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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS

Na de amnestiebetoging
De amnestiebetoging te Antwerpen Is geslaagd en wij mogen ïler
en tevreden zijn over onze bijdrage
tot dit welslagen. Niemand zal ontkennen dat de Volksunie paraat
was en dat onze mensen ordelijk
en tuchtvol opgemarsjeerd zijn. Zo
moet het ook zijn : nadat wij op
5 april de eerste bres geslagen hebben, moeten wij ook verder in de
eerste gelederen, aan de spits blijven strijden.
De Vlaamse Kultuurverenigingen
hebben de grote verdienste deze
amnestie-betoging gepatroneerd te
hebben, wat voor de verspreiding
van de amnestie-gedachte bij de
Vlaamse massa van groot belang is.
Wij moeten hen hiervoor dankbaar
zijn.
Het Is een feit dat de betoging
uitgegroeid is tot een massa-manifestatie die zich ontplooid heeft
onder de toejuichingen van duizenden belangstellenden die langs
de straten post gevat hadden. Ook
de reaktie van de toevallige toeschouwer, de doorsnee Antwerpenaar was geenszins afwijzend of
vijandig. Hoe onbeduidend trouwens het groepje tegenstanders Is
kon niet beter bewezen worden dan
door het feit dat zij Waalse vereetslleden uit Luik, Verviers. Charleroi ter hulp moeten roepen om
dan hoop en al een paar honderd
man bijeen te krijgen. Zij hebben
zich hopeloos belachelijk gemaakt,
na al hun bedreigingen, hun aanplakbrieven en strooibriefjes die
niet de minste weerklank vonden
bij de Antwerpenaars. Zij hebben
zelf bewezen dat zij geen aanhang
hebben, zij hebben zich laten tellen... en zij hebben zich laten zien.
Wij hebben hen gezien : de door
h a a t en passie verwrongen gezichten van paranoïa-Ujders en de afstotelijke gezichten van het door
hen betaalde uitschot dat zij optrommelden.
Beneden alles was de houding
van de Antwerpse politie die blijkbaar als enige opdracht had de
tegenbetogers, Craeybeckx's vrienden van het Verzet, te beschermen
en te helpen. Van zaterdag reeds
kenden de perslui de plaats waar
het Verzet zou pogen de optocht tegen te houden. Op die plaats juist
waren er geen Nadar-barelen, maar
alleen een koord en was er haast
geen politie te zien. Ook achteraf
bleef de politie volledig passief tegenover de tegenbetogers, wiens
identiteit niet eens opgenomen
werd.
Wij betreuren het dat de betoging een half uur opgehouden werd,
hoofdzakelijk door de aarzelende
en onbesliste houding van het Inrichtend Komitee en wij zijn de enkele moedige mensen dankbaar die
ons de schande gespaard hebben
van een omgeleide betoging of een
mislukte betoging : de 79 jarige Mr.
Van Dieren, Van Overstraeten, Portier, Raport Reeds had Leo Wouter.sa aangeboden de doortocht te
laten afdwingen door onze militanten. Het was niet eens nodig, het
volstond dat de paarden vooruitgingen om en politie en Verzetsheden als mussen te zien uiteen•tulven ! Ook deze B.J.B.-rulters
^ eljn moedig geweest en verdienen
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Het verheugt ons ook dat de be- maanden overal In Vlaanderen
toging strijdlustig was en dat de volksvergadcringen zullen beleggen
betogers uiting gaven aan hun In hot teken van de strijd voor amvastberaden eis : « Amnestie » en nestie. Laat hen niet te veel tijd
t Elias vrij 1 ».
verliezen met « onderhandelingen
Dit Is een vingerwijzing voor het op het hoogste vlak », die vooralsInrichtend Komitee : het mag n i e f nog tot niets zullen leiden dan tot
de betogers achternahinken, maar loze beloften.
moet vooropmarsjeren en leiding
geven.
Dat men niet te veel de nadruk
door Mr. F. yan der Eist
legge op « waardigheid » en « nationale verzoening ».
Wat vereist Is op dit ogenblik is
strijdvaardigheid en de wil amnesEen
grote
volksstroming
In
tie AP TE DWINGEN.
Vlaanderen verwekken, daar komt
Deze amnestie-betoging mag geen het op aan.
eindpunt zijn, maar moet IntegenWanneer gedurende de komendeel het vertreksein zijn voor een de maanden overal in Vlaanderen
volgehouden aktie. Wij hopen dat de Vlaamse massa wakker geschud
de Vlaamse Kultuurverenigingen wordt en gewonnen voor de amnesen andere Vlaamse verenigingen tie-gedachte, dan kunnen wij In
gedurende de komende weken en het voorjaar, mits degelijke voor'
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bereiding en organisatie, de grote
amnestie-betoging
der
vijftigduizend houden.
Wij hopen dat de C.V.P.-mandatarissen die deelnamen aan de betoging en die de optocht gezien
hebben, waarin de Vlaamse jeugd
zo talrijk was, zullen begrepen
hebben dat het hoog tijd Is drukking uit te oefenen op hun partijleiding en op de regering om een
einde te stellen aan de repressiepolitiek van minister Merchiers.
Want ik herhaal wat ik in ons
vorig nummer schreef : er wordt
niemand meer vrijgelaten van de
gedetineerde incivieken, de wet Lejeune wordt niet meer toegepast.
De strijd voor amnestie mag ons
de ogen niet doen sluiten voor deze treurige werkelijkheid : de kreet
« Elias vrij » blijft actueler dan de
kreet ^ amnestie ^^

en *^^lOaarM^Ueid
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Meer nog dan door het aantal der
amnestie-betogers zijn we te Antwerpen getroffen geworden door de
spontane geestdrift en de geestdriftige luidruchtigheid der betoging.
Deze geestdrift en luidruchtigheid
doorbraken het oorspronkelijk opzet: ze zijn In de hoogste mate bepalend geweest voor het succes van
de dag.
Men kent het oorspronkelijk recept; het stamde rechtstreeks uit
de na-oorlogse Diksmuidse diéetkeuken : een stille en vooral
« waardige » optocht onder het luguber roffelen van enkele trommels
en achter een stel spandoeken met
veelal opschriften In brave-hendrlkken-stijl.
Enkele
inrichters
verkozen dit recept omdat zij nu
eenmaal lijden aan politieke suikerziekte en geen zwaardere kost verdragen. Anderen hebben wel cp
voorhand geweten « que l'appétit
vient en mangeant » en dat de betogers, eenmaal aan tafel, wel de
gerechten zouden bestellen die hen
zinden. Ondertussen echter was
men links en rechts zo druk doende met het weren van peper en zout,
dat de aardappelen dreigden volledig tot moes te koken.
De genodigden aan de Antwerpse
tafelen hebben Inderdaad bijbesteld
wat hen zinde. En het is niet alleen de weerstand, het zijn niet alleen de incidenten die daarvoor
verantwoordelijk
waren. Wijzelf
mars] eerden in de groep OostVlaanderen - Brabant, een groep
die slechts in een paar onbeduidende incidenten werd betrokken,
en van vóór de aanvang der betoging konden we vaststellen dat niemand s^an plan scheen, het te la-

ten bij een makke optocht achter
geprefabriceerde teksten. Honderden betogers schreven hun eigen
amnestle-els met potlood of lippenstift op de keerzijde der officiële
amnestie-bordjes, duizenden tooiden zich met de gele « totentrekker » -briefjes, enkelen brachten onder geestdriftig applaus van alle
omstaanders - een paar reusachtige
Elias portretten In de stoet en van
in de beginne waren de kreten
« Elias vrij » of « Eyskens weg »
niet uit de lucht.
Dit was waarlijk geen betoging van
mensen die zich voelden als officiële weldoeners die — uit louter
naastenliefde — amnestie vroegen
voor politiek verdwaalde schapen.
De betogers van 20 september hebben dadelijk en met een forse ruk
de betoging in haar ware kader geplaatst : eer^t recht, dan verzoening ! Hel duizendvoudig « Elias
vrij » werd niet geroepen door lul
die menen dat Elias genoeg geboet
heeft voor zijn « spijtige vergissingen »; het was de kreet van het nationalistisch Vlaanderen, het was
de stem van hen die weten dat niet
Elias, maar België vergiffenis nodig heeft, het wajs de groet aan hem
die,
vandaag wellicht méér dan
vroeger, gebleven is : een symbool.
Alleen zo Is te verklaren waarom
honderden betogers weigerden op te
stappen achter een officieel spandoek waarop het heette dat « amnestie de staat versterkt >; er werd
te Antwerpen niet betoogd voor versterking van de staat, maar om deze onmenselijke en onvolkse staat
te dwingen, een einde te stellen aan
vijftien jaar, aan honderd negen
en twint'g Jaar onrecht en onwettelljkheld.
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Deze luidruchtige, geestdriftige
nationalistische betoging was nochtans « waardig ». Zij, die hun eigen spandoeken meebrachten en
zij, die hun eigen eisen op de keerzijde van de
amnestie-bordjes
schreven, gaven blijk van méér
zelfbeheersing en politiek inzicht
dan de verantwoordelijken voor het
antl-Volksunie-kommuniqué van 18
september. Zij hebben het bewijs
geleverd dat men hen ten onrechte
beschouwt als onmondig on onbekwaam om te formuleren wat hen
bezielde. Zij hebben tevens verhinderd dat omtrent de kracht en de
werkelijke betekenis van de amnestie-eis enige dubbelzinniheid kon
ontstaan. Zij hebben er voor gezorgd dat de kleurpolitiekers voortaan minder dan ooit het amnestievraagstuk voor hun partij-winkel
zullen kunnen uitbuiten.
Het heeft ons oprecht verheugd
vast te stellen dat de ordedienst
der Inrichters en de Inrichters zelf
niet alleen vrede namen met deze
gang van zaken, maar er zich
geestdriftig en luidruchtig bij aansloten. Wijzelf, onze Volksuniemilitanten uit het Aalsterse, al onze kameraden uit het hele Vlaamse
land hebben weken aan een stuk
Ieder vrij uur, ledere zonda.j, iedere nacht besteed aan de voorbereiding van deze amnestie-betoging. Wij zijn beloond geworden
door een onvergetelijke nationalistische manifestatie.

In de Stad, waar In 1929 de
Borms - verkiezing, de doorbraak
betekende van de toenmalige amnestie kwestie, — werd verleden
zondag de doorbraak verwezenlijkt
van de twede amnestie - strijd.
Hier Is gebleken, dat wanneer de
strijdlust eens niet wordt geremd,
— door partijpolitieke of andere
berekeningen — het bewuste Vlaanderen nog altijd, — of moeten we
zeggen — opnieuw bereid Is, voor
zijn rechten op straat te komen.
Vele ouderen liepen in de optocht, evenveel stonden juichend
langs de weg.
Maar het jonge
Vlaanderen,
flinke kerels en dappere meisjes
voerden de geestdrift hoog op, door
hun overtalrijke scharen.
Ditmaal « mochten > ook zij, die
niet tot de Volksuniekringen behoren, en zij marcheerden.
En h o e !
Wij zijn er van overtuigd, dat
voor elk vlaams recht, een nog veel
grotere massa kan gemobiliseerd
worden.
Het bewuste deel van de jonge
Vlamingen stijgt met het uur in
aantal.
Zij zitten helaas in zoveel organisaties, waar steeds een rem op
hun jonge geestdrift wordt gezet.
Een betoging en deze laatste zal
nochtans de ogen van velen hebben doen opgaan — voor velen was
het de eerste maal, dat zij zoiets
meemaakten. Zij zullen verbaasd
hebben opgekeken, toen zij vaststelden — welke soort mensen de
amnestie-gedachte bekampen —
en met hoeveel omzichtigheid zij
door de politie werden behandeld.
Welnu, deze zelfde mensen, bekampen even fanatiek elk vlaams
recht. Alles onder het mom van het
onverdeelbare profitarlaat, waarvan zij de steunpilaren zijn en door
hun zogenaamde prerogatieven het
eerste recht van spreken hebben.
De politieke leiders van de grote
partijen — die allen, meest om persoonlijke redenen, de ene onverdeelbare staat ten allen prijze in
stand willen houden, laten deze
mensen vrij spel bij het kunsttig opschroeven van z.g. patriotlsche gevoelens, en spelen die uit tegen diegenen die voor hun Vlaamse volk het volle recht op vrijheid
door zelfbestuur, opeisen. J a — t e gen ieder die maar een stukje
recht — bv. op afbakening van de
taalgrens ^ of afsch?ffing van een
nefaste talentelling — opvordert.
Bij volgende betogingen voor deze elementaire rechten, zullen onze jonge Vlamingen dezelfde tegenbetogers ontmoeten.

In Antwerpen hebben zij gezien,
hoe de politie radeloos stond tegenover hen. Zij zouden veel gewild
hebben maar mochten niet optreden zonder hogere bevelen en die
komen niet.
Deze soort tegenbetogers zijn taEn vooral, wij weten nu dat men boe... daarbij kiezers van de partij
in Vlaanderen eindelijk, eindelijk van de Burgemeester.
Wanneer het jonge Vlaanderen,
zal moeten komen tot een herwaareens dat goed zal beseffen, en daarding van het begrip « waardig >.
voor zijn wellicht, nog enkele betogingen nodig, dan zal evenals voor
Toon van Overstraeten. de oorlog een sterke nationalistische
stroming tot stand komen, die weer
de strijd tegen de eenheidsstaat zal
doen opvlammen. Zij zullen ondervinden, dat spijt hun betogen, geen
enkel recht volledig wordt toegekend, en zij zullen alzo tot het besef komen dat alleen door zelfbestuur, — alle Vlaamse problemen
kunnen worden opgelost.
xiX'^-y^ii^'-r.
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Men had de plaatselijke voormannen van de kulturele verenigingen moeten gaan bewerken fn
tot deelneming nopen. Men had
hen door persoonlijke kontakten
moeten
aanzetten
bu.s.scn in
te leggen. Dan zouden zij hun leden aangespoord hebben tot deelneming. Wanneer men het c^e
gewone kultuurflamingant niet gemakkelijk maakt dan komt hi]
niet. Daar ligt dus alleszins ef-n
eerste reserve van een 20.000 deelnemers die zonder al te veel m.spanning kan aangeboord worden.

Vlugge ontwikkeling
- In december '58 werd door een
van onze hoofdbestuursleden een
•voorstel gedaan op een vergadering
van het bestuur van een Vlaamse
kulturele vereniging om het mitiatief te nemen tot een gezamenlijke
motie van de kulturele verenigingen voor anmestie. Het voorstel
werd met ruime meerderheid verworpen. Dezelfde vereniging stemde echter wel zelf een motie voor
aannestie. Tal van andere kulturele
verenigingen
die aangesproken
werden deden hetzelfde en voor
Kerstmis hadden de meeste zich
uitgesproken voor amnestie Een
volgende stap van hen zou het gezamenlijk beschermheerschap van
een amnestieoptocht zijn. Die kwam
er nadat de verboden Volksunie
amnestiebetoging te Lier een slager
werd over de gehele lijn. De bres
was geslagen. Wij voorspelden toen
dat een tweede amnestiebetoging
niet lang zou uitblijven. Zij is er
geweest. Het zal echter de laatste
nog niet zijn vooraleer amne.stie
afgedwongen wordt.

omgeving van de Natioi;iale Bank te
splitsen en de tweede helft langs
zijwegen naar het GiTpenplein te
Het aantal betogers werd door sturen.
de « Volk.sgazet » en « La Libre BelDie politie nu hangt,af van het
gique > op 10.000 geschat, door « Le B.S.P. - C.V.P. gemeentebestuur.
Soir » cp minstens 10.000, door Burgemeester Craej^beckx was na« Het Laatste Nieuws » op 12.000, tuurlijk niet thuis. De ene keer is
door « De Standaard - Het Nieuws- hij naar Israël, de a,ndere maal met
blad » op 15.000, door « Het Volk » verlof. In de stoet liepen echter de
en « De Gazet van Antwei-pen > C.V.P. schepenen Pelwaide en Posop 15 tot 20.000.
son. Wat hebben die nu in het
Naast de weg stonden nog enkele stadsbestuur eigenlijk te vertellen ?
duizenden simpatisanten die hun
Ook zij hebben de politie tot gcvn
toejuichingen niet spaarden. De andere houding kunnen bewegen.
betoging kan dus ten volle geslaagd Laten de C.V.P.-ers te Antwéi-pen
heten. Waren het verzetslieden, die dan alleen socialistische politieopgestapt waren men zou gespro- agenten aanstellen ol zijn die
ken hebben van 25 tot 30.000. La C.V.P. politieagenten nog allen teLibre Belgique, die de faam geniet gen amnestie ?
objektief te zijn, gaf 500 verzetslieden aan het monument van koning Albert. Er stonden er daar
toen de betoging voorbij.stapte geen
100.

Het aantal

« Het » incident
Rijpingsproces

in het frans

In « 't Pallieterke > van deze
week verscheen een ingezonden
brief waarin de aktle van de Volksunie voor amnestie ge-klein-eerd
•werd. Is het ongetwijfeld juist dat
voor het ontstaan van de Volksunie
tal van verenigingen zich ingezet
hebben voor amnestie dan Is het
evenzeer juist dat in die verenigingen vaak de Volksunievoormannen de aktieve rol speelden.
Wij denken aan het werk van onze
algemene voorzitter in het Algemeen Vlaams Oud-Hoogstudenten
Verbond en zijn ophefmakende rede over dit onderwerp in 1951. Wij
denken ook aan het werk van onze
algemene sekretaris in het Aktiekomitee voor Recht en Naastenliefde met de brosjure « Pro Amnestia * en de brief aan de U.N.O.
an aan zijn werk veel vroeger
reeds, als voorzitter van de Oranjekring, die in 1946 reeds amnestie
ging kalken (dat was toch vroeg
genoeg ?) en als preses van het
K.V.H.V. Gent in '47--48. Wij denken aan het werk terzake van oen
Rudi van der Paal en de Antwerpse
Landdag, aan het jarenlange ijvelen voor am-'^^'t'c van Leo Wouters.
Het is veidur kinderachtig te
willen loochenen dat het vooral de
Volksunie geweest is, door haar behchten van het vraagstuk in blad
en strooibiljetten en door haar
plak- en kalktochten, die de vrucht
heeft doen rijpen. Vergeet men dan
dat wij sinds jaren door de kleurpartijen — niet het minst door de
C.V.P. — bevochten werden omwille van het feit dat wij voorstanders waren van de amnestiegedachte ? Dat andere partijen thans mede de vruchten willen plukken is
normaal. Wij hebben er niets tegen
op voorwaarde dat ze konsekwent
zijn en ook in het parlement samen met Mr. F. van der Eist de aktie voor amnestie steunen.
Het rijpingsproces van de amnestiegedachte en van de Vlaamse Beweging heeft zich ten tijde dat de
schoolkwestie op de voorgrond
stond achter de schermen verder
doorgezet. Kan iemand die ter goeder trouw is en wat gezond verstand heeft loochenen dat dit voor
een groot deel aan de stelselmatige
werking van de Volksunie te danken is ?
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Eens te meer werd er zondag bewezen dat wat zich thans Verzet
noemt tot haar eenvoudigste gedaante herleid werd. Antwerpen
had dan nog de hulp moeten inroepen van Wallonië. Zo kreeg men
dan een 300 tot 400 man .samen om
het bedreigde vaderland te verdedigen tegen 15.000 « moordenaars
en fascisten » zoals die kerels ons
noemden. Het ziet er dus maar
slecht uit voor België ! Een 300
Brabanconnes, in het frans gezongen — typisch — mof sten opwegen
tegen een 15.000 Vlaamse Leeuwen.

Oorlogsweduwen
Onder de foto van een reeks
vrouwen die op hun rug op straat
lagen om de doortocht te versperren
schreef de Volksgazet dat het hier
ging om oorlogsweduwen.
• Wij weten dat die term door die
krant met licht gemoed gewoonlijk
te onpas en leugenachtig gebruikt
wordt. In elk geval wie de foto's
van die specimens bekijkt heeft
eerder de indiuk met afgedankte
iichtekooien te doen te hebben dan
met oorlogsweduwen. In elk geval
was het met nodig over hun lijken
te stappen zoals hun mannelijke
partners gedreigd hadden. Toen de
stoet opmarsjeerde waren ze vlug
weg.
Demany schreef over staande te
sterven. Zijn vrienden wilden dat
zelf niet al liggend.

De politie
Daar waar een paar leden van
het inrichtend komitee er voor de
betoging prat op gingen dat de politie aan hun zijde zou staan, wat
wel wat argeloos was, heeft iedereen klaar en duidelijk gezien dat de
politie helemaal partijdig tegen de
inrichters en ten voordele van de
zogezegde weerstand optrad.
Niet alleen wilden ze de verzetslieden de straat uiet doen ontruimen, maar ie deden zelfs een grootscheepse poging om de stoet lil Öe
.f
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De pers en de televisie waren bi]
voorbaat verwittigd waar « het »
incident zou plaats 'vinden. Daar
waren ook geen nadarafsluitingen
aangebracht maar was alleen een
Ijzerdraad gespannen.
De politie scheen ook wel op de
hoogte want juist op die gevaarlijke
plaats was er praktisch geen bewaking. De laatste 14 dagen hadden
de verzetslieden daarbij het Antwerps stadhuis belegerd en hadden
ze gedreigd met bloed en met... lijken ! Het inrichtend komitee was
echter volledig verrast.
De laatste twee weken waren enkele elementen eruit^-lmmers vooral
bekommerd geweest in de stoet zelf
alles kinderlijk braafjes te doen
verlopen en om stemming tegen de
Volksunie te maken. Elders werd
geen gevaar gezien. Men had immers de steun van Craeybeckx en
van de politie ! Wij betreuren het
dat het komitee zich daar een half
uur heeft laten voor de gek houden. Een beslissing scheen men
maar niet te kunnen nemen. Tot
ten slotte vooral de 80 jarige Van
Dieren met een Dr. Valeer Portier,
een Professor Van Himbeeck en
een Mr. Heinz hen uit de letargie
van hun Vlaamse « waardigheid »
en « kalmte » dienden wakker te
schudden en tot de veel belangrijker « beslistheid » moesten brengen. Dan gingen de boerenzonen —
zelfs jonge Boerenbonders bleken
gezonde plattelanders gebleven —
er met de paarden door. Het had
25 minuten vroeger kunnen gebeuren.

slogan werd duchtig geskandeerd.
Het gele briefje met de tekst « De
Farizeeërs verloochenden Christus
om Barabas; de C.V.P.-ers verkozen Rinchard boven Ellas. Weg met
de Totentrekkers ! werd door meer
dan 70 % van de betogers gedragen. Ook het kenteken met de gefusiljeerde Borms werd door een groot
percent betogers op de jas gespeld.
Bij de inrichters waren er die deze
briefjes wilden doen verwijderen !
De betogers zonden hen echter wandelen. En terecht !
I>8JÏEen paar verkopers die foto's van
Dr. Elias aan de man brachten waren vlug hun voorraad kwijt.
Het gevolg was wel dat de CV P. Overrompeling
parlementairen hun oren tuitten en
hun ogen pijn deden maar dat zal
Volgens de socialistische krant
hen hebben doen Inzien dat het
«
Le Peuple » beweerde de CVP.
ernst wordt.
dat zij de amnestiebetoging onder
De optocht heeft er alleszins bij kontrole had, maar de krant voegt
gewonnen. Hij bleef waardig, In de er aan toe dat de betoging door de
Juiste betekenis van het woord, Volksunie overrompeld werd. En
maar hij werd daarbij ook beslist dat is heel wat erger dan do CV P
en strijdvaardig. En dat laatste Het is dat inderdaad wat het land
vooral hebben we nodig.
nodig heeft.
Sympatiek was het dat na het
fameuze incident zelfs de oude geest
over Adiel De Beuckelaere vaardig
werd en hij zelf — tegen de door
hem toch mede uitgevaardigde onderrichtingen in ! — heftig ging
mede leuzen skanderen.
Het Verzet heeft velen geprikkeld.
Wij danken dus gemeend het Verzet.

Roepen en schreeuwen

Wie betoogde ?
Velen kwamen bij ons om ons te
zeggen dat deze betoging de ware
uitgave was van de verboden betoging van 5 april. Het viel Inderdaad
op dat de grote meerderheid van de
betogers radikalen waren, die met
uitsluitend gekomen waren om in
een doodse stilte een ochtendwandeling door Antwerpen te maken.
Wij hadden- voorzien dat de opkom.st zou bestaan uit Volksuniekiezers -|- 50 % anderen. Spijtig
genoeg was de opkomst van die
niet-Volksuniegezinden
niet zo
groot als wij verwachtten tenzij
van uit Antwerpen zelf misschien.
Uit de vier andere provincies was
het Volksuniepercent 80 tot 90. Onze mensen raken afgestemd op politieke aktie. Deze betoging heeft
dat eens te meer bewezen. Zo een
betoging kan niet slagen zonder
voorbereiding in de diepte.
De jaarlijkse Vlaams nationale
Zangfeesten hebben het hunne
daartoe bijgedragen, de jarenlange
georganiseerde
Volksunvepropaganda deed de rest. Wanneer Adiel
De Beuckelaere op de perskonferentie zegde dat de Vlaamse Beweging herboren is dan bracht hij —
misschien ongewild — hulde aan
het jarenlange werk van onze propagandisten.

Volgens De Lentdecker, die öe
verzetslieden anders een paar rake
opstoppers gaf In zijn verslag, werd
er « Elias vrij » geroepen en « Eyskens -weg » gebruld.
Voor twee, drie jaar schreef
Louis dat op IJzerbedevaarten en
aangfeesten amnestie gebruld werd.
Dat mag nu.
Voor een jaar schreef hij dat
men brulde " Elias vrij >. Than.s
wordt dit maar geroepen. Dat mag
nu ook.
Thans brult men alleen nog
< Eyskens weg ». De Smaele zal
moeten oppassen voor Louis die de
leuze huldigt « waar zij treden zal
ik gaan ». Ziet dat hij volgend Jaar
het ook goed vindt dat men Eyskens weg « roept ».

En verder ?

Op de perskonferentie na afloop
van de amnestiebetoging verklaarde Mr. Adiel De Beuckelaere dat
het Inrichtend komitee thans besprekingen zou voeren op het hoogWaardigheid
ste vlak om amnestie af te dwingen. Zo dient het inderdaad te gebeuren. Wij geloven echter dat de
Waardigheid is een mooi begrip,
regering niet veel zal toe toegeven
maar het mag niet dienen om lafen dat ze onder krachtige druk
heid of lamlendigheid te kamoefledient gehouden. Daarom dat he<
ren. Op dit punt verheugt het ons
inrichtend komitee best van nu af
dat de betogers de inrichters een
aan reeds voorbereidingen zou trefgoede les gegeven hebben. Wat somfen voor een volgende amnestiemige inrichters liever als een doodbetoging, in het voorjaar '60 bv.
se optocht gezien hadden, zonder
Mits de plaatselijke afdelingen van
enige slogan buiten amnestie, opdat De reserve
de kulturele verenigingen van nu a*
er toch maar vooral niets zou geroepen worden wat de huidige
Wie Jarenlang in politieke orga- aan reeds te bewerken, geloven we
machthebbers zou pijn gedaan heb- nisaties staat die weet dat persarti- dat we de 50.000 betogers kunnen
ben, daar hebben de betogers bewe- kels iets is, maar organisatorische halen. Die bestendige aangroei vart'
zen dat ze heel wat verder stonden uitbouw iets anders en iets meer betogers zal meer gewicht In d«
dan de inrichters. Het was in de renderends. Nu de kulturele vereni- weegschaal leggen dan eender wati
grond een betoging onder de ge- gingen de amnestiebetoging dekten In elk geval moeten we de tradischreven leuze -< amnestie » en on- met hun gezag had men de deelne- tionele fout vermijden van te deni
der de geroepen slogan « Elias ming vooral van buiten Antwerpen ken dat het na een aktle reeds gevnj ».
'"J f^'
heel wat beter kunnen organiseren. beurd is. De nationalisten «taan'
Talrijke betogers "hadd'en aan de De meerderheid van de bussen voortdurend paraat, ook de flaminkeetóijde 'Van hui> .iinjnestiebordje, werd dooF de Volksunie ingelegd* ' ganten dienen zo ver gebjracht pan^.^, ,
i Eii'skehs' wèg » ^èschré^veh en die Ölt had anders'künnen ZIJTI."--»*'-^*''»^ zal ^e i;egering .moeten, zwlchtc%i,,^ 3
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EEN PROBLEEM en een
VERLOREN KANS
In ons vorig nummer namen
we een stuk over uit « De Schakel ».
Hierbij geven we de besluiten van
deze bijdrage.
Dit Is niet meer het terrein van
de ingenieur of de economist.
De politieke oplossing moet gezocht worden in de volgende richting :
1. Om finaal tot een technische
en economische gunstige oplossing
te komen moeten de zeven limburgse mijnen verplicht gefusioneerd worden per bekicen tot één
maatschappij. De huidige eigenaars van de aandelen kan de
iteuze gelaten worden deze om te
2;etten in obligaties (mogen zij
naar het huldig systeem in de toekomst nog méér dan 5 % winst van
hun aandelen verwachten ?) aan
vaste interest, af te betalen door
de mijnen op lange termijn.
2. De provincies Limburg en Antwerpen vernieuwen hun kontrakt
nier meer voor (exclusieve) gasbedeling vanuit Luik en Hen3gouwen.
Zij sluiten een kontrakt met de
Limburgse kolenmijnenmaatschappij, die in haar ne venbedrij ven gas
zal produceren, tegen prijzen, die
in elk geval lager zullen liggen dan
de huidige.
3. Een « beheercomité » wordt
ingericht dat voor de helft wordt
samengesteld uit regeringscommissarissen en verkozenen uit de provincieraden, de vakbonden en uit
een « Nationaal Studiesyndikaat >
(zie verder). Tegenover het beheercomité staat de traditionele algemene ledenvergadering en een advies- en controlecomlté. Dit laatste samengesteld uit afgevaardigden van de provinciale overheden,
vakbonden van het mijnpersoneel
(werklieden,, bedienden en Ingenieurs), confederaties van werkgevers en werknemers en gecoöpteerde technici.
4. Een « Nationaal Studiesyndikaat » 'dat een aantal vertegenwoordigers zou hebben In het « beheercomité » zou een nieuwe instelling zijn, als noodzakelijke aanvulling van bestaande Instellingen
en voorgenomen Instellingen zoals
de < Nationale InvesteringsmaatBchappiJ » en de Economische Programmatic- of Ckxirdinatiedienst »,
R^aar het trouwens nauw kan mee
«amen werken. De speciale opdracht van deze instelling zou er
In be.staan een stel uitstekende ingenieurs en economisten te belasten
met de technische aspecten van de
Industrialisatie, de Ineen-schuiving
van nieuwe en bestaande bedrijven
bestuderen, de technische planning
te formuleren... een groot Ingenieursbureel. Deze zou de onafhankelijke technische en Industriële
kennis vertegenwoordigen en ter
beschikking stellen van derden,
sowel private als publieke.
Dit is zeer belangrijk en zou samen met de twee ander voornoemde Instellingen de « economische
mededinging » slechts kunnen bevorderen.
Samen met de < economische
programmatie » zou het kunnen
uitgroeien tot een soort « Commissariat du Plan », waarrond Jean
Monnet zulke uitstekende mensen
wist te verenigen.
Het is in dit * Nationaal Studiesyndikaat > dat In het beheerscomité van de Limburgse kolenmijnen-maatschappij enkele vertegenwoordigers zou hebben, welke
er een brede technische visie zouden waarborgen, waaruit nevenbedrijven
en
bulten-Ltmburgse
Initiatieven zouden ontstaan.
Zonder meer is het duidelijk dat
zulke
Limburgse
kolenmijnenmaatschappij met zulk beheerscomité en met zulk Nationaal Studiesyndikaat achter zich, krachtig
genoeg is om beroep te doen op de
hulp van andere (privé) ondernemingen, op de provinciale overheden. Deze maatschappij zou gexust op de kapitaalmarkt leningen
kunnen ^jigaiin' óüdér vorm vafa
« Tolk^Ümdeiètf' i (naar duit» of

Oostenrijks model) of onder gewone
vorm. Deze groep zou ook kunnen
onderhandelen met buitenlandse
groot-bedrijven en verder gunstige
technische voorwaarden voor industrievestiging scheppen.
Dit « Nationaal Studiesyndikaat >
(dat zoals In ons Limburgs voorstel zelfs Institutioneel ook in regionale initiatieven kan worden
opgenomen) en een « Commissariat
du Plan » staat ten dienste van de
globale economische politiek van
het land, zowel in verband met de
veiligstelling van de basisindustrie
(energie en basisproducten) als
met de regionale uitbouw van h e t
territorium. De diensten, die het
kan bewijzen aan de regering met
technisch-industriële
onafhankelijke voorlichting, aan een N.M.K.N.,
aan een Nationale Investeringsmaatschappij,
aan
middelgrote
holdings (waarom niet) en aan bedrijfsleiders en ondernemers is
enorm. Wat zou een Limburgs
Economische Raad (cfr. geheim
verslag Gottschalk-Stlenon) of een
Antwerpse
Economische
Raad
hieruit niet kunnen trekken. Dan
zouden betreurenswaardige vernederende gevallen, zoals de Ijvervolle burgemeester van Zele moest
ondervinden, onmogelijk worden.
Het is deze schakel, die ontbreekt
in een op wetenschappelijk-technisch gebied zo slecht Ingelichte
regering, land en gewesten. Zij zou
ook een bindmiddel zijn voor de
regionale Initiatieven door een serleuse bundeling. Het Is Inderdaad
een illusie te menen dat in t onze *
testgebieden de boeren, werklozen,
arbeiders en middenstanders van
vandaag, Industriëlen van morgen
zullen worden. Wie dit gelooft, bewijst dat hij, ofwel niets afweet
van de moordende concurrentie
van de grote binnen- en buitenlandse trusts, die over ontzaglijke
propagandamiddelen beschikken en
dat In een klein land met korte afstanden, ofwel alle heil stelt in buitenlandse trusts. In dit laatste geval worden we technisch, commercieel en zelfs politiek overgeleverd
aan de moedermaatschappijen en
dreigen onze arbeiders In de toekomst voor nog grotere teleurstellingen te staan. Alle innerlijk
Initiatief
zou daardoor
gedood
worden.
Wat we nodig hebben voor industrialisatie is een struktuur met
twee of drie machtige basisbedrijven, die bestand zijn tegen de
buitenlandse concurrentie en die
op hun beurt ne venbedrij ven zullen laten draaien om tot een
goede kostprijs te komen.
De basisbedrijven met een zeer
groot zakencijfer zouden zich een
sterke research en publiciteit kunnen veroorloven, die stimulerend
op het geheel zou werken.
We hebben de Ideeën, de projekten zijn er, de mensen staan klaar.
De fatale kringloop dient echter
doorbroken en dat kan enkel door
de politieke kluisters te doen springen waarvan hoger sprake. We
herhalen het, dit is de laatste kans.
Iedere dag, ledere maand, die verloren gaat betekent onherroepelijk
meer achterstand op de toekomstige partners In de Euromarkt.
We hebben hiermee onze verantwoordelijke overheden méér dan
IngeUcht. Aan hen te bewijzen In
wie ze geloven : aan de « Echo de
la Bourse >,. « AGEFI », aan die
middens waar de touwtrekkers de
« profiteurs » zijn van de holdings,
waarbij onze arbeiders en wij allen
aan vreemde machten
worden
overgeleverd. Welke ook hun besliss _ig weze, we geven, als het God
gelieft, rendez-vous in 1969. R.V.L.
LEUVEN
STUDENTEmTERGADERING
DONDERDAG 15 OKTOBER
Zaal Cristal, Parijsstraat 12, om
Za uur.
Spreker : Volksvertegenwoordiger F. Van der Eist.
, Vergadering open woot Iedereen.
Gelegenheid tot debat.

WAARDIGHEID
Elders In het blad vindt de lezer reeds een paar beschouwingen
over de nieuwe betekenis die
sommige
lafbekken
aan
het
woordje waardigheid willen geven.
De inrichters van de amnestiebetoging — of beter sommige ervan —
hebben Inderdaad aan dit begrip de
nieuwe Inhoud willen geven van
tamheid,
lamlendigheid,
gebrek
aan beslistheid en aan strijdbaarheid. Aan de tegenbetogers dienden
we stilzwijgend voorbij te stappen.
In de stoet mocht niet geroepen
worden. Een doodse, verpozende
ochtendwandeling scheen de nieuwe
inhoud van wat zij beliefden een
« waardige » betoging te noemen.
De betoging werd er het tegendeel van. Het merendeel van de betogers legden een grote beslistheid
aan de dag, lieten zich niet uitschelden door troepjes ontaarde
verzetslieden maar gaven hen duchtig de repliek. De zin voor zelfverdediging was er bij de gewone betoger in hoge mate. Daarom juist
heeft hij zich waaidig gedragen.
Want waardigheid veronderstelt
zei f eerbied, sluit geloof aan de eigen opvattingen en de moed om ze
te verdedigen allerminst uit en
houdt in dat men zich niet straffeloos laat uitschelden door het
schuim van de straat. Beslistheid
en persoonlijke moed zijn niet tegenstrijdig met het waardigheidsbegrlp. Zij zijn er Ingrediënten van
Waardigheid Is alles behalve lamlendigheid, geestelijke luiheid en
lafbekkerij.
Het woord is in Vlaanderen de
laatste jaren echter misbruikt op
een ergerlijke wijze om ons allerlei
onnozelheden, platbroekerij en laf-

heid te doen slikken En om personen, waarvan het geweten — en t e recht — niet erg gerust is af te
schermen van gefundeerde kritiek.
Het Is misdadig tegen Vlaanderen, dat zich onderscheidt door
gebrek aan politieke moed zodat
het reeds 129 jaar lang als meerderheid door een minderheid onderdrukt wordt, ons volk nog meer
berusting te willen bijbrengen en
de schaarse uitingen van politieke
vitaliteit ervan nog te willen onderdrukken.
Zij die dat doen bewijzen alleen
maar dat ze niet geroepen zijn om
leiding aan dit volk te geven. De
ware volksopvoeding veronderstelt
Immers dat men de gebreken ervan
wegwerkt, niet dat men die nog wil
versterken.
Vlaanderen heeft vooral politieke
moed, beslistheid en strijdbaarheid
nodig. Dan pas kan het opnieuw een
waardig volk worden, met gezonde
refleksen. Thans geeft het in grote
lagen nog steeds blijk van een ziekelijke apatie, van gebrek aan
waardigheidsbesef.
Daarom dat het In de schaarse
gelegenheden die het krijgt om gezamenlijk blijk te geven van volkse fierheid — zoals Zangfeesten,
IJzerbedevaarten en Vlaamse Betogingen wel mag geleid worden
maar zeker niet gewurgd In zijn
refleksen.
Zogezegde Vlaamse voormannen
die In deze fout zouden volharden
dienen met krachtige hand opzij
gezet. Wij moeten naar onze echte
waardigheid als volk groeien. Zo
vlug mogelijk.
Wim Jorissen.

Ill WAREN VERRADERS
Volgende kunstenaars of profebborcn werden na 1944 lastig gevallen
door het Belgisch gerecht of door het verzet of zoals gewoonlijk door beide
samen *
Onze komponisten t
Emiel HuUebroeck
Jef van Hoof
Arthur Meulemans
Armand Preud'honmie
Renaat Veremans
Gaston Feremans
Lieven Duvosel
Onze schrijvers ;
Albe
Marcel Beerten
Ernest Claes
Jeanne De Bruyne
Valere De Pauw
Flip De PlUecyn
Jean du Pare (Willem Putman)
Marcel Mathijs
V/ies Moens
Lambert Swerts
Felix Timmermans
Antoon Thlry
Stijn Streuvels
Urbaln Van de Voorde
Ferd. Verknocke
Cyrlel Verschaeve

Onze schilders :
Gies Cosyns
Prosper De Troyer
Ludo Laagland
A. Saverijs
Albert Servaes
Onze vooraanstaande paters
Pater Callewaert
Pater Stracke
Dom Mode-st van Assche
Onze professoren :
Prof. Daels
Prof. De Vleeschauwer
Prof. Elaut
Prof. C. Heymans
Prof. P. Heymans
Prof. Hooft
Prof. Leurs
Prof. Libbrecht
Prof. Muls
Prof. Speleers
Prof. Vanbeselaere
Prof. Vandermeuren
AMNESTIE

De C.V.P. en de Amnestie
betoging
In de arrondissementsraad van
de C.V.P. te Antwerpen werd er beraadslaagd over de houding die
men zou aannemen tegenover de
amnestie-betoging.
Met meerderheid van stemmen
werd er beslist dat de C.V.P. zich
zou onthouden van ledere deelneming en een neutrale houding a a n nemen.
Deze beslissing werd genomen ta
overeenstemming met het advies
dat minister P. W. Segers gegeven
had voor zijn vertrek naar het
buitenland.
Het Is goed dat dit zou geweten
zijn, opdat sommige naïevelingen
hun ogen zouden openen.

Een strijdvaardige
betoging
De betogers hebben zich helemaal niet gestoord aan de ordewoorden van 't Inrichtend Komitee.
Nadat te Diksmuide de aanwezigen
het stilzwijgen opgelegd werd onder het motto « heilige grond > en
< bedevaart », ook te Antwerpen
stilzwijgen !
Waarom ? Enkel uit schrik dat er
zou kunnen geroepen worden c Eyskens weg ! » of « Lamme C.V.P. ! *
De betogers skandeerden
zeer
krachtig : « Amnestie » en « Ellas
vrij ». Tussendoor ook « Eyskens
weg ». En dit was niet misplaatst
omdat het uiting gaf aan de stijgende mlsnoegdheid in Vlaanderen
over de lamlendige houding van de
heer Eyskens en de C.V.P.

De afwezigen...
De C.V.P.-senatoreti
Leemans,
Custers en Dewinter waren afwezig op de amnestie-betoging. Zij
waren ook niet toegetreden tot het
aanbevelingskomitee.
Is dit niet de typische houding
van renegaten die hun verleden
verloochenen... en hun slachtoffers
aan hun lot overlaten ? Zij die t i j dens de oorlog op de eerste rij stonden,d die, zoals Leemans, tot op het
einde de onvoorwaardelijke kollaboratie voorstonden, hebben geen
belangstelling of geen tijd. Zij
steunen in de senaat minister Merchlers...
Dat zijn de bittere vruchten van
de verovering van de C.V.P. door
de... nationalisten.
Voor wanneer de volgende verruiming ? Kandidaten zijn voorhanden ! Daarom : maskers af '.
Genoeg misleiding

Komedie
Ook de socialistische « Volksgazet » verwijt de C.V.P. parlementairen die in de amnestiestoet opstapten
hun
komediespel.
De
Volksgazet daagt hen uit ook in
het parlement voor amnestie uit te
komen. Het Is de logika zelf. Het
blad (25-9) eindigt als volgt :
« Voor een eerlijke zelfs verkeerde mening kunnen wij eerbied
hebben en in feite voelen we dan
ook meer voor de betogers uit de
rangen van de Volksunie dan voor
die uit de C.V.P. De eersten zijn
ten minste oprecht in hun dwaling.
Bij de laatsten liggen de dubbelzinnigheid en het gebrek aan moed
er duimendik op. >
Die « dwaling » Is leuk in een
socialistische krant.

K.OMSEK.WEMT
Wij verheugden er ons reeds
over dat er zoveel C.VJP. m a n d a t a rissen mee opgestapt waren in de
amnestiestoet, omdat er in beide
kamers dan toch een 10-tal C.V.P.ers in samenwerking met Mr. Van
der Eist een wetsvoorstel voor amnestie zouden indienen. Wij blijken
mis geweest te zijn. Het was voor
de C.VI'. alleen maar een stukje
komedie. Klebooms schrijft in De
Gazet van Antwerpen van vrijdag
25 september dat de politieke m a n datarissen als vrije burgers opgestapt zijn en niet als parlementairen. Waarom dan een groep v a n .
parlementairen ? Zij stapten op
omdat een gedeelte van hun kie-

zers voor amnestie is ! Dus morgen stappen ze op In een betoging
tegen amnestie omdat een ander
gedeelte van hun kiezers er tegen
is. < In de C.V.P. Is de amnestie een
vrije kwestie » schrijft lüebooms
anderzijds. Dan begrijpen we helemaal niet waarom hij geen wetsvoorstel voor amnestie mee ondertekent. De waarheid is dat de p a r tij tegen amnestie gekant is dat de
C.V.P. parlementairen er In het
parlement moeten tegen zijn. De
20 C.V.P.-ers die er waren staan In
dezelfde positie als Craeybeclnc die
.ook Brussel vasthoudt te Antwerpen, m a a r niet in het parlement. ,
In het kostelijk artikel van IQe-

booms stippen we nog aan de zin
« Wanneer de B.S.P., de Uberalen,
de kommunisten of zelf (sic) de
Volksunie een betoging op het getouw zet dan denkt niemand eraan vreemde elementen daarin te
brengen, wanneer achtbare Vlamingen iets Inrichten zijn er telkens
enkele wringers die zich oprichten ».
Kiebooms vaart uit op het strooibriefje tegen de totentrekkers van
de regering, op het geroep Elias vrij
en Eyskens weg en op de grote portretten van Elias. Alleen de O.V.P.ers zijn dus achtbare Vlamingen,
En de Inrichters vaaren dus O.VJ*.- 4
ers. Wat hebbeo zij Kiebopm^ # a _ ^
Co wijsgemaakt ? "
"^ '
*
^'^'
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HET STRIJDEND VUANDEREN VAN 1884 TOT 1 9 4 0
ten tekort In hun pogingen om te
redden wat er te redden viel. Het
puin van de toren werd gevolgd
door het puin van de geest. Zij die
de toren hadden gedynamiteerd
DE NAOORLGG
waren de brutale vijanden van
De oorlog werd voor Vlaanderen Vlaanderen. Zij hadden gehoopt
gevolgd door een naoorlog die nog dat het puin van Diksmuide het
steeds voortduurt, zoals men het sluitstuk zou gevormd hebben op
herhaaldelijk heeft uitgedrukt, In het graf van de Vlaamse beweging.
september '44 brak de bevrijding Maar sommigen hadden verder geuit. En voor een tweede maal werd zien en ze wisten dat het geweld
de Vlaamse beweging gewelddadig waaraan ook zij hadden deelgenoIri mekaar gestampt. Alles kon men misschien toch niet afdoende
samengevat worden onder dat ene zou blijken. Kost wat kost wilde de
lugubere woordje « repressie ». Se- C.V.P., die tijdens de ergste represdert de ergste jaren van de repres- siejaren even lekker had meegesie zijn meer dan tien jaar voorbij speeld als om het even welke angegaan. Maar wij hebben het recht dere partij, de C.V.P., die mee had
niet om te vergeten. Wij hebben gedaan aan het wurgen van al wat
het recht niet om te vergeten hoe Vlaams nationaal was, de C.V.P.,
hien de generatie van de IJzer en die het leeuwenaandeel had gelede jongere generatie van na 1930 verd der ministers van justitie, de
met een ongekende beestachtigheid C.V.P. die de rekordhouder der tegetroffen heeft. Hier in Diksmuide rechtstellingen, de tegenwoordige
dan willen we er maar even aan senaatsvoorzitter Struye had geleherinneren hoe de leiders van IJzer- verd, de C.V.P, die in haar bladen
frontgeneratie en de voorttrekkers en tijdschriften van die jaren aan
van de IJzerbedevaari
*^e gemeenheid niet moest onderdoen
omwille van hun Vlaams nationaal- voor om het even welke Volksgazet,
zijn getroffen werden. Prof. Daels diezelfde C.V.P. moest kost wat kost
ter dood veroordeeld ging de weg verhinderen dat er een nieuwe
der ballingschap. Cyriel Verschae- Vlaams nationale beweging in het
ve, terdood veroordeeld moest In leven zou geroepen worden. En de
(}«^ vreemde creveren. Een der zui- partij van de halfslachtigheid, de
verste Diests-nationalisten, Jeroom partij die telkens weer haar eigen
Leuridan, slachtoffer van het Bel- programma zou verraden, de partij
gisch gevangenisregime. Een prins die telkens weer haar eigen volgevan de kerk, de Benedictijner-abt, lingen zou verraden, de C.V.P. had
Modest van Assche kende een vre- de les van voor de oorlog begrepen.
selijker lot dan jaren later de
Bongaarse
primaat
kardinaal Geen banvloekpolitiek meer tegen
Mindszenty.
Voor
Mindszenty het Vlaams nationalisme, maar een
werd heel de wereld in beroering nieuw masker. Afwisselend met
gebracht, in België zou één van de het masker van het geloof, het masvervolgers van de Vlaamse abt een ker van de schoolstrijd, het masleraarsstoel krijgen aan de katho- ker van het Leopoldisme kwam
lieke universiteit te Leuven. Eén thans het masker van de Vlaamsvan de leiders van de Vlaamse oud- gezindheid. Een bijna onmogelijke
strljders, Karel de Feyter zou zijn huichelarij, nadat zij als voornaameigen executlepeleton bevelen. En- ste veiantwoordelijken te Londen
kele voorbeelden, In een paar zin- het repressleapparaat in elkaar
netjes samengevat uit een einde- hadden geflanst. Een bijna onmoloze reeks, een eindeloze reeks gelijke huichelarij, nadat zij, om
slachtoffers omwille van Vlaande- maar enkele staaltjes te geven uit
ren. En na het symbollscn voorspel een eindeloze reeks, onmiddellijk
te Abeville kwam het symbolische na '44 het einde van de Vlaamse
naspel te Diksmuide. Nog steeds on- beweging hadden afgekondigd, gegestrafte schurken en nog steeds schreven hadden b.v. over de gerongestrafte en God weet hoe hoog maanse paljassen Doctor Borms,
geplaatste medeplichtigen bliezen nadat ze over de opgeblazen IJzerde toren van de Vlaamse doden, de toren hadden gezegd hij ligt er en
IJzertoren van Diksmuide in de hij ligt er goed. Een onmogelijke
lucht. Toen kwam na jaren het huichelarij, wanneer men denkt
nieuwe appel. Vlaanderen werd op- aan hun rechtstreekse en onrechtnieuw opgeroepen, niet meer naar streekse Vlaamse slachtoffers. Een
de trotse toren, Vlaanderen werd onmogelijke huichelarij wanneer
opgeroepen naar een hoopje puin. men denkt aan de onnoemelijke
En Vlaanderen ging. Met Jan de ellende die zij als medeverantwoorBondt gingen de ouderen. Zij gin- delijken in duizenden Vlaamse gegen en vertegenwoordigden de af-. zmnen hadden gebracht. Een onwezlgen. Zij vertegenwoordigden mogelijke huichelarij en toch
hun broeders en hun vrienden, die moest en zou ze lukken. Wij zijn
Jaren hun strijdgenoten waren ge- de Vlaamsgezinden en wij zijn de
weest, die jaar na jaar met hen te enige Vlaamsgezinden, was het
Diksmuide hadden getuigd en die nieuwe C.V.P.-parool. Dat het alnu afwezig waren, gevangen, ver- tijd bij het parool zou blijven en
bannen of dood. En de jongeren dit parool nooit door één Vlaamse
kwamen, en ook zij vertegenwoor- daad zou gevolgd worden was niet
digden de afwezigen, hun leiders zo erg als de vlieger maar opging.
en hun ouders, die hun geleerd
hadden Vlaming te zijn, nationalist
te zijn, Dietsers te zijn. Hun lei- En de vlieger ging op. En het onders en hun ouders, die nu afwezig gelofelijke was waar.
waren, gevangen, verbonnen of
De vlieger ging op en ging in de
dood. En ze gingen naar het puin eerste plaats op te Diksmuide. Ook
van de toren, vol vertrouwen en gij. Jan de Bondt, had uw vertrouook vol hoop en ze verwachtten dat wen gesteld in het nieuwe IJzerhet gewetensonderzoek te Diks- bede vaartkomitee. Ook gij zijt ontmuide nog zoveel scherper zou goocheld geworden. Gij hebt de
worden, ze verwachtten, dat de moed gehad niet verder mee te
aanklacht nog zoveel scherper zou doen aan de sinistere komedie en
worden, omdat het leed en het on- het akelige boerenbedrog.
recht, het leed van Vlaanderen en
het onrecht tegen Vlaanderen zoWij allen moesten het onderveel scherper geworden waren. vinden. Wij stonden niet alleen
Maar ze moesten al heel vlug on- voor het Puin van de toren, we
dervinden dat ze alleen maar een stonden ook voor de puin van de
nieuwe ontgoocheling rijker gingen geest. Wij kwamen naar Diksworden. De oudere en de jongere muide, Wij kwamen naar de plaats
Vlaams-nationalisten die met Jan van het gewetensonderzoek en de
de B)ndt opnieuw naar Diksmuide aanklacht. Wat we niet hoorden
waren getrokken stonden daar niet was gewetensonderzoek en aanalleen voor het Puin van de toren, klacht. Wij kwamen naar Diksze stonden ook voor het puin van muide met in onze harten het
de geest. Jaar na jaar werden de woord uit de afscheidsbrief aan
nieuwe bedevaarten nieuwe ontgoo- zijn kameraden van de terechtchelingen. Het nieuwe IJzerbede- gestelde Theo Brouns. Het woord
T£.3ftkomitee telde in zijn rangen dat We in ons hart droegen als een
nionsön die nooit Vlaams geweest bevel : « Wanneer de Heldenhuldewaren en mensen die Vlaanderen toren weer heropgebouwd zal worhadden afgeschreven. De eerlijke den, zult ge er mede over waken
cvergeblevenen in het kcmil^e .s'-'no- dat de geest ervan zuiver en gaaf
in ?iin oorspronkelijke staat zou
Uit de rede van Karel Dillen te
Esen gehouden geven we hierbij
het laatste gedecU-

bewaard blijven. Elke andere geest
Is een verloochening en een hoon >.
Maar toen we te Diksmuide kwamen bleek het dat men daar het
woord van Theo Brouns niet gehoord had. Ook daar had de geest
van de halfslachtigheid, de zoeteligheid en de braafheid alles aangevreten. Zoals een vriend me nog
maar pas twee dagen geleden zegde, het gewetensonderzoek werd
een gewetensmoord. Om het met
een modern woord te zeggen, de
bedevaarten van de voorbije Jaren
werden even zovele hersenspoelingen. We hebben er mensen zien
verschijnen die er niet thuishoorden. We hebben er woorden gehoord die we met konden begrijpen
We hebben er gebaren gezien die
We niet mogelijk geacht hadden.
We kenden in 1949 het onwaardig
vertoon met de opgekomen weerstanders die deelnamen aan de
vlaggehulde en daartoe zouden
uitgenodigd geweest zijn door de
heer Ward Clottens, lid van het
IJzerbedevaartcomlté, Nooit heeft
de heer Ward Clottens het nodig
geoordeeld deze beschuldiging te
ontkennen. Men moet ons niet verkeerd verstaan. We hebben er niets
tegen dat ook weerstanders deelnemen aan de bedevaart, en liefst
zelfs zoveel mogelijk, maar pas
wanneer zij erheen gaan als Vlamingen. Zolang ze door een haatcomplex bezield blijven, zo lang ze
elementaire Vlaamse eisen van de
hand wijzen, hebben zij In Diksmuide niets te zien.
We hebben het meegemaakt dat
diezelfde Ward Clottens te Diksmuide in aanwezigheid van de bevelvoerende rijkswachtcfficier enkele jonge mensen ervan beschuldigde dat ze op het zangfeest te
Gent de verantwoordelijken waren
voor het weghalen van de Belgische
vlag en dat diezelfde jonge mensen met hetzelfde inzicht naar
Diksmuide gekomen waren. En dat
zal de heer Ward Clottens nooit
kunnen ontkennen want ik heb het
zelf persoonlijk meegemaakt.
We hebben het meegemaakt dat
de voorzitter van het Uzerbedevaartkomitee te Diksmuide hulde
bracht aan de grote koning Albert,
waarop een tijdje later een bekend
Vlaams-nationalist en zelf oudstrijder zei : < Wij, aan de IJzer,
hebben die grote kMiing nooit gekend ».
Wij hebben het zelfs meegemaakt
dat een Belgische minister in funktie — en we kennen zo stilaan het
Vlaams gehalte van P, W. Segers !
— dat een Belgisch minister in
funktie te Diksmuide op de ereplaatsen zat en zelfs een krans van
de regering kon neerleggen, van
een regering die Vlaanderen niet
kende en Vlaanderen miskende,
van een regering die aan Vlaanderen amnestie weigerde !
Dat alles Is maar een kleine
bloemlezing uit ontgoochelingen en
vernederingen in het na-oorlogse
Diksmuide.
En de waarheid heeft haar rechten : vandaag hebben we inderdaad een andere en betere toon gehoord. Zeker bij monde van Borginon, die we vooral om zijn
Grootnederlands slot danken !
Er is iets veranderd, maar niet
genoeg, op verre na niet genoeg.
Heden morgen zag Ik vlakbij de
Paxpoort een auto met P172 als
nummerplaat. Ik weet niet wie de
voerder was. Ik zeg zo bij mezelf.
Er is weinig kans dat er een libelaal of socialist naar Diksmuide
komt. Een C.VJ»,-er kan komen
want dat zijn de grootste komedianten. Maar waarom richt de
voorzitter van het Bedevaartkomi'tee geen ultimatum tot die aanwezige om hem te zeggen : Wanneer
dient gij een voorstel tot amnestie
in, of wanneer steunt gij een dusdanig wetsvoorstel ?
Indien dit niet gebeurt zijt gij
hier niet thuis.
Daarom moet er nog veel veranderen en zal er reel Veranderen
omdat we nu eenmaal een lange
adem hebben waar het om ons
recht gaat !

Waarheen met het Sleufelplan ?!
L. Delafortrie wijdde In de Stan- gebruikten ze invloedrijke persodaard een artikelenreeks aan de nen als vriend Spaak, opdat hij'
ekonomlsche plannen van de rege- zou zorgen dat uitvoervergunningen
ring. HIJ liet ook een vertegenwoor- voor kachels en stoven bv. zouden
diger van de trusts en de holdings afgeleverd worden aan hun firma's.
aan het woord. Deze man was Het is in dit land zo droevig gesteld,
schaamteloos In zijn houding. Hij omdat trusts, holdings en poUtiebeweerde dat 20 miljoen besteed kers samen met hun handen in dewerd om de oprichting van een zelfde zak zitten. Men {lad voor de
cokesfabriek In Limburg te bestu- oorlog schrik van Degrelle; men
deren ! Hij trachtte de trusts te heeft er nu nog schrik van. We beverdedigen, trusts die verantwoor- grijpen waarom. Onze ekohomie ia
delijk zijn voor de rampzalige toe- ondermijnd en rot, omdat onze
stand, waarin de Belgische ekono- leidende figuren geen vaderlands
mle — we spreken niet eens over gevoel meer in zich hebben. Voor
de Vlaamse — zich bevindt. In een schotel linzensoep zouden ze
plaats van al hun aandacht te be- gans België aan vreemde belangen,
steden aan onze nationale belan- verkopen. De enige die eerlijk enj
gen, hebben ze hun persoonlijke be- hard hun best doen, de kleine en
langen nagestreefd en zoveel mo- middelgrote bedrijven, gaan aan'
gelijk geld belegd buiten ons land. dat spel ten onder.
En als ze belegden in ons land, dan
H. E. - Turnhout.

ECHT EN ONECHT VERZET
Geachte Redaktie,
Er is nu al zoveel Inkt gevloeid,
niet alleen in uw blad, maar ook
In andere, over het voor of tegen
de amnestie, dat die paar druppels
van mijnentwege er nog wel bijkunnen hoop ik.
Wanneer men de zaken op de
keper beschouwt, dan is in feite de
(of één der) grote struikelste(e)n
(en) op de weg naar amnestie de
zg.
weerstandsgroeperingen met
hun komitee. Wanneer ik zeg
« zg. », dan doe ik dit met opzet,
omdat voor mij de huidige verenigingen die de titel « weerstand >
voeren, de echte weerstand NIET Is,
en zich enkel op een of andere manier van de namen der verschillende
organisaties hebben meester gemaakt, en als parasieten op de
door deze gevoerde aktie tijdens de
oorlog teren. Ik denk wel dat ik met
enige kennis van zaken mag spreken. Tijdens de oorlog was ik weliswaar nog minderjarig, maar mijn
ouders waren beiden officieren bij
de weerstand (bij meerdere groeperingen) en tijdens deze periode
— en nu ook nog — kwam ik dus
ook dikwijls in kontakt met andere
weerstanders.
Wanneer tijdens de bezetting een
of andere opdracht moest uitgevoerd worden, had mijn vader alle
moeite ter wereld om een paar mensen bij elkaar te krijgen. De ekskuses die de < andere > weerstanders gaven om verstek te laten
gaan mogen wel in de annalen opgenomen worden — ze zijn de
moeite waard. Ik geef hier enkele
autentieke voorbeelden : 1. « verkoudheid » - 2. « mijn vrouw Is
morgen weg, moet op de kinderen
letten > - 3. « moet ik eerst aan
mijn moeder vragen, of ik weg
mag ! » (een vent van 25 jaar).
Dit had voor gevolg, dat het altijd de 4 è, 5 dezelfden waren die
de opdrachten uitvoerden. Op te
merken valt dat van deze mensen
er een paar waren, die zich nooit
hebben willen aansluiten bij een
organisatie. Bij de bevrijding waren er op de aangeduide verzamelplaats juist geteld 3 weerstanders
aanwezig ! Later hebben ze samen
met een handvol rijkswachters,
Belgische beroepsmilitairen en nog
enkele anderen het Duits garnizoen aangevallen. Later is gebleken
dat de andere weerstanders op ver.scheidene kilometers buiten de stad
waren bijeen gekomen en weer terug zijn gekomen, nadat de gevechten waren beëindigd. Opgegeven
reden : geen transport, konden niet
eerder komen.
Op de eerste verjaardag van de
bevrijding echter was er een wapenschouwing, waaraan ook de weerstandsgroeperingen deel namen.
Toen waren er geen tientallen,
maar honderden, die met de witte
armband om, In een eindeloze kolonne opmarcheerden. De oorzaak :
enige leiders hadden doodeenvoudig
de paar weken voor de bevrijding,
toen het Duitse rijk reeds een volledige chaos was, in massa nieuwe

leden aangeworven — en zelfs na
de bevrijding, toen in feite de rol
van de weerstand afgelopen was.
LIdkaarten waren eveneens afgeleverd aan sommige kollaborateurs
en Duitsgezinden ! Hierop hebben
toen diegenen die werkelijk een aktieve rol hadden gespeeld gedurende
de bezetting zich teruggetrokken
en ontslag ingediend.
Zeker, er zijn nog leden in de
huidige weerstandsverenigingen die
van In het eerste uur in de bres ge- "
staan hebben, maar de meesten onder hen, hadden dit enkel gedaan,
niet uit patrioti.5che gevoelens,
maar louter om na de oorlog een
rol In de politiek te kunnen spelen. Wat ik met mijn uiteenzetting
in feite wil aantonen is, dat wanneer de amnestie ter sprake komt
de zg. weerstandsorganisaties best
zouden zwijgen, want er zijn nog
altijd mensen die zich nog de weinig schitterende rol van hun huidige vertegenwoordigers herinneren.
Wat hun talrijke dekoraties betreft : er zijn er bij die ze wel degelijk verdiend hebben, maar er
zijn er meer bij die er moreel volstrekt geen enkel recht op hebben.
Daarover zou ik nog enkele staaltjes kunnen vertellen, over de
sluikse manier waarop sommigen
onder hen deze onderscheidingen
hebben bemachtigd, maar dat is een
andere zaak, waarover ik nu niet
wil uitweiden.
In ieder geval, die fameuze art.
123 sexies heeft voor het merendeel enkel als dekmantel gediend
om politieke tegenstanders uit de
weg te ruimen, de Vlaamse zaak in
diskrediet te brengen en verder een
reeks « kleinen » te straffen, terwijl de grote kollaborateurs niet
verontrust werden — integendeel.
Of kent U misschien de geschiedenis van de dlrekteur van een groot
transportbedrijf uit het Mechelse,
gedurende de bezetting transport
deed van bouwmaterialen voor de
Duitse Luftwaffe, een slordige 700
miljoen verdiende en nooit verontrust werd; terwijl de man die zijn
garage bewaakte (in uniform van
de fabriekswacht) en zijn auto's
poetste en dit gedaan had om zijn
vrouw en kinderen te kunnen voeden, integendeel veroordeeld werd
tot 12 jaar dwangarbeid.
Na de jongste amnestiemeeting
hopen we dat men in ons land
misdadigers van gemeen recht, zoals een Dr. Rinchard of het zwijn
Messina niet meer hoger schat dan
een Dr. Elias.
Tot slot had ik nog mijn respekt
en bewondering willen uitdrukken
voor de patriotten en idealisten, die
hun ideaal hoger stelden dan hun
leven, zowel bij de weerstanders als
bij hun tegenstrevers, van wie sommigen zelfs tijdens de oorlog ,door
de « echte > weerstand gerespekteerd werden.
Aanvaard, geachte Heer, mijn
beleefde groeten.
,
R.C.V. - Mechelen.1
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NOODZAAK VAN DE VLAAMS NATIONALE PARTIJ
De Monarchie en het Hof
De Belgische grondwet heeft opzettelijk de macht van de koning
beperkt en de ontwikkeling van het
partijwezen heeft haar nog meer
In liet gedrang gebracht. Desniettemin is het moreel prestige van de
niop archie groot gebleven en gaat
van de persoon van de koning nog
grote invloed uit.
Het Js onbetwijfelbaar dat, door
de steun die de monarchie en het
Hof aan de Belgische staatsgedachte
en aan de Belgische traditie geven,
zij onrechtstreeks de anti-Vlaamse
gezindheid van de Belgiclstische
gedachte helpen handhaven.
Er moet echter een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen
het Hof en de persoon zelf van de
koning, want hun positie is verschillend. Het Hof, nog overwegend
samengesteld uit de oude aristóIcratie die in het begin van de 18de
eeuw In Vlaanderen reeds volledig
verfranst was, kan niet anders dan
anti-Vlaams reageren. Waar haar
praktische politieke invloed op de
huidige dag werd herleid tot weinig meer dan nul, is haar houding
van weinig belang — behalve dan
door het prestige dat haar omgeeft
en door de stellingen die zij soms
binnen de financieel-ekonomische
machten inneemt.
Volledig verschillend is de invloed die van de koning uitgaat. Zo
zijn gezag in het politieke leven
beperkt werd door grondwet en
l)artljwezen, dan is zijn feitelijk
gezag nog relatief groot. Vooreerst
•wegens zijn moreel aanzien bij de
bevolking, vervolgens omdat de
grondwet hem dan toch nog gewichtige bevoegdheden toekent,
ook nog omdat door zijn positie boven partijen en regering hem een
rol van opperste scheidsrechter
•werd toebedacht. Door het samenspel van al deze faktoren blijft de
Invloed van het Koningshuis nog
een feit van gewicht.
De zin in dewelke de monarchie
haar gezag laat gelden, wordt bepaald door de eisen van haar persoonlijke positie. Wil de koning als
opperste scheidsrechter in de natie
door allen aanvaard worden, dan
moet hij boven alle partijdige
stellingname komen te staan. Maar
ook zijn eigen positie, het belang
van het Koningshuis, moet hem ter
harte gaan — vooral in deze tijd
waarin de tronen zo wankel staan.
Deze belde eisen worden echter getemperd door de bestaande machtsverhoudingen in het land : zonder
overeenstemming met de bestaajnde
werkelijke machten wordt de positie van de vorst zeer moeilijk.
In dit licht verschijnt dan ook
de houding van de Belgische koningen. In hun streven om onpartijdig
boven alle tendensen te staan, hebben zij nooit brutaal stelling gekozen tegen de Vlaamse eisen, zoals
de partijen en regeringen het deden. Het is zelfs steeds moeilijk geweest positief hun persoonlijke
opinie te kennen nopens het Vlaamse vraagstuk. Leopold I schijnt eenvoudig onverschillig te hebben gestaan tegenover een Vlaamse beweging die door de groten van dit
land in die jaren voor louter dagdromerig werd aanzien. Toch hield
hij er van, als blijk van goede wil
tegenover de Vlamingen, Hendrik
Conscience aan te stellen als leermeester der prinsen in de Vlaamse
taal — al werd nooit één les gegeven. Leopold II zou beslist antiVlaams geweest zijn. Het lijkt zeer
waarschijnlijk, maar preciese gegevens ontbreken. Hij hield echter
in het openbaar verschillende
korte toespraken in het Nederlands,
hetgeen in de geest van die tijd
reeds zeer opmerkelijk was. Hoezeer Albert I in de geest van de
Belgische staatsgedachte moge geleefd hebben, betoonde hij, gedreven door een natuurlijke rechtvaardigheidsgevoel, vaak een zichtbare goede wil tegenover de Vlaaiase eisen. Ook Leopold HI streefde

er naar — het was trouwens nodig
tijdens zijn regering — de Vlaamse
volksgemeenschap niet te ontstemmen. Bij gebrek aan juiste gegevens, kan de houding van koning
Boudewijn moeilijk beoordeeld worden. Bepaalde feiten van deze
laatste jaren schijnen nochtans
vrijwel met zekerheid aan te duiden dat, niettegenstaande Vlaanderen in 1950 de troon redde, zijn
stellingname een sterke achteruitgang betekent bij deze van zijn
vader. Het manorchistisch vuur in
Vlaanderen is dan ook snel aan het
bekoelen. Zijn politiek schijnt ingegeven door de vrees de positie
van het koninklijk huis in België
bedreigd te zien door de federalistische stroming in Vlaanderen.

Zo heeft het Belgisch Koningshuis meestal getracht geen blijken
te geven van anti-Vlaajmse gezindheid. Het betekent echter niet dat
het de Vlaamse gedachte zou hebben goedgekeurd. Wel Integendeel.
Waar het, ter verdediging van eigen
positie, moest steunen op de bestaande gevestigde machten, heeft
het steeds de Belgische gedachte
en traditie beleden — een gedachte
en een traditie die de achteruitstelling van Vlaandoren bestendigden. Maar terzelfdertijd leidde het
Inzicht van de eigen positie de Belgische koningen ertoe bij voorbaat
reeds de toekomstige verschuiving
van de machtsverhoudingen in
België aan te voelen en er zich
naar te richten. Uit de < Carnets
de Guerre » van Koning Albert I
blijkt duidelijk hoe hij, tegen zijn
franskiljonse ministers in, er meermalen de nadruk op legde dat er
aan de Vlamingen blijken van
goede wil moesten worden gegeven.
Ook Leopold III zag in hoe tijdens
zijn regering het machtsevenwicht
snel naar Vlaanderen verschoof en
drong er bij de opeenvolgende regeringen op aan het Vlaams vraagstuk een afdoende oplossing te geven. Het lijdt geen twijfel dat het
ontstaan van een nieuwe Vlaamse
macht snel en diepgaand de huidige inzichten aan het koninklijk
huis zou wijzigen.
In besluit blijkt de invloed van
de monarchie steeds de antiVlaamse richting te zijn uitgegaan,
maar dan eerder op negatieve
wijze, als gevolg van de steun die
zij verleende aan de Belgische
staatsgedachte. Positief heeft zij
zich onthouden van een echt
Vlaamsvijandige stelUngname. Het
ontstaan van een Vlaamse politieke
macht zou met volle zekerheid een
volslagen ommekeer van de houding van het koningshuls in de
hand werken.

De mindere ntachten
Naast hetgeen men ze werkelijk
onafhankelijke machten zou kunnen noemen, bestaan in België nog
andere machten -wier rol minder
belangrijk is, misschien niet zozeer
in zichzelf — want hun invloed kan
zeer groot zijn — dan wel omdat
zij in de politieke werkelijkhe:d in
sterke mate afhangen van staatsmacht, van partijwezen of van de
•! grote » machten in het land.
HET LEGER
Men heeft dikwijls de rol van het
leger als anti-Vlaamse macht beklemtoond. Enigzins ten onrechte,
In een klein en traditioneel antimllltarlstisch land als België kan
men niet verwachten dat de invloed
van het leger op het politiek leven
groot zou zijn, te meer daar het
zich in hoofdzaak binnen een gesloten kring beweegt.
Tot In 1830 steunde het leger In
de Zuidelijke Nederlanden op een

Hollandse traditie. Zelfs In 1831, na
de omwenteling, was de samenstelling van de legerkaders nog van
zeer verschillende oorsprong. Het
Is onder impuls van de Fransgerichte Belgische staatsgedachte
dat In de volgende jaren een kaste
van hogere officieren ontstond,
vooral van Waalse of Brusselse oorsprong, die de draagster werd van
een hevig franskiljonse gezindheid
Door haar aanzien, dat vóór 1914
nog groot was, oefende zij een bepaalde anti-Vlaamse invloed uit. In
de huidige tijd is de invloed van de
militaire kringen in het land eerder beperkt.
Een echte macht in de politieke
betekenis van het woord vormt het
leger in België niet. Veelmeer Is het
een uitvoerend orgaan van het
centrale staatsgezag dat In diens
gedachtengang en traditie leeft.

DE VRIJMETSELARIJ
Vaak wordt ook de « Loge > vermeld als een anti-Vlaamse «macht».
Ook dit is slechts ten dele waar.
Ontegensprekelijk ging van de
vi-ijmetselarij in België een vlaamsvijandige invloed uit, maar meer
dan omdat zij haar leden haalde
uit kringen — de liberale, later ook
de socialistische partijstroming, de
financieel-ekonomische grootmachten — die traditioneel anti-vlaams
dachten dan wel omdat haar doelstellingen of haar belangen haar
In vlaamsvijandige richting stuurden. Z© heeft men dan ook steeds
binnen de loge enkele vlaamsgezinden aangetroffen. Een eigenlijke
anti-Vlaamse « macht », In de diepere zin van het woord althans,
vormde de vrijmetselarij ook weer
niet. ""^

HET BESTUURSAPPARAAT
Ook het bestuursapparaat, van
wie ontegensprekelijk sterke antiVlaamse Invloeden uitgaan over
gans het land, iS veel minder een
echte « macht » dan een orgaan
van het Belgisch staatsgezag. Het
gerecht, de politie, de rijkswacht,
de ministeries, de centrale en parastatale organen, de provincie en de
gemeentebesturen, allen blijven zij
de anti-Vlaamse lijn handhaven,
maar dan enkel als uitvoerende lichamen van een Fransgeoriénteerd
Belgisch staatsbestel. Niet tegen
hen, maar tegen het staatsbestel
dat hen richt, moet de strijd gaan.
DE MAATSCHAPPEUJKE
ORGANIZATIES EN DE
SINDIKATEN
Zeer verspreid in België omvatten zij door hun wijdvertakte
organizaties het grootste deel van
de Belgische bevolking. Meestal
zijn het geen autonome machten,
maar staan zij onder kontrole van
een partij of van een macht (de
katolieke boerengroeperingen en
de katolieke jeugdbewegingen bv.),
vormen zij in feite een deel van
een partij (de kristen sindikaten
bv.) of vormen zij de partij zelf (de
socialistische sindikaten bv., samen
met de mutualiteiten en kooperatieven). Hun lijn is tipisch antiVlaams gericht, in deze zin dat ze,
handelend volgens partijdirektieven, de Vlaamse machtsvorming
tegengaan of zij er tenminste niet
konsekwent aan meewerken.

DE PERS
De pers, dit monster van de moderne tijd, oefent door zijn propaganda nog steeds een ontzaglijke
invloed uit. Een zuiver onafhankelijke macht is zij echter ook weer
niet, omdat zij bijna altijd van andere machten afhangt. Ofwel staat
zij onder invloed van een partij
of VM3 een partij f raktie, ofwel
plaatst zij zich uit eigen belang
binnen het machtsbereik van een
partij. In andere gevallen staat zij
onder de kontrole van de financieel - ekonomische grootmachten,
hetzij zij er rechtstreeks door beheerd wordt, hetzij zij er geldelijk
door gesteund wordt om binnen de
openbare opinie haar belangen te
verdedigen, hetzij zij ervan afhankelijk is wegens de reklame die een
belangrijk deel van haar inkomsten
vormt.
Zo steunt de pers steeds de antiVlaamse machten. Zelfs de zogenaamde Vlaamse dagbladen staan
rechtstreeks of onrechtstreeks onder partijinvloed en dienen om de
Vlaamsgezinde stromingen die in
Vlaanderen leven, te ontkrachten
of af te leiden naar wel omschreTen en daardoor minder gevaarlijke objektieven.

«OM»
Vlaanderen,
politiek

onderontwikkeld

gebied
Wie op onbevooroordeelde wijze
de diepere oorzaken wU gaan zoeken van de bestendiging van de
Vlaamse achteruitstelling en In een
objektlef onderzoek al de faktoren
overschouwt die er een rol in spelen, komt In logische gedachtenlljn tot een reeks eigenaardige vaststellingen.
Hij stelt dan vast dat, waar de
Vlaamse beweging enkel haar toevlucht wil nemen tot demokratlsche middelen, de Vlaamse achteruitstelling slechts door een Vlaamse druk op het demokratisch staatsbestel kiSn worden opgeheven. HIJ
stelt dan ook vast dat dit staatsbestel in handen is van antiVlaamse machten die door verloop
van tijd, door omstandigheden en
traditie vaste stellingen zijn gaan
bezetten. Het staatsgezag wordt
hoofdzakelijk gevormd en beheerst
door de staatspartijen die zelf gesteund en gestut worden door
« machten » die in dezelfde geestesgesteltenis denken als zij. Samen
met de < machten », heeft het partijwezen binnen het Belgisch staatsieven een uitgebreid organizatorisch
en propagandistisch netwerk gelegd dat de volksmassa binnen haar
mazen moet weerhouden. Door middel van de partijen, van financiële
macht en van geestelijk gezag, Is
men erin geslaagd de Vlaamse
krachten te beïnvloeden, te verdelen, tegenover mekaar te stellen,
naar eigen stelling over te hevelen,
op te slorpen en te vernietigen, is
men er in geslaagd de Vlaamse
achteruitstelling te bestendigen en
de Vlaamse herovering af te grendelen.
Zo heeft een hardnekkige Vlaamse strijd van 130 lange jaren slechts
zeer gedeeltelijke resultaten gegeven.
De redenen ervan liggen voor de
hand.
Zij liggen eerst en vooral In de
geduchte macht waarover de tegenstrevers steeds konden beschikken.
Zij liggen vervolgens in het feit
dat Vlaanderen in de 19de en in de
20ste eeuw politiek steeds een onderontwikkeld gebied is gebleven,
dat door gemis aan voldoende politiek doorzicht de Vlaamse strijdvaardigheid en de Vlaamse offergeest zo dikwijls zijn doodgelopen
In slecht gerichte offensieven.
De oorzaak van dit gebrek aan
politiek denkvermogen en taktische
berekening moet niet ver gezocht
worden. Hij ligt in 300 jaar kulturele achterstand die Vlaanderen
had in te lopen. Gedurende drie
eeuwen ging de elite — in grote
mate daa toch de draagster van de
kuituur t— in Vlaanderen steeds

meer vervreemden van het volk en
ging ze een volksvreemde beschaving en gedachtengang aankleven,
zodat van haar geen kultuurinvloed
meer over het Vlaamse land uitging. De beste elementen uit het
Vlaamse volk werden door haar In
een vreemde kultuur aangezogen,
uerden later in de Belgisch-Franse"
pletmolen gedraald en gingen voor
Vlaanderen verloren. Een klein
aantal intellektuëlen en een kultuurloze volksmassa moesten hun
eigen heropstanding bewerken.
Het legt meer dan voldoende uit
hoe de Vlaamsgezinden, sedert
eeuwen afgesloten van een ruime
wereldbeschouwing en verstoken
van een eigen Vlaamse kulturele
dieptegang, een gemis aan inzicht'
vertoonden in een domein dat, zoals de politiek, zoveel moeilijke en
subtiele toonaarden bezit en zoveel lange ondervinding nodig
maakt. Het legt uit hoe — enig
verschijnsel in de hedendaagse beschaafde wereld — een Vlaamse
meerderheid onder de duim wordt
gehouden door een Franstalige
minderheid, daarin geholpen door
een groep renegaten uit eigen volk.
Want gebrek aan politiek doorzicht was er. Lange tijd bleef de
Vlaamse beweging een beweging
van brave en goedmenende mensen die blindelings in de val liepen
die hun tegenstrevers — politiek
meer onderlegd — hen klaargelegd
hadden. Een heildronk, tijdens een
feest door een minister in het Nederlands gebracht, een vage verklaring van de staatspartijen, een
voorzichtige belofte van de koning
(« gelijkheid In rechte en In feite »)
die niet werd gehouden, het was
alles voldoende om hen hoop te geven en hen kalm te houden. Ze

stelden hun hoop in de rechtvaardigheid van hun zaak, In de redelijkheid van hun tegenstevers, In
de regels van de demokratle — tevergeefs. Ze zetten zich met emsti
en Ijver aan het werk, zoals helj
Komité der Vlaamse grieven in
1857, dat op korte tijd gedegen •werk
verrichtte : het verslag werd tussen de oude rommel van een of ander ministerie opgeborgen. Zij
stelden uitgebreide onderzoeken in
over het niet naleven van de taalwetten en stuurden ze aan de betrokken overheden die ze niet lazen. Een stichting De Raet verricht waardevol werk, dat echter
waardeloos wordt omdat het door
geen Vlaamse politieke macht
kracht bijgezet wordt. Vaak zegden
en schreven de Vlaamsgezinden
stoute woorden die de tegenstrevers
onberoerd lieten omdat ze niet
door daden werden gevolgd.
Zo waren de teleurstellingen ook
niet van de baan. Reeds In 1861, in
een « oproep aan het Vlaamse
volk > luidde het : * ...En echter
menigvuldig zijn de opofferingen
door ons op den altaar des vaderlands gepleegd. Wij hebben langmoedlg, met stilzwijgen, den smaad
verduerd, onze klagten gesmoord,
onze krachtdadigheid ingetoomd
om de verdeeldheid tussen landgenoten van verschillenden oorsprong te vorkomen. Sedert dertig
lange jaren nebben wij niet opgehouden onze bittere klagten te laten horen. Beiu^lings hebben wij
ons tot den Koning en zijne ministers, tot de Represantanten komer
en andere volksvertegenwoordigers
gewend : te vergeefs ! Wij hebben
zonder verpozen gevraagd en nie^
gekregen; geklopt en men heeft
ons niet geopend; gesmeekt en onze
ootmoedige bede werd onmeedogend
bejegend... > Arme, brave Vlaamsgezinden van 1861 ! Dertig lange
jaren ! Ze wisten niet boeveel jaren nog zouden volgen. Wij hebben het reeds tot honderd dertig
jaren gebracht en nog is de strijd
niet uitgestreden.
(Wordt vervolgdJ
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Het wos natuurijk onvermudelijk
In het land der blinden...
Professor Mast, die zeker niet de
eerste de beste Is schrijft in zijn
Overzicht van het Grondwettelijk
Recht dat met onze Grondwet nog
[geen Islein beetje geleurd is sedert
1944.
Zaken, die zeer duidelijk
neergeschreven
staan
in
onze
grondwet als zijnde verboden, zijn
'gebeurd in dit land. Goederen werlöen verbeurd verklaard, burgerilijke dood of iets dat haast even
'erg was, werd toegepast en straffen
'werden ingevoerd met terugwerkende kracht of onder de mom van
[de
zogenaamde
administratieve
'veiligheidsmaatregelen.
Professor Mast heeft dat alles
natuurlijk neergeschreven in die
bewonderenswaardige kalme, diepzinnige stijl, die hem kenmerkt,
maar hij heeft op zijn manier een
vernietigend oordeel uitgesproken
over de kerstekinderen, die na 1944
In dit land de plak zwaaiden.
Tegenover deze professor
en
I tegenover wijze lieden als oudj minister Soudan stellen we dan de
' kopstukken van verenigingen als
het V.O.V. (U.F.A.C.) en soortgelijke
verbonden, die blindweg hun verblinde leden leiden en meespreken
over amnestie.
In hun bladen lezen we over
< Hoofdbesturen, die beslist hebben
dit en dat >, maar in feite weten
we dat het slechts enkele tientallen
zijn, die heersen over een kudde
} argelozen, die niet nadenken.
Die enkele tientallen vertegenwoordigen In werkelijkheid enkel
zichzelf en het gevaarlijke franskiljonlsme.
De beperktheid van hun hersenen
kennende, verkiezen wij hen volledig te negeren. Laat die blinden de
andere blinden In de gracht lelden;
laat ze voortgaan met hun vaderland naar de maan te helpen. WIJ
houden ons aan de raad van wijze
lieden en trekken de praktische be' sluiten uit hun geleerde betogen :
• WE EISEN AMNESTIE EN TERUG'KEER TOT NORMALE WETTELIJKE TOESTANDEN.
G. W. - Gent.
MOEIZAME DOORBRAAK
In l'Actlon, socialistisch weekblad voor het arrondissement Charleroi, van 24 januari jongstleden,
schreef volksvertegenwoordiger Ar, thur Gallly met betrekking tot de
opruiming ^an de naweeën der ref pressie :
\ < Het staat vast dat we NEEN
' > zullen zeggen, dat we NEEN zul,» len stemmen, dat de Waalse so(> ciallsten blok zullen vormen rond
' • hun krachtig NEEN ! »
.' < Wat de anderen betreft, ieder» een zal zijn verantwoordelijkheid
» dienen op te nemen. >
« Wat de anderen betreft », dat
ElJn ook en vooral de Vlaamse
volksvertegenwoordigers
van
de
B.S.P.
Zo ging het reeds 130 jaar in de
Staatskatholleke partij en zo gaat
h e t nu ook in de B.S.P.
Bij het bepalen van hun standpunt bekreunen de Walen zich noolti
om het standpunt waarop de Vlamingen uit hun partij zich zouden
kunnen stellen en nog veel minder
om de belangen van Vlaanderen.
De dag dat dit zou veranderen,
zouden de Waalse socialisten België laten vallen als een steen, want
België heeft voor hen alleen belang,
voor zover hun zuigpomp allerlei
voordelen naar Wallonië laat afvloeien.
Vlaanderen onderontwikkeld kolonisatiegebied, ziedaar de enige
voorwaarde tot het voortbestaan
van een centralistisch België.
Anne Vlaamse ETUNUKEN van do
B5.P. !
We geloven dat de B.S.P. eerder
zal doorbreken (in twee stukken,
wat geenszins een verzwakking
maar veeleer de gezondmaking van
h e t Vlaams socialisme zou betekenen) dan dat het tot de lang verbelfte dQorbjra^k_»al J f l m e u l - ,
Oaid-Soclalis&

Beter tienmaal
de tong ronddraaien
Dat het bij «ommige belangrijke
gebeurtenissen beter Is tienmaal
de tong rond te draalen vooraleer
te spreken, hebben we ondervonden
sedert de relletjes In Leopoldstad.
De grootste politieke Janmakers
zaten onmiddellijk met een el en In
plaats van zelf naar Kongo te gaan
om er een onderzoek in te stellen
zeiden ze allemaal zeer beleefd (?)
< après vous ». Ze lieten tweederangsfiguren dat werk opknappen
en bleven zelf liever veilig thuis.
Dat Is één vaststelling. De tweede
Is dat vele geheime touwtjestrekkers van de Vlaming Cornell^ met
alle geweld een zondebok wilden
maken. Hij is dan toch mogen blijven, omdat de janmakers ook nu
weer liever wegbleveii en verkozen
de heer Cornells verder de kastanjes te laten uit het vuur halen.
Wat Minister Van Hemelrijk betreft, deze man zal weldra ondergaan door zijn ambitie. Toen iedereen voor het Ministerschap van
Belgisch Kongo bedankte heeft hij
« hier » geroepen. De anderen zeiden « Oef ! > en lieten hem met
vreugde de eer. Ik vrees dat hij het
zich zal beklagen.
Eén lichtpunt was de motie, gestemd in Usumbura, door het aldaar
vergaderde
kongres
van
Kongolese partijen om zo vlug mogelijk tot de aanvaarding van een
algemene Kongolese kultuurtaal te
komen. DAT was een positief resultaat. Met Kongolese franskiljons
zou men Inderdaad niets duurzaams
kunnen tot stand brengen.
Toeschouwer - Ukkel
DE JUISTE VERSIE !
In de bladen lazen wij, dat een
tegenbetoger, die « vreedzaam »
stond te roepen tegen betogers in
een autobus — verraderlijk werd
neergeslagen, door een hand met
een knuppel die plotseling door een
geopend
venster
te
voorschijn
kwam.
Het wos een beetje anders !
Juist te voren, waren een tiental
brutale tegenbetogers in een autobus gesprongen (zoals In 1944) met
brede gebaren en scheldwoorden
en zij rukten al de plakbrieven met
amnestie af. De verraste betogers
lieten begaan, waarna de belhamels
de bus onder bedreigingen verlieten.
Ook bij ons bus zou het spelletje
herhaald worden, want plots werd
de voordeur opengerukt, en een
kerel van ± 25 jaar stak zijn hoofd
binnen, spuwde naar de eerste man,
maar kreeg meteen een flinke meps
die hem deed neertulmelen.
Hij was de aanvaller. Moet men
zich laten bespuwen en slaan zonder verweer ? Hij mocht later zijn
man komen erkennen : die was
echter gevlogen.
Mogen de aangevallen betogers
ook hun « man » aanklagen ! We
weten dat zulks niet toegelaten
Is !
De « echte » Belgen hebben altijd alleen gelijk voor de wet.
W. L. - Gent.

Verheugend
Verheugend is de vaststelling dat
de jóngere generatie socialisten begrepen heeft dat het Vlaams-natlonallsme in het geheel niets te m a ken heeft met de lelijke boemsia,
die Demany ervan maakt.
Zij beseffen dat het socialisme
In Vlaanderen vastgelopen is op een
gevaarlijk spoor en het verwijt dat
door vele Jongeren aan de B.S.P.
gemaakt wordt, is dat deze partij
te zeer partij geworden is en te erg
vastgekllst ligt aan Waalse en
franskiljonse bourgeolslelders. Het
heeft zich n a de laatste oorlog laten vangen door het geschreeuw
« Houdt de verrader l > van h e t
franskiljonisme,
I n het Brusselse komt h e t falen
van het socialisme bijzonder goed
lot uiting. Een socialistisch burgemeester ,ia TerantwoordeUJk voor.
h e t verdwijnen uit Molenbeek van

de laatste
Vlaamse
Jeugdherberg. In Strombeek-Bever ging de
verdwazing zover dat de socialistische gemeenteraadsleden de asoclale franskiljonse minderheid in
bescherming nam en meedeed aan
rabiate fransdolheid.
De jongere socialisten voelen dat
er moet rechtsomkeer gemaakt worden en al zijn ze nog niet allen tot
het besef gekomen dat EERST DE
VLAAMSE STRIJD MOET UITGESTREDEN WORDEN VOORALEER
MEN ZICH RUSTIG KAN WIJDEN
AAN DE S T A ! N D E N S T R I J D , toch
zijn er reeds velen die ook daarvan
overtuigd zijn.
Vlaams-nationalist is hij die overtuigd is dat er eerst moet gezorgd
worden voor een vrije ontwikkelingskans van alle Vlamingen. Tot
deze overtuiging komen vele onafhankelijke linkse Intellektuëlen. Het
is verheugend zoiets vast te stellen,
J, T. - Schaarbeek.

Ik was veront\^aardigd
Ik heb voor de oorlog hard gewerkt voor de vlaams-nationale
partij, maar, toen na de oorlog alles
omzeggens verpulverd was, had ik
de moed opgegeven. We hadden
toch zoveel zorgen en het leven was
zo hard geworden voor ons.
Maar, de jongste tijd zijn er tekenen, die wijzen op een herleving
en Ik krijg weer moed. Ik beken
eerlijk dat ik verleden jaar C.V.P.
gestemd heb, omdat ik, en zo deden
vele vrienden, alleen bij die partij
nog kans zag Iets voor ons los te
krijgen. Wij werden bedrogen ! Ik
laat de ellendige manier, waarop
Ellas behandeld wordt en waarop
Professor Daels vernederd werd,
buiten beschouwing, maar ik denk
vooral aan de schaamteloze manier
waarop de C.V.P. bewezen heeft dat
ze geketend ligt aan de holdings,
zodat ze het pleidooi van De Saeger afketste en tevens de Vlaamse
welvaart een zware slag toebracht.
Toen ik jong was was Ik nationalist uit romantisme; nu ben Ik het
uit nuchtere overwegingen en uit
bezorgdheid voor de Vlaamse ekonomie. Alleen door u te versterken
krijgen we weer schot in de politiek en SCHOT, lakei der holdings
er uit.
F. D. S. - Lier.

AI zijn we individueel niet zo
slecht, toch zijn wij geen heiligen,
vooral niet als we honger en ellende
hebben geleden, schrik en ontbering hebben doorstaan. Wat n a 3
september 1944 gebeurde is gebeurd;
wie deelnam aan de uitbarstingen
van broederhaat en een h a r t heeft,
was later wel een beetje beschaamd.
Maar, mensen zijn mensen en het
•ware onzinnig van Jarenlang berouwvol over ons gedrag te zwammen. De straat was bezet door gevaarlijke wapendragers, die brand
moesten zien en plundering en die
wraak moesten nemen. Zoiets Is in
alle landen gebeurd na elke bezetting en het was ook bij ons onvermijdelijk.
, De tijd is gekomen om over dat
alles de spons te vagen en om het
te vergeten. En vergeten wil zeggen:
kans laten om terug voor de zijnen
te zorgen zonder hinder, zoals dat
in een demokratisch land pas.
Er zullen er zijn die In hun graf
gaan met wrok In hun hart, maar
terwllle van hen kunnen we het leven In ons land niet verder laten
verpesten. Er zullen altijd Dema-

Volhouden, Stondaanl!
In één ogenblik van Vlaamse
verontwaardiging dat
ontsnapte
aan het scherpe toezicht van zijn
C.V.P.-meesters, schreef de « Standaard > een paar maanden geleden
onder de titel : « Katolieke missies
eentalig Frans ? > wat volgt :
Het centraal bureau van onderwijs der katolieke missies, gevestigd te Leopoldstad, heeft beslist,
ten einde de briefwisselling en andere onderhandelingen met al de
missies van Belgisch Kongo te versnellen, uitsluitend het Frans als
voertaal te gebruiken. Indien deze
informatie die ons uit zeer betrouwbare bron wordt medegedeeld, juist
Is, is die beslissing van de katolieke
missie-overheid een schandelijke
en
onaanvaardbare
vernedering
voor het Vlaamse volk, dat door zijn
geldelijke bijdragen in grote mate
de missies In leven houdt, maar
vooral voor de Vlaamse missionarissen, die toch meer dan de tweederden van het totaal aantal Belgische missionarissen
uitmaken.
Het wordt hoog tijd, dat — na Laken — ook in de kerkelijke hofkringen de mentaliteit gezuiverd
wordt.

G^JCflC
Uit « Malpertuus » een gestencild Volksunieblad voor de streek
van Schoten ontlenen we volgend
stukje :
JEZUS OF BARABAS ?
« Te Brussel in een kerker
Met boeien zwaar bevracht
Zucht Frans Anneessens sterker... »
Zo dreunden we als knapen de
verzen over de Brabantse held die
het aandurfde de rechten der
(verouderde ?) gilden en ambachten te verdedigen tegen de aanmatiging der verlichte monarchie van
Jozef de Tweede ,,
Te Brussel In een kerker zucht
thans een man die de moed had,
tijdens de oorlog, de plaats in te
nemen van Staf De Clerck, om de
Vlaams-nationale krachten te leiden in deze verwarde en moeilijke
tijdspanne. Zijn grootste misdaad
was zijn land, Vlaanderen, te hebben liefgehad. Op hem werden dan
ook alle zonden Israels geladen e'n
thans, n a 15 jaar, laat het wraakgierig Belgisch gerecht, laten onze
demokratisohe gezagsdragers (ook
de Vlaamse I) uit angst voor een
dozijn belbamals van aogenaamdo
vaderlandse verenigingen en van

ny's blijven, die « hun » opvatting
hebben over « burgerdeugd », maar
die zijn ofwel in de leer geweest
achter het ijzeren gordijn of hebben geen benul van « wat een vaderland feitelijk moest zijn voor
zijn bewoners >.
De man in de straat heeft die
mensen reeds lang als onlruikbaar
materiaal laten links liggen. Als
Demany, Jos Van Eynde, Roels of
De Moor het niet geloven, zelfs n a dat niet alleen het kiezerskorps de
twee eersten haast geen voorkeurstemmen meer waard achtte en nadat de eerste door een blad als
« Pourquol Pas » werd naakt gepluimd, dan moeten ze een volgende proefneming wagen. Tussen het
volk gaan staan op de sportvelden,
In de herbergen, onder de wip of
op de kegelbaan en dan eens vragen of Professor Daels, Elias, Van
de Wiele e. a. strenger moeten behandeld worden dan vrouwenverkrachters, moordenaars en bedriegers. Elke man met het h a r t op
de rechte plaats zal zeggen : « Laat
die mensen gerust en laat ze vrij ».
H. B. - Brugge,

een zogenaamd Verzet, deze hoogstaande man, deze martelaar van
de Vlaamse gedachte, volledig,
fyzisch en moreel ten gronde
gaan ! ! !
Wij vergissen ons echter te menen dat zijn grootste misdaad was
zijn Vlaanderen lief te hebben;
neen, het was Vlaams-nationalist
te zijn !
Zij hebben hun taktiek goed bestudeerd, onze vijanden. Wij twijfelen er sterk aan of ze ooit de
H. Schrift lezen, maar dit woord
van O. L. Heer schijnen ze wel goed
te kennen : « Ik zal de herder slaan
en de schapen zullen verstrooid
worden *.
Ten tijde van de Romeinen was
het de gewoonte ter gelegenheid
van het Paasfeest, dat de Joden een
gevangene mochten kiezen die dan
vrijgelaten werd. Pilatus stelde
twee kandidaten voor : Jezus en
Barabas ! Het volk, door de Hogepriesters en Schriftgeleerden opgehitst, eiste in koor : Barabas (de
struikrover). In vertwijfeling vroeg
Pilatus .
< Wat wilt gij dat ik met Jezxis
doe ? en het antwoord luidde :
Zija blc«d kome-Avex.ons.ea. OT«r
onze kinderen ».

Inderdaad is het hoog tijd dat er
eens een frisse wind zou waaien in
onze kerkelijke hofkringen, want
als de zaken voortgaan zoals ze in
Brussel bezig zijn — we erkennen
dat hier en daar een flink onderpastoor goed zijn best doet — dan
is Brussel volledig voor de Kerk
verloren. Want, men onthoude goed
dat de kerk er geen baat bij heeft
enkel te steunen op enkele franskiljonse kwenen en door het ge-^
won e volk misprezen snobs. De Kerk
moet leven met en tussen het volk.
Naast die gewettigde wens, uitgedrukt door de Standaard, Is er
nog deze dat de kerkelijke overheid
de politieke woekeraars onverbiddelijk moet uit haar eigendom
.smijten. Deze wordt inderdaad nog
op vele plaatsen misbruikt door
C.V.P.-ers voor hun vergaderingen
en raadplegingen. Op sommige
plaatsen gebeurt dat zelfs In kloosters en op één plaats zetelt de
C.V.P.-er Moreau zelfs In... een
pastorij. Ook dat is af te keuren en,
zoals Kristus het voordeed, moeten
deze woekeraars uit Gods Huls
buitengegeseld worden.
L

- Jisene.

1959. De rollen zijn omgekeerd.
Het volk stelt thans zijn kandidaten voor : ELIAS, de polltlekveroordeelde. een edel en onbaatzuchtig volksleider, een \'laming;
RINCHARD, een triestig heerschap
uit het verzet, een moordenaar aan
de lopende band, een Waal; en
MESSINA, een zwam uit de onderwereld, organisator van ontuchtshuizen, sjacheraar met blanke slavinnen, uitbuiter van de laagste
hartstochten van het beest in de
mens, een sociaal misdadiger, een
Siclllaan.
Het Belgisch gerecht deed zijn
keuze. Rlnchard en Messina vrij ! ! !
En ELIAS ?
Zijn bloed kome over U en over
Uw kinderen. Samen met dit van
Dr. August Borms, Theo Brouns,
Vlndevogel, Joris van Seeveren..,
Als ze maar dierven.
VLAMINGEN !
Op 20 september stelden wij België terug voor een keuze : Wie zal
dan de tweede kandidaat zijn :
Brands of Dhoest of de ronselaars
voor het vreemdelingenlegioen ?
VLAMINGEN •
Wij zijn de keuze hartsgrondlg
beu ! Op 20 september te Antwerpen marsj eerden wij in dichte
drommen en maakten zelf onze
keuze :
Amnestie en Elias vrij t
Desnoods een ander in zijn
plaats als het m o e t !
Merohiers zal wel iemand vinden, zoniet, kan hlJ zichzelf op, offeren !
Dr: Hëndrilc Elias, HOU Z E E i 11
Zannekin.
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kas. Maar waar blijven de anderen ? Het kanton Wolvertem bestaat uit 13 gemeenten.

Genk
Te Genk vergaderde het kantolUiaJ besiiiur Hasselt - Genk om de
.••j.iJif-cJijke propaganda te bespreifp.. 'ial van personen werden gekont akte&rd, abonnementen en leden geworven en htel wat propagandanummers verspreid.

Hasseit
KADERVERGADERING
OP ZATERDAG 3 OKTOBER
(en niet 10 oktober)
TE 19 UUR
HOTEL WARSON, STATIONSTRAAT

ANTWERPEN
VROLVVENBEWEGING voor
AMNESTIE
Motie van de Vrouwenbeweging
voor Amnestie.
De Vrouwenbeweging voor Amnestie, vergaderd te Antwerpen, betreurt t€n zeerste dat in België de
mogelijkheid
bestaat
bandieten
van het soort Rinchard en Messin a te laten genieten van de wet
Lejeune, verzachting waarvoor politieke idealisten niet in aanmerking kunnen komen.
De Vrouwenbeweging voor Amnestie, die sinds vele jaren buiten
alle partijpolitiek ijvert voor nationale verzoening onder alle burgers
van dit land, dringt er bij de regering op aan opdat onverwijld alle
politieke gevangenen zouden vrijgelaten worden.
Namens het bestuur :
Mevrouw Emicl Raets, sekretaresse.
DONDERDAG 1 OKTOBER
te 20 uur
in het lokaal « NIÉUWE CARNOÏ »
Carnotstraat 60 ANTWERPEN
GROTE VERGADERING
onder voorzitterschap van
Dr. BALLET
Oud - Volksvertegenwoordiger
Sprekers :
Mr. F. VAN DER ELST, Algemeen
Voorzitter, Volksvertegenwoordiger,
Mr. Hugo SCHILTZ, Advokaat,
Gemeenteraadslid.
Nadien :
VAANDELOVERHANDIGING
door Reimond MATTHEYSSENS,
Arrondissementeel Voorzitter.

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.

•^f

BRABANT

KANTON WOLVERTEM
Na veel moeilijkheden en harde
werking is er een kleine maar flinSe propagandaploeg gevormd. In de
voorbije maand augustus werd er
onder de leiding van de kantonale
secretaris hard gewerkt en schittejende resultaten afgedwongen.
KOLPORTAGETOCHTEN
Op 16 augustus werd een eerste
kolportage met het blad < De Volksunie » gehouden in de gemeente
Strombeek-Bever. Daar men daar
geen gebruik kon maken van een
geluidsinstallatie werd er besloten
de groep in to delen per twee man,
die elk een gedeelte van de gemeente dienden te bewerken. Een soort
wedijver ontstond
tussen
deze
ploegen. Wij moeten de mannen
bewonderen en geluk wensen die op
werkelijke verbluffende wijze de
nieuwe wijk onder handen namen,
er Terschlllende bladen verkochten
en met succes vraaggesprekken

voerden die bewondering afdwongen. Flink gewerkt jongens.
Na Strombeek-Bever kwam op
5 septem.ber jl. Wemmei aan de
beurt. Hier werd gebniik gemaakt
van een geluidsinstallatie. Spijtig
genoeg kon slechts een gedeelte van
de gemeente gedaan worden, daar
de tijd gemeten was. De kleine auto, met er bovenop een luidspreker,
zette zich aan de kerk in beweging
en weldra galmde het over Wemmei : •!! Hier de propagandaploeg
van het kanton WOLVERTEM...
Vlaamse inwoners van Wemmei...
Uw gemeente grenst aan de Brusselse agglomeratie en is met volledige verfransing bedreigd. WIJ
DULDEN DIT NIET, Wemmei is
Vlaams, daarom EISEN wij de vastlegging van de taalgrens en GEEN
TALENTELLING, onder welke vorm
ook. Strijdt met ons tegen het partijpolitiek bedrog. Voor het behoud
van ons Vlaams grondgebied. Leest
<^ De Volksunie -•>, het vlaams nationaal strijdblad -». Deuren werden
opengetrokken. Verwonderde gezichten kwamen aan de vensters en
luisterden aandachtig naar deze
klare taal.
Reeds werden enkele bladen gekocht. Verder reeds de wagen en
verkondigde ons standpunt « ...Onze arbeiders worden uitgebuit en
behandeld gelijk de negers in Kongo. Lage lonen, ver van huis. Wij
Vlamingen zijn hier slechts tweede-

ONZE lAAL

in
HET LEGER
Toen ik voor een paar jaar op een
liche mijn voorkeur- of voertaal
moest opgeven was dat vanzelfsprekend Nederlands. Het was dan
ook .normaal dat ik mijn eerste opleiding kreeg in een Vlaamse Kompanie van het tweetalige opleidingscentrum van de Genie te Amay. Alles was er nieuw voor mij. Na die
twee maand gewone opleiding werd
ik in onderhoud geplaatst in de
Genieschool te Jambes, om er gedurende één maand een speciale
cursus te volgen .samen met een
Vlaams licentiaat in de aardrijkskunde.
De chef die ons les moest geven
was een Waal die practisch geen
woord Nederlands kende. Zijn cursus konden we niet weigeren, want
dan zou er voor een tolk gezorgd
worden. Als goeie Lamme Goedzakken hebben we dan maar alles
in het Frans gevolgd...
Op de kamer waar we toen lagen,
waren er 10 Walen en 7 Vlamingen.
Nooit was er enigs verstandhouding
tussen beide groepen (of erger nog)
en het was met een zucht van verlichting dat we de soldatenkamer
in Jambes verlieten.
Ik verhuisde naar Duitsland en
belandde er in de Kompanie Hoofdkwartier (H.K.) van de 1ste Groepering Gevechts Genie (1ste Gpg.
Gev. Gn). Die Groepering bestaat
uit enkele onafhankelijke Kies die
verspreid liggen in enkele grote
eenheden. Zo heeft men er een Kie
voor Genietuigen, twee voor bruggenbouw, en zo meer. Om dat alles
te centraliseren bestaat er een HK,
met daarbij natuurlijk de Kompanie HK.
Toevallig nu ligt dat H.K. in de
franstalige 4de Genie en is die Kie
tweetalig (welk anachronisme !),
terwijl al de andere onafhankelijke
Kies eentalig Nederlands zijn, uitzondering dan gemaakt voor enkele Vlaamsonkundige Waalse onder-officieren (O off.) die er in
verzeild geraakten. Die Gpg telt ±
4 a 500 soldaten en onze Kie telt
er op dit ogenblik 31 man, waar'^?tv"T

) angsburgers. Onze arbeiders koelies. Gij Vlaamse arbeider, bediende, vecht met de Volksunie voor
ZELFBESTUUR. » Een vrouwtje
knikt, neemt een blad aan, onze
propagandist ziet haar weifelen.
Schenkt het blad met de woorden :
« Lees het maar eens goed moederke ». Onze spreker in de wagen is
onvermoeibaar, dreunend vloeien
zijn woorden uit de luidspreker :
« ...De jeugd is het politieke spel
beu. Zij wil vrede tussen alle burgers en stopzetting van de verdeeldheid. Zij richt haar blikken naar
de toekomst. Het verleden ÏS voor
hen dood. De moordenaar Rinchard, de
vrouwenversjacheraar
Messina, werden vrijgelaten. Eerlijke mannen. ALLEEN om hun
Vlaamse overtuiging en pollitieke
strijd, zoals DR. ELIAS, VAN DE
WIELE, HELLEBAUT, e.a. zitten na
15 jaar nog in de gevangenis. Anderen zijn nog in ballingschap .,
En wat gebeurde er met Prof.
DAELS... Wij EISEN dan ook ALGEHELE AMNESTIE... » en zo gaat
het verder, straat in, straat uit, tot
de tijd verstreken was. Resultaat :
tientallen
verkochte
nummers
en zelfs simpatie verwekt bij de
bevolking, o.a. de opmerking :
« Komt maar terug; blijf met te
lang weg ».
Jongens proficiat en doet zo
voort.

Xi&iötiJUJi

In het Noordergewest van ons
kanton werd door een paar man
een flinke slag geslagen. Onze propagandist uit Steenhuffel heeft een
reuzesucces behaald. In deze gemeente was nog geen enkel abonnent. Door onze jonge kerels werden er te Steenhuffel 10 en te Londerzeel 2 abonnementen gemaakt.
Proficiat. Londerzeel bleef niet ten
achter. Ook hier werd een inspanning gedaan, met als resultaat 5
abonnementen. Flink werk van de
kantonale secretaris.
Propagandisten uit de andere gemeenten van het kanton Wolvertem, dit moet een spoorslag voor U
wezen, om eveneens de handen uit
de mouwen te steken en het voorbed van uw collega's te volgen.
De zwakke plek In ons kanton, is
de gemeente Wolvertem (dit is geen
verwijt, alleen een vaststelling).
Welke jonge kracht, schaart zich
naast onze plaatselijke verantwoordelijke, kameraad van den Branden, om hem in zijn zware taak bij
te s t a a n ? . . . De eerste .stap alleen
IS de moeilijkste.
STEUNZEGELAKTIE
Regelmatig komen afrekeningen
van onze propagandisten uit Kapelle o.d. Bos, Grimbergen en Londerzeel. Deze vullen onze kantonale

ALLES I N

HET ARRONDISSEMENTEEL
SEKREÏARIAAT DEELT MEDE
Sommige kern- en afdelingsJesders, hebben hun ontgoocheling betuigd, omdat er in het arrondis.sementeel-verslag, verschenen in het
blad van 19.9.59 over hun zeer flinke werking ter plaatse met geschreven werd. Dit verzuim is niet te
wijten aan het sekretariaat, maar
wel aan het in gebreke blijven vaa
sommige kantonale verantwoordelijken, die verzuimd hebben hun
verslagformulier in te zenden. Het
sekretariaat kan maar alleen m - ,
staan voor de inlichtingen verstrekt
door die verslag-formulieren en die
door de kantonale verantwoordelijken moeten ingezonden worden.met
"al de gegevens in verband met de
gemeenten uit hun kanton. De
plaatselijke werkers en propagandisten hebben er dus alle belang
bij, hun kantonale leiders op hun
1-i'iiticheid opmerkzaam te maken.
LEPLAT P., sekretans.

ORDE!

Een jonge regent, die zo pas ;tijnlegerdienst beëindigde schreef ons/ijn ervaringen.
aieh aan zijn ervaringen.

van 17 Vlamingen en 14 Walen. BiJ
de Vlamingen zijn er 10 miliciens
en 7 B. V's, bij de Walen beide soorten zeven. Dat betekent dat hier 17
Vlaamse korporaals en soldaten in
een eentalig Franse kazerne liggen.
De eerste dag werd ik voorgesteld
aan mijn dienstoversteti van de S2
en S3 : een Waals kapitein (die betrekkelijk vlot Nederlands spreekt),
een Vlaams 1ste luitenant, een
Waalse 1ste Sgt-Majoor en een dito Sgt B.V. die beiden geen woord
Nederlands verstaan. Mijn rechtstreeksec chef was de 1ste sergeantmajoor. De dienst zelf was en is
nog eentalig Frans en men vroeg
mij of ik Frans kende.
Als Lamme Goedzak heb ik opnieuw geknikt en beloofd op de
dienst : mijn best te doen om Frans
te spreken. Tot nog toe heb ik daar
Qus practisch alles in een voor mij
vreemde taal moeten behandelen.
De sectie personeel, het secretariaat en de opvoedingsdienst zijn
eentalig Nederlands, maar de SI,
S2, S3 en S4 zijn Frans, wat aan
het hoofd van een Vlaamse groepering niet zo mis staat ! Dus, met
een 15 tal Waalse soldaten in een
Kie HK te stoppen, plus enkele
O oof. speelt men het klaar een
groot gedeelte van de administratie Frans te maken. Ik moet echter toegeven dat er soms moet worden samengewerkt met- 4de Genie.
Dit waren enkele eerder « Techni.sche gegevens > die de toestand in
het kort schetsten, toestand die
enkele onaangename gevolgen meebrengt.
Zo is het voor een Vlaamse O/
off. weinig interessant om naar een
franstalige dienst te gaan als hij
zich slechts in zijn moedertaal kan
uitdrukken. Ten andere, die mensen
voelen zeer goed aan, dat hun Vlaming zijn dikwijls een hinderpaal
is om « vooruit te komen ». Voor
een eentalige Waal zijn er geen
moeilijkheden, de Vlamingen zullen
wel Frans spreken. En inderdaad ze
doen het, zowel officieren als O/

off. en het is soms na enkele m a a n den pas, dat men van een bepaald
type met zekerheid weet dat het eigenlijk een Vlaming is, maar dan
van iemand die de taal die zijn
moeder hen leerde reeds lang verleerd heeft. Wie dichtte er ook
weer : « Wees Vlaming die God Vlaming schiep » ? Daarbij ook is de
voorkeurtaai van bepaalde Vlaamse
officieren « La langue culturelle K
Ja, de liberale Franse bourgeoismentaliteit is nog altijd geen legende 1

In onze Kie is er van de 8 Waalse o off. slechts één die min of
meer Nederlands kan (of wil) spreken. Verscheidene keren reeds hebben wij er ons over beklaa.gd, toch
te vergeefs. Die heren schijnen er
zich niet om te bekommeren dat er
Vlaamse soldaten bestaan die hen
niet verstaan. Zo gebeurt het dik-wijls dat er mededelingen door de
o off. met weekdienst alleen in het
Frans worden verstrekt en dat
achteraf mijn makkers me komen
vragen wat ze eigenlijk moeten
doen.
Als er dan toch eens één van die
jongens durft antwoorden dat hij
geen Frans verstaat dan wordt hij
gewoonlijk uitgescholden en krijgt
hij te horen dat hij wel zal weten
wat gezegd werd als hij op het verslag zal moeten komen. Zo herinner
ik me een Waalse 1ste sergeant die
op een verzameling een Vlaamse
nato-technicien en als Vlaming en
als Nato-technicien in 't Frans beledigde.
Deze laatste dingen zijn feiten
die wel meer gebeuren.
Op die manier worden er natuurlijk een heleboel wantoestanden geschapen die in een eentalige Kie
nooit zouden bestaan. Het « gaat »
niet tussen de twee groepen. Dat

Men spiegele

moet zelf reeds de officieren opgevallen zijn, zodanig zelfs dat onze
nieuv/e Waalse Kie Kommandant
a.i. bij zijn 1ste speech verklaarde
dat het moest uit zijn met de twist
tussen de Vlaming en de Wallon.
Hij sprak gedurende een 40-tal minuten in 't Frans en vervolgde toen
in het Nederlands met te zeggen
dat de Vlamingen die Frans verstonden alles wel aan hun kameraden zouden vertalen...
Om ons als Vlamingen in ons
« Belgisch ->' leger thuis te voelen
zijn we echter zeer slecht gelegen'
In een franstalige kazerne liggen
betekent voor ons dat we door de
geest ervan helemaal opgeslorpt
worden en dat, telkens als we ergens heen moeten voor dienstreden
of andere zaken we alles in het
Frans moeten afhaspelen. Zo fev
rijzen en dikwijls moeilijkheden
op aan het wachtlokaal als een
Vlaming of Waal buitengaan en ze
elkaar niet (willen of kunnen) verstaan. Treuriger is het echter voor
de Vlaming die zich ziek gevoelt.
Zo heb ik een vriend hier die toen
hij hier pas twee dagen was ziek
werd en naar de Infirmerie werd
gebracht. Hij kon zich moeilijk in
't Frans uitdrukken en nam een
« tolk •^. Drie k 4 uur heeft men
hem daar zo gelaten. . hij had een
breuk en werd nadien naar het Wlltair Hospitaal gevoeid Stel ü
echter voo^ dat diezelfd*; soldaat
onmiddellijk heelkundig ingrijpen
nodig had, dan was hij er geweekt
De eerste Kcev dat ik het •< rap
port dokter » aanvroeg legde ik rr^'y
zaak aan de dokter In 't Neder >«»«vl«
uit. Hij antwoordde mij flegmatiek« Je n'en comiprends rien » Noe*» lans .sjnak ik met de ta*l van
« Bachten de Kuppe ». Een Vlaamse soldaat is altijd « verzorgd » orf
liever -•- soigné ». Ik geloof n.->«"htftn/;
dat onze gezondheid t'^•'^^'*•*r aan
het h a r t van ons leger «ou moeten
liggen als deze van onze WaaJse
broeders !

^.

,. ..,i.,7^^- AaM
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ABONNEMENTENWERVING

PLAKTOCIITEN
Weer is het het Noordergewest
dat de kroon spant. Malderen.
Steenhuffel en Londerzeel werden
reeds enkele malen beplakt. Onze
mannen werken aldaar voor alle
Vlaamse initiatieven. Zij plakten
voor het A.N.Z., Vlaamse Dag,
IJzerbedevaart en Amnestiebetoging, met daarbij de banden
•" VOLKSUNIE » en-« ELIAS VRIJ »
Hier verdienen onze mannen uit
Malderen de pluim. Flink gewerkt
jongens. Houdt moed. Resultatep
blijven niet uit.
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DEINZE
Men benadert Permeke moeilijk
met enkele volzinnen.
Gulliver werd slechts lastig begrepen door de bewoners van LilUput.
De Vlaamse reus van het europees
expressionisme heeft als alle reueen zijn zwakke plekken. Gelukkig,
wunt dit bewijst dat hij als reus
ook mens gebleven Is. De mens
Permeke heeft zich steeds over DB
MENS gebogen.
Gedurende zijn leerjaren bekommerde hij zich uitsluitend om de
mens Permeke zelf. Wat logisch en
gezond is.
De spelejaren van Latem dartelen door zijn bestaan als de kalverliefdes in ons aller bestaan. Met het
afsluiten van zijn jonggezeUenleven
besluit hij ook definitief zijn zoekersperiode.
DE LASITDRAGER Is als de aanhef van zijn eigen evangelie, dat
tevens ook zijn credo worden ral,
en dat in alle toonaarden en in alle
kleuren en vormen zal handelen
over DE MENS.
Samen met de levensernst wordt
het hem ook ernst met de schilderkunst.
EHe ernst Is steeds het hoofdtema
gebleven van zijn levenswandel en
2ljn levenswerk.
Zijn levenswerk : méér dan
2.000 gekatalogeerde schilderwerken,
schetsen en tekeningen, meestal in
houtskool, al dan niet opgewerkt
met akwareltinten.
Zijn onderwerp : DE MENS en
DE NATUUR. De mens IN de natuur.
In vele studies is er ter verduidelijking van deze 2 ternes sprake
van de boer en de visser. Het land
en de zee...
Louter toevalligheden.
Want moest Permeke NU geboren zijn, hij zou binnen dertig jaar
evenzeer door DE MENS bezeten
zijn. De mens in zijn ruimteraket,
ïijn laboratorium, zijn atoomkelder...
Permeke zou Permeke gebleven
zijn, ook als hij de lichtekooi, de
fabrieksarbeider, de havenarbeider
en de drinkebroer als zijn natuurlijke milieugenoten had gekend.
Permeke zou diezelfde penseelslag,
ditzelfde sollede koloriet en exakt
dezelfde sintetische gebaldheld hebben verleend aan andere onderwerpen dan diegene die wij nu regelmatig en steeds weer zagen
terugkeren ; de boer, de boer en de
koe, zittende boer met koe, de zaaier,
de maaier, de zaaier, de boer...
Zijn fabrieksarbeiders, zijn lichtekoolen, zijn havenarbeiders zouden diezelfde « bijna noodgedwongen (en toch niet fatalistische)
levenservaring in algehele levensschamelheid » (1) hebben gemanifesteerd als dit nu met zijn gelief-

Dames, U wenst pels ?
U wenst een pracht van een bontmantel ?
Wendt V tot het huls
CLAYKENS - NEVEN
Oudergemselaan 328, Etterbeek
TeL 48.37.01

^Up
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koosde boeren- en vissersfiguren
het geval was. Hij zou met zijn
hooggestemde kreatieve schildersadem, even veelomvattend en eenvoudig als de natuur zelf, met dezelfde liefde en overgave, even
grondig als onbewust trouwens,
HUN ziel gepeild hebben. En zijn
LANDELIJKE GEZICHTEN, KERMISWAGENS. KOFFIEDRINKERS
en PAPETERS zouden zijn aangevuld zoniet volledig vervangen door
HAVENZICHTEN, PLATTE WAGENS,
DRINKGELAGEN
en
SCIL-yTENDE DOCKERS van even
groots allure en even ongelijke als
geniale vornigaafheid.
Zijn personages zijn met asse
bestrooid. Zijn palet is met a.sse
vermengd. Met loodzware bruinen,
groenen en gelen borstelt of wrijft
hij bonkigo vleesmassa's met loomstarende ogen die steeds ernstig,
één enkele maal bevangen, maar
nooit In wanhopige paniek, in de
onbekende verte peilen. Ze hebben
gebroken gestalten, hopeloos misvormd door arbeid en ouderdom,
maar toch nog stevig genoeg om de
stukken te kunnen rechten. Zij m a ken zware gebaren met handen...
die handen van Permeke, die slechts
één wens kennen : terug naar de
aarde waaruit ze ontsproten. Slechts
één ding hebben zij gemeen : de
passieve berusting die elke uitkomst
uitsluit maar die door adel en eenvoud, de rijkdom der armen, de
boer, de landman, de arbeider, de
visser, DE MENS verheffen tot de
anstokraat der schepping die hij
door God's wil is en blijft; en die
door geen aardse kracht lager kan
vallen dan Hij zelf het wil...
Deze asse uit zich hoofdzakelijk
en louter schilderkunstig : lijn,
kleur en expressiviteit verklaren
hier echter niet de totale reus Permeke.
Hij Is meer dan oog en toets en
penseel en verf... Hij is slechts het
Ini^trument van zijn eigen Permeklaanse spanningen, HU 13 ZIEL !
Daardoor alleen wordt de mens
reus; schoon en zwak In al zijn
reusachtige menselijkheid, groots
In zijn geniale vlucht die In elk
werk gensters strooit afkomstig van
de grote schok die hem begeestert :
de botsing van NATUUR en MENS.
Hier toevallig land en zee, boer en
visser. Maar NATUUR en MENS.
Vorm en inhoud werden hier op
Permeke's palet a.h.w. versmolten
tot een mistieke werkelijkheid : ze
voert ons tegelijkertijd in de hoorbare stilte van de eenzame zoekersziel en in de onomvatbare grootsheid van de gemeenschapskveet die
Permeke tot tolk maakt van gans
zijn volk.
TIJL.

Onze aangeslotenen bij de ziekenkas en ook onze kandidaat-aanslulters worden hierbij verwittigd dat
de apothekers Matthijs en Tavernier onze Vlaamse ziekenkas niet
erkennen. Zij gaan dus bij andere
apotekérs.
***
Met Volksdansen betogen Delnzenaren voor amnestie in politiekazerne te Antwerpen
(Door eigen reporter ter plaatse)
Om 10 u. 45 kwam de grote bus van
Deinze-Nevele en omgeving met een
negentig man de grote laan in Antwerpen opgereden, op een paar
honderd meter van de verzamelplaats voor de betoging. Aan een
bepaald kruispunt dat heden met
n a a m en toenaam in de politieverslagen vermeld Is, werd de bus, die
bestond uit tractor en aanhangwagen, omgeleid naar rechts toe.
De bus reed op de uiterst rechtse
weg langsheen het voetpad.
In de tractor bevonden zich enkel de busbestuurder, zijn vrouw en
kind en zeven betogers. De overigen bevonden zich in de aanhanwagen.
Op het voetpad aan genoemd
kruispunt stond reeds een dichte
menigte en werd er natuurlijk hard
gediskusseerd pro en contra amnestie. Een groot lawaaimaker in rode
trui en met kamerpantoffels aan
had het hoge woord contra amnestie en vol zelfzekerheld roept hij :
« Daar nog een bus van die vuile
bende... » Hierop spuwt hij naar de
bus. Een langs de weg opgenomen
amnestiebetoger die zich aan het
raam van de deur bevond, trekt
hierop het venster dicht. Dit was
de helden te kras en gaf hun moed
De deur werd open gesnokt en men
wil de amnestiebctogers uit de bus
halen. Vanuit de hoge tractor
krijgt de hoogbloedige « rode »
Antwerpenaar een goed geplaatste
schoenzool tegen zijn kale schedel. De man valt achterover en
bloedt uit een wonde van ± 8 cm.
De deur wordt dicht gesnokt. Een
drietal « ondergrondse » omstaanders die hun wapenbroeder tegen
het « grondse » zagen vallen springen naar de bus en kloppen op de
ruiten. De oude rammelende bus
was echter sterker dan hun vuisten
die eerst na de bevrijding aan verzetsdaden gedaan hadden. Onderwijl kan de nietsvermoedende busbestuurder verder rijden. Een tweetal oorlogshelden lopen nog een
eindje na. Een straat verder is echter de slimme autobusstopper bij
een stilstand van de bus, aan een
kruispunt, uit de wagen gewipt.

(1) A. STUBBE : « Permeke *.

Dienstbetoon
Juf. 30 j . zoekt betr. verkoopster
in winkel of magaz. Brugge, Gent,
Oostende of Kortrijk. Reeds 10 jaar
praktijk. Schrijven bureel blad.

« Paspoorten afgeven » was het
eerste bevel. Enkele vrouwen, waaronder een tweetal in zwangere toestand vroegen naar het toilet te mogen gaan. De politiechef met drie
strepen op de kraag antwoorde
bars : « Wachten ». De busverantwoordelijke vraagt daarna een stoel
voor een vrouw met een hartziekte
die onder de groep was. Een even
bars antwoord van de bevelhebber:
« Zij kon wel naar Antwerpen komen, dus kan ze blijven staan ».
Gelukkig hadden niet alle agenten
een even bars aangezicht en verdween de bevelhebber voor de ondervragingen.

^iUecyix^

De veerman en de jonkvrouw
Hans van Malmedy
Vaandrig Antoon Serjacobs
Drie luksueuze banden met gouden kleurstempeling. Druk op mooi
gevergeerd wit en houtvrij romandrukpapier In vlot lezende romanletter.
Intekenen bij Boekengllde De
Clauwaert, Brusselsesteenweg, Leuven of bij ttw boekhandelaar.
Oude Markt S3 ii ONZE bierkelder t
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gezichten van
derde dans het
dondert : « Niet
in de kazerne ».

Nog maar pas deelde de bevelhebber van de politie mede dat het
slachtoffer ernstig gekwetst in het
hospitaal opgenomen was, of daar
verschijnt de persoon in kwestie om
onder de aanwezigen de dader te
zoeken. (Antwerpse polltleloglca).
« Waar Is hem > vloekte zijn
schuimmond wijl hij naar de groep
kwam gelopen, en al lachend klonk
het
op
verscheidene
plaatsen
« Kalmtjes aan ventje ». Door de
korte confrontatie was de moedige
aanvaller plots bekeerd en zei kalm:
* Hij is er niet bij. Geef mij 90 F.
voor de kosten van de verzorging
bij de apotheker en ik laat de zaak
zonder gevolg ». Dit pakte niet bij
de politie en men begon een honderdtal verklaringen af te nemen
van mensen die eerst op het plein
van de kazerne vernomen hadden
wat er gebeurd was. De politiechef
dicteerde aan de hand van gestelde vragen, wat een andere politieman moest neertypen. De laatste
ondervraagde verzocht echter na
het in zijn naam gedicteerd verslag
zelf ook nog een paar woorden te
mogen dicteren. Dit was o.a. :
Wanneer de bus weg kon rijden,
werd hij opnieuw door een drietal
mannen aangevallen en op de ruit e a geslagen. Dit alles gebeurde in
bijzijn en onder toezicht van een
groep politieagenten waarvan wij
nocli verkeersregeling, noch hulp
ontvingen wanneer wij aangevallen
werden. Ook noteerden zij geen enke'e getuige. De arme agent-typist
vroeg verwonderd aan zijn overste
• Moet dat daar ook opstaan ? >
terwijl al de aanwezige agenten verbaasd omkeken. Het antwoord
kwam schuchter « Het is ook een
verklaring ». Van twee uur tot
kwart over twee, dus na drie en een
halve uur » zitten terwijl allen gans
de tijd moesten rechtstaan, werden we groepjesgewijze
gelost
« op enkel vertoon van ons paspoort » (sic).
De man van de ondergrond zat
bijna terug onder de grond maar
had nog de moed de Deinse betogers een grote dienst te bewijzen,
en maakte het de politie, die in
haar bevelhebber ons weinig genegen was, nog wat moeilijker. Hij

verklaarde immers naar ons geroepen te hebben, naar de bus gespuwd
te hebben en er naar « gevlogen »
te zijn om er ons uit te halen. Zijn
grote hoofdwonde brengt hem heden wel wat meer bezinning.
d. T. van Deinze.
BRABANT
KANTON ELSENE
Gemeente OUDERGEM
Niettegenstaande de zeer ongunstige werkvoorwaarden in de gemeente Oudergem weren ons^e
propagandisten ter plaatse zich als
duiveltjes in een wijwatervat, en
passen met sukses de inzijpelinestaktiek toe : deelname aan studiedagen, verenigingsleven, enz. : i >stelling van een studiekring, dewelke aan volgend projekt werkt : Opleiding van sprekers en Volksuniejongeren in Gouwverband, en het
inrichten van zitdagen voor de
Gouwvoorzitter.
KANTON HALLE
GEMEENTE DWORP
Grote VOLKSVERGADERING te
DWORP op ZATERDAG 26 september 1939 te 19 u. 30.
Lokaal
« IN DE VLAAMSE
LEEUW » KRING 53 DWORP.
Onderwerp : TEGEN DE TALENTELLING onder het motto DAT
MAG NIET en DAT ZAL NIET.
Sprekers :
Dr. LEO WOUTERS,
Mr. DANIEL DECONINCK,
Lic. PAUL BLIJWEERT,
Men zegge het voort.
LEUVEN
Sociaal dienstbetoon - elke dinsdag van 20 tot 22 u. - elke zondag
van 11 tot 13 u., lokaal Cristal, Parijsstraat 12, Leuven.
Dinsdag 13 oktober 19.30 u. komen de Volksuniejongeren samen
in het lokaal Cristal.
We noteerden een buitengewoon
flinke opkomst voor de amnestiebetoging. Goed zo ! Ook hier begint iedereen in te zien dat de
C.V.P.-beloften, ijdele woorden zijn
en we van deze partij op Vlaams
gebied helemaal niets te verwachten hebben.
Wij werden verzocht mede te delen :
De jonge A.N.Z.-afdeling in Leuven heeft reeds een gemengd koor
opgericht. Er worden nog enkele
liefhebbers gevraagd. Alle inlichtingen W. Vanderheijden, Kapucijnenvoer 143, Leuven,

Aan het Zuidstation wordt de bus
door gemotoriseerde politie omsloten en veilig met volle inboedel naar de politlekazerne gebracht. Tussen twee rijen politie werden de Deinse betogers in de
kazerne geleid. De 85 inzittenden
van de aanhangwagen vroegen onmiddellijk aan de mannen uit de
tractor wat eigenlijk gebeurd was,
want deze mensen begrepen maar
niet waarom zij weggeleid werden,
daar zij van het vlugge accident
niets afwisten.

Van onze grote Vlaanxse schrijver — en Vlaams nationale strijder —
Filip de Pillecijn, verschijnt eerlang het verzameld werk in drie prachtbanden van ieder oneveer 500 bladzijden.
Bij voorintekening voor 1 oktober slechts 195 F. per deel, nadien 225 F.
Het bedrag Is betaalbaar bij ontvangst van de boeken, in een enkele stortin:? van 585 F. of in drie achtereenvolgende maandelijkse stortingen van
195 F. of in vijf achtereenvolgende maandelijkse stortingen van 120 F.
Het verzameld werk omvat volgende boeken :
De rit
Aanvaard het leven
De aanwezigheid
Pieter Farde
Rochus
Monsieur Hawarden
J a n Tervaert
De soldaat Johan
Blauwbaard
Mensen achter de dijk
De boodschap
^ ^^chadupei

meeste vensters
agenten tot bij de
bevel naar beneden
te dansen en stilte

Onze Volksuniemensen die bij de
bu3 waren vonden de kazerne te
droog en vermits zij de gewenste
amnestieslogans ter plaatse niet
konden roepen, besloten zij te zingen en aan volksdansen te doen.
Oeamuze^rd verschijnen 1». 09••
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