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De strijd tegen de Repressie 
^' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiHiii iiiiiiii iiiiini iiiiiiiiiiiiiiiiimii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiii) iiiiiiiiiiiiiii![iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(<^oor M r . F. van der Eist 

wij zullen zondag te Antwerpen 
zijn om deel te nemen aan de am
nestie-betoging ingericht door de 
Vlaamse kultuurverenigingen. Be 
amnestie-eis zal toch in de straten 
van Antwerpen weerklinken ! De 
strijd voor amnestie moet met 
overtuiging, maar zonder zelfbegoo-
cheling voortgezet worden. Wij 
moeten ons bewust zijn van het 
feit dat amnestie in deze staat 
nooit goedwillig zal verleend wor
den,- nooit zal bekomen worden 
door bidden, smeken of vleien, 
doch zal moeten afgedwongen wor
den, zoals Mr. Borginon terecht te 
Diksmuide zegde. Amnestie Is dan 
ook nog niet voor morgen, vermits 
de enige politieke partij die op
komt voor amnestie de Volksunie 
Is. De Vlamingen moeten nuchter 
genoeg zijn om te beseffen dat de 
houding van enkele C.V.P.-manda-
tarissen, die ten persoonlijken titel 
gewonnen zijn voor een zekere am
nestie (zeer beperkt en zeer onvol
doende in de opvatting van som
migen), niets verandert aan het 
standpunt van hun partij, de 
C.V.P., die de amnestie afwijst. 
Daarenboven gaapt er een kloof 
tussen hun woorden en hun daden, 
vermits zij in het parlement hun 
stem en hun steun verlenen aan de 
repressie-politiek van minister Mer-
chiers ! 

De amnestie-beweging mag zeker 
geen afleidingsmaneuver worden, 
waardoor de aandacht afgeleid 
wordt van de repressiepolitiek zo
als die nu nog doorgevoerd wordt, 
van het tragisch lot van zovelen 
die nog steeds gebukt gaan onder 
de repressie. 

Mr. Borginon waarschuwde te 
Diksmuide : « Want uit rechtvaar
digheidszin, uit gewone menselijke 
gevoelens en mededogen, zullen on
ze kristelijke en andere ministers 
voor Elias en de andere politieke 
gedetineerden de gevangenispoor
ten niet openen, evenmin als hun 
socialistische voorgangers dat de
den. » 

Wij hebben hier herhaaldelijk de 
repressiepolitiek van de huidige 
regering aangeklaagd. 
. Daarin is geen de minste verbe

tering gekomen. Minister Merchiers 
gaat onverstoord verder met zijn 
sabotage-politiek, stelt Rinchard's 
en Messina's in vrijheid, maar wei
gert de wet Lejeune toe te passen 
op politieke gedetineerden. De h. 
Kiebooms moet het nu ook toege-
v.m : <v Men mocht verwachten dat 
ten minste de geleidelijke vrijlatin
gen zoals die aan gang waren on
der de regering Van Acker..., zou
den voortgezet worden. Welnu dit 
Is niet geschied. Harmei en Mer
chiers zijn fel gehinderd geweest 
omwille van hun besprekingen met 
de weerstandskringen ». 

Zoals wij schreven : de toestand 
is slechter dan onder de linkse re
gering. 

Wij moeten er nog aan toevoe
gen dat de heer Eyskens minister 
Merchiers gesteund heeft en de 

enkele C.V.P.-volksvertegenwoordi-
gers die Merchiers bedreigden met 
het niet-stemmen zijner begroting, 
onder druk gezet heeft. 

De verantwoordelijkheid van de 
h. Eyskens en van gans de regering 
is evenzeer geëngageerd als deze 
van minister Merchiers : zij zijn 
solidair verantwoordelijk voor de 
repressiepolitiek van deze laatste. 

Bizonder tragisch blijft het lot 
van de gedetineerden met een ge-

.motiveerd genadebesluit. 
De manier waarop men deze men

sen in de gevangenis laat kreperen 
is een uiting van barbaars sadis

me. Hoelang zal dit schandaal, uit-
\inding van de zeer kristelijke 
h. Moyersoen, waartegen de socia
listische senator Henri Rolin, reeds 
herhaaldelijk met klem protesteer
de, nog voortdurep ? Het is te ge
makkelijk zich van de zaak af te 
maken met het goedkoop argument 
dat het toch maar moordenaars 
zouden zijn. Het Vae Victis is van 
alle tijden : de overwinnaars wor
den tot helden uitgeroepen, de 
overwonnelingen tot oorlogsmisda
digers en moordenaars. Maar na 
vijftien jaar is het niet te vroeg 
om tot bezinning te komen. Ik wens 

geen enkele moord goed te praten. 
Maar voor mij blijft een moord 
begaan door een held van het Ver
zet ook een moord, zoals het bar
baars vermoorden van kinderen in 
de wieg, van ongewapende vrouwen, 
van ouderlingen, omdat de vader, 
de echtgenoot, de zoon Oostlront-
vjijwilliger was. De waarheid is 
dat er langs beide zijden gemoord 
werd, doch voor de enen kwam er 
onmiddellijk amnestie ! 

De geamnestieerden zouden er 
goed aan doen wat bescheidener te 
zijn 

(Lees door blz. 2) 

DE VERKEERDE TE6ENSTANDER 
door Wim Jorissen 

Op de Vlaams Socia'e Week te 
Den Haan heeft de heer Hulpiau 
het terloops ook gehad over de 
Vlaamse Beweging. Heeft hij de 
kern van de zaak aangeraakt ? 
Heeft hij aangetoond wat het 
A.C.V. reeds gedaan heeft voor de 
opslorping van de Vlaamse werk
loosheid en mobiliteit door indus
trialisatie ? 

Heeft hij een plan voorgelegd hoe 
het A.C.V. deze typische Vlaamse 
kwaal zal genezen ? 

Helemaal niet. Het A.C.V. zoals 
de C.V.P. wenden wel Vlaamsgezind-
heid voor maar daden moet men 
klaarblijkelijk van hen niet ver
wachten. Zij kunnen ze, slaaf als 
ze zijn van de partijleiding, die zelf 
gebonden is aan grootkapitaal, niet 
stellen. En zelfs een poging tot da
den zien we niet. De enige, die het 
gepoogd heeft, De Saeger kon 
slechts bogen op de steun van Wi-
rix. Het was al. Ondertussen heb
ben echter ook die twee de han
den in de schoot gelegd. 

Wat heeft Hulpiau dan naar voor 
gebracht ? Een jammerklacht. Een 
jammerklacht die een afleidings
maneuver is. Want hij richtte een 
verwijt tot degenen die zich be
ijveren voor de oplossing van het 
Vlaams vraagstuk en die meestal 
hun pijlen afschieten op de C.V.P. 
of op de christelijke gemeenschap. 
En dat is volgens hem de verkeer
de tegenstander. Want de C.V.P. Is 
ten slotte toch de enige partij, die 
Vlaamsgezind is. Zo ongeveer klonk 
de jammerklacht. Zij is er psycho
logisch op berekend bij degenen die 
niet voldoende politiek doorzicht 
hebben medelijden voor die arme 
C.V.P. op te wekken, die arme 
C.V.P. die het zo goed voorheeft, 
die zich zo beijvert en die deson
danks nog in de rug aangevallen 
wordt door de Vlaamsgezinden. 

Het is een afleidingsmaneuver. 
zeggen we. Want iedereen die wat 

nadenkt moet zich .,^ch eerst de 
vraag stellen niet wie aangevallen 
wordt, maar wel of de aanval ver
diend is of onverdiend, juist of vals. 
Daar ligt de kern van de zaak. En 
omdat A.C.V. en C.V.P. schrik heb
ben dat men tot de kern van de 
zaak doordringt, spelen zij de ver
moorde onschuld. 

Want ten slotte, is het Vlaams 
vraagstuk dan onoplosbaar ? 

Waarom kunnen A.C.V. en C.V.P. 
geen nieuwe industrie in het leven 
roepen en zo werkloosheid en mobi
liteit oplossen ? In Nederland heeft 
men het wel gekund. 

In alle West- en Noordeuropese 
landen heeft men een flinke poli
tiek op het gebied van de streek-
ekonomie Hier vervalst men het 
begrip streekekonomie om aan de 
Borinage een nieuwe industrie te 
geven en om de grachten van het 
Hageland te kuisen. 

Hoe moeten we de C.V.P. beoor
delen ? Naar haar woorden of naar 
haar daden. Naar haar Vlaams ge
loof of naar haar Vlaamse werken? 
Hebben wij niet altijd geleerd dat 
het geloof zonder de werken dood 
Is ? En laten wij aanvaarden dat 
er Vlaams geloof is bij de C.V.P., 
waar blijven dan haar werken ? 

Wij moeten hier al de grieven 
weer niet eens opsommen. Wie de 
politiek aandachtig nuchter en ob-
jektief volgt, weet dat Vlaanderen 
er niet op vooruitgaat maar wel 
achteruit boert. 

Moeten de Vlaamsgezinden de 
C.V.P. met rust laten en de linksen 
meer aanvallen ? 

Welke vat hebben we op de link
sen ? Hoeveel Vlaamsgezinde kiezers 
misleiden ze ? 

We geloven niet dat iemand ons on
gelijk zal geven dat op 100 Vlaams-
gezinde kleurpartijenkiezers er 90 
C.V.P. kiezen. De aanvallen op 
links zijn dus nodig om de overige 
10 % te waarschuwen en ons te be

letten dat jonge linkse Vlaamsge
zinden zich in de strikken van li
beralen en socialisten zouden laten 
vangen. 

De aanvallen op de C.V.P. zijn er 
nodig om de 90 % Vlaamsgezinde 
kleurpartijenkiezers van hun fatale 
dwaling terug te brengen naar het 
rechte pad, naar de enig juiste tak-
tiek, die van de Vlaamse partij . 

Die aanvallen zijn er des te meer 
nodig daar de C.VJP. de enige kleur-
partij is die zich tot de kiezers richt 
met beloften op Vlaams gebied. En 
meer dan dat zij dient zich aan in 
Vlaanderen als een Vlaamse partij 
en beweert de enige partij te zijn 
die het Vlaams program kan ver
wezenlijken. 

Hun politiek nu is toch wat al te 
gek. In de hoek gedrumd verklaart 
ze dat ze wel wil maar niet kan. 
Wel nu. wie politiek niets kan heeft 
ook het recht niet ook maar één 
stem te vragen. Politiek is niet al
leen de kunst der mogelijkheden 
maar ook de kunst om de mogelijk
heden te scheppen. Zij is niet uit
sluitend statisch te zien, maar ook 
en vooral dinamisch. 

Zo niet kan de benadeelde, ver
waarloosde en eisende partij nooit 
recht kijgen. 

De C.V.P. heeft altijd haar 
Vlaamsgezinde kiezers bedrogen. 
Dat ze thans meent zich te moeten 
verdedigen gelijk ze het doet is een 
bewijs dat ook de makke flamin
gant het bedrog beu wordt. Het is 
trouwens tijd. Dat hij zich nu ech
ter maar niet door afleidings-
maneuvers late van de wijs bren
gen. 

Hij hoeft maar één zaak te eisen: 
geen woorden, maar daden ! En die 
krijgt hij niet zolang de Vlaamse 
partij niet sterk genoeg is om de 
C.V.P. te dwingen. De C.V.P. heeft 
de Vlaamse zweep zo nodig als da
gelijks brood. 

Antwerpen 2 0 september 

VLAANDEHEN 
EISï AMNESTIE 

Na jaren volhardende propa
ganda onder het Vlaamse volk is 
de amnestiegedachte doorgedrongen 
tot in al de lagen van onze bevol
king. Velen staan er onverschillig 
maar niet antipatiek tegenover, 
veel minder talrijk zijn de hatelij
ke onverzoenlijken. De brede massa 
der Vlaams bewusten — met aan 
het hoofd alle vooraanstaande in
tellectuelen — zijn er onvoorwaar
delijk voor gewonnen. 

De indrukwekkende lijst, van pre
laten, hoogleraren, parlementairen, 
leidende persoonlijkheden uit alle 
Vlaamse verenigingen die welbewust 
toetraden tot het aanbevelings-
comité, bewijst de rijpheid van het 
probleem. 

Alleen het kleine spel der part i j 
politieke tegenstellingen staat de 
oplossing nog in de weg. 

De z.g. weerstandsgroeperingen, 
bespelen dit kleine orgel met bru
tale handigheid. 

De kleine leidende groep van de
ze geïnteresseerde minnaars van het 
vrijgevige vaderiand, hebben dag 
en nacht toegang tot de kabinetten 
van onze ministers, en zij treden 
regelmatig met opgeheven vinger 
op, telkens de regering een proef
ballonnetje oplaat in de richting 
van het eenvoudigste rechtsherstel. 

Wat vertegenwoordigen deze men
sen in het Vlaamse land,? 

Wij zouden graag zo eens een 
aanbevelingskomitee in Vlaanderen 
zien verschijnen van vooraanstaan
de en moreel hoogstaande mensen. 
die de agitatie van die vaderland-
minnende groeperingen dekt. 

We zouden in elk geval, dan de 
waardigheid van de twee lijsten 
eens kunnen vergelijken, en daar
uit het besluit trekken. 

Want de lijst van het aanbeve
lingskomitee voor Amnestie die in 
de bladen verscheen, is niet volle
dig. 

Men zegde mij dat aan geen en
kel hoogleraar van de Gentse Uni
versiteit b.v. de vraag werd gesteld 
om. toe te treden. Er zijn er tien
tallen bereid om zulks te doen. 

Zonder veel moeite kan een lijst 
van twee duizend vooraanstaanden 
uit provinciale en gemeentelijke 
kringen voorgelegd worden, die 
Vlaams en volksbewust als 
de redelijke krachten van ons volk 
kunnen gelden en als dusdanig ge
kend zijn. 

Welke hoogstaande mensen, met 
gezaghebbende - wetenschappelijke 
- of schoonmenselijke titels, kun
nen de haat onderhoudende anti-
Vlaamse, vaderlandlievende groep
jes daar tegenover tellen, althans 
In gans het Vlaamse land. 

En hoe komt het dan, dat naar 
deze mensen geluisterd wordt, ja, 
dat men in de hoogste regerings
kringen beeft, als uit deze hoek ge
dreigd wordt. 

Zijn zij gevaarlijk, en waarom ? 
In het kristelijke Vlaamse Vlaan

deren te braaf en daarom onge
vaarlijk ? 

In elk geval, het eist Amnestie 
en het zal niet eeuwig braaf blij
ven. 

Dr. Leo Wouters. 
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1. Kon. Elisabeth van België re-
kordvliegster der 80 jarigen 
Hare doorluchtige en doorge-
luchte Hoogheid... 

3. « Association des licenciés » 
protesteert tegen sluiting van 
franse afdeling van St Ignatius 
Licenciés... 

4. Leo Lindeinans voor automati
sche zetelaanpassing... 
...naar lengte en omvang van 
het kamerlid. 

7. Nieuwe aardsatelliet met schep
raderen 
Herschepping van het heelal. 

9. Wordt prins Philip « prince con
sort s ? 
Le prince qu'on sort .. als de 
koningin thuis blijft. 

11. Amerika stelt België tot voor
beeld voor de Nato 
Puer conceptus pro jam NATO 
habetur... 

13. Grivas : geen partij maar volks
beweging 
De Grivastrommel roeren. 

15. Maken Duitsers franse A bom? 
Die A-uslandbombe. 

17. Valerie Stuyver stelt « Kriste-
lijke kunst ten toon te Vlassen
broek » 
Onze Lieve Heer een vlassen 
broek aandoen. 

19. Allen naar de IJzerbedevaart; 
waarom ? 
Om Vlaanderen te verFransen. 

21. Eyskens : andere gevallen wor
den opgelost « zoals het geval 
Daels » 
« Als gij oud wordt en braaf 
zijt ». sprak de geleerde. 

23. Rik Borginon : Regering moet 
maar aftreden 
Een grote eis kan sterker zijn 
dan een hele regering eiskens. 

25. Supergeheime «Victor Mark II» 
spoorloos verdwenen 
Een alleszins veilig bewaard ge
heim. 

27. China verlaagt productienor
men 
Als de koe geen melk meer kan 
geven, moet zij maar karnemelk 
geven (nieuw chinees spreek
woord). 

29. Chinese troepen op Indisch 
grondgebied, dat volgens hun 
kaarten Chinees is... 
Goede kaarten hebben. 

31. Eyskens heeft last met libera
len 
Liberalen, maar in de eerste 
plaats alen. 

DE STRIJD TEGEN DE 

REPRESSIE 

(Vervolg van blz. 1) 

Indien er in dit land geen gevoel 
voor menselijkheid, voor elemen
taire rechtvaardigheid te vinden is 
bij de verantwoordelijke personen, 
wanneer zelfs de oprcép van Z. E. 
de Kardinaal geen de minste weer
klank vindt bij hen, dan is het 
omdat achter de repressie de haat 
schuil gaat van al diegenen die in 
België Vlaanderen verdrukken en 
uitbuiten. 

Het unitaire belgisch staatsbestel 
is ons noodlot. In Vlaanderen zou 
reeds lang amnestie verleend zijn. 
In België wordt de repressiepoli-
tiek voortgezet door de Vlaamse 
eerste minister Eyskens en zijn re
gering. Zo voert de strijd voor 
amnestie onvermijdelijk naar een 
nieuwe botsing tussen het bewuste 
Vlaanderen en het officiële België. 

Wanneer het parlement terug 
samen komt zal ik niet aarzelen 
eenieder voor zijn verantwoorde
lijkheid te plaatsen. Er zal m.octen 
kleur bekend worden. Ik heb ge
wacht m.et het indienen van een 
wetsvoorstel voor amnestie. Ik heb 
de heer Kiebooms voorgesteld sa
men een voorstel in te dienen. Ik 
kreeg geen antwoord. Thans zal ik 
desnoods alleen het Initiatief ne
men, maar niet zonder de parle
mentairen die te Diksmuide waren 
en die te Antwerpen zullen zijn 
voor hun verantwoordelijkheid te 
itellen. 

F. Van flier Eist. 

Kerk en verfransing 

Voor sommige kerkelijke ceremo
niën zoals o.m. voor het doopsel zal 
voortaan het Latijn vei vangen wor
den door de volks' xal. Uitstekend. 
In Vlaanderen zullen echter de 
franssprekendcn het recht hebben 
die ceremonie in het Frans te la
ten plaats vinden terwijl voor de 
Vlamingen in Wallonië niet voor
zien is dat ze het Nederlands mo
gen vragen. Het Volk gaat daar
tegen te keer. De Standaard oppert 
dipdomatisch de mogelijkheid dat 
het hier een vergetelheid betreft. 
Wij zijn zo vrij aan die vergetel
heid niet te geloven. Het is een lo
gische voortzetting van de voor-
rechtenpolitiek die de Kerk in ons 
land altijd gehuldigd heeft voor de 
franstalige burgerij. Dat De Stan
daard dit niet durft scherp te kri
tiseren, wat Het Volk wel doet, 
bewijst alleen maar dat in Vlaan
deren in tal van kringen de op
vatting nog opgeld maakt dat men 
de kerkelijke bedienaren nooit mag 
kritiseren. Wij denken hierbij 
weer aan de bekende uitspraak 
over het verschil tussen de Noord-
nederlandse en de Vlaamse kato-
liek : de Noordnederlandse kato-
liek mag vrijuit een bisschop kri
tiseren maar hij mag geen kette
rijen verkopen, de Vlaamse kato-
liek mag ketterijen verkopen zo
veel hij wil, maar hij mag nooit 
een bisschop kritiseren. 

Hier geldt kritiek op een bisschop 
een aantasting van zijn gezag. Als
of een bisschop een diktator of een 
potentaat zou zijn die mag doen 
wat hem goed dunkt. Persoonlijk 
vinden we die bevoordeling van de 
Franstalige bourgeois in Vlaande
ren en de verwaarlozing van de 
Vlaamse proleet in Wallonië misse
lijk en alles behalve christelijk. 

Christus handelde juist andersom 
1900 jaar terug. De armen waren 
zijn vrienden. 

Zo fopt men Frederik... 

Vele brave Vlamingen hebben 
vorig jaar nog eens hun stem ge
geven aan de C.V.P., '< de enige 
partij die in Vlaams opzicht waar
borgen biedt >, de partij die zich 
inspant voor de oplossing der 
Vlaamse grieven, enz... 

De resultaten laten op zich niet 
wachten : het is verbluffend wat 
de C.V.P. op Vlaams gebied reeds 
verwezenlijkt heeft... Zo b.v.b. op 
het gebied der benoemingen : men 
heet dat < een billijk evenwicht 
tot stand brengen » in de admi
nistratie. 

Op 1.1.1958 waren er in de dien
sten van de toenmalige eerste mi
nister. Van Acker, 30 franstalige 
ambtenaars van eerste kategorie 
tegen 24 Vlamingen. Op 1.1.1959, 
onder eerste minister Eyskens, was 
de verhouding 28 franstaligen te
gen 22 Vlamingen. Dus geen de 
minste verbetering ! 

Op het ministerie van financiën 
was de verhouding bij de ambte
naars van eerste kategorie, steeds 
op 1 januari 1958 en op 1 januari 
1959 : 183 franstaligen tegen 150 
Vlamingen en 187 tegen 150. Dus 
onder de C.V.P. minister Jean Van 
Koutte is de verhouding slechter 
geworden voor de Vlamingen, Op 
landsverdediging hetzelfde : bij het 
burgerlijk personeel waren er on
der Spinoy 9 franstalige ambte
naars van eerste kategorie en 12 
Vlamingen; onder de C.V.P.-er 
Gil-ïon Is dit geworden : 10 frans
taligen en slechts 9 Vlamingen 
meer. Op landbouw, waren er 66 
frajistaligen tegen 57 Vlamingen. 
Dit is onder baron de Vleeschouwer 
geworden 73 franstaligen tegen 61 
Vlamingen. Op verkeerswezen, on
der de grote Vlaamse voorman 
P. W. Segers blijft de verhouding 
bar slecht : er waren 63 franstali
gen tegen 21 Vlamingen onder An-
seele; er waren 66 franssprekenden 
tegen 26 Vlamingen op 1 januari 
195é. 

Dit zijn cijfers en cijfers liegen 
niet : zij bewijzen dat de C.V.P. 
niet de minste poging doet om de 
Vlamingen recht te laten weder
varen, dat de C.V.P.-ministers geen 
haar beter zijn dan de linkse mi
nisters. ' f"̂ . •'••'•'''' 

Wanneer er eens een minister 
komt als Van den Daele die een 
ernstige inspanning doet, dan doen 
zijn opvolgers onmiddellijk een 
even ernstige Inspanning om de 
wantoestanden te herstellen : dat 
is niet veranderd en dat zal niet 
veranderen. 

Arme C.V.P. ! 

Het schijnt dat wij zo onbarm
hartig zijn de C.V.P. niet te spa
ren, maar integendeel vooral de 
C.V.P. aanvallen. Dan wanneer de 
C.V.P. toch zoveel beter is op 
Vlaams gebied dan de linkse par
tijen en zoveel « goede vlaamsge
zinden » telt in haar rangen. Hoe is 
't Gods mogelijk zo hardvochtig te 
zijn. Waarom niet liever de socia
listen en de liberalen aanvallen ? 
Op die vraag willen wij graag een 
antwoord geven. 

Vooreerst zijn de Vlaamse socia
listen en de Vlaamse liberalen en 
in Vlaanderen en in hun respectieve 
partij een minderheid. Hun positie 
is dus gans verschillend van deze 
der Vlaamse C.V.P.-ers die in 
Vlaanderen de absolute meerder
heid hebben en in hun partij even
eens de meerderheid zijn. Wanneer 
zij zich gedragen als knechten en 
handlangers van onze vijanden en 
steeds bereid zijn een anti-vlaamse 
politiek te steunen dan is dit in on
ze ogen niet te verontschuldigen. 

Vervolgens zijn de socialisten en 
de liberalen in Vlaanderen ten mm-
.ste geen schijnheilige bedriegers : 
zij hangen de vlaamsgezinden niet 
uit, en er is wel geen enkele vlaams-
gezinde die OMWILLE VAN 
VLAAMSE MOTIEVEN voor de 
B.S.P. of de liberale partij stemt. 
Het is de C.V.P. die in Vlaanderen 
beroep doet op de vlaamsgezinden, 
Vlaamse kiesbeloften doet, beweert 
de enige partij te zijn die in Vlaams 
opzicht betrouwbaar is... en aldus 
de vlaamsgezinden bedriegt. Want 
evenzeer als de liberale partij en 
meer dan de socialistisclie partij 
is de C.V.P. de partij van het ver
stokte franskiljonisme en het im
perialistische wallonisme : zij is een 
bolwerk van de unitaire belgische 
staat, een van de grootste hinder
palen op de weg naar zelfbestuur, 
naar federalisme... 

En de grootste politieke dwazeri-
ken in België zijn de vlaamsgezin
den die om vlaamse motieven voor 
de C.V.P. stemmen... 

Het moet eens genoeg zijn 

Voor wie de ontwikkeling in de 
landbouwsektor volgt, voor die is 
de toestand klaar. 

De stijging der produktiekosten 
wordt niet vergoed door de hogere 
opbrengst en door de prijzen van de 
landbouwprodukten. De kleine boe
ren moeten dus stelselmatig ver
dwijnen en opgaan in het leger van 
de Vlaamse werklozen en van de 
mobiele maneuvers. De boerenbeto-
ging voor enkele weken te Meche-
len heeft echter de regeringskran
ten op stang gejaagd. En dan die 
krant die haar kandidatuur stelt 
als minst kritiekloze C.V.P.-krant 
•i De Standaard •» voorop. Die krant 
zou enorm humoristisch zijn indien 
de toestand voor de kleine boeren 
niet zo schandalig slecht was. '< Het 
moet eens genoeg zijn » blokletterde 
die krant ! Vooral nu de boeren dat 
beloofde miljard per jaar reeds in 
hun zakken hebben ! 

Tot bewijs van die theorie heb
ben de Russen reeds tal van klei
nere volkeren, die niet gewillig wa
ren, geduchte kloppen gegeven of 
ze uitgeroeid. Dat het chauvinis
tisch staatsnationalisme of -impe
rialisme bij de Russen uitgeroeid Is 
stellen we elke dag vast. In hun 
chauvinistische propaganda hebben 
ze Duitsers (Bei uns ist alles bes-
ser) en Amerikanen (the biggest in 
the world) reeds lang voorbijgesto
ken en kunnen ze met de GauUe 
(la France éternelle) mededingen, 
wat niet weinig gezegd is. 

Hoezeer het kommunisme het bij 
zijn beweerde voorstanders moet 
afleggen tegen het staatsnationa
lisme bewijst thans kommunistisch 
China weer. Niet alleen met zijn 
onruststoken in tal van grensland-
jes met het doel ze op te slokken 
maar vooral in Tibet waar de oor-
.spronkelijke bevolking massaal ver
plaatst wordt en grote groepen Chi
nezen hun plaats innemen. 

Het verschijnsel is van dezelfde 
aard als in Zuid-Tirol waar men 
massaal Italianen heeft gevestigd 
en doet zich in een andere schake
ring voor In ons land te Brussel en 
onmiddellijke omgeving. 

En dat in een tijd, die als we de 
konformistische pers mogen gelo
ven, het imperialisme uitgeschakeld 
heeft. 

Arme geestesgebtekkigen die de
ze konformistische pers .slikken. 

De man van het jaar 

De man van het jaar, volgens De 
Standaard, minister Van Hemel-
lijck heeft dus de kous op de kop 
gekregen. Hij zal thans weten dat 
het in dit land niet voldoende is 
franskiljon te zijn, maar dat het 
ook nodig is naar Hof en Groot
kapitaal te luisteren, wanneer de 
financies er mee gemoeid zijn. 

Zijn partijgenoten — het is een 
gewoonte van het huis in de C.V.P. 
— die hem eerst hemelhoog opge
hemeld hadden, lieten hem vallen 
als een baksteen. De Standaard 

schreef dat het een meesterlijke zot 
was Van Hemelrijck te vervangen 
door De Schrijver. Als Van Hem.e)-
rijck de man van het jaar was dr-rt 
zal De Schrijver wel de man zijn 
van de eeuw. Hij is de laatste grote 
reserve van de C.V.P. en we voor
zien dat hij ook gauw opgebruikt 
zal zijn. Ook bij Theo Lefèvre had 
Van Hemelrijck het gedaan. Theo 
zou na zijn val zijn hLstorische 
woorden van na de dinamitering 
van de IJzertoren gesproken heb
ben : Hij ligt er en hij ligt er goed 

Nationaal avontuur 

Bij de opvolging van Van Hemel
rijck zou Theo Lefèvre ook kandi
daat geweest zijn. Naar verluidt 
zou op De Schrijver drukking uit
geoefend geweest zijn dat zo hij 
niet aanvaardde men verplicht zou 
geweest zijn Theo te nemen. Op dat 
vooruitzicht zou De Schrijver on
middellijk aangenomen hebben. 
Want Theo als minister zou vol
gens La Libre Belgique een « na
tionaal avontuur » geweest zijn. 
Uitgemaakt te worden door de te
genstander is in de politiek hele
maal niet erg. Maar dat de Libre 
uitscheldt is nogal kras omdat de 
Libre gedurende al zijn jonge ja
ren het lijfblad van Theo was. De 
Libre heeft Theo dus gevormd. 

En zo de politiek van Theo « een 
nationaal avontuur * is, dan lijkt 
het er sterk op dat ook die van de 
Libre dat is. 

Dit voor wie het nog niet wist. 

Allemaal C.V.P.-ers 

Volgens Bert d'Haese in De Stan
daard zou het aanbevelingskomitee 
voor de Amnestiebetoging van 20 
september uitsluitend bestaan uit 
C.V.P.-ers en vooraanstaande kato-
liekcn. We wensen dan hierbij vast 
te stellen dat die C.V.P.-ers netjes 
in 4e minderheid staan en dat de 
meerderheid van het aanbevelings
komitee bestaat uit vooraanstaande 
Volksunieaanhangers. Wat trou
wens ook normaal is omdat men 
tenslotte niet mag vergeten dat de 
C.V.P. radikaal tegen amnestie ge
kant blijft. 

Volkerenmoord 
j i i ) M,-Ji,J,'.'-.'i' 

Naar veriViidt' zou nët Marxisme 
het nationalisme als theorie over
wonnen hebben. Er bestaan alleen 
nog maatschappelijke klassen, geen 
volkeren meer. 

SPAAK 
— Casimir, Spaak heeft plechtig verklaard dat Algerié en PYankrijk 

één zijn. Wat denkt gij daarvan ? 
— Dat heeft geen belang want alles wat hij zegt is plechtig en hol. Ik 

heb die Spaak uit het oog verloren nu hij ondergedoken is in een kostelijk 
en overbodig organisme, sedert hij die positie als beloning ontving. Hij had 
namelijk vooraan gelopen van de mannen die de kasseien opbraken om de 
terugkeer van Leopold III te beletten; hij had daarvoor een versleten kos
tuum aangetrokken van in de tijd toen hij op 1 mei achter het spandoek 
liep waarop stond « Place aux pauvres ». 

Die kasseienhistorie zijn ze natuurlijk reeds lang vergeten aan het 
Hof want de mannen die Leopold hebben weggejaagd, zijn er seaertdien 
welkome gasten geweest. Ge zoudt zeggen uit dankbaarheid voor een de
monstratie van de formule : « zeg het met stenen ». 

Maar of Spaak over Algerië spreekt of over de reis naar de maan, dat 
is even onbelangrijk omdat hij met veel woorden niets zegt en omdat hij, 
als Brusselaar, meent dat de glorie van Frankrijk op hem afstraalt. Zo zijn 
alle Brusselaars en Walen. Of kent gij soms andere ministers ? 

— Een zaak hebben zij inderdaad gemeenschappelijk : zij verstaan 
geen bakkes Vlaams. En dat versta ik niet. Zij hebben op school even veel 
Nederlands geleerd als wij Frans en zouden dus even goed Nederlands 
moeten kennen als wij Frans, tenzij dat ze moeilijk van begrijpen zijn. 
Kijk maar eens naar Spaak : die wil zich in zijn NATO met alles moeien 
wat er in de wereld gebeurt of niet gebeurt en hij is niet eens bekwaam 
om te volgen wat de meerderheid van zijn eigen land denkt en voelt. Maai 
hij heeft de kunst om van zijn onwetendheid weg te praten. Als nu Alge
rië niet meer bij Frankrijk hoort, zal hij even plechtig verklaren dat hij 
het steeds gezegd heeft, want hij praat zoveel en zo hol dat niemand, ook 
hijzelf niet, nog weet wat hij allemaal uit zijn blaaskaak heeft verteld. 

— Ja, zei Casimir, in België heeft steeds de gewoonte bestaan een 
premie te geven aan de onwetendheid. Wie maar één taal kent, heeft voor
rang op wie er twee kent. En als er moet vertaald worden gebeurt zulks 
om de onwetendheid van Walen en Brusselaars te verhelpen. En de Vla
mingen betalen. 

— Gelukkig nog, zei ik, dat onze taal haar intrede heeft gedaan in de 
liturgie. Onze kinderen zullen voortaan in 't Nederlands worden gedoopt. 

— Maar die van de franskiljons in 't Frans, wat een officiële erken
ning is van de franskiljonse caste in Vlaanderen. Werk maar voor de af
schaffing van de talentelling, jongens. 

at 
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HALLE IN REP EN ROER 
De kern van de zaak 

Op 2 juli 1959 ontbrandde in het 
Brabantse stadje Halle, door een 
onverantwoorde beslissing van de 
hoogste geestelijke instanties van 
ons land, een hevige schoolstrijd. 
Op bevel van het aartsbisdom wer
den de Broeders van de Kristelijke 
Scholen, die er de leiding hadden 
van een van onze vermaardste 
Vlaamse onderwijsinstellingen in 
het Brusselse, verplicht Halle te 
verlaten en de leiding van het 
O.L.V. van Halle Instituut over te 
dragen aan het bestuur van het 
Bint Martinus Kollege. Een golf 
van spontane en gewettigde ver
ontwaardiging overspoelde in een 
minimum van tijd Halle en omge
ving. 

DERTIG JAAR VLAAMS ONDER
WIJS 

Dertig jaar lang hebben de Broe
ders der Kristelijke Scholen er het 
beste van zichzelf gegeven voor de 
opvoeding en het onderwijs van 
onze Vlaamse jeugd. Dertig jaar 
lang hebben zij er in de bres ge
staan voor het behoud van het 
Vlaams karakter van deze stad op 
de taalgrens. Dertig jaar lang, en 
dit zelfs in de moeilijkste omstan
digheden, hebben zij er het hoofd 
weten te bieden aan de konstante 
druk van het klerikaal franskil
jonisme aangemoedigd door C.V.P.-
volksvertegenwoordiger Barbé »n de 
plaatselijke geestelijke overheid. 
Zij hebben zich steeds met de 
meeste hardnekkigheid verzet te
gen de inschakeling in hun onder
wijsinstelling van de zo verderfe
lijke « transmutatieklassen », die 
de weg moesten openen voor de 
geleidelijke verfransing van Halle 
en omgeving. De krachtige Vlaamse 
Invloed die jarenlang is uitgegaan 
van hun hoogstaand onderwijs was 
echter een grote doorn in het oog 
van het klerikaal franskiljonisme. 

DEKEN DECLERCQ EN DE LAS

TERKAMPANJE 

Om aan deze invloed een einde 
te stellen riep Z.EH. deken De-
clercq de geestelijkheid van Halle 
en van de omliggende dorpen ter 
hulp. Jarenlang werd door deze een 
schandelijke kampanje tegen de 
Broeders der Kjistelijke scholen ge
voerd. Op vele plaatsen weigerde 
de parochiale over"-ei-' c 
plakbrlef van het O.L.V. van Kalle 
Instituut uit te hangen i.i - ^ 
en In de katolieke vergaderplaat
sen. De laagste argumenten werden 
gebruikt om het gezag van deze 
hoogstaahde onderwijsinstelling 
peer te halen. Nu eens luidde het 
< De broeders geven minderwaardig 
onderwijs en gebruiken verouderde 
onderwijsmetodes »; dit nietiegen-
irtaande het feit dat het O.L.V. van 
Halle Instituut een uitzonderlijk 
hoog percentage universitair ge'^1-
plomeerden onder haar oudleerlin-
gen telt. Dan weer klonk het « De 
broeders volgen de richtlijnen van 
de hogere geestelijkheid niet en zijn 
ongehoorzaam aan Z.E. de kardi
naal »; dit, enerzijds, omdat enkele 
onbemiddelde leerlingen hun stu
dies voortzetten aan de Rijksuni
versiteit te Gent in plaats van aan 
de Katolieke universiteit te Leuven 
en, anderzijds, omdat de Broeders 
gedurende de laatste verkiezingen 
weigerden gewetensdruk uit te oefe
nen op enkele van hun leerlingen 
en oudleerlingen die zich aktief in
zetten voor de verkiezingskampanje 
van De Volksunie. 

MECHELEN GRIJPT IN 

Maar deze jarenlange lasterkam-
pa.nje had een onverwachte uit
werking. Het pas opgerichte Sint 
Martinus Kollege geraakte niet uit 
de kinderschoenen terwijl het aan
zien en het aantal leerlingen van het 
O.L.V. van Halle Instituut jaar na 
Jaar steeg. Daarom werd Mechelen 
ter hulp geroepen. En Z.E. kardi
naal Van Roey sprong zijn vrien
den-ter hulp en sloeg onverbidde
lijk toe. 

De Broeders moesten Halle ver
laten. De leiding van een school 

1 t̂ 800 leerlingen, met een buiten
gewoon hoge faam op Vlaams en 
intellektueel gebied, met een van 
onze beste Vlaamse kinderkoren 
(De Zingende Knapen van Halle, 
o. 1. V. Eerw. Br. Hemian), maar 
onder leiding van de « onbetrouw
bare » broeders was dan toch ein
delijk in de bezoedelde handen ge
raakt van het bestuur van een 
schooltje met 120 leerlingen, zon
der het minste wetenschappelijk of 
Vlaams gezag, maar bestuurd door 
de « betrouwbare » agenten van 
het klerikaal franskiljonisme. Dit 
alles natuurlijk weer eens onder de 
mom van de kristelijke eenheid. 

EEN PIJNLIJKE VRAAG 
De Heer G. Laureys, oudleerling 

van het O.L.V. van Halle Instituut, 
kenmerkt in een « Open Brief » aan 
de Broeders van de Kristelijke 
Scholen deze schandelijke beslis
sing als volgt : « ...Een beslissing 
die een niet in te tomen opstand 
verwekt in 't diepste van ons men
selijk gemoed. Een beslissing die de 
verantwoordelijken, zij het dan ook 
hogere geestelijkheid, aan de kaak 
stelt; een beslissing die ons niet 
brutaler tegen de borst kan stui
ten; een beslissing die onlogisch, 
onmenselijk, onrechtvaardig en — 
hoe paradoksaal het ook moge 
klinken — onkristelijk Is ». 

Verder In zijn brief schrijft de 
Heer G. Laureys : « Het valt ons 
zeer zwaar zulke harde taal te moe
ten spreken, maar ons rechtvaar
dig geweten — de verschuld, gd 
zijnde eerbied ten spijt — dwingt 
er ons toe, omdat wij ons In onze 
kristelijke overtuiging, die wij hier 
op het Instituut hebben opgedaan, 
zeer gekrenkt voelen. Wij hebben 
Jarenlang ons gevoelige geldoffers 
getroost en gestopt in de uitgesto
ken handen van « Pchro' e^ o-°~ 
zin », alias onze hogere geestelijk
heid, dit alles om in de toekomst 
onze kinderen een kristelijke op
voeding (te Halle ging het om het 
Instituut) te kunnen verzekeren. 
Diezelfde handen hebben ons des
tijds gelukgewenst voor het prach
tig resultaat dat men, ook door ons 
toedoen, bekomen heeft. Nu grij
pen diezelfde handen ons Instituut 
bij de keel tot het de laatste adem
tocht heeft uitgeblazen. Nu stel ik 
U, onomwonden, de vraag hogere 
geestelijkheid : vindt U dat recht
vaardig en kristelijk ? » 

Het is een harde en pijnlijke 
vraag die reeds velen zich sinds het 
einde van de schoolstrijd hebben 
gesteld. 

VAN MECHELEN TOT ROME 
Bij deze « Open Brief > bleef het 

echter niet. Op 11 juli 1959 betoog
den ruim 2.000 leerlingen, oud
leerlingen en simpatisanten van het 
O.L.V. van Halle Instituut in het 
MariaJstadje. Het was tot besluit 
van zijn indrukwekkende rede, ge
houden gedurende de openlucht
vergadering op de Grote Markt te 
Halle na afloop van de protestbeto
ging, dat Lic. Wim Gansemans, 
voorzitter van het aktiekomitee, 
terecht de voor de hogere geeste
lijkheid zo vernederende woorden 
uitsprak : « Het is bedroevend te 
moeten beleven dat wij katolieke 
leken aan onze geestelijke over
heid het voorbeeld moeten geven 
van elementaire rechtvaardigheid, 
verdraagzaamheid en naasten
liefde 3.. 

Sindsdien werd door het aktie
komitee alles in het werk gesteld 
om deze schandelijke beslissing on
gedaan te maken. Het onderhoud 
met Z. E. kardinaal Van Roey en 
met Mgr. de Raadgever van Z. E. 
Monseigneur Forni, Apostolisch 
Nuntius, bleven tot nog toe zonder 
resultaat. Men wacht nu met span
ning op het antwoord uit Rome. 

« LE PLUS BEAU CADEAU. . » 
De gevolgen op katoliek gebied, 

veroorzaakt door dit bisschoppelijk 
bevel, zijn thans nog niet volledig 
te overzien. Nochtans tekenen zich 
reeds duidelijk enkele gevolgen af. 
Enerzijds, heeft de geestelijkheid 

door Lic. Paul Blij weert 

In Halle en omgeving alle prestige 
verloren bij de bevolking; en de 
aktiviteit van de meeste katolieke 
organisaties werd te Halle volledig 
lamgelegd. Anderzijds telt het « ge
stolen » O.L.V. van Halle Instituut 
reeds meer dan 300 inschrijvingen 
minder dan vorig Jaar; tientallen 
leerlingen hebben hun inschrij
ving genomen in het Koninklijk 
Atheneum. « Le Soir » schreef in 
dit verband « Le plus beau cadeau 
Que Van Roey nous a fait ». Maar 
dit laatste laat de geestelijke over
heid van de streek volledig koud. 
Haar enige reaktie hierop luidt 
« Die zijn we goed kwijt »• 

DE LAATSTE BURCHT INGENO

MEN 

Op Vlaams gebied is het vertrek 
van de Broeders der Kristelijke 
Scholen een van de zwaarste ne
derlagen die het katollek Vlaams 
onderwijs sinds het einde van de 
oorlog in het arrondissement 
Brussel heeft geleden. De Vlaamse 
burcht die het O.L.V. van Halle 
Instituut in deze door de verfran
sing bedreigde streek vormde was 
een onoverkomelijke hinderpaal 
voor hen die Halle zo vlug moge
lijk wilden zien aansluiten bij het 
Waalse of Brusselse taalgebied. Het 
onderwijs en de vorming die de 
leerkrachten van deze onderwijs
instelling aan hun leerlingen mee
gaven was diep doordrongen van 
de eerbied en de bewondering voor 
eigen aard en zeden. Te veel oud
leerlingen waren strijdend Vlaams. 
Daarom moesten de Broeders weg. 

Vlaanderen heeft haar laatste 
burcht op de taalgrens verloren. 
Halle ligt nu zonder beschenning 
overgeleverd aan de verfransings-
honger van Brussel en Wallonië. De 
oprichting van transmutatieklassen 
in deze « gestolen » Vlaamse burcht 
Is slechts een kwestie van tijd. 

De agenten van het klerikaal 
franskiljonisme, gesteund door de 
hogere geestelijkheid, zullen de op
richting van deze 4 verfransings-
haarden > goed weten in te kleden. 
Men zal weer eens beroep ór^en op 
de diep kristelijke overtuiging van 
de gewone man van de streek om 
deze nefaste beslissing te verrecht
vaardigen in de ogen van onze 
brave Halse katolieken. Hun argu
ment zal luiden « Om te konkure-
ren tegen de transmutatiekl'-'ssen 
en Franstalige middelbare afdeling 
van het goddeloos atheneum -. En 
onze brave kristelijke Vlaamse ou
ders zullen dat allemaal weer 
slikken. Maar wat zal er dan een 
generatie later nog overblijven van 
het Vlaamse Halle ? 

DE KERN VAN DE ZAAK 

In Halle hoopt men nog steeds 
op de terugkeer van de Broeders. 
Wij denken dat dit een ijdele 
hoop is. Mechelen zal niet toege
ven omdat het franskiljonisme, 
gesteund door de kapitaalkrach
tigen, de Broeders te Halle niet 
meer duldt. En Mechelen, dat 
heeft de ondervinding meer dan 
eens bewezen, is veel gevoeliger 
voor de miljoenen van de frans
kiljonse kapitaalkrachtigen dan 
voor de diep kristelijke overtuiging 
van «onze gewone volksmensen. 

Wanneer zullen onze goede ka
tolieke Vlamingen dit beseffen. 
Wanneer zal men begrijpen dat de 
hogere geestelijkheid een van de 
sterkste anti-Vlaamse machten 
achter de schermen vormt. Wan
neer zal men begrijpen dat het ar
gument der « kristelijke eenheid » 
een dankbaar middel is dat reeds 
130 jaar wordt aangewend om de 
katolieke Vlamingen zand In de 
ogen te strooien. 

De gebeurtenissen te Halle kun
nen er toe bijdragen om dit besef 
eindelijk te doen doordringen. Het 
slot van het artikel « De kern van 
de zaak » van de hand van lic. Wim 
Gansemans, in het orgaan van de 
oudleerlingenbond van het O.L.V. 

WAT MET DE MIDDENSTANDERS 
Ze verlangen ook eens per jaar 

wat verlof te nemen en elke week 
hun zaak te sluiten om eens te kun
nen uitblazen. 

Ten minste de grote meerderheid 
verlangt dat, maar terwille van een 
zeer kleine minderheid onderkrui
pers kunnen ze tot geen akkoord 
komen 

Dat waren de woorden die een 
winkelierster tot een Volksunie
propagandist richtte. 

Ons leven is niet uit te houden, 
vervolgde ze, want nu er niets ge
regeld Is met de openingsuren en 
met de rustdagen, nu moeten vAj 
ons werkelijk doodwerken. En per
soneel In dienst nemen dat kun
nen wij niet, want dan begint de 
kopbrekerij met de sociale wetten 
weer. 

Er werd reeds in « De Volksunie > 
geschreven dat vele ambachtslie
den, winkeliers en neringdoeners 
gaarne een of twee mensen zouden 
in dienst nemen, maar dat ze er 
voor terugschrikken door de onge
wone druk van de sociale wetge
ving, die wel goed is voor grote be
drijven, maar onzinnig voor hen, 
die slechts zeer weinig personeel 
kunnen in dienst nemen. De gevol
gen daarvan zijn niet alleen dat de 
mensen liever alles zelf doen en 
zich vroegtijdig doodwerken. maur 
ook dat misschien wel vijftigduizend 
werkgelegenheden verloren gaan 
in het Vlaamse land alleen. Vijftig
duizend mensen, die zouden bij een 
winkelier of een schilder, enz., wer
ken, indien de sociale wetten aan
gepast waren aan hun bedrijven. 

Maar buiten dat grote verlies aan 
werkgelegenheid laakt de midden
stand vooral de vrees van de over
heid om durvende en gunstige 
maatregelen te treffen. 

De politiekers — en hier treft 
vooral de liberalen grote schuld — 
zijn oorzaak dat de middenstander 

geen achturendag kent, geen jaar
lijks verlof. Bang voor het egoisme 
van een kleine minderheid, dur
ven de regeringen nooit eens een 
doeltreffende beslissing treffen, die 
misschien wel enkele woekeraars en 
doodwroeters zou ontevreden ma
ken, maar die het gros van de mid
denstanders zou doen zuchten van 
opluchting. 

Ook toen aan de arbeiders de 8-
urendag opgelegd werd, waren er 
onderkruipers, die liever 14 uren 
werkten. Ook toen de kinderarbeid 
verboden werd, waren er ouders, 
die zich daarover kwaad maakten, 
maar waarom terwille van de zo 
geprezen vrijheid van de mens, ver
sleten stokpaard van het liberalis
me, toelaten dat er ongebreidelde 
en dodende konkurrentie en naijver 
bestaat ? 

Mits een beetje verbeelding en 
moed kan ook aan onze midden
stand de gelegenheid geboden wor
den om toch elke dag een paar vrije 
uurtjes te hebben, om ook elke 
week één dag uit te blazen en om 
zelfs elk jaar een paar weken de 
zaak te sluiten om te kunnen uit
rusten en de zenuwen te ontspan
nen. 

Helaas ! onze traditionele poli
tiekers — en nogmaals wat de mid
denstanders betreft zijn het vooral 
de liberalen die in fout zijn — hou
den zich liever bezig met eendags
vliegen en met prutswerk. 

Wie werkelijk bezorgd is voor het 
welzijn van iedereen, kan die poli
tiekers geen vertrouwen blijven 
schenken. 

Buiten de redenen van volkse aard 
— het beveiligen van onze welvaart 
— zijn het ook de bezorgdheid voor 
iedereen en voor elke stand, die 
van de Volksunie DE PARTLT VAN 
IEDEREEN IN VLAANDEREN ma
ken, ook van de middenstanders. 

Ontgoocheld winkelier - Ukkel. 

van Halle Instituut, wijst in de 
goede richting : « Wij wensen nie
mand raad te geven, maar dit 
moet toch gezegd : zou de hogere 
geestelijkheid niet de mogelijkheid 
kunnen onder ogen nemen haar 
politiek enigszins te wijzigen ? Wij 
leven niet meer honderd jaar ge
leden. Toen kon men willekeurig 
handelen met de gelovigen, men 
kon verkondigen wat men wou en 
de katolieken knikten. Die tijd is 
door, definitief voorbij Wij kun
nen nu ons verstand gebruiken en 
dat wil of kan men niet beseffen. 

Moge men zich dit nog tijdig rea-
lizeren hogerhand. St«eds geldt de 
uitspraak van Kristus, dat, wie 
wind zaait, storm zal .oogsten... ». 

Elias 

Het heeft moeten duren tot men 
vreesde voor zijn leven eer men Dr 
Ellas de nodige zorgen liet toedie
nen in een kliniek. Naar we verna
men heeft hij de zware heelkundige 
bewerking met goed gevolg onder
gaan. Fisisch Is Dr Elias echter een 
afgetakeld man, wat iedereen die 
even nadenkt wat 15 jaar cel bete
kent wel zal aanvaarden. Het is te 
hopen dat al wie In Vlaanderen nog 
enigszins zin heeft voor het begrip 
menselijkheid thans o verluid en 
met klem zou eisen dat de lang
zame moord op hem gepleegd door 
een sadistische Merchiers en een 
lafbek Eyskens zou ophouden. Dr 
Ellas moet vrij. nog eer hij een lijk 
is. 
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LIMBURG, ANTWERPEN EN OOST-BRABANT 

EEH PROnOM EN EEN VERLOREN KANS 
In •< De Schakel », orgaan van het Nationaal Verbond voor Kader

personeel van de Landelijke Bedienden Centrale verscheen volgende be
langwekkende bijdrage, waarover men in de konformistische kleurpar-
tijenpers maar weinig echo's vernam. We begrijpen waarom. De onder
titels zijn van ons. 

De Vlamingen tenslotte weten 
deze laatste twee maanden dat zij 
nog moeilijk in de toekomst zullen 
kimnen spreken over « onze bazen > 
van de S.G., Brufina, Schneider, 
Coppée, maar van onze concurren
ten en onze tegenstanders. Gevaar
lijke tegenstanders omdat zij ons 
enig verweermiddel : de Limburgse 
mijnen en hun reserves, flink In 
handen hebben. 

Waarop steunt deze stexke uit
spraak ? 

Vooraleer hierop in te gaan, gelo
ven wij. Is het noodzakelijk nog 
eens goed te onderlijnen dat — de 
Juridische en feitelijke machten 
gegeven zijnde — de groepen hun 
beslissingen riemen op het techni
sche en economische terrein. Het is 
aan het afwegen van wat daar ge
beurt, dat wij weten welke de kan
sen zijn van Limburg, Antwerpen 
en Oost-Brabant. Alle drie samen 
zijn één probleem. Welk is hun 
kans ? * 

Onze kansen verspeeld 

Technische en financiële beslis
singen van de groepen dezer laat
ste maanden, brengen uit dat 
Noord-Oost België zijn kansen 
heeft verspeeld ! Voor altijd ? Ze
ker voor de eerstkomende jaren, 
voor het overige is niets bestendig 
In deze wereld ! Wij kunnen name
lijk aan onze vrienden in Limburg, 
Antwerpen en Oost-Brabant het 
nieuws aankondigen dat de uitbrei
ding van de cokesfabriek in Terlre 
(Carbonisation Centrale) is beslist 
en besteld. 

Dit wil zeggen dat deze fabriek 
in de toekomst bijkomend 2.000 i 
3.000 cokes-fijnkolen per dag zal 
kunnen verwerken en dus ook een 
evenredige produktie aan cokes en 
gas zal voortbrengen. 

Weet men wel goed wat hiervan 
de gevolgen zullen zijn ? 

Het afwegen van deze nieuwe 
technische gegevens in de econo
mische politiek van ons land, toont 
aan dat de kans van Limburg, Ant
werpen verloren is. 

Een verwerking van 3.000 ton co
kes-fijnkolen per dag "levert per 
dag bruto ongeveer 1.085.000 .n3 
gas aan 4.250 cal m3. Per maand 
berekend zou dit dan 32.550.000 ra3 
gas zijn. 

Volgens de statistieken van het 
N.I.S. zou het totaal verbruik in 
België aan « bedeeld gas * in 1958 
gemiddeld per maand 76.089.000 m3 
gas hebben bedragen. De nieuw op
gezette produktie van Tertre komt 
overeen met 43 % van dit totaal. 
Het is ook goed een idee te heb
ben van de toename van het ver
bruik in België : in 1950 was het 
gemiddelde 54.919.000 m3 per 
maand. 

Welke hoeveelheid van dit nieu
we gas bestemd zal zijn voor de 
distributie en welke voor de ammo
niak-afdeling van Tertre is niet 
duidelijk. Op dit ogenblik is het on
geveer de helft. Men mag echter 
aannemen dat het overgrote ge
deelte naar de di,stributie zal gaan, 
daar we reeds vroeger meedeelden 
dat de Carbochimique voor een be
langrijk deel op fuel overschakelde. 
Over de voorwaarden waaronder 
Tertre verder zijn grondstoffen be
trekt en zijn gas afvoert is in dit 
tijdschrift reeds meermalen ge
schreven. De grondstof - kolen 
komt voor een deel van de eigen 
dure kolen of uit andere submar-
ginale mijnen, verder voor een 
groot deel (en in de toekomst nog 
groter) uit kolen, uit Limburg aan
gevoerd over een lengte van onge
veer 240 km en zoveel sluizen, ten
slotte uit een 150 ton fuel per dag, 
aangevoerd van uit Antwerpen. 
Het gas zelf wordt onder hoge 
drukleidingen terug naar de Ant
werpse a.gglomeratie en haven ge
stuurd (ongeveer 140 km). De 

structuurvoorwaarden waaronder 
de ammoniak wordt geproduceerd 
lijdt onder dezelfde kwalen. 

Het is bekend dat de prpvincie 
Antwerpen de grootste gas-verbrui-
ker is van Belgié. Hoeveel dit pre
cies is, is moeilijk te achterhalen. 
In 1950 waren 60 % va.n de gemeen
ten der provincie aangesloten 
(Brabant 25 "{,, Henegouwen 21 %, 
Luik 12 %, W. Vlaanderen 40 %, 
O. Vlaanderen 15 %, Limburg toen 
O % ) . 

Grote potentiële gasverbruikers 
(mede door verdere industrialisa
tie) zijn Limburg, de Kempen, het 
Haceiand, het Vi'aasland. Vanuit 
een andere hoek eveneens g-ote 
delen van Oost- en West-Vlaande-
ren. 

Welke zijn de gevolgen hiervan ? 
— een scheve situatie wordt nog 

verder doorgetrokken; 
— de S.G., die de voornaamste ge-

interesseerde is, heeft blijkbaar 
Tertre verkozen boven Limb.rg; 

— in Limburg komt geen cokes-
fabriek, geen gasproductie, geen 
ammoniakfabriek en geen schei-
kund'ge nijverheid; nog veel 
minder een staalfabriek (cokes-
fabriek) (deze laatste illusie 
hebben we nooit gehad); 

— komt er in Limburg geen dege-
hjke en onafhankelijke kolen-
scheikundige basisindustrie, dan 
zal evenmin de research er haar 
kans krijgen en dan zullen uit 
deze noodzakelijke combin-tie 
evenmin verder verbindingen 
ontstaan met de pctro-chemi-
sche nijverheid rond Antwerpen 
en hieruit dan weer verdere af
leidingen in Limburg en Ant
werpen ; 

— de potentiële gasverbruikers in 
Noord-België zuilen verder van
uit Tertre en Luik worden be
voorraad resp. langs de één-
richtings hoge drukleidingen 
van Distrigaz en Savgaz. 

Borinage en Hageland 

Ondertussen krijgt de Borinage 
op enkele tijd aan nieuwe indus
trieën : 
— « d e meest moderne smeltoven 

van Europa *; 
— een grote fabriek van ge-pre-

fabriceerde bouwmaterialen; 
— een grote brouwerij (300 mil

joen lening van de Staat aan 
1 % ) ; 

— en nu nog een sterk uitgebreide 
cokesfabriek te Tertre. 

Bovendien zijn voor de Borinage 
alléén 560 miljoen F. voorzien 
voor Openbare Werken. 

Intussen dokteren de testmensen 
uit het Hageland reeds aan een 
grote riool voor afvalwaters (die er 
toch moesten komen ?), hopen zij 
de wegen te verbeteren en indus
triegebieden aan te leggen (wat 
zal Tessenderlo geven ?). Voor de 
televisie legt gouverneur Roppe ge
tuigenis af van zijn grote onge
rustheid. 

De verstandige syndikalisten en 
democraten in Limburg en Ant
werpen zullen nu wel begrepen 
hebben, na alles wat hierover werd 
gepubliceerd, van 1953 af, dat we 
van de bezitters der mijnen geen, 
maar dan ook geen initiatief moe
ten verwachten. Zij waren ver
wittigd. Dhr Quintin had het ge
zegd : « geen groot-industrie, wel 
grut, afval, niets meer of in an
dere woorden, uwe kolen gaan ver
der naar onze cokes- en hoog
ovens ». « Het gas hieruit en ook 
de electrische energie zullen we U, 
natuurlijk aan sterke prijzen, teiug 
verkopen. Geen zorgen, uwe arbei
ders zullen altijd werk vinden in 
Luik en Henegouwen >. Deze man 
kan het weten, hij, vertrouwens
man zijnde van de holding, waar
van men beweert dat België een 
bij huis is. 

Onze mijnen worden 
marginaal gemaakt 

Wij herhalen het hier nogmaals : 
« Limburgers, uw mijnen zijn niet 
marginaal, maar worden marginaal 
gemaakt >. 

Op het plan van de E.G.K.S. ver
klaarde professor Coppé onlangs 
nog dat alle europese mijnen mar
ginaal kunnen worden als zij zich 
niet concentreren en vertikaal in
tegreren tegenover de uitzondelijk 
gunstige voorwaarden van kolen-
delging buiten West-Europa (in de 
V.S.A bijv.), uiterst lage zeevracht-
prijzen en grotere scheepseenhe-
den. 

Op het Belgisch plan wijst niets 
bij de privé-groepen in die rich
ting en voerde de overheid in het 
verleden een onsamenhangende, 
« dure J> en zg. « sociale » kolen-
politiek. De politiek van de geves
tigde belangen. Kijkt naar de pas 
gepubliceerde balansen van de 
Kempische mijnen... bijna tra
gisch. 

De groepen zijn tegen de ont
wikkeling van Limburg. De Lim
burgers zijn in hun macht... de 
stocks hebben hiervoor gezorgd. Zij 
kunnen voor een goede tijd voort 
zonder arbeiders. De , stocks zelf 
zijn geen bedreiging voor de < be
zitters » !... het risico wordt gedra
gen door ons, door de gemeenschap. 
De kolenmijnen staan voor 1,7 mil
jard F. in schuld bij de R.M.Z. 
Helchteren-Zolder ziet zijn stocks 
voor 300 miljoen gefinancierd door 
de A.S.L.K. !... In feite zijn de ko
lenmijnen •— Limburgse zowel als 
andere — genationaliseerd voor de 
risico's en voor de verliezen ! Om 
dit te ven-echtvaardigen zonder 
meer volstaat het niet sociale mo
tieven in te roepen. Juridisch heeft 
de gemeenschap — de overheden 
— niets te zeggen. De mijnen kre
gen verleden jaar zelfs nog de re
serves ten geschenke. Een con
trole ? Een vorm van toezicht ? In 
Houthalen moest de afgevaardigde
beheerder, de heer Leblanc, op de 
algemene ledenvergadering (21 
aanwezige aandeelhouders) het 
droevig nieuws aankondigen : 

« Le conseil d'administration 
sera probablement oblige d'accr)-
ter en son sein, k la suite de l'opé-
ration (de toekenning van een deel 
van de reserve B>, uu commissaire 
du Gouvernement >. 

De laagconjunctuur is derhalve 
de zondebok, niet voor de Borinage-
mensen, maar voor de Limburgers. 
In tijden van hoogconjunctuur 
heeft men het in de groepen te 
druk... met hun grote bedrijven in 
Canada, Spanje en Pakistan. Heb
ben onze syndikalisten reeds opge
merkt — wanneer zij zich daaraan 
willen laten vangen — '̂ •̂ t o-^°n 
enkel verslag van de beheerraden 
van de zeven Limburgse m aen n^g 
melding maakt van de aan gang 
zijnde studie van een cokesfabriek. 

De oplossing 
Voor U blijft echter nog een en

kele uitweg : en dat is menen we, 
de enige oplossing en enige hoop 
voor redding van onze twee pro
vincies Antwerpen en Limburg, sa
men met Noord- en Oost-Brabant. 
Deze uitweg is niet het besluit van 
een bevlieging of momentele wre-, 
vel, maar een resultaat van een 
tienjarige, aanhoudende studie" van 
de evolutie der steenkoolindustrie 
in West Europa en meer bepaald in 
België. We zijn in staat sterk ge
detailleerde gegevens te verstrek
ken nopens de technische, econo
mische en financiële verantwoor
ding van één geconcentreerde ko-
lenindustrie van de zeven Lim
burgse mijnen (horizontale integra
tie), welke op haar beurt : 
— belangrijk genoeg is om op de 

kapitaalmarkt te verschijnen; 
— bij machte is om een degelijke 

studiegroep en researchlabora
torium te voeden; 

— direct kan overgaan tot verti
cale integratie (nevenbedrijven) 
van het nieuwe mijncomplex in 

De Noodzaak van de Vlaamse partij 
De houding van de 
hogere geestelijkheid 

(Vervolg) 
Onder paus Plus XII is het spiri

tueel gezag van de Kerk tot onge
kende toppen gereikt en werd het 
erkend als het hoogste moreel ge
zag in de wereld, ook bij niet- kato-
Ueken. Volop binnen de wereld le' 
rend, plaatst de Kerk zich steeds 
meer op het hoger geestelijk plan 
van waaruit zij de volkeren wil 
veroveren of heroveren voor Kris-
tus. In het katoliek tijdscherm van 
deze eeuw schijnt België wel een 
geweldige achterstand te hebben. 
Wil de katolieke Kerk in dit land 
de talrijke kringen —^vooral de ver 
ontkerstende arbeidersmassa — 
heroveren die in de 19de eeuw ver
loren gingen, dan geeft het de 
schijn dat zij haar huidige gemak-
kelijkheidspositle, steunend op ster
ke machtsstellingen, zal moeten 
verwisselen voor een veel moeilij
ker, maar ook meer verheven strijd. 
Alleen een katoliek kan de draag
wijdte van deze stelling beseffen. 

DE GEESTELIJKE OVERHEID 
TEGEN VLAANDEREN 

Zelf aan de oorsprong van de 
Belgische staat, door 130 jaren 
heen intiem vergroeid met zijn le
ven en zijn traditie, heeft de ho
gere geestelijkheid in feite altijd 
de Belgische staatsgedachte ver
dedigd tegenover de Vlamingen. 

Onder de eerste aartsbisschoppen 
De Mean, Sterckx en Dechamps 
blijkt niets van een vijanderlijke 
houding tegenover de Vlaamse be
weging, eenvoudig omdat niemand 
haar in die tijd ernstig opnam. 
Toen op het einde van de 19de 
eeuw de Vlaamse gedachte aan 
breedte en aan kracht won, kwam 
het onder Mgr. Goossens tot de eer
ste ernstige botsingen. Talrijke 
Vlaamsgezinde kollegestudenten, 
word in W. Vlaanderen, werden weg
gezonden omwille van hun houding 
en krachtig verzetten de bisschop
pen zich tegen een zelfs zeer ge
deeltelijke vervlaamslng van het 
katoliek middelbaar onderwijs. 
Wel wil de geestelijke overheid de 
Vlaamse taal zien behouden blij
ven in de volksmassa, omdat zij 
daarin een gaafhouding van de 
katoliciteit van Vlaanderen ziet. 
Vooral door middel van de Franse 
taal en kuituur immers werden de 
nieuwe teorieën van ongeloof en 
antiklerikalisme in het land bin
nengebracht. Maar daarnaast wenst 
de hogere klerus, aansluitend bij 
de franskiljonse Belgische staats
gedachte, geen eigen Vlaamse kui
tuur te zien ontstaan en houdt zij 
vast aan het bestaande Franstalige 
overwicht. 

Onder Mgr. Mercier en Mgr. Van 
Roey komt het tot het scherpste 
treffen. In 1906 verwerpt Mgr. Mer
cier de gedachte van een Vlaamse 
universiteit. Hij verdedigt volop de 
Belgische staatsgedachte : « De 
Belgische nationaliteit, ontstaan 
uit twee rassen die doorheen twaalf 
lange eeuwen hun wederzijdse in
vloed hebben vermengd, moet 
bloeien, moet trouw blijven aan de 
wet van haar historische oor-
.sprong ». In 1925 veroordeelt hij 
het Vlaams nationalisme als zijnde 
— men vraagt zich nog altijd af 
op grondslag van welk katoliek ge
loofspunt — « niet in overeenstem
ming te brengen met het hogere be

lang van de Godsdienst en van het 
Land ». Mgr. Van Roey zal in zijn 
straffen verder gaan. Hij verklaart 
In 1930 dat alleen België het va
derland kan zijn. Het is pas wan
neer de Vlaams nationale gedachte 
vooral — ironie — de Vlaamse 
katolieke massa en de staatskato-
lieke partij begint te veroveren, dat 
de aartsbisschoppelijke stelling-
name voorzichtiger wordt. Dat de 
Belgische hogere geestelijkheid op 
de huidige het bestaan van een 
Vlaams volk heeft ontdekt, zou 
men echter niet durven zweren. 

Slechts één bisschop, dan nog 
wel een bisschop van Luik, Mgr. 
Rutten begreep en steunde het 
Vlaams streven ten volle. In een 
brief aan Prosper Poullet schreef 
hij : « Het is treurig de pogingen 
na te gaan die men in het werk 
stelt om te beletten dat aan het 
Vlaamse volk recht zou geschieden. 
De tegenstrevers willen niet begrij
pen dat, terwijl ze zich de verdedi
gers van de nationale eendracht 
noemen, zij bezig zijn ze te vernie
tigen. Hoe langer men zal dralen 
om te geven hetgeen beloofd werd 
en hetgeen slechts rechtvaardig is, 
des te meer men de hogere belan
gen van het vaderland in gevaar 
brengt. Ik bid God de staatslieden 
er toe te brengen zich aan uw zijde 
te scharen om op korte termijn 
volledige voldoening te geven aan 
de rechtvaardige Vlaamse eisen... > 

Maar hij was alleen. Zal Vlaan
deren morgen Vlaamse bisschoppen 
hebben ? Niets is meer aan twijfel 
onderhevig. 

Maar ook op partijpolitiek getged 
steunde de hogere geestelijkheid 
steeds de katolieke staatspartij, de 
doodgraver van de Vlaamse belan
gen, maar de sterke stut van de 
Kerk in België. Steeds moest het 
Vlaams belang wijken voor het 
katoliek belang — en bij welke 
verkiezing is nooit een katoliek be
spreking van het wetsvoorstel Core-
mans werden de katolieke Vlaamse 
parlementairen, de Vlaamse kato- ' 
Heken, de katolieke dag- en week
bladen aan een ongehoorde druk 
vanwege de geestelijke overheid 
onderworpen die oordeelde dat de 
gedeeltelijke vervlaamslng van het 
vrij middelbaar onderwijs de vrij
heid van het katoliek onderwijs 
aantastte. Hoe het deze vrijheid 
aantast, is tot- op heden een geheim 
gebleven. 

Ontelbare malen klonk van bis
schoppelijke zijde het bevel om 
voor de staatskatolieke partij te 
stemmen, vooral wanneer deze door 
de Vlaamse nationale partij be
dreig leek. Het ging zo in 1932, In 
1936 in W. Vlaanderen, in 1958 nog 
in W. en Oost-VIaanderen. 

Is het dan te verwonderen' dat 
het gelovige Vlaanderen dat steeds 
trouw bleef aan de katolieke kerk 
en aan zijn leiders, bad : « Heet, 
geef aan Vlaanderen bisschoppen 
die Vlaanderens vrijheid en groot
heid betrachten, die het Vlaamse 
volk, door de staatsmasjine ver
pletterd, een reddende hand toe
steken en die in het aanschijn van 
de wereld getuigen dat geen staat 
het recht heeft een volk te vervol
gen en uit te roeien omdat het naar 
vrijheid en zelfstandigheid streeift. 
Zegen ons land, o Heer, en geef ons 
bisschoppen die Vlaanderen bemin
nen >. 

(Vervolgt) 

de richting van de carbochemie, 
eventueel langs de weg van de 
rechtstreekse vergassing of langs 
de weg van een cokesfabriek; 

in een derde etape bindingen 
kan maken, eventueel met de 
Antwerpse petro-chemie, met de 
non-ferro, met (delen) van be
staande scheikundige nijver
heden, c-t alles binnen het vier
kant Eisden - Antwerpen - Ru-
pel - Aarschot; 

vermits het een onafhankelijk 
en sterk initiatief is, mag nog 
verder worden gekeken. Zoals 
de Nederlandse staatsmijnen 
participaties hebben genomen 
vóór de oorlog in de staalfabrie
ken van Umuiden en voor en
kele jaren in de sodafabrieken 
van Delfzijl, kan zulk machtig 

complex overal in Belgié bij
dragen tot een aantal nieuwe 
verwezenlijkingen. 

Tenslotte komt het er in het 
economisch leven steeds op aan — 
zeker in laagconjunctuur — op de 
prijzen : functie van de technische 
en organisatorische voorwaarden 
van produktie enerzijds en van 
verkoopsomvang (marktpubliciteit) 
anderzijds. 

Welnu, wij beweren dat in die 
voorwaarden en in die richting kan 
geproduceerd worden aan prijzen, 
die op de wereldmarkt kunnen con-
cureren. 

Dit is geen vl«amse oplossing, 
maar een universele oplossing. 

De technische, economische en 
financiële verantwoording kunnen 
wlJ garanderen. 
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HET SÏRIJDEND VLAANDEREN VAN 1884 TOT 1940 
Uit de merkwaardige rede van Karel Dillen te Esen gehouden bij de 

hulde Jan De Bondt halen wij volgend gedeelte r.an, een ander gedeelte 
vprschijnt in volgend nummer : 

Bij Jan de Bondt's geboorte stond 
VJaajicleren op een dieptepunt van 
aijn verval. De Vlamingen vorm
den een stoffelijk en geestelijk pro
letariaat, zonder ziel, zonder fier
heid, zor'''^'- h-̂ sef van eigen
waarde. 

De Belgisclie staat bestond een 
lui'.ve eeuw. Zijn denationalisatie-
apparaat draaide op volle toeren. 
Geen volk, die naam waardig, zou 
de2e ellendige toestand ook maar 
vijf jaar geduld hebben zonder de 
machthebbers naar de keel te vlie
gen. Overal elders was een bloed
bad het enig mogelijke antwoord 
geweest. 50 Jaar was er in Vlaan
deren geen ander verzet geweest 
dat het cultureel verzet van enkele 
schaarse intellectuelen. Rodenbach 
het eerste nieuw geluid in de 
Vlaamse Beweging, was pas jong 
overleden toen Jan de Bondt het 
levenslicht zag in een volledig ver-
franst Vlaanderen. Wie de jonge 
De Bondt toen hij Vlaams bewust 
werd in zijn jonge jaren had dur
ven voorspellen wat hij na een 
langzame opgang van de Vlaamse 
Beweging voor een eerste maal ging 
meemaken, zou slechts een ongelo
vige lach bij de jonge man opge
wekt hebben. Wie hem daarenboven 
had voorspeld dat alles zich nog 
eens een tweede maal zou herhalen 
op een veel grotere schaal zou he
lemaal als een fantast weggezon
den geweest zijn. 

En toch, Jan de Bondt zou twee 
maal, twee maal een oorlogstrage
die meemaken. En twee maal zou 
na de oorlogstragedie de Vlaamse 
Beweging gewelddadig neergesla
gen en in mekaar gestampt wor
den. In 14-18 werd de tragedie van 
de Uzer, die de tragedie was van 
de Vlaamse volksjongen, gevolgd 
door de tragedie van de activisten
vervolging. Maar zij die van het 
front teruggekeerd waren, kon 
men niet in het hoekje drummen. 

De Vlaamse oud-strljder liet zich 
niet doen. Uit zijn rangen traden 
leiders en volgelingen naar voor en 
Dlksmuide, waar men een trotse 
toren ging bouwen, een toren waar
aan ook Jan de Bondt zijn beste 
krachten ging wijden, Dlksmuide 
werd een Jaarlijks Vlaams Natio
naal verzamelpunt. Toen was het 
woord van de dichter waar. Ook al 
zou hij er later zelf spijt over heb
ben. Toen was het woord van de 
dichter waar en het bleef waar 
voor de eenvoudige Vlaams Natio
nalist, het woord over de toren van 
Dlksmuide : Blijf Dietse kruis voor 
Dietse volk een baken. 

En zo ook groeiden de IJzerbede
vaarten jaar na jaar tot de plaats 
van het Vlaam^ Natiöitaal gewe-
*«ÖSónder30«k, tbt de plaats waar 
de aanklacht tegen het onrecht 
scherp en duidelijk uitgesproken 
werd. Jaar na jaar tussen de twee 
wereldoorlogen klonken de Vlaams 
Nationale woorden, vele ouderen 
zullen ze zich nog herinneren, en 
aan de Jongeren mogen ze wel eens 
voorgehouden worden. Zo klonk in 
1920 « hulde aan onze martelaren, 
onze gekerkerden, gebroodroofden, 
bannelingen ». 

Zo klonk in 1920 « men stuurt 
telegrammen naar koningen en 
ministers, maar zijn eigen volks
vertegenwoordiger'; ri'-'t rrpn niet 
aan i\ 

Zo klonk in 1920 « niet het klein
ste brijzelke recht schonk de rege
ring ». 

Zo klonk in 1921 « hoe hoger ge 
staat hoe zwaarder uw schuld ». 

Zo klonk in 1921 « als wij nu 
moeten kiezen tussen onze patriot-
tards en onze doden, dan verkie
zen wij onze lieve doden ». 

Zo klonk in 1921 « neen, wij heb
ben niets meer te maken met alles 
wat officieel Is ». 

Zo klonk in 1923 « en dit moogt 
ge niet vergeten, dat dagelijks nog 
België Vlaanderen wil doodverven 
en wegcijferen •>. 

Zo klonk in 1925 « onrecht en 
ontrouwe worden gepleegd tot een 
uiterste dat alle aanspraak op 
recht of trouwe ontneemt ». 

Zo klonk in 1926 « één In harte
lijke liefde in onbezweken trouw 
Xoor ons eigen schone, groot-ne-

derlandse, Dietse volk ». 
Zo klonk in 1926 « wanneer wij 

nadruk leggen op het hoge, onver
woestbare Ideaal, waaraan gij uw 
leven hebt gewijd, wordt ons soms 
gemis aan practlsche zin, of zelfs 
opdringerigheid verweten ». 

Zo klonk In 1928 « zo zal rijzen 
'het kruis van de grote trouwe van 
arm Vlaanderen aan zijn doden : 
« zwaar en tragisch en beschul
digend *. 

Zo klonk in 1934 * ...deze tijd 
waarop parlementaire nederlagen 
tot Vlaamse ovei-winningen wor
den omgedoopt, waarop het ge
arriveerde Vlaanderen in alles be
rust ». 

Zo klonk in 1936 « als eerste daad 
van vrijmaking willen wij ons volk 
losmaken van de banden die wer
den gelegd door een staatsopvat
ting die nooit met het bestaan van 
Vlaanderen heeft rekening gehou
den. 

Zo klonk in 1936 « zij die het 
Vlaamse volk moesten leiden en 
aanvoeren tot zelfbewustzijn en 
opstanding boden hun handen aan 
de boeien van de eerzucht ». 

Zo klonk in 1937 •< er is een Diets 
volk, gedeeltelijk wonend in de 
Noord-Nederlandse staat gedeelte
lijk wonend in de Belgische staat. 
Hier en aan de overkant, daar Is 

Nederland >. 
Zo klonk In 1939 < onze boeien 

zijn onze eer :>. 
Zo klonk in 1939 * geen lakeien-

politiek, geen gendarmencharge, 
geen misbruik van gezag, geen ver
brijzelen van zerken, geen vervol
ging, geen kerkerstraf hebben iets 
kunnen ontnemen en zullen Iets 
ontnemen aan dit recht van ons 
volk op zelfbeschikking >. 

Hoe ver ligt dit alles achter de 
rug. Het kost ons die dat alles niet 
hebben beleefd en doorleefd moeite 
om ons de geest van die tijd in te 
denken. De geest van die tijd, die 
dan toch ten minste voor een deel 
van het bewuste Vlaanderen er een 
was van gemeenschapsdenken en 
idealisme. Het nationale Vlaande
ren — van welke schakering ook 
— moest toen geen schrik hebben 
om op straat te komen. Naast de 
nationalistische geest groeide ook 
de Vlaamse daad. Het nationale 
Vlaanderen was in het offensief en 
de jongere generatie van onmiddel
lijk voor de oorlog moest niet onder
doen voor de generatie van de IJzer 
en van het aktivisme. 

We waren 1939. De jongeren 
spraken het trotse woord dat ze 
het geslacht zouden vormen dat 
niet meer wijken zou. Waarheen 
zou dit alles geleld hebben zonder 
het uitbreken van de oorlog ? Het 
Is een overbodige en volstrekt nut
teloze en volstrekt ijdele vraag. 
Men draait nu eenmaal de wijzer 

De Heer Bert D'Haese, sinds na 
de oorlog overgelopen naar « De 
Standaard * wordt het niet moe, de 
C.V.P. te verdedigen en het de 
goede Vlaamse gemfeente voor te 
stellen, alsof deze partij de enige 
waarborg Is voor een doeltreffende 
politiek, die moet leiden tot Vlaam
se verwezenlijkingen. Hoe is het 
mogelijk voor een verstandig nor
maal denkend mens ? Hoe wil hij 
een dergelijke stelling mordikus 
volhouden, waar heel het politieke 
verleden, en het heden, dezer hy-
pokritische partij het tegendeel be
wijst. Zijn stelling is de volgende : 
« Verzwak de C.V.P. en ge krijgt 
In haar plaats een B.S.P. en dat is 
nog erger, nog slechter. Daar zit 
hem juist de leugen. 

Een leugen, die maar vol te hou
den Is en te verdedigen in Vlaan
deren, waar de mensen politiek on
mondig zijn en een kort geheugen 
hebben. 

In Vlaanderen waar lïl^n QQïd^elt 
naar da <o>iJjn, buiten het parle
ment, en niet naar de feiten. De 
C.V.P. en alle staatspartijen, doen 
alles, om in Vlaanderen zo Vlaams 
mogelijk te schijnen vanwege het 
elektoraal voordeel dat daaruit 
steeds te halen is. Maar allen zijn 
centrallstlsch-belgisch ingesteld, 
dus : anti-Vlaams. 

Langs Vlaamse strijdvaardigheid 
kroop Van Cauwelaert omhoog, een 
Cam. Hulsmans en zelfs L. Franck 
destijds oreerde : « De liberale par
tij in Vlaanderen zal Vlaams zijn 
of ze zal niet zijn » en toch Is zij 
nog altijd de franskiljonse burcht 
bij uitstek. De C.V.P. is imitair bel-
glsch en ook voor haar primfeert 
steeds het- belgisch staatsbelang 
voor het Vlaamse volksbelang, dus 
anti-Vlaams. Het D'Haese stand
punt : de Vlaamse socialisten (er 
zijn slechts belgische socialisten) 
zolang In de oppositie houden, tot
dat zij hun knechtenrol moe wor
den en het waalse Juk, in deze ïjar-
tlj, afschudden om dan samen met 
Vlaamse C.V.P.-ers en Vlaamse 
B.S.P.-ers een meerderheid in 't 
parlement te bekomen om bepaalde 
Vlaamse problemen op te lossen. 
Er is geen grotere utopie als deze 
stelling van D'Haese. Hij noemt in 
zijn artikels Fayat en Spinoy als 
Vlaamse socialisten; dat zijn er 
twee, kent hij er nu nog twee ? 

Misschien denkt hij aan Vermey-
len of aan Van Eynde ? Of Ja, mis
schien ook nog aan Craeybeckx, 
die Brussel niet zou loslaten, maar 
dan enkel in het vuur ener 11 juli 
redevoering, maar te Brussel, in 't 

van de geschiedenis niet terug. 
Gedane zaken hebben geen keer, 
ook niet voor een volk. 

• WIJ kunnen enkel maar zeggen 
dat in 1939 het nationale Vlaande
ren, het Jonge Dietse Vlaanderen 
een kwallteitspotentieel, een ener
giepotentieel en een mensenpoten
tieel had, waarmee men ook nieu
we en grote wegen voor ons volk 
had kunnen betreden. 

En we kunnen enkel maar zeg
gen, met spijt In het hart, dat het 
niet heeft mogen zijn. 1939 stelde 
een einde aan de vrede, stelde een 
einde aan een normale ontwikke
ling, stelde een einde aan de nor
maal groeiende krachtsontploolïng 
van de nieuwe generatie nationa
listen In Vlaanderen. 1939 bracht 
de nieuwe wereldoorlog en in 1940 
werden de Lage Landen in deze 
oorlog betrokken. De Lage Landen 
werden In de wereldoorlog betrok
ken en vanaf de eerste dag begon 
ook de nieuwe tragedie voor Vlaan
deren. De Belgische staat sloeg toe. 
Overal geschiedden willekeurige 
aanhoudingen. Het lot trof zowel 
Vlaams-nationale leiders als gewo
ne Vlaams-nationalisten. Want van 
alle Belgen maakte niet de Belgi
sche patriottards het eerst kennis 
met aanhoudingen zonder man
daat, met Schutzhaft, met beest
achtige behandeling door bewakers, 
met concentratiekampen, met wil
lekeurige terechtstellingen, doch 
wel de Vlaams-nationalisten Het 
was de geschiedenis van tientallen 
Vlamingen in de meidas^en 19 \0. de 
geschiedenis van de spooktrein, van 
Orleans, van Le Vernet, van St. Cy-
prien en van Abbeville. 

ONDANK IS 'S WERELDS LOON 

De komedie, welke door de staats-
katolleken sedert Woeste gespeeld 
wordt met betrekking tot de school-
gelijkheid, is thans uitgespeeld. 

In de strijd om de belangen van 
de Kerk definitief te beveiligen heb
ben de Leuvense studenten een 
vooraanstaande rol gespeeld. Van 
deze voorhoedevechters heeft enkel 
de C.V.P. geprofiteerd. 

Zonder de betogingen van de stu
denten, die daarmee het vuur aan 
de lont staken, zou de C.V.P. het 
niet aangedurfd hebben over te 
gaan tot massale betogingen. 

Nu alles voorbij is, komt het ech
ter uit dat de C.V.P. zeer ondank
baar is en haar ereschuld ten over
staan van het Leuvens studenten
verbond weigert te vereffenen. Deze 
jongens hebben zich gans gegeven, 
maar de schulden die voortgespro
ten zijn uit de schoolstrijdbetogin
gen, zijn nog steeds niet betaald. 
We vinden dit kras en we verden
ken de C.V.P.-lelders er erg van dat 
ze moedwillllg die schuld laten be
staan in de hoop dat de studenten-
leiders op hun knieën zullen vallen 
en zich gebeurlijk laten lijmen. 

We vinden het schandelijk. De 
C.V.P. betaalde miljoenen aan pu-
bliclteitsfirma's om reusachtige 
panelen te laten aanbrengen over 
gans het land, maar ze weigert een 
paar honderdduizenden terug te 
schenken aan de studenten, die on
getwijfeld de spits waren van de 
lans in de strijd voor schoolgelijk-
heid, welke door de C.V.P. zo han
dig uitgebuit werd. 

A. V. - St-Truiden 

c4aH "^ert d'^asö^ 
Een lange brief van een lezer aan d 
hierbij afzonderlijk. Begoochelinge 
niet maken. Bert D'Haese zal misse 
ons kiest maar In Pe Standaard fo 

e overloper Bert D'Haese geven we 
n moeten onze lezers zich echter 
hien wel blijven zeggen dat hij voor 
ch enigszins anders schrijven. 

parlement, zwijgt als vermoord. 
Want zelfs in de oppositie hebben 
deze profiteurs van het regime het 
nog welletjes genoeg om het uit te 
houden en bedanken zij er feeste
lijk voor zich moe te maken voor 
Vlaanderen. Met 300.000 ballen als 
parlementair, evenzoveel als Burge
meester of Schepen, plus de vele 
andere beheersposten in Gas, Elek
triciteit, enz., enz., is het wel vol te 
houden, ook in de oppositie. Ook 
een C.V.P. die na de verkiezingen 
van juni 58 plattitudes verkocht 
aan het adres der (bij de verkie-
zlngskampagne zo gehate roden) 
om dan ten slotte onder d? j l a ï 
der liberalen ca ^^M regeren, of 
öioet ik «eggen te gaan profiteren ? 
Dat alles omdat zij een bende 
schaamteloze platbroeken zijn, die 
de moed misten om nieuwe verkie
zingen uit te lokken en door een 
volstrekte meerderheid hun volle 
verantwoordelijkheid op te nemen. 
Ook deze C.V.P.-ers zullen af en 
toe nog wel een postje toevoegen 
in U.N.O. of wat weet ik al aan le
den der, naar buiten uit, voor de 
argeloze kiezer, zozeer bekampte 
oppositie. Zo deed eveneens een 
linkse regering, toen zij Theo-Neus 
naar de U.N.O. vergadering zond in 
Amerika om daar namens België 
het woord te voeren. Neen Bert 
D'Haese er is maar één mogelijk
heid om Vlaanderen uit de huidige 
wurgende greep van patriotards en 
repressie-maniakken te redden en 
dat is, dat alle eerlijke mensen op
staan om los van dat rot kleurpar-
tijengeknoei een eigen vlaams-
nationale partij uit te bouwen om 
tot een macht van rechtse en link
se Vlamingen te komen, als Vlamin
gen, als eerlijke Vlaamse mensen 
eenvoudigweg, die allen walgen van 
het huidige mi^ni ik , dat alle Bel
gische partijen maken van dat 
Vlaamse etiket op hun in wezen en 
struktuur anti-vlaamse partij. Dat 
de C.V.P. op dit punt in wezen 
niets beter is, maar dan ook niets, 
bewijzen de vele C.V.P. initiatie
ven : bv. het ontwerp LAGAE om, 
zeer kristelijk, politiek veroordeel
den elke sprankel hoop op eenma
lige vrijheid te ontnemen. 

of : de epuratlewetten uitgedacht 
te Londen, door de zeer kristelijke 
De Schrijver. 

of ; de bemoeiingen van een Du-
vleusart, die geniet van de macht 
zijner partij hun geschonken door 
een meerderheid argeloze Vlamingen? 

of : het ontwerp tot kieswether
vorming 5 % per provincie uitge
dacht door de zogenaamde Vlaming 
Eyskens ? 

of : de oplossing der epuratle, na 
straks 15 Jaar, ondanks de uitspra
ken terzake van Z. H. de PAUS en 
van Z. EM. de Kardinaal en de me
ning van alle deftige burgers, in 
dit land, ondanks dit alles blijft 
Eyskens, na zijn voorgangers. (Je 
C»V.P, >|;riiniswr5 van jtistltie, de 
hardvochtige cipier. 

of : misschien omdat de dinami-
teurs van de IJzertoren nog steeds 
ongestraft rondlopen ? 

of : omdat ook onder Eyskens de 
meest onschuldige Vlaamse mani
festatie moet gepaard gaan met 
het samentrekken van een bespot
telijke macht aan politie of gen
darmes ? 

of : maar kom, de lijst zou te 
lang, al te lang worden moest Ik al 
de vernederingen en achteruitstel-
Ungen vermelden. 

Ondanks dit alles zijn er Vlaam
se Journalisten op zijn D'Haese's 
die dit stelsel en deze C.V.P.-
knoeiers steunen en bewonderen, 
waar daarvoor zo uit Katollek als 
uit Vlaams standpunt er niet de 
minste maar dan ook geen enkele 
reden toe is. 

Neen D'Haese ge zijt oud gewor
den en mist de moed om logisch 
door te redeneren, om door het 
verwekken van een Vlaamse vloed
golf al deze farizeeërs weg te ve
gen om plaats te maken voor 
Vlaamse voormannen met een 
ruggegraat. Dan alleen kunnen wij 
geraken tot een gesprek met de 
Walen om In dit land een federaal 
stelsel tot stand te brengen, waar
door al die vernederingen zouden 
ophouden, het geen zin meer zou 
hebben stelselmatig ons Vlaams ge
bied te zien bedreigen door utopis
ten, die nog steeds dromen : « une 
Belgique qui sera latine ». Kortom, 
om België op stevige, gezonde basis 
te vestigen is het nodig die verder-
felljke kleurenpartijenverdeeldheid 
op te doeken opdat Vlamingen en 
Walen in volle waardering van me

kaars hoedanigheden, dit land voor 
beiden bewoonbaar te maken. Thans 
leven wij onder de diktatuur van 
het Brussels centralisme. 

Dat is de vijand, daartegen dient 
gevochten met vereende krachten. 

Een dergehjke strijd kan maar 
gestreden worden, door mannen 
van formaat. Géén kerels, die zich 
met gouden ketens laten binden en 
denken, dat wanneer zij gearlveerd 
zijn ook Vlaanderen gered Is. 

Zie naar Ierland, De Valera, zie 
naar Zuid-Afrika Paul Kruger, Dr. 
Malan e.a. Dat zijn volksleiders, 
daartegenover zijn al onze C.V.P. 
kens kerstekinderen, p e t is geen 
gemakkelijke weg D'Haese maar 
waren allen trouw gebleven, de 
Leemansen, Custersen, De Winters, 
D'Haeses, de Craeybeecksen, de De 
Clercq'en en d§ MOrüersfn, ériz., 
enz., dan waren deze heren mis
schien niet rijk geworden maar 
dan zou het VI. Nat. bewustzijn 
van ons volk er anders hebben 
voorgestaan. Dan zou men het niet 
steeds opnieuw vernederen alsof 
wij een kleine minderheid waren, 
wij, de meerderheid. Dat Is de eni
ge weg, of heeft 129 Jaar Belgische 
ervaring U dan niets geleerd ? 

Maar Vlaamse mannen van for
maat zijn staatsgevaarlijk, worden 
vervolgd en verguisd. Wanneer een 
C.V.P. hoge kommissaris, Moens de 
Femig het vertikt, op te treden 
omdat hij er mee akkoord gaat, 
wanneer een vreemde mogendheid 
de Vlamingen in eigen land, In 't 
gezicht slaat en dan moe gesard de 
Vlamingen uitzonderlijk eens 
kwaad worden, dan vliegen ze de 
gevangenis in. In de Borlnage mig 
men veel meer. 

Zeg eens D'Haese hebt ge er al 
ooit eens van gehoord dat antl-
vlaamse handelingen door een Bel
gisch gerecht bestraft werden ? 

Dat Is allemaal niet nodig, er zijn 
in Vlaanderen genoeg knechten en 
volksmislelders om de massa braaf 
en dom te houden. 

Waren allen trouw gebleven 
D'Haese dan heerste hier thans een 
ander klimaat. Dan zou een in 
Vlaanderen alom geëerde Prof. 
Daels geen vernederende voor
waarden moeten aanvaarden. Dan 
toefden niet vele grote Vlaamse zo
nen als ballingen In 't buitenland, 
dan zouden Vlaamse renegaten 
geen ministers zijn. Dan, maar dan 
alleen zouden hier gezonde toestan
den heersen en twee volkeren ge
lukkig leven in hetzelfde staats
verband. Maar ook dan alleen. 

Wate. 
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Franse baby's eerst 

Ik bezocht reeds verschillende 
klnderhellen te Anfwerpen, het 
viel me op dat al die gedienstige 
dames toch zo graag Frans praten. 
Om er slechts twee te noemen : in 
het kinderheil van de Steenbok
straat zag- ik dat Franssprekenden 
mochten voorgaan terwijl onze 
Vlaamse moeders dat maar moes
ten goedvinden. 

In de Lamorinièrestr. schijnt men 
het Vlaams ook wel heel moeilijk 
te vinden : « Koenraad » moest Ik 
letter na letter spellen want « Con-
ra t » konden zij niet schrijven. 

Natuurlijk zullen we in 't ver
volg met Koenraad naar een 
Vlaams dokter gaan l.p. van naar 
een Frans kinderheil. 

F. V. M. - Antwerpen. 

KARDINAAL SUHARD 
HERDACHT 

(Informatiecongres te Parijs 1959) 
Aksentverschuiving in het beeld 

van de bisschop : Liever herder 
dan.. . Excellentie ! 

Kardinaal Suhard heeft zich als 
een totale vernieuwer ontpopt, ter
wijl hij door zijn traditionalisti
sche opleiding representatiet had 
kunnen zijn voor het middelmatig 
conformisme van de hogere clerus. 

Hij is een hernieuwer door een 
terugkeer naar de wezenlijke bete
kenis van het bisschopsambt, dat 
hij niet als een machtspositie of 
een eervolle functie wilde beschou
wen, maar als een functie in dienst 
van de anderen, een terugkeer naar 
de oudste tradities. 

Van het ogenblik af waarop het 
christendom in de 5de eeuw staats
godsdienst is geworden, werden de 
bisschoppen op gelijke voet gesteld 
met de gouverneurs der pro
vincies. Hierdoor werd haar in
stitutionele aard bekler^*-"0"d, 
ten koste van haar dynamische 
dimensies, ten kcsie van i.e. L; ef 
dat zij een pelgrimerende gemeen
schap is, die niet vooraf weet lan^s 
welke wegen zij zal worden geleid. 

Hij is de bisschop geweest die de 
dagelijkse praktijk nu eens « au 
sérieux •» heeft genomen; hij is de 
bisschop geweest die zijn afkeer 
voor de verbinding Kerk - Politieke 
Parti j , nu eens in daden heeft om
gezet; hij is de Kardinaal geweest 
dié ftiet groeiende iegenzjn ^e ro<ie 
statiemantel heeft gedragen : « Hé-
las, nous avons pris des habitudes 
de gouvernement ! » Maar, hij be-, 
treurde niet alleen de geslotenheid. 
en de meestal onbewuste machts-
wil van de clerus ten aanzien van 
de kudde der gelovigen; in gelijke 
mate was hij bezorgd om de machts-
wil van de gelovigen zelf ten aan
zien van de buitenkerkelijken. 

De obsessie van deze grote figuur 
is de vrees voor het getto geweest, 
waardoor de Boodschap niet meer 
kan doorgegeven worden aan hen, 
voor wie zij toch ook bestemd is... 

F. - Wetteren. 

Een kultureie doordrijver 
Geachte Redaktie, 

In Uw geeërd blad van 12 juni 
'59, spreekt U van « een mal fi
guur » dat gaat over den arti... ar-
kuul burgemeester van Duffel. 
Volgens de gazetten staat daar
over het volgende op de dagorde. 

De commissie voor kulturele 
aangelegenheden gaat deze buiten
gewone kultuurmens in 't zilver 
vieren op 19 en 20 september aan
staande. De huidezang, die door 
het Duffels mannenkoor ter zijner 
ere zal uitgevoerd worden, en 
waarnaar hij verplicht zal zijn te 
luisteren, werd getoondicht door 
een leerling der Gemeentelijke 
Muziekschool; Inrichting, die vol
gens zijn verklaring NIETS voort
bracht. Nochtans op nog geen 7 
jaar tijd werden door de leerlin-
gètt,' buiten een 20tal diploma's 
van Nbtenleer ook een lOtal van 
instrumenten behaald, van groot
ste onderscheiding tot en met 
vrucht ! 

Bij het uitbreken van de tweede 
wereldoorlog sloot hij die school, 
(geholpen door de gemeentesecre-
ris); uit schrik voor die leraars, 
die hem op vlaams-politiek gebied, 
veruit de baas waren ! Ook het ge
meentebestuur, dat met hem de 
school als een luks-artikel aanzag, 
hielp hem, door het wegsteken der 
benoemingen, bij zijn heldendaad. 

Op de laatste vergadering voor 
het behoud der Duffelse Muziek
school belegd bij de heer F. K..., 
sprong hij recht, en met de vuist 
op de tafel slaande, zegde hij : AL 
MOEST IK HEEL BRUSSEL OF 
BELGIË omverwerpen, MIJN wil 
zal Ik doordrijven, al moesten er 
tientallen om vallen ! ! Alzo is het 
gebeurd... 

Op die bijeenkomst waren ook de 
socialisten tegenwoordig, die des
tijds een stoet samenstelden waar-
In opschriften gedragen werden 
met « Handen af van de Muziek
school ! » en die ook toen hun le
raars verdedigden. 

Welke moedige Duffelaar zal het 
aandurven, die hoogstaande 
a.r.k.u.u.1., eens zijn heldendaad te 
herinneren : het afschaffen der 
schoonste kulturele inrichting die 
ooit DUFFEL bezat ! 

Het moge hierbij wel gezegd : de 
volledige geschiedenis is in onze 
handen, en wordt weleens, tot 
meerdere eer van dien kuituur-
drager e.a. geschreven. 

O. L. L. - Duffel. 

« LINKS » VRAAGT : 

« WAAROP WACHT VLAANDE

REN? » 

• Links » poogt op een oprechte 
manier de weg te vinden, die voor 
de Vlaamse werknemer moet leiden 
naar welstand. 

« Links » meent dat wij de Waal
se arbeider geen welstand gunnen 
en ziet ons heel alleen in het be
strijden van de holdings en in het 
doorvoeren van nationalisaties. 

- * Links » houdt op die manier 
helaas de aandacht weg van pun
ten, die nJêt alleen voor de Vlaam
se werknemer, maar voor alle Vla
mingen van het eerste en grootste 
belang zijn. 

« Links > weet dat bij alle volke
ren het hemdje nader ligt dan het 
rokje en dat de internationale so-
Udariteit onder de arbeiders een 
mooie droom is zonder meer. 

Moest « Links » vaststellen dat 
een overdreven toevoer van I ta 
liaanse arbeiders de welvaart van 
onze arbeiders zou bedreigen, dan 
zou « Links » eisen dat de toevoer 
van die arbeiders zou stopgezet 
worden alle arbeiderssolidariteit 
ten spijt. 

« Links > weet dat niet alleen de 
holdings, maar ook en vooral de 
politieke machtdragers van de 
unitaire Belgische staat aan de ba
sis liggen van de achterstand van 
onze Vlaamse ekonomie. 

< Links > weet dat het niet nor
maal is dat in Nederlands Limburg 
de kolenmijnen aan de bazis liggen 
van een algemene welstand en 
werkverschaffing, terwijl ze in Bel
gisch Limburg tot niets anders die
nen dan, nadat het vuil werk door 
onze mensen werd gedaan, om de 
Waalse nijverheid te voeden en 
een te hoge bloeddruk te bezorgen. 

Door dat onzinnig feit, enig In 
de wereld, waarvoor niet alleen de 
holdings maar vooral de politieke 
machtdragers — ook socialistische 
— verantwoordelijk zijn, mogen 
onze Vlaamse arbeiders niets an
ders doen dan goedkope werk
krachtreserve spelen voor de Waal
se nijverheid. 

Vlaanderen wacht dan ook voor
al op enkele grondige struktuur-
hervormingen in de Belgische staat, 
Vlaanderen wacht op een eigen be
stuur dat het in Vlaanderen ge
spaarde geld dwingt In Vlaanderen 
te blijven om aldaar nuttig besteed 
te worden. 

Vlaanderen wacht op federa
lisme, opdat alle zaken, die Vlaan
deren aanbelangen door Vlamingen 
zouden kunnen beredderd worden 
en niet door volksvreemden of 
mensen, die van onze belangen 
niets begrijpen of er niets voor 
voelen. 

Wij hebben niets tegen de Waal
se arbeiders, maar wij hebben als 
eerste plicht van solidariteit eerst 
voor onze Vlaamse arbeiders, be
dienden en ambtenaren te zorgen. 
De belangen van de eersten zijn de 
onze niet zoals de belangen van de 
Italiaanse arbeiders niet steeds die 
van de Belgische zullen zijn, 

« Links » streeft te zeer een 
klassenstrijd na die in hetzelfde 
land de mensen tegen elkaar op
jaagt om aan ijdele droom van in
ternationale klassensolidariteit na 
te streven. 

Wij streven het belang na van 
de Vlaamse arbeiders, dat in bil-
na alle gevallen tegenstrijdig Is 
met de egoïsti-sche belangen van de 
Waalse (zie de kolenmijnen!) 
maar wij streven ook het belang 
na van de Vlaamse boeren, de 
Vlaamse middenstanders, kortom 
van alle Vlaamse standen. Eens 
dat er orde geschapen is in onze 
Vlaamse staathuishouding, kun
nen wij meer aandacht besteden 
aan klassenstrijd. 

Nu aan die klassenstrijd doen is 
de wagen voor de paarden span
nen. 

Vlaams opsteller - Sint Gillis. 

VERVLAAMSING VAN 
BEDRIJFSLEVEN 

Geachte Heren, 
Gedurende een weinig vrije tijd 

heb ik een klein rekensommetje 
gemaakt dat naar mijn inziens 
tamelijk goed de wantoestand 
weerspiegelt in het bedrijfsleven 
dat steeds in België hoofdzakelijk, 
ja bijna uitsluitend frans blijft. 

Datgene wat normaal een tame
lijk trouw beeld geeft van 's lands 
economie Is de beurs, welnu ne-i 
men wij de beurs te Brussel en 
voegen wij daarbij als inlichtings
bron de bijvoegsels van het Staats
blad voor de publicatie van de jaar
lijkse balansen (voor wanneer 
komt hier de taalwet?) dan beko
men wij volgende statistiek : 

Verzekeringen 
Banken 
Holdings 
Immobiliairen 
Maritieme 
Trammaatschappij 
Electilciteitstrusts 
Gas en electricitelt 
Metallurgie 
Zink en metalen 
Chemische Produkten 
Kolen 
Glasblazerijen 
Bouwindustrie 
Textiel 
Voeding 
Brouwerijen 
Verschillenden 
Papier 
Petroleum 
Groot Warenhuizen 

Franse 
firma's 

3 
5 

12 
10 
2 
9 

10 
22 
63 

6 
20 
43 
12 
36 
36 
8 
7 

20 
8 
1 
6 

Vlaamse 
firma's 

1 
] 

2 

1 

1 
2 

, 
— 

Tweetalige 
firma's 

•5 

l 

1 

5 
1 

3 
0 

1 

4 
2 
2 
2 

1 

339 10 35 

Dit geeft dat financieel het land 
voor 93 % frans wordt beheerd en 
7 % nederlands, als hier nu in de 
komende jaren het evenwicht .zal 
bereikt zijn ben ik de eerste om te 
verklaren dat de Vlaamse Kwestie-
opgelost is, zolang zeg ik nog im
mer dat onze taalwetten onvol
doende zijn ! Wie zal mijn bewering 
Weerleggen ? 

Aangezien de kleurpartijen in dif 
opzicht met een volledig gebrek 
aan initiatief blijven werken vraag 
ik dat de Volksunie iets doet. De 
massa dient wakker geschud, het 
parlement moet het probleem ken
nen, de pers moet er over spreken, 
meer, veel meer dan het tot nu toe 
het geval is. f 

Er zijn slechts 2 middelen om 
onze belangen van Vlaming te 
verdedigen (het gaat hier om on-

Cfpjcoe 
IJzerbedevaart- in 
Noordnederiandse Pers 

Uit de Noordnederiandse pers la
zen we VOO? Ü f 

De Nieuwe Rotterdamse Courant 
legt er de nadruk op dat de bede
vaart rustig verlopen is « ondanks 
scherpe woorden van voorzitter 
Fransen ». Het blad stelt vast dat 
het IJzerbedevaartkömitee ditmaal 
iets van de tot dusver nagestreefde 
behoedzaamheid had prijsgegeven 
en bij monde van zijn voorzitter, 
prof. Fransen, een scherper taal 
sprak dan voorheen. Over de ver
klaring van Borginon, dat amnes
tie gevraagd wordt voor lieden wier 
diepe en oprechte liefde tot hun 
volk < misschien niet met evenveel 
wijsheid gepaard ging >, schrijft 
het blad dat dergelijke erkenning 
in de mond van de spreker klonk 
als een biecht. Ten slotte stelt het 
blad vast dat de bedevaart maar 
door weinig Vlaamse politieke pro
minenten werd bijgewoond. Het 
aantal aanwezige Vlaamse parle
mentsleden haalde nauwelijks het 
dozijn. Melding wordt ook gemaakt 
van de incidenten die zich voor
deden tijdens de nacht van zater
dag op zondag, doch deze worden 
verkeerdelijk t na afloop van de 
plechtigheid > gesitueerd. 

Het Algemeen Handelsblad, in 
een kort verslag op pagina 8, be
klemtoont eveneens dat de bede
vaart tamelijk rustig verliep. Het 
aantal aanwezigen wordt op 50.000 
geschat. « Ook het feit dat een voor 
collaboratie met de Duitsers ver
oordeelde Vlaams nationalistische 
gewezen senator, Mr. H. Borginon, 
het woord voerde, scheen er op te 
wijzen dat de IJzerbedevaarten in 
een ietwat extremistisch vaarwater 

geraken * schrijft het blad dat 
melding maakt van voor de rege
ring vijandige kreten, die toege
schreven worden aan kleine groep
jes aanhangers van de nieuwe 
Vj^amse extremistische partij, de 
Volksunie. 

DE TIJD - DE MAASBODE. 
schat het aantal bedevaarders op 
65.000 man De IJzerbedevaart is 
opvallend rustig verlopen, schrijft 
dit blad, maar de evidente groei 
van de massa te Diksmuide is voor 
de regering Eyskens en de C.V.P, 
niettemin een teken aan de wand 
dat er door de Vlaamse openbare 
mening een sterke grondstroom van 
ontevredenheid vloeit. Waarop de 
ontevredenheid zich vooral toe
spitst is intussen in de verscheidtne 
toespraken duidelijk tot uiting ge
komen. Amnestie en zelfbestuur, 
arbeid op eigen bodem waren de 
eisen die gesteld werden. De Bnis-
selse correspondent van. het blad, 
die het ver.slag instuurde, maakt 
reeds melding van de mislukking 
van de poging van Eyskens om 
Merchiers te overhalen Dr. Ellas in 
vrijheid te stellen. Pas na het par
lementair verlof zouden de reste
rende politieke gevallen « volgens 
het recept Daels > geregeld worden! 

HET PAROOL gaf, eveneens op 
pagina 3, een vrij uitvoerig en niet 
onwelwillend verslag. 

Ook dit blad legt de nadruk op 
het waardig en rustig verloop van 
de bedevaart. 

Wij weten wel hoezeer onze Noor
der-broeders gesteld zijn op « waar
digheid », maar men vraagt zich af 
wat zij dan wel verwacht hadden, 
des te meer daar zij ook vastgesteld 
hebben dat er scherper en korda
ter taal gesproken werd dan vorige 
jaren. De correspondent en Het Pa-

ze welstand en die van geheel ons 
volk) en dat is 1) de wetgeving 
idat middel Is onvolmaakt en zal 
het steeds zijn); 2) de schrik die 
wij inboezemen. Gezien onze hui
dige achterstand moeten wij de 2 
middelen gebruiken. 

Er is nog een ander middel om 
verandering te brengen en dat is : 
enkel investeren in Vlaamse be
drijven « Geen Vlaams, geen cen
ten )-; een Vlaamse Holding op
richten, de Vlaamse solidariteit 
tussen kapitaal en werknemers 
preken, kortom een gehele ak t i e ' 
bewerken van Vlaamse opbouw en 
Vlaamse wil ! 

Dit alles is geweldig ingewikkeld, 
wij weten het, maar uit onze im
mobiliteit komt ook niets voort. 

Met de meeste hoogachting, 
R. F. - Brasschaat. 

rooi schat eveneens het aantal aan
wezigen op ruim 50.000. Hij schrijft 
om. : <' Er werden op resolute 
wijze enkele concrete eisen gesteld 
aan de Belgische regering. Daarbij 
vielen harde en af en toe verbitter
de woorden... » « Men heeft dit jaar 
de Nederlandse bezoekers geen 
ogenblik aanleiding gegeven te den
ken dat men hier te doen had met 
een soort Vlaams neo-fascisme zo
als andere jaren eens is gebeurd. 
Wel mag men uit deze 32ste IJzer
bedevaart.... de conclusie trekken 
dat de C.V.P. en de katolieke pre
mier Eyskens voor steeds dringen
der Vlaamse eisen zullen komen te 
staan. De katolieke partij zal daar 
in toenemende mate rekening mee 
moeten houden wil zij de volgende 
verkiezingen niet verliezen.., » De 
eisen die gesteld werden worden 
bondig samengevat r « Al deze ei-
.sen zijn niet nieuw maar ze wer
den ditmaal met meer besllsthfid 
geuit V 

Aangestipt wordt dat de vrijla
ting van Dr, Ellas met steeds ster
ker worde! de aandrang wordt ge
vraagd en dat de eisen ten slotte 
culmineren in de eis tot algehele 
Vlaamse autonomie. Het blad ver
meldt dat de kreet « Eyskens weg 
herhaaldelijk weerklonk, maar dat 
deze kreet kwam uit de hoek van 
de leden van de Volksunie, die fi-
meest radikale groep onder de >" 
monstranten vonnde. . 

Uit dit overzicht blijkt dat de 
Noord-Nederlandse pers dit jaar 
vrij objectieve en welwillende ver
slagen gepubliceerd heeft over de 
IJzerbedevaart. Dat deze gelukkige 
kentering samenvalt met een ken
tering in het bedevaartkomitoe, in 
meer radikale richting, verheus^t 
ons. Het bewijst dat radikale taiü, 
op voorwaarde dat het konkrete taal 
is, geen verwijt van extremlsrre 
uitlokt, maar integendeel meer be
grip. Wij hopen dat de Noord-Ne
derlandse pers eindelijk ook haar. 
vooringenomenheid tegenover de 
Volksunie zal laten varen, die op 
niets berust dan op kwaadwillige 
vermoedens. 

il 
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Arrondissement Brussel 
De innerlijke organisatie van het 

arrondissement wordt traag maar 
zeker uitgebouwd, de beslissingen en 
mededelingen in dit verband, wor
den door omzendbrieven, onder de 
benaming van richtlijnen, aan de 
verantwoordelij ken medegedeeld. 

Tot hiertoe werden door het ar
rondissementeel sekretariaat, de 
richtlijnen 1 en 2, met daarbij ge
voegd het eerste verslagfonnulier, 
verstuurd. 

Het sekretariaat dankt van harte 
de verantwoordelijken van de kan
tons, ANDERLECHT, ASSE, SINT-
JOOST-ten-NODE en WOLVER-
TEM, die op de vastgestelde datum 
hun verslagformulier hebben inge
zonden, daardoor blijk gevend, 
hun taak en verplichtingen in alle 
ernst op te vatten. 

BRAVO JONGENS. Een kleine 
blaam voor de achterblijvers, voor 
wie we nochtans voor één keer, ver
zachtende omstandigheden willen 
pleiten, wat niet betekent dat wij 
daardoor een voorgaande willen 
scheppen. 

De oproep tot de ABONNEMEN
TENSLAG (richtlijn nr 2) begint 
zijn vruchten af t« werpen. Een 
bijzondere dank naar onze propa
gandisten van SCHAARBEEK, 
EVERE, ETTERBEEK. LONDER-
ZEEL, STEENHUFFEL, HEKEL-
GEM, ANDERLECHT, O.L.V. LOM
BEEK en WEZEMBEEK-OPPEM, 
die hun eerste uitslagen hebben 
medegedeeld aan het Arrondisse
menteel Sekretariaat. 

WANNEER VOLGEN DE AN
DEREN ? 

STEUNZEGELAKTIE. Ook daar 
komt schot in de zaak. ANDER
LECHT, ASSE, SINT-JOOST-ten-
NODE en WOLVERTEM staan vol
gens de tot hiertoe binnengekomen 
gegevens aan de spits, met een be
drag geplaatste zegels, hetwelk 
reeds met -5 CIJFERS uitgedrukt 
wordt en waarvan de overeengeko
men 50 % aan het arrondissement 
•werden overgemaakt, de algemene 
werking ten goede. EN HET IS NOG 
MAAR EEN BEGIN. 

Wanneer zenden de achterblij
vers hun verslag in ? 

Zullen zij hun achterstand inlo
pen ?... of... zorgen zij voor de ver
rassing ? 

Welk gewest staat er bij het ein
de van het jaar aan de spits en 
wint : 

t€n 1ste : De ABONNEMENTEN
SLAG; 

ten 2de : De STEUNZEGEL
AKTIE..., of ...ALLEBEI? 

Kameraden, RIK BORGINON 
heeft het op de IJzerbedevaart ge
zegd, alleen DADEN tellen. 

Daden bewijst ge door uitslagen 
te bereiken, deelt ze ons regel
matig mede opdat het sekretariaat 
ze als voorbeeld kunne stellen in 
het Arrondissement. 

Een suggestie uitgaande van 
Schaarbeek, vraagt het oprichten 
van een < SCHOOL > om sprekers 
op te leiden. 

Wie helpt ons dit prachtig voor
stel te verwezenlijken ? 

ie doet er ons nog meer op
bouwende suggesties ? 

Leplat.P., Arr. Sekretaris. 

Schaarbeek 
De afdeling heeft in de gemeen

te 1.000 omzendbrieven rondge
stuurd, waarin de antivlaamse po
litiek van de regering wordt aan
geklaagd en een oproep gedaan om 
onze rangen te vervoegen. Hoed af 
voor Schaarbeek. Doe zo voort. 

Diegem 
Legt een bus in voor de amnes

tiebetoging te Antwerpen. Voeg 
daarbij de welgeslaagde aktie te
gen de verfransing der scholen op 
touw gezet. 

Haren 
Dit stiefkind van het Brusselse 

stadsbestuur ondervindt sedert 
1921 de nadelen van het veiTaad 
der imitaire partijen. 

Ofschoon door en door Vlaams 
werd deze gemeente samen met 
het door en door Vlaamse Neder-
«ver-Heembeek WJ Brussel ge

flanst om er twee vooruitgeschoven 
verfransingsposten van te maken. 

Helaas ! In 1921, toen de Vlaams-
nationale macht zich nog niet op 
politiek terrein voldoende kon la
ten voelen was zoiets nog moge
lijk. 

Welke vruchten heeft Haren nu 
geplukt ? Ekonomisch werd de be
volking verwaarloosd (men ga maar 

.even kijken hoe deze gemeente 
toegetakeld werd), terwijl Haren 
gezegend is met nutteloze twee
taligheid over gans de lijn. 

Haren blijft een konkreot ver
wijt aan de unitaire Belgische 
staat. Haren is de vrucht van de 
kompromissen waartoe de unitaire 
partijen zich steeds lenen ten na
dele van de Vlaamse bevolking. 

Wie als Vlaming dergelijke toe
standen ziet, kan niet anders dan 
zich met ons in het verweer plaat
sen, want de driestheid van de 
slechte Belgen, de verfransers, kan 
alleen gestuit worden door radi-
radikale politieke macht. 

De inktvis Brussel slokte niet 
alleen, na trage verfransing, Evere, 
Ganshoren, Koekelberg en andere 
gemeenten op; hij legde zonder 
enig recht zelfs beslag op volledige 
Vlaamse dorpen als Haren en Ne-
der-over-Heembeek. Het gebeurde 
toen wij zwak stonden; het zal nog 
gebeuren — zie maar het nieuwe 
wetsontwerp Lefèbvre ! — tenzij 
wij ons radikaal weren. 

Adressenaktie 
Bezorg zoveel mogelijk adressen 

van Uw vrienden in de strijdpost 
Brussel. 

Brussel is buitengewoon groot 
en de werking wordt er doeltref
fend, indien ieder nationalist ons 
de adressen bezorgt van goed
menende Vlamingen, die Brussel 
bewonen. 

De les van Eizeringen 
De Vlaamse Dag te Eizeringen. 

waar de grootste Vlaams-nationale 
bijeenkomst van Brabant sedert de 
oorlog plaats had, was zeer vrucht
baar. Hij verwekte niet alleen een 
.stroom nieuwe abonnementen, 
maar liet toe werkers te ontdek
ken. 

Want het zijn vooral werkers die 
nodig zijn, nu de Vlaams-nationale 
oogst zo rijp sta.it. Wie enkel naar 
zangfeest of IJzerbedevaart gaat 
is geen werker. Uit de mond van 
een filosofische Waal klonk trou
wens volgende beschouwing : 

'< Gij Vlamingen, stelt U belache
lijk aan; gij zijt zo talrijk; gij kunt 
zo'n machtige volksvergaderingen 
bijeenroepen, niaar gij bereikt 
niets ». 

Inderdaad met een motie te 
stemmen, een glasje te drinken en 
een liedje te zingen en daarna ons 
terug te trekken in onze pantoffel-
tjes achter de kachel bereiken wij 
niets. Werken moeten wij doen om 
niet te vergaan. Werken kan men 
op vele manieren : al steunende, 
al raadgevende, al kalkende of 
plakkende, al leidinggevende en 
agerende in onze omgeving. Maar, 
ieder Vlaming moet werken ter-
wille van onze toekomst. 

Voor de maanden september en 
oktober bestaat dat werken Jtioofd-
zakelijk in het aanbi'engen van 
nieuwe abonnementen. 

IEDEREEN KAN DAT. 

Kanton Wolvertem 
Ouze oproep indachtig, gaat het in 

groep met de daar ingelegde bus
sen naar Antwerpen. 

KANTON HALLE 

AFDELING DWORP 
Zaterdag 26 september te 19 u. 30 

GROTE VOLKSVERGADERING 
«te DWORP, 

als inzet van het winterprogramma. 
Lokaal : < In de Vlaamse Leeuw » 

Kring, 53. te Dworp. 
Sprekers : 

Dr. Leo Wouters, 
Mt. Daniël Deconinck. 
Het is de plicht van alle propa

gandisten en simpatisanten uit het 
kanton aanwezig te zijn op deze b«« 
langrijke Tcrgaderlng. 

HASSELT 
Kadervergadering op zaterdag 

10 oktober te 19 uur, 
Hotel Warson - Hasselt. 

HASSELT 
Op de Jongste kadervergadering 

onder voorzitterschap van Wim Jo-
rlssen werd de deelneming aan de 
amnestiebetoging te Antwerpen op 
20 september besproken. Daar er 
weinig inlichtingen over een ge-
beurlij ke aktiviteit van de kuituur-
verenigingen voorhanden waren 
werd besloten zelf de handen uit 
de mouwen te steken. 

Kennis werd ' genomen van de 
flinke aanwinst van leden en abon-
nenten tijdens ons zomeroffensief. 
De verdere uitbouw van kantonale 
besturen kwam eveneens aan de 
beurt. 

St-Truiden 
Het kantonaal bestuur hield zijn 

maandelijkse vergadering waarop 
de werking van het a.s. Herfst-
seizoen besproken werd. 

Voorzitter advokaat Libens gaf 
het goede voorbeeld door enkele 
nieuwe leden aangeworven te heb
ben. Vervolgens besprak hij de 
plaatselijke politiek terwijl Ir. Clem 
Colemont een overzicht gaf van de 
kantonale toestand. 

Besloten werd een meer intense 
actie te voeren in de omliggende 
dorpen om aldaar het abonnemen
ten- en ledenaantal te verhogen. 

Bij de volgene vergadering zal 
elk bestuurslid minstens een paar 
nieuwe abonnementen aanbrengen, 

Herk-de-Stad 
Tijdens de verlofperiode we.'den 

'verschillende vooraanstaande per
sonen gecontacteerd door Wim Jo-
lissen en dokter Ballet. 

AUerhande nieuwe propagandis
ten beloofden ons hun medewer
king. 

Het aantal abonnementen is heel 
wat verhoogd sinds het vorige jaar. 

Ook de deelname aan het Vlaams 
Nationaal Zangfeest en de IJzer
bedevaart heel wat groter dan vo
rig jaar. 

« DE KRING » HASSELT 

Op zaterdag 19 september te 20 u. 
geeft de Vlaamse Kulturele Gezel
schapsvereniging * DE KRING •> 
van Hasselt haar dansavond, die 
plaats vindt in 't Ontspannings
oord 
ESMERALDA te PEER (Limburg) 

Oberbayern-stemming met het 
Vlaams Vermaakorkest de ^ VI
KINGS » van Hasselt. 

Vlamingen steunen Vlamingen ! 
Dus zaterdag 19 september 1959 

im 20 uur op post in de overgrote 
Muziekhal 

ESMERALDA — PEER 
Trefpunt voor alle vrolijke Vla

mingen. 

^m. O-VLAANDEREN 

A.'MERICAN HOUSE 
Vlasmarkt 17 - Gent 

Tel. 23.17.67 
Hopla nd 51 - .Intwerpea 

Tel. 32.61.18 
Alles voor camping - Legerstock 

- Regenkledij - Laarzen - Werk
schoenen - Gereedschap voor alle 
ambachten, enz., enz. 

Wat u nergens vindt, vindt u bij 
ons. 

Korting kroostrijke gezinnen 
Vrije toegang 

EEN ABONNEMENT OP 

«DE VOLKSUNIE» 

tot einde 1959 kost slechts 
30 F. 

KADERDAG — GENT 

Zaterdag 12 september zag op
nieuw een flinke schaar kernleden 
bijeen in de grote zaal Roeland. Als 
sprekers hadden we Omer Van de 
Kerkhove en Dr Leo Wouters. Eerst
genoemde behandelde op techni
sche wijze het politiek gebeuren der 
laatste maanden en de reaktie er
op van de Volksunie. 

Het was een leerrijke uiteenzet
ting waarop Omer Van de Kerkhove 
ons vergastte. Het aandachtig be
luisteren van zijn uitzetting door 
de talrijke aanwezigen, was daar
van het bewijs. Dr Wouters behan
delde opnieuw de noodzaak van 
Zelfbestuur, thema dat hij mees
terlijk behandelt en dat als nood
kreet voor het verder bestaan van 
het Vlaamse Volk weerklinkt. Een 
bespreking en kontaktname tussen 
aanwezigen en bestuur vulde het 
grootste gedeelte van de avond. Het 
bewijs werd opnieuw geleverd, hoe 
Intens de wisselwerking tussen le
den en bestuur bij de Volksunie is. 
De talrijke tussenkomsten waren 
daarvan het bewijs. Talrijke suges-
ties werden naar voor gebracht 
waarvan er spoedig critisch zullen 
uitgewerkt worden. 

Wat de verspreiding van een 
nieuw pamflet betreft, vraag die 
ook te berde kwam, dit zal zo spoe
dig mogelijk gebeuren. We hopen 
dan ook dat talrijke jongeren die 
hier aanwezig waren, opnieuw een 
helpende hand zullen uitsteken, zo
als we ook verwachten dat ze allen 
zonder uitzondering onze oproep tot 
deelname aan de Amnestiebetoging 
zullen beantwoorden. 

Deze vruchtbare kaderdag onder 
leiding van Jos De Moor, de arron-
dissementele voorzitter eindigde 
met het zingen van ons nationaal 
lied. Een volgende kaderdag wordt 
nu reeds uitgestippeld. 

PR0PAG.4NDA 

De onderscheidelijke gewesten 
wedijveren ondereen in het ver
spreiden van onze eisen en aan
klachten. Vooral de gewesten 
Deinze. en het land van Rode lo
pen in de kijker. Wekelijks gaan de 
mannen twee tot driemaal op tocht 
en duizenden plakbrieven zijn even
veel aanklachten en noodkreten, 
waar men willens nillens rekening 
mee zal moeten houden. 

De propagandamolen draait, niet 
langzaam bij ons, maar in versneld 
tempo. 

AANDACHT 20 SEPTE.^IBER 

We herinneren de deelnemers uit 
het Gentse eraan dat wij allen na 
de Amnestiebetoging, elkander te
rug vinden in St. Niklaas. De stad 
Nantes is de trefplaats voor een 
gezellig samenzijn. Alle deelnemers 
\ inden elkaar dus daar. 

Die van Gent. 

HULP VAN OVERZEE 

Zonder veel omhaal, op zijn eigen 
joviale Amerikaanse wijze, heeft 
Oscar Glas, de veel besproken fi
guur, zijn geluidsinstallatie aan de 
Volksunie Gent geschonken. Met 
Amerikaanse hulp zal Gent-Eekloo 
voortaan bewerkt worden. Zoals 
eertijds de uitgeweken heren hun 
volksgenoten steunden, krijgen wij 
Vlaamse nationalisten steun van 
onze uitgeweken volksgenoten. 

Oscar Glas wij danken U har te
lijk voor uw welgekomen gift. We 
zullen ze meer dan gewoonweg kun
nen gebruiken. Voortaan zal de 
Vlaamse stem dcor de Amerikaan
se luidsprekers weergalmen. 

VXAA.MSE K L L B 
ZOTTEGEM 

Het Romantisch Herfstfeest van 
zaterdag 12 dezer werd niet enkel 
een ongelooflijke meevaller. 

Een duizendtal gasten vulden de 
twee zalen van de « Parking ^ te 
Zottegem. 

Om 23 u. sprak de simpatieke 
Voorzitter Arthur de Troyer zijn 
grote vreugde uit over het uitzon
derlijk en steeds groeiend sukse» 

van dit Herfstfeest... In een zomer
se temperatuur. Hij bracht hu-de 
aan de onvermoeibare sekretaris 
Marcel de Boe, aan wie hij vooi 
negen tienden het slagen van dit 
groots opzet toeschreef^ Langdu
rende toejuichingen. 

Architekt Diependaele opende, 
onder groot applaus dit feest met 
een kranige vermenigingvuldigings-
dans, daarin krachtig geholpen door 
de trompetten van... zwetende 
Francis Bay. 

Op hetzelfde ogenblik werd in de 
bovenzaal het feest eveneens plech
tig geopend door niemand minder 
dan de joviale Oscar Glas. Dat was 
een attraktie. Bob van de Velde 
met zijn Gentse formatie zorgde 
voor de « Romantische stemming ». 

Laat in de avond zou de Heei 
Glas nogmaals bewijzen een Vla
ming uit een stuk te zijn; met zijn 
« cowboyhoed '> deed hij een inza
meling voor het Amnestiefonds en 
verzamelde vijfduizend en twe» 
honderd francs, bedrag waarvan d# 
omhaler zelf een zeer groot deet 
schonk. 

Gezien de ongewone drukte 
blijkt het ons onmogelijk al é€ 
voorname gasten te vermelden; v e 
zagen o.a. de Heer Frits de Bis
schop, uit Aalst. De heren Paul vjm 
Cauwenberge van Zottegem, B*rt 
de Cremer van Denderhoutem, de 
dokters van Leemputten, van dier 
Roy, Vandersloten, Vantilborgh, van 
den Broeck, Mter Wijnant, Mtèr 
Eeman, Dr. Persoons, Dr. Feys, (te 
heer Gilbert Reygaert van Strijpen.. 
de offervaardige Walter Borremans 
van Zottegem, de flinke afvaardi
ging van < De Kring » van Hasselt 

Afdeling HAMME (VI.) 

Bestuursvergaering : Eén be
stuurslid afwezig. 

Er werd lezing gehouden van 
het jaarverslag der afdeling. De 
verschillende activiteiten werden 
aan een kritisch onderzoek onder
worpen voor wat de propagandis
tische waarde ervan betreft. 

Kasverslag : alle rekeningen 
werden grondig nagezien, en de 
kastoestand volledig in orde be
vonden. Besloten werd in de toe
komst een half-jaarlijks verslag' 
voor te leggen dit om het adminis
tratief werk te vereenvoudigen. 

Het bestuur hield zich verder be
zig met de practische schikkingen 
die moesten getroffen worden in 
verband met de vergadering van 
5 september waarop Dr. L. WOU
TERS het woord zou voeren. 

IJZERBEDEVAART 

Voor de eerste maal sinds de be
vrijding is Hamme er in geslaagd, 
dank zij zijn ijverige propagandis
ten, een volledige autocar naar de 
IJzerbedevaart te zenden met 
Volksuniemensen. 

Onze afdeling had weer, zoals 
trouwens elk jaar, gezorgd dat de 
Volksunie van het arrondissement 
Dendermonde, niet zou ontbreken 
bij de bloemenhulde. 

Dit jaar was de keuze gevallen 
op een met bloemen versierd kruis 
met de A.V.V. - V.V.K. initialen. 
De trappen naar het kruis werden' 
gevormd door panelen met de slo
gans « Werk in eigen streek t , 
< Geen talen telling », « Amnestie >,! 
en « Zelfbestuur » en de twee zij
panelen droegen de vermelding 
« Volksunie arrondissement Den
dermonde "• Alhoewel één van de 
best gelukte bloemstukken werd 
het door geen enkel journalist van 
de '< ernstige » dagbladen opge
merkt, want in de lijsten van de 
bloemstukken werd het geen enkele 
maal vermeld. 

Ja , men kon het moeilijk ver
melden zonder de naam « Volks-; 
unie i er bij te drukken en som-j 
mige dagbladdirecteurs hebben 
schrik dat die naam hun rotatie
pers zou doen in stukken vliegen. 
Wanneer men ons echter beginjic 
dood te zwijgen is dit een goed te- j 
ken want dat bewijst dat men onp' 
vreest. En zij hebben geen onge
lijk, want onze doorbraak komt 
er ! Zelfs vlugger dan ze zoudeg 
verwachten. 

http://sta.it
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Arrondissement DENDERMONDE 

(Dendermonde - Weiteren - Zele -
Hamme) 

Dit arrondissement wil werkelijk 
zijn kwotering « slecht » op Vlaams 
nationaal gebied kwijtgeraken. De 
noeste werklust van de afdeling 
Hamme zal er zeker niet vreemd 
aan zijn wanneer liet ooit zover 
komt. Want eens te meer is het 
Hamme geweest dat het initiatief 
genomen heeft om onze Gentse 
voorman Dr. Leo WOUTERS uit te 
nodigen op een arrondissements
vergadering. 

De vergaderzaal « Au Due de 
Lorraine > (getuige van het frans
kiljons verleden van Hamme) was 
werkelijk stampvol gelopen wan
neer Dr. Wouters de zaal binnon-
stapte. Vooral verheugend was het 
feit dat er verscheidene nieuwe ge
zichten werden opgemerkt, wat een 
aanmoediging betekent voor onze 
propagandisten, want dit Is een be
wijs dat hun werk vruchten draagt. 

De vergadering werd geopend 
door de plaatselijke secretaris die 
in Dr. Wouters onze toekomstige 
Gentse volksvertegenwoordiger be
groette. Dr. Wouters nam dan het 
woord gedurende ruim twee iiur. 
Hij sprak een durvende en klare 
taal die voorzeker verschillende 
aanwezigen een nieuwe k'ik zal ge
geven hebben op de rotzooi van on
ze binnenlandse politiek en op de 
grote financiële machten waardoor 
zij wordt beheerst. Indien onze te
genstrevers deze spreker eens wil
den komen beluisteren zouden ze 
merken dat het verwijt dat ze ons 
maken « te romantisch te zijn » 
volledig ongegrond is, want een 
reallstisclie taal zoals Dr. Wouters 
er een spreekt hoort men nog niet 
zo veel op een politieke vergade
ring. 

Ontroerend was het ogenblik, 
wanneer Dr. Wouters, de heer P. 
Waterschoot als deken in jaren van 
de afdeling Hamme aanstelde en 
hem het oude Vlaams nationaal 
leeuwenspeldje op de borst spelde 

Na dit kleine tussenpoosje werd 
het afscheid aangekondigd van on
ze arrondissementsvoorzitter Mark 
Pelgrims, waarna deze in een korte 
maar dynamische toespraak af
scheid nam van ons arrondisse
ment. Onze beste wensen vergezel
len hem in zijn nieuwe kring. 

Onze nieuwe voorzitter, Dr. Van 
Boxelaer, dankte voor het vertrou
wen dat het arrondissement in hem 
heeft gesteld en gaf zijn voorgan
ger onze vriend Mark Pelgrims de 
verzekering dat wij de door hem 
aangevatte taak tot een succesrijk 
einde zullen brengen Ons arron
dissement moet en zal Vlaams na
tionalistisch worden. 

Met een dreunende Vlaams 
Leeuw werd deze prachtig geslaag
de vergadering besloten. 

A E. 

die TJ trouwens verlangt) geleid 
worden. 

Met Vlaams-natlonale groet 
c Vlaanderen eerst ». 

De Leiding, 
Sekretariaat : Zevenbunderslaan, 

25 te UKKEL - Tel. 43.69.88. 

HULDEBETOON JAN DE BONDT 
op de IJzerbedevaartdag van 23 aug:. 
1959. 

Met vreugdevolle erkentelijkheid 
bied ik mijn oprechte dankzegging 
aan de inrichters, de redenaars, 
aan hen die een geldelijken steun 
verleenden, ook aan de machtige 
opkomst van deelnemers in de zaal 
« TIROL » te Esen, AAN ALLEN 
DUS die hebben bijgedragen tot 
het wellukken van het onvergete
lijke huldebetoon dat mij op 23 
augustus ten deel viel. 

Vooral veel dank aan onze alg. 
Voorzitter, Volksvertegenwoordi
ger Frans Van der Eist, aan de on
vermoeibare uitvoerders van de in
richtingsplannen, dhr Rudi Van 
der Paal en Jw. Lieve Ballet en aan 
al mijn Hoofdbestuurscollega's. 

Ik bedank ook de Eerwaarde He
ren, de honderden Dames en Heren 
van het aanbevelingskomitee en de 
vrienden die mij een telegram of 
gelukwensen stuurden, onder meer 
mijn oud-collega's uit het IJzer-
bedevaartkomitee, Clemens De 
Landtsheer (Sekretaris) en de HH. 
Sam De Vriendt en Juul Platteau. 

Moge de 23 aug. de begindag ge
weest zijn van herstel der IJzer
bedevaart « IN HAAR ouwe, waar
achtige betekenis ». 

Jan De Bondt. 

Kort-rijk 
Op zondag 30 augustus kwamen 

de Oostfronters bijeen, in de St. 
Michielskerk, om er te bidden voor 
de overleden kameraden 

We bemerkten onder de vele aan
wezigen Dr Van den Bulcke, kame
raden Leaucour, Lefcver, Van Mal-
dergem, Thijs, Van de plassche, Van 
wijnsberghe, Duprez, Frans Claeys, 
enz., enz... 

De kanselrede werd door E. Pa
ter Godefroi gehouden. 

Na de H. Mis verzamelden een 
twintigtal vrienden in het Vlaams 
Huis waar dhr Van Maldersrem o°n 
spontane vergadering organiseerde. 
Aan dhr Jan De Bondt werd ge
vraagd een toespraak te houden. 

Spreker zei dat hem gevraagd 
werd de jaarlijkse « Oostfronters-
mis » te Kortrijk te willen bijwo
nen, verzoek dat hij volgaarne 
heeft ingewilligd. In het huis van 
God is er geen onderscheid tussen 
militaristen en anti-militaristen. 

Daar zijn we allen broeders en 
hebben voor plicht er te bidden 
voor de gesneuvelden en voor de
zen die nog irt ballingschap verke
ren. 
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A. JEURISSEN-CLOOSTERMANS & ZONEN 
ZONHOVEN - Tel. 132.31 
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Ik hoorde U zeggen, zei spreker 
dat Uw « opzoekingsdienst » samen
werkt met de bevoegde ministeries 
en dat gij nog andere zaken, o.m. 
het bekomen van verworven rech
ten heb te verdedigen. Ik wil U er 
op wijzen dat, om voldoening te 
bekomen. Uwe aktie dient gevoerd 
IN en MET de partijpolitiek die al
machtig is in België. 

Welnu, bij welke partij kunt U 
aanleunen ? Alleen bij de Volks
unie. Het woord amnestie bestaat 
niet in het C.V.P.-woordenboek 
(dixit Lefèvre). Het zijn de 
C.V.P.-bonzen die de repressie heb
ben uitgevonden en uitgevoerd. 

Bij de C.V.P. kunt U hoogsten 
wat beloften bekomen. De linksen 
zullen zich evenmin voor Uw wa
gen laten spannen. Zo er amnestie 
afgedwongen wordt dan moogt gij 
het aan het vinnig en durvend op
treden van de Volksunie danken. 
Geen enkele kleuipartij, het minst 
van al nog de C.V.P. dierf het woord 
uitspreken toen de Volksunie het 
reeds over de daken uitschreeuw
de. In het blad, op al de vergade
ringen, bij de betogingen op straat, 
werd steeds op « amnestie » geha
merd door de Volksunie. 

Als Vlamingen ligt er voor U, 
evenals voor gelijk welk ander Vla
ming, geen ander weg open om vol
doening te bekomen dan : de 
Vlaams nationale weg. belichaamd 
in de Volksunie. 

Aan allen hier aanwezig, zei spre
ker verder, zal ik van tijd tot tijd 
een nummer van ons blad laten 
toesturen en zal U bij 't einde van 
dit jaar komen vragen een abonne
ment over 1960 op « De Volksunie » 
te willen nemen. Spreker werd 
dankbaar toegejuicht. 

Dhr Van Maldergem dankte Jan 
De Bondt voor zijn hartelijke toe
spraak. Uw aanwezigheid in de H. 
Mis, zei spreker, heeft ons ont
roerd : de gekende anti-militarist, 
tussen de oostfronters. Moge Uw 
voorbeeld gevolgd worden en Uw 
BELOFTE verwezenlijkt : een nok-
volle kerk met de oostfrontersmis 
op de laatste zondag van augustus 
1960. 

Daarna gaf dhr P. F. Claeys, uit 
Brussel een flink gedokumenteerde 
uiteenzetting over de v/erklng van 
zijn organisatie en bedankte uit 
haar naam al de aanwezigen. 

Diksmuide 
Onze vlijt'ge sekretaris, dhr Cy-

riel Bultinck, bracht op donderdag 
3 september, een zeer aangename 
verrassing aan de arrondissemen-
tele voorzitter voor zijn 75ste ver
jaardag. 

Een splinternieuwe ultra-moderne 
schrijfmachien « Hermes 3000 » 
werd de jubilaris aangeboden als 
geschenk van de propagandisten en 
simpatisanten van het arrondisse
ment. 

Kameraad Jef Devisscher bood 
aan Mw. De Bondt 'n prachtige 
bloemtuil. 

Er was voorzeker een geheime af
spraak want op een onverwacht 
uur stapten de alg. propagandalei
der, Rudi van der Paal, vergezeld 
van de kameraden Paul Blij weert 
en van Maldergem, binnen om de 
bestelling te komen aankondigen 
van de ultra-moderne stencilma-
chien (ondertussen reeds aangeko
men). 

Leukvolle toespraken, hartelijke 
dankwoorden, leute en plezier Te-
ten ons niet los voor... de morgen
stond ! 

I Oedelem (bij Brugge) 
= Op 15 september trad hier In het 
f huwelijk met Me juf f er Monique 
I Stevens de simpatieke arrondisse-
f mentssekretaris (arr. Veurne -
I Diksmuide - Oostende) Cyriel Bul-
I tinck. 
I Niet alleen ''West-Vlaanderen 
I maar gans de V'blksunie wenst het 
i gelukkige paar veel heil en zegen 
I met een flinke kroost van durven-
1 de Tijlkens en schone Nelekes. 
f Ook onze felicitaties aan dhr en 

Mw. Ilenri Stevens - De Boijser, 

PROPAGANDA VOOR 'T BLAD 

In gans het arrondissement 
Veurne - Diksmuide - Oostende 
wordt in onverdroten volharding, 
machtige propaganda gemaakt met 
het oog op het bijwinnen en ver
nieuwen van abonnementen op « DE 
VOLKSUNIE ». 

Honderden en honderden proef
nummers door het Alg. Sekreta 
riaat, te Brussel, en door het Prov. 
Sekretariaat te Brugge verschaft, 
werden zo wat overal rondgestuurd. 

Kontakten en huisbezoeken vol
gen. De eerste resultaten komen 
reeds binnen. 

Al de propagandisten zullen zich 
van nu tot einde 59 bijzonder in
zetten voor het welslagen van die 
aktie. Op de eerstkomende verga
dering (na 20 dezer maand) zullen 
verdere onderrichtingen worden ge
geven. 

OPROEP VAN DE 
V.B.V. 
VERBOND BLAUWVOETVENDELS 
BRUSSEL 

Vlaamse Ouders, 

Te Gent, Antwerpen, St. Niklaas, 
Leuven, Hasselt, en thans ook te 
Brussel (voor Groot-Brussel) be
staan afdelingen van de vlaams-
nationale jeugdbeweging « Het 
Verbond van Blauwvoetvendels ». 

Voor Brussel en randgerrieenten 
gebeurt voorlopig de" groepering te 
Brussel zelf, onder de leiding van 
de vendelleider, Werner Thiebaut, 
die zijn scholingskamp tijdens het 
voorbije verlof deed met een hon
derdtal jonge kameraden. 

Een ruim en degelijk lokaal werd 
ons aangeboden in het « VLAAMS 
HUIS BREUGHEL », Lakenstraat 87 
te BRUSSEL. 

In dit lokaal gaat DE EERSTE 
VERZAMELING door op ZATER
DAG 26 SEPTEMBER te 16 uur 
stipt, waarop wij Uw jongens (van 
9 jaar af) verwachten om de reeds 
bestaande groep te versterken. Des
gewenst kunt U uw jongens verge
zellen. U bent welkom. 

Op deze eerste verzameling zul
len al de nodige inlichtingen aan
gaande de organisatie medegedeeld 
worden. 

Iedere jongen maakt graag deel 
uit van een jeugdbeweging. Naast 
een ideaal jeugdleven in alle op
zichten, zal Uw jongen in een ech
te Vlaams-nationale geest (de enige 

AUTOKARAVAAN 
BRUSSEL-ANTWERPEN 

Onze Volksunie-automobiLsv 
welke zich zondag van Brussel na: 
de amnestiebetoging te Antwerpei. 
begeven worden verzocht aan te 
sluiten achter de VOLKSUNIE-
autokars, om in karavaan naar 
Antwerpen te rijden. Daartoe we
zen zij aanwezig te 9 uur aan de 
kerk van Laken, nabij het Astrid-
gedenkteken. 

Antwerpen 20 september 
Onze oproep in vorig nummer 

werd flink beantwoord. Overal, 
waar de kultuurverenigingen in 
gebreke bleven of laattijdig op 
dreef kwamen hebben onze propa
gandisten bussen ingelegd. Wat we 
ook van hen verwachtten. We drin
gen er hierbij nogmaals op aan dat 
alle Volksuniesimpatisanten op de 
betoging zouden aanwezig zijn, om
dat de betoging in geen geval zou 
mislukken. 

In geval van uitdaging schikken 
onze mensen zich naar de onder
richtingen van onze hoofdbestuurs
leden. 

De « Vlaamse Kring 
Antwerpen » 

nodigt U uit tot zijn 

derde groot avondfeest 
in de lokalen 

« Paladium » 
Offerandestraat, 2, Antwerpen 

op 31 OKTOBER a.s. te 20 u. 30 
Toegangsprijs : 30 F. 

DIENSTBETOON 
Gevraagd kinderverzorgster voor 

gezin van 6 kinderen. R.M.Z. en 
zeer hoog loon. Zich wenden Van 
der Paal, Lange Gasthuisstraat 16 
Antwerpen. 
MECHELEN 

Ik ben 59 jaar, beschik over auto 
en wens werk. 

Wie kan helpen ? 
Schrijven blad. 

Studente vraagt : wie kan haar 
dokumentatie bezorg'^n of lenen 
over het Marxisme, l ijven : T. 
Van Cauwenberg, ilimpelberg, 
Puurs. 
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