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AMTWOORD AAN EEN OVERLOPER 

Na de bevrijding heeft « De Stan
daard » een oud-nationalistisch se
nator in huur genomen. Deze over
loper noemt de Vollcsunie, gering-

'schattend, een splinterpartij, die 
in het belang van Vlaanderen zou 
moeten verdwijnen. 

Wij verwachten niet deze huur
ling met dit artikel te overtuigen. 
Bij hem Is het immers geen liwes-
tie van inzicht, maar een kwestie 
van centen. Hij zal blijven leveren 
wat zijn bazen van hem verlangen. 
Wij willen alleen 's mans geniepige 
drogredenen aan de kaak stellen. 
Volgens de Standaardkrasselaar 
moeten ook de nationalisten, de 
C.V.P., de enige partij « die voor 
Vlaanderen iets wil en kan doen » 
de volstrekte meerderheid in Kamer 
en Senaat bezorgen. 

De C.V.P. heeft gedurende 4 jaar 
de volstrekte meerderheid gehad, 
en heeft Vlaanderen schandelijk fë 
kort gedaan. Zij heeft dan ook een 
verdiende en daverende afstraffing 
gekregen. Bij de campagne voor de 
wetgevende verkiezingen In "58 
deed zij alsof zij « Vlaamse zor
gen » had, en stond een ontoerei
kend minimumprogramma voor. 
Waarom nam de homogene rege
ring Eyskens dit programma niet 
over ? Om een bondgenoot te vin
den ? Maar de C.V.P. had die bond
genoot niet nodig, want bij nieu
we verkiezingen, in het vooruit
zicht van enkele populaire maat
regelen, zou zij de volstrekte meer
derheid in beide kaers hebben be
haald. De C.V.P. zou dus de macht 
hebben gehad, die zij volgens de 
Standaard-man, in het belang van 
Vlaanderen nodig heeft. Waarom 
heeft zij die kans niet aangegre
pen ? Eyskens zelf heeft het ge
zegd : de volstrekte meerderheid 
zou schadelijk zijn voor de C.V.P. 
Daardoor Immers was zij verplicht 
haar verkiezingsprogramma, ook 
haar Vlaams verkiezingsprogram
ma, uit te voeren. Welnu dat wou 
en dat kon zij niet Zij zocht daar
om een partner, die voor zondebok 
zal dienst doen voor haar vooraf 
voorziene tekortkomingen. Had de 
C.V.P. bij de genade van het toe
val of van Monseigneur toch de 
volstrekte meerderheid behaald, 
dan had zij, zoals te Gent, aange
papt met overbodige « belagers van 
de ziel van het kind » om bij de 
volgende verkiezingen de onont
koombare afstraffing te ontlopen. 

Een ongerijmdheid 
Maar zelfs in de onmogelijke ver

onderstelling dat de C.V.P. dat on
toereikend Vlaams programma zou 
uitvoeren, dan we^lt het hoofd
doel, zelfbestuur, niet bereikt. Er 
Is een essentieel programmatisch 
verschil tussen de C.V.P. en de 
Volksunie, als gevolg van een gron
dige ideële tegenstelling. 

Immers, wij zijn nationalisten, 
dit betekent dat wij opkomen voor 

al de rechten van Vlaanderen, ook 
en vooral voor het recht op zelf
beschikking. 

Met het oog op het Vlaams be
lang, zijn wij echter bereid, in een 
federaal België dit recht vrij
willig te beknotten. Maar princi
pieel blijft/oor ons de eigen staat 
de normale staatkundige structuur, 
die wij in een federale staat zo 
dicht mogelijk willen benaderd 
zien. 

De C.V.P. Is een unitaire Belgicis-
tische partij. Voor haar is de Bel
gische eenheidsstaat de model
structuur, die zij slechts onder druk 
voorgeeft onbeduidend te wijzigen. 
De C.V.P. heeft dan ook tijdens 

door R. Mattheyssens 

haar homogeen bewind, naar aan
leiding van de grondwetsherzie
ning, zelf de bespreking van het 
federalisme onmogelijk gemaakt. 
Uitgangspunt en doelwit van de 
C.V.P. en de Volksunie zijn totaal 
verschillend. Het is een volstrekte 
ongerijmdheid een federalist te 
vragen een unitaire partij te ver
sterken. 

Een onvergeeflijke 
dwaasheid l 

Maar zelfs incHen de Standaurd-
schrijvelaar dat* als taktlek zou 
voorstellen, dan ipu het een onver
geeflijke dwaasl»Éd zijn daar in te 

lopen. Immers daa.door zou de 
enige Vlaamse partij vscgvallen. 
Daarenboven Is het klaar blijkend 
dat de nationalisten gemakkelij
ker bulten, dan In de C.V.P., deze 
partij tot een Vlaamse politiek kun
nen dwingen, la de C.V.P. zouden 
zlJ een onbelangrijke minderheid 
zijn, tegen wie de partijtucht zou 
spelen. Zij zouden niet in staat zijn 
zelfs een schijnbare programma
tische toegeving af te dwingen, ver
mits zij volkomen ongevaarlijk 
zouden zijn, doordat zij de moge
lijkheid tot druk, zelf dwaasweg 
zouden uitgeschakeld hebben. Zij 
zouden eigenhandig het nationa
lisme en daarmee de kansen voor 
Vlaanderen onherroepelijk gekel
derd hebben. Dergelijk monster
achtig plan kan alleen maar broeien 
In het seniele hoofd van een veile 
overloper. 

Het schoolvraagstuk 
^ In de Kamer werd het wetsont
werp tot wijziging van de wetgeving 
betreffende het bewaarschoolonder-
wijs, het lager, middelbaar, nor
maal-, technisch en kunstonderwijs 
op de agenda geplaatst. Dit wets
ontwerp is zeer belangrijk omdat 
het de praktische uitvoering van 
het zgn. schoolpakt beoogt. Ook 
wordt in de memorie van toelich
ting de Integrale tekst van het 
schoolpakt, zoals het op 20 novem
ber 1958 door de gemandateerde 
vertegenwoordigers van de drie 
« nationale » partijen ondertekend 
werd, opgenomen. 

Het is wel overbodig hier nog
maals de historische betekenis en 
verstrekkende draagwijdte van dit 
schoolpakt uiteen te zetten. 

Wij zullen niet beweren dat het 
schoolpakt de ideale en definitieve 
oplossing brengt van de school-
kwestie. De Volksunie heeft in haar 
programma de volledige gelijk
stelling naar het voorbeeld van 
Nederland opgenomen en deze vol
ledige gelijkstelling werd niet aan
vaard in het schoolpakt. Wij willen 
echter niet katolieker zijn dan de 
Paus en wanneer de verantwoorde
lijke personen van het vrij onder
wijs tevreden zijn met het school
pakt, dan verheugen wij ons op
recht over deze oplossing van een 
probleem dat zolang onze binnen
landse politiek vergiftigd heeft. 

Het schoolpakt is een definitieve 
verworvenheid en het belangrijkst 
feit bij het tot stand komen ervan 
is ongetwijfeld de gewijzigde hou
ding geweest van de linkse partijen, 
die uitdrukkelijk verklaarden geen 
schoolstrijd meer te willen, nu niet 
en in de toekomst niet. 

9 P de vooravond van het debat in 
de Kamer over het schoolpakt zal 
het onze lezers interesseren iets 

meer te vernemen - over bepaalde 
punten waaraan' wij Veel helang 
hechten. Ik denk hier aan punt 7 
van het schoolpakt, in het wetsont
werp opgenomen onder artikel 41, 
dat luidt als volgt : 

< Elke politieke activiteit en pro
paganda in de onderwijsinrichtin
gen, evenals elke daad van oneer
lijke mededinging onder onderwijs
inrichtingen, zullen verboden zijn ». 

Artikel 41, § 1, formuleert dit als 
volgt : « Elke politieke activiteit en 
propaganda zijn verboden In de 
onderwijsinrichtingen Ingericht 
door openbare personen en in de 

' gesubsidieerde vrije Inrichtingen 
voor onderwijs ». 

De volgende artikelen voorzien 
de instelling van een commissie ge
last met het onderzoek van de 
overtredingen. Er wordt voorzien 
dat tuchtmaatregelen zullen geno
men worden ingeval van overtre
ding. 

Dit is van belang voor ons, om
dat wij in het verleden in de eerste 
plaats het slachtoffer waren van 
C.V.P.-propaganda in de vrije, ka-
tolieke onderwijsinrichtingen. 

Wij hebben het steeds betreurd 
en afgekeurd dat het onderwijs in
geschakeld werd in de politieke 
propaganda en de jeugd betrokken 
in de partij enstrijd. 

In de toekomst zal dit dus moe
ten gedaan zijn. 

Punt 27 van het schoolpakt (art. 
45, § 9, van het wetsontwerp) 
voorziet dat voor het vrij onderwijs 
per onderwijstak paritaire commis
sies zullen worden opgericht, met 
het oog o. m. op het uitwerken bin
nen een termijn van twee jaar, van 
een statuut betreffende de stabili
teit van betrekking en een discipli
nair statuut voor het onderwijzend 
personeel. Ook dit is belangrijk, 
omdat in het verleden de leden van 

het onderwijzend personeel van het 
vrij onderwijs overgeleverd waren 
aan de willekeur van hun overheid. 
Laat ons hopen dat deze nieuwe 
regeling ook voor hen de vrijheid 
van politieke mening zal invoeren 
en waarborgen. 

Een ander punt waar wij de aan
dacht willen op vestigen Is de 
kwestie van de toepassing der taal
wetten in het onderwijs. Artikel 21, 
§ 2, voorziet dat een vrije onder
wijsinrichting slechts gesubsidieerd 
wordt « wanneer ze zich gedraagt 
naar de wettelijke en reglementaire 
bepalingen betreffende de inrich
ting der studiën en de toepassing 
van de taalwetten >. Er wordt dan 
verder voorzien dat een Inspectie 
ingericht wordt o. m. wat de toe
passing der taalwetten betreft. 

De ervaring met de taalwetten en 
hun toepassing heeft ons echter 
wantrouwig gemaakt. Doch het is 
In de eerste plaats de taalwetgeving 
zelf die moet verbeterd worden. 
Daartoe heb ik reads een wetsvoor
stel ingediend. 

Van belang in dit verband Is ook 
art. 37 dat voorziet dat de wer-
kings- en uitrustingstoelagen moe
ten worden aangewend voor de 
schoolinrichting waaraan zij toege
kend en uitbetaald worden. Deze 
bepaling moet naar onze mening de 
onrechtstreekse subsidieering van 
schoolinrichtingen waar de taal
wetten niet nageleefd worden on
mogelijk maken. 

Dit zijn enkele beschouwingen in 
verband met het schoolpakt en zijn 
uitwerking. 

Ook indien het wetsontwerp dat 
ter goedkeuring aan de Kamers 
voorgelegd wordt niet volmaakt is, 
toch Is het zeer belangrijk en 
brengt het de oplossing van de ne
telige schoolkwestie. Wij zullen het 
dan ook graag goedkeuren. 

Mr. Van der Eist. 

Wanneer Elias vrij? 
Na de verboden en toch gehou-

cien amnestie^etoging van 5 april, 
meenden wij in het grootfitc ge
deelte van de pers een gedempte 
ondertoon te hebben waargenomen, 
van begrip tegenover een ruime op
lossing van het repressie vraagstuk. 

Bulten een paar onverzoenlijke 
zeer linkse kranten werd het stand
punt van sommige verzetsgroepen 
zeer koel bejegend. 

De Regering zal daardoor het 
klimaat, vooral In gans het Vlaam
se land wel hebben aarsovoeld. Van 
zuiver katolieke zijde, werd door 
Z. Em. de Kardinaal duidelijke taal 
gebroken, en In het parlement 
hebben socialistische leiders open
lijk verklaard dat zij konden In
stemmen, met de Invrijheidsstelling 
van Hendrik Elias. 

Wij menen te weten dat de raad
gevende commissie van de gevan
genis Van St. Gillis, een gunstig ad
vies bij de Minister van Justitie 
heeft doen toekomen. 

Waarop wacht de regering dan 
nog? 

Is vijftien jaar celregiem niet vol
doende, om een hoogstaand intel
lectueel, die de moed had van zijn 
Vlaams nationale overtuiging, die 
in de moeilijkste ogenblikken van 
de geschiedenis van onzen strijd 
zijn verantwoordelijkheid dierf op
nemen, lo breken. 

Toen hij het leiderschap van het 
V.N.V. op zich nam, In die troebele 
oorlogstoestand, ging er een zucht 
van verlichting op in alle Vlaams 
strijdende kringen omdaCeen nuch
ter evenwichtig, en talentrijke man 
als Elias de leiding nam van de 
Vlaams nationale strijd. 

Hij heeft voor het Belgisch Ge
recht zijn volle verantwoordelijk 
opgenomen en hij heeft ook aan
vaard als laatste in de gevangenis 
te blijven. 

De objectieve geschiedenis zaJ! 
eens over Elias oordelen. 

Maar alle Vlaams nationale intel* 
lectuëlen, alle hoogstaande Vlaam
se strijders voor de opgang en vrij
heid van hun volk — beseffen dat 
Elias mede namens hen boet, voor. 
zijn politieke houding. Zij voelen 
diep de zwaarte van zijn offer aan. 
Meer en meer begint de hardvoch
tigheid van de belgische regering 
hen te ergeren. 

De Vlaamse kultuurverenigingen, 
de studentenverbonden, geestelijke 
overheden bij monde van abten en 
prelaten hebben reeds openlijk en 
privatiu», duidelijk uiting gegeven 
van hun gevoelens. 

Zij vertegenwoordigen de morele 
krachten van het echte Vlaamse 
volk. 

Naar hen werd nooit geluisterd. 
Hun stem weegt niet op tegen die 
van een handvol hetzers zonder 
geestelijke inhoud noch echte mo
rele waarden. 

Eerste Minister, G. Eyskens, 
meent u niet dat het uw kristen -
Vlaamse plicht Is - niet langer te 
wachten, of hecht u geen belang 
aan wat het bewuste Vlaanderen 
over u denkt I 

Dr. Leo Wouters. 
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Zondag, 31 mei 1959 te Ctent '. 
K A D E R D A G 

voor alle aktieve 
PROPAGANDIS-raN 

p— In de voormiddag : algemene 
kolportage. 

»— In de namiddag Ie 14.30 uur : 
sektievergaderingen voor propa
gandisten •en 'teeurpropagandis-

< ten. 
^ 27e 17 tuxr : 4ierte «lotvei'gade-

ring, waar het woord zal gevoerd 
worden door de algemene pro
pagandaleider Rudi Van der 
Paal, alsmede -ioor Bob Maes, 
Dr Leo Wouters, Wim IVIaes en 
Wim Jorissen. 

•̂  Alle aktieve propagandisten wor
den dringend verzoctot tfeze iïelaiïg-

'rijfce kadervei^aderir^ bij te wo
nen. 

£ "Worden slechts toegelaten dege-
4wn, die in het bezit zijn van «en 
uitnodiging op naam, alsmefle «a« 
luin partijlidmaatschapskaait. 

Pauselijke a 

Paus Johannes X X m heeft "hrt 
samengaan van christelijke par
tijen met de kommunisten afge-
kenrü. De onmiddellijke aanleiding 
daartoe vormt een christelijke so
ciale partij - een soort A.C.V. - in 
Cicilië die zich aldaar afzondertijk 
van de grote christelijke partij ge-
oi^aniseerd had en het bewind 
voerde hierbij gesteund door de 
kommunisten. 

De uitspraak v.an onze huidige 
Paus is belangrijk. Want niet alleen 
heeft de voornaamste christelijke 
partij in Italië na de jongste oorlog 
met de kommunisten geregeerd, 
ook in ons land gebeurde dit. De 
C.V.P. heeft liier twaalf jaar terug 

' samen met de kommunisten in een 
regering van « nationale unie » ge
neteld. De beruchte Demany was 

' hittn koUega-irrtnister, 

Men vraagt zich af welke gevol
gen deze Pauselijke uitspraakt -zal 
«ebben voor Polen. Zoals men zich 
herinnert Jaeeft bij de laatste ver
kiezingen aldaar d£ Poolse kardi-

, naai de Katolieken aangezet voor 
ifle ^ o e p van de Communist Gom-

ijilfca te kiezen om hem te ver-
j jBtai^en in zijn strijd tegen de Sta-
ItaflBten. 

jTheo Lefevre en 

Ifos Van Cynée 

'De VDorzttter en de waarnemende 
iworzitter van onze twee « groot
s te » nationale partijen zijn inetk-

^wiardlge figuren, sieraden Tan öe 
Kamer, "Waar het er op aan komt 
lawaai te maken, enormiteiten t e 
irertellen, zich kiiïderachtig aan t e 
stellen hebben zij nauwelijks htm 
gelijke. Dit hebben zij vorige week 
nog «ens bewezen. 

Jofi was weer in afctie getreden. 
Theo — die Frans spreekt wanneer 
hij spontaan is en Nederlands wan
neer hij komedie speelt — roept : 
* Van Eynde essaye de franchir Ie 
mur du son » (Van Eynde poogt de 
geluidsmuur te doorbreken). 

Bliksemsnelle repliek van Van 
Eynde : « Vous avez déja franchi Ie 
mur de la folie » (Gij hebt de muur 
van de zotheid al doorbroken). Theo 
veert recht _met de vinger in de 
lucht : « Monsieur Ie Président ! 
Monsieur Ie Président ! I l m'a in-
sulté ! » (Mijnheer de Voorzitter ! 
Mijnheer de Voorzitter ! Hij heeft 
mij beledigd!). X)e voorzitter als 
een brave schoolmeester tracht dan 
de twee stoute jongens tot kalmte 
te brengen. 

Wanneer men dergelijke scènes 
meemaakt vraagt men zich af : hoe 
Js het in godsnaam mogelijk. Zijn 
dat nu de voorzitters van de twee 
•* grote » partijen ? 

In België is echter alles mede
lijk... Eten van di» t w « l»eft he* 
Rl tot « staatsminister > gebracht. 

I .Wanneer wordt Jos Van Eynde ook 
:̂< ataatsmlnistCT^» ) 

Va stgem a n e«ivreeMl 

De man van de dertig zllver-
lingen bezweert dus de ontevreden 
incivieke C.V.P.-kiezers niet naar 
de socialisten te lopen en ook niet 
naar het splinterpartijtje, zoals ht] 
de Vlaams-nationalisten, zijn vroe
gere partij noemt. De incivieken 
hebben nochtans alle redenen om 
na 15 jaar vertrouwen in de C.T.T.; 
vertrouwen waarvoor ze nraoit iets 
anders dan «xocüe woord^i ten l^tleile 
beloften gekregen hebben, jsich eens 
ernstig te bezinnen hoe uit liet slop 
te geraken. 

Boe is inderdaad és teestand ? De 
aoclaliften doen niete voor hen en 
•de C.y3P., waarvoor zij in meerder
heid gekozen Trebben doet evenmin 
iets en ipaait hen «net het fett •fl€tt 
de socialisten hen zeker niets «ifl-
len .geven. Dat zij zelf ondertuwen 
lüete <doen wordt <dan maar op de 
kaj) van de socialisten geschoven ! 
Als de C."V.P. regeert doet ze toch 
wat ze wfl zouden Tve menen ! En 
ze heeft alleen geregeerd van '50 
tot "54 en ze heeft alleen geregeerd 
ïn '58. In laeide gevallen deden ze 
evenveel als de socialisten : niets. 
Maar zij hebben de stemmen van 
de incivieken, de socialisten niet. 
De houding van de C.V.P. is dus er
ger dan die van de socialisten. De 
C.V.P. zorgt toch wel voor de toe
lagen aan de Katolieke instellingen 
omdat daar haar kiezers zitten. 
Waarom zorgt ze dan ook niet voor 
haar incivieke kiezers ? 

Men kan zich trouwens de vraag 
stellen waarom de socialisten na 
'14-'18 wel wat voor de incivieken 
deden en waarom zij vfél de ver
plichte arbeiders in Duitsland die 
daar nochtans w?,jpens maakten 
voor het « Nazi-beest > in bescher
ming namen. 

Voor de oorlog was de B.S.P. als 
partij ongeveer zo sterk als de Ka
tolieke partij. Het feit dat de 
kleine inciviek dadelijk bij de 
C.V.P. ging aanpappen heeft tot 
nog toe de houdiqg van de B.SP. 
bepaald. .Zij kunnen niet verdragen 
dat de C V P . -een partij inet heel 
wat meer zetels geworden is dan 
zij. .Zij wijten dit aan de incivie-
fcen. 

Aan de andere kant heeft de n a -
omAogse üatolieke partij een .gloei
ende üefde oBgê wat voor de aocia-
liEÉen zodat ss poraktisch jaiets dur
ven doen zonder de socialistische 
infitemnung ! Zijn de socialisten 
an tegen de osüossiiK i«an tie s e -
pressie, •wel dïtn lost de C.VJ». die 
jjepraame xm «enmaal niet op. 

Zo aatten de incivieken vast ge-
manenvreerd ! 

De toestand i s des te gekker dat 
het mu eens niet de RSJ". geweest 
is die de repressie gevoerd Jaeeft 
maar wel de C.VJP. 

Ten eerste : I n de regerir^ van 
Londen wanen er c|p de 7 ministers 
4 van de Katolieke parti j , dus de 
meerderheid. Het is X»e Schrijver, 
oud-C.VP. voorzitter die de re-
pressiewetgeving uitgewerkt heeft. 

Ten tweede : De meerderheid in 
de militaire krij^gsraden bestond uit 
C.V.P.-ers. De rest uit liberalen. 

Ten derde : In de eerste jaren na 
de oorlog toen de repressie gevoerd 
werd waren de ministers van justitie 
praktisch altijd C.V.P.-ers. Zij ga
ven de lijn aan waarin de repressie 
diende gevoerd. Zoals de C.V.P. 
thans met opzet de O.F. hoofdman 
Oost-Vlaanderen Merchiers tot mi
nister van justitie maakte om elke 
oplossing van de repressie te kelde
ren ! 

Haar incivieke slachtoffers mogen 
niet bevredigd worden omdat ze dan 
weten de CVJ". niet meer riodig te 
hebben. Zij moeten zicii aan haar 
blijven vastklampen. Vandaar dat 
men hen moet wijs maken dat de 
andere partijen niets doen of zoals 
de Volksunie niets kunnen. 

Wat er van aan is hebben we 
voor de oorlog g^ien . Toen kwam 
er amnestie. Door de Vlaams natio-
naUsten! En de socialisten waren er 

niet tegen omdat de amnestie niet 
ten goede kwam aan haar grote 
mededingster, de Katolieke partial, 
maar aan een andere, kleinere 
partij die niet dadelijk tegen hen 
in naax de maciit Hong, 

bokken B*2i 

De lezers die on,» MaC geregeld 
volgen weten dat de C.T.P.-krant 
« De Standaard » na allerlei mis
lukkingen met C.V.P.-flaminganten 
als Verroken en zelfc met socia
listen tóte-CSmeybecftx eindelijk haar 
toevlucht nam tot een nlet-flamln-
gant alB Van Hemelrijok die tac t 
nieuwjaar « (de man van iiet jaax * 
genoemd werd. 

Het blad heeft werkelijk geen ge
luk met h a a r vedetten. Bij haar 
flaminganten vermocht ze niet liet 
vuur in t e tïlazen dat tot daden 
leidt, bij de franskiljon Van He-
melrijck, die geen Vlaamse afdeling 
bij de universiteit in Kongo wil, 
treft ze nu ook al niét beter. 

De man schiet allerlei bokken. 
Het meest heeft hij het bont ge
maakt door zijn vete tegen gouver
neur-generaal Cornells in Kongo 
(nog een ex-flamingant) die hij 
tegen zijn zrn heeft moeten behou
den maar waarvan hij in volle par
lement Jaet krediet sterk aangetast 
heeft. Dat een minister zijn voor
naamste ambtenaar in het parle
ment aanvalt werd nog niet veel ge
zien. Men is echter de man van het 
jaar of men is het niet. 

De Vlamingen verheugd 

De C.V.P.-8enj;tDr De Winter 
heeft de C.V.P.-mii»ster Wigny ter 
verantwoording geroepen over de 
wantoestanden in het Ministerie van 
Buitlandse Zaken. De hoogste pos
ten aldaar zijn de ambassadeurs 
van eerste klasse. Er zijn e;r 17. 
Geen enkele Vlaming ! Bij de t t tu-
larissen van tweede klasse zijn er 
G Vlamingen op de 76 titularis.sen ! 

En weet onze lezer wat deze mi
nister, vertegenwoordiger wan die 
partij öie <r he t sChüd en het zwaard 
rea Vlaaactderen » heet te zijn, an t -
W0tirdfe ? Dat de xede van senator 
De Winter toem t verdriEtig «tem
de » «smt d a t de -c VlaamK •üsig-
bladen zich verheugden om de ©e-
troffen maatregeien om de taal-
tegeüae in zijn d^ipartement te 
verbeteren » 1 

De Brusselse C.V.P.-ers veroor
loven zich enig cinisme. Er ts ii»-
meT>s tiog maar een Volkssmiievolfcs-
vertegenwoordiger en de Vlaamse 
C.VT.^ers naet h im drie vierde 
meerderheid en feun vier ministeis 
van de twaaW zien ze nog niet 
staan. 

O flamingantische C.V.P.-kiezers 
wat doet gij ons volk aan ! Want 
dit is niet eens de klassieke kaak
slag meer maar een ferme onorto-
dokse schop tegen uw Vlaamse sche
nen. 

Slewtelpia goed 

Ergerlifkfe oogkiefxpen 

Op zijn beurt heeft « Het Laatste 
Nieuws » een artikel gewijd aan de 
Tirolerkwestie in Noord-Italié. 

De snuggere ekribent heeft e r 
hoofdzakelijk misprijzen van de 
Tirolers - met - de - korte - broek 
ten overstaan van de Italianen ge
vonden. Het feit dat Italië een stel
selmatige politiek van grondroof 
gevoerd heeft en nog voert door 
kunstmatig de in^ijking van I ta
lianen in Duitstalig gebied door te 
zetten vindt voornoemde skribent 
zo erg niet. Dat is nochtans een 
•wezenlijk bestanddeel van he t 
vraagstuk : diefstal van grond
gebied. Maar ja dat ge teur t in Bel
gië te Brussel en öp de taalgrens 
toch ook. Dus is het normaal. Men 
went Immers aan alles I 

Volgens het C.V.P.-kongres- te 
leper was het sleutelplan van Eys-
kens reeds voor de helft verwezlh-
Klkt. Klaarblijkelijk zijn we thans 
aan de tweede fase : de treintarie-
ven werden van 15 % verhoogd en 
thans is het brood weer opgeslagen 
*et -8 F naast de tabak en de siga
retten ! 

lie CV.P. heeft een goede pufail-
citeitsdienst geschoeid op de mo
dernste Amerikaanse leest die niet 
te onderschatten valt. Onbenullige 
figuren worden daardoor grote 
staatslieden, politieke fouten wor
den tot iiolitieke wijsheid uitgeroe
pen. 

Wij vrezen echter steiSk da<t het 
geaond verstand van de vo^smens 
qp de duur .al die Amerikaanse gxu-
bMciteit zal door hebben. Van de 
rageriag E^skens hebben we nog 
niet veel anders gezien dan bijko
mende belastingen en... plannen. 
Ondertussen blijven weikloosheid 
en mobiliteit verder woekeren onder 
onze arbeiders en bedienden en 
hebben de boeren nog hun miljard 
n ie t ! 

De «eeuwige stdfd 

De strijd van de volksnationalis-
tische Cyprioten op de staatsnatio-
nalistische of imperialistische En
gelsen werd door de Cyprioten ge
wonnen. De strijd van de volks-
nationalistische Algerijnen tegen 
de Franse Imperialisten houdt aan. 
Een ander onderdrukt volk Is daar
na in opstand gekomen. Tibet 
stond op tegen imperialistisch kom-
munistisch China. De Aziatische en 

Afrikaanse volkeren die in het kom-
munlsme een bondgenoot zagen in 
hun strijd tegen de imperialisten 
zullen zich thans wel bedenken. 

De kommunisten, eens baas, .zijn 
dezelfde imperialisten als de t radi
tionele imperialistische staten. Nas
ser en Egypte hebben dit reeds in
gezien. De andere volkeren zullen 
we\ volgen wBnt de feiten ^preken 
•een duidelö*BBr taal daai s(diijnhei-
lige slogans. 

De beloning 

De C.VJ». laat hare franskiljonse 
beschermelingen niet in de steek, 
zy heeft goed gezorgd voor de be
ruchte franskiljon uit Ronse, Mr. 
Herman. Hij werd daor minister 
Meyers — deze andere franskiljon 
die het tot minister bracht — be
noemd .aan het hoofd van een para-
statale intelling met een royale be
zoldiging en weinig werk. 

Een schitterende beloning voor 
een gebuisd kandidaat. Mr. Herman 
zal er wel voor zorgen dat de taal
wet stipt nageleefd wordt in de in
stelling waar hij nu de grote baas 
wordt. De C.V.P.-flaminganten mo
gen gerust zijn. 
- En zeggen dat Jan Verroken met 
eens een benoeming kon bekomen 
tot provinciaal mspecteur der bi
bliotheken van diezelfde C.V.P. ! 

Het zijn zo van die kleine feiten 
die een schril licht werpen op de 
ware toestanden en verhoudingen 
in de C.V.P.... en op het schande
lijk bedrog waaraan de C.V.P.-
knechten in Vlaanderen zich schul
dig maken. Lees de « Feiten en be
schouwingen » - man in De Stan
daarde !iJ530i'. 

DE SXAMBOOM 
Mijn vriend Casimtr scheen er bezorgd uit toen ik hem iaarf»t arit-

moette. Hij verklaarde mij dat de financiële toestand hem jongerust 
maakte. 

— TiBxct die kopzorg over aan Eyskens, troostte ik hem, die heeft for
mules gereed en zijn minister van financies heeit «en draaiend budged; 
uitgevonden da t des t e heter is daar niemand ik&t verstaat. 

— Dat is h e t niet, merkte hij op, maar ik had gisteren een gesprek 
met mijn kuisvrouw. Die had in de gazet gelezen dat xie dynastie weer een 
nieuw kasteel ging bouwen. En wie moet dat allemaal betalen, TOoeg zij . 
Ik antwoordde dat zo iets geüjk een dynastie zeldzaam geworden was en 
dat zeldzame dingen duur zijn. Want leder lid krijgt wat en geen enkel 
van de republikeinse socialisten heeft de nieuwsgierige moed gehad^eens, 
in detail, te vragen wat zo een dynastie stuk voor stuk kost, van Elisa
beth tot KareL 

— En mijn kuisvrouw, sprak Casimir verder, was ot* niet te spreken 
over al die complimenten van voorvaders, kostuums, geschenken, lieftal-
Itgheid over dat nieuw huwelijk. Het is een scho*i meiake. Maar er zijn 
er nog. En waarom moet heel de wereld weten wat zij gegeten hebben ? 
En waarom eten zij caviaar met w d k a als spaghetti en chianti dan toch 
aangeduid waren. 

— Dat is te wijten, zei ik, aan het feit dat Elisabeth het bezoek ont
vangen had van een sovjet-schrijver. En zij heeft haar sovjetliefde uit
gebreid over het geluk van haar kleinzoon. 

— En waarom, vroeg mijn kuisvrouw, al dat gerammel over de groot
vaders en de overgrootvaders ? Mijn nichtje is verleden week getrouwd 
en 't was er goed van eten, maar zij heeft dat niet in de gazet laten ver
schijnen. En wat de afstamming van het bruidspaar J^ re f t , dat was nog 
wat anders dan een schuif vol decoraties. De vader van de bruid was 
kampioen van gewichtheffen en catch. Tijdens zijn laatste match hebben 
ze zijn tegenstrever half dood weggebracht en er kwam meer volk naar 
hem kijken dan er ooit te samen is geweest voor de stamboom van Paula. 
En de vader van de bruidegom was de felste duivenmelker van de provin
cie. Hij had zeven régulateurs en achttien diploma's gewonnen en het 
meest geld verloren van zijn sociëteit. Dat zijn voorouders waarvoor de 
mensen respect hebben. Ik ben er zeker van, besloot mijn kuisvrouw, dat 
geen van die voorouders waar de gazetten van vol stonden, ooit meer dan 
tien kilo konden heffen en dat zij geen geschelpte duif van een pauwen
staart konden cmderscheiden. 

Deze wijze woorden van de kuisvrouw stemden mij tot nadenken. Wat 
hebben wij eigenlijk aan stamboom-families. Of heeft men van hoger
hand, met al die uitstalling van uniformen en familiepapieren aan Li-
Uane willen vragen : wat gij nu ? 

I n ieder geval, er is een populair liedje dat m o ^ gewijzigd worden : 
f Wie zal dat betalen, wie heeft dat besteld ? > Want wie bestelt, betaalt 
niet, en wie betaalt, bestelt n i e t 

C l t 

1 
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Tusssenkomst Mr. Schlltz '^S^ 

DE VERBODEN AMNESTIEBET06ING 

Het stadsbestuur van Antwerpen 
besefte maar al te goed dat de wn. 
burgemeester een pover figuur sloeg 
na zondag 5/4 en alleszins de lachers 
niet aan zijn kant had. Vandaar 
dat burgemeester Craeybeckx niet 
weinig verveeld zat met het initia
tief van gemeenteraadslid Schiltz 
die bij hem een motie had ingediend 
om op de agenda van de gemeente
raad geplaatst te worden. Deze mo
tie luidde als volgt : « De Gemeente
raad, na kennis genomen te hebben 
van het besluit van 1 april 1959 ge
troffen door de hr Burgemeester 
naar aanleiding van de tegen 5 april 
11. aangekondigde meeting in de zaal 
Majestic, betreurt dat de grond
wettelijke vrijheid van vergadering 
niet kon gewaarborgd worden, 
spreekt de hoop uit dat de bevol
king der stad Antwerpen, blijk ge
vend van een oprechte democrati
sche overtuiging, eenieders vrijheid 
van mening en meninguiting zou 
eerbiedigen en zich onthouden van 
alle feitelijkheden die deze vrijheid 
In het gedrang zouden kunnen 
brengen ». 

Teneinde te ontsnappen aan een 
bespreking van deze motie, die on
vermijdelijk het absurde van de ge
troffen verbodsmaatregel in het 
licht moest stellen, plaatste burge
meester Craeybeckx de regelmatig 
ingediende motie doodeenvoudig 
niet op de agenda. Misschien 
vreesde hij dat zijn eigen positie in 
de socialistische partij te Antwer
pen zou bekneld raken tussen de 
gematigde en de fanatieke vleugel 
of dat hij publiek zou herinnerd 
worden aan het voordeel dat hij
zelf ten tijde van de aktivisten-
vervolging had genoten dank zij de 

aktie van de toenmalige propagan
disten van de amnestie. 

Dit al te doorzichtige maneuver 
werd dan ook bij het begin van de 
zitting op kordate wijze ontmas
kerd door Mr. Schiltz die aan de 
burgemeester rekenschap vroeg 
over de wijze waarop de agenda 
was verminkt. Zichtbaar verveeld 
verschool de burgemeester zich 
achter het beginsel van adminis
tratief recht dat de politiemaat
regelen, .van de burgemeester, bij 
hoogdringendheid genomen, niet 
voor discussie vatbaar zijn wan
neer zij niet meer van kracht zijn 
op het ogenblik dat de gemeente
raad vergadert. Wanneer hem er 
dan op werd gewezen dat dit ant
woord niet ter zake dienend was 
vermits de voorgestelde motie geen 
afkeuring inhield van de politie
maatregel, kon hij niets anders dan 
herhalen wat hij reeds gezegd had 
en de verantwoordelijkheid van zich 
trachten af te schuiven door erop 
te wijzen dat de gemeenteraad nog 
altijd bij dringende noodzakelijk
heid de motie op de agenda kon 
plaatsen, wel wetend dat zijn rode 
broeders tegen deze dringende 
noodzakelijkheid zouden stemmen. 

Deze valstrik kende evenwel 
geen bijval en de interpellant 
daagde de burgemeester uit enige 
wettelijke grond voor zijn houding 
aan te wijzen hem belovend dat 
het incident hiermede niet geslo
ten was. 

Wij vernemen inderdaad dat Mr. 
Schilts besloten heeft zijn motie 
opnieuw in te dienen. 

Na de zitting waren talrijke 
raadsleden, w.o. verschillende so

cialisten het erover eens dat de 
burgemeester « op punten » gesla
gen was en dat zijn verdediging 
verre van overtuigend klonk en 
dat zijn beslissing juridisch niet te 
verdedigen was. De faam van 
Craeybeckx als verdraagzame ruim
denkende en « sportieve » burge
meester zal door dit brutale, dicta
toriaal optreden zeker niet gediend 
zijn. 

P. S. — Stippen we aan dat « De 
Gazet van Antwerpen » op zater
dag 18 april o. m. volgend kommen-
taar bij die tussenkomst uitbracht: 

Mr. Schiltz heeft maandag voor 
het eerst van zich laten horen in 
de gemeenteraad. En om meteen 
zijn krachten te meten heeft hij 
maar alvast de burgemeester zelf 
aangepakt. Al was het dan in ver
band met een ordemotie die moest 
protesteren tegen het verbieden 
van de amnestie-betoging te Ant
werpen door dd. burgemeester De-
tiège. 

Het was opvallend hoe onhandig 
de burgemeester, eens gevierd re
denaar en berucht advokaat, uit 
de greep van zijn interpellant 
trachtte te geraken. 

Schiltz weerde zich als een echte 
Craeybeckx in zijn tijd, toen hij 
nog niet was wat hij heden is. Hij 
goochelde met de gemeentewet tot 
de burgemeester er duizelig van 
werd en steeds maar ging zoeken 
naar ontwijkende en afleidende ar
gumenten. 

De C.V.P.-raadsleden zwegen, al 
hadden zij hun groepsgenoot wel 
mogen bijspringen. De socialisten, 
die de burgemeester in moeilijk
heden zagen, begorinen door me
kaar te roepen. Toeii ging de gong. 

DE EUROPESE EKONOMISCHE GEMEENSCHAP 

Nu we volop In de E.E.G.-sfeer le
ven is het misschien wel gepast om 
even met bezadigde geest de rol na 
te gaan die de Vlaamse gemeen
schap zal toegemeten krijgen in het 
Europa der zes. 

Alle ernstige economisten zijn 
het er over eens dat deze rol van 
beslissende invloed zal zijn voor 
wat betreft onze levensstandaard 
over enkele jaren. 

Laten we dus trachten van hier
onder een bondige diagnose en 
daarna een prognose te maken voor 
wat ons Vlaanderen betreft. 

Een diagnose dwz. een foto van 
de huidige toestand is zeker onrust
wekkend, 

Practisch iedereen zal nu wel we
ten dat gans onze Industriële uit
rusting verouderd is. Onze duur
zame productiemiddelen zijn van 
een verouderd type, wat als recht
streeks gevolg heeft dat de renta
biliteit onvoldoende is. Voeg daar
bij de hoge lonen, een kenmerk 
voor de Belgische industrie en die 
toch altijd een grote invloed blij
ven uitoefenen op onze kostprijzen, 
alsmede het gebrek aan eigen 
grondstoffen, die dus moeten inge
voerd worden en het besluit ligt 
voor de hand : wij zullen het op 
de Europese markt zeer moeilijk 
hebben. 

Welke maatregelen zijn hier
tegen te nemen ? Het antwoord is 

duidelijk : concentratie van de be
staande bedrijven en nieuwe inves
teringen. 

Wat de concentratie betreft, dit 
is van wezenlijk belang daar de 
rentabiliteit zoals we hierboven zeg
den moet -opgevoerd worden. De 
buitenlandse trusten (men denke 
maar aan Krupp in Duitsland) zijn 
met het oog op de E.E.G. reeds vol
op bezig met aan verticale integra
tie te doen, en dit zijn nu reeds 
reusachtige bedrijven in vergelij
king met de onze... 

De economische productiviteit is 
enkel op te voeren door een meer 
rationele voortbrenging van econo
mische goederen. Hiervoor zullen we 
dus moeten overgaan tot fusies on
der de bestaande bedrijven, om al
dus de geproduceerde kwantiteiten 
te vergroten en parallel hiermede 
een modernisatie van de duurzame 
productiemiddelen. Ook de infra
structuur dient gevoelig verbeterd 
te worden. 

Doch dit alles vraagt investe
ren... En wij hebben alle redenen 
om aan te nemen dat er in een vol
gende periode veel geïnvesteerd zal 
worden, zowel in de private als in 
de openbare sector. Het zal er dus 
op aan komen dat deze investerin
gen op de goede plaats gebeuren, 
dwz. in Vlaanderen zelf, waar in 
vele bedrijven tot reconversie zal 
moeten overgegaan worden, bene
vens het scheppen van nieuwe in

dustrieën. Bijzonder in Vlaanderen 
zeggen we, want nergens in België 
Is er een grotere structurele werk
loosheid. Het zou misschien ook het 
goede ogenblik zijn om een einde 
te stellen aan de mobiliteit van 
onze Vlaamsd arbeider door deze 
werk te verschaffen in eigen streek. 
Doch zal dit alles niet opnieuw een 
utopie blijken te zijn wegens de 
structuur zelf van de politieke par
tijen in ons land ? We vragen ons 
af of deze, die voor wat het kapi
taal betreft bijna uitsluitend 
Waals zijn, Vlaanderen niet zullen 
vergeten. Enkel de toekomst zal dit 
kimnen uitwijzen, doch wij maken 
ons niet de minste begoochelingen. 

Het wordt hoog tijd dat er in 
Vlaanderen overgeschakeld wordt 
naar een eigen Vlaamse partij om 
onze belangen in het parlement te 
verdedigen. Dan, en dan alleen is 
er in Europa een ereplaats voor
zien voor ons volk. Laten we dus 
als Vlaming onze plichten vervul
len en ons inspannen opdat bij een 
volgende gelegenheid de Vlaamse 
se nationalisten in grote getale een 
kans krijgen om in het parlement 
opgenomen te worden, en dit door 
ons los te rukken van de door de 
Walen beheerste unitaire partijen, 
ten voordele van de Volksunie. 

Marcel De Luyck. 

^QQü ^ 

Kaartjesknipper tot wattman 
veranderen. 

Voor en na 1 juni '58 
Ze zitten er in, nu de bestemming 

KWADE TROUW 
EN NAAMLOZE AANVAL 

In ons vorig nummer hebben we een antwoord van Wim Jorlssen aan 
« De Standaard » afgedrukt. Zijn recht op antwoord werd in « De Stan
daard > niet opgenomen. Achteraf kwam dan een typische Standaard
rechtzetting waarin toegegeven werd dat W. Jorissen die aanval niet tijdens 
de toespraak gedaan had maar wel achteraf in een persoonlijk gesprek. Na 
« Kwade Trouw > luidde de titel « Naamloze Aanval ». Onze lezers zullen 
ook de tweede titel op prijs stellen ! Wim Jorissen schreef ook op dat arti
keltje aangetekend een antwoord. Of « De Standaard > het zal opnemen of 
wat ze er zullen van maken daar zullen onze lezers kunnen over oordelen. 

Stippen we hierbij nog aan dat een parlementaire vraag van Mr Van 
der Eist betreffende de toestanden op taalgebied in de Brussels rechtban
ken wel opgenomen werd maar zonder zijn naam. (Onze lezer vindt die 
vraag elders in ons blad). Inderdaad had een C.V.P.-flamingant die vraag 
moeten stellen. Zij zijn nochtans met tientallen om dit te doen. Maar ze 
hebben te veel werk om ook dat nog op zich te nemen ! 

Hierbij gaat de tweede brief van Wim Jorissen : 
Brussel 24 april '59. 

Geachte Redaktie, 

Uw blad van 21 dezer werd me door een vriend ter inzage gegeven. On
der de dubbelzinnige titel « Naamloze aanval » lees ik daar dat mijn eerste 
rechtzetting U laattijdig bereikte. Laat me toe hierbij aan te stippen dat 
mijn rechtzetting dezelfde dag (7 april 11.) reeds aangetekend verzonden 
werd aan de verantwoordelijke uitgever van Uw blad. 

Verder zie ik dat U toegeeft dat ik Uw blad niet vernoemd heb tijdens 
mijn toespraak maar ik zou achteraf tegen Uw korrespondent verklaard 
hebben dat de aanval U gold : Het spijt me ook de juistheid daarvan ten 
stelligste te moeten ontkennen. Ik heb in het bijzijn van de heer Rudi Van 
der Paal ook een paar woorden met Uw verslaggever gewisseld. Over een 
verwijt aan « De Standaard » is er echter geen spraak geweest, noch in 
dat noch in een ander verband. 

Ik neem het Uw medewerker niet kwalijk dat er een onnauwkeurigheid 
in zijn verslag sloop omdat men dat nu eenmaal in alle dagbladen vindt. 
Wat mij ergert is dat < De Standaard > dit niet kan toegeven. In ons 
« splinterpartijtje > worden andere metodes gehuldigd. Ik hoop dat U zich 
daaraan spiegelen zal en mijn repliek aan Uw lezers zal meedelen. 

Achtend, 
W. JORISSEN. 

« Onder de Toren » 

De merkwaardige repressieroman 
van Marcel Matthijs, « Onder de 
Toren > belooft een groot sukses te 
zullen worden. Amper twee maan
den na verschijnen van het boek 
werden acht honderd ex. verkocht, 
zodat de hele oplage weldra uitver
kocht zal zijn. Een tweede druk 
wordt vooralsnog niet in overwe
ging genomen, zodat degenen die 
dit uiterst aktuële en aangrijpen
de werk wensen te bezitten goed 
doen niet langer te dralen met hun 
bestelling. 

294 blz. ingenaaid 115 F, Geb. 
145 F. Franco verzonden. 

Van 20 genummerde lux-eksem-
plaren tegen 200 F. zijn er nog ze
ven voorradig. 

Alle eksemplaren dragen de 
handtekening van de auteur. 

Men bestelt per briefkaart of door 
storting op P.R. nr 4367.52 van Mar
cel Matthijs, Oedelem-bij-Brugge. 

Geen bewust Vlaming kan * On
der de Toren > ongelezen laten ! 

JEE VAN HOOF IS NIET MEER 

In de leeftijd van 73 jaar over
leed te Antwerpen Meester Jef Van 
Hoof, een van onze allergrootste 
komponisten. Jef Van Hoof was een 
temperamentvol kunstenaar en een 
radikaal Vlaamsgezinde. Zijn schit
terend strijdlied Groeninghe heeft 
sinds zijn ontstaan in 1906 een 
ganse generatie Vlaams nationa
listen bezield. 

Zijn bruisend karakter gaf hem 
vaak de schijn alsof hij moeilijk té 
benaderen was. Feitelijk was dit 
niet zo. Ons middelmatig land 
wordt echter gemakkelijk afge
schrikt door ongewone karakters. 

Jef Van Hoof zou op volgend 
Vlaams Nationaal Zangfeest als di
rigent optreden. 

Spijtig genoeg zal onze Vlaamse 
jeugd het voorrecht niet meer ge
nieten het Groeninghelied te mo
gen zingen onder leiding van de 
onstuimige kunstenaar met de flad
derende baard. In zijn liederen zal 
hij echter blijvend tot hen spreken. 
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Zij trekken één lijn. 

De wanverhouding in de rechfbanken 
In verband met de wanverhoudingen in de rechtbanken stelde onze 

volksvertegenwoordiger Mr. F. Van der Eist een parlementaire vraag, die 

samen met het antwoord hier volgt. 

Vraag nr 25 van de heer Van der 
Eist dd. 17 februari 1959 (N.) : 

De heer Minister gelieve mij me
de te delen : 

1) het aantal inwoners per rech
terlijk arrondissement;^ 

2) het aantal zetelende magis
traten bij de rechtbanken van eer
ste aanleg per arrondissement; 

3) het aantal staande magistra
ten bij de parketten van de Procu
reurs des Konings per arrondisse
ment; 

4) het aantal vonnissen gedu
rende het gerechtelijk jaar 1957-
1958 geveld per arrondissement : 

a) in burgerlijke zaken; 
b) in strafzaken, door de recht

banken van eerste aanleg. 

Antwoord : 
1) Bevolking per rechterlijk 

arrondissement op 31 december 
1957. 

Brussel 1.385.831 

Antwerpen 841.686 

Luik 626.806 

Charleroi 608.521 

Gent 549.149 

Dendermonde 455.610 

Bergen 436.941 

Kortrijk 413.456 

Brugge 391.173 

Leuven 340.203 

Turnhout 282.692 

Hasselt 281.086 

Tongeren 265.791 

Mechelen 265.482 

Oudenaarde 252.243 

Verviers 236.275 

Ltoornik 233.599 

Namen 224.346 

Nljvel 193.803 

leper ...,, 146.024 

Dinant 143.129 

Hoei 142.768 

Veume 93.798 

Aarlen 88.544 

Neufchateau 70.619 

Marche-en-Famenne .^ 57.201 

2) Aantal zetelende mabistraten: 
zie hieronder. 

3) Aantal staande magistraten : 
zie hieronder. 

4) Wat het aantal vonnissen be
treft, moge ik aan het achtbaar 
Lid laten opmerken dat bij het 
vaststellen van de jaarcijfers er 
geen rekening gehouden wordt met 
het gerechtelijk jaar doch met het 
burgerlijk jaar, en daarenboven 
dat de cijfers voor 1957 mij nog 
niet bekend zijn. 

Hieronder wordt het aantal von
nissen In burgerlijke- en in straf
zaken voor het jaar 1956 medege
deeld alsook het aantal Inwoners 
per rechterlijk arrondissement op 
31 december 1956 en per rechtbank 
van eerste aanleg, het aantal zete
lende en staande magistraten, dat 
onveranderd gebleven is sedert 
1953. 

Arrondissement 

Bevolking 

op 

21-12-1956 

Brussel , 1.371.816 
Antwerpen 833.177 
Luik 619.707 
Charleroi 598.902 
Gent 547.694 
Dendermonde 453.846 
Bergen 433.044 
Kortrijk 410.662 
Brugge 388.312 
Leuven 337.658 
Turnhout 278.826 
Hasselt 275.560 
Mechelen 264.110 
Tongeren 260.222 
Oudenaarde 251.668 
Verviers 236.123 
Doornik 233.991 
Namen 222.438 
Nijvel 192.414 
leper 145.490 
Dinant 143.271 
Hoei 142.731 
Veume 93.583 
Aarlen 87.739 
Neufchateau 70905 
Marche-en-Pamenne ... 57.554 

Voorzitter Ondervoor

zitters 

13 
7 
5 
5 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

Rechter 

47 
28 
23 
21 
19 
10 
13 
10 
12 
7 
5 
5 
6 
5 
6 
9 
8 
8 
5 
4 
5 
S 
3 
4 
3 
3 

SrieJ uit '^•derland 

DE LES VAN lINtGADIATI 
Er komen soms betekenisvolle toe

valligheden voor in het leven van 
individuen en volken. Het is goed 
zich op de betekenis te bezinnen 
want de lessen zijn duidelijk. Het 
zijn de lessen der geschiedenis. 

In Nederland wordt nu, langer 
dan een maand n a de verkiezingen, 
gemorreld en getimmerd aan een 
nieuwe regering. En het Is een treu
rig schouwspel. Een oud en wijs man 
heeft na lang overleg met een an
dere wijze op zich genomen een 
aantal bekwame lieden bijeen te 
zoeken om het land in de komende 
jaren te besturen. Maar het lukt 
n ie t i 

Er zijn bekwame mannen genoeg 
in Nederland, want op zij van de 
betimmerde weg gebeuren daar 
vaak goede en grote dingen. Men 
kan hun namen ook dagelijks le
zen in de kranten want zij worden, 
bij tientallen, door Prof. de Quay 
gepolst, gevraagd en bepraat. Maar 
het lukt n i e t ! ZIJ bedanken voor 
de eer, of gaan, ook zonder bedan
ken, weer weg. 

Het land krijgt geen bestuur. Als 
het dan weer eens schijnt te zullen 
lukken dan is het alsof er een grote 
zwarte duivel op de achtergrond 
verwarring strooit in die wijze en 
bekwame hoofden. Het lukt n ie t ! 

Waar is het toeval zal men vra
gen ? Welnu, in diezelfde dagen 
verscheen een boek over Lingga-
djati, dat geschreven werd aan de 
hand van het dagboek van Prof. 
Schermerhorn. Het dagboek zelf zal 
eerst na de dood van de hooggeleer
de gepubliceerd worden. Maar daar 
staat die baarlijke duivel ten voe
ten uit getekend ! 

Het boek Is verbijsterend! Het 
bevestigt alle kwade vermoedens 
die men in Nederland ten opzichte 
van Schermerhorn, van Mook, 
Koets en consorten geopperd heeft. 
Schermerhorn zegt wel dat van 
Mook de kwade pier was bij de ver
sjachering van Indië, maar zijn 
taal is er des te duidelijker om. De 
heren vormden de fameuze « Stuw-
groep » die er ethische denkbeel
den op nahield van verderfelijk 
allooi. Zij schoven het weinigje na 
tionaal bewustzijn, dat ze ooit ge
had mochten hebben op zij voor 
persoonlijke doeleinden. Met han
digheidjes en slimmdgheden dach
ten ze hun doel te bereiken. Maar 
het lukte niet en Indonesië ging 
helemaal verloren tot grote ellende 
van Nederland en Indonesië. Het 
meest van Indonesië. De sterken 
werden verzwakt om de zwakken 
zogenaamd sterk te maken maar 
het gevolg was dat zwakken en ster
ken slap werden. 

De stuw-duivel van Linggadjatl 
gluurt thans in Nederland op de 
achtergrond en zijn geest vreet door. 
In he t rode pers- en radio-commen

taar klinkt komend het leed-ver
maak van de stuw. 

Wien de Goden verderven willen, 
dien verblinden ze : Prof. Romme, 
die de wijze man behoorlijk in de 
wielen rijdt, wil het niet zien en hij 
hoort het n i e t Hij wil met de kerels 
van de stuw in zee. Hij heeft de les 
van Linggadjati niet begrepen : 
wil een volk sterk zijn dan is de 
eerste vereiste dat het zich duide
lijk bevestigt in zijn nationaal be
wustzijn. Dat het zegt : ik ben wat 
ik ben. En hier ben ik ! Als het dat 
niet doet dan wreekt zich zijn 
zwakheid, altijd en overal, voort
durend. In het kleine als in het 
grote. En het kwaad vreet steeds 
dieper, ook al zijn er duizenden 
wijze en bekwame lieden. 

Prof. de Quay vecht in Nederland 
tegen de geest van Linggadjati. En 
de zwarte duivel heet nu Professor 
Romme van de K.V.P. Door zijn toe
doen werd Mr. van Rijckevorsel, een 
moedig man, op een onverkiesbare 
plaats op de lijst der Katholieke 
Volkspartij geplaatst, omdat hij in 
de Kamer al te zeer zijn onafhan
kelijkheid van de kwade geest be
vestigd had. Het volk, het eenvou
dige, gaf van Rijckevorsel zoveel 
voorkeurstemmen dat hij, alleen, 
driemaal de kiesdeler haalde en, 
naar wet en gewoonte verkozen 
moest ?Mn. Maar Prof. Romme liet 
zeggen uat de afspraken in de KVP 
zo waren dat een gekozene slechts 
met toestemming der partij zijn ze
tel kon bezetten. Er kwam heftig 
protest van vele kanten en met een 
slimmigheidje werd Romme's be
zwaar weggeredeneerd. Mr. van 
Rijckevorsel komt dus In de kamer, 
maar de diktatuur van Romme 
blijft. En met haar de voortdurende , 
dreiging van het mislukken van 
Prof. de Quay (ook al zou hij zijn 
ploeg kunnen samenstellen) en de 
konsekwente opgang van Linggad
jati, de stuw en de brede basis, dat 
is : de tragische ondermijning van 
het nationaal besef. 

Max TORCK. 

nmmmm 
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TOT EINDE JAAR I 

Subs t l t uu t -
f P l a a t s v e r - P rocu reu r s P rocu reu r s 

v a n g e n d e des des 
r e c h t e r s Konings Kon ings 

23 
17 
10 
11 

6 
4 
6 
3 ] 
6 ] 
4 
8 ] 
8 ] 
5 ] 
3 ] 
4 ] 
4 1 
4 ] 
4 ] 
4 ] 
4 ] 
4 ] 
4 ] 
3 1 
3 ] 
3 ] 
8 1 

1 44 
I 23 
l 18 
l 15 
1 11 
l 6 
1 9 
l « 
l 7 
l 4 
l 3 
l 4 
l 4 
L 4 
[ 3 
l 5 
L 5 
L 5 
L 3 
L 2 
l 3 
i 3 

1 
2 

L 1 
l 1 

A a n t a l 
vonnissen 

in 
burger l i jke 

zaken 
6.244 
2.857 
1.513 
1.409 
1.224 

605 
854 
577 
863 
599 
478 
424 
420 
337 
371 
453 
469 
458 
391 
215 
283 
322 
253 
237 
112 
103 

Idem in 
s t ra fzaken 

7.749 
4.129 
3.409 
3.671 
4.217 
3.388 
2.404 
2.611 
3.079 
1.489 
1.242 
1.746 
1.297 
1.001 
1.543 
1.272 

907 
1.825 

624 
842 
851 
608 
573 
650 
377 
267 

van 
Vraag nr 16 van de heer Van der 

Eist dd. 8 Jannari 1959 (N.) : 
De heer Minister gelieve mij vol

gende inlichtingen te verstrekken : 
1) Hoeveel magistraten bij de 

Rechtbank van. eerste aanleg te 
Brussel (voorzitter, ondervoorzit
ters, rechters, onderzoekrechters, 
kinderrechters en toegevoegde rech
ters) fijn houder van een Neder-
landis, respectievelijk Prans diplo
ma van doctor in de rechten ? Hoe
veel magistraten, houder van een 
Frans diploma, zetelen In Vlaamse 
of gemengde kamers waar Vlaam
se zaken behandeld worden ? 

2) Hoeveel magistraten bij het; 
parket van de heer Procureur des 
Konings te Brussel zijn houder van 
een Nederlands, respectieelijk Frans 
diploma van doctor in de rechten ? 
Hoeveel van deze magistraten, hou
ders van een Frans dljJloma, zete
len in Vlaamse of gemengde ka
mers ? 

Bijkomend antwoord : In ver
band met mijn antwoord, dd. 20 
januari 1959. heb ik de nodige in
lichtingen Ingewonnen bij de rech
terlijke overheden. 

Uit deze inlichtingen b l i ^ t dat 
in de Rechtbank van eerste aanleg 
te Brussel, de voorzitter, 12 onder
voorzitters, 32 rechters, 10 onder
zoeksrechters, 1 kinderrechter en 
18 plaatsvervangende rechters hou
der zijn van een Frans diploma van 
doctor in de rechten, terwijl 1 rech
ter, 1 onderzoeksrechter, 1 kinder
rechter en 1 plaatsvervangend rech
ter houder zijn van een Nederlands 
diploma van doctor In de rechten. 

Van de magistraten, houder van 
een Frans diploma van doctor in 
de rechten, bezitten de voorzitter, 
9 ondervoorzitters, 21 rechters, 4 
onderzoeksrechters, 1 kinderrechter 
en 5 plaatsvervangende rechters een 
grondige kennis van het Neder
lands, terwijl 7 rechters, 4 onder
zoeksrechters en 5 plaatsvervan
gende rechters de voldoende ken
nis van het Nederlands hebben. 

Van de magistraten, houder van 
een Nederlands diploma van doctor 
in de rechten, bezitten de rechter, 
de onderzoeksrechter en de kinder
rechter de grondige kennis van het) 
Frans, terwijl de plaatsvervangendflj 
rechter de voldoende kennis van 
het Frans bezit. 

Bij het parket van de Rechtbanfc 
van eerste aanleg te Brussel, zijn de 
procureur des Konings, 13 eerste-
substltuten en 24 substituten hou
der van een Frans diploma van doc
tor in de rechten en 1 eerste-sub-
stituut en 9 substituten van een 
Nederlands diploma van doctor in 
de rechten. 

Van de magistratep* houder van 
een Frans diploma van doctor in 
de rechten, bezitten de procureur 
des Konings, 7 eerste-substituten 
en 6 substituten de grondige kennis 
van het Nederlands, terwijl 5 eer
ste-substituten en 12 substituten de 
voldoende kennis van het Neder
lands hebben. 

Van de magistraten, houder van 
een Nederlands diploma van doctor 
in de rechten, bezitten de eerste-
substituut en 5 substituten de 
grondige kennis van het Prans, ter
wijl 1 substituut de voldoende ken
nis van het Prans bezit. 

Er dient verder aangestipt te 
worden dat de wet van 15 juni 1935 
de oprichting van Vlaamse of 
Franse komers In de Rechtbank 
van eerste aanleg te Brussel nietj 
voorziet. Derhale zetelen de magis
traten in « gemengde kamers ». 

Er bestaan nochtans twee kamers 
waar slechts Franse zaken worden 
behandeld; de heer Voorzitter van 
de rechtbank heeft die twee kamera 
moeten behouden omdat er, na de 
bevrijding van het land, enige één-
talige Franse magistraten benoemd 
werden. 

Wat het parket betreft, blijkt uifJ 
bovenvermelde gegevens dat haast 
al de agistraten tweetalig zijn; de 
eentalige magistraten zetelen bij 
voorkeur In de eentalige kamers 
waarvan hierboven sprake of wor
den met de Inwendige dienst gelast 
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AMNESTIE EN SOCIALISME^^ \C? ' 

(. Hun opportunisme 

Er bestaat slechts een bepaiiug van het begrip POLITIEK die volledig 
veijintwoord en juist is : Politiek is de KUNST van het opportunisme. 

De liele geschiedenis is er een steeds weerkerende illustratie van, ao-
wel nationaal als internationaal. 

Internationaal was (en is) de 
USSR de midde Jountvliedende 
kracht van het anti-fascisme, de 
antipode van de as Rome-Berlijn. 
In 1939 zitten de franse en engelse 
demokratlse onderhandelaars sedert 
maanden in Moskou te parlemente-
ren om een militaire alliantie. Plots 
verschijnt aldaar "Von Ribbentrop 
en in een « wip en "n go » is er een 
konkreet Dmts-Russisch akkoord 
waaraan niemand zich verwachtte. 
Dit akkoord was het dat de klap 
op de vuurpijl gaf en de oorlog mo
gelijk maakte met de Westerse de-
mokratische landen. 

Wellicht is men nog niet vergeten 
hoe de kommunistische leiders — 
ook de belgische — dat opportunis-
llsch akkoord hebben goedgepraat. 
Wellicht weet men nog dat de 
franse kommunisten toen van land-
.Terraad werden beschuldigd en 
,weet men ook hoe Maurice Thorez 
bij zijn legereenheid deserteerde 
[tijdens de mobilisatie. Wellicht zijn 
er nog die zich herinneren hoe Leon 
Degrelle (wederrechtelijk) aange
houden in de mei-dagen van 1940, 
broederlijk samen werd opgesloten 
met franse staatsgevaarlijke kom
munisten. Wellicht past het ook 
nog er aan te herinneren hoe onze 
belgische kommunisten, na de mei
dagen van '40, de arbeiders uit 
Frankrijk overhaalden om drin
gend terug te keren en te komen 
meewerken aan « de heropbouw van 
het land » (dixit Leopold III in zijn 
Capitulatie-jjroklamatie).- Wellicht 
Ig niet iedereen vergeten dat de 
kommunisten pas in 1941 aküef in 
het verzet zijn getreden, toen de 
Duitse troepen de USSR binnen
vielen. 

Toen eerst begon de weerstand 
oj) volle toeren te draaien. 

Dat alles behoort tot de kunst 
van het opportunisme. 

Detiège en De Coninck 

Om even opportunistische rede
nen reisde Jan Luyten, de aktuële 
sekretaris van de BSP, directeur van 
het Home Anseele, in 1941 door 
Vlaanderen met de Man, toen deze 
er zijn propaganda-vergaderingen 
hield. Steeds om opportunistische 
redenen kwamen cp die vergade
ringen evengoed volksvertegenwoor
digers als Frans Detiège uit Ant
werpen, senators zoals Julius De Co
ninck van Wevelgem. Altijd wegens 
opportunistische beweegredenen 
werden de teksten van die spreek
beurten aangekocht om op grote 
schaal te worden verspreid door" 
aktuele leiders van het ABVV en 
door funktionarissen met gezag... 
en die later (bv. in het onderwijs) 
aan koppensnellerij deden om van 
te griezelen. Opportunistisch zoch
ten zelfs kulturele organismen naar 
de gelijkschakeling. Door Rik de 
Man en zijn omgeving moest zelfs 
de algemene sekretaris van de Fe
deratie der Socialistische Toneel
verenigingen gevraagd worden het 
rustiger te doen. Dat belette hem 
niet om later een der hoofdakteurs 
te worden van Breendonk - tweede 
Editie, over.wiens gruwelen in alle 
talen der wereld gezwegen wordt . 

Hun schande 
De na-oorlogse BSP-ers lieten de 

socialistische redacteur Jules Lhost 
fusilleren om opportunistische re
denen; deze had de plaats ingeno
men van Rene Jauniaux die gewei
gerd had aan het dagblad LE TRA
VAIL mee te werken omwille van 
de opportunistische reden... daar 
cp Rene Jauniaux' eis niet kon wor
den ingegaan : « Je serai rédacteur 
en chef ou rien... j. Om even oppor
tunistische redenen is Rene Jau

niaux later uitgeroepen tot symbool 
van he t socialistisch verzet. Waren, 
het soms geen opportunistische re
denen die de na-oorlogse BSP-ers 
er toe noopten de vrijwillige arbei
ders in Duitsland (hun kieskliën-
teel door het oog van de naald te 
halen ? 

Laten we een kat een kat noe
men : 

Het Is geen geheim dat de exclu
sieve die de nieuw-ordegezinde par
tijen veelal stelden tegenover socia
listische mandatarissen, de Duit-sers 
er toe brachten aan hen een for
meel verbod op te leggen voor het 
uitoefenen van om het even welke 
aktiviteit. Zo'n affront is soms de 
bazis geworden van sommige sec
ties van het Onafhankelijkfront... 
om louter opportunistische rede
nen. Er is een hoedje af te doen 
voor konsekwente keikoppen, die 
kop boden aan de Duitsers vanaf 
het begin... en die een zeer zware 
tol betaalden aan de Bezetter. 

Maar dat men niet generalisere, 
want er zijn ook droogscheerders 
van het elfder uur, zoals er zeer 
velen zijn (nagenoeg alle voor
noemden) die in de tweede fase van 
de oorlog aan aktieve weerstand 
deden. 

Die bittere beschouwingen geven 
we niet uit leedvermaak (in alle 
partijen is dergelijke lijn te trek
ken) maar om aan te tonen welke 
menselijke beweegredenen lagen 
aan de bazis van veel kollaboratio-
nisme of weerstandsaktiviteit. Er 
is een boek te schrijven over de 
weerstand van het kollaboratio-
nisme, over wederzijdse vergissin
gen en over WERKELIJKE INTEN
TIES in beider kampen. 

Het wordt stilaan tijd daamiee 
eens uit te ioakken en alles in juiste 
verhoudingen te brengen. Dat is 
ook politiek, dat is-ook o p ^ r t u -
nisme. 

Dat kunnen alleen zij die de 
naakte feiten, zonder pathos willen 
laten spreken. Als dat gebeurt, 
komt AMNESTIK 

PEBSVIIIHEID? 
De honderden, die bij tussenpozen 

hun woede kenbaar maken aan de 
direktie van « De Standaard » en 
als enig antwoord daarop een mis-
|:)rijzend zwijgen of een verwrongen 
aanhaling in de kroniek « Feiten 
en Beschouwingen » krijgen, moe
ten zich dikwijls afgevraagd heb
ben of de persvrijheid In dit land 
nog bestaat. 

Het antwoord is kort en eenvou
dig : er bestaat in het Vlaamse land 
geen persvrijheid. 

De argeloze werklieden, die dage
lijks hun « Volkske » lezen besef
fen niet dat hun dagblad gekop
peld is aan « De Nieuwe Gids », 
werkgeversblad, dat in leven gehou
den wordt door de schatrijke Be-
kaert. Bekaert, die miljoenen over 
heeft om in de Borinage nog meer 
werk te verschaffen aan de Italia
nen, terwijl Vlaanderen 200.000 
werklozen telt. 

De argeloze vlaamsgezinden, die 
met naïeve overtuiging beweren dat 
hun Standaard het toch zo goed kan 
zeggen, beseffen niet dat door een 
speling van de aandeelhouders hun 
blad niet meer zo vrij is als het 
zou moeten zijn. 

Men voelt dat trouwens heel 
goed aan de toon van L.D.L., van 
de * Feiten - en - beschouwingen »-
man en zelfs, zo nu en dan aan 
Scrutator en aan de opsteller van 
de rubriek « Van Kamerieden en 
Senatoren ». De hand van die men
sen wordt vastgehouden door een 
macht, groter dan de hunnen en 
niet zo vlaamsvoelend als de hunne. 

Dat is sedert het einde van de 
oorlog wel de grootste domper ge
weest op de Vlaamse ontvoogdings-
strijd. De radio wordt ontzegd aan 
de Vlaams-nationalisten, die in 
Vlaanderen een zetel hebben, maar 
de kommunisten, die er geen heb
ben, mogen hun vergif door de eter 
bazuinen. De pers, die dat pijnlijk 

euvel zou kunnen goedmaken, Is 
geketend aan kapitalistische mach
ten. Enkel de intellektuelen zijn 
bestand tegen het proza, voorge
schoteld onder schijnbaar-goed
bedoelde rubrieken, welke echter 
tot doel hebben de eenvoudigen te 
lijmen, te doen zuchten van Vlaam
se voldaanheid, maar die in feite 
de Vlaamse kracht en weerbaar
heid ondermijnen. 

Niettegenstaande die almacht Is 
het vlaams-nationalisme toch te
rug over gans het land herboren. 
Niettegenstaande dat is het moge
lijk geweest gans het land te be
roeren door onze amnestiebetoging. 
Vóór 1940 zouden al de Vlaamse 
verenigingen dank zij de vlaams-
nationale pers meegesleept geweest 
zijn. 

Thans hebben ze de kans niet ge
kregen hun rol te spelen, omdat in 
dit land geen jpersvrijheld meer be
staat. 

De ogen van de vlaamsgezinden 
zullen op 5 april zonder enige twij
fel wel opengegaan zijn. Ze hebben 
nu gezien hoe men met uiterst be
perkte middelen stroming kan ver
wekken in ons land; ze zullen nu 
beseffen dat het niet volstaat braaf 
naar Diksmuide te gaan om daar 
gedwee te aanhoren « dat men op 
een dodenveld staat, waar enkel 
Ingetogenheid in stilte passen ». De 
Jeugd aanvaardt zoiets niet meer; 
ze wenst aktie in plaats van inge
togenheid; ze wenst daden In 
plaats van moties. Omdat er geen 
persvrijhLeid bestaat heeft het lang 
geduurd vooraleer de jeugd die 
waarheid kon ontdekken. Ze heeft 
ze nu ontdekt; ze moet dan ook el-
«en dat de ijzerbedevaart terug een 
vruchtbare betoging worde in plaats 
van een uitlaatklep van onze 
Vlaamse energie. 

K. V. H. - Poeke. 

Van Eynde en Van Acker 

Evenzo is het OK>ortunisme als in 
Augustus 1940 Jos Van Eynde zijn 
'öiensten aanbiedt aan Hendrik de 
Man, oud-Minister en Voorzitter der 
BWP, der toenmalige Socialistische 
Parti j . . . en niet alleen Jos Van 
Eynde deed dat spontaan, ook Wil
lem Eeckeleers, ook een schepene 
uit Mechelen, aktuële burgemees
ters uit het Brusselse, de vroegere 
.Waalse partijsecretaris (dezelfde die 
voor de oorlog toevallig zijn akten-
%&s vergat op de electrische trein, 
aktentas waarin dokumenten sta
ken over de aankoop door de Bel
gische Socialisten van vliegtuigen 
in Hltler-Duitsland en die geleverd 
werden aan de toenmalige Spaanse 
regering) en nog meer van dat slag. 

#1. Htm dogmat-ismc 

Om opiportunistiche redenen kwa
men Achlel Van Acker en Edward 
Anseele Jr. regelmatig op bezoek bij 
Hendrik de Man tot op de dag dat 
Volk en Staat de namen publiceerde 
Tan de gloednieuw benoemde pro-
vlncie-goeverneurs... en er geen kans 
bleek gelaten voor oud-socialistische 
kandidaten. Om opportunistische 
redenen ondertekenden de kame
raden van de meeste vakcentrales 
van het ABW het Eenheidsmanl-
fest der vakbonden. Om even oppor
tunistische redenen was Achlel ak
koord en met hem de Brugse vrede
rechter Richard Declercq. De be
stuurders van de Textielarbeiders-
centrale werkten met de ellebogen 
en tekenden liefst allemaal, ook de 
huidige algemene sekretaris, bene
vens volksvertegenwoordiger Arthur 
Sercu. 

Het Socialisme beroept zich op 
het Marxisme. 

Wij verklappen geen staatsgehei
men als we meedelen dat er geen 
vijf leden van de BSP in leven zijn 
die DAS KAPITAL van Karl Marx 
hebben gelezen. Dit is geen bou
tade. Paul Henri Spaak, de grote 
politieke artist die de wereld ons 
benijdt, bekende eens dat hijzelf 
het nooit verder heesft gebracht dan 
30 è. 40 bladzijden van deze bijbel 
en er toen de brui heeft aan gege
ven. De enige Marxkenners zijn 
trouwens... katholieken. 

Het is evenmin een geheim dat 
de socialisten in België geen pro
gramme hebben tenzij het pro
gramma van Quaregnon waarvsn 
de muziek nog altijd op 1879 is af
gestemd. Zij die tot het Socialisme 
kwamen om wetenschappelijke be
weegredenen zijn allang dood en 
begraven. 

Leo Magits, de huidige verant
woordelijke voor het brain der so
cialistische par t i j , heeft in een zeer 
leerrijk boekje, met als titel 
VLAAMSCH SOCIALISME, dat uit
gegeven werd door de Hollandse so
cialisten in Amsterdam (diezelfde 
Leo Magits was er als aktivist 
ondergedoken en kon terugkeren na 
het stemmen der... amnestiewet) 
schrijft daaromtrent : 

« De socialistische leiders, die uit 
Wallonië stammen, of die uit een 
verfranste bourgeois-ïamilie tot de 
arbeidersbeweging zijn gekomen, 
staan wildvreemd tegenover de 

Vlaamse bevolking, wier taal zij niet 
kennen en van wier psyche zij geen 
begrip hebben. Het culturele vader
land is voor hen Frankrijk. » 

Gevoelsargumenten 

De Vlamingen die naar het Socia
lisme gingen, deden het omwille van 
gevoelsargumenten. Zij zagen in de 
Socialistische Beweging enkel een 
opportuun wapen in de strijd tegen 
heersende onrechtvaardigheid. De 
onrechtvaardigheid werd geconcen
treerd in de absolute hegemonie 
van de toenmalige klerikalen die er 
ruimschoots misbruik van maakten. 

Deze drang noor opheffing van on
gelijkheid en van bestrijden van 
onrecht is DE aktie-motle van het 
Socialisme en geen ander. Daarmee 
staat of valt het Socialisme : het 
i-ioet wezenUjk kristelijk zijn, of 
noem het Humanistisch, 

De fiave-iTots 

Daarom kwamen ook flamingan
ten tot het Socialisme. Als Emiel 
Vandervelde zijn anti-alcoholwet er 
doorwrong, kwam dat omdat de 
alkohol een bron bleek waaruit 
allerlei onrecht borrelde. Dat was 
Socialisme. Als diezelfde Vander-
velde, als Minister van Justitie, 
weigerde doodvonnissen te vol
trekken, kwam dat omdat het recht 
op leven ALTIJD onaanvechtbaar is 
en IN ALLE OMSTANDIGHEIffiN. 
Geen opportunisme wettigt een t i j 
dig opheffen van dat socialistisch 
beginsel. Een achturenwet deed een 
deel onrecht ophouden, een wet op 
schandelijke vrouwen- en kinder
arbeid eveneens. Het zuiver alge

meen stemrecht, het iedereen sol
daat, het principe der arbeiders
vakantie, het eisen van een Vlaamse 
Universiteit te Gent (waarvoor de 
Soc. Studenten, ook de Walen, moe
dig hebben gevochten) dat alles is 
Socialisme oefenen, omdat het on
recht uit de wereld helpt. De socia
listen als have-nots waren bekam-
Jpers van het onrecht in al zijn 
trieste vormen. 

Der vaadren fierheid wordt door 
een waterzonnetje beschenen van 
zohaast de have-notsleiders het 
< hebben is hebben » leerden ken
nen. Toen werden ze konservatief en 
zelfs reactionair. Eens aan de 
macht speelde hun favoritisme even 
brutaal en cynisch als in de zwart
ste klerikale tijd. De strijd voor 
•ï Vrijheid en Recht » is eenzijdig 
geworden : alles voor ons, wat over
schiet is voor de anderen. 

Dezelfde Leo Magits (uit C2 tijd 
der have-nots) zegt weer : 

« In de strijd voor den vrede voor
al is het onmisbaar met het juiste 
begrip van de nationale invloeden 
In het reine te komen. Veel te veel 
wordt een internationalisme bele
den, dat ten slotte niet veel anders 
Is dan struisvogel-politiek, een met 
mooie woorden aan den man ge
brachte loze internationale koop
waar. > 

Het is zodanig waar dat toen 
Leon Blum minister-president werd 
van de Volksfrontregering, hij de 
mogelijkheid onderzocht om Frank
rijk gewapenderhand te doen tus
senkomen in het Spaans konflikt 
(net als Italië bv.). Ei^er werd het 
toen het Fins-Russisch konflikt los-
brandde. De Soc. Internationale, 
die Pacifistisch Is. kwam weer b i j 

een. Toenvalligerwijze waren toen 
veel Ministers van Buitenlandse Za
ken die hun land vertegenwoordig
den. (Finland, Zweden, Noorwegen, 
België ondermeer.) Kameraad Erich 
Ollenhauer vertegenwoordigde er 
Duitsland en de... Soc. Jeugd der 
hele wereld. Nota bene : de Engelse 
Labourafgevaardigden hadden van 
hun conservatieve Chamberlain-
regering een carte blanche meege
kregen om... de regering te binden 
aan de Franse houding. Het is toen 
dank zij de Noorse socialisten ge
weest dat er geen oorlog kwam. ZIJ 
weigerden te marsjeren en de an
deren moesten Inbinden. 

Nochtans zijn velen tot het So
cialisme gegaan omwille van het 
NOOIT MEER OORLOG en het be
kende pacifisme van het gebroken 
geweer. 

Anti en pro 

Onnatuurlijker kan het niet, zo--
als het onnatuurlijk Is dat men 
socialistische vakbonders oproept 
om een volksbeweging de toegang 
tot de straat te beletten. De socia
listen zitten hopeloos verstrikt in 
het negativisme : anti-fascisme, 
maar niets PRO om dat te verhel
pen, anti-kolonialisme maar niets 
PRO om dat te keer te gaan, ant i -
kapitalisme maar niets PRO om er 
de uitwassen van in te dijken ten 
bate der gemeenschap. 

Ergers nog is het geworden. De 
socialisten zijn het die alle PRO te 
keer gaan met alle middelen. Zij 
moesten DE promotors zijn van een 
Samaritaan-aktie, de PROmotors 
van een Amnestie-beweging, ó'/i 
alle schijnheilige farizeeërs de 
baard moest afdoen. ZIJ gaan tegen 
de volkswil in : teken des tij ds, t e 
ken der machtelozen die behouds-
gezlnd zijn geworden. 

ARM SOCIALISl>IE 
(slot in volgend nummer)' 
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ONTMASK.ERD 
Van administratieve 

slenter verlos ons heer 

Een grappige Engelsman met na
me Parkinson heeft de wereld ver
baasd met zijn opzoekingen betref
fende de werking van sommige 
openbare diensten. Deze werking is 
dermate dat men in Engeland bv. 
kon vaststellen dat jaren nadat een 
bepaalde aktlviteit niet meer be
stond er nog een ganse administra
tie vlijtig haar leven rekte en zelfs 
uitbreiding nam zogezegd terwille 
van die niet meer bestaande aktl
viteit. Ook in ons gezegend land 
zijn er, naar het schijnt nog dien
sten in het leven, die zich bezig 
houden met... de likwidatie van de 
wereldtentoonstelling van 1935. 
Feit is dat pas enkele jaren gele
den een ganse direktie ontdekt 
werd op een bepaald departement, 
die beweerde zich bezig te houden 
met de opeisingen door het leger. 
Bij nasporing bleek het bestaan 
van gans die direktie nutteloos en 
op enkele weken werd ze opgedoekt 
en haar personeel naar alle winden 
gestrooid ! 

Dat alles kunnen we nog verdra
gen als onze mensen er maar geen 
schade onder lijden, maar wat tot 
het uitspreken van krachtwoorden 
stemt is bv. de wijze waarop ons 
pensioenstelsel werkt. 

Maanden, soms jaren moet een 
pensioengerechtigde arbeider, we
duwe of bediende wachten 
vooraleer eindelijk hun pensioen 
uitgerekend is. Niemand vraagt 
zich af hoe die mensen ondertussen 
aan hun brood geraken. 

De oorzaak van dergelijke een 
modem land onwaardige toestan
den ? 

Eenvoudig niets anders dan een 
verward stelsel, dat vooral voor per
sonen, met een gemengde loopbaan 
rampzalig is. Een weduwe met drie 
minderjarige kinderen moest van 
1954 tot einde 1958 wachten voor
aleer ze bericht kreeg dat haar pen
sioentje uitgerekend was ! De loop
baan van haar man was inderdaad 
nogal ingewikkeld en enkele van 
zijn werkgevers waren onbekwaam 
geweest om uit de wirwar der so
ciale wetten wijs te worden en had
den de nodige stortingen niet ge
daan. Maar kan de administratie 
dan voor dergelijke gevallen niets 
uitvinden ? 

Ik las in de Volksunie enkele 
maanden geleden volgend voorstel, 
dat me dunkt toch niet zo moeilijk 
te verwezenlijken schijnt. 

Waarom kan de gemeente niet 
belast worden met het uitkeren van 
voorschotten aan eea weduwe on
middellijk na het overlijden van 
haar man ? Wie zelf familieleden 
verloor weet wat al zorgen een 
sterfgeval meebrengen en juist op 
het ogenblik, dat al die zorgen zich 
opstapelen, moet een weduwe gedu
rende maanden of jaren alle inko
men missen ! 

De door de gemeente voorgescho
ten gelden kunnen dan, als de ad
ministratie eindelijk weet hoeveel 
pensioen dient betaald, van de ach
terstallige bedragen afgehouden 
worden. Dit lijkt me uiterst eenvou
dig en indien de gemeenten het niet 
kunnen doen, waarom zou men er 
die grondbezitters en rijkaards van 
de kommissies van openbare onder
stand niet kunnen mee belasten ? 

Klerk 1ste klas - Linkebeek. 

Grote vissen 

eten kleine vissen 
Met de allergrootste verbazing 

las ik in een geïllustreerd weekblad 
dat... de echtgenote van NAVO-
bons en oud-socialist Spaak door 
professor Daels verzorgd werd, of
schoon deze in ballingschap was. 

Zoiets te moeten lezen, terwijl 
enkele politieke prutsers van de 
socialistische partij eisen dat pro

fessor Daels zou opgesloten worden 
en verhinderd om mensen te ver
zorgen, zoiets loopt werkelijk de 
spuigaten uit. 

Mevrouw Sjpaak mocht behandeld 
worden door die grote inciviek, 
maar de vele vrouwen en moeders 
die minder macht hadden, moesten 
die hulp ontberen ! 

Vindt U niet dat zoiets wraak-
roepend is ? Toen op 1 mei de rode 
vlaggen uitgingen konden onze 
eenvoudige werkmensen eindelijk 
zien door welke gevaarlijke grap
penmakers zij geleid worden. 

Rode Valk - Hemiksem. 

Het is ver gekomen 
Gezien onze broeders uit de weer

stand niet talrijk genoeg zullen zijn 
om tegen amnestie te betogen, roe
pen wij onze leden op om deze broe
ders ter hulp te snellen. 

Een van de kleine lichten (en 
welk klein licht !) van het AB.V.V. 
heeft het op die manier nodig ge
vonden enkele verloren zazoes van 
Antweripen te verzamelen om een 
beetje last te verkopen. 

We hebben een groepje van die 
snotapen aan het werk gezien in 
Antwerpen, toen één Volksuniebus 
vertrok. Op veilige afstand stonden 
ze « Zieg-Heil > te roepen ! Na die 
heldhaftige daad mochten ze waar
schijnlijk ergens hun vijftig frank 
judasgeld gaan opstrijken en hun 
rock-and-roU verder dansen. 

In de tijd van Van der Velde wa
re zoiets onmogelijk. Het socialisme 
en het daaraan gekoppelde vakver
bond is zonder enige twijfel het 
bankroet nabij door tekort aan ge
zonde idealen. Het is een rotte mie
renhoop, waarin ernstige lieden 
zich niet meer kunnen thuisvoelen. 

Na 14-18 stond het socialisme 
aan de zijde van de gezonde krach
ten, streed voor de Vlaamse rech
ten. Nu Is het volledig gekoppeld 
aan een hol en niet gemeend pa
triottisme en heult samen met de 
franskiljons, die de ondergang van 
ons volk bijven nastreven. 

Vooruit jongens uit het volk, die 
gelooft in uw volk, maar verstrikt 
zit in die rode rotboel, laat ze schie
ten zoals ik gedaan heb. 

Jef Pluck - Hoboken. 

Ze vrezen een open debat 

Het N.I.R. wordt ons ontzegd. De 
bladen verzwijgen zolang ze maar 
enigszins kunnen ons werk. Wan
neer dat niet meer kan, dan wor
den al de propagandabatterijen te
gen ons ingezet, zonder dat het 
ooit tot een open debat komt 

Dit open debat zou mogen ver
wacht worden in « De Standaard » 
bv., die in een vrije politieke t r i 
bune ook de nationalisten zou kun
nen aan het woord laten. 

Zo hij dat niet durft, omdat men 
er vreest in ongenade te vallen bij 
de C.V.P., dan heeft de Standaard 
toch het recht de honderden brie
ven, die hem toegestuurd worden 
door verontwaardige nationalisten, 
op te nemen in zijn rubriek « Brie
ven van de Lezers ». 

Zelfs dat vreest men en de C.V.P. 
rekent op de versleten argumenten 
van een Feiten - en - beschouwin
gen - man om de nationalisten tot 
verraders te kunnen bestempelen. 

Hoe naïef en hoe lachwekkend ! 
Wij dagen de andere partijen uit 

om eender waar een open debat te 
beginnen. 

De argumenten van de nationa
listen zijn zo steekhoudend dat ze 
steeds de aanhoorders zullen over
tuigen. 

Bewijzen daarvan heeft men op 
elke onzer vergaderingen waar an
dersdenkenden aanwezig zijn. Het 
sterkste bewijs krijgen we nog, als 
leden van de B.O.B, onze vergade
ring bijwonen. Meer dan eens is het 
gebeurd dat zij luider in hun han
den klappen dan de reeds over
tuigde nationalisten I 

R. R. - Tielt. 

Boodschap aan het Krugerverbond, 

Zuid-Afrika. 

Antwerpen, 17 maart 1959. 
Bij monde van haar voorzitter, 

Meester F. Van der Eist, wenst de 
Volksunie, de Vlaams Nationale 
Parti j , haar Dietse strijdgenoten 
In Zuid-Afrika van harte geluk 
met de oprichting van het Paul 
Krugerverbond. 

Tevens wensen wij het hele Afri
kaanse volk geluk met de Afri
kaanse taaifeesten. 

Ook in Vlaanderen zal « Die 
wonder van Afrikaans > gevierd 
worden. Want voor ons, Vlamingen, 
betekent de wonderlijke geboorte 
en groei der Afrikaanse taal niet 
alleen de redding en het behoud 
van de krachtigste stam onzer 
Dietse taalgemeenschap maar te
vens een verrijking van ons Dietse 
kultuurbezit met een wondermooie 
frisse jonge spruit. 

Tijdens de na-oorlogse jaren van 
bittere verdrukking was voor ons, 
Dietse Nationalisten in Vlaande
ren, de triomf van het nationale 
Afrikanerdom een bezielend en 
hoopgevend voorbeeld. In uren van 
neerslachtigheid echter dachten we 
soms dat de Afrikaanse Nationa
listen zich niet om onze strijd be
kommerden en ons slechts als 
vreemden beschouwden. De stich
ting van het Paul Krugerverbond 
bewijst nu het tegendeel ! 

Die oprigting van hierdie verbond 
bewys dat die tyd nou ryp is vir 
toenadering en saamwerking van al 
die Nasionaliste in ons Dietse lan
de : Suid-Afrika, Vlaandere en Ne
derland, Aan hierdie doel wil die 
Vlaamse Volksunie heelhartig 
saamwerk. 

Die Afrikaanse taaifeesten sal In 
Vlaandere 'n besinning wees op die 
noue verwantskap tussen ons beide 
Dietse tale en volke. Ons hoop 
hierdie jaar sal ook 'n besinning 
bring op de gelykaardigheid en we-
dersydse onmisbaarheid van die 
Diets Nasionale stryd in Suid-Afrl-
ka en in Vlaandere. 

Dietse Nasionaliste, versprei oor 
heel die wereld, hou koers ! 

Voor de voorzitter. 
Mr. F. Van der Eist, 

Dr. K. Delahaye. 

Ontmaskerd zijn de C.V.P.-bla-
den, die wel met de mond het stre
ven naar amnestie dienen, maar 
met de daad niets anders doen dan 
pogingen in het werk stellen om de 
ellende te bestendigen. 

Dat werd bewezen na de vasten
brief van Kardinaal Van Roey. De
ze werd niet In vette letters afge
drukt in de C.V.P.-pers zoals de 
brief van Mgr De Smedt. Deze werd 
niet op alle mogelijke manieren ge
kauwd en herkauwd. Hij verscheen 
éénmaal in heel gewone druk; meer 
had hun kristelijk geweten voor die 
zo belangrijke zaak niet over. 

Ontmaskerd zijn ze nog meer se
dert de buitengewoon geslaagde 
amnestiebetoging van Lier. In 
plaats van zich als Vlamingen en 
als Kristenen te verheugen dat 
eindelijk iemand de moed opbracht 
om de kastanjes uit het vuur te ha
len, zien ze groen van nijd en ba
zelen over « duitse > liederen, die 
in Aartse'aar zouden gezongen zijn 
en over « onhandig in elkaar ge
knutselde » betogingen. 

Zelfs Kieboom5, die bij sommige 
slachtoffers nog de indruk liet van 
Iemand die volgens zijn geweten, 
en niet volgens de richtlijnen van 
zijn partij , handelt, zelfs hij komt 
voor de dag met onnozele bewerin
gen als zou de Volksunie, afgunstig 
om het sukses van het Vlaams Ver
zet, zich trachten meester te ma
ken van de amnestiebeweging (!). 

Sommige bladen hebben zich op 
maandag 6 april en volgende da
gen vertoond als een bende afgun
stige kinderen. Alle middelen had
den de C.V.P.-bonzen gebruikt om 
de amnestiebetoging te doen mis
lukken. Toen ze ondervonden dat 
zulks onmogelijk zou zijn, werkten 
onderduimse krachten om de beto
ging te doen verbieden. Als ze be
merkten dat, niettegenstaande dit 
verbod, de betoging toch slaagde — 
ze mogen dan nog van geluk spre
ken dat de betoging, zoals door som
migen voorgesteld, niet in volle 
ullen^iegelachtigheid plaats had 
op... Nederlands grondgebied om 
zo aan gans de wereld te tonen dat 
in België geen betogingsrecht meer 
bestaat ! — hebben ze niet de 
deugd van kristelijke verdraag
zaamheid, maar de ondeugd van de 

nijd beoefend. Hierdoor is de C.V.P. 
ontmaskerd en nu weten de kul-
tuurverenigingen, die met ons voor 
amnestie gewonnen zijn, en hefc 
Ijzerbedevaartkomitee, dat reeds ao 
lang pleit voor amnestie, waar zd 
de strijdtroepen voor Vlaamse ver
wezenlijkingen moeten zoeken. 

Eén zaak moeten we toch onthou
den. Kiebooms heeft in zijn dag
blad volgende belofte afgelegd : 

MOEST HET BLIJKEN DAT HET 

PARLEMENT IN GEBREKE BLIJFT 

IETS POSITIEFS — het enige posi

tieve is amnestie ! — TE VERWE-

ZENLLJKEN IN DE EERSTKOMEN-

DE MAANDEN, DAN KAN ER NA 

HET VERLOF NOG EEN GROOT

SCHEEPSE BETOGING TEN VOOR

DELE VAN AMNESTIE WORDEN 

GEORGANISEERD. 

Die zin van « houd ons tegen, 
want we gaan ongelukken doen » 
zullen we in pUe geval onthouden. 

Wachten tot na de vakantie is ech
ter te veel gevraagd. Er is te veel 
onrecht, dat zo vlug mogelijk moet 
hersteld worden en wij doen de peer 
In twee : wij wachten tot eind© 
juni van dit jaar. Als de regering 
dan geen amnestie verleend heeft, 
dan herbeginnen we waar we kun
nen. 

Om van die amnestiebetoging e^ . 
werkelijk sukses te maken, kunnen 
de C.V.P.-bladen van nu af reeds 
elke week de Vastenbrief met kom-
mentaar afdrukken en elke dag een 
vetgedrukt kaderartikeltje wijden 
aan amnestie en aan de woorden, 
die de Kerkelijke Overheid daaraan 
zo dikwiljs en zo tevergeefs heeft 
gewijd. 

Tenslotte menen velen dat d-
zusterkens, die ten tijde van de 
verkiezingen hun kinderen deden 
bidden voor een speciale intentie, 
dit nu ook moeten voor amnestie. 
Eens dat het land op die manier 
degelijk voorbereid is, zal er rond 
dat probleem volledige eendracht 
bestaan en zal de schande, die 
thans op ons land drukt, vlug kun
nen weggewist worden. 

Elkerlik - Hasselt. 

Uit Jong - Kultuurleven (4e jg. -

nr 6) Ploegstraat, 23, Antwerpen 

(65 F. per jaar) ontlenen we vol

gende bijdrage : 

Amnestie en 

magnanimiteit 

Op gezette tijden verheffen zich 
stemmen om het bedreigde klas
sieke onderwijs (de zg. oude huma
niora) te verdedigen tegen de voor
uitgangsprofeten en de nuttigheids
aanbidders. Ik luister daar graag 
naar en kom dan steeds onder de 
indruk van het argument dat de 
klassieke scholing de degelijkste 
waarborgen biedt voor de vorming 
van een juist oordeel en het be
trachten van een redelijke maat in 
alle menselijke dingen. Deze over
tuiging was eeuwenlang de grond
slag van ons europees kultuurbesef, 
dat Hellas en Rome als de twee pi j 
lers van onze beschaving beschouwt. 

Toch blijkt dat het juiste oordeel 
en de redelijke maat, alle klassieke 
opvoeding ten spijt, de rechters in 
de steek kunnen laten zodra zij, in 
een atmosfeer van politieke har ts 
tocht en weerwraak. vonnis moeten 

PJC^e 
wijzen over degenen die door hou
ding of gedrag in oorlogsomstandig
heden voedsel hebben gegeven aan 
die hartstochten en ressentimenten, 
afgezien nog van hun objektieve 
schuld. Het zwichten van de ob
jektieve overwogenheid voor de im
pulsen van het humeur leidt echter 
steeds sot hachelijke vergissingen 
en in de rechtspraak tot schier ein
deloze rampen. Zo heeft de naoor
logse repressie in wel alle landen, 
die door de Duitsers bezet zijn ge
weest, een inwendige problematiek 
geschapen die stellig nog niet over
al met de passende middelen werd 
geliquideerd. Het feit dat in Bel
gië, vijftien jaar na het einde van 
de oorlog, het amnestievraagstuk 
een hoogdringende staatsaangele-
genheid geworden is, spreekt in dit 
opzicht duidelijk genoeg. 

Afgezien nog van het gebod der 
kristelijke caritas, is elk beroep op 
klassieke vorming ijdel, en behoudt 
de kritiek op totalitaire regimes 
iets huichelachtigs, zolang men de 
schijn handhaaft dat politieke 
misdrijven naar onze demokrati-
sche opvatting onvergeeflijker zijn 
dan alle andere misdaden en ver
houdingsgewijs zwaarder moeten 
worden gestraft en uitgeboet. Waar 

er van magnanimiteit geen sprake 
(meer) kan zijn, dient men ten
minste « an act of oblivion * te stel
len, « een daad van vergeten » zo
als de Engelsen het begrip amnes
tie omschrijven ». 

Nutteloze kritiek 

In « Bouw », tijdschrift van de 
A.N.B.-kernen blijkt uit een « kant
tekening » dat men het kwalijk 
neemt dat één gelegenheidsmede-
werker aan ons blad een nogal on
gunstig regeltje neerschreef over de 
A.B.N.-kernen te Antwerpen. 

Waar in elke partijpers graten 
kunnen gevonden worden, lijkt het 
niet passend deze graten enkel op 
te sporen in het blad van een partij, 
die volgens wijlen professor Gerret-
son DE ENIGE is in ons land, die 
strijdt voor het behoud van de Ne
derlandse kuituur. De Volksunie
medewerker uit Antwerpen was 
misschien hard in zijn kritiek, maar 
men vergete niet dat het soms in
derdaad ontmoedigend is zovelen 
zich te zien bezig houden met voor
zichtige kulturele werken alleen, 
denkende dat ze op die wijze reeds 
ruimschoots hun plicht doen. Deze 
ontmoediging uit zich dan wel eens 
in een scherp woord, dat kwetst. 

Als liefhebbende handen soms i. 
eens harder slaan dan voorzien was, 
bedenke men dat het « liefhebben
de » handen waren ! 

Con Amore - Ekeren. 
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LIMBURG 

Afdeling Hasselt 

De activiteit van de kernafdeling 
Hasselt gaat onverdroten verder. 
Regelmatig melden zich nieuwe le
den aan. We zijn gerust in de uit
bouw aldaar omdat enkele knappe 
jongeren zich bij de oude garde 
hebben komen voegen. Alzo is de 
brug tussen oud en jong gelegd met 
het gevolg dat bemoedigende re
sultaten in het verschiet liggen. 

We zullen te gepaste tijd het 
werkplan en de verkregen uitsla
gen meedelen. 

Als eerste programmapunt werd 
de uitbouw van een plaatselijke 
ziekenkas overwogen en hiervoor 
heeft zich reeds een bekwame secre
taris gemeld. 

Ook het aboanementenaantal 
stijgt stelselmatig en het aantal 
overtreft reeds ruim dat van de vo
rige jaren. Hiervoor wensen we in 
het bizonder onze voorbeeldige pro
pagandist Jef Jacobs geluk, die 
wekelijks zijn nieuwe leden en 
abonnementen aanbrengt. 

Ondertussen werden te Hasselt 
5.000 amnestiestrooibiefjes gebust 
en hingen onbekenden de stad vol 
met aanplakbrieven « Elias vrij *. 

Genk 
Rond de persoon van onze mijn

werker - kandidaat, oud - legionair 
Lode Lamote en in de sfeer van zijn 
gezellig bierhuis Scala dat eerlang 
ons nieuw Vlaams huis Genk wordt, 
groeit de Volksunieafdeling aldaar. 
Lode, die het vak kent, leidt er een 
groep jongeren c'p tot degelijke mi
litanten. 

Duizenden amnestieslrooibriefjes 
werden verspreid en grotere' akties 
worden nog op touw gezet; .' ;.'• 

Tal van nieuwe ledfip. werden ge
maakt, ^\Xi ?t.a.m. 

Maaseik 
Te Maaseik hield de Volksunie 

een eerste cipenbare samenkomst 
sinds de verkiezingen. Hugo Telen 
van de VoUtsuniejongeren zat de 
vergadering voor waarop Wim Jo-
rissen het woord voerde. 

Na afloop van de vergadering 
werd met de propagandisten de uit
bouw van de propaganda besproken. 
Tien nieuwe leden werden inge
schreven. 

Lanaken 
Onder voorzitterschap van Wim Jo-
rissen vergaderden hier de propa
gandisten. De amnestiebetoging en 
de uitbouw van de propaganda 
werden besproken. 

Opoeteren 
Geregeld komen nieuwe abonne

menten binnen uit Opoeteren dat 
met Eigenbilzen, toevallig beide 
oud-burchten van het Vlaams-
nationalisme, kampt om het relatief 
hoogste percent abonnementen. 

Leden en abonnementen 
In absolute cijfers is St Truiden 

Hasselt naderbij gekomen terwijl 
Tongeren de derde plaats irmeemt. 

Voor de ledenslag staan Eigen
bilzen en Genk aan de top wat de 
aanwinsten betreft. 

Ham me 

Hasselt 
Kadervergadering op zaterdag 

9 mei te 19 uur, Hotel Warson, Sta
tionstraat. 

Genk 
Maandag 18 mei van 15 uur af 

geiellig saamenzijn van de propa
gandisten, Bierhuis Scaia, If " 
straat 22a, bi| Lode Lamate. 

% Ö-VIAANDEREN 

Aalst 

Amnestie-meeting 

In het kader van de voorberei
dingen voor de grote Amnestie
betoging te Antwerpen, werd op 
zaterdag 14 maart door het Gewest 
Aalst een Amnestie-meeting be
legd. 

Deze meeting was degelijk voor
bereid geworden en o. m. de Volks-
luüe-Jongerenafdeling was dagen
lang in touw geweest om propagan
damateriaal te verspreiden. 

De opkomst op de avond zelf was 
dan ook buitengewoon schitterend: 
een vijf honderdtal leden en slmpa-
tisanten vulden de ruime zaal 
« Madeion > tot in zijn verste hoe
ken. Bijzonder verheugend was de 
grote belangstelling vanwege de 
jeugd, terwijl delegaties uit de om
liggende gemeenten bewezen, dat 
ook in onze dorpen het Vlaams-
Nationalisme meer dan ooit leeft. 
De aanwezigheid van tientallen 
Vlaamsgezinden die tot voor enkele 
maanden nog niet vatbaar bleken 
voor Volksunie-argumenten bewees 
eens te meer dat de politiek van de 
huidige regering de C.V.P. in 
Vlaanderen fataal aan het worden 
is, terwijl de Volksunie er steeds 
meer en meer in slaagt de « ijze
ren ring > te doorbreken. 

De vergadering werd geopend 
de' voorzitter van het Gewest, ir. 
Jan Van den Berghe, die een over
zicht gaf van wat In het Gewest 
reeds werd verwezenlijkt en de aan
wezigen opriep om alle krachten te 
bundelen' voor 'tie- verdefè tiitbouw 
'in het 'Aalstêrse. • Spreker üoemöe 
het' eëh' 'verheugend Verschijnsel;' 
dat vooral de jeugd zich Zeer actief 
toont; de talloze ouderen, die nog 
in de strijd op de voorposten staan, 
kunnen gerust zijn : een nieuwe 
generatie zorgt tijdig voor de af
lossing. 

Na dit welkomwoord hield kd. 
Toon Van Overstraeten een doden-
appel : bij hen, die ons zijn voor
gegaan en die a-les hebben gege
ven, putten we de kracht voor de 
verdere strijd. Ontroerd luisterde 
een een rechtstaande zaal naar de 
uitvoering van het « Vaarwel mijn 
Broeder >. 

Enkele gedichten, gloedvol voor
gedragen door Kd Tuur Van den 
Brulle en de massazang onder lei
ding van Kd. W. Cobbaut brachten 
er de juiste stemming in en het 
was onder donderend applaus dat 
Volksvertegenwoordiger Frans Van 
der Eist het podium betrad. 

Sprekend eindigde zijn uitvoerige 
der repressie en kloeg als jurist de 
onwettelijkheid ,3cn. de Londense 
besluiten en retro-actieve wetten 
aan. 

Hij laakte in scherpe bewoordin
gen de politiek van de C.V.P., poli
tiek die uitsluitend bestaat uit va
ge beloften die dan nog zelden of 
nooit worden gehouden. Opmer
kenswaardig noemde spreker het 
feit dat de toestand op gebied der 
vrijlatingen onder de regering Van 
Acker beter was dan nu. Wanneer 
meester Van der Eist hulde bracht 
aan de Leuvense studenten en hen 
tot voorbeeld stelde voor de ganse 
Vlaamse jeugd, werd hij minuten
lang door donderend ^ p l a u s onder
broken. 

Spreker eindigde zijn uitvoerige 
en geestdriftige rede met een op
roep tot massale deelneming aan 
de betoging van 5 april. 

Na voorlezing van de tekst van 
enkele' telegrammen, huldetele-
grammen die door de vergadering 
gericht werden aan de Leuvense 
studenten en een telegram aan de 
heer Merchiers waarin de onmid
dellijk vrijlating van Elias werd 
geëist, nam Wim Jorissen het 
woord. 

In een gloedvolle improvisatie, 
voorgedragen met het hem ken
merkende enthousiasme, kloeg hij 
de sociale en ekonoipische wantoe
standen in de unitaire Belgische 
staat aan. Uit de stakingen in het 
Kempens bekken en in de Borrinage 
trok hij o. m. de konklusie dat het 
A.C.W. in Vlaanderen koud en in 
Wallonië warm blaast : deze he 
ien speelden het inderdaad klaar 
op één en dezelfde dag in Bergen 
te staken tegen Vlaanderen en in 
Genk tegen Wallonië. Wim Jorissen 
bewees o. m. aan de hand van cij
fers van de betreurde prof. Pinx-
ten, hoe triestig het eigenlijk met 
Vlaanderen is gesteld. Tot besluit 
deed ook hij een oproep voor de be
toging van 5 april. 

Met de Vlaamse Leeuw en het 
Wilhelmus werd deze prachtig-
gesiaagde vergadering besloten. 

Aalst 

Op 23 maart j.1. ging te Aalst in 
aanwezigheid van Bob MAES en de 
Arr. Voorzitter van"' V.U. Dr. V. 
LEEMPUTTEN de stichting door 
van de propagandistenkern. 

Dr. V. Eeemputten opende de ver
gadering. Hij gaf zijn mening te 
kennen over de noodzakelijkheid 
van 'een flink propa^andakorps. Hij 
stelde Voorop deze formatie liefst 
te zien als politieke soldaten. Hij 
wenste tevens de nadruk te leggen 
dat het de besten zijn die van de
ze afdeling moeten deel uitmaken, 
omdat van hen ook het mpest zal 
worden gevergd,. 

Op gemoedelijke wijze zette Bob 
Maes de taak en de werking er van 
uiteen. Hieruit werd het de aan
wezigen duidelijk dat van deze 
mannen geen wonderen worden 
gevergd doch dat zij in goede 
en schone kameraadschap de 
taak broederlijk vervullen moeten, 
zonder mopperen de een evenveel 
als de andere, en de een meer als 
de andere naargelang hij In de mo-
gehjkheid is. 

Dat deze organisatie iets meer is 
dan een gewone werd aan de Ter-
gadering klaar als hij wees op de 
vrijwillige verplichting die elke 
propagandist op zich neemt door er 
bij aan te sluiten. 

Tenslotte werd er door de aan
wezigen vragen gesteld over de or
ganisatie en werking welke door 
Bob Maes werden beantwoord. 

Mannen van Aalst en omliggen
de : hiermede heeft ons gewest nu 
ook zijn propaganda afdeling. De 
kern is er; aan u om deze nu te 
doen groeien. 

Deze jonge afdeling moet de kern 
zijn van een schaar flinke en 
plichtsbewuste propagandisten, die 
in goede kameraadschap onze ge
dachte^ aan ons volk naar builen 
zal dragen. Deze afdeling moet 
groeien. Daarom roepen wij aiie 
m a n n e n van de gewesten 
AALST. LEDE, NINOVE, DENDER
LEEUW toe aan te sluiten bij de 
afdeling. Voorlopig worden deze 
gewesten gebundeld. Wanneer er 
na enkele tijd voldoende scholing 
zal zijn worden de gewesten op 
zichzelf aangewezen, en zal ieder 
gewest een eigen bestuur krijgen. 

Wie zich wil meiden geUeve naam 
en adres op te geven in het lokaal 
IJZER - Vlaanderenstraat te 
AALST. Hij zal dan de nodige 
richtlijnen ontvangen. 

Het Arrondissement Aalst moet 
worden wat he t eens was, daarvoor 
zal de propaganda-afdeling zorgen. 

Lede 
Het gemeentbestuur van Lede 

heeft volgende motie aangenomen 
bij eenparigheid van stemmen : 

« De Gemeenteraad van Lede In 
' » zijn zitting van 6 april 1959, 

» dringt aan bij de Politieke Par-
» tijen om eindelijk, in een geest 
> van verzoening, de liquidatie der 
» repressie voor al de gevallen van 
> pohtiek-veroordeelden te bespoe-
> digen. » 

Kanton Oosterzele 
Op 18 maar t jl. ging een kanto

nale vergadering door waarop af
gevaardigden uit de voornaamste 
gemeenten van het kanton aanwezig 
waren. Er was een zeer bevredigen
de opkomst. 

Volgende punten werden bespro
ken : 

1) Ziekenkas, 
2) Amnestiebetoging, 
3) Propaganda in het distrikt. 
Voortaan zal er maandeUjks een 

kantonale vergadering plaats heb
ben. 

Kanton Ninove 
Na de betogingen. 
Langs deze weg dankt de kanto

nale voorzitter alle noeste werkers 
en vooral allen die het aangedurfd 
hebben hetzij naar Aartselaar het
zij naar Lier te komen betogen. Ons 
kanton liet zich niet afschrikken. 

We blijven verder aktief en pa
raat voor de komende Amnestie-
aktie. 

Een aantal « verboden wapens > 
werden in beslag genomen door 
waakzame rijkswachters. Dese zeer 
gevaarlijke wapens — waaronder 
eeozaki^esje, een broeksriem, een 
beurs knikkers en voetzoekers be-

. rusten nu in veiliger handen. Hoe 
gevaarlijk deze wapens zijn volgt 
uit de Volksgazet. Toen bij het 
binnenrijden der gendarmerie te 
Lier een student een voetzoeker 
gooide beschreef deze rotkrant dit 
feit als : « Er werd een geweerschot 
op een rijkswacht jeep gelost door 
een helaas onontdekt geleven schut
ter ». Die onontdekte schutter zal 
dan wel een gekend gewapend 
weerstander geweest zijn. 

Want reeds dertien jaar zoekt 
men naar gekende onontdekte di-
namiteurs. 

Tot de volgende betoging. 
Het gewestelijk propagandahoofd. 

Gewest Ninove 

Na een paa r maand reorganisatie 
behaalde het gewest Ninove de vol
gende resultaten ; 

Denderleeuw 
Zelfstandige afdeling vervijf

voudigde zijn ledenaantal - abonne
mentenslag gaat nu door. Een auto-* 
car naar Lier werd ingelegd voor 
onze gemeente. 

Denderlioutem 

Verdriedubbelde zijn aboimemen-
ten en gaat nu over tot de leden
werving. Een autocar ging ook hier 
naar de amnestiebetoging. 
Hier is samenwerking met Ninove ! 

Minove 
De reorganisatie krijgt hier haar 

beslag. 

WeUe en Kerksken 

l^den en abormementen verdub
belden bij vorig jaar. 

Haaltert 

Deze traditionele moeilijk te be
werken gemeente verdriedubbelde 
haar ledenaantal en werd een zelf
standige afdellngt. 

Onze leden hadden zeer ta l 
rijk gevolg gegeven aan de oproep 
voor de algemene vergadering van 
3 april 59. Het was de ijverige wer
ker, Frans Buggenhout, die de le
den verwelkomde. 

Als eerste punt op de agenda 
stond de verkiezing van een dage
lijks bestuur voor de Volksunie
afdeling Hamme. De verkiezingen 
kenden een vlot verlocip, en hier
mede was het administratief ge
deelte van de vergadering afge
handeld. 

Met aandacht werd nu kennis 
genomen van de onderrichtingen 
In verband met de aangekondigde 
amnestiemeeting. Niettegenstaande 
alle verbodsbepalingen zijn onze 
leden zeer enthousiast en zelfs het 
nieuws dat ons later In de avond 
bereikte dat ook de burgemeester 
van Aartselaar de meeting ver
bood, lukte er niet in deze stem
ming te breken. Er moet betoogd 
worden en er zal betoogd worden, 
werd de leuze. 

Amnestiebetoging 

5 april 1959 

In acht genomen de uitgevaar
digde politieverordeningen, was de 
opkomst van onze afdeling voor de 
amnestiemeeting zeer goed te noe
men. Het was een propvolle auto
car die de tocht naar Lier onder
nam. Alras zat de goeie stemming 
er in en vloog de blauwvoet door 
de lucht. Tenminste tot op het 
ogenblik dat wij de « verboden zo
ne » naderden. Het was een geluk 
dat wij zulke prachtige stemmen 
uit Dendermonde bij ons hadden, 
anders was de lange reis misschien 
wel een beetje vervelend geworden. 

Lange tocht, niet omdat Hamme 
zover van Lier verwijderd ligt, 
maar omwille van de grote omwe
gen welke wij dienden te maken. 
Kwestie van de Rijkswacht te ver
schalken ! Niettegenstaande al on
ze voorzorgsmaatregelen werden 
wij dan op een 7 Km. van Lier toch 
de weg terug gewezen. Maar zo vlug 
laat een Hammenaar zich niet ont
moedigen, en de tocht ging nu in 
de richting Boechout. Van daaruit 
maakten wij gebruik van een open
baar vervoermiddel, om tenslotte, 
weliswaar met vertraging. Lier en 
de amnestiemeeting te bereiken. 

Op de terugweg brachten wij dan 
nog een bezoek aan Are 58, waar 
wij op allervriendelijkste wijze wer
den ontvangen, door naar mijn 
mening, ongeveer de helft van de 
in België beschikbare Rijkswach
ters. (Wie zal dat betalen, He
ren ?) 

Ete Volksunie, afdeling Hamme, 
stuurt een speciaal woordje van 
dank aan het « gemengd koor » uit 
Dendermonde dat onze reis opvro
lijkte en een zeer gewaardeerd * re 
cital > van Vlaamse liederen ten 
beste gaf in ons lokaal. 

Afdeling 

St-Jans-Moienbeek 

Op de jongste kantonale verga
dering werd besloten te Sint-Jans-
Molenbeek een afdeling op te rich
ten, daar door de flinke werking 
van onze plaatselijke propagandis
ten op korte tijd flinke resultaten 
geboekt werden. 

Wie wenst mede te werken, melde 
zich schriftelijk aan bij sekretaris 
J . De Berlanger, Courtoisstraat 52, 
te St-Jans-Molenfc>eek, of recht
streeks bij het hoofdsekretariaat, 
Kartuizersstraat 58, Brussel. 

Sluit aan, •vrienden ! Onze afde-* 
ling groeit me^ de dag. 



8 
DE VOLKSUNIE - 2 MEI 1959 - Nr 9 

' Zaterdag 14 maart heerste in het 
j prachtig versierde lokaal van de 

Volksunie, afdeling Dworp, een 
I echte verkiezingsstemming. Niet 
' minder dan 65 kameraden uit 
I Dworp, Beersel, Lot, Halle, Alsem-
' berg en Rode hadden de oproep 

van het kantonnaal bestuur beant
woord. De sprekers werden bij hun 
aankomst op een daverend gejuich 
onthaald. Iedereen voelde aan dat 
het een grote avond zou worden. 
Er hing dynamiet in de lucht. En 
het is een uitzonderlijke avond ge
worden. 

Wim Jorissen, die dezelfde avond 
nog te Aalst moest spreken, had er 
aan gehouden te Dworp een kleine 
herhaling te komen houden. Maar 
de WLm was vooral naar hier ge
komen omdat hij een belangrijke 
boodschap mee had voor de Dwor-
penaren. Nooit hebben we op een 
Volksunievergadering, en we heb
ben er al veel mee gemaakt, zulke 
ontroerende ogenblikken beleefd 
als zaterdagavond bij d,e voorlezing 
van een boodschap die een oud 
onderpastoor van Dworp, speciaal 
.Voor deze vergadering, aan zijn oud 
parochianen richtte. De boodschap 
luidde : « Breng mijn hartelijkste 
groeten over aan mijn oude strijd
makkers Frans Desmedt en Juul 
Denayer; zeg hen dat ik in gedach
ten met hen in de strijd sta voor 
een schoner Vlaanderen; zeg hen 
rooi t te versagen; zeg aan de jeugd 
van Dworp dat ze de toorts uit de 
handen van deze mannen moet 
overnemen en dat ze moet strijden 
tot de uiteindelijke overwinning ». 
Wij hebben bij het horen van deze 
woorden tranen van ontroering en 
fierheid zien blinken in de ogen 
van deze twee mannen die vergrijsd 
zijn in de Vlaams Nationale strijd 
maar die thans nog met de kracht 
van hun jeugdig hart met ons ver
der strijden. Gans de vergadering 
was diep ontroerd. Wij danken U 
eerwaarde voor deze boodschap; 
dank voor Uw morele steim; dank 
voor de schone taak die U ons jonge 
mensen hebt meegegeven. Langs 
deze weg onze hartelijke groeten. 

Als tweede spreker kregen we 
Achiel van Malderen. Maar was dat 
werkelijk Achiel ? Wij dachten een 
Dr. in de sociaal-ekonomische we
tenschappen aan het woord te ho
ren. Hoe Achiel de sociaal-ekono-
mische toestand in Vlaanderen 
heeft toegelicht doet niemand hem 
na. Wij zien in hem dan ook 
de man die in staat is het fameuze 
sleutelplan van de C.V.P. te verwe
zenlijken. 

Mr. Daniël De Coninck (bij wie 
de ooievaar op bezoek Is) had zijn 
kat gestuurd. Maar dan een kat die 
men best niet zonder handschoenen 
aanraakt. De Heer De Wever was 
voor ons een totaal onbekende. Hij 
sprak over het Vlaams minderwaar-
digheids kompleks. Maar hoe sprak 
hij ? Wij weten niet hoe 
zijn schitterend betoog in woorden 
uit te drukken. Gans de vergade
ring was het eens om na de rede 
van deze « gentleman » te verkla
ren : « Dat hebben we in Dworp 
nog nooit meegemaakt en dat zul
len we ook nooit meer beleven >, 
Kameraad, U hebt een onvergete
lijke indruk nagelaten bij alle aan-
Wezigen. 

Met een daverende Vlaamse 
Leeuw en met de vaste wil om op 
vijf april naar Antwerpen te gaan, 
werd deze uitzonderlijke vergade
ring besloten. 

Het was op alle gebied een bui
tengewone vergadering. Onze kas 
werd 590 F rijker. Bij daverend 
handgeklap werd besloten een tele
gram te zenden naar de eerste mi
nister en naar de minister van Jus
titie om de onmiddellijke vrijlating 
van prof. Daels en van Dr. Elias te 
eisen. 

Kan f on Asse 

De afwezigen hebben ongelijk f 
Kanton Asse was zeer flink ver

tegenwoordigd te Lier ! 

Na voetbalperikelen en zo meer 
was het entoesiasme gestegen ! 

Wij hadden het voorrecht, de 
enige spandoek die er was, mee te 
brengen, zodanig dat de T.V.-kij-
kers het nu ook weten, wij eisen : 

WIES MOENS TERUG ! 
Een zeer grote pluim op de afde-

lingshoed van afd. Cjpwijk. Zij 
brachten de plaatjes met Amnestie 
en ELIAS VRIJ op het gunstige mo
ment te voorschijn. En of ze bijval 
hadden, zelfs « De Standaard » zag 
ze ! 

Eens te meer bewees afd. Opwijk 
dat het de beste afdeling uit ons 
kanton is. 

Vooruit^ Nu de wagen aan het 
rollen is weten wij van geen op
houden meer ! 

Volgende maal, en laat ons hopen 
zeer spoedig, brengen wij meer volk 
mee en doen we het nog beter ! 

Wij versagen n i e t ! 

W-VLAANDEREN 

VEURNE 
EEN EDEL MENS TEN GRAVE 
GEDRAGEN 

Apotheker Alfons Trypsteen Is 
niet meer. Hij werd op 18 april on
der grote deelneming begraven. 

A. Trijpsteen was een gekend fi
guur in de Vlaamse strijd tussen 
de twee wereldoorlogen. Samen met 
Jeroom Leuridan, Butaye, Bule-
kaert, E. H. Karel van der Espt, E. 
H. Maurits Geerardyn en zoveel an
dere mannen van Vlaamse daad
kracht, maakte hij aan het front 
de oorlog 14-18 mee. 

Even moedig als In de bloed-
grachten van de IJzer werd door die 
Vlaamse kerels tussen de twee we
reldoorlogen, voor de ontvoogding 
van ons volk gevochten. 

Toen de tweede wereldoorlog uit
brak, toen de Veurnse patriotards 
angstig wegvloden..., toen bleef A. 
Trypsteen bij zijn getroffen stads
genoten. Gans zijn apotheek stelde 
hij kosteloos ten dienste van de 
door hem verzorgde stadsgenoten 
of vluchtelingen. 

Zijn vaderlandshefde bestond niet 
uit ijl woordgekraam, onderstreept 
door de rinkeling van zijn vele ere
tekens. Maar wel uit persoonlijke 

moed, uit ongemeten, immer toege
wijde liefde tot de evenmens, uit 
onberekende trouw aan zijn volk. 
Hij werd dan ook het offer van zijn 
kristelijke liefde, van zijn Vlaamse 
plicht... 

Na de bevrijding (1944) werd hij 
afgehaald door het gespuis dat in 
farizeïsch gedoe ,met de Belgische 
vlag rondzwierf om al wat Kriste
lijk en Vlaams was te treffen. Geen 
vernedering werd hem gespaard. 
Zijn trouwe echtgenote vond hem 
kniezittend op de Appelmarkt waar 
hij , op .bevel van de witte brigade 
het gras tussen de kasseistenen 
moest uitschrappen. 

Vier jaren verbleef hij in het con
centratiekamp van St Kruis. 

Veel heeft hij daar geleden. Toen 
zijn zoon Alfons, priester bij de 
Witte Paters, naar Congo vertrok, 
moest apotheker Trypsteen het 
« vaarwel » zeggen... achter de tra
liën van het bezoekhok. Hem werd 
niet toegestaan zijn zijn te omhel
zen... 

Eindelijk kon hij bij de zijnen 
terugkeren, na vier jaren foltering. 

Veurne zag Trypsteen terug als 
een gebroken man. Zijn lijden was 
echter nog niet ten einde. Slechts 
met grote moeite kon hij zich nog 
ter kerke slepen om aanwezig te 
zijn, op 7 februari j.1 bij de pries
terwijding van zijn zoon Paul. De 
wijding,' door Mgr. De Smedt, had 
plaats te Veurne. Het was de derde 
priester uit zijn prachtig talrijk ge
zin (16 kinderen waarvan 15 nog 
In leven, waaronder 3 witte paters. 
1 sec. priester en 3 kloosterzusters). 

Op de dag der teraardebestelling 
van die man, in 1944 onder patrio-
tardshuichelspel met de Belgische 
vlag afgehaald, hing die vlag ten te
ken van rouw halftop aan het Stad
huis van Veurne. Een gemene kerel, 
wellicht een van zijn vroegere fol-
teraars of aanklagers moet bij het 
zicht ervan stil de kerk zijn binnen
geslopen om de doodsbrief die, naar 
gebruikelijke gewoonte daar uit
hing, te bezoedelen. Lager kon het 
niet. Trypsteen gehoond tot in het 
graf... 

Talrijk' waren bij de plechtige 
lijkdienst aanwezig zijn Ste Kruis-
makkers en meest al de Volksunie-
ërs van Veurne-Ambacht, Adin-
kerke, De Panne, enz... 

Aan de voet van Trypsteen's graf 
hebben zijn concentratiegezellen het 
geheimzinnige zielskontakt gevoeld 
dat ontstaat uit gemeenschappelijk 
bezit aan idealen, uit gezamenlijk 
gevoede hoop, maar vooral uit ge
zamenlijk doorleden smart... 

Vele hoogstaanden en mannen van 
aanzien waren op de begrafenis-
plechtigheid aanwezig, mede een 
zeer talrijke schare van eenvoudige 
volksmensen uit de streek. Van de 
Volksunie waren, onder meer, aan
wezig de arrondissementsvoorzitter 
Jan De Bondt, Burgemeester Sene-
sael, Arch. L. Verstraete, J. Van 
Have, L. Hoes, J. Haezebaert, A. 
Goderis, V. Van Imschoot, Selschot-
ter, enz., enz... 

Werden verder opgemerkt, de vol
tallige gemeenteraad v an Veurne, 
Senator Sobry, Oud Gouverneur 
Bulckaert, notarissen Floor en 
Loontjes, Dr Dries Devos, Jef De-
vroe, V. De Vleeschauwer, S. De-
vriendt, enz., enz... 

De lijkrede werd uitgesproken 
door Dr Maeyaert van Veurne. 

Deze treffende rede zal In ons 
volgend nummer verschijnen. 

r"̂  

Lier : Prof. Van Himbeeck voert het woord. 

ANTWERPEN 

Zitdag 

Lier : Mr. Van der Eist spreekt. 

Om alle misverstand te vermijden 
wordt eraan herinnerd dat Mr 
Frans Van der Eist, volksvertegen
woordiger, iedere eerste en derde 
vrijdag van de maand zijn zitdag 
houdt in het Vlaams lokaal « Eg-
mont », van Ertbornstraat, Antwer
pen. 

Nationale Kaderdag 
Wie gratis vervoer wenst voor de 

Nationale Kaderdag van de propa
gandisten te Gent, op zondag, 31 
mei, melde zich onverwijld aan bij 
Wim Maes, Lanteernhofstraat, 28, 
Borgerhout. 

Alle aktieve propagandisten in de 
provincie Antwerpen zijn ertoe ver
plicht deze kaderdag bij te wonen. 
Tot de kaderdag worden enkel toe
gelaten degenen, die in het bezit 
zijn van een persoonlijke uitnodi
ging op naam, alsmede van hun lid-
maatschapskaart. 

Zo sprak EEKELEERS 
« Tien jaar na de oorlog heeft 

het volk geen recht verkregen, en 
alles is in Vlaanderen te herbegin
nen. In mijn persoonlijke naam, 
kan ik zeggen, dat ik de zaak niet 
aanzie als afgedaan en dat ik met 
mijn vrienden opnieuw de strijd 
voor volledige amnestie zal aan
binden. » 
(Parlementaire Handelingen, 1928-
29, p. 71) 

Wij hoeven het belang van de 
C.O.O. in een groot-stad als Ant
werpen niet te onderstrepen. Door 
de kandidatuur van Dr. R. Roosens, 
die in 1949>- (parlementsverkiezin
gen) en 1952 (gemeenteverkiezin
gen) kandidaat was op Vlaams-
nationale lijsten, voor te dragen 
heeft de Volksunie, naar het getui
genis van <- La Libre Belgique > 
(sic !) een volwaardige en bevoegde 
kandidaat voor deze belangrijke 
funktie voorgedragen. 

In de toekomst zullen al onze le
den en kiezers zich in vertrouwen 
kunnen wenden tot Dr. Roosens die 
zich bereidwillig ter hunner be
schikking stelt voor alles wat de 
C.O.O. aangaat. 

DE PLAATS VAN EEN VLAAMS
NATIONALIST IS IN DE VOLKS
UNIE. 

Antwerpen 
Ingevolge de overeenkomst die 

bij de gemeenteverkiezingen met 
de C.V.P. gesloten werd, is de kan
didatuur van Dr. R. Roosens, kan
didaat van de Volksunie, voorge
dragen door de rechterzijde in de 
gemeenteraad van Antwerpen voor 
de Commissie van Openbare On
derstand. 

Nationale propagandaraad 
Onder voorzitterschap van Rudi 

Van der Paal, en in aanwezigheid 
van Bob Maes en Wim Maes, als
mede van de algemene sekretaris 
Wim Jorissen, vergaderde de Natio
nale Propagandaraad te Antwerpen. 
De statuten van de Propagandaraad 
werden verder opgesteld en zullen 
midden mei voor definitieve goed
keuring voorgelegd worden aan het 
hoofdbestuur van de partij . 

Brugge 
Zondag voo>rmiddag 

7 juni 

Grote vergadering 

Spreker : Wim Jorissen 
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