
5« JAARGANG HALFMAANDELIJKS - 16 MEI 1959 N^ 10 LOSSE NUMMERS : 6 F. 

. . > • • • • • • • ' » • • • • • • 

ORGAAN VAN DE VQtKSUNIE, VLAAMS NATIONALE PARTIJ 
BEHEER : KARTUIZERSSTRAAT, 58, BRUSSEL TEL. 11.82.16 .•M-\ VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Van Acker milder dan Eyskens 

Sabotage op Justitie 
Is het terecht of ten onrechte 

dat wij geschreven hebben dat de 
huidige toestand op het gebied van 
repressie en epuratie slechter is 
dan onder de linkse regering ? 

Sommigen hebben dit in twijfel 
getrokken en ons verdacht van 
gen niet en bewijzen dat wij over
schot van gelijk hebben. 

Sedert lang is het duidelijk dat 
algemene maatregelen dringend 
noodzakelijk zijn, al was het maar 
om een einde te maken aan de erg
ste gevolgen van de repressie-
woede. 

Wij denken hier o. m. aan het 
berucht artikel 123 sexies, aan het 
probleem van de schadevergoedin
gen aan de Belgische Staat, aan 
het vraagstuk der pensioenen, der 
oorlogsschade, enz... 

Alle beloften ten spijt zijn zo
wel de homogene C.V.P.-regering 
van na 1 juni, als de huidige koa-
litieregering, volledig in gebreke 
gebleven ; niet alleen werd geen 
enkele algemene maatregel verwe
zenlijkt, maar er werd zelfs geen 
enkel initiatief genomen, geen en
kel wetsontwerp ingediend. Voor al 
wie weet welke afstand er ligt tus
sen het indienen van een wetsont
werp en het uitvaardigen van een 
door het parlement goedgekeurde 
wet (de C.V.P. heeft op dat stuk 
treffende staaltjes te zien gegeven 
tijdens het homogeen C.V.P.-be-
wind 1950-54), is deze toestand een 
treffende illustratie van het volko
men gemis aan enige goede wil 
zelfs. Wij wensen dit te beklemto
nen omdat de C.V.P.-pers de laat
ste tijd bij voorkeur geschreven 
heeft over algemene maatregelen 
die duizenden en tienduizenden 
zouden ten goede komen, om de aan
dacht af te leiden van de mense
lijke tragedie van de gevangenen. 
Erg kristelijk is dit zeker niet. 

Meer dan een afleidingsmanceu-
ver is het ook niet : want algemene 
maatregelen zijn er al vast niet in 
het verschiet. 

Blijft dan de feitelijke repressie-
jpolitiek zoals die door de ministers 
van justitie. Harmei en Merchiers 
tot nu toe gevoerd werd. Over het 
beleid van minister Harmei hebben 
wij hier vroeger reeds een gefun
deerd oordeel geveld : volgens zijn 
eigen verklaring in de Kamer is hij 
slechter en strenger geweest dan 
de vertegenwoordigers van de 
Weerstand, vermits hij in tien ge
vallen, ondanks een gunstig advies 
van het Consultatief Comité, de in
vrijheidstelling weigerde. 

Zijn beleid wordt best geïllus
treerd door de vrijlating van een 
man als de gewezen weerstander 
Dierckx en zijn hardnekkige wei
gering een Dr. Elias in vrijheid te 
stellen. Eerste-minister Eyskens en 
de C.V.P.-leiding zijn hier mede

schuldig, want zij hebben dit geduld 
en aanvaard. Het is een koUectieve 
schuld. De Vlamingen vooral waren 
slachtoffer van de politiek van mi
nister Harmei, die dan nog haast 
uitsluitend Walen in vrijheid ge
steld heeft. Dat was de beloning 
voor de onnozele Vlamingen die 
C.V.P. kozen omdat de C.V.P. de re
pressie zou oplossen. 

Wat er onder minister Merchiers 
gebeurd is kan ons minder verras
sen : van het ogenblik dat men 
hem de portefeuille van justitie toe
vertrouwde wist men waar men zich 
kon aan verwachten. 

Bijna een half jaar is de heer 
Merchiers nu minister van justitie 
en gans zijn politiek kan best sa
mengevat worden in de nuchtere 
vaststelling dat het een bewuste 
sabotage lijkt van iedere redelijke 
oplossing der repressieproblemen. 

Men weet dat minister Lilar, on
der de linkse regering, 355 invrij
heidstellingen ondertekend heeft, 
waaronder 188 gevallen van ter-
doodveroordeelden. Dit geeft ons 
een gemiddeld van méér dan zeven 
vrijlatingen per maand. 

Uit het antwoord op een parle
mentaire vraag die ik gesteld heb 

De Talenfelling 

blijkt nu dat minister Merchiers 
gedurende al de maanden dat hij 
minister is hoop en al vijf invrij
heidstellingen bij toepassing van de 
wet Lejeune ondertekend heeft, dan 
wanneer uit hetzelfde antwoord 
nog blijkt dat 117 gedetineerden In 
de tijdsvoor waar den verkeren om 
van de wet Lejeune te kunnen ge
nieten ! 

Wanneer wij dan nog weten dat 
onder deze vijf gevallen begrepen 
zijn het geval van een Oostfront-
vrijwilliger die bij verstek tot 8 jaar 
veroordeeld was en die pas vorig 
jaar aangehouden geweest was; het 
geval van een man van 68 jaar; het 
geval van de laatste gedetineerde 
vrouw; het geval van een familie
lid van de redders van Zichen-
Zussen-Bolder; dan blijft alleen 
nog het hatelijk geval van de Waal 
Warzée, dat ik reeds aangeklaagd 
heb. Het is dus duidelijk dat in fei
te de wet Lejeune door minister 
Merchiers niet meer toegepast 
wordt, want bovenveJ-melde gevallen 
zijn klaarblijkelijk uitzonderings^ 
gevallen. 

Wij willen er vooral nog eens de 
nadruk op leggen dat tot nu toe 
geen enkel geval van een gemoti-

door Mr. F. Van der Eist 
veerd genadebesluit opgelost werd, 
ook al zijn er onder hen dodelijk 
zieke personen. Alle verklaringen 
van de opeenvolgende ministers ten 
spijt blijven deze gedetineerden le
vend begraven en wordt verder ge
weigerd hun dossiers te onderzoe
ken. En het is niet waar dat het 
allemaal moordenaars zouden zijn. 

Het is niet eens waar dat het de 
zwaarste gevallen zijn. Even zware 
of zwaarder gevallen kregen reeds 
een oplossing. 

Hoever men het in het zg. be
schaafd land België gebracht heeft 
wordt op bizonder aangrijpende 
wijze geïllustreerd door dit kleine 
feit : twee gedetineerden hebben 
hun invrijheidstelling geweigerd, 
zij verkiezen in de gevangenis te 
sterven. 

Zover heelt men het dus gebracht. 
Als dat geen werk is van sadisten, 
dan begrijpen wij er niets van. 

Wanneer komt in ons land het 
openbaar geweten in opstand ? In 
opstand tegen de mateloze lafheid 
en de gewetenloze onverschilligheid 
van hen die de verantwoordelijken 
zijn voor deze schande, die nu reeds 
vijftien jaar duurt. 

Naar nieuw Bedrog 
De Vlaamse Kultuurverenigingen, 

met inbegrip van Vermeylenfonds 
en Willemsfonds, hebben sedert 
maanden een zeer verdienstelijke 
inspanning gedaan om de Vlaamse 
openbare mening te waarschuwen 
tegen de zware gevolgen die een 
nieuwe talentelling zou kunnen 
hebben voor de gaafheid van ons 
volksgebied en cm deze bedreiging 
af te weren. Op de meest katego-
rieke wijze hebben zij het enig voor 
ons aanvaardbaar standpunt verde
digd : geen talentelling meer, on
der generlei voorwendsel. Somm_ge 
van hun woordvoerders hebben er 
aan toegevoegd : indien er toch een 
talentelling zou gehouden worden 
moet deze met alle middelen geboy
cot worden. Dit was duidelijk maar 
ten volle verantwoorde taal. 

Wij herinneren ons nog hoe de 
afvaardiging van de .Vlaamse Kul
tuurverenigingen door eerste-minis
ter Eyskens behandeld geweest is. 
Dit was reeds een slecht voorteken. 
De dubbelzinnige en onzekere hou
ding van de Vlaamse C.V.P.-man-
datarissen liet eveneens voorzien 
dat deze heerschappen niet bereid 
waren hun Vlaamse plicht te doen 

en het Vlaamse standpunt hard
nekkig te verdedigen. 

In een zeer degelijk memoran
dum, dat aan de gekozenen des 
volks ter hand gesteld werd, heb
ben de Kultuurverenigingen op 
overtuigende wijze het primordiaal 
belang van deze kwestie voor de 
Vlaamse volksgemeenschap uiteen
gezet. 

Thans bereiken ons van de zijde 
der regering zeer verontrustende 
berichten. 

De talente'ling zal toch gehou
den worden, onder het bedriegelijk 
voorwendsel dat zij geen wettelijke 
gevolgen zou hebben. Indien zij 
geen gevolgen zou hebben, dan 
heeft zij geen reden van bestaan en 
is het een uitdaging ze toch te wil
len houden. Maar geen enkele Vla
ming, hopen wij, zal zich door dit 
foefje laten vangen. Wat verder 
uitgelekt is over het wetsontwerp 
van de minister van binnenlandse 
zaken, volstaat ruimschoots om 
alarm te luiden. 

Het betekent, indien wij goed in
gelicht zijn, de verdere uitbreiding 
van de Brusselse olievlek en daar
enboven de onbeperkte uitbreiding 

in de toekomst, zonder dat zelfs nog 
een wet zal nodig zijn. Tweetalig
heid is bedrog, is niets anders dan 
een overgang naar volledige ver-
fransing. 

Het gevaar is groot. V/ij hopen 
uit de grond van ons hart dat de 
Kultuurverenigingen het been stijf 
rullen houden en de leiding nemen 
van een algemeen Vlaams offen-

, sief ter verdediging van <r het erf 
onzer vaderen ». 

De Volksunie is zich ten volle be
wust van de ernst van het ogen
blik. Ook hebben wij onze vergade
ring de voormiddag van het Zang-
leest in dit teken gesteld. Wij zul
len de kwestie grondig toelichten 
en ons standpunt duidelijk bepa
len. Niemand kan er aan twijfelen 
dat de Volksunie, als Vlaams-na-
tionale partij, in deze aangelegen
heid haar verantwoordelijkheid zal 
opnemen en in de eerste gelederen 
zal strijden ter verdediging van 
ons volksbelang. Geen ijdele bedrei
gingen, maar het vaste besluit on
ze plicht te doen wat er ook moge 
gebeuren. 

De Volksunie 

ZO 
ging een jam 

Volgende week zal het een jaar 
geleden zijn. dat de C.V.P. de over
winning behaalde in de verkiezin
gen. 

Volgen.^ de slogans uit die tijd, 
kon en wou alleen de C.V.P. de 
Vlaamse problemen een oplossing 
geven. 

Het was dwaas en misdadig, de 
grote partij te verzwakken door 
afzonderlijk met een Vlaams natio
nale partij op te komen. 

Het was zelfs zondig. 
De Vlaamse Volksbeweging, gaat 

cp 24 mei a.s. een nationale kader-
dag houden, om na te gaan wat er 
op Vlaams gebied reeds werd ver
wezenlijkt. 

De verslaggover, zal och arme. 
niet veel werk hebben om zijn no
ta's te verwerken. Het resultaat' 

j van één jaar parlementaire arbeid 
is nul. 

Noch de zetelaanpassing, noch 
de regeling van de taalgrens, noch 
het probleem Brussel, noch de re-
pressieproblcmen, noch de kultu-
rele autonomie, noch de splitsing 
van het ministerie van onderwijs, 
werden, al WP.> "t maar even, ver
noemd. 

Integendeel, bij elke departe-
mentele begroting, werden onge
hoorde wantoestanden op vlaams 
gebied naar voor gebracht. Zoals al
tijd antwoordde de minister uit de 
hoogte, dat hij niats kon verande
ren van wat zijn voorgangers sinds 
zovele jaren hadden verbrod, maar 
dat hij zijn best zou doen, enz.., 
pn de begrotingen werden gestemd 

Dat wist de minister bij voor
baat, waarom zou hij schrik heb
ben van de Vlaamse parlements
leden. Zij MOETEN immers... er is 
de partij tucht, en die wordt opge
legd in alle partijen door de Natio
nale hoofdraad en die is overal 
anti-Vlaams. 

Hoe wilt gij dan, dat er iets zou 
veranderen in deze staat'? 

Dat zal alleen, als een strijden
de, vastberaden Vlaamse opinie zal 
gewekt worden, door vlaamse lei
ders, die iets te zeggen hebben en 
die iets ZIJN. 

Niet door machteloos de armen 
te laten vallen zoals menig parle
mentair doet, als ge hem onder viei 
ogen onderhoudt over de schanda
lige behandeling van Vlaanderen 
op ALLE gebied. 

Zij zuchten dan « wat wilt ge >̂ 
wij zijn de minderheid. 

De minderheid ? Zijn de vijf 
miljoen Vlamingen dan vertegen
woordigd door een minderheid 
En Vlaanderen duldt dat ? Kunnen 
zij het Vlaamse volk dan niet voor
lichten en het bewust maken van 
zijn macht ? Of mogen zij dat 
n ie t? 

Hangt hun zetel zo onvast ? 
Waarom laten zij diegenen die v/el 
durven, dan niet ageren ? 

(lees door blz, 2) 
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Zo sfinf e m jaar 
(vervolg van blz. 1) 

WaaroiQ doen zaj tieroep op de 
bisschoppen om elke vlaams natio
nale politieke stnjd in de kiem te 
smoren ? 

En hoe menen zij dat zonder 
strijd te doen ? 

Zoals elk volk. dat zijn zelfstan
digheid wil "bekomen, zal ook het 
Vlaamse, dit al strijdend moeten 
doen. 

Daarom moet het voorgelicht 
worden, bewust gemaakt. 

Daarom moet zijn jeugd strijd
baar worden. Deze moet zich ver
zetten, tegen de honderdjarige ver
nederingen. Zij moet de natuurlijke 
krachtbronnen, van ondergrond en 
bovengrond, de werkkrachten, de 
spaargelden opeisen in dienst van 
dat volk. En dat volk is geen an
der dan het Vlaamse. 

In België leeft ook het Waalse 
volk — dat moet ook voor zich zelf 
zorgen — maar niet ten eeuwigen 
dage op kosten van Vlaanderen 

Het voorbije jaar, was nogmaals 
een anti-vlaams experiment. 

Het besluit is onveranderlijk, de 
leuz© van de Volksunie : Zelfbe-
stutir ! 

Dr Leo Wouters 
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Eyskens en de Repressie 

Onze volksvertegenwoordiger stel
de volgende vraag aan de Minister 
van Justitie. 

Voor kommen taar zie hoofd
artikel. 

Vraag nr 41 van de heer Van der 
Eist dd. 16 april 195» (N.) : 

De heer Minister van Justitie ge
lieve mij mee te delen hoeveel per
sonen veroordeeld wegens misdrij
ven tegen de veiligheid van de Staat 
bij toepassing van de wet Lejeune 
in vooi-waardelijke vrijheid gesteld 
werden : 

a) van 1 juni 1958 tot 6 novem
ber 1958; 

b) van 6 november 1958 tot op 
hed:en. 

De heer Minister gelieve mij mee 
te delen hoeveel pereonen veroor
deeld wegens misdrijven tegen de 
veiligheid van de Staat in de ge
vangenissen verblijven die één 
derde van hun straf in de zin zo
als vereist door de wet Lejeune op 
de voorwaardenjke invrijheidstel
ling uitgeboet hebben. 

Antwoord 
Aantal personen verooi-deeld 

wegen misdrijf tegen de 
veiligheid van de Staat in vrijheid 
gesteld bij toepassing van de wet 
Lejeune : 

a) van 1 juni 1958 tot 6 novem
ber 1958 : 18; 

b)van 7 november 1^8 tot op he
den : 5. 

2 veroordeelden weigerden de 
voorwaardelijke invrijheidstelling. 

117 gedetineerden verkeren in de 
tijdsvoorwaarden om van het voor
deel der wet Lejeune te kunnen ge
nieten. 

I-)f )f >f )f 3f4.)f )f )f 4. J^ 3f 3f 

Lode Onteyhttdkx, 

ex-actmriisf-

Lode Craeybeckx die zich zo moe
dig getoond heeft naar aanleiding 
van onze amnestie-betoging te Ant
werpen en die naar Israel vertrok 
zonder een beslissing te hebben ge
nomen, heeft de begrafenis van Jef 
Van Hoof aangegrepen als een ge
legenheid om zijn blazoen opnieuw 
wat te vergulden in de ogen van 
de Vlaamsgezinden. 

Van dode incivieken schijnt hij 
dus niet bang te zijn. 

Het zijn alleen de levende inci
vieken die hem zo n afkeer inboe
zemen. Goed maar dat Jef Van 
Hoof hem nooit de toelating heeft 
gevraagd om te Antwerpen een con
cert te mogen geven, hij zou al
licht gevaren zijn zoals een Hen
drik Diels ! 

Wat zullen zijn •-< vrienden » van 
het Verzet nu zeggen ? 

En wat gaat hij nu doen met de 
sangekondigde amnestie-betoging 
der Vlaamse verenigingen ? 

Verbieden ? Niet verbieden ? Pro
beren van ze te doen aflassen of 
uitstellen ? 

Wij zijn nieuwsgierig. 

De JatenteWmg 

Tekenend 
Zo pas werd in de Kamer het 

twaalfjarig schoolbestand aangeno
men. Een paar tekende feiten mo
gen hiei-bij aangestipt worden. In 
de parlementaire kommissies rees 
verzet op tegen het feit dat de pries
terleraars slechts 50 % van de wedde 
.trokken van de lekenleraars. Wie 
tekende daartegen verzet aan ? Een 
C.V.P.-er ? Men is er wel mee ! Het 
was een socialist en wel de oude 
heer Huysmans ! 

In de openbare vergadering was 
er een tweede die dezelfde steUing 
als Kamiel Huysmans « voor gelijk 
werk, gelijk loon » verdedigde. Was 
het thans eea C.V.P.-er ? Nog niet ! 
Het was onze volksvertegenwoordi
ger Frans Van der Eist. Zodat we 
voor het feit staan dat de priester
leraars verdedigd werden door een 
socialist en door een Vlaams-natio-
nahst en ze in de steek gelaten wer
den door de modelkatolieken van de 
C.V.P. Wij hebben trouwens altijd 
de priesterleraars beter verdedigd 
dan de C.V.P. Zij hebben ons echter 
nooit willen geloven. Zij konden 
nochtans eens denken aan de ge
schiedenis van de ongelovige Tho
mas, dj© door Jezus om zijn gebrek 
aan geloof ttiak berispt werd. 

Het C.V.P.-kamerlid Lindemans 
had cp 2 maart 11. een amendement 
ingediend bij de begroting van het 
ministerie van Economische Zaken 
er toe strekkend de talentelling uit 
te schakelen bij de algemene tel
ling die moet plaats hebben op 1 
januari 1960. 

Uit het vei-slag van de Commis
sie voor Economische Zaken blijkt 
thans dat Lindemans zijn amende
ment ingetrokken heeft. 

Hierover heeft men in de C.V.P.-
pers natuurlijk niets gelezen. Het is 
een aanduiding te meer dat de 
Vlaamse C.V.P.-ers, spijt de aktie 
van de Vlaamse kultuurverenigin-
gen, kapituleren voor Duvieusart 
en dat de talentelling toch zal 
plaats hebben. 

Wel zal men de goedgelovige 
Vlaamsgezinden trachten te paaien 
en wat zand in de ogen strooien 
door de ijdele belofte dat de talen
telling geen gevolgen zal hebben... 
maar v/ie zal dat geloven ? Overi
gens : wanneer zij toeh geen gevol
gen zou hebben, waarom wil men 
ze dan beslist houden ? 

Ondertussen zullen diegenen die 
iets verwacht hadden van Linde
mans stilaan tot het inzicht komen 
dat er van Lindemans niet meer te 
verwachten is als van een Jan Ver
roken of andere « goede Vlamin
gen » in de C.V.P. 

Regionale Economische 

poli t iek of bluf ? 

Vlaamse vraagstukken op te lossen. 
Zoals men weet .had de vos De 
Schrijver dit voorgesteld om de 
aandacht van het nietsdoen van de 
C.V.P. af te leiden. 

D'Haese rekent hier op de ver
geetachtigheid van de argeloze fla
mingant. Want wie de politiek ook 
maar enigszins volgt weet dat t i j 
dens de vorige linkse regering de 
socialist Lode Craeybeckx, de libe
raal Grootjans en de C.V.P.-er Se-
gers een driepartijenaktie begon
nen waren ter oplossing van de 
Vlaamse vraagstukken. Wie heeft 
ze toen — en publiek! — gekelderd? 
Theo Lefèvre, voorzitter van de 
C.V.P. in hoogst eigen persoon. Wat 
men van de « Vlaming -o Lefèvre 
niet kreeg, krijgt men thans even
min van de Waal Buset. Wie de bel-
gische politieke geschiedenis kent 
weet trouwens dat de Vlamingen 
maar eens wat verkrij.gen en dat 
is wanneer er een reeks Vlaams-na
tionalisten in het parlement zil. 

Het zoveelste bedrog dient ver
der opgeklaard. Wie heeft de vast
legging van de taalgrens en het 
billijk tweetalig statuut voor 
Brussel beloofd vorige verkiezmgen 
€n zo de stemmen van de flamin
ganten geronseld ? Niet de socia
listen en daarom verwachten de 
Vlaamsgezinden niets van hen 
maar wel de C.V.P., die er de stem-
Tnen van de Vlaamsgezinden voor 
gekregen heelt. Welnu de C.V.P. 
— die regeert ! moet dus mats 

Op de vraag van volksvertegen
woordiger Detiège, of al die studies 
over streekeconomie ook enig prak
tisch gevolg hadden, gaf de minis
ter van economische zaken in de 
kamer een stichtend antwoord. 

Het kwam hierop neer : thans 
zijn er te weinig ambtenaars om 
deze studies te lezen, maar er be
staat wel kans dat zij in de toe
komst zullen gelezen worden wan
neer er een « bureau voor econo
mische programatie » zou tot stand 
komen. 

Dat noemen wij droge humor ! 
Voor Eyskens met al zijn bluf ech
ter een fameuze afstraffing. 

DrieparH j«nak f̂ t̂  

De oud-V.N.V. senator die de 
« Feiten en Beschouwingen » in de 
C.V.P.-krant « De Standaard >̂ 
neerpent probeert van alle hout 
pijlen te maken om zijn nieuwe 
partij spandiensten te bewijzen. 

Op donderdag 7 mei 11. verweet 
hij de socialisten niet met de C.V.P. 
te willen samenwerken om de 

vragen aan de socialisten. Zij moe
ten hun verkiezingsbeloften inlos
sen. Het schoolbestand is nu aan
genomen in de Kamer Niets belet 
hen thans hun belolten op Vlaams 
gebied in te lossen. 

Dat er niets zal van komen ? Dan 
wisten wij ook van voor de verkie
zingen. Maar de flaminganten 
C.V.P.-kiezei-s zullen die les nu moe
ten leren. 

Zoveel z i jn ze hen waard f 

De christelijke Vlaamse kuituur-
verenigingen zijn C.V.P. zo we al
thans « De Standaard » van 5 mei 
11. mogen geloven. Welnu de eer
biedwaardige voormannen van de
ze verenigingen vingen bot toen ze 
een onderhoud met de « Vlaams-
gezinde » eerste-minister Eyskens 
^ roegen. 

De Leuvense professor had weer 
geen tijd voor hen. Dat is nu reeds 
de tweede maal dat die vertegen
woordigers van de Vlaamse kul-
t uurverenigingen met hun hon
derdduizenden leden door de 
Vlaamse C.V.P. eerste-minister op 
het matje gelaten worden. Wij 
vragen ons af of het niet tijd wordt 
een Eyskens eens voor al hun leden 
in zijn hemd te zetten. Want het 
gaat er bij ons toch niet in dat de 
kultuurflaminganten alle zelfeer-
bied zouden verloren hebben. Daar
voor kennen we althans een paar 
van hun voormannen al te goed. 
Het is juist omdat Eyskens meent 
dat ze karakterloos zijn dat hij 
zich veroorlooft hen tegen de sche
nen te stampen. Was het, maar een 
franstalig Brussels of Waals ver-
ze tsgroeperink je met een vijftigtal 
leden dat een onderhoud vroeg om 
een Elias in de bak te houden. Zij 
zouden niet afgewezen worden ! En 
een Dr. Elias zal voor hen nog 
maanden moeten zitten. Veertien 
jaar is niet genoeg ! 

Boontje komt thans om zijn loon
tje. Zo zullen we misschien komen 
tot zuiver demokratische beginse
len. 

Ondertussen gaat de C.V.P.-er Jan 
Boon verder met aan de Vlaamse 
uitzendingen de kommunisten zend
tijd te geven voor de vrije politieke 
tribune, hoewel zij in Vlaanderen 
niet eens lijsten meer voordragen 
voor de parlementsverkiezingen. 

Liever de kommunisten als de 
Volksunie blijft de leuze van de 
C.V.P. Dit voor hen, die daaraan 
nog zouden twijfelen. 

O die sleutel 

Het gaat de regering ongetwijfeld 
allerminst voor de wind. Slinkende 
inkomsten door de ekonomische 
achteruitgang, stijgende uitgaven 
door hogere werkloosheid, school
bestand, enz. 

Het zou de regering thans gemak
kelijker vallen verzachtende om
standigheden te pleiten indien zij 
niet in dergelijke mate gebluft had. 
Haar randkiezers voelen zich hope
loos bedrogen omdat ze van Eyskens 
een ekonomisch wonder verwacht 
hadden in de aard van het Duitse 
Wirtschaftswunder. En men heeft 
hen ook in die waan gelaten. De 
ekonomische konjunktuur is slecht 
geworden de laatste maanden van 
de regering Van Acker. Het einde 
van die dalende konjunktuur was 
niet te voorzien. Wat heeft de C.V.P. 
de kiezers nu wijs gemaakt ? Dat 
Eyskens een sleutelplan had voor de 
ekonomische heropleving en dat het 
voldoende was de C.V.P. aan het be-
wi.nd te brengen om de krisiswolken 
uit de Belgische lucht weg te bla
zen. Men heeft elke kiezer zelfs zo 
een C.V.P.-sleutel cf> klein formaat 
gestuurd. Het is dan ook maar nor
maal dat die randbiezers vooral 
zich bedrogen voelen en woedend 
zijn om het bedrog, dat even erg is 
als dat van de liberalen destijds met 
hun 25 % belastingsvermindering. 

Het is goed dat de kiezeranassa 
deze twee partijen van het verkie
zingsbedrog thans eens samen aan 
het werk ziet. Enkele tienduizenden 
althans 2Lullen er iets bij leren. 

Onze koning heeft weer een re: : 
uitgesproken, gedeeltelijk Neüsr-
lands, gedeeltelijk Fra,is. wat vcc; 
sommige Vlaamse dagbladschrijver'-
opnieuw een gelegenheid is om ce 
lof te zingen over het « keurig Ne
derlands » van de koning. Laat ons 
de zaken zeggen zoals ze zij-n. De 
koning spreekt Nederiands zoals een 
vreemdeling die vrij goed Nederlands 
gestudeerd heeft. Maar men voelt 
goed dat hij die taal nooit spreekt 
en dat voor hem de taal van" 60 ff 
van zijn onderdanen een vreemde 
taal gebleven is. Wij vinden daarin 
allerminst redenen om ons te ver
heugen, wel integendeel. En dat 
sierend hoedanigheidswoord « keu
rig» past niet eens voor de opstel
ler van die rede want elke leerling 
van 13, 14 jaar weet thans dat «iels 
onderlijnen» in het Nederlands 
fout is. In het Nederlands mag 
men een woord ondei-strepen en bij 
het spreken beklemtonen of er de 
nadruk op leggen. 

De dagbladschrijvers bewijzen de 
leden van de koninkhjke familie 
maar een slechte dienst door hen 
altijd en om alles wat ze doen op te 
hemelen. Onze gewone volksmens 
behoort niet meer tot de overigens 
snel slinkende groep van Middel
eeuws argeloze en kinderlijke be
wonderaars van adel 01 vorst. Inte
gendeel hun kritische zin neemt 

met de dag toe. En bij de intellek-
tuëlen is dit nog in grotere mate het 
geval. Men aanvaardt een koning 
en een koninklijke familie nog als 
zij zich weten nuttig te maken en 
zo ze niet te ver van het volk af
staan. Daarom ook heeft men zo
veel achting en simpatie voor de 
Skandinaafse vorstenhuizen en voor 
dat van Oranje. 

Men zou alleszins onze jonge ko
ning een dienst bewijzen door hem 
buiten zijn huidig aftands, bloedloos 
franstalig adeUijk gezelschap een 
groep vrienden te zoeken in Neder
landstalige, intellektuële kringen. 
En zijn Nederlands én zijn levens
stijl zouden hierdoor wat minder 
kunstmatig worden. Wat hem in 
Vlaanderen heel wat simpatie zou 
doen winnen. 

N.I.R. DiktaHtur 

De ondervooi-zitter van de B.S.P., 
Jos van Eynde, klaagt steen en been 
over het N.I.B. en de Vlaamse « gen
tleman » Jan Boon. Kunt eens den
ken, de 1 mei toespraak van Jos van 
Bynde werd door voornoemd heer
schap gecensureerd. Waar beklagen 
de sociahsten zich over ? Zij heb
ben toch ook altijd de Volks
unie van de vrije poütieke tribune 
van het N.LR. helpen verwijderd 
houden. Zij hebben toen de C.V.P. 
N.LR.-potentaten anti - demokrati
sche handelswijzen aangeleerd. I 

Krazien, kakelem en decoratieve feegbpers. 

Mijn vriend Casimir kwam terug van de buiten. Het was 1 mei en de 
zon scheen zoals altijd op 1 mei. Dat is te danken aan de bovennatuur
lijke invloed van grote geesten als daar zijn Thuur De Sweemer de polder
bizon met het hoofd uit het steen tijdperk, en nog vele andere 'grote man
nen zoals Camille met de adamsappel. 

Ik vroeg aan mijn vriend of hij in de stoet was opgestapt. 
— Nee, zei hij, ik heb de toespraak gehoord van Huysmans en dan ben 

ik gaan vissen. En terwijl ik daar rustig aan het water zat, peinsde ik na 
over wat Huysmans daar allemaal had afgerammeld. Hij sprak met een niet 
al te beschaafd accent en met een versleten kelderstem, en wat hij zegde 
kan geen mens ernstig opnemen. Het is trouwens geweten dat niemand 
hem ernstig opneemt, tenzij misschien hijzelf. 

— Hij is nochtans een van de lichtdragers van de partij, merkte ik op. 
Hij IS burgemeester geweest, minister, hij heeft zijn leven gesleten in het 
pariement waarvan hij voorzitter is geweest. Hij was een kraaiende haan 
m de strijd voor de vervlaamsing van de Gentse universiteit. Nu kraait hij 
niet meer Hij kan alleen nog wat kakelen. 

— Kakelen is het juiste woord, zei Casimir, en dat doet mij denken 
aan het parlement waarvan hij een sieraad is. Ik ken verschillende van 
de kerels die daar zitten en ik weet dat zij niet eens bekwaam zijn om 

. veldwachter of portier te worden. En dat moet beslissen over Europa, over 
, de kernenergie, over het sleutelplan, over Kongo, over financies... 

— Financies, dat kennen zij, Casimir, want zij strijken ieder jaar een 
schoon sommetje op, zelfs al doen zij geen mond open, zelfs al begrijpen 
zij niets van wat er gezegd wordt, zelfs al komen zij naar geen vergade
ringen. Het enige wat zij kunnen is stemmen, en dat is niet moeilijk want 
er is weinig keuze, 't is ja of neen, en wat het is zegt de partij. En met de
zelfde bevoegdheid kunnen zij minister worden : van landbouw zonder een 
raap van een biet te onderscheiden, een notaris kan regeren op Onderwijs, 
een schoenfabrikant moet wegen bouwen en een mislukt professor kan de 
Justitie in volle onbevoegdheid verminken. 

— Ja, zei Casimir, ik heb onlangs een Hollands minister in de radio 
horen spreken over « decoratieve leeglopers ». 

— Dat zijn zij niet, Casimir, want zij zijn niet decoratief, en die Hol
landse minister bedoelde niet het parlement maar het Nederlandse vor
stenhuis waar geen « decoratieve leeglopers » waren. 

— Dat dwingt mij tot eerbiedig zwijgen, zei Casimir. 
Cit. 
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GEMEENSCHAPPELIJKE AKTIE 
Onder dit opschrift van 5 mei 11. 

schreef « De Standaard » een lees
baar artikel, waarin een zekere ob-
jektiviteit doorklinkt, objektiviteit 
die men vaker bij een krant die 
zich tot Vlaamse intellektuëlen 
richt zou mogen verwachten. Het 
artikel handelt over vorige (Lier, 
5 april) en volgende amnestiebeto
ging (Antwerpen 28 juni). 

De C.V.P.-krant maakt vooreerst 
een paar juiste opmerkingen : 

« De socialistische schepen van 
Antwerpen voelde zich sterk, om
dat de betoging ingericht was door 
de Volksunie. Immers krachtens 
een lange traditie zijn de burger
lijke vrijheden voorbehouden aan 
de leden van de zogenaamde tradi
tionele partijen; wie erbuiten staat, 
is vogelvrij en de gendarmen mo
gen op hen kloppen gelijk op kaf. 
Men herkent nochtans de ware de-
•mokratie aan het feit, dat de min
derheden worden beschermd. Een 
regime, dat alleen de vrijheid toe-' 
kent aan de konformist^n is reeds 
half totalitair. Het is ook een ge
makkelijke metode zijn tegenstan
ders voor ekstremlsten te verslij
ten. Men heeft ze in het verleden 
dikwijls tegen de Vlamingen aan
gewend. > 

Daarnaast slaat de schrijver ech
ter de bal een paar maal mis. 

Vooreerst waar hij schrijft dat 
de Volksunie er verkeerd aan deed 
de aktie voor de amnestie voor zich 
alleen op te eisen. Dit nu hebben 
we nooit gedaan. Wij erkennen vol
gaarne dat naast de Volksunie tal 
van verenigingen zich van het be
gin af aan in de strijd voor amnes
tie verdienstelijk gemaakt hebben. 
Wij denken aan de studentenver
bonden Gent en Leuven, aan de 
Vrouwenbeweging voor Amnestie, 
aan het Oud-Hoogstudenten-Ver-
bond, aan het Komitee voor Recht 
en Naastenliefde en aan andere ver
enigingen. Wij denken ook aan de 
grote verdiensten terzake van het 
weekblad 't Pallieterke, dat reeds 
lange jaren voor die idee vecht. 
Wij hebben zelfs geen bezwaar om 
de verdiensten van «De Standaard» 
te erkennen wat betreft de versprei
ding van de amnestiegedachte. Al
leen heeft die krant zich de eigen 
vleugels afgesneden wat de verwe
zenlijking ervan betreft door zich 
— onvoorwaardelijk ! — aan de 
C.V.P. te binden. 

Onze bedoeling op 5 april was 
het de amnestiegecjachte op straat 
te brengen. Ook toen waren we be

reid het initiatief met alle moge
lijke andere verenigingen te delen. 
Men verkoos het gewaagde van de 
onderneming aan ons over te laten. 
Men moet dan echter achteraf ons 
niet het verwijt toesturen dat wij 
alleen gemarsjeerd hebben. 

Een andere onnauwkeurigheid is 
het, zoals we onlangs uit uitste
kende bron vernamen, inzake hetze 
tegen onze amnestiebetoging 
Jos Van Eynde in een zak te s te
ken met Demany. Niet omdat ze 
het onaardig zouden vinden elkaar 
In éénzelfde zak terug te vinden 
maar omdat de waarheid tegen
over vriend en vijand dient geëer
biedigd. Onrechtstreeks is zeker de 
hele B.S.P. en Jos Van Eynde schul
dig wat betreft het anti-Volksunie 
en anti-amnestie gestook begin 
april, omwille van hun jarenlange 
verkeerde voorlichting inzake de 
repressie. De eigenlijke hetze tegen 
de amnestiebetoging van 5 april 
kwam echter niet van socialisti
sche bonzen als een Van Eynde of 
een Major, zij kwam uit sommige 
lagere partijkringen. En in dit ge
val moet onze verontwaardiging 
zich meer richten tegen een laf
bek als Craeybeckx, die nochtans 
uitstekend vertrouwd met de stof, 
verkoos zijn verantwoordelijkheid 
te ontvluchten, als tegen de andere 
leidende figuren uit de Vlaamse 
vleugel van de B.S.P. 

Laten we hopen dat door de groei 
van de amnestiegedachte de leiden
de Vlaamse socialisten tot het in
zicht zullen komen wat voor een 
dwaze en schadelijke rol zij jaren
lang gespeeld hebben en dat zij ge
lijk na '14-'18 uiteindelijk de zijde 
van de amnestiestrijders zullen kie
zen want zonder hun goedkeuring 
zal de C.V.P. terzake nooit wat dur
ven doen. 

De nieuwe betoging 

Na onze betoging te Lier schre
ven we dat we de bres geslagen 
hadden in het anti-amnestiefront 
en dat thans de bres diende ver
breed te worden. Na enkele weken 
besprekingen hebben de kultuur-
verenigingen een nieuwe betoging 
op touw gezet. Sommigen zullen 
vinden dat de datum 28 juni, zon
dag voor het Vlaams Nationaal 
Zangfeest.N minder geschikt is, om
dat men moeilijk twee zondagen 
na elkaar naar Antwerpen kan 
gaan. Moeilijk gaat echter ook en 

dus treft men best van nu afaan 
zijn voorzorgen. Anderen zullen 
vinden dat aan een betoging een 
grote vergadering diende voorafge
gaan. De inrichters zouden hier 
echter moeilijkheden ondervonden 
hebben. De meesten beseffen dal, 
men in geen geval een vergadering 
kon inrichten zonder ook een spre
ker van de Volksunie te vragen-ter
wijl anderen dan weer schrik had
den daardoor de C.V.P. te ontstem
men. Dus maar liefst geen verga
dering. 

Sommige lezejrs vroegen ons of 
wij bussen zouden inleggen voor de
ze tweede amnestiebetoging. Wij 
hebben beslist dit niet te doen. In 
de eerste plaats om de inrichters 
niet te kompromiteren. Zij hebben 
ons inderdaad niets gevraagd en 
men zou hen kunnen verwijten dat 
zij zouden toelaten dat de Volks
unie zich van haar opzet zou mees
ter maken. En dat wensen wij in 
geen geval omdat wij de amnestie
werking zo ruim mogelijk willen 
zien. 

Anderzijds zou dit tot verwarring 
kunnen aanleiding geven bij de or
ganisatie zelf. Wij veronderstellen 
immers dat de kultuurverenigingen 
zelf, die honderdduizenden leden 
tellen in Vlaanderen, te dezer ge
legenheid een grootscheepse orga
nisatie zullen uitbouwen met aktie-
komitees in elke belangrijke ge
meente omdat zij de zo belangrijke 
amnestieaktie zo groots mogelijk 
zien. Wij mogen dit raderwerk niet 
ontredderen door te wedijveren met 
de inrichters. Daarom dat onze 
deelnemers zich best laten inschrij
ven voor de bussen door de kultuur
verenigingen ingelegd. Ook zullen 
sommige van onze afdelingen de 
organisatiebeslommeringen voor 28 
juni liever eens aan anderen over
laten en als gewone deelnemers 
meereizen omdat ze de zondag na
dien, 5 juli, toch weer aan de slag 
zijn bij het inrichten van bussen 
voor onze grote vergadering de 
voormiddag van het Vlaams Natio
naal Zangfeest. 

HET VLAAMSE TREKPAARD in geregelde Vervoerdienst! 

"^riel uit "Nederland 

Kultuurschennis 

Laten we hopen dat de nieuwe 
betoging goed georganiseerd wordt 
door de kultuurverenigingen. die 
dan toch een grote verantwoerde-
lijkheid hebben opgenomen en dat 
zondag 28 juni samen met het 
Vlaams Nationaal Zangfeest en met 
de IJzerbedevaart tot grootscheepse 
nieuwe betogingen voor amnestie 
zal leiden. 

W. J. 

I MEI EN 
RERUM MOVAf<UM 

< Werk in eigen streek » was 
één van de bijzonderste slogans 
die het A.B.V.V. en het A.C.V. ter 
dezer gelegenheid propageerden. 
Bij het konstateren van deze feiten 
kunnen we niet nalaten even te 
glimlachen. Alleen oningewijden 
(bestaan die wel, gezien onze wer
king voor de verkiezingen '58) we
ten dus niet dat « werk in eigen 
streek > Volksimie-eigendom is. 
Hoeveel straten en muren verto
nen nu nog deze slogan (waren het 
misschien de B.S.P. of de C.V.P. die 
dit werk opknapten?) . 

Maar ja-, voor de heren van het 
A.C.V. en het A.B.V.V. zijn die za
ken maar degelijk en waar als ze in 
hun kraam te pas komen. De so
cialisten kunnen er nu de huidige 
regering mee pesten (onder Van 
Acker waren ze minder ijverig) en 
het A.C.V. mag natuurlijk niet ten 
achter blijven, gezien de konkur-
rentie; maar beiden zijn er heiiig 
van overtuigd dat er toch niets van 
terecht komt. 

Door de Volksunie werd dit pro
bleem aktueel gemaakt, niettegen

staande de pers in alle talen 
zweeg, doch onze kalk- en pam-
fletten-aktiviteiten bereikten de 
arbeiders en noodgedwongen moes
ten de kleurorganisaties dezelfde 
weg op. 

Aan de arbeiders vragen we : 
Ziet en voelt U dit bedrog niet ? 
Moesten de beide sindikaten wer
kelijk willen, dan bestond dit pro
bleem niet meer. Ze laten echter 
begaan als onze bestaande fabrie
ken gesloten worden, fabrieken die 
we al te weinig hebben in Vlaan
deren, zodat onze mensen moeten 
aanschuiven aan de stempelloka
len, of ver van huis, in Wallonië of 
Frankrijk, waar ze gewoonlijk ver
loren gaan voor ons volk en ook 
voor de kerk, hun brood moeten 
verdienen. A.C.V. zegt U dit niets ? 
De meeste van deze mensen zijn 
bij U aangesloten. 

A.C.V. en A.B.V.V. wat hebt U 
voor onze arbeiders gedaan ? Hun 
lidgelden opgestreken en verder 
heel gemakzuchtig toegekeken. Het 
was Uw taak de arbeiders op te 
voeden en over hun belangen te 

waken, maar in plaats van ze op te 
voeden hebt U ze dom en tam ge
houden, om ze des te gemakkelijker 
te kunnen manoeuvreren, volgens 
de belangen Uwer partij, die niet 
de belangen der Vlaamse arbeiders 
zijn. 

Uw bazen die gebonden liggen 
aan de grote bonzen der unitaire 
politieke partijen, weten hoever ze 
mogen stappen om de goede gang 
van zaken, volgens belgische nor
men, niet te storen. 

Waarom liggen de lonen in Wal
lonië hoger dan bij ons ? Waarom 
krijgen onze mensen in Wallonië 
altijd het vuilste werk en het 
minst-betaalde ? Hier gaan voor de 
ganse Vlaamse gemeenschap mil
joenen verloren. Want minder ver
dienen betekent ook minder uitge
ven. Sindikaten hier was Uw aan
wezigheid noodzakelijk en wachtte 
U een schone taak. Wat hebt U ge
daan, sindikaten ? De arbeiders-
belangen opgeofferd om de poli
tiek te dienen ! 

M. P. 

Bij de viering van Koninginnedag 
is in Amsterdam gebleken, dat de 
meeste kinderen der Lagere Scho
len het Wilhelmus niet meer ken
nen. In sommige kringen heeft men 
dit toch wel een beetje zonderling 
gevonden, en men heeft een onder
zoekje ingesteld, dat prompt het 
verbijsterende feit heeft moeten 
bevestigen. 

Als oorzaak voor het verschijnsel 
wordt nu opgegeven dat er geen 
onderwijzers zijn die meerstemmig 
kunnen zingen, terwijl andere al
leen meerstemmig zingen. En der
gelijke onzin meer. 

Men kan er rustig uit afleiden, 
dat de enige onderwijzers, die de 
kinderen in de laatste jaren hebben 
leren zingen, toevallig dezelfde zijn 
die jaar-in. jaar-uit, met rode das
sen, langs de straten zijn getrok
ken en daar hun rode oratorios 
hebben ten beste gegeven compleet 
met internationale syncopes en al. 

De enige reden ligt mijn? inziens 
in het feit, dat het op de kweek
scholen, in de jeugd, en in de om 
geving der onderwijzers al foul 
was. Want nergens als daar was de 
kif het voornaamste politieke be
ginsel. Zoals ik hier eens een ge-
doctoreerd heerschap heb ontmoet 
die niet wist wat Pasen betekende, 
zo zijn er thans in Nederland vele 
lieden, die het Wilhelmus niet ken
nen. Daar helpt geen lieve-moede-
ren aan : het feit is er, en het is 
vernederend en effenaf schanda
lig ! Want het Wilhelmus werd on
dermijnd door dezelfde lieden die 
om medezeggenschap schreeuwen 
in onze lotsbestemming en die voor
aan zitten in de grote Europese Li-
-Chamen. 

Daardoor wordt schennis ge
pleegd op Nederlands kuituur-
bezit. Want het Wilhelmus is even
zeer van Vlaanderen. Het ontstond 
ten onzent, in de moeilijkste tijd 
der Nederlanden en heeft eeuwen
lang in Nederland en Vlaanderen 
de hoop en het verlangen gedragen 
van wie mismoedig waren. Het 
heeft ruggegraat gegeven in de 
dagen van nood en het was het 
zege- en vreugdelied in dagen van 
Vrijheid en triomf. Geen lied is zo
lang en altijd spontaan naar de 
kele geweld. In Nederland en in 
Vlaanderen. In Noord en in Zuid. 

De Zwijger, het schoonste sym
bool onzer eenheid, s taat er in be
lichaamd in al zijn nederlandse 
grootheid. Het is de vertolking van 
ons zijn. En de wekroep tot verde
diging van Nederlands bezit en 
Recht. 

En nu hebben de duistere onder
gravers van alles wat zelfbesef en 
grootheid is het zover gekregen, dat 
het niet meer op de scholen gezon
gen wordt, d.w.z. op die plaatsen 
waar het om zijn historische bete
kenis en karakter, eerst en vooral 
moet gezongen worden. Op het 
ogenblik dat geest en har t het ont
vankelijkst zijn voor wat in het ei
gen verleden goed en schoon was. 

De heren verzekeren dat de zaak 
zal onderzocht worden. Er zal een 
commissie benoemd worden, die een 
lijst zal opstellen van oude en 
nieuwe liederen, die dan op de 
scholen verplicht zullen aangeleerd 
worden. Er werd schoorvoetend aan 
toegevoegd dat het Wilhelmus er 
vrijwel zeker zou bij zijn. 

Afgez'en van de tegenspraak in 
óe?!^ verzekering, die dus uitgaat 
van h«t feit dat de onderwijzers 
kunnen z-ingen, wil ik er een wed
denschap Oi.* noen dat het fameuse 
<' Een Beetje » "̂ oor allen zal gezon
gen worden, omdct het niets zegt, 
niets geeft, niets betet^nt en ten
slotte niets is. 

De Grote Zwijger heeft meer dan 
eens duidelijk zijn genegenheid 
voor Vlaanderen uitgesproken en 
beklemtoond, meer zelfs, en vaker, 
dan voor de dubbeltjes-pingelende 
Dordtse heren. Aan Vlaanderen nu 
de vererende plicht tegen de kul
tuurschennis op te komen. Met 
klem. 

Tegen de internationale onder
mijning van ons nationaal bewust
zijn ! Tegen de halfslachtigheid en 
het kultuur-verraad ! 

Vlaanderen, meer dan ooit. Zing 
het Wilhelmus ! 

Dat het gehoord worde tot in Am
sterdam. 

Want wij zijn van Dietsen Bloed 
en moeten, als toen, de Tyrannij 
verdrijven, 

Max Torek. 

STEUNFOMDS 
Bij de verkiezingen geraakte een 

groep van onze propagandisten 
slaags met een groep C.V.P.-propa-
gandisten. 

Per ongeluk brak een der C.V.P.-
propagandisten een vinger. Hij 
stelde vervolgingen in en een .onzer 
propagandisten, die zg. herkend 
werd, liep een veroordeling op al
hoewel hij steeds staande gehou
den heeft dat hij onschuldig was. 
De C.V.P.-prapagandist vroeg en 
bekwam van de rechtbank niet 
minder dnn 62.147 Fr. Onze propa

gandist wordt thans bedreigd met 
dwanguitvoering. Het Hoofdbestuur 
heeft dan ook beslist een steun-
fonds op te richten om getroffen 
propagandisten te helpen.,Wij doen 
een beroep op de solidariteit van 
gans het kader der partij, van alle 
propagandisten en alle medestrij
ders. 

Wij weten dat deze oproep zal 
gehoor vinden. 

De leden van het Hoofdbestuur 
(1ste storting) : 10.000 F. 



loednok vm de Vlaams Nationale Parlij 
Weldra /imcn ac o"ave viaams-

gezinden een nieuwe verjaardag 
kunnen vieren, want het zal dan 130 
jaar geleden ziju dat de Vlaamse 
beweging ingezet werd. Meer dan 
één en een kwart eeuw - bijna zes 
generaties - zal het dan zijn dat de 
Vlaamse strijd gaande is, in een 
rijke afwisseling van suksesen, van 
stilstand en van nederlagen, in een 
ruime schakering van ogenblikken 
van lichtende hoop en opwellingen 
van donkere wanhoop. En mogelijk 
zullen er bij het vieren van die ver
jaardag dan toch enkele Vlaamsge
zinden gevonden worden die zich de 
vraag zullen stellen hoe die lange 
keten van strijd en opoffering die 
de Vlaamse beweging is, en na een 
tijdsverloop van 130 jaren nog altijd 
niet toe gekomen is haar einddoel 
te bereiken. En redenen zullen ze 
vinden. Eerst en vooral in het nas
tuur lijk groeiproces waardoor een 
kleine groep Vlaamsgezinde taai
minnaars zich moest opwerken tot 
een ruime volksbeweging die Vlaan
deren'» recht eist Een andere oor
zaak zullen ze vinden in de tweele
digheid van het Vlaamse karakter : 
naast Tij], de geest van Vlaanderen 
die er ten eeuwigen dage rondzweeft 
om het verzet tegen verdrukking en 
overheersing wakker te roepen, leeft 
In de Vlaamse ziel ook Lamme 
Goedmak aan wie Chailes De Caster 
laat zeggen : « Heiaas, meneer, ik 
heb thuis een zuster die een jaar 
Jonger is dan ik en die me bij de 
minste twist harde klappen geeft. 
Maar ik durf mijn weerwraak niet 
nemen op haar rug, want ik heb 
schrik dat ik haar zou kunnen pijn 
doen. » 

Maar ten slotte zullen ze dan tot 
het besef komen dat de diepste oor
zaak ligt in het duidelijk gemis van 
een klaar inzicht in de politieke 
werkelijkheden en In het gebrek 
aan taktische scholing waarmee zo 
dikwijls de Vlaamse strijd werd ge
voerd. Wie zonder Maar doorzicht 
In de toestanden en zonder nauw 
uitg3.stippelde doelgerichtheid een 
veldslag aangaat, kan niet klagen 
zo hij de overwinning niet behaalt, 
alle offervaardigheid ten spijt. Het 
legt lü-t hoe bergen van idealisme, 
van dinamisme, van offergeest, van 
organisatie en van geld, hoe Vlaam
se heiden en martelaars ten slotte 
geen grotere rezultaten konden be
reiken. 

Wel hebben de machtige tegen
standers al het mogelijke gedaan 
om het politiek kaartspel van de 
Vlaamse beweging dooreen te gooi
en. Toch lag de weg gereed. Toch 
wees een oppervlakkige ontleding 
van het Belgisch politiek staatsbestel 
duidelijk aan dat noch van de Bel-
gischle staatsmacht, noeh van het 
Belgisch partijwezen een oplossing 
kon worden verwacht voor de 
Vlaamse achteruitstelling, maaT dat 
deze slechts kon afgedwongen wor
den door een onafhankelijke Vlaam
se aktie, die In de bestaande toe
standen enkel eigen Vlaamse parti j-
vorming kon zijn. Dat deze wezen
lijke grondwaarheid door zovelen in 
Vlaanderen niet werd ingezien of 
Eelfs werd geloochend, legt alleen 
uit waarom het Vlaams vraagstuk, 
nog steeds niet werd opgelost, legt 
uit waarom nog steeds niet in snelle 
opmarsj de vijandelijke stellingen 
werden ingebeukt. Daarom is het 
nog steeds nodig de zware noodzaak 
van een Vlaamse nationale partij 
in Vlaanderen te beklemtonen en er 
de gedachte te verspreiden tot ze 
het ganse Vlaamse volk van haar 
levenwekkende waarheid zal heb
ben doordrongen. 

De noodzaak van 

yiaainse politieke akfte 

Het vertrekpunt van de Vlaamse 
beweging is een eenvoudig en on
loochenbaar feit : de achteruitstel
ling van Vlaanderen in België. Het 
Is de grondstelling van het hele 
Vlaamse vraagstuk. Binnen het raam 
van de Belgische staat bestaat op 
alle gebieden van het staatsieven 
een Vlaamse achteruitstelling en 

minderwaardigheid, zowel op poli
tiek vlak, of het nu binnen de rege
ring, binnen de volksvertegenwoor
diging of binnen het partij leven zij, 
als op kultureel, ekonomisch, sociaal 
administratief, religieus, militair of 
gelijk welk ander vlak. Sinds 1830 
wordt de Vlaamse achteruitstelling 
op stelselmatige wijze bestendigd 
en doorgezet en alle Vlaamse suk-
sessen, vóór 1940 behaald, konden 
niet beletten dat zij tot nog toe 
steeds gehandhaafd bleef, zowel in 
geest als in doorvoering. 

Het doel van de Vlaamse strijd is 
een einde te maken aan de minder
waardigheid van de Vlaming. Wil 
hij kans cp slagen hebben, dan 
dient hij een klaar besef te hebben 
van de toestanden en omstandighe
den die de Vlaamse achteruitstelling 
bestendigen, en van de middelen die 
dat kunnen verhelpen. 

Een eerste eenvoudige vaststel
ling is dat Vlaanderen in zijn min
derwaardige positie werd geplaatst 
en wordt gehouden door de gericht
heid die van het belgische staats
bestel uitgaat... De Vlaming leeft 
ineens in een maatschappij die door 
een staatsbestel wordt overkoepeld 
en geleid. De gerichtheid van dit 
staatsbestel is In Belgié a n t i -
Vlaams. Wil men de Vlaamse ach
teruitstelling ongedaan maken, 
dan moet men de gerichtheid van 
het Belgisch staatsbestel kunnen 
wijzigen in Vlaamse richting. Het 
is de taak van de Vlaamse beweging 
de middelen te zoeken om hiertoe 
te geraken. 

De huidige Belgische staatsorde-
ning wordt geleid doer de beginse
len van de democratische leer : Zij 
bepaalt dat in de staat het gezag 
moet uitgeoefend worden * door en 
voor het volk ». Het ganse volk is 
souverein, maar benoemt vertegen
woordigers die in de centrale be
stuursorganen van de staat het ge
zag uitoefenen in zijn naam. Bij het 
centrale gezag, de uitwaseming van 
het soevereine volk, berust alle 
macht : het beheerst de ganse 
staatsordening doet zijn besluiten 
eerbiedigen en verdedigt de belan
gen van alle burgers. Om de zeer 
verscheiden meningen en belangen 
van de staatsburgers uitgedrukt 
door zijn vertegenwoordigers, in een 
eenvoudig programma samen te 
vatten en een stevige regering mo
gelijk te maken die zich naar dit 
programma richt, zijn de partijen 
ontstaan. Zij waren oorspronkelijk 
een noodzakelijk tussenorgaan tus
sen de volkswil en het centrale ge
zag, maar mettertijd zijn zij zelf het 
staatsgezag gaan beheersen en in 
feite uitoefenen. 

Stilaan is de staat het leven van 
de maatschappij gaan doordringen 
en richten volgens zijn eigen opvat
tingen. Wil de Vlaamsgezinde de 
richting van het staatsgezag om
brengen in Vlaamse zin, dan moet 
hij wel aan « politiek > doen, dan 
is een Vlaamse politieke aktie vol
strekt noodzakelijk. 

Teoretisch kunnen twee wegen er 
toe leiden de centrale staatsorde
ning in Vlaamse richting te leiden : 
de revolutionaire en de wettelijke 
weg. 

Langs revolutionaire weg kan 
men er toe komen de bestaande 
staatsorganen uit te schakelen en 
ze te vervangen door een nieuw, -
ditmaal Vlaamsgericht - gezag. 
Toch werd in de loop van de Vlaam
se beweging deze weg nooit overwo
gen. De redenen liggen voor de 
hand : de natuurlijke nuchterheids-
zin van de Vlaming en zijn voorkeur 
voor vredelievende en bezadigde op
lossingen, de Vlaamse geschiedenis 
met zijn eeuwenlange vreemde 
overleveringen, het maakt alles dat 
het Vlaamse volk niet veel gelooft 
In de uiteindelijke zegepraal van 
het geweld. Mede komt daarbij dat, 
in vergelijking met de revolutio
naire vrijheidsstrijd van andere 
volkeren, er in Vlaanderen veeleer 
een achteruitstelling bestond dan 
een verdrukking, ook nog dat de 
Vlaamsvijandige krachten het nooit 
tot de laatste krachtproef lieten 
komen en gedeeltelijke toegevingen 
deden, telltens de kiemen voor een 

echt revolutionaire toestand aan-
v.'ezig waren. Men moet ver zoeken 
om omstreeks 1925 in de Vlaamse 
strijd enkele luttele, zeer gedeelte
lijke, neigingen tot revolutionaire 
gezindheid te vinden. 

Ook een ander, minder geweld
dadig, middel : de staatsgreep, 
werd In de Vlaamse beweging zo 
goed als nooit overwogen. Vooreerst 
omdat het weinig strookt met de 
Vlaamse, demokratisch Ingestelde, 
geest, vervolgens omdat de eerste 
vereiste tot een staatsgreep : het 
bezetten van sterke machtsposities, 
ontbrak. De Vlaamse strijd was er 
juist op gericht Vlaamse machts-
posUies te bezetten. Slechts in de 
uitzonderlijke omstandigheden van 
de eerste wereldoorlog, in aktivisme 
en in Frontbeweging, werd deze 
mogelijkheid overwogen. 

Onder invloed van de buiten
landse autoritaire stromingen werd 
omstreeks 1925 een meer wettelijke 
vorm van staatsgreep in overweging 
genomen. Zo dacht Van Severen in 
die jaren aan de vorming van een 
sterke kernbeweging, geleld door 
een militie en steunend op een 
krachtige invloed binnen het volk. 
Daar de algemeen sterke druk die 
deze beweging zou uitoefenen op 
het Staatsgezag, zou ze dit dwin
gen haar de politieke macht bin
nen Vlaanderen af te staan. Zo zou 
een Vlaamse politieke macht tot 
.stand komen, langs een soort kort
sluiting om. Te weinig hield van 
Severen rekening met de geestes-
gesteltenis in Vlaanderen en met 
de machtsposities die het Belgisch 
regime bezette, opdat zijn plan zou 
te verwezenlijken zijn. 

Aldus werden door de Vlaamse 
beweging praktisch * nooit geweld
dadige middelen m ogenschouw 
genomen om de politieke macht in 
Vlaanderen te veroveren. Wel be
wijst de geschiedenis dat de Vla
ming niet schroomde zulke midde
len te gebruiken, wanneer het no
dig bleek, maar het volstaat vast te 
stellen dat de Vlaamse beweging 
geoordeeld heeft dat de voorwaar
den liiertoe niet aanwezig waren 
en zij er steeds heeft naartoe ge
streefd de macht m de staat te 
veroveren langs wettelijke weg en 
met de rmddelen die de demokratie 
haar hiertoe bood. 

Er staan voor de Vlaamsgezinden 
in een demokratisch staatsbestel 
twee mogelijkheden open om druk 
uit te oefenen op het centrale 
staatsgezag en het m Vlaamse rich
ting om te buigen : ofwel doorheen 
de volkswil druk uitoefenen op de 
centrale gezagsorganen langsheen 
de volksvertegenwoordiging om, of
wel de Vlaamse druk laten uitgaan 
rechtstreeks van het partijstelsel 
— of het nu de bestaande partijen 
zijn of een eigen Vlaams Nationale 
partij. Andere mogelijkheden be
staan er niet, men mag het keren 
zoals men het wil. 

De eerste mogelijkheid, een aktie 
van de Vlaamse openbare mening 
langs de partijen om, een « volks
beweging » dus, is teoretisch zeer 
goed te verantwoorden, maar moet 
bij nadere beschouwing verworpen 
worden, omdat haar aktie zeer on
rechtstreeks is, vervolgens omdat 
in de bestaande werkelijkheid der 
zaken de eigen macht der partijen 
zo groot is dat zij zich niet of wei
nig laten beïnvloeden. Een recht
streekse aktie van de Vlaams
gezinden binnen de bestaande poli
tieke partijen schijnt veel meer 
uitslag te moeten opleveren, maar 
blijkt in werkelijkheid slechts 
traag en onbruikbaar te zijn, om
dat, zoals gezegd hun macht en 
hun innerlijke struktuur sterk ge
noeg zijn, om de Vlaamse pogingen 
in het partijslib te laten vastlopen. 
In het klaar en realistisch besef 
van de werkelijke politieke verhou
dingen in dit land, is het Vlaams 
Nationalisme dan ook de weg van 
de Vlaams Nationale partijvorming 
ingeslagen, als zijnde de enig realis
tische en de enig afdoende weg die 
naar Vlaamse heropstanding kan 
leiden. 

(Vervolging volgend nummer) 

Amnestie en 
Socialisme 

In ons vorig nummer schreef een gelegenheidsmetlewerker. vraeser lid 

van de socialistische partij onder dezelfde titel over het opportunisme en 

het dogmatisme van de huidige socialisten, lüerbij besluit hij in een derde 

hoofdstuk over hun houdin;;. 

I I I . Hun houding 
Het is ontstellend te zien hoe wei

nig aktivisten van 1914-1918, in de
ze oorlog daadwerkelijke kollabora-
tionisten waren... en hoe nagenoeg 
al hun kinderen met kop en voeten 
In de kollaboratie opgingen. 

Dit aspekt der zaak is nooit ge
noeg belicht geworden. Er is geen 
kaars noch bril nodig om te kunnen 
begrijpen dat diezelfde kinderen 
van de aktivisten zich nooit hebben 
kunnen losmaken van de beklem
mende herinneringen die ze hebben 
van de tijd toen hun vaders de bak 
indraaiden en werden gebroodroofd. 
De zwarte sneeuw dier dagen is op 
hun maag blijven liggen, op latente 
wijze. Het is voor die machteloze 
ooggetuigen een obsessie gebleven 
van 1918 tot 1940. 

De ouden kenden het klappen der 
zweep, het oorlogsopportunisme der 
Duitse bezetters en ze bleven afzij
dig. De jongeren daarentegen zijn 
er ingevlogen met bek en pluimen : 
zij hadden een hemeltergend gele
den onrecht goed te maken, of 
meenden het goed te maken. Dat 
er een paar uitzonderingen zijn, 
verstevigt slechts deze vaststelling. 

Vandaag zijn de zwarten, de si-
mili-zwai-ten en de zwartgemaakten 
zich aan het afsloven voor den bro
de, ze werden vroeg versleten in de 
handicap-koers die struggle for life 
heet. Zij waren niet te Lier en ze 
zullen later ook niet te Antwei)3en 
zijn en evenmin zullen ze nog later 
naar Brussel komen. 

Te Lier waren er hun kinderen en 
hun kinders kinderen (die hoe is 't 
mogelijk : ondereen mekaar vonden 
in alle lagen der bevolking en vanuit 
alle hoeken van het land). Daar wa
ren ook zij die nooit bevrijd werden 
van de obscessie die een zinloze 
epuratie onrechtvaardig en wreed 
heeft geslagen. Zij zijn het die Am
nestie eisen terwijl de te amnestië-
ren zwarte schapen natuurlijk 
thuisbleven. De meesten hebben het 
opgegeven nog in rechtvaardigheid 
te geloven. 

Dat is een aspekt dat de gevoels-
socialisten moesten voelen dwars 
door hun ribbekast heen. 

Zij weten nochtans dat er Recht 
is gesproken zoals in een loterij, zij 
weten ook dat onze ouders geen 
misdaden hebben begaan. Zij we
ten het maar al te wel en geven het 
ook onder 4 ogen toe, dat de uitrus
ting van den Belgiek door diezelfde 
kollaborateurs werd gered, dat de 
Belgise bevolking dank zij hun on
wrikbare hardnekkigheid ten over
staan van de bezetter, het minst 
honger heeft geleden van alle be
zette landen. Zij weten ook dat de 
zogenaamde kollaborerende ambte
naars meer positief, nuttig en op
bouwend werk hebben geleverd dan 
de hele weerstand samen. Niet ie
dereen heeft aanleg om zich te be
perken tot louter negatief werk. 
Voor de geschiedenis telt slechts 
het opbouwende, positieve, het 
nuttige. 

De rechtvaardigheid gebiedt dat 
toegegeven wordt dat de ware mis
dadigers slechts uitzonderingen 
waren, dat er geen honderd
duizenden moeten vereenzelvigd 
worden met de gruwelen van de 

Duitse concentratiekampen. Dat 

zijn massale argumenten die er met 
het haar bijworden gesleurd. Onder 
de gevonnisten en de gebroodroof-
den zijn niet meer misdadigers dan 
onder de verzetslieden. 

De publieke opinie werd eenzijdig 
Ingelicht na de septemberdagen van 
1944; de zwarten hadden slechts 
het reeht hun bek in de pluimen te 
houden. 

Daarom werpen wij onze hand
schoen in de ring : 

d^ar het grote publicum ener
zijds met de grote trom der dema
gogie werd ingelicht over wat men 
noemt da zwarten, anderzijds niet 
voldoende op de hoogte is van wat 
de beroepszwartmakkers hebben 
uitgestookt en daarenboven, weten
de dat de bevolking niet schijnt te 
weten dat de epuratie bij lange niet 
AP is, zelfs in de verste verte niets 
weet van de Belgise heloten, van de 
paria's en de schandalige toestan
den die voortduren, moeten wij het 
publiek inlichten. 

Wij moeten het cpbouwende uitzicht 
belichten dat een vorm was van de 
2g. kollaboratie. Wij moeten het 
bedrog der repressie voor het forum 
brengen en het barbaarse aspekt de£. 
epuratie-tenoren voor het eerst la
ten kennen. Wij moeten voor de pu-
bheke opinie verschijnen met tek
sten die op gemeen krantenpapier 
gedrukt op honderdduizenden 
exemplaren bij iedereen worden ge
bracht. Dat het publiek maar eens 
walge, dat het publiek wete hoe mi
niem klein de clan der ultra's is... 

Er is een ander middel, als de 
wetgevers de individuele moed niet 
kunnen opbrengen voor een aller
noodzakelijkste amnestie-wet : dat 
is een referendum houden over de 
noodzaak ervan. 

Wij kennen mensen, als Kamiel, 
die WEL die individuele moed heb
ben en er mee durven uitpakken. 
Er zijn er nog. 

Kamiel, daarop is nooit tevergeefs 
beroep gedaan om individuele on-
rechtgevallen te helpen rechtzet
ten. Hij loopt niet bhndelings in 
het gareel van zijn partij. Hij is een 
individualist die lak heeft aan par
tij-complexen die het zwijgen op
legt aan het geweten. Kamiel ver
tikt het zelfs zijn partij-cotisatie te 
betalen. Het humanistische socialis
me is blijven leven in deze Uilen
spiegel. 

Kamiel heeft vele adelUtels. Hij 
kan de kroon op het werk zetten 
met verzamelen te blazen voor de 
oude garde van de strijd tegen on
recht. Met enkelen kunnen zij de 
kankerplek der repressie lokaliseren 
en een klein beetje kwaad herstel
len, weer een beetje eenheid bren
gen. België is ten achter bij alle 
landen en onder de socialisteu Zit
ten toch vertegenwoordigers Vc-;:i 
Les droits de 1'homme, zoals s e n a r c 
Rolin ? Daar is Soudan nog die met 
hoofd en fchouders uitsteekt boven 
de laag-bij-de-gronp-e epurators-
tot-in-'t oneindige. 

We staan aan de \ oor', vond van 
een eenmaüing van Europa. Dat de 
Socialisten hun groots verleden ge
denken en een les geven aan de 
farizeeërs : herstel met ons een on
recht in den lande en dat het AM
NESTIE weze ! 

X X X 
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Hel Iwaalfiarig schoolbesland 

USSENKOMST Mr. VAN DER EUT 
Bij de bespreking van het twaalfjarig scheolbesiané in de Kamer v»er 

\ olksvertegeawoordigers hield IVIr. F. Van rfer Eist völgeade tussenkomst : 

Het sctiBoipalct dat op 20 novem-
tjcr 19a8 OEuiert-ekend werd zal on-
getwijleld als een zeer belangrijke 
gebeurtenis in de politieke geschie
denis van Belgié aangetekend wor
den. Dit weid reeds door meerdere 
sprekers beklemtoond. 

De seiaoolkwestie heeft immers 
!n het pelitifik leven vaa ons land 
een zo belangrijke en zo besten
dige rol gespeeld, dat het haast on
gelooflijk voorkomt dat deze kwes
tie thans zou opgelost zijn en de 
schoolvretJe verwezenlijkt. 

Wanneer wij bedenken hoezeer 
de schoolstrijd nauwelijks enkele 
Jaren geleden het land in rep en 
roer bracht en zelfs op de drempel 
van een revolxitionarre toestand, dan 
Is het des te merkwaardiger dat wij 
thans voor dit resultaat staan. 

schoolstrijd, door benadeling of 
beknotting van de ontwikkelings-
mogelijkheden van het onderwijs, 
in welke vorm ook. 

AKe cmderwiis moet zich 
vrij enfpiooien 

Niet sHeen een 

Modtis Vivemif 
Het is zonder meer een feit dat 

de draagwijdte van dit schoolpakt 
veel verder reikt dan een voorlo
pig « modus Vivendi 2> afgesloten 

- om een koalitie-regering mogelijk 
te maken. Het werd ook gans vrij
willig ondertekend door de B.S.P. 
in de oppositie. De verklaringen af
gelegd in deze Kamer door de 
woordvaeirders der partijen laten 
geen twijfel open : men wil voor 
goed een einde maken aan de 
schoolstrijd, men wenst geen 
schoolstrijd meer, nu niet en in de 
toekomst niet. Het schoolpakt werd 
ongetwijfeld ook goedgekeurd door 
de geestelijke overheid van wie het 
vrij, katoiiek onderwijs afhangt. 

De heer Spinoy verwees in dit 
verband naar de nieuwjaarsbood
schap van Z. Eminentie de Kardi
naal; men zou ook kunnen verwij
zen naar het telegram met geluk
wensen gestuurd door Mgr. Daem, 
directeur van het katoiiek vrij on-
*,erwijs, aam minister Van Hemel-
.ijck onmiddellijk na het onderte
kenen van het schoolpakt. 

Het bestand zelf werd aangegaan 
voor een periode van twaalf jaar, 
maar met de bedoeling het na 
twaalf jaar te hernieuwen rekening 
houdend met de verbeteringen die 
op grond van de ervaring wenselijk 
zouden gebleken zijn. Men beoogt 
dus een definitieve regeling Ook de 
inhoud van het pakt wijst hierop ; 
het strekt zich uit tot alle sektoren 
van het onderwijs, het wil een al
gehele regeling van het vraagstuk. 
Het beginsel dat er aan ten grond
slag gelegd werd biedt ook de mo
gelijkheid om aan alle praktische 
problemen, met enige goede wil, een 
oplossing te geven : de erkenning 
van het recht der ouders op vrije 
keuze van het onderwijs dut zij 
aan hun kinderen wensen te ge
ven. 

De erkenning van dit beginsel 
houdt in de erkenning van het 
bestaansrecht in de volle zin van 
het woord van het officieel én van 
het vrij onderwijs. 

De effectieve uitoefening van dit 
recht veronderstelt daarenboveh 
dat de kenze inderdaad ook vrij is 
en niet beperkt of beïnvloed wordt 
door geldelijke of andere offers. 
Het schoolpakt aanvaardt het be
ginsel der schODlgehjkheid in zover 
dat het kosteloos onderwijs gewaar
borgd wordt, ook in ds vrije sciio-
len die hiertoe de nddige toelagen 
zullen ontvangen van de Staat. 

Onze partij, de Volksunie, heeft 
zich steeds op het standpunt ge
plaatst van de volleöige school-
gelijkheid naar Nederlands voor
beeld. 

Wij hebben liet vraagstuk steeds 
gezien van. uit het standpunt van 
het algemeen welzijn. Het algemeen 
welzijn, het welzijn der gemeen
schap wordt niet gediend door 

Wij kunnen niet aanvaarden, als 
nationalisten, dat het met-gelovig 
deel van ons volk uit de nationale 
gemeenschap gesloten wordt, in een 
minderwaardige positie gedrongen. 

Wij kunnen niet aarrvaarden dat 
het officieel onderwijs, het onder
wijs ingericht door de Staat zelf, 
gesaboteerd wordt of in zijn ont-
wikkelin-gsmogelijkiTeden gehin
derd. 

Maar evenmin aarrvaarden wij 
dat het vrij onderwijs, dat in 
Vlaanderen hoofdzakelijk katoiiek 
onderwijs is en alsdusdanig beant
woordt aan het verlangen van de 
meerderheid der Vlaamse ouders, in 
een minderwaardige positie ge
plaatst wordt. 

De opvoeding der jeugd is een te 
belangrijke aangelegenheid en een 
plicht die op de ganse gemeenschap 
rust. De zorg van de Staat voor de 
opvoeding der jeugd moet zich uit
strekken tot alle kinderen, zonder 
discriminaffcie. 

Ook het vrij onderwijs moet in 
de mogelijkheid gesteld worden zijn 
taak in dienst van de gemeenschap 
op volwaardige wijze te vervullen. 

Daarbij heeft de Staat ongetwij
feld het recht en de pUcht te wa
ken over de degelijkheid van het 
onderwijs en de aanwending der 
toelagen. Dit wordt in het school-
bestand ook erkend. 

Zo kunnen wij, ons dan ook op
recht verheugen over het tot stand 
komen van het schoolpakt en het 
goedkeuren. 

Nu wij de overtuiging hebben op 
een keerpunt te zijn gekomen, is 
het ook begrijpelijk dat wij geneigd 
zijn een blik te werpen op het ver
leden. 

Mag ik mij ook enkele bedenkin
gen veroorloven ? 

Men heeft gezegd dat de school-
kwestie ons politiek leven « vergif
tigd » heeft en dat is ongetwijfeld 
juist. Erger nog, naar mijn oordeel, 
is het dat de opvoeding van de 
jeugd door de schoolstrijd zware 
schade geleden heeft en dat de 
school en de jeugd rechtstreeks be
trokken werden in de engste part i j 
politieke strijd. Men kan wel voor
opstellen dat principiële tegen
stellingen ten grondslag lagen aan 
de schoolstrijd — en dat princiepes 
eerbiedwaardig zijn. Maar bewijst 
het huidig schoolpakt niet dat deze 
princiepes een oplossing niet in de 
weg stonden ? En wie zou durven 
ontkennen dat de politieke partijen 
om andere dan principiële redenen 
de schoDikwestie niet wensten op. 
te lossen ? Welke rol lieeft in waar
heid het partijbelang gespeeld in 
deze treurige en beschamende ge
schiedenis ? 

wachts en onverhoopt: de toen reeds 
vermoeide katolieke partij met het 
schoolprobleem een schitterende 
zegepraal verzekerd. Waarom zou 
hij hetzelfde middel tot hetzelfde 
doel ook nu niet beproeven ? > 

Hetzelfde middel tot hetzelfde 
doel werd aangewend en na de ver
kiezingen werd de schoolkwestie te
rug opgeborgen : er werd niet meer 
over gesproken. Vernamen we nu 
ook niet uit de mond van de heer 
Spinoy dat nog in mei 1955 de op
lossing van de schoolkwestie moge
lijk was, maar dat zij gesaboteerd 
werd door de leiders van de C.V.P.? 

Een gezaghebbend m a n als ka
nunnik Simon heeft in zijn boek >.Le 
parti catholique beige » volgend 
wel overwogen oordeel geveld over 
de schoolpolitiek van de katolieke 
partij : 

« L'effort realise en faveur de 
l'enseignement catholique, resultat 
de la position religieuse en flèche, 
prise par Ie parti, a-t-il umqnement 
servi 1'Eglise ? Sans doute, il n'y a 
pas a nier Ie succes de ces écoies, 
leur population majoritaire, les étu
des solides, les Catholiques nom-
breux qui, verses dans la vie, ont 
garde les marques de leur education 
chrétienne et qui, au moins au mo
ment de mourir, se sont retrouvés 
en Dieu; 
mals, que de réactiOHS anticlérica-
les furent causées par Topposition 
trop systématique du parti catho
lique aux écoies ofticielles ! L'école 
catholique a sauvé beaucoup d'a-
mes; mais l'attitudê scolaire du 
parti catholique en a lait un champ 
cios de luttes politiatfes. et elle a 
cristalisé les exigeiibes antichré-
tiennes des gauches. » 

En — om rechtvaardig te zijn — 
waxen de bedoelingen van de linkse 
partijen ook niet ingegeven door 
partijpolitieke overv,i^ingen ? Heb
ben wij de stelling niet horen ver
dedigen dat de olficiele school het 
wapen moest zijn om de doorbraak 
van de linkse partijen in Vlaande
ren te bewerken ? 

Men heeft de school willen in
schakelen in de partijstrijd, zonder 
rekening te houden met het alge
meen belang van de natie. 

Het is te hopen ÓPX drt nu tot het 
verleden behoort en wij kunnen ons 
slechts verheugen over het feit dat 
elke pohtieke activiteit en propa
ganda voortaan verboden zullen 
zijn, zowel in de vrije al» m de offi
ciële onderwijsinrichtiagen. 

Wij hopen dat hier de hand zal 
aan gehouden worden en dat de 
Minister van Openbaar Onderwijs 
deze bepaling zal doen naleven 

Dan zullen de treurige en diep-
beschamende feiten die wij beleefd 
hebben bij de laatste verkiezingen, 
toen de kinderen tegen hun ouders 
opgemaakt en uitgespeeld werden, 
zich niet meer herhalen. 

De bevredigende optessing van de 
schoolkwestie is naar mijn mening 
van zeer groot belang voor de demo-
kratisering van het onderwijs, voor
al dan in Vlaanderen. 

van waar 53 % van de belgische 
miliciens afkomstig zijn en die 56 % 
van de ouderdomsgroep van 15 tot 
19 jaar huisvesten, leveren slechts 
38 % van de universiteitsstudenten. 

Om een toestand te bereiken 
vraarbij 1.060 Nederlandssprekende 
miliciens evenveel universitair gedi
plomeerden zouden tellen als op dit 
ogenblik het geval is per duizend 
Franssprekenden, zouden er 23.675 
Nederlandssprekende universiteits
studenten moeten zijn. Welnu, in 
1957-58 waren er 9.945 of nog niet 
eens de helft. 

Deze toestand is ontstellend : 
voor de toekomst van de Vlaamse 
volksgemeenschap, voor de sociaal-
ekonomische opgang van deze ge
meenschap, voor de ontwikkeling 
en de bloei van de Nederlandse kui
tuur in Vlaanderen is dit feit van 
doorslaggevend belang. 

De oorzaken van deze toestand 
moeten opgespoord worden en de 
verantwoordelijkheden vastgelegd. 
Maar één ding is zeker : het is mis
dadig zich te verzetten tegen de 
uitbreiding van hel onderwijs, vrij 
of officieel, in de Vlaamse gewesten 
ten overstaan van dergeUjke nood
toestand. 

Vlaanderen is zwaar benadeeld, 
ook op het gebied van het onder
wijs dat van zo grote betekenis is 
voor de toekomst. 

Er moet een inspanning gedaan 
worden om deze achterstand in te 
lopen en dit zowel door het officieel 
als door het vrij onderwijs. 

In dit verband moet ook de idee 
weerhouden worden van de oprich
ting van een nieuwe Vlaamse uni
versiteit te Antwerpen. 

Laat ons echter terugkeren tot 
het wetsontwerp dat wij te bespre
ken hebben en waarover ik toch nog 
een en ander te zeggen heb. 

aangewend voor de schoolinrich-
ting waaraan zij toegekend en uit
betaald worden. 

Nu is het wel zo dat toch in de 
eerste plaats de taalwetgeving zelf 
dient verbeterd te worden. Waar-~ 
toe ik overigens een wetsvoorstel 
ingediend heb. 

Sfatttut voor iret 
personeel 

Wat ik eek zeer gelukkig acht is 
het vo©ruitzieht dat een statuirt 
voor het personeel van het vrij ge
subsidieerd onderwijs in het VOOTT-
uitzicht gesteld wordt. Het school-
ipakt zelf voorziet een termijn van 
twee jaar voor het uitwerken en 
uitvaardigen van dit statuut. In het 
wetsontwerp werd deze termijn 
niet overgenomen. Ik hoop niette
min dat het beloofd statuut er bin
nen de twee jaar zal komen. 

Daardoor zal een einde gesteld 
worden aan de ongelooflijke Vi'ille-
keur waaraan dit personeel bloot
gesteld was en is. Het is onaanvaard
baar dat bedreiging met broodroof 
aangewend wordt om het perso
neel der vrije scholen te verplich
ten in het C.V.P.-gareel te lopen, 
zoals dit nog in zeer recente pe
riode gebruikelijk was. 

Het zal nog een zware inspan
ning vragen om slechte gewoonten 
af te leren en de partijpolitiek te 
bannen uit de scholen. Toch is dit 
nu een verplichting en een nood
zakelijkheid indien men werkeLrjk 
de definrtieve oplossing van de 
sclioolkwestie wenst. Eemeder moet 
hier zijn verantwoordelijlcheid be
seffen. 

Brus?ef 

Vbanderen en Wallonië 

Misbrmk 
Hoe dikwijls heeft de katolieke 

partij de schoolkwestie niet mis
bruikt om electorale suksessen te 
boeken ? Ik denk hier aan sommige 
uitlatingen van Woeste in verband 
niet de schoolkwestie en het belang 
van de katolieke partij. 

Ik denk aan zekere passages uit 
de mémoires van wijlen Philip Van 
Isacker, 

In verband met de verkiezingen 
van 1932 die door de toenmalige 
katolieke eerste minister de Bro-
queville in het teken gesteld wer
den van de strijd om « de ziel van 
het kind > schrijft de heer Van 
Isacker : 

< Een paar Jaar voor de oerlog 
had hij ( = de Broquevine) onver-

De laatste tijd werd van verschil
lende zijde de aandaciit gevestigd 
op de ontstellende wanverhouding 
tussen het aantal Nederlandsspre
kende en Franspreken^ studenten 
in het middelbaar en hoger onder
wijs. Ik voor mij geteof dat deze 
wanverhouding de normale weer
slag is van de ongimstige en min
derwaardige positie van de Vlamin
gen in dit land, van de lagere lo
nen en de lagere levensstandaard 
in het Vlaamse land. Doch ook wel 
van de schoolkwestie : de offers die 
de Vlaamse ouders moesten brengen 
om hun kinderen op te voeden in 
katolieke anderwij sinrichtingen wa
ren zwaarder. 

In een studie van de hand van 
Prof. Coetser, van de Eijksuniver-
siteit te Gent, worden treffende cij
fers gegeven in verlmnd met de 
acttterstand van imt Vlaamse land. 

De provincies Antwerpen, Lim
burg, Oost- en Wesfc-Vlaamdören, 

Men heeft wel zeer sterk de na
druk gelegd op de vrijheid van keu
ze der ouders die moet gewaarborgd 
worden door de oprichting van 
scholen, daar waar deze nodig zijn 
om deze keuze mogelijk te maken. 

Mag ik in dit verband de aan
dacht vestigen op de toestand van 
de Vlaamse ouders in de Brusselse 
agglomeratie : zij hebben zelfs de 
wettelijke verplichting hun kinde
ren naar Vlaamse scholen te stu
ren. I>laar deze Vlaamse scholen 
ontbreken dikwijls of zijn verafge
legen van de woonplaats der ouders. 
Het is dus zeker aangewezen dat 
zou voorzien worden in de nodige 
scholen en klassen voor Vlaamse 
kinderen. 

Ik hoop ook maar dat de mededin
ging in de ontduiking der taalwet
geving tussen het vrij en het offi
cieel onderwijs zal ophouden, ver
mits men nu toch akkoord schijnt 
te zijn om de wedijver te beperken 
tot de degelijkheid van het onder
wijs dat verstrekt wordt. 

Wat de naleving der taalwetten 
betreft, dit blijft, zoals in het ver
leden, een voorwaarde om te kun
nen genieten van staatstoelagen. 
De ervaring heeft ons echter op dit 
stuk zeer argwanend gemaakt. 

Frans onéerwifs in 
Vlaanderen 

De Vlaamse provincies stelden 
het verlenen van toelagen afhan
kelijk van de voorwaarde dat het
zij in dezelfde gebouwen, hetzij in 
andere gebouwen door dezelfde di
rectie geen onderwijs ingericht 
wordt in strijd met de taalwet
geving. 

Deze voorwaarde was dus strenger 
en het is te betreuren dat zij niet 
overgenomen werd. Men moet de 
onrechtstreekse subsidiëring van 
scholen of klassen die niet in orde 
zijn met de taalwet onmogelijk ma
ken. 

Dit kan misscliien bereikt wor
den door een streng toezicht op de 
naleving van artikel 37 dat voor
schrijft dat de werkings- en uit
rustingstoelagen moeten worden 

Fviesterferaars bcna^eelct 
Om te eindigen zou ik mij nog 

willen aansluiten bij hetgeen de 
heer Huysmans m de Commissie 
gezegd heeft, volgens de pers, in 
verband met de loondiscriminatie 
ten nadele van de geestelijken 
f priesters en kloosterlingen). 

Dit is kleinzielig, omdat deze 
mensen in alle opzichten behan
deld worden als gewone, ongehuwde 
burgers : zowel op fiskaal gebied 
als' op het gebied van de sociale 
lasten en verplichtingen. Waarom 
hen dan ook niet op dezelfde voet 
stellen wat hun wedde betreft ? 
< Voor geiijk werk gelijk loon > of 
-< Gelijkheid vooi allen > zijn slo-
gMis die niet gans zonder, zin en 
betekenis zijn, alleen maar dien
stig voor propaganda. 

Ik zal zo boosaardig niet zijn 
hier de vraag te stellen waarom de 
partijen die zichzelf <•< nationaal > 
noemen hun houding herzien heb
ben en het schoolpakt goedgekeurd. 
Laat ons maar hepen dat het niet 
eens te meer is uit partij-politieke 
overwegingen, maar uit een reële 
bezorgdlieid voor het nationaal be
lang. Dat de overgrote meerder
heid van de bevolking deze oplos
sing met tevredenheid aanvaard 
heeft lijdt wel geen twijfel. 

Het schuoolpakt, al is het nog niet 
de volledige, definitieve, ideale op
lossing, weze niettemin voor de 
toekomst een verworvenheid waar
aan niet meer zal geraakt worden. 

De partij die het zou wagen de
ze verworvenheid in het gedrang te 
brengen en de schoolstrijd opnieuw 
te openen, moet er zich aan ver
wachten een odium op zich te laden 
dat zwaar betaald zal worden. 

Het land gaat nu een grote in
spanning doen, een financiële in
spanning in de eerste plaats, voor 
de uitvoering van het schoolpakt. 
Deze inspanning is gewettigd, is 
noodzakelijk zelfs met het oog op 
de toekomst. 

Grote verwachtingen werden 
hier uitgesproken. Ik sluit er mij 
bij aan, maar ik wens er, om te 
eindigen, aan toe^ voegen : men 
eerbiedige het bestaan in dit land, 
in deze Staat van twee kuituur-
gemeenschappen en men vergete 
nooit dat niets goeds te verwach
ten is van een Mischkultur. Kul-
tum" is steeds geweest en zal steeds 
blijven, naar het woord van Her-
dex : de hoogste bloei van een volk. 
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Volgens «Hef Laaiste Nieuws» 

Verheugend verschijnsel 
De schitterende wisselwerking, 

welke vóór de oorlog bestond tus
sen de Vlaams-nationale partij en 
de kultuurverenigingen werd her
nomen. 

Zoals in nummer 4 van de Volks
unie van dit jaar uitgelegd werd in 
het artikel « Drukkingsgroepen 
NU » was het inderdaad spijtig dat 
deze wisselwerking niet meer be
stond met het gevolg dat veel ak-
tle onvruchtbaar bleef. 

De C.VP.-bladen trachten wel de 
aktie van de kultuurverenigingen 
als « hun » gemeenschappelijke ak
tie voor te stellen, maar de Vlaming 
die tot de nuchteren behoort, be
seft dat de C.V.P. enkel verheugd 
Is, omdat ze niet anders kan dan 
zich verheugd voor te doen. 

Wat ons in de Volksunie werke
lijk verheugt is dat, dank zij de 
werking van de kultuurverenigin
gen, weer alles zal mogelijk worden 
in Vlaanderen. Er zal kunnen be
toogd worden voor amnestie, voor 
werk in eigen streek, en tegen ver
valste talentellingen. Vlaanderen 
zal weer kunnen levensblijken ge
ven. 

DAT is wat de Volksunie verlangt 
en met liefde zullen haar aanhan
gers mee betogen en in de voorste 
gelederen staan. 

Als de C.V.P.-voormannen zoals 
Verroken, Lindemans, Kiebooms, 
Delwaide, Dries Claeys, Dewulf 
e.a. nu ook de moed hebben niet 
alleen om met de kultuurvereni
gingen mee op te stappen in de be
toging voor amnestie, maar ook om 
er in Parlement en Senaat voor te 
ijveren, dan gunnen wij hen gerust 
het pretje van te praten over 
< HUN » gemeenschappelijke aktie. 
Want, voor ons is het niet de par
tij , maar het Vlaamse volksbelang 
dat telt. 

M. L. - Student - Leuven. 

Zo kan dat nooit 
veranderen 

Minister Gilson heeft natuurlijk 
met geen woord gerept over de er
barmelijke toestanden in het Mili
tair Geografisch Instituut, waar 14 
Walen onder dekmantel van een 
speciaal statuut binnengeloodst 
werden bij het zogenaamde weten
schappelijk personeel. Daarbij 
dient — we geven toe — één Vla
ming gevoegd. Verder sprak hjj ook 
niet over het wonderbare feit dat 
er in deze dienst, waar volgens de 
taalwet evenveel Vlamingen moe
ten werken als Walen, ruim hon
derd Vlaamse betrekkingen bekleed 
worden door Walen. 

Minister Gilson geeft toe dat er 
bij de hogere officieren haast geen 
Vlamingen zijn; dat zal volgens 
hem verbeteren omdat er inderdaad 
bij de lagere officieren een beter 
evenwicht bestaat. 

Kan hij echter uitleggen waarom 
bij de bevorderingen zeer dikwijls 
Vlaamse officieren van merkwaar
dige kwaliteit voorbijgestreefd wor
den door officieren, die vooral uit
blinken door mondkennis ? 

De reden waarom de Walen be
voordeeld worden is te vinden in 
het feit dat over hun benoeming 
beslist wordt door... Walen. 

Op die manier en tegen het hui
dige ritme zijn we binnen honderd 
jaar nog niet gekomen tot gelijk
heid. 

Reken maar uit hoeveel miljoe
nen de Vlaamse volksgemeenschap 
op die wijze alweer verliest. En be
wonder de Vlamingen, die schaap
achtig blijven vertrouwen hebben 
in het bestaande stelsel. 

Slechts één radikaal geneesmiddel 
kan helpen : federalisme ! 

H V. - Ronse. 

Scheuring in de C.V.P. ? 
door Marcel De Luyck 

Het lijkt ons bijzonder interes
sant van de C.V.P.-actie over het 

laatste jaar eens van nabij te be
kijken en dit met het oog op de 
toekomst. 

Vóór de parlementsverkiezingen 
van juni 1958, was er in Vlaande
ren niemand die nog mocht twijfe
len aan de eerlijkheid van de C.V.P. 
in Vlaams opzicht. 

Kwam zij aan het bewind, dan 
was de zetelaanpassing, de oplos
sing van de repressie, het taalpro
bleem, de oprichting van doel
matige kultuurraden en zomeer 
slechts een kwestie van tijd. Al de
ze problemen zouden onmiddellijk 
en zonder aarzelen op de agenda 
gekomen zijn. Hieraan twijfelen 
was doodzonde. Gans hun verkie
zingsstrijd stond daar borg voor. 

Kwamen dan de verkiezingen, 
met een grootse overwinning voor 
de C.V.P. Volstrekte meerderheid in 
de senaat ! Doch zij vonden geen 
partner voor de Kamer van Volks
vertegenwoordigers Misschien wa
ren ze te veeleisend ? Het is moge
lijk, één zaak is zeker, nl. dat we 
na enige weken een homogene 
C.V.P. regering konden begroeten. 
En hier was reeds de eerste valse 
noot hoorbaar. De C.V.P. had t i j 
dens haar kortstondig homogeen 
bewind gemakkelijk enkele popu
laire maatregelen kunnen nemen 
en daarna op herverkiezingen aan
sturen, om ook in de Kamer de vol
strekte meerderheid te behalen. 
Hieraan twijfelde toen niemand. 
Zij hebben echter de volstrekte 
meerderheid in de twee kamers niet 
gewild, want een partij die homo
geen regeert kan immers haar on
macht nooit aan een andere partij 
wijten, eenvoudig omdat er geen 
is. Er bleef voor formateur Eyskens 
dan ook maar één mogelijkheid 
over : een partner zoeken, die ze 
uiteindelijk vonden in de persoon 
van de liberalen. Het is echter vol
komen logisch dat een kleine partij 
zoals de liberalen uit een dergelijk 
bondgenootschap het maximum 
zou trachten te halen. Hun 
conditio sine qua non was dan ook: 
de provinciale apparentering. Door 
deze wijziging van de kieswet wordt 
een gedeelte van het onrecht, dat 
er in bestaat de kleine partijen te 
kelderen door een onrechtmatge 
zetelverdeling goedgemaakt 

In de voorbije maanden nu werd 
de regering gedwongen van een 
ganse reeks inpopulaire maatrege
len te treffen als gevolg van de 
economische recessie. 

De huidige slogan van de C.V.P. 
i.s dan ook : geen herverkiezingen 
ten koste van wat dan ook. Maar 
ook de liberalen zijn absoluut niet 
dom, zij profiteerden van deze 
vrees om gauw een wetsontwerp 
in te dienen dat hun provinciale 
apparentering tot doel heeft. En 
dit moet nog voor het groot verlof 
goedgekeurd. Want redeneren de 
liberalen, als wij wachten zoals de 
C.V.P. het ons vraagt tot in 1962 
om dit ontwerp te doen stemmen, 
dan is het zeer goed mogelijk dat 
de huidige recessie voorbij zal zijn, 
en zullen wij over drie jaar in een 
hoogconjunktuur op de C.V.P. nog 
kunnen rekenen ? Want deze eco
nomische welvaart zou wel eens 
vanwege de C.V.P. kunnen gepaard 
gaan met een reeks populaire maat
regelen, die de C.V.P. opnieuw in 
een veel gunstige daglicht zou 
stellen. Neen, het is nu buigen of 
breken... 

De som van dit alles is dat de 
eenheid in de C.V.P. dreigt teloor te 
gaan. 

Want ook zij hebben een kleine 
berekening gemaakt die als resul
taat gaf : wij moeten een wetsont
werp stemmen dat er in de grond 
toe strekt ons zelf uit het parlement 
te doen buiten wippen. Hiervoor 
zal er nooit een CV P.-meerderheld 
gevonden worden. Hetgeen buiten
staanders best begrijpen... 

Wij zullen afwachten en zien hoe 
de zaken zullen evolueren. Wij 
blijven echter bij onze mening, die 
we reeds In een vorig artikel te 
kennen gaven; de tijd van de uni

taire partijen in België loopt ten 
einde. Een land met twee kuituur-
groepen, waarvan de belangen 
maar al te dikwijls tegenover el
kaar staan, kan niet doel
matig door unitaire partijen gere
geerd worden. Vroeger was dit mo
gelijk, omdat de Vlaamse volks
gemeenschap steeds de rol van mee_ 
loper toegemeten kreeg. Nu deze 
laatste echter zelf eisen begint te 
stellen, moeten er onvermijdelijk 
scheuringen volgen, die enkel het 
uiteindelijk doel van de Volksunie, 
het federalisme, kunnen bespoedi
gen. 

Marcel De Luyck - Oetingen. 

Werk voor de Minister 

van Middenstand 
De handelaars hebben de wette

lijke verplichting'de kopers voor te 
lichten en duidelijk prijs en aard 
van de te koop gestelde waren aan 
te tekenen. 

Me dunkt dat dit wettelijk voor
schrift in het Brusselse nog geen 
klein beetje overtreden wordt. 

De meeste handelaars voldoen er 
slechts voor de helft aan dit voor
schrift, dat zeer logisch is en opge
legd werd in het belang van de ko
pers en de verbruikers. 

Immers, door hun waren enkel 
in het Frans aan te tekenen en er 
de prijs enkel in het Frans van 
kenbaar te maken, verwaarlozen 
deze handelaars hun plicht tegen
over de Vlaamse klanten. 

Het lijkt me werl^ehjk nuttig op 
dit gebied aan onze minister van 
Middenstand en aan zijn diensten 
de vraag te stellen of het, in het 
belang van de verbruikers en de 
kopers in het Brusselse niet nodig 
zou zijn volstrekte tweetaligheid te 
eisen op alle aankondigingen van 
de prijzen en van de aard der ten
toongestelde waren ? 

V. V. - Eisene. 

LANDBOUWPOLITIEK IN ONS 

LAND EN ELDERS 

Onderstaande tekst is een uit
treksel uit een artikel « De Dullse 
Landbouwpolitiek » verschenen in 
« De Zondag in Limburg », het zon
dagsblad van « Het Belang van 
Limburg » van 26 april 11. 

De Duitse 
Landbouwpolitiek 

Het Duitse « grüne plan » is een 
extra-hulpfonds ten behoeve van 
de Duitse landbouw, naast de ge
wone begroting van landbouw, en 
beloopt 1-314 miljoen D. M. of ca 
15.600.000 F. 

Terwijl aldus zeer belangrijke 
bedragen worden aangewend om de 
kwaliteit van de Duitse landbouw
bedrijven te verbeteren, is ter ge
lijker tijd de belastingsdruk op het 
agrarisch bedrijf sterk verminderd. 
Het behoeft dan ook geen verbazing 
te wekken, dat Minister Lübke ter 
gelegenheid van de « groene week » 
te Berlijn mededeelde, dat aan de 
daling van het landbouwinkomen 
een einde was gesteld, en dat reeds 
een lichte stijging was verkregen. 

Wij hebben dit artikel willen aan
halen om het te stellen tegenover het 
Belgisch landbouwbeleid. Toegeirast 
op Belgische schaal zou het groene 
plan voor de Belgische landbouw 
een extra-hulp betekenen van meer 
dan 2 miljard B. Fr. Er is wel eens 
gesproken van 1 miljard méér per 

Volgens dit voorzichtige dagblad, 
dat we veel meer Vlaamse kruim 
toewensen, zou Frans Van Cauwe-
laert lid zijn van de Belgische So
cialistische Partij . Zo tenminste 
schreef het in een verslag over een 
of andere vergadering van een 
Europese Organisatie. 

Al betekent dat een geweldige 
flater op papier, toch mag Frans 
Van Cauwelaert zeker aangezien 
worden als een van de beste wer
vende leden van de B.S.P. 

Met De Schrijver, De Vleeschou-
wer en al de staatskatolieken, die 
in Londen medezeggingschap had
den over de repressiewetten is Frans 
Van Cauwelaert verantwoordelijk 
voor de doorbraak van het socia
lisme in streken, waar het normaal 
nooit een kans zou gekregen heb
ben. 

Door toe te laten dat de repressie 
het vlaams-nationalisme uitscha
kelde, hebben zij in Limburg, in de 
arrondissementen Turnhout, Me-
chelen, Sint-Niklaas, Aalst, enz., de 
poorten wagenwijd opengezet voor 
het socialisme. Deze partij, die 
meestal slechts beschikte over zeer 
povere propagandisten, kreeg, nu 
het nationalisme uitgeschakeld was, 
een onverwachte kans. 

Hierover zouden we nog een 
kruisje kunnen maken, als diezelfde 
heren niet doorgingen dezelfde fout 
te maken. In plaats van in hun dag
bladen een doeltreffende strijd te
gen het socialisme te voeren, rich
ten ze voortdurend alle pijlen te
gen de Volksunie. 

Was het bv. Lode Kiebooms niet 
die verklaarde dat het beter was h-
beraal of socialist te stemmen 
dan... Vlaams-nationalist ? 

Nochtans, zou men uit bezorgd
heid voor ons geloof alleen al moe
ten verlangen dat de mensen, die 
onmogelijk met de C.V.P. kunnen 
vrede nemen — dat er zo tiendui
zenden zijn is maar al te best te be
grijpen als men sommige C.V.P-ers 
aan het werk ziet ! — hun stem 
zouden uitbrengen op «en partij. 

jaar voor de landbouw, maar dit 
was voor de verkiezingen .. 

Het Nederlandse landbouw-egali-
satiefonds beschikt over 6,5 miljard 
Belg. F. 

Zal België in die voorwaarden 
ooit een kans krijgen in de land-
bouwvoortbrengst van de Euro-
markt ? Wanneer zal in België eens 
een gedurfde landbouwpolitiek ge
volgd worden, om aan de boeren de 
standing te geven die zij verdie
nen. Misschien wanneer het te laat 
zal zijn, zoals voor de steenkolen ! 

Onze lezers zullen merken dat 
hier niets anders geschreven wordt 
als hetgeen wij in dit blad de jong
ste jaren schreven over onze land
bouwpolitiek. 

Men stelle de humor op prijs van 
dit C.V.P.-blad dat zelf de gek 
houdt met zijn eigen verkiezings
beloften : 1 miljard voor de boe
ren. 

Wanneer zullen onze boeren op
houden hun vertrouwen te schen
ken aan die C.V.P.-bedriegers. Wan
neer ze hun boerderijen zullen 
hebben moeten opdoeken ? 

Etterende wende 
Volgende brief nemen we over 

uit « Raak » het K.W.B.-maandblad 
(maart-nummer). De ontnuchte
ring over de C.V.P. is in aantocht. 
Als de inzender echter denkt dat 
het A.C.V. z?a helpen vergist hij 
zich eens te meer. Ook die ontnuch
tering zal nog moeten volsren «'''•• bü 
bij ons zal komen. 

die uit haar aard niet anders kan 
zijn dan.verdraagzaam. 

Zoals Woeste minstens een vier
de van het Vlaamse volk weggejaagd 
heeft van de godsdienst, zo dreigen 
de jongste partijkatolieke drijve
rijen tegen het vlaams-nationa
lisme tienduizenden goedmenenden 
te vervreemden van de kerjc. 

Dat zijn feiten. De belangrijkheid 
kennende van één ziel, die voor het 
geloof kan verloren gaan door on
voorzichtige politiek, menen wij 
dan ook dat ook op dat gebied een 
voorzichtige « disengagement » — 
politiek — om een geleerd Ameri
kaans woord, dat sedert de laatste 
Berlijnse krisis in de mode kwam, 
te gebruiken — zou moeten toege
past worden. 

Van Cauwelaert, De Schrijver, 
Kiebooms en hun partij zijn het ge
loof niet; zij hebben geen recht op 
speciale bescherming van Monsei
gneur Cruysberghs of andere proos
ten van katolieke aktiegroeperin-
gen. Zij hebben geen recht op 
gildezalen of patronaten, tenzij de 
Volksunie er tegen dezelfde voor
waarden ook gebruik mag van ma
ken. Voor hen mag in geen enkele 
school een bizonder gebed ge- ' 
vraagd worden, tenzij terzelfdertijd 
ook een gebed gevraagd wordt voor 
onze partij, die minstens zo ver
draagzaam is als de C.V.P. en waar
van de leiders het nooit in hun 
hoofd zullen halen om eender welk 
bovennatuurlijk belang te onder
mijnen of te schaden. 

Van het vlaams-nationalisme kon 
vóór 1940 gezegd worden dat het 
verhinderd heeft dat het socialisme 
op vele plaatsen doorbrak; van de 
staatskatolieken kan in volle waar
heid getuigd worden dat het door 
zijn hatelijk strijdvoeren tegen 
priester Daens en het vlaams-natio
nalisme, nu tegen de Volksunie, de 
weg vrijmaakte en nog vrijmaakt 
voor een verdere doorbraak van het 
socialime. DAT is de waarheid. 

Nationalist, die anders 
socialist zou zijn - Mol. 

Vruchteloos wachten zij — de 
velen die door de repressie onrecht
vaardig werden getroffen — op een 
edelmoedig gebaar van de regering, 
doch dit wachten wordt niet beant
woord. 

Reeds meer dan een halt jaar 
zijn de verkiezingen voorbij zonder 
dat door de regering een enkel ge
baar werd gedaan om aan die toe
stand te verhelpen. 

Vermits het ministerie van Jus
titie nu in handen werd gegeven 
van de Heer Merchiers, welke voort
gaat met de haat tussen wit en 
zwart aan te wakkeren, is er geen 
hoop op een vlugge en bevredi
gende oplossing van de repressie
problemen. 

Hebben wij als KWB-organisatie 
niet de plicht deze vrienden te hel
pen en mede te werken om samen 
die christelijke gemeenschap te 
verwezenlijken die zo nodig is om 
schonere en betere mensen te vor
men. 

Kan ons blad « Raak » geen ei
sen stellen op dit gebied ? 

Ik meen dat wij allen samen be
kommerd moeten zijn om het lot 
van die vele arbeiders die nog 
steeds de gevolgen moeten dragen 
van politieke misstappen, waar
voor zij dikwijls zelf niet verant
woordelijk zijn. 

Waarom geen amnestie eisen 
voor al die kleine gevallen welke 
met het gemeen recht niets te ma
ken hebben en welke slechts een 
dwaling van oordeel daarstellen. 
Het is de enige maatregel waardoor 
in enige mate kan recht gezet wor
den wat misdaan werd. 

Er moet een einde komen aan 
een repressieperiode, die al te lang 
als een etterende wonde het maat
schappelijk leven in ons land blijft 
vertroebelen. 

E. V. - Kessel-Lo. 
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Cezeffig samenzijn 
Door de Antweipse propagandis

ten werd een gezellig samenzijr^ 
aangeboden aan Volksvertegenwoor
diger en Mevrouw Frans van der 
Eist. 

Onder de ruim honderd aanwezi
gen bevonden zich, benevens de ge-
huldigden. Dr. Rik Ballet, oud-volks-
vertegenwoordiger, Mevrouw en 
Ward Rolus, provincieraadslid, Ar
thur Heylen, oud-bestendig afge
vaardigde en zijn broer Jozef, Mr. 
Hugo Schiltz, Juul Dillen, gemeen
teraadsleden, Wim Jorissen, alge
meen sekretaris, Rudi Van der Paal, 
algemeen propagandaleider, Me
vrouw en Reimond Mattheyssens, 
arrondisesmentsvoorzitter, C y r i e 1 
Rousseau, Albert Eyckerman, Rik 
Decleir, evenals een simpatieke af
vaardiging van de V.M.O.-Gent. 

Wegeas zroare famllierouw waren 
Dr en Mw Leo Wouters belet te ko
men, terw^ijl Karel Dillen, provincie
raadslid Benoit Ceuppens, en Carlo 
de Ridder zich wegens ziekte had
den laten verontschuldigen. 

Als eerste tafelredenaar bracht 
Wim Maes, provinciaal leider van 
de propagandisten, in eenvoudige 
woorden een zeer hartelijke hulde 
aan Frans Van der Eist voor het 
schitterend werk dat hij ten bate 
aan de partij presteerde. 

Na hem huldigde Dr Ballet in een 
heerlijk geïmproviseerde rede voor
eerst Rudi Van der Paal en de Ant
werpse propagandisten voor het ge
leverde werk tijdens de twee verkie
zingskampanjes van 1958. Zich na
dien speciaal tot Frans van der Eist 
richtend verklaarde hij, dat het 
dank zij Meester vaji der Eist is dat 
de partij weer overal over het nodi
ge krediet beschikt in het Vlaamse 
land. 

Als derde spreker sloot dhr Rei-
mond Mattheyssens zich aan bij de 
huldeblijken van de vorige sprekers. 

Tenslotte kwamen, zeer hartelijk 
toegejuicht door de aanwezigen, 
Wim Jorissen en advokaat Schiltz 
aan het woord. 

De gehele avond verliep in een 
allerbeste stemming. 

De tombola kencle een reuzesuk-
ses en mooie prijzen werden aan de 
man gebracht. 

Mevrouw van der Eist mocht een 
daverende ovatie in ontvangst ne
men toen Wim Maes haar namens 
de propagandisten heerlijke lente-
bloemen aanbood. 

Ja, werkelijk, te Antwerpen groeit 
en bloeit de Volksunie... 

J.F. 

Arrend issemeni-sbestuur 

Het arrondissementsbestuur vttn 
Antwerpen vergaderde onder voor
zitterschap van Reimond Mattheys
sens. 

De verdere organisatie van de af
delingen Edegem, Kontich, Bors-
beek, Rupelstreek, Hove alsmede 
van de gemeente Ranst werd er be
sproken. 

Edegem 

Woensdag 25 maart 11. werd te 
Edegem met een nieuwe afdeling 
van wal gestoken. Deze eerste ver
gadering werd geopend door gouw-
voorzitter Reim. Mattheyssens die 
in een korte toespraak het doel en 
het programma van onze jonge 
partij belichtte. De opkomst be
looft voor de verdere werking. Het 
toestuur werd samengesteld uit en
kele jonge mensen, wie het aan 
•werklust niet ontbreekt. Vóór de 
volgende ledenvergadering van 29 
april e.k., zullen alle goedgezinden 
van wie we de adressen bezitten 
aan huis bezocht worden. 

Het sekretariaat is gevestigd bi] 
E. Vanderbruggen, Smolders Block-
straat. 26. te Edegem-Elsdonk. 

Dr Borms-Mis 

Cp 12 april, juist dag op dag , de 
dertiende verjaardag van de moord 
op Dr August Borms, vond op ini
tiatief van de Pallieters de jaar
lijkse rouwdienst plaats, die door 
ruim zevenhonderd Vlamingen werd 
bijgewoond. 

Onder de aanwezigen noteerde 
men de heren Reimond Mattheys
sens, arrondissementsvoorzitter, Ru
di Van der Paal, arrondissements-
sekretaris en algemeen propagan
daleider, Wim Maes, provinciaal 
leider van de propagandisten, de 
provincieraadsleden Ward Rolus en 
Benoit Ceuppens, de gemeenteraads
leden Juul Dillen en advokaat Hu
go Schiltz, schepen Louis Roosens, 
en tal van bestuursleden van de af
delingen van de Volksunie. 

Nadien werd een roerende bloe
menhulde gebracht aan het graf, 
waar Dr en Mevrouw August Borms 
rusten. 

Merksem 
De arrondissementsraad van Ant

werpen ontving in dank een gift 
van" duizend frank als bijdrage van 
de afdeling Merksem voor de arron-
dissementele kas. Beste dank hier
voor. 

De bekende en simpatieke groep 
-< De Pallieters » schonken voor het 
Amnestiefonds een gift van vijf
duizend frank. Deze werd door dhr 
Cyriel Rousseeu overhandigd aan 
Rudi Van der Paal, voorzitter van 
het inrichtend komitee van de Am-
nestiedag van 5 april. 

Deurne 
De afdeling Deurne, die flink 

werk verrichtte tijdens de twee 
laatste verkiezingskampanjes, dit 
onder de bezielende leiding van 
Carlo de Ridder en Gerard van 
Craenenbroeck, vergaderde om de 
verdere aktiviteiten grondig te be
spreken. Dhr Storme werd tot voor
zitter aangesteld. 

De Vlaamse Kring huldigt 
Renaat Veremans 

Door een zeer spijtig toeval vond 
zaterdag 11. niet alleen het tweede 
groot Avondfeest plaats van de 
Vlaamse Krin3-Antwerpen, maar 
gaven de simpatieke Pallieters en 
de Hansakring eveneens een slui
tingsbal. 

Goddank, deze drie verenigingen 
kenden wat betreft opkomst ieder 
eea overweldigende belangstelling. 

De Vlaamse Kring wenste het 
winterseizoen te besluiten met een 
gemeend huldebetoon aan Meesier 
en Mevrouw Renaat Veremans, dit 
ter gelegenheid van de 65ste ver
jaardag van de geliefde toondich-
ter. 

Ruim 1200 Vlamingen uit de 
Scheldestad vulden de feestzaal 
Palladium toen Meester en Mevr. 
Veremans, samen met dhr Valeer 
Portier, algemeen voorzitter van het 
ANZ, plaats namen aan de eretafel 
die heerlijk opgesmukt was met 
bloemen. Aan deze tafel werd even
eens plaats genomen door dhr Ward 
Rolus namens de Vlaamse Kring, 
Reimond Mattheyssens, Juff. Lieve 
Ballet, advokaat en Mevrouw Hugo 
Schiltz, gemeenteraadslid en Mevr. 
Juul Dillen, Rudi Van der Paal, se
kretaris van de Vlaamse Kring, 
schepen Louis Roosens (Merksem), 
schepen van Compel (Merksem), 
gemeenteraadslid Carlo Reiners 
(Berchem), oud-schepen en Mevr. 
Bert Devos, provincieraadslid Be
noit Ceuppens, dhi' Karel Wouters, 
burgemeester van Berchem, de ge
meenteraadsleden Alfons Heylen en 
Charles van Leuven, e.a. 

Het befaamd radio- en amuse
mentsorkest Gerando verleende zijn 
medewerking, terwijl Paul Blijweert 
weer eens bewees een onovertreffe-
lijk konfereneier te zijn. 

Tijdens het feest werd een ge
schenk aangeboden aan de jarige 
Meester, en Mevrouw Veremans 
werd bedacht met een heerlijke 
bloemenruiker. De konfereneier 
maakte van de gelegenheid gebruik 
om het aanstaande huwelijk aan te 
kondigen (op 23 mei) van het be

stuurslid Karel Dillen met Mejuffer 
Madeleine Koninckx. Hij dankte 
ook de heer en Mevrouw Peeters-
Nicasie uit Brussel, waarop de Ant
werpenaars steeds kunnen rekenen. 
Aan Juff. Koninckx en Mevrouw 
Peeters-Nicasie werden eveneens 
mooie bloemen aangeboden. 

Het hoogtepunt van dit onverge
telijk avondfeest werd bereikt wan
neer Meester Veremans het podium 
besteeg om te danken voor al die 
blijken van genegenheid, waarna 
hij zijn lievelingslied « Vlaande
ren » dirigeerde. 

Tot vroeg in de morgen werd er 
gezongen en gedanst. Weer eens 
had de Vlaamse Kring van Antwer
pen blijken gegeven van intens le
ven en van bezieling. 

F.D.M. 

Borgerhouf 

Op initiatief van gemeenteraads
lid Juul Dillen, die in oktober U. 
samen met wijlen Jos de Groof tot 
gemeenteraadslid van Borgerhout 
gekozen werd, werd onderstaande 
motie voor amnestie door de meer
derheid van de gemeenteraad ge
stemd : 
DE RAAD, 

Stelt vast, dat in het 15de jaar 
na de bevrijding er nog steeds poli
tieke delinkwenten in de gevange
nissen verblijven of in het buiten
land vertoeven; dat burgers, die 
nooit werden gestraft of die hun 
straf, opgelopen om redenen van 
zuiver politieke aard, hebben onder
gaan, ingevolge artikel 123 sexies 
van het Strafwetboek belet worden 
in hun normaal levensonderhoud 
te voorzien door het uitoefenen van 
hun beroep; 

Stelt vast, dat in de Westeuro-
pese buurlanden, waar de repressie 
niet dezelfde afmetingen heeft ge
nomen als in eigen, land, sedert
dien meerdere amnestiewetten wer
den gestemd, die in het teken ston
den van de nationale verzoening; 

Is van mening, dat een recht
staat, die steunt op een eeuwen
oude kristelijke Europese kuituur, 
enerzijds onrecht op gelijk welk ge
bied behoort te herstellen, en an
derzijds,, na een redelijk tijdsver-
locp door een edelmoedige houding 
de nationale verzoening tussen 
zijn burgers moet mogelijk maken; 

Stelt ten slotte vast, dat de tot 
nog toe gehuldige metode van de 
individuele herziening van de ge
vallen te traag en bovendien on
doelmatig is om op korte tijd de na
tionale verzoening tot stand te 
brengen; 

Om deze redenen, 
STEUNT de resoluties naar voor 

gebracht door het kongres van het 
Verbond voor Vlaams Verzet te 
Antwerpen op 6 en 7 december 
1958; 

VERZOEKT de Regering in het 
algemeen belang van het land een 
spoedige regeling van de vraag
stukken der repressie en bestuur
lijke epuratie te verwezenlijken 
door uitvaardiging van amnestie 
ten gunste van de personen die niet 
of enkel werden veroordeeld om 
feiten van zuiver politieke aard; 

DOET ts dien einde een beroep 
op alle weldenkende burgers en in 
het bizonder op de leden van riet 
Verzet en van de vaderlandse ver
enigingen, opdat zij in een ge3st 
van edelmoedig begrijpen de natio
nale veraoening zouden nastreven 
ten bate van het Vaderland; 

DOET eveneens beroep op de ge
troffenen opdat zij in eenzelfde 
gee^ van nationale verzoening h«t 
aangedane leed zouden vergeten 
en de verbittering uit hun harten 
zouden bannen. 

« Antwerpen boven » 
OPENBAAR CONCERT VAN" HET 

N.IJR. 

Het 13de opentoaar-eoneert van de 
rubriek « Vlaaaciere» mïj» lancl » 
was weer een < treffer >i Met het 
onderwerp « ANTWERTPEN BOVEN » 
het grote studio IV van het N.I.R. 
weer meer dan boordevol was gelo
pen. Naast waardevolle solisten, de 

omroepkoren en het omroeporkest 
kregen wij « Die Pioene » het pri
muskoor van de Katolieke Volks
kunst Federatie uit Mechelen en de 
.sterkste K.V.V.F. zanggroepen uit 
het Antwerpse en Heist-op-den-
Berg. Het podium stond gevuld 
met de bloem van onze zingende 
jeugd. 

Het programma wei'd ingezet 
met een nieuw lied « Antwerpen 
boven » op tekst van Bart Mesotten 
en met de muziek van Maurits Ve
remans. 

Daarna kwamen volks- en jeugd-
liederen van P. Benoit, J. Van 
Hoof, K. Candael, Fr. D'Haeyer, Jan 
Broeekx, R. Veremans, M. Vere
mans, Gaston Feremans, A. Preud-
homme en Raf Belmans. 

ZONDAG 5 JULI a. s. 
NA DE VOLKSVERGADERING 

VAN DE VOLKSUNIE 
te ANTWERPEN 

ALLEN NAAR HET 
VLAAMS NATIONAAL 

ZANGFEEST 

MILDE GIFT 

Dhr Cyriel Rousseeu, bestuurslid 
van de Antwerpse Pallieters, die te
vens de trouwste vriend was van 
wijlen Dr Borms, overhandigde aan 
Rudi Van der Paal, voorzitter van 
het inrichtend komitee van de Am-
nestiedag van 5 april, namens de 
Pallieters de zeer mooie gift van 
vijfduizend frank. Onze hartelijkste 
dank aan het bestuur en de leden 
van de Pallieters, waarvan óns pro
vincieraadslid Benoit Ceuppens 
voorzitter is. 

Het zout éer aarde 

De propagandistenleider, Wim 
Maes, heeft de wind in de zeilen. 
Hij beschikt thans over een schare 
vastberaden strijders (sters), die 
hem week-in, week-uit, door dik en 
dun, op de werftochten vergezellen. 
Het is niet overdreven te beweren, 
dat geen enkele Volksunie-afdeling, 
geen enkele kleurpartij, zulke elite 
stormtroepen bezit. En het begint 
pas ! Wij willen hier geen getallen 
loslaten... want de vooruitgang der 
laatste weken is gewoonweg onge
looflijk. 

Deze zondaagse werftochten be
ginnen stilaan tot het gewone 
stadsbeeld te behoren ! Het woord 
der Schrift indachtig 'Waar er aas 
is, verzamelen de gieren. (!) stuurt 
hij zijn troepen uit, langs markt
pleinen, hoofdverkeersaders, sta
tions, kerkingangen, enz.; mikro-
wagen in 't midden en zijn infan-
teristen over de ganse baan ver
spreid, als een speurtroep die de 
vesting gaat innemen. 

Wie nooit op het appel ontbreekt, 
is onze goede vriend M. D. uit een 
Antwerpse randgemeente. Met zijn 
rijzige gestalte en zijn brede glim
lach schrijdt hij overal vooraan, 
zonder bluf, maar ook zonder vrees. 
Jongens, heeft die vent een rots
vaste, vlaams-nationale overtuiging 
van het « soete Waesland •-> mee
gebracht. 

Zijn ganse vrienden- en verwan
tenkring heeft hij tot een stevig 
Volksunie-bolwerk uitgebouwd. El
ke zondag brengt hij zijn 5-6 man 
(van 16 tot 46 jaar) naar het strijd
toneel. Heel de gemeente werd met 
duizenden banden en slogans be
werkt. Niemand verstaat zoals hij 
de kunst om abonnenten te werven, 
lidmaatschapskaarten te verkopen, 
sleunkaarten aan de man te bren
gen, en dit alles met een wankele 
gezondheid en met zijn laatste vrije 
penning. Hij is een geniale Volks
unie-ronselaar, in de goede beteke
nis van het woord. 

M., nooit sta je in de schijnwer
pers. Je vraagt er ook niet naar. Een 
zaak alleen maakt je gelukkig : de 
V.U. te zien vooruitgaan; een zaak 
maakt je meewarig : onvoldoende 
ijver bij strijdmakkers. Ga stil 
voort, mst je rijzige ge&talte en je 
brede glimlach ! Vos estis sal ter-
rae : jij bent bet zout der aarde, 
OE^zichtbaar, maar noodzakelijk 
voor het behoud van de echte geest 
bij je Volksunie-vrienden. 

M. D., Hou Zee ! 

Kort overzicht 
Men stelt met een fcizcxnder ge

noegen vast dat de organisatie van 
de Volksunie in het arrondissement 
Antwerpen steeds groter vorderin
gen maakt. Er is niet alleen de on
verdroten ijver van de propagan
disten, maar er is vooral de echte 
goede geest van samenhorigheid 
tussen alle werkers. 

Het grote vraagstuk dat blijft V3 
de organisatie van de provincie Ant
werpen. 

In dit verband kunnen wij mede- ' 
delen dat nog deze maand een pro- ' 
vinciaai voorzitter en een provin-'' 
ciaal sekretaris zullen aangesteld" 
worden. In verband met het pro
vinciaal sekretariaat wordt de 
naam vooropgezet van Herman Bos-
mans, één onzer ijverigste mede
werkers in het arrondissement 
Antwerpen. 

Abonnementenwerving 

Te Antwerpen stad begon op 6 
mei een intense abonnementen
werving, waaraan de propagandis
ten flink medewerken. De eerste 
resultaten waren zeer bemoedigend. 
Deze werving staat onder leiding 
van Herman Bosmans. 

Ranst, Wommelgem, 
Borsbcek 

In deze drie gemeenten werden 
goede kontakten gelegd door onze 
arrondissementele organisatieleider 
Piet Vereecken en propagandaleider 
Wim Maes. Er werden uitstekende 
resultaten behaald. 

KonticH 
Deze Vlaams-Nationale burcht ia 

volop in werking. Ook hier werd 
goed werk geleverd door Piet Ver
eecken en Wim Maes. 

Schoten 
Arrondissementsvoorzitter Rei

mond Mattheyssens en sekretaris' 
Rudi Van der Paal woonden hier 
een buitengewoon geslaagde be-* 
stuursvergadering bij, die in d» 
beste stemming verliep. Onder lei-* 
ding van Frans Verhoeven gaat dö 
afdeling Schoten een grote bloefl 
tegemoet. 

Tal van initiatieven werden ge
nomen. Op enkele dagen tijds werJ 
den 32 nieuwe abonnementen ge-*' 
maakt. 

Borger hott l 
Onder het impuls van Ferdinand 

Geerts en gemeenteraadslid Juul 
Dillen wordt hier onverpoosd ver
der gewerkt aan de uitbouw van de 
afdeling. 

^ ' ^ ' ^ ^ • ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ - ^ ^ ^ 

Antwerpen en de 
Nationale Kaderdag 

van de Propagandisten 
Het arrondissement Antwerpen' 

zal zeer sterk vertegenwoordigd zijn 
op de Nationale Kaderdag van de 
Propagandisten te Gent op zondag 
31 mei 1959. 

Alle propagandisten, die gratis 
vervoer wensen naar Gent, worden 
dringend verzocht onmiddellijk hun 
aanvraag te sturen aan Wim Maes, 
Lanteernhofstraat, 28, Borgerhouf 
(tel. 39.92.06). 

ZONDAG, 5 JULI 195» TE 10.3« 
UUR IN ZAAL MAJESTIC, CAR-
NOTSTRAAT. 9«, ANTWERPEN, 
GROTE VOLKSVERGADERING 

VAN DE VOLKSUNIE. 
Voorzitter : Prof. Dr. Walter Cou-

vreur; 
Sprekers : Volksvertegenwoordf-

§er Fraas Van der l is t , Reime.ad 
Mattheyssens, Dr Leo Wouters. 

Tijdens de vergadering : Hulde
betoon aan boofdbestuarslid J a » 
De Bftttdt ter gelegenh'^-'ï van ziJH 
•J-ïste verjaavAag. 

Begrafenis van 
Meester |ef Nskn Hoof 

Op de plechtige uitvaart van wij
len de betreurde Vlaamse toondich-
ter Jef Van Hoof te Boechout was 
de Volksunie vertegenwoordigd door 
Dr Leo Wouters, provincieraadsle
den Ward Rolus en Benoit Ceup
pens, Rudi Van der Paal en kunst
schilder Gies Cosyns. 
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«•lHlilllrM 
Hasselt 

OfP de jongste kadervergadering 
Hasselt gaf Wim Jorissen een uit
eenzetting over de nieuwe verkie
zingswetgeving en de wijzigingen 
'die ze voor Limburg zal meebren
gen. Voor de Kamer worden beide 
arrondissementen samen gevoegd 
en er komen twee zetels bij. Het 
kworum, vroeger de grote hinder
paal in Limburg valt dus weg. Voor 
'de provincieraadsverkiezingen zal 
In het vervolg maar nodig zijn in 
'een van de tien kantons het kwo-
'rum te halen in plaats van drie zo
als het nu het geval is. 

Verder werd er gesproken over de 
amnestiebetoging van de kultuur-

,verenigingen op 28 juni en werd het 
Inleggen van bussen besproken voor 
onze grote vergadering te Antwer
pen, de voormiddag van het Vlaams 
Nationaal Zangfeest op 5 juli. 

Voorts werd gehandeld over de 
herinrichting van de partij in Lim
burg, werd verslag uitgebracht over 
de bereikte uitslagen en werd het 
stichten van nieuwe kernen en het 
nemen van nieuwe initiatieven be
sproken. 

Cenk 
Op Pinkstermaandag om 15 uur 

In het 
VLAAMS HUIS « SCALA » 

Molenstraat 22a 
GEZELLIG SAMENZIJN 

van Antwerpse en Limburgse pro
pagandisten en simpatisanten. 

Alle simpatisanten worden hier
bij hartelijk uitgenodigd. 

Naar Antwerpen 5 jul i 
De bus voor Maaseik - Neeroete-

ren - Opoeteren - Gruitrode - Bree. 
Busleider : J. Cuppens, Kerk

straat 8, Neeroeteren. Tel. 165 Neer-
oeteren. 

De bus voor Neerpelt - Overpelt. 
René Evers, Dorpsstraat 152, 

Overpelt. 

De bus voor Genk : 
Lode Lamote, Vlaams Huis Sca

la, Molenstraat 22a, Genk. Tel. 
534.63. 

De bus voor Eigenbilzen - Bilzen: 
Bertie CoUas, Hanesteeg, Eigen

bilzen. 
De bus voor Riemst - Herderen -

Millen : 
Nikel Merken, Daalstraat, 16, 

Herderen. 
De bus voor Hasselt : 
Jef Jacobs, St Hubertusstraat 44, 

Hasselt. 

- De bus voor St Truiden : 
Manu Brans, St Trudostraat 7, 

St Truiden. Tel. 730.91. 

De bus voor kanton Herk-de-
Stad : 

Fr. Clem Colemont, Diestse-
steenweg, Nieuwerkerken. Tel. (OU) 
738.17. 

Van uit Tongeren, Lommei, La-
naken en ook van andere gemeen
ten zullen bussen ingelegd worden 
voor het Zangfeest, die 's voormid-
dags tijdig te Antwerpen zullen zijn 
voor de vergadering, zodat onze le
den en simpatisanten ook gebruik 
kunnen maken van die bussen. 

VOOR VLOEREN EN TEGELS 

wendt U tot : 
Nikel Merken, Daalstraat, 16, 
Herderen. 

Maaseik 
In de loop van de maand juni zal 

hier een nieuwe vergadering belegd 
worden waarop de partijvoorzitter, 
volksvertegenwoordiger Mr. F. Van 
der Eist het woord zal voeren. 

M W-VLAANDEREN 

Cuigoven 
Bezoekt Huize « Twee Eiken >. 

Zijn Dierenpark. Zijn Kinderspelen. 
Langs de steenweg Hasselt-Tonge-
ren. 

Veurne 
Bij het overlijden van apoteker 

Trypsteen, oud-burgemeester te 
Veurne sprak Dr Maeyaert volgen
de rede uit, die wij hierbij volledig 
geven ; 
Mevrouw, 
Zeer geachte Familie, 
Vrienden, 

Hoe zouden wij kunnen afscheid 
nemen van onze goede trouwe 
vriend Alfons TRYPSTEEN, zonder 
althans een poging te doen om zijn 
beeld, hier op neutrale grond waar 
we allen broeders zijn, voor ons op 
te roepen ? 

Binnen deze muren rusten de 
overledenen in vrede, de een naast 
de andere, in de schaduw van het 
kruis. Verre is thans die wereld 
waar haat en afgunst als wildbrui-
sende baren tegen mekaar opbot-
sen. Onze vriend heeft het beleefd, 
meer dan wie ook. Hij kende de 
ten hemel schreiende vloek van 
twee wereldoorlogen. Hij heeft ge
zwoegd, met hart en geest voor 
vrede. 

Nu moge hij rusten in vrede. 
Pijnlijk was de bestijging van Cal-
varie. In Christus'spoor is hij nu aan 
de overkant beland, in het huis van 
de Vader, bij de waarachtige Rech
ter die het juiste oordeel velt. 

Hier vóór ons ligt het stoffelijk 
overschot van Fons TRYPSTEEN, 
onze broer in het geloof, man uit 
ons volk, onze medeburger en 
vriend. Hier passen alleen waarheid 
en liefde, zonder vooroordeel, want 
liefde onder al haar vormen heeft 
zijn hart van in zijn vroegste jeugd 
doen ontbranden. 

Als diep-gelovig mens heeft hl,] 
vooral, in eenvoudige en oprechte 
rechtschapenheid, zijn leven laten 
beheersen door de adem der God
delijke Liefde. Te Roeselare gebo
ren na de Rodenbachtijd was hij 
met Rodenbachse geest en kracht 
getekend; diep in zijn gemoed 
stond het A.V.V. - V.V.K. gegrift. 
Daar werd het idealisme geboren, 
~- dit thans voor dwaas gehouden 
idealisme — dat bij de jeugd van 
toen een offervaardigheid omsloot 
om de hele persoonlijkheid in 
dienst te stellen van de evenmens 
en van het volk. 

Apoteker Trypsteen behaalde het 
einddiploma onder de eerste we
reldoorlog in Le Havre, want vanaf 
de eerste dag was hij opgetrokken 
om het land te verdedigen. Wij we
ten met welke offerzin de Vlaamse 
studenten 'van toen opgetrokken 
zijn om het recht te verdedigen te
gen smadelijke rechtsverkrachting, 
steeds in de hoop dat uit het stor
ten van hun bloed het recht van 
Vlaanderen zou geboren worden. 
Zwaar gekwetst te Schoorbakke bij 
Pervijze zou Alfons zijn leven lang 
de sporen dragen van zijn trouw en 
zijn moed. 

Maar was zijn lichaam gehavend, 
zijn har t en zijn wil waren ge
staald. Zijn levensvuur moest op
laaien voor de schone zaak ,van 
Vlaanderen. Hij heeft zijn man ge
staan in de strijd tussen de twee 
wereldoorlogen, overtuigd dat hij 
enkel zijn plicht deed als intellec
tueel voor zijn volk. Laten wij niet 
zoeken naar de lauweren of de 
dankbaarheid : het enige wat zo 'n 
man kan voldoen is het bewustzijn 
een edele zaak te hebben gediend. 

Vooral de tweede oorlog viel hem 
zwaar. 

Zijn gezin was uitgegroeid tot een 
werkelijke schare van levensblije, 
gezonde kinderen die rond vader en 
moeder het leven ingingen met de
zelfde levenskracht. Acht zonen en 
zeven meisjes. 

Wie herinnert zich niet de angst 
en de paniek der eerste oorlogsda
gen bij de beschieting van de stad? 
De ontembare offergeest van vader 
Trypsteen vormde toen een voor
beeld voor allen. Niet alleen bleef 

R. K. - hospitaal bij de zusters An-
. hij ter plaatse, hij bracht zelfs de 

persoonlijke moed op om midden 
het bombardement de gekwetsten 
uit de kelders te halen en naar het 
nuntiaten over te brengen. Hij 
bleef de onmisbare bezieler der he
le R. K. - actie. 

De liefde tot zijn medeburgers 
dwong hem ertoe zich te weerhou
den van alle oorlogswinst op genees
kundige producten. Hij dreef het 
zelfs zo ver dat hij het met zijn 
karig oorlogsrantsoen leefde om an
deren niet te benadelen. 

Het waren jaren van grote ver
antwoordelijkheid. Zonder verplicht 
te zijn, zelfs tegen het voorzichtig 
advies van naastbestaanden en 
vrienden in, nam hij het openge
vallen burgemeestersambt op zich. 
Misschien heeft hij tegenover een 
nietsontziende vijand zijn kracht 
overschat. Wij weten nochtans 
maar al te goed dat het weer zijn 
grenzeloze, ja roekeloze dienstvaar
digheid was en zijn kommer om het 
leven van zijn medemensen, die hem 
hiertoe dreef. Hem weze dank ge
gund op dit uur om al het goede dat 
hij in de droeve jaren voor onze 
stad gedaan heeft, vooral om zijn 
onbaatzuchtige dienst voor Winter
hulp aan de meest noodlijdenden. 

Dierbare Mevrouw Trypsteen, 
In vreugde en in leed hebt gij 

aan zijn zijde gestaan als sterke 
onkreukbare vrouw. Gij hebt in uw 
leven de zware last getorst van dit 
groot gezin dat uit uw huwelijk ge
boren werd. Gij hebt alles aanvaard 
In trouw aan uw echtgenoot. Gij 
hebt goede raad gegeven met een 
mild hart en een helder verstand; 
gij hebt uw wil, uit liefde en 
plichtsbesef, naar de wil van uw 
man gesmeed. Gij hebt veel wrange 
pijn gedragen en kommer In uw 
moederhart. Tot aan het laatste uur 
van uw man zijt giJ groot geweest 
in Uw liefde. 

Beste Kinderen, 

Gij zijt trots op Uw vader en gij 
hebt gelijk. Uw levensweg getuigt 
voor hem : zijn godsdienstzin, zijn 
naastenliefde leven in U, wakker en 
flink, zijn offergeest bezielt Uw 
hart. Wij mochten getuige zijn van 
uw innige en oprechte liefde tot 
God en Uw vader en moeder. Gij 
zijt hun troost en hun fierheid. 

Wij, Alfons, Uw vrienden en 
strijdgenoten zien met grote wee
moed bij Uw afsterven een heer
lijke periode van Vlaams idealisme 
verdwijnen. Doch gij wist het, het 
waarachtig schone gaat nooit ten 
onder. ledere generatie draagt haar 
eigen stempel en leert van de voor
gaande. De tijd van het onbezonnen, 
niets berekenend idealisme is voor
bij. Vlaanderen is zijn kinderjaren 
door. In Uw kinderen zien wij de 
nieuwe Jeugd, zeker niet minder 
edelmoedig, zeker niet minder ge
ankerd, in de gedegen Vlaamse 
grond en zeden, zeker bezield met 
dezelfde authentieke godsdienst
zin, doch ontdaan van het bijkom
stige en ruim in haar streven 
Thans zien wij Uw kinderen uit
gaan naar verre horizonten en het 
A.V.V. - V.V.K. uitbreiden tot een 
« Alles voor zijn medemens en mijn 
medemens naar God ». Nog steeds 
leeft de oude leuze, die gegrift 
stond in de kop van de IJzertoren, 
in de harten van onze kinderen 
Wees gerust, Vlaanderen gedijt, 
zijn zon is reeds hoog gerezen. 

Moge het offer van Uw leven. Uw 
leven dat gebroken werd en met 
veel jaren verkort als losprijs voor 
Uw onbezonnen naastenliefde, een 
teken zijn van vrede en verzoening 
bij Uw dierbaar volk, tot verlossing 
voor alle bedrukten en gekerker-
den. 

Vaarwel, mijn goeie vriend. In de 
vreugde bij de Heer zien we elkaar 
ïerug. 

Dr. Maeyaert. 

Jan De Bondt 75 jaar 
Ter gelegenheid van de 75ste 

verjaardag van Ingenieur Jan De 
Bondt, hoofdbestuurslid van de 
Volksunie, zal hem hulde gebracht 
•worden de voormiddag van het 
yiaams-j^ationaal Zangfeest te 

Antwerpen en de namiddag van de 
IJzerbedevaart te Diksmuide. 

Een aanbevelingskomitee werd 
opgericht onder voorzitterschap 
van Dr Leo Wouters. 

Tot op heden traden reeds hon
derdvijftig vooraanstaande Vlamin
gen toe tot dit komitee, en nog ie
dere dag komen toetredingen toe. 

Het sekretariaat Is gevestigd bij 
W. Maes, Lanteernhofstraat, 28, 
Borgerhout (tel. 39.92.06). 

Brugge 

Zondag 7 juli, 10 u. 30, grote ver

gadering. 

Spreker : Wim Jorissen. 

Cent-brugge 
Over te nemen. Prachtig gelegen 

lokaal, in het centrum der gemeen
te, zaal voor vergaderingen afzon
derlijk. Voorkeur wordt gegeven 
aan mensen uit eigen kring, voor 
het Instand houden van ons eigen 
Vlaams huis. Schrijven, café De 
Hert, Albertplaats 9, Gentbrugge. 

Zottegem 
VLAAMSE KLUB 

Het Lentefeest van 25 april, te 
Zottegem overtrof de stoutste ver
wachtingen ! Meer dan 600 aanwe
zigen in de veel te kleine zaal (de 
grootste van Zottegem) met het or
kest Frank Greven dat uitzonder
lijk speelde en zong ! Vooral de 
jeugd was nu aanwezig ! Het was 
kameraad Lode Bruneel die aan 
Mejuffer de Troyer vroeg het feest 
met een uitbundige vermeniging-
vuldigingsdans te willen openen. 
Onder de aanwezigen bemerkten 
we o.a. Dr van Boxelaer, Dr Van-
derslooten, Ing. Gaston van Paepe-
gem, de h h . Lalmant van Zele, de 
Rauw uit Aalst, de Moor uit Gent. 

O-VLAANDEREN 

Oproep 
Aan de propagandisten uit het 

Gentse, wordt in herinnering ge
bracht, om zoo talrijk mogelijk ie
dere zaterdag en zondag aan de 
kolportagetochten deel te nemen. 
De vroegere suksessen op onze toch
ten behaald, roepen om herhaling, 
uw trouwe medewerking oproepend 
tijdens de verkiezingsperiode, ver
wachten we u dan ook in het ver
volg, iedere zaterdag om 14 en zon
dag om 10 uur, aan het lokaal Roe
land. 

Kolportageoverzicht' 
De laatste maand waren we 4 

maal op weg. De eerste tocht met 
een talrijke groep was een pracht 
van een meevaller. Ledeberg en St 
Amandsberg werden bezocht. De 
tweede vond plaats te Maldegem 
met een huis aan huis verkoop. 

De uitslag was nog nooit zo schit
terend. 

De derde en vierde tocht telkens 
de zaterdag namiddag, kende een 
bevredigend verloop, kon echter wat 
de opkomst der verkopers betreft, 
beter. We moeten onze rechtmatige 
plaats veroveren, zonder moeite 
gaat zulks niet. We zijn wel op de 
goeie weg, daarom ook is onze leus, 
steeds meer en meer. 

Die van C 

ZONDAG, 31 MEI 1959 
NATIONALE 

PROPAGANDISTENKADERDAG 
TE GENT, Korte Kruisstraat 3 

IN DE VOORMIDDAG : 
Algemene kolportage. 

IN DE NAMIDDAG : 
te 14.30 uur : verschillende sek-
tievergaderingen; 
te 16.30 uur : korte slotvergade
ring, waar het woord zal gevoerd 
worden door Rudi Van der Faal, 
Drs Wim Jorissen, Dr Leo Wou
ters, Bob Maes en Wim Maes. 
Alle arrondissementele propagan

daleiders en alle aktieve propagan
disten zijn ertoe verplicht deze ka-
derdag bij te wonen. 

NIEMAND wordt toegelaten tot 
de sektievergaderingen en tot de 
slotvergadering tenzij op vertoon 
van zijn lidmaatschapskaart van 
de partij en van een persoonlijke 
uitnodiging. 

Arrondissement' Brussel 
NAAR ANTWERPEN PER AUTO-
KAR 

op ZONDAG 5 JULI e. k. 
Samenkomst : Parkeerterrein 

(voormalige Vismarkt) Brussel. 
Vertrek : 9 u. 30 stipt. Terugkeer 

's avonds na het V. N. Zangfeest, 
Prijs : 65 fr. Aanmelding en be

taling Hoofdsekretariaat Kartui
zersstraat 58 Brussel (Tel. 11.82.16). 
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