — Voorbereiding Amnestie-
betoging te Antwerpen - Inrichting 
van autokaravaan. 

5. — Er werd besloten met het 
vaste voornemen deze maand in 
het bizonder te werken voor de aan
winst van leden en voor het wel
slagen van de Anmesüebetoging. 

Schaarbeek 

Geslaagde Vergadering 

C^ de vergadering'Van 16 maart 
wisten Ach. Van Mkld'é'ren en De 
Wever als sprekers 'dé aanwezigen 
uiterst te boeien. Zij ' oogstten een 
flink sukses. Na afloo'p' 'van hun 
spreekbeurt werdert Verscheidene 
nieuwe abonnenten err leden Inge
schreven, benevens deelnemers aan 
de autocartocht naar Antwerpen 
op 5 april e. k. Wie hun voorbeeld 
wil volgen melde zich aan bij de 
bestuursleden. .^-is gfWJt̂  

Arrondissement! ! 

Leuven 

Winksele 

Te Winksele werd de heer E. Van 
Hamme, die bij de parlements
verkiezingen kandidaat was op de 
Volksunielijst, than$ benoemd tot 
burgemeester. < 

Deze benoeming Is, te danken aan 
de tussenkomst in het parlement 
van onze volksvertegenwoordiger, 
Mr. Van der Eist. 

Wij wensen de hepr Van Hamme 
van harte proficikt en zijn over
tuigd dat hij een goed-burgemees
ter zal zijn voor zijn gemeente. 

HASSELT 

Kadervergadering 
Op de jongste Ifadervergadering 

onder voorzitterschap vanWim Jo-
rissen werd de algemene werking 
\oor Limburg besproken. Terzelfder-
tijd werd de laatste nand gelegd 
aan de organisatie voor de deelne
ming van Limburg aan de amnes
tievergadering en -optocht voor 
Antwerpen. 

Reorganiratic 

In het kader van de reorganisa
tie komt dezer dagen het Maasl'ind 
aan de beurt. Vergaderingen wer
den voorzien voor Maase-k en La-
naken, telkens met Wim Jorissen 
als spreker. 

Alken 

Op 11 april eerstkomend treedt 
ons hoofdbestuurslid Rik Nachter-
gaele uit Oudenaarde hier in het 
huwelijk met Hanneke, dochter 
van Ingenieur en mevrouw Swar-
telé-Steger. Aan onze vriend Rik, 
Hanneke en wederzijdse • families 
onze hartelijke gelukwensen. 

Ö-Vt«AM0fRIN 

Cent 

Zoals reeds in een vorig nummer 
van ons blad werd medegedeeld, 
werd in de Gentse agglomeratie 
een nieuw strooibiljet verspreid, 
speciaal gericht tot de arbeiders en 
bedienden. t 

30.000 exemplaren ervan werden 
op een paar dagen tijd in de bus
sen geschoven. 

In een klare taal en aan de hand 
van sprekende cijfers wordt hierin 
een schrijnend beeld opgehangen 
van de schromelijke verwaarlozing 
van Oost-Vlaanderen in het alge
meen, en de Gentse agglomeratie 
in het bijzonder, wat industrialisa
tie en werkverschaffing betreft. 
De laatste tien jaar werd in Oost-
Vlaanderen 247 bedrijven gesloten! 
Het gewest Gent alleen reeds telt 
26.500 werklozen en d ^ zien wl] 
hoe heel het land wordt op stelten 
gezet omdat er in de Borinage 4.000 
Walen zonder werk dreigen te val

len"... 
De Belgische syndikaten die zo'n 

grote muil kunnen opzetten wan
neer het in het kraam van hun on
derlinge naijver te pas komt, blij
ven hier op triestige wijZe in ge
breke. 

Wanneer zien wij onze « Vlaam
se » syndikale leiders eens een 
marsj op Brussel organiseren on
der het moto WERK IN EIGEN 
STREEK VOOR ONZE VLAAMSE 
MENSEN ? - Wanneer zetten die 
heren eens een actie in ter ver-
vlaamsing van het bedrijfsleven in 
Vlaanderen ? Ook dit is in het be
lang van de Vlaamse arbeiders en 
bedienden vermits in een vervlaamst 
bedrijfsleven de kansen en toe
komstmogelijkheden van onze 
Vlaamse arbeidskrachten veel be
ter tot hun recht zullen komen. 

De voornaamste bekommernis 
van onze sindikaten schijnt er in 
te 'bestaan lidgelden te innen en 
ledenaanwinst te boeken, om het 
mededingende sindikaat de loef te 
kunnen afsteken. Eigenaardig dat 
wij nooit te lezen krijgen welke 
fantastische sommen deze lidgel
den opbrengen en wat er juist met 
die centen gebeurt. 

De smdikale blaaskaken zijn wel 
steeds bereid om onze Volksunie
mensen welke de voorhoede vormen 
in de Vlaamse strijd uit te schel
den en te bezwadderen. maar ze 
zijn te LAF voor een kordi'at door
gevoerde actie ten bate van werk-
gelegenhe.d in eigen .streek en ter 
\ervlaamsing van onze bedrijven. 

Acist 

Te Aalst wordt flink gewerkt. De 
sekretaris Miei Steenhaut, die ja
renlang vrijwel alleen stond is thans 
sekretaris van een flink bestuur 
waarbij voor kanton Aalst Ir. Jan 
van den Berghe en Omer Derauw 
naast anderen mee de teugels in 
handen genomen hebben. 

Mr. De Boe werd de taak opge-' 
dragen van de oprichting van een 
arrondissementele werking voor .«o-
ciaal dienstbetoon. Hij kreeg de 
medewerking toegezegd van Edg. 
Lallemand uit Lede, Jozef De 
Luyck uit Denderleeuw en Omer 
Derauw uit Aalst. 

De jongste vergadering van de 
Volksunie Aalst overtrof alle ver
wachtingen. Bij de 500 man vulden 
de Madelonzaal. Toon van Over-
straeten zat de vergadering voor 
waarop Frans van der Eist en Wim 
Jorissen het woord voerden. We ko
men op deze vergadering nog terug. 

Zottegen 

Vlaamse Kiub : 
De voordracht van Professor Op-

somer over Amnestie, op 23 fe-
buari in het St. Jorishof, was bui
tengewoon. Alle aanwezigen wa
ren het eensgezind : nog nooit 
hebben we zo een gestyleerde, ob
jectieve, gloedvolle en toch serene 
voordracht meegemaakt. 

Professor Opsomer, het Zotte-
gems publiek bewaart een uitzon
derlijke herinnering aan uw komst! 

Vermelden we nog dat, traditie
getrouw, de opkomst zeer goed was. 

Zaterdag 11 april, komt Pater 
Callewaert. De geliefde pater zal 
spreken over het Vlaamse Volk. 
Aanvang 19,30 u. In het St. Joris
hof. 

Zaterdag: 18 april, komt Willem 
de Meyer andermaal naar Zotte-
gem te 19,30 u. in het St-Jorishof. 

Zaterdag 25 april, om onze ge
slaagde winteraktie te besluiten : 
het tweede Lentefeest, met het ra-
diosc(qje orkest van Frank Greven. 

Dit feest zal in luister en om
vang alle onze andere prachtig ge
slaagde dansfeesten overtreffen. 

Gentse 

Volksuniestudenten 
In de bovenzaal van de Roeland 

kwam Mr. Van der Eist spreken 
over de huidige politieke toestand. 
Vooreerst wees hij op de laksheid 
van de huidige regering bij het op
lossen van het repressieiwobleem. 
Terwijl de opdringerigheid van de 

zogenaamde verzetsgroeperingen 
krachtig afgeweerd werd ,onder de 
regering Van Acker, aarzelde de 
C.V.P. niet om het ministerie van 
Justitie in handen te geven van ie
mand uit die groep Een tweede 
kwestie die de aandacht van de pu
blieke opinie opeist is de werkloos
heid. Het gaat slecht in Vlaande
ren : de grensarbeiders zijn afhan
kelijk van een vreemd land, 70 % 
van de Belgische werklozen zijn 
Vlamingen, de mobihteit duurt 
voort. 

Mr. Van der Eist wees tenslotte 
op de voor onze afgestudeerden 
noodlottige benoemingspolitiek. De 
Vlaamse pers stond in rep en roer 
toen er enkel 5 werkelijke Vlamin
gen onder de 19 ministers waren. 
Maar de heren blijven minister en 
het taalevenwlcht in de ministeries 
is voor een andere keer . De vetst 
betaalde posten zijn voor Brusse
laars en Walen, de Vlaamse afge
studeerden moeten maar met min
der tevreden zijn. 

Mr. Van der Eist moest er ons dan 
ook niet meer van overtuigen dat 
onder elk probleem waarmee ons 
land te kampen heeft de Vlaams-
Waalse verhouding oprijst De op
lossing ligt voor de hand : zelf
bestuur. 

Een vruchtbare diskussie besloot 
deze geslaagde vergadering. 

« De Weg », nummer 1 
Zopas werd door de Gentse 

Volksuniestudenten het eerste num
mer van een Volksuniestudenten
blad verspreid. Alleszins een merk
waardig initiatief. Aan onze rijks
universiteit worden op zijn minst 
tien verschillende studentenbladen 
verspreid (zelfs kommunistische). 
Door het gratis uitdelen van 
<' De Weg • zullen de Gentse kom-
m'Iitones ook onze indeeen beter 
leren kennen Iedereen weet dat 

«nde r onze studenten een politieke 
onverschilligheid heer.st De Volks
uniestudenten willen derhalve de , 
weg wijzen naar een sterke Vlaamse 
politieke macht. 

Het .studentenblad werd daarom 
« De Weg » genoemd. Want het. zijn 
voornamelijk onze .studenten die ; 
moeten inzien dat wij met moties 
alleen onze rechten niet zullen ver* | 
werven. Het '/ijn ook zij die moeten | 
inzien dat ze de zwaarste slacht- f 
offers zijn van deachteruitstelling 
van de Vlamingen. Alle flamingan-
tische strijdobjekten : industrialisa
tie van Vlaanderen; vervlaam.sing 
van het bedrijfsleven: taaieven-
wicht in de ministeries; Bru.ssel, 
ook de hoofd-stad van de Vlamingen; 
Vlaanderen in Europa, betekenen 
voor onze afgestudeerden betere 
betrekkingen, hogere welvaart, 
hoogstaande kuituur. 

Door « De Weg * willen wij onze 
medestudenten tonen dat alleen een 
politieke drukkingsgroep een op
lossing aan de Vlaamse vraag
stukken kan geven. 

f Ü W-VLAANDEREN 

Provinciaal Zangfeest 
Ter voorbereiding van het 22ste 

Vlaams Nationaal Zangfeest te Ant - ' 
werpen worden alle zingende West-
Vlamingen uitgenodigd op hun pro
vinciaal zangfeest dat doorgaat in 
de feestzaal van het Gasthof « Oud 
Stadhuis» te Rumbeke op zondag 
12 april. Renaat Veremans en Ro
ger Deruwe dirigeren. Dr Valeer Por
tier houdt de feestrede. Verlenen 
verder hun medewerking : het Ve-
remanskoor en speelschaar van het 
Blauwvoetveadel Bert Claeys uit 
Brugge. Aanvang stipt om 15 uur. 

Cru i t rode 
Te Gruitrode overleed in de leef

tijd van 21 jaar juffrouw Roza Vee-
straeten, dochter van onze vriend 
Jef Veestraten, die vorige verkiezin
gen kandidaat was op de Volksunie-
lijst Limburg. Aan de beproefde fa
milie biedt De Volksunie haar innig 
medeleven aan. 

Kessef-Lo 
Hier betreuren we het heengaan 

van de heer Lambert JanssenSF, 
schoonbroer van Dr. Leo Woutersi 
lid van ons dagelijks bestuur. Aan 
de familie onze innige deelneming 
in het zwaar verlies dat hen trof, L 

file:///ervlaamsing
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NAAR ANTWERPEN 5 APRIL 

AMNESTIEBETOGING 
I OP ONDERSTAANDE ADRESSEN 

KAN MEN INLICHTINGEN KRIJ
GEN BETREFFENDE DE REIS-
JWOGELIJKHEDEN NAAR ANT-
,WERPEN (inleggen van autokars 
en partikuliere wagens) : 

PROVINCIE ANTWERPEN : 
— Fons van de Werf, Caputsteen-

straat, 67, Mechelen. 
— L. Sels, Muggenberg, 3, Duffel. 
.— Ingenieur Alfred Stevens, Mo

lenstraat, Duffel. 
— Maes, St. Gummarusstr., 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. 

.— Jef Bosmans, Korte Heuvel
straat, 7, Kalmthout. 

KLEIN BRABANT zal te Antwer
pen zijn. Vertrek per trein 13 r . 27, 
aank. Antw. (Z.) 14 u. 05, ofwel ver
trek 14 u. 05, aank. Antw. (C.) 14u. 
56. Inlichtingen voor vertrek van 
private auto's en velos voor Puurs, 
Liesele en Mariakerke bij Hip. Pee
lers, Molenstr. 1, Puurs. 

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN : 
ARR. GENT-EEKLO 

Volgende schikkingen werden ge
troffen voor de amnestiebetoging 
van 5̂  april te Antwerpen : vertrek 
van de autobussen uit Deinze om 
12 uur, uit Gent, Roeland, om 12.45, 
gezamenlijk vertrek aan het ge
meentehuis van Sint-Amandsberg 
om 13 u. 

Prijs voor de autobussen 
40 F. Inschrijvingen per distrikt bij 
volgende personen : 

Vlaams Huis Roeland, Korte 
Kruisstraat 3, tel. 23.28.28. 

Rubenshof, Borluutstraat. 
J an Sleurs, Struifstraat 5. 
G. De Keyser, Onderbergen 59, 

tel. 25.09.08. 

Deinze : 
M. Onderbeke, Van Eeckhoute-

straat 45. 
Beirlan, Staatsbaan 168, Zulte, 

Jel. 76.86.91 Olsene. 
Mortier, Kerrebroek 36, Nevele. 
O. Van de Kerckhove, Brugstr. 

S, Aalter. 

Evergem : 
Ir. Jan Ritsen, Grondwetlaan 99, 

Bt Amandsberg, tel. 8108.33. 
'Adv. Mare Stals, Toekomstraat 49, 

6 t Amandsberg, tel. 28.13.21. 
Jan Andries, Maria-Hendrikastr., 

110, St Amandsberg, tel. 28.17.32. 

Ledeberg : 
Josse De Moor, Hundelgemsestw. 

147, Merelbeke tel. 82.70.11. 
Arm. Thienpont, Th. De Jaegher-

straat 11, Gentbrugge. J 

ARRONDISSEMENT 
DENDERMONDE 

Verschillende bussen zullen uit 
ons arrondissement vertrekken, 
naar deze betoging Op volgende 
adressen kan men inschrijven : 

Buggenhout, Ringstr. 35, Hamme. 
Dr Van Boxelaer, Margote, Wi

chelen, tel. (052) 434.03; 
Mark Pelgrims, Dendermonde-

Steenweg, N. H., Schellebelle. 
Prijs : 40 F. Allen naar Antwer

pen ! 

ARRONDISSEMENT OUDENAARDE 
— Rik Nachtergaele, Markt, 54, 

Oudenaarde. 
— Gies Cosyns, Dorp, Kwaremont. 

Zottegem : Inschrijven 32, Joris-
hof, Markt. 

Galle Jan, steenweg op Wichelen, 
Lede. 

AALST 
Voor deelname aan de Amnestie

betoging van 5 april te Antwerpen, 

waarvoor we uit ons arrondissement 
alleen 15 bussen voorzien, prijs 
40 F. per persoon, kan men zich 
wenden tot de de volgende perso
nen : voor Aalst : Ir. Jan Van den 
Berghe, Lokerenveldstraat, 111 -
Tel. 262.27 — voor Zottegem : Paul 
Van Cauwenberge, Laurent de 
Metsstraat, 68 - Tel. 09/700.049 — 
voor Denderleeuw : De Luyck, Jo
zef, Thontlaan — voor Ninove : De 
Cremer, Robert, Vondelen, n/h. — 
voor Lede : Galle, Jan, Wichelsteen-
weg. Personen, eigenaars van per
sonenauto's die ook aan de beto
ging willen deelnemen, worden ver
zocht voor één maal de auto thuis 
te laten en in te schrijven op onze 
autocars. 

Zij die om bepaalde reden toCh 
per auto rijden worden verzocht 
mede te rijden in de karavaan en 
zich onverwijld te willen laten ken
nen op het Arrond. Sekretariaat, 
Vooruitzichtstraat, 86 - Tel. 231.23, 
of in het lokaal « DE IJZER », 
Vlaanderenstraat - Tel. 248.51 of 
ook nog bij de reeds vernoemde In
richters der autocars. 

LIMBURG NAAR ANTWERPEN 
De prijs voor de bussen uit Lim

burg naar de grote amnestiebeto
ging te Antwerpen op zondag 5 april 
werd vastgesteld op 50 F. 

Men kan inschrijven bij : 
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 Colemont, Diestsesteen-

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

oeteren. 
Pieter Jan Vandersteegen, Roren 

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, Berken 46, Gellik. 
Pol Jorissen, Bloer, 33, Tongeren. 
Jef Usé, Tongersesteenweg 5, Ko-

ninksem. 
Nlkel Mereken, Daalstraat 16, 

Herderen. 
Collas Bertle, Hanesteeg 7, Eigen

bilzen. 
Lode Lamote, Molenstraat 22a, 

Genk. 
Drs. De Graeve, Niel-bij-As. 
Tot nog toe werden 18 bussen 

volgeboekt. 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN : 
Inschrijvingen voor de autobus

reis tegen 50 F. per persoon, bij : 
MM. Jan De Bondt, Diksmuide; 

tel. 521). 
Café « De Baskuul », Diks
muide, Statieplein, tel. 1. 
Bultinck - Pervijse. 
H. Nymy, Adinkerke, Duin
hoekstraat 17. 
J. Haezebaert, Adinkerke -
Garzebekeveld (tel. De Panne 
413.82). 
Devisscher, Vladslo, Werken-
straat (tel. Diksmuide 384), 
Baeckelandt, Middelkerke, 
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. 

— Carpentler, Lombaardstraat, 18, 
leper. 

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

— Ingenieur De Roo, Generaal Le-
manstraat, 72, ^rugge. 

— Adolf Lefevre, Doornikstraat, 
103, Bellegem,* i 

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

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

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, 
Deerlijk 8 u. 50, Harelbeke 9 u., 
Beveren-Lele 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 : Leferere. 
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. Van den Bogaerd, Statie
straat 39, Aarschot. 

BRUSSEL 

Een reeks bussen vertrekt van het 
groot parkeerterrein aan de St-
Katelijnekerk (Vismarkt) zondag 
morgen te 10 u. 30 stipt, om over 
Vilvoorde en Mechelen Antwerpen 
te bereiken. 

Personenwagens vullen de kara
vaan aan. 

Dadelijk Inschrijven en bedrag 
van 40 F storten op het hoofdsekre-
tariaat. Kartuizersstraat, 58, Brus
sel. 

'T IS NOOIT TE LAAT... 

MAAR ALTIJD : TIJD ! 

Ouders, had uw jongen of uw 
meisje wéér geen goed resultaat 
met de Paasproefwerken ? Hebt u 
er al eens aan gedacht dat de oor
zaak misschien ligt in het gebrek 
aan METODE ? 

Raadpleeg daarom 
LEER... LEREN ! 

'n praktisch boekje met talloze 
raadgevingen aan studerenden door 
F. SCHYVENS, leraar M.O. 

Prijs 20 F. Besteladres : Korte 
Welvaartstraat 30, Boechout (P.C.R. 
4670.14), Vermelden : jonden of 
meisje. 

RED UW SCHOOLJAAR ! RED 
UW SCHOOLJAAR ! 

A G E N D A 

TE BRUSSEL 
in het lokaal « SINT MICHIEL » 

Grote Markt 24-25 
ZATERDAG 11 APRIL a. s. vanaf 

20 uur en ZONDAG 12 vanal 14 uur. 
.oi|ew J-^;is 

Breugelfeest 
ten voordele van het 
PROPAGANDAFONDS 

Z O E K E R S 
Bediende 32 jaar — diploma 

L.M.O. — wonend te Brussel zoekt 
werk In Brusselse agglomeratie. 
Schrijven blad. 

SCHOENFABRIEK fcoèkï reiziger 
voor Brabant, Limburg, Oost- en 
West-Vlaanderen. Séhrtiven bureel 
blad. " - -

Parlemenlaire Werking 
Zoals reeds aangestipt in ons vorig nummer hield onze volksvertegen

woordiger. Mr. Van der Eist, ter gelegenheid van de bespreking van de be
groting van andsverdediging een opgemerkte rede in de kamer, waarin hij 
de belangen van de Vlaamse oudstrijders krachtdadig verdedigde en ook 
de schreeuwende mistoestanden op Vlaams gebied in het leger aan de kaak 
stelde. 

Ondertussen hield Mr. Van der Eist zijn Interpellatie over het Rode 
Kruis van België. 

Hij herinnerde er aan dat zijn 
verzoek tot interpellatie Ingediend 
werd op 30 september vorig jaar 
toen men op het punt stond prins 
de Ligne te benoemen tot voorzit
ter van het Rode Kruis. Enkele da
gen later werd medegedeeld dat 
prins de Ligne zich terugtrok en 
daarop volgde de benoeming van 
prins Albert tot voorzitter. Het 
zeer dringend karakter van de in
terpellatie was daardoor vervallen 
en zij werd gevoegd bij de bespre
king van de begroting van volks
gezondheid. 

Mr. Van der Eist ontwikkelde het 
standpunt van de Vlaamse Kul-
tuurverenigingen, uiteengezet in 
hun memorandum over het Rode 
Kruis. Hij drong aan op een klare 
stellingname van de minister voor 
wat betreft de toepassing van de 
taalwet op het Rode Kruis. Hij 
wees er verder op dat het nood
zakelijk Is het Rode Kruis grondig 
te hervormen in de zin van een 
splitsing en een demokratisering. 
ring. 

De minister in zijn antwoord 
bleef zeer vaag en verschool zich 
achter zijn collega, de minlstei van 
binnenlandse zaken, wat betreft de 
toepasselijkheid van de taalwet op 
het Rode Kruis. Wel zegde hij dat 
volgens zijn persoonlijke mening 
de taalwet zou moeten nageleefd 
worden door het Rode Kruis. Ook 
beloofde hij de kwestie aanhangig 
te maken bij zijn collega en bij de 
taaicommissie om een einde te 
stellen aan de huidige betwisting 
en onzekerheid. 

Ten slotte heeft onze volksver
tegenwoordiger naar aanleiding 
van de stemming van een wet be
treffende de gerechtelijke inrich
ting een amendement overgenomen 
dat door de C.V.P.-er De Gryse in
gediend was en dat de Vlaamse 
kamergroep van de C.V.P. beloofd 
had te steunen. De h. De Gryse trok 
zijn amendement In (en zo deed 
ook Leo Lindemans met een paar 

amendementen), nadat minister 
Merchiers een vrij vage belofte ge
daan had over een grondige studie 
en hervorming van de rechterlijke 
inrichting. 

Dergelijke ministeriële beloften 
hebben meestal niet veel waarde. 
Er was dan ook geen aanleiding om 
het amendement dat strekte tot 
verbetering van de achteruitstel
ling van het hof van beroep te Gent 
In te trekken. Mr. Van der Eist nam 
het over, doch vond geen steun noch 
bij de Vlaamse kamergroep, noch 
zelfs bij de Vlaamse socialisten. De 
Vlaamse belangen worden in het 
parlement verwaarloosd op alle ge
bied. 

Verschillende ministers hebben 
parlementaire vragen beantwoord 
die door onze gekozene gesteld 
werden. Wij verwijzen belangstel
lenden naar het buUetijn van Vra
gen en Antwoorden. 

Boekhandel 

VAN BOGHOUT - LOGIER 
Tel. 32.21.53 P.C.R. 42.93.87 

Jordaenskaai 3, ANTWERPEN 

Vergroot 

en gemoderniseerd 
De enige winkel waar U alle 

volkse en nationalistische uitgaven 
vindt uit binnen- en buitenland. 

Apart boekenkabinet waar U rus
tig boeken en tijdschriften kunt 
inkijken zonder verplichting te ko
pen. 

Vraag GRATIS TOEZENDING 
van ons tijdschrift 

BOEKENDIENST-
MEDEDELINGEN 

Voor ieder klant, oud of nieuw, 
een verrassing I 
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