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Het Bedrog der Kulluuraulonomie!

; ONS lUSTRUHKOMGRES
PLAATS :
Alleen
in het
AANVANG

lokaal « ROELAND », Korte Kruisstraat 3, Gent
de studievergadering over de Talentelling wordt gehouden
lokaal « HAZEWIND », Korenmarkt, Gent.
: Studievergaderingen 10 uur 30
Slotzitting 15 uur
AGENDA : Studievergaderingen gewijd aan :
1. TALENTELLING. — Inleider : R. Mattheyssens. Voorzitter :
Dr. Van Boxelaer. Sekretaris : De Jaegher.

door Mr. F. van der Eist
Eindelijk, eindelijk is minister Harmei voor de dag gekomen met zijn
ontwerp waardoor « kulturele autonomie » moet verwezenlijkt worden.
Wij hebben herhaaldelijk, en c m .
In onze brochure « Kultuurautonomie voor Vlaanderen en Wallonië? »,
gewaarschuwd tegen overdreven
verwachtingen. Ons verrast het
flan ook helemaal niet vast te stellen dat, wat minister Harmei voorstelt, de zoveelste slag in -het water IS, een bedrieglijk afleidingspianceuver. Met kultuurautonomie
heeft dit voorstel zoveel te maken
als een appel met een citroen, zoÖat we gerust de spreuk mogen gebruiken : « Appelen voor citroenen
verkopen ». Ik aarzel geen ogenblik, ddn wanneer ik diep overtuigd
ben van de absolute noodzakelijkheid van kultuurautonomie, van nu
af te verklaren dat ik TEGEN het
ontwerp Harmei In zijn huidige
Vorm zal stemmen. Wat ons voorgesteld wordt is niets anders dan een
her-uitgave van de Vlaamse en
Waalse kultuurraden die bestaan
Op papier sedert 1938 en die nooit
een rol gespeeld hebben. Adviserende raden, waarvan het advies in
de wind geslagen word't ! Wat hebben adviserende raden te maken
Biet werkelijke kultuurautonomie ?
Niets ! Overigens is de aanstelling
Van de twee derden der leden door
het parlement reeds een aanfluiting van het begrip kultuurautonomie.
vermits de leden van de
« Conseil national de la culture
(ran^aise » door een meerderheid
van Vlamisgen zullen benoemd
worden ! In feite trouwens Is onze
pos tie niet gunstiger, gezien de
aanwezigheid van tal van franskiljons onder de go'rozenen van het
Vlaamse land» Ik heb in mijn hogervermelde brochure scherpe kritiek
uitgeoefend op het wetsontwerp
Coliard. Het wetsontwerp Harmei
is nog slechter.
Ik hoop uit de grond van mijn
h a r t één zaak : dat de Vlaamse kultuurverenigingen zich niet zullen
laten beet nemen, dat zij hooghartig en zelfbewust « neen » zullen
zeggen. Ik hoop dat geen enkel
vooraanstaand Vlaming bereid zal
gevonden worden om lid te worden
van deze « Nationale Raad ». Het
Is veel beter radikaal « neen > te
zeggen en de strijd voor waarachtige kultuurautonomie voort te zetten, dan de schijn te verwekken
genoegen te nemen met een aalmoes.
Gedurende jaren hebben Vlamingen en Walen in de schoot van het
Centrum Harmei van gedachten
gewisseld en o.m. de problemen van
de kultuurautonomie bestudeerd.
Zij hebben vastgesteld dat zij
zich konden akkoord stellen; zij
hebben besluiten geformuleerd en
goedgekeurd. Dit was een advies
van vooraanstaande en bevoegde
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mannen. Men heeft met hun advies
niet in het minst rekening gehouden. Zoals de regering al evenmin
rekening houdt met het C.V.P.programma, dat toch, ook kultuurautonomie belooft !
Zowel Walen als Vlamingen, die
het goed menen met hun volk en
met hun kuituur, worden voor de
gek gehouden. Door wie ? Door de
Belgische staatsnationalisten die
vasthouden aan de centraliserende
eenheidsstaat — waarin vooral het
Vlaamse volk en de Nederlandse
kuituur versmachten — en hun
knechten.
Laten de Vlamingen en de Wa-

len, de Vlaamse en de Waalse kultuurverenigingen, hun respectievelijke politieke mandatarissen klaar
en duidelijk voor hun verantwoordelijkheid plaatsen : geen schijntoegevingen meer, geen bedrog,
maar integrale inlossing van de
kiesbeloften, kultuurautonomie kort
en goed, niet in een onbepaalde
toekomst, maar nu, onmiddellijk.
Als zij daar niet toe bereid zijn,
wat kan men er dan nog van verwachten ?
Iedereen Is toch akkoord over de
noodzakelijkheid van kultuurautonomie ?
Van vóOr de oorlog reeds !

2. SOCIAAL-EKONOMISCHE VRAAGSTUKKEN. — Inleider :
Dr. Leo Wouters. Voorz. : Fr. Colemont. Schr. : A. Van Malderen.
3. BINNENLANDSE POLITIEK. _ Inleider : Mr. D. De Coninck.
Voorz. : O. Van de Kerkhove. Schr. : J. D« Moor.
SLOTVERGADERING :
Voorzitter : Dr. Leo Wouters
Sprekf , : Volksvertegenwoordiger Frans van der Eist
uer £,isi g
Oud-volksvertegenwoordiger Dr.
k Ballet \

Nieuwe Hogescholen ?

EEH HIEOW

GEIUID...

EEN VUAMS
PROBLEEM

EM EEN OUD ANTWOORD
Er is iets nieuws gebeurd in De
Standaard. Bert D'Haese
heeft
zich beklaagd dat hij alleen scheldwoorden te horen krijgt, — dat ze
dik verdiend zijn. verzwijgt hij —
en geen argumenten.
Wij hebben uit jarenlange ervaring geleerd wantrouwig te staan
tegenover De Standaard.
Die krant heeft altijd een vrij
vuile rol gespeeld in de Vlaamse
Beweging.
Hoe dan ook, wij verwachten
niet dat De Standaard, thans meer
partijgebonden dan ooit, rechtsomkeer zal maken.
Wij wensen echter betreffende
een gebeurlljk debat geen misverstand te laten bestaan. Wij
zullen het zeker niet ontgaan. Al
zijn we overtuigd dat een gesuggereerde wens van De Standaard ter
'zake het zoveelste stukje komedie
is.
Moeten we werkelijk nog diskussiëren over de « wenselijkheid »
van wat men een « splinterpartijtje » gelieft te noemen ?
Werd de zware noodzaak ervan in
dit blad niet bij herhahng aangetoond en door de C.V.P.-pers en inzonderheid door De Standaard
nooit weerlegd ?
Is de huidige C.V.P.-politiek weer
niet het zoveelste tastbaar bewijs
dat er van die partij hoegenaamd
niets voor Vlaanderen te verwachten is ? Geen industrie, geen oplossing van de repressie, geen vastlegging van de taalgrens — wel
een talentelling • — geen degelijk
statuut voor Brussel, niets ? Dat we
een soortgelijke politiek ook niet
van liberalen of socialisten moeten
verwachten ?
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Daarom staan we ook niet bij
hen. En omdat we het niet van de
C.V.P. verwachten verliezen wij
ook daar onze tijd niet en plegen
geen zelfmoord door er bij te gaan.
Er is maar één verschil tussen
linksen en C.V.P.-ers op Vlaams
gebied. Dat is dat de linksen niets
beloven. De C.V.P. wel. Vlaamse
daden stellen ze echter geen van
beide.
Wie ogen heeft kan thans zien
wat voor een ellendige komedie de
C.VJ». bij de jongste verkiezingen
weer gespeeld heeft en wat voor
een eindeloze afgrond er gaapt
tus!«en haar beloften en haar daden.
Hoe diktvijls hebben wij het niet
herhaald dat door de druk van de
machten achter de schermen (Kapitaal, Kerk, Hof en Loge) en door
de Innerlijke struktuur van de
kleurpartijen (Walen, franstalige
Brusselaars en franskiljons bewust
van hun traditionele voorrechten
aan de leiding ervan, niet bereid
toe te geven en de toverleuze
paftijeenheid als afdreiging gebruikend) tot machteloosheid gedoemd zijn.
Nu meer dan ooit. Omdat het gotal parlementairen dat thans financieel zelfstandig kan staan, zonder
de partij, bitter klein is. Haast allen
waren ze voor hun mandaat vrijgestelden of personen met een gering inkomen en wagen ze het niet
tegen de partijlijn in te gaan. Al
te gemakkelijk kan men hen enkele sporten op de maatschappelijke ladder doen dalen. Dus berusten ze. Alle paktische oproepen In
de C.V.P.-pers om meer zelfstandtgheid bij de parlementairen kun-

nen dit feit en zijn gevolgen niet
veranderen.
/•>( ilviiiol;r(iti?iTiii(j ran liet hogir
zal Vlaanderen
hhi'ven
Volgens De Standaard zouden de 'nidenriji,
Vlaamsgezinden
moeten in de zeer knrie tijd voor iiteinre jirohie
ineit. stellen.
C.V.P. blijven tot de B.S.P. Vlaamsgezind zou worden. Waarom is de
iJe
voortreffelijke
tliidies
v&n
B.S.P. niet Vlaamsgezind ? Omdat l'rof.
Coelner,
hehhen
afdoende
ze niets doet terzake ? De C.V.P. heieezen,
dat
1 laanderen
reel
te
toch ook niet ! En wachten tot de veiniff iinirernitairen
telt in rerhonB.S.P. Iels doet ? Dan kunnen we diny tot Wallonië en Jirufxel : ::S %
nog eens 130 jaar wachten.
nederlandstaliiicn
tegenover
G'! %
Wc kunnen dan al net zo goed f ran utah gen.
redeneren : Iaat ons bij de B.S.P.
Hij trees er tevens op dat te veel
gaan en er zolang blijven tot de geboren
Vlamingen
franstal ig hoC.V.P. tets doet voor Vlaanderen. ger onderwijs
verkiezen.
Het zou even lang duren !
De grote, reden hiervan werd ook
De Standaard zit hopeloos in het
rasfgeiteld,
vml.
de
plaatsingislop. Hij weet het. Ons de schuld
ivogelijhhedep
in
openbare
besturen
nog geven zal moeilijk pakken bij
Verzekeringsde gewone flamingant, die nu en IV het Üunkwezen,
eenmaal zo argeloos was vast te ge- vezcn en de industrieele sector. Aan
loven wat de C.V.P. bij de verkie- de top ^ijn en blijven al deze rectoren
franstuhg.
zingen beloofd had.
Wij weten echter de weg. Wij
hebben De Standaard heihaaldelijk tot het debat daaromtrent aangespoord en nooit gehoor gevonden. Wij wensen slechts antwoord
op deze éne kapitale vraag.
Ging het voor 1940 met een
Vlaams-nationale partij in Kamer
Zolang dit blijft
besiaan,
speelt
en Senaat beter of slechter dan nu
dr vernederlandsing
van het qeliele
zonder sterke Vlaamse part'j ?
En een bijvraagje. Denkt De onderin js in het nadeel der Vla mindiploma
Standaard dat zo morgen alle gen. Met hun NederUnds
Wij
Vlaamse
C.V.P.
parlementairen geralen ze niet aan de top.
Volksunieafgevaardigden
zouden luelen alzo een geslacht van bureelzijn dat het lang zou duren eer dat hoof de v.
Vlaams vraagstuk zou opgelost
I\u de roep gaaf om nieuwe hogezijn ?
scholen in het Vlaamse land, viort
Als hij dan toch wil debateren, terzelf dertijd de ahlie voor de verdan wachten wij op zijn antwoord. nederlandsing
van het
bedrijfsleven
Antwoord dat niet zal komen.
minstens
gelijke
tred houden
rnet
En wie kan dit niet begrijpen ? de uitbreid in q van het hoger onderWim Jorissen.

ivijs.

fLees door op blz. 2)
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ONS LUSTRUMKONCRES TE CENT
ZONDAG
22 NOVEMBER 1959

IN DE " ^ R O E L A N D , , Korte Kruisstraat 3.
Voorzitter : Dr. Leo WOUTERS

Sprekers : Volksvertegenwoordiger
Mr. Frans VAN

DER ELST

Oud-Voiksvertegenwoordiger Dr. Rik BALLET
•Mwwtfn
tu«-H,«mi«H.i,iHi.«ii»UHiiii.iiii,»i,.uH«miiimhiuumi.HHHiiiHtuiii,.muiHiiiiiH«,,mi«i.imiiii..HimuiH.u

mmmmimmmmmm

DE VOLKSUNIE - 21 NOVEMBER 1959 - Kt ZZ

16-4
Wie wordt met doze fanlysUscbe
score geklopt ? De Ncderlandst-hge
ministers sinds de franstaligc Brusselaar Scheyven naaister werd.
Er zitten thans in het ministerie
6 Walen en 5 franstai'.ge BuisseJaars naast 5 rfranstalige Vlamingen : Meyers, Van Ho itte. Lilar,
Weichlers, Van Audenhove en 4 mlnlotors waarvan de huist aal Nederlands is. Van de 13 C V.P.-ministers
ïljn er 4 nedotlandslalijj ! In etn
partij die voor 75 Ta Vlaamse stemmen telt. Wanneer zuilen de fJamingantische C.V.P.-kiezers begrijpen dat hun houding ondanks hun
argeloos goede bedoelingen op verraad van Vlaanderen neerkomt ?
Slechts wanneer de Vlaamse zweep
er weer zal zijn als sterke Vlaamse partij zal men dit niet meer durven.

Soldaten opgepast
Zoals men weet verbiedt de
grondwet soldaten — tenzij vrijwilligers — naar Kongo te zenden.
Wij waarschuwen onze Vlaamse
soldaten hierbij zich niet te laten
vangen. Zoals alle koloniën wordt
Kongo zelfstandig. Of dit een jaar
vroeger of een jaar later gebeurt
heeft geen belang. Daarvoor moeten ze hun leven niet offeren.

Talenf-elling of niet?

(1)

Ter voorbereiding van de talentelling werd een officiële commissi! opgericht order voorzitterschap
Vón de gewezen U.D.B. - minister
J. Basyn, samengesteld uit sociologen, philologen en statistici. Deze
comujissie zou zg. er moeten over
waken dat de talentelling « objectief > zou zijn. Een doekje tegen
het bloeden !
Prof. Haesaert, links en vrijzinnig, heeft ontslag genomen als lid
van deze commissie, omdat hij niet
wenst mede te werken aan de voorbereiding van een talentelling die
door de Vlaamse openbare mening
eensgezind verworpen wordt.
Wie geen bezwaar schijnen t e
hebben tegen de talentelling, vermits ze lïun medewerking verlenen
aan de voorbereiding ervan, zijn
o.m. Prof. Van de Wcyer en Prof,
F. Van Mechelen.
Vooral de houding van Prof. Van
Mechelen komt ons vrij zonderling
voor : als lid van de Raad van de
V.V.B, protesteert hij tegen de talentelling, als lid van de Commissie
Basyn helpt hij ze mee voorbereiden. Wie kan dat begrijpen ?

Huldebetoön V^n%'iéren
Op zondag X3 decfc^ib^r wórdt te
13 uur 30 in het Hoiel i^^za, Adolf
Maxlaan, t e Brussfll de 80-jarige
Mr. Van Dieren geWldig^Het huldebetoon g^^at uU vari de
oud-vrienden en strijdgenoten van
Mr. Van Dieren en wor^t ingericht
door het Algemeen Vlaams OudHoogstudenten Verbond, Inschrijvingsprijs voor diner (^50 F. a,lles
inbegrepen),
Oud-stuc^enten e n
vrienden van de jubilaris kunnen
Inschrijven door storting,van 150 F.
op giro 4292.38 van, hejt, A.V.O.H.V.
Nieuwbrug 21, Brusji^eL 7,-j

de volstrekte meerderheid behaald
hebben... en amnestie kunnen geven hebben !
Wie gelooft dat ? Trouwens :
deze Vlaamse C.V.P.-ers kunnen
niet eens bekomen dat hun partij,
de C.V.P., zich ten minste reeds zou
uitspreken voor amnestie. Dat is
toch de eerste stap. Kiebooms beweert wel dat amnestie een vrije
kwestie is in de C.V.P., maar het
officiële partijblad « Temps Nouveaux > schrijft dat de C.V.P. tegen amnestie is en « La Libre Belgique » herhaalt het.
•'
Dat is wat anders dan « een vrije
kwestie ». En zelfs indien het een
« vrij»» kwestie » was, dan zien we
nog niet hoe een homogene C.V.P.regering iets zou kunnen verwezenlijken tegen het verzet van de
Walen ! Wanneer men I n klein
schoentjes zit kan men niet zo
nauw kijken. Men moet toch iets
kunnen zeggen.

Fred wordt klassiek

Fred Bertrand Is voprzitter van
de Vlaamse C.V.P.-vleugel. Ve en
hebben er wat van verwacht. Wij
NIEUWE HOGESCHOLEN
niet. Fred heeft nog niet veel voor
Vlaanderen kunnen doen, zodat de
Een Vlaams probleem
flamingantische scharen niet overlopen van dankbaarheid ten zijnen
(Vervolg van blz. 1)
Talentelling of niet ? (II) ops-ichte. Weer een nieuwe God valt
van ziln voetstuk.
I Nief, illecn, ihü, niaor er uioften,
Prett'g moet dat niet zijn want
iteoetix eren rhnj nieuwe nljverliedeii
De Vlaamse C.V.P.-gekozenen zijn
wonlrii geaclinpcn, om onze nfifc.ilii- al even weinig konsekwent. Zij zijn Fred probeert zich te' Verdedigen.
'drrrdctl oini, ren hro'xln i UUIKJ te ook tegen de talentelling en gaan Met het enig middel waarover hij
}irlpi;n. Wol hmil liet li
ilrii in- daartegen zelfs voordrachten geven. nog beschikt. De leugen. « Het zijn
'^//enieifrs en afijesludeeiih n ie ror^
In
h e t parlement
echter juist degenen die hebben belet dat
7ti»ii in on te Vlminisc Jlotjesrjiolen steunen zij een eerste minister en de C.V.P. de volstrekte meerderheid
als zij hifrr Inin hcnnia en inpn- een regering die op het standpunt behaalde, die het hardst schreeuciU'iten in jmnsldliije
onilenneniin- staan dat de talentelling moet wen dat er niets gedaan wordt »
'gen moeien aanirrndrn, in een inni- plaats vinden. De schuld wordt dan orakelt onze Fred.
Vooreerst kon niemand beletten
(lerwaardifje po.iihe.
maar op de schouders van de liberalen
geschoven,
alhoewel er dat de C.V.P. de volstrekte meerDit is één frohlcem.
Even cjrnol ii dit der lienoeinnii/en Vlaamse liberalen zijn die evengoed derheid zou behalen zo ze de Katn ome oude en niemre hogescholen. tegen de talentelling zijn als mers ontbonden had n a 1 juni 1958.
C.V.P.-ers die er voor zijn ! Dat de Zij heeft het niet gewild omdat ze
Is \laanderen hier iraakzaam !
Gaan de nieuwe
inrichtingen, Vlamingen, die de meerderheid zijn niet van plan was haar beloften uit
tiaats-, slads- of vrije
mrichtinijen in de C.V.P., eens beginnen met te voeden. Evenmin als ze dit deed
sijn ? Welke henormingcn gaan er hun partij te verplichten klaar en van '50 tot '54 toen ze alleen .je-f
''t' •'
' "^---''-v
duidelijk stelling t e kiezen tegen geerde.
plaats vinden ?
de talentelling, dan zullen we reeds
Zagen
we
zelfs
nïet
dat
daar
daan het partijpohtiehe
ciealinen ?en grote stap verder zijn. Dat kunwaar
ze
de
volstrekte'
meerderheid
iijn of geleerde clamitigen ?
nen of durven ze echter niet ! De behaalde, zoals te Gent bij de jongliet voorbeeld van de Genhe Ho- C.V.P. durft geen stelling kiezen in ste gemeenteraadsverkiezingen, dat
geschool, van de laatste jaren geeft het probleem van de talentelling. ze desondanks met de liberalen saons te denl-en ?
Dubbelzinnigheid en bedrog, zoals menging. Zo bestaan zij nu eenMeer dan de helft der sludenlen altijd.
maal.
iijn er katoliek en vlaams.
Of het foefje van Bertrand nog
ie veel nieuwe professoren zijn er
bij velen zal pakken weten we niet.
liids en niet altijd de geleerdste.
Wel kennen weer al heel wat "aan
De filoiofisehe
levensbeschouwing
wie het zuur oprispt als ze terugts toch niet het allereerste criterium
denken aan de stem die ze vorig
voor een benoeming ?
jaar aan de C.V.P. vergooid hebben.
Kil gaat er nu nog een onheEn Bertrand thans te zien sparichaamd nepotisme (J) bijkomen f
telen als een duivel in een wijOns verd viegcdeeld, dat bij de
watervat roept niet eens hun medelijden meer op, alleen maar hun
laatste benoemingen te Gent, taU
misprijzen.
rijke zoons en dochteren van professoren tot assistent d.w.z. tot toekoWat hij kent
mende professor werden benoemd.
Zelfs de zeer aanminige dochler van
De Antwerpse goeverneur De
Begin december zal het abonneprof. en mi ui sier Merchiers.
ment 1960 aangeboden worden. Wij Clercq, die bij gebrek van degelijke
Zullen deze nieuwe
professoren, rekenen er op dat al onze abonnen- kennis vap het Engels en het Duits,
voorbereid icorden voor onze nieuwe ten ons trouw zullen blijven en een wat met Franse literatuur liefhebhogescholen f
vaste basis zullen vormen voor een bert heeft het nodig gevonden AlAls 't geleerde VLAMINGEN
zijn nieuwe en grootscheepse uitbreiding bert en Poala te Antwerpen in het
Frans te verwelkomen. Ook De
tot daartoe, maar krijgen geleerde van ons lezersaantal.
katoliek^ Vlamingen hier ook een
Het beheer verkiest dat onze post- Standaard vindt dit goed, zogezegd
even grol e kans.
abonnenten langs de postbode be- uit beleefdheid. Alsof het ooit onOf gaat het schandaal van vóór de talen. Personen, die voorzien dat beleefd zou zijn zijn eigen taal t e
'verkiezingen veider..., nu onder het 2e afwezig zullen zijn, kunnen het spreken in zijn eigen land. Ga met
bedrag (100 F. gewoon; 200 F. voor zulke Vlaamsgezinden naar de oortlapend oog van de C.V.P.
log.
' •
Het onder w'js in Vlaanderen, steunabonnement) echter bij voorbaat
op
ons
gironummer
5445.46
W.
moet Nederlands zijn in TAAL en
In klein schoentjes
GEEST. Maar ook het openbaar le- Jorissen Brussel, storten.
De abonnenten onder band worven in AL zijn sectoren. Dat is het
In het nauw gedreven vindién
recht van elk volk. Wij willen mets den niet aangeboden.
sommige Vlaamse C.V.Pi-ers maar
Zij worden van nu af aan ver- één argument meer om. de repres- ,
minder VOOR ONS VOLK.
(1) Nepotisme : neefjes pnliiick - zocht het berag te storten of aan sie-politiek van Eyskens-Merchiers
onze propagandisten te overhandigebrandmerkt in het oude Rome.
goed te praten : het is de schuld
gen.
van de Volksunie I Indien de V.U.
Dr. Leo Wouters.
niet opgekomen was, zou de C.V.P.

« Wringers » ?
Naar aanleiding van de amnestie-betoging te Antwerpen schreef
Louis Kiebooms een verontwaardigd artikel, omdat de betogers hadden durven roepen < Weg met Eyskens ! ». Wanneer achtbare Vlamingen iets organiseren, dan zijn
er telkens enkele « wringers » die

xlch opdringen . schreef hij. Insinuerend dat de Volksunie misbnnk
gemaakt had van de betoging. O).
de boeren-betoging te Brussel, ingericht door de « achtbare » Belgische Boerenbond, waren er ook
veel « wringers » die durfden roepen « Ey.skens weg -D. Wie gaat Kiebooms daar n u verantwoordeli.ik
voor maken ?
Want dat de C.V.P.-kiezers mj,^tevreden zouden kunnen zijn. dat K
toch uitgesloten ?

Eyskens klein.
In het debat over Kongo vt)kliiarde Mr. Van der Eist zi,ch ;;':.
koord met de heer CoUard, waaj
deze de nadruk gelegd had, op het
lelt dat de Kongolese kwe.stiè in de
eerste plaats een psychologisch
probleem is, een prob'eem van
menselijke verhoudingen.
De heer Ey.skens liet hem n x t
eens uitspreken, maar onderbrfik
venijnig : < Zoals altijd trouwens -.
Het is erg wanneer een eerste minister zijn toevlucht moet nemrn
tot dergelijke verheven argumenten ! De heer Eyskens geeft daaj bij blijk zeer kort van geheugen C.K
erg ondankbaar te zijn...

3ïlM#fe
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Éen hoge.clagf't«W#
— Hebt gij het ook gehoord, vroeg ik attn rtiijn vriend Casimir,
dat één minister op de dag Vafi de dynastie duizend arbeideris heeft
gedecoreerd. En er zijn er dié èeggeh dat een minister niet wétkt.
— Werken en werken is twee, zei Caslmit. Praten; comrtiissies
stichten die niet bijeenkomen, beloven, .stukken ondertekenen (behalve vrijlatingen), banketten bijwonen, uw gezicht laten zien, afvaardigingen ontvangen en beloven. . Maar duizend decoraties op
één dag, dat is een straffe toer.
— Hoeveel kilos van wat men « eremetaal » noemt, zouden er op
zo'n dag worden uitgedeeld, vroeg ik.
— Veel, zei Casimir, want de valse weerstand loopt er .scheef van,
en dat kost geld, want het is de dag van de dynastie. Dat is een dag
van bezinning voor de belastingbetalers, als er in Sint Goedele Te
Deum is en de gazetten de toiletten van Paola en andere sterren beschrijven. Want op die dag van bezinnig, denken zij aan wat men
dotaties noemt : 3Ö J- 6 -j- 4 -[- 4 -i- 3.5 = 53.5 miljoen. Plus de hofmaarschalken, de groot-maarschalken, de attaches, de hofdames, de
meiden, de knechten, de chauffeurs. Tel maar eens samen. En Waarom Leopold en Elizabeth een hofmaarschalk moeten hebben zonder
Hof, dat weet Liliane alleen.
— Maar waarom die 3,5 miljoen ? Waarom geen rond cijfer ?
— Dat half miljoen is voor de pap van de op komst zijnde boorling, Casimir, en wat Liliane betreft, die heeft zo'n personeel nodig
om haar frans te cultiveren en de zes miljoen om kleren en juwelen
te gaan kopen naar Parijs tot meerdere eer en glorie van het vaderland.
Casimir .<;"heen dat alles te overwegen.
— Ik begrijp het niet, zei hij.
— Wij leven in het land van het onbegrijpelijke, Casimir. Het
feit dat mensen, omdat zij familie zijn van de koning, op 's lands
kosten rentenieren, Is misschien niet democratisch, maar het is Belgisch.
Zoals het Belgisch is dat er weerstanders zijn, echte weerstanders,
die een hakenkruis op hun huisgevel hebben gekregen. Dat is de vrijheid van opinie, de rechten van de mens en o edel land der Belgen.
— Dat kon niet uitblijven, meende Casimie, nadat de burgemeester van Antwerpen de politie van zijn stad geluk heeft gewenst voor
haar houding op de amnestiebetoging. Een vent die destijds amnestie best had kunnen gebruiken. Alles wat hij kon verloochenen, heeft
hij verloochend, ook zichzelf.
— Wij zouden beter naar Kongo gaan wonen, zei ik.
— Waarom, vroeg Casimir:
~ De negers aan federalisme krijgen.
Cit.
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HET SLEUTELVRAAGSTUK
Het Is ontegensprekelijk zo dat
.de economische achterlijkheid van
h e t Vlaamse volk voor een groot
Üeel de oorzaak is van
de
kulturele achterstand en de polllieke onmondigheid van de Vlaamse
gewesten.
Zij Is de oorzaak van de voortdurende uitwijking, die Vlaanderen
iedert anderhalve eeuw kent en
Jtevens van de ellendige toestand,
waarin onze arbeidersstand tot
TO<->r kort verkeerde.
Toen Marx op zijn zwerftocht
door Europa In Vlaanderen vertoefde, liet hij zich ontvallen dat
dit hier het ellendigste hoekje van
Eviropa was : we moeten nog geen
eeuw teruggaan om onmogelijke
morele en sociale toestanden te
ontmoeten.
Geen periode is noodlottlger en
treuriger In de Vlaatnise geschiedenis dat deze van de liberaal-kapitalistische peri'Ode sedert de Belgische staatsvorming.
Sociaal gezien zijn we sedert het
begin dezer eeuw enorm vooruitge-^aan, ekonomisch zijn we ulteist zwak gebleven, en dit louter
tengevolge van het ontbreken van
een politieke en industriële elite.
Waar heeft 130 jaar stiefmoederlij'te politiek van Eelglë ons gebracht ?
Als we een ekonomische-geogra/ische kaart van België overschouwen, kunnen We één zware grote
industriële as trekken van Henegouwen naar Luik en een vertlkale
jZware Industrieas : Charleroi Brussel - kanaal van Willebroek.
Behalve Antwerpen bezit Vlaanderen geen industriële polen.
Door industriële polen bedoelden
wij een geheel van basis- en nevenindustrieën, die een hogere welvaart aan het volk brengen.
Oost- en West-Vlaanderen worden gekenmerkt door een kwijnende textielindustrie : 50 % van
de loontrekkenden werken er in de
textiel en konfectie. Een ander
belangrijk deel werkt in de bouwnijverheid. Dit zijn alle drie
bedrijfstakken, die erg konjonktuurgevoelig zijn en daarenboven
Slechts lage lonen uitbetalen.
In Antwerpen en Limburg Is de
ekonomische structuur iets beter,
muar toch bepaald onvoldoende.
Behalve in de agglomeratie Antwerpen, bekleedt de metaalnijverheid en de chemische nijverheid
Slechts een geringe plaats.
Daarenboven zitten we met een
werkloosheid, die tot 7 % van de
werkende bevolking bedraagt en
een pendel, die in sommige Vlaamse centra tot 30 ^'c van de werke ide bevolking oploopt.
Daarenboven is er een belangrijke verdoken werkloosheid, zowel
In de landbouw als in de middenstand.

BrusseSse

tegenkanting

Brussel en Wallonië wensen niet
beter dan de toestand te bestendigen : wat zij beogen is de verdere
ontwikkeling van de bestaande industriële polen : géén investeringen
in het Vlaamse land : dat is het
wachtwoord van de Conseil EconoBi'que Wallon.
Daar de bevolkingstoestand bij
hen slecht en bij ons relatief goed
Ls zullen zij alles doen om de uitwijking van Vlamingen en het
pe idelen van de Vlammgen naar
B, .issel en Wallonië te vergemakkc jken en te doen toenemen.
Wat Brussel wil. Is : zijn bevolk' -g nog laten verdubbelen en
re d haiir een kring van satellietst-den te bouwen, waarin zullen
Vi !en : Mechelen, Leuven, Aalst
en Dendermonde.
Deze steden worden dan zogenoamde slaapsteden: men werkt in
h e t Brusselse, maar slaapt in de
Sf. ellletstad. Is dit niet fijnzinnig
gevonden : al deze steden staan
dan onder de direkte invloedssfeer
van Brussel. Gans het gemeenschapsleven zal zich naar de hoofdstad verplaatsen. De intellectuele
bovenlaag van de bevolking is dan
niet meer op de plaatselijke gemeenschap gericht maar op Brussel.

Aalst moge voor Iedereen een
verwittiging zijn : reeds meer dan
één vierde van de werkende bevolking werkt in Brussel en er zijn
heel wat Aalsterse polltiekers, die
niets liever verlangen dan de band
met de hoofdstad nog te verstevigen.
Bekijken we even het spoorwegnet : alles wordt gepland en geëlectrificeerd in funktie van Brussel.
We durven er ons hoofd op zetten
dat de eerstvolgende electrificaties
zullen zijn : Brussel - Aalst en
Brussel - Oudenaarde - Kortrijk.
Gent en Antwerpen hebben niet
eens een rechtstreekse spoorwegverbinding.
Bekijken we het autosnelwegennet:
de weg Antwerpen - Gent is de
tweede drukst bereden weg van het
land, maar krijgt geen autosnelweg:
maar omwille van de Brusselaars
die hun naweek in de Ardennen
willen doorbrengen wordt een toeristische snelweg aangelegd naar
Namen.
Zowel Brussel als Wailonlë zijn
onverbiddelijk geTiant tegen de
werkelijke industrialisatie van de
Vlaamse gewesten en tegen de
stopzetting van de pendelbeweging
en van de uitwijking.
Dit is geen propagandistische uitlating, men hoeft enkel hun eigen
ekonomische bladen te lezen. Luik
bijvoorbeeld huldigt de volgende
redenering In zijn toekomstige
planning : voor het ogenblik hebben
we een jaarlijkse inwijkmg van —
Ik bespaar U hier de getallen —
zoveel tienduizenden, we hebben
daarenboven een pendel van zoveel tienduizenden. Als dit zo verder gaat hebben we binnen tien
Jaar een bevolking van zoveel mensen. Welnu zeggen ze, met zo een
bevolking zullen we nog veel industrieën te kort hebben.
En bedrijven van verbruiksgoederen, die nu in het Vlaamse
land liggen en hun goederen naar
Luik uitvoeren, willen ze uitschakelen en eigen nieuwe bedrijven
oprichten in het Luikse zelf.
Wie het niet gelooft dat de Walen naast de zwaarindustrieën ook
de voedingsnijverheid willen innemen, volge de dwaze historie van
de Borinage waar zij een grootse
brouwerij willen. Zij noemen dat
regionale expansie, maar in feite
komt dit neer op de sluiting van
een brouwerij elders in het land.
Het is vanzelfsprekend dat de
Vlaanis-nationale beweging zich
tegen zulke politiek tot het uiterste zal verzetten.
Wat wij willen is het vestigen en
ontwikkelen van industriële assen
dwars door het Vlaamse land en
het vestigen hierop van Vlaamse
industriële polen.
En hierbij breken we niet met de
wetten van de ekonomische evolutie : want de toekomst van de Belgische industrie ligt normaal in
het noorden van het land. Het is
een algemeen gevestigde tendenz in
West-Europa dat de industrie naar
de havens verschuift, om de eenvoudige reden, dat een groot deel
der
grondstoffen
van
overzee
wordt aangevoerd en dit in schepen van een steeds grotere tonnemaat.

Industriezones
Het heeft geen zin grote Industrievestiging te eisen in elke gemeente : we moeten industriezones
uitstippelen en wel zo : Een horizontale as die loopt van het Albertkanaal over Antwerpen, van Antwerpen naar Gent en van Gent
naar Brugge-Zeebrugge. met vertlkale aftakking van Gent over Kortrijk naar Rijsel. van Brugge-Zeebrugge naar Kortrijk, en van Dendermonde over Aalst naar Ninove.
De uitrusting van deze industriële as vereist :
Een grootscheepse havenpolitiek
niet enkel ten voordele van Antwerpen, maar ook ten voordele van
Gent en van Brugge-Zeebrugge.
De uitrusting van Industriële zones, aanpassing van h e t waterwegennet en van de wegen.

Op deze wijze zal h e t mogelijk
worden^ drie gróte polen uit te bouwen :^ Antwerpen, Gent-Temeuzen en Brugge-Zeebrugge naast
Limburg dan. Deze polen zullen het
Vlaamse land schragen, en een
sterke Invloed uitstralen niet enkel
op ekonomisch gebied, maar op alle
gebied, ook kültureel en politiek.
De uitrusting van deie polen met
Industrieën vereist dat we de Belgische overheid moeten kunnen
dwingen h a a r Investeringen op het
Vlaamse land te richten. En dat is
een strijd die op de eerste plaats in
het parlement moet worden uitgevochten : Waar worden de begrotingen eigenlijk gestemd ? Er is
daar een grote ekonomist, een oude
nationalist, die In De Standaard
onze stemmen moet ronselen voor
de C.V.P., die zo gaarne zanlkt over
arm Vlaanderen... en dat er zoveel
studies gemaakt worden, maar dat
er nooit Iets van terecht komt.
Dat Is jammer genoeg al te waar:
maar aan wie ligt hier eigenlijk
de schuld : De Vlaamse ekonomlsten maken het de polltiekers t a m e lijk gemakkelijk : zij krijgen de
pap in hun mond gegeven, maar er
Is geen één die eet.
Er zijn in het Aalsterse volksvertegenwoordigers, die al tien jaar
achter één stuk, eenmaal op het
jaar, eens schuchtertjes hun mond
opendoen in het parlement om de
minister er op te wijzen dat hij zoveel jaar geleden beloofd heeft iets
te doen voor de Dender. En voelen
ze zich weer voor een gans jaar op
hun gemak.
En het is niet enkel van Vlaams
standpunt uit dat het goed Is de
oude polen in te dijken en nieuwe
polen op te richten : het is voldoende bewezen dat bij een stedelijke agglomeratie boven een zeker
Inwoneraantal de kosten voor hygiëne, administratie, politie en vervoer per Inwoner veel duurder worden. Het is evenzo door geneeskundige proeven bewezen dat de verdere uitbreiding van de industrie
In de Maasvallei en in de Zennevallei de gezondheid van deze bevolking in gevaar brengt. Zowel in
Frankrijk, Engeland als in Nederland decentraliseert men om die
reden de hoofdstad. In een straal
van 80 kilometer rond Parijs mag
geen nieuwe Industrie meer gevestigd worden.
Hier In België doet men nog
steeds juist het tegenovergestelde.
Maar als deze polen eenmaal met
diepwater en goede verbindingswegen en industrieparken zijn uitgerust, hebben wij nog industrieën
nodig d.i. private Investeringen. En
dit is wel de grootste moeilijkheid
De Kredietbank en de Bank van
Roeselare buiten beschouwing gelaten, worden onze spaargelden naar
Brusselse banken en holdings gedraineerd. Wij moeten niet verwachten dat zij enige industrie van
levensbelang naar Vlaanderen zullen laten overkomen. De Société
Générale zal wel enkele atelivrs laten oi>enen. maar industrie van
levensbelang mag hier niet komen.
De groep van de Société Générale,
verkoopt ons electriciteit, maar de
nieuwe centrales staan in Wallonië, de Société Générale voert Kempische kolen naar Wallonië, laat er
daar gas van maken en verkoopt
dit gas terug in Vlaanderen, de
Société verzet zich tegen de chemische valorisatie van de Kempische
kolenmijnen, de Société Générale
en de holdings verzetten zich bij de
oprichting van buitenlandse firma's
in het Vlaamse land : reeds bij
tenminste vier grote buitenlandse
bedrijven hebben zij hun veto gesteld en langs de officiële administratie doorgedreven.

En onze Parlementairen ?
We moeten nu de begoocheling
niet koesteren dat onze volksvertegenwoordigers hier niets van afweten : maar zij getuigen van een
schandelijke lafheid. Zll mogen

herrie maken en parlementaire vragen stellen over vele kleine dingen,
om toch de indruk te wekken dat zij
met het Vlaamse volk begaan zijn.
Maar er Is een streep waar zlJ
nooit mogen overgaan, waar het taboe wordt en waar andere machten beslissen. En ze zwijgen...
waarom zouden ze ook spreken ?
Voor Iemand, die wat scherper toeziet, moet het opvallen hoeveel
gouden draadjes er van de banken
lopen n a a r de partijleiding, naar
de pers en n a a r het episcopaat.
Hoeveel
heren
volksvertegenwoordigers zijn er niet beheerder
In een maatschappij, die financieel van de banken en holdings afhangt.
De partij heeft daarenboven veel
geld nodig en het episcopaat ook.
De ver strekkende macht van het
grootkapitaal kan enkel omvergeworpen worden door een volksstro-

ming. Voor de tweede wereldoorlog
waren er in de pers, in de wereld
van de openbare mening onafhankelijke groepen, die sterk genoeg
waren om het machtsmisbruik van
de banken bijtijds aan de kaak te
stellen. Nu is het met onze democratie zover gesteld, en is de pers
al in zoverre gebonden aan adverterende firma's en aan partijen,
dat knoelerijen en machtsmisbruik
niet eens de weg meer vinden naar
de openbare mening en het volk,
alhoewel het machtsmisbruik nu
tienmaal sterker is dan voor de
tweede wereldoorlog.
De vorming van een politieke
macht en een politiek kader, dut
zich zelf kan behelpen en een rechtstreekse invloed heeft op de Vlaamse opinie Is de eerste voorwaarde
voor het verkrijgen van bloelende
ekonomische toekomst In Vlaanderen.
DAAROM DE VOLKSUNIE.

Randbemerkingen bij de Boerenbeioging
De reakties op de boerenbetoging
van vorige zaterdag waren nog al
eens bekijken.
Laten we eerst de betoging zelf
eens bekijken.
Wij hebben het aantal aanwezigen geteld : steekproeven hoeveel
boeren er per minuut voorbijkwamen, enkele malen herhaald, daarvan het gemiddelde genomen en
dan met de duur van de betoging
vermenigvuldigd. Zo kwamen we
aan 18.000 (tegen 12.000 voor de
jongste A.C.V. betoging. Toen zoals
nu schreef Het Volk 25.000). Achttien duizend is een hoog cijfer.
Een paar deskundigen in landbouwvraagstukken, voortdurend in
kontakt met de boeren, beweerden
dat met een degelijke propaganda
minstens 60.000 boeren te Brussel
zouden geweest zijn. Zij beschuldigden de Boerenbond van sabotage.
Natuurlijk hebben zij gelijk. Het
was niet de bedoeling van de Boerenbond er alles op te zetten, om
de boeren naar Brussel te brengen.
De betoging mocht niet mislukken,
want dan leed het gezag van de
Boerenbond eronder; zij mocht ook
geen overrompeling worden want
dan vreesden zij de boeren niet
meer in toom te kunnen houden.
De bedoeling van de betoging was
stoom af te blazen en het slecht
humeur, ja de wanhoop vaak, van
de boeren af te leiden en hun vertrouwen te behouden. Kortom de
klassieke geleide verontwaardiging
Het is de taktiek die ook In hot
A.C.V. gehuldigd wordt en die ook
bij de christelijke middenstand er
wel zal komen : trachten de oppositie tegen de regering Eyskens op
te vangen, door te proberen kunstmatig een onderscheid te maken
tussen de C.V.P.-ers in de regering
en de christelijk .sociale organisaties. Men denke aan het voorgaande van Renard en zijn blad t Gaache *. Zij willen hun leden behouden
door in eigen organisatie en bladen
de kritiek aan het woord ie laten
om die leden -lan de laatste -^i-eken
voor de verkieznigen weer de blinddoek voor te doen en ze naar de
C.V.P.-verkiezingsslachtbank te lelden. Om dit laatste te kunnen moeten i,e echter hun leden houden.

ganse groep boeren — wij hadden
de Indruk dat het Westvlamingen
waren — die duchtig skandeerden
« Eyskens - buiten ». Wij hoorden
dit ter hoogte van het Anneessensplein.
Er waren rumoerige groepen. Voor
de ondervoorzitter van de Boerenbond sprak in de Jacqmainlaan
werd de klassieke oproep gedaan
voor kalmte en waardigheid. Vele
boeren veegden er echter hun hielen aan en bleven tieren gedurende
gans de spreekbeurt.
Gretig ook grepen ze naar de duizenden strooibriefjes die onze propagandisten uitdeelden. Hun geloof
in de C.V.P. schijnt een geduchte
kfiak gekregen te hebben. Willen
ze niet volledig ten onder gaan,
dan wordt het ook tijd.

De betoging heeft in elk geval
aangetoond dat de boeren een
macht kunnen worden.
Zij zijn verkeerd gesindikeerd in
een organisatie die meer aan haar
handel en aan haar belangen in de
nijverheid denkt als aan de boerenbelangen, en kiezen voor een
partij die omdat ze vrijwel zeker
Is dat die stemmen vaste stemmen
zijn zich niet druk maakt om de
kritiek van de boeren. Ook nu nog
niet. Lazen we niet reeds in De
Standaard na de betoging dat de
landbouwprodukten niet in prijs
mogen stijgen omdat het een slecht
ogenblik is !
Voor de boeren is het Ofrenblik
niet slecht. Hen gaat het altijd
goed !
Men kent die argumenten.
Wij hebben de boeren voldoende
gewaarschuwd dal aHeen de Volksun e zi.''h aan h ni lol Interes.^oerde. Herinneren zij zich de C.V.P.propagaiio'a legen de sociali.stsn
die schreven da 125.000 kleine boeren moesten verdv/ijn^a ? Wat
heeft d? C V P.-voorzltter Lefèvre
t h a r s te Hi--r-lt cp h^t plaatsel.'jk
kongres van de C.V.P gezegd ? Dat
'^e!e boeren ;iet moeilijk hadden
en zouden verdwijnen. De C.V.P.
voert dus net soci.'^'istisch program
uit .' Over het jaanijks miljard aan
de boeren hceff hij niet meer gesproken. Zogt hij ook gelijk minister De Vleeschauwer : Ik ben de
De boeren zullen een paar klei- C.V.P. niet ?
nigheden krijgen omdat men na zo
Met de afgedwongen betoging
een betoging toch Iets moet doen. van zaterdag 11. zijn de boeren flink
Veel zal het echter niet zijn want begonnen hun belangen te verdediminister De Vleeschauwer aarzelt gen. Het mag echter slechts een
niet het te herhalen. Hij kan niet begin zijn. Zo ze niet voortdoen
instaan voor de C.V.P.-verkiezings- haalt die betoging niets uit.
beloften ! Wij hebben anders nooit
De boeren dienen voor nieuwjaar
gehoord dat hij zich tegen die be- voldoening te eisen of de bedreiloften verzette noch heeft hij de ging, op sommige plaatsen in de
stemmen voortkomend uit dit be- Kempen en in West-Vlaanderen
drog geweigerd en evenmin de geuit, uitvoeren. Geen lidmaatministerportefeuille.
schapsgeld meer aan Boerenbond
en C.V.P. Dan zullen ze voldoening
Ondertussen blijken ook de Boe- krijgen. En dan alleen. Omdat
renbondboeren woelig te worden. C.V.P. en Boerenbond dan pas zulNaast de toegelaten spandoeken len beseffen dat het gedaan is de
waren er heel wat waar de C.V.P. boeren uit te bulten en uit te zuihet duchtig van langs kreeg. En op gen.
het einde van de stoet was er een
Wlm Jorlssen.
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Weg met hel Unilorisme! Hoodioak van de Vlaams Nallonale Parlij
Het Is •verbazend hoe traag, In
dit land, de vlaamsgezinden tot
logische gevolgtrekkingen komen.
Hoe hardleers ze zijn, of is het
vrees voor de verantwoordelijkheid
van een meer consequente hou»
ding. die onze vlaams-doende
kleurpartljpolitlekers helet de lessen te putten uit sprekende voorbeelden ? Nemen wij het voorbeeld
van de V.T.B. (Vlaamse Toeristenbond). Een dertigtal jaren geleden
kenden wij slechts de « Touringclub de Belgique », waar alles ééntalig frans was en waar in de leiding, toen zeker niet, en nu nog
niet, veel plaats is voor VlaamseVlamingen. De pioniers van de

V.T.B, heoben niet de triestige metode aangewend van klagen, moties, protesten, enz., enz. om in de
unitaire Touring Club de Belgique,
tot voor de Vlamingen meer aanvaardbare verhoudingen te komen,
Biaar hebben onmiddellijk, toen
i-eeds, begrepen, dat in een unitaire
Belgische vereniging de Vlaming
ALTIJD de gedupeerde Is. Zij hebben daarom een eigen bond gesticht, die Vlaams is door en door
Pan laag tot hoog en van hoog tot
laag in al zijn geledingen. Het is de
bond van alle Vlamingen, waarop
wij tevens, ook in alle andere
Vlaamse aangelegenheden kunnen
op steunen en vertrouwen en door
rijn bestaan zelf ons daarzljn, als
volk, In binnen- en buitenland bestendig zien bevestigd.

nismen. Crolx-Rouge en nog enkele andere achterlijke FédérationsFederatles. Daar Ja het, dat de Vlamingen altijd de rol van knechten

en assepoes vervullen. Nu vraag ik
me af, daar, waar de gedecentraliseerde organismen zó heilzaam gebleken zijn, waarom dat ook niet
zou waar zijn voor het ganse staatsraderwerk ? Dat er hier en daar, In
't VI. land, naast eigen organismen
nog wel eens een aftands franskiljonse Cercle Médicale bestaat of
Iets dergelijks, bewijst alleen de
ongezondheid der Belgische toestanden, die het hebben gedaan
gekregen, dat sommige beschaamd
zijn voor hun afkomst. Deze beschaamde Vlamingen voor wie onze Nederlandse taal te min Is, worden in de huidige unitaire staat
•verheven tot de beste vaderlanders,
waar het Integendeel vulgaire renegaten zijn.
Deze kliek, samen met de verbeulemanste profiteurs van het regime gebruiken al hun Invloed,
opdat het zo blijven zou. Ook, omdat zij bii gezonde verhoudingen
van een volwaardig Waals, naast
een volwaardig Vlaams volk, dat
samen een sterke Belgische staat
zou kunnen vormen, hun valse

Men zou nu denken, dat na dit
sprekend experiment het bewijs schijn zouden moeten afleggen, om
Eou geleverd zijn, dat deze weg als van volksverraders die zij nu zijn,
te
komen
naar
him
de énig doelmatige en logische zou terug
oorsprong.
Deze
waarheid
te
vererkend en aanvaard worden. Waarschijnlijk zou dat overal elders het kondigen en de Vlaamse massa tot
geval zijn. In Vlaanderen is het deze normale denkwijze te overdat niet. Waarom ? omdat de Vla- halen en op te wekken tot gewetmingen broekschrijvers zijn (Pa- tigde rasfierheld, is vooralsnog de
ter Brauns stipte dit feit ook aan taak der VI. Nationale verguisden.
In de regering en aan het Hof
op het congres te Namen) die geen
verantwoordelijkheid durven op- zijn er nochtans genoeg, die wenemen. Dit zal wel voornamelijk ten, dat Vlaamse aanhankelijkheid
bedoeld zijn op de zogenaamde hechter is dan knechtengevlet.
De eerste Minister is slecht Ingeleiders, die méér volksremmers
rijn, dan volksmenners. De Vlaam- licht, wanneer hij beweert, dat de
se volksvertegenwoordiging, voor franskiljons in Vlaanderen zo'n
goede vaderlanders waren en zijn.
De volksverrader, de kruiper voor
een regiem, kruipt ook morgen voor
een ander. De gewone man In
Vlaanderen, die afkomst en traditie getrouw, ondanks alle verguizing en vervolging, achterultstelling en kleinering zich heeft gehandhaafd en meer en meer zal
handhaven Is een betere waarborg
zover zij die naam van Vlaamse ver- voor ons volksbestaan dan al de
dienen, zijn zozeer gebonden aan rest.
de Belgische unitaire staat, de
Geen enkel regime zal zich tekleurpartljen, waarin de Vlamln- gen deze drang naar gezonde vernlets te zeggen hebben, de Banken, houdingen kunnen blijven vei zettrusts, syndikaten, enz., enz., dat ten. Wij marsjeren naar een fedemen alleen van mannen met ka- rale herinrichting van deze staat
rakter en stalen wilskracht de no- en degenen die zich tegen deze
dige durf mag verwachten om deze mintmum-eis verzet, pleegt bewust
veelkoppige anti-Vlaamse draak te volksverraad. De jonge negerpoli- i
lijf te gaan. Nochtans hebben tiekers, waarover onze persfeniksen j
meerdere organismen, waaronder nogal eens kleinerend schrijven, I
zelfs officiële, bewezen, dat dit ge- blijken over meer gezond politiek
zond zelfstandigheldsprincipe, eer- doorzicht te beschikken dan onze
lijk toegepast, met veel meer vol- volksverdelende rood, geel en blaudoening werkt, ten bate van het al- we kwakzalvers.
gemeen welzijn. Vooral dient aangestipt, zonder al die wrijvingen,
die al de gecentraliseerde organisaties, onvermijdelijk wel bestaan.
In de eigen zelfstandige bonden
en groepen allerhande is de schuld
te zoeken van het nog te veel bestaande Vlaamse minderwaardigheidsgevoel, dat ons al zoveel onheil bracht.
In de eigen zelfstandige banden
en verenigingen, zie bv. het VI. Gereesheren verbond, de Bond der
kroostrijke Gezinnen, de VI. uitzendingen van het N.I.R. zelfs en
de VI. Televisie, daar wordt onze
Vlaamse waardigheid onderhouden
en hooggehouden. Vergelijk daarmede da bestaande unitaire orga-

De enige politieke hoopgevende
kracht in Vlaanderen Is de Volksunie. Al de anderen verkondigen
het geloof, zonder de werken. Daarom staat het beste deel van ons
Volk, het gezondste, het edelste,
het trouwste, het schoonste deel
bij ons.
Met de Volksunie ten strijde.
Sluit de rijen, treedt aan I I !
WATE.

(Verw)'ig)'
HET VOORSPEL VAN DE VLAAMS
NATIONALE PARTIJVORMING
De Vlaams natióhale partij Is niet
In 1919 geboren. ÏDoorheen de ganse
Vlaamse beweging vindt men reeds
het bewijs van pogingen In die zin
die echter niet konden slagen door
de ongunstige omstandigheden en
door een gemis aan politiek doorzicht van de Vlaamsgezinden.
Reeds bij haar begin was de
Vlaamse beweging erin geslaagd in
Vlaanderen een relatief Merke neiging te verwekken Het feit deed bij
de Vlaamsgezinden grote verwachtingen ontstaan Toen ze echter van
het terrein van de vlammende redevoeringen en de principiële vci klaringen nederdaalden binnen de realiteit van de politieke arena met
het doel hun programma ook in de
praktijk te verwezenlijken, moesten
ze inzien hoe machteloos ze in
feite waren. De steven werd gewend
naar de reaalpolltlek. Reeds toen
werd gedacht aan eigen partijvorming. Con.science was de kandidaat van een eigen Vlaamse lijst
in Antwerpen in 1852 en mislukte
op het randje De gedachte werd In

1861 weer hernomen toen de Antwerpse Meetingpartij, geleid door
Vlaamsgezinde katolleken en liberalen, er handig zou In slagen het
Vlaamse beginsel te koppelen aan
de tegenstand van alle Antwerpenaren om een fortengordel rondom
hun stad te laten bouwen. De eerste Vlaamse partij' slaagde erin in
stormpas de Antwerpse gemeenteraad te veroveren en te vervlaamsen en de eerste Vlaamsgezinde
volksvertegenwoordigers naar het
Parlement te sturen. Ondertussen
was reeds de strijd ingezet tussen
konservatieve katolleken en antiklerikale liberalen die in ongemene
scherpte gedurende dertig Jaar
heftiger zou oplaaien en een tussenpositie van de VlaamsgezLnden
moeilijk zou maken. Na enkele Jaren slaagden de staatspartijen er
reeds in de Vlaamse meeting te
.splijten en wat overbleef, werd met
verloop van jaren door de katolleke partij opgepeuzeld. In deze

voorwaarden meenden vele Vlaamsgezinden dat een realistische kijk
op de zaken hen dwong hun werking binnen het raam van de
staatspartijen te voeren en ze van
binnenin voor de Vlaamse beweging te veroveren. In de werkelijkheid der zaken werden ze er tot
moes gehakt en bijna kon men het
do^.enanr^l van de Vlaamse beweging fci:,zen.
De redding kwam ten slcUe van
de principiële Vlaamsgezinden, van
hen die buiten het partijwezen de
Vlaamse aktie hadden doorgezet of
die binnen de staatspartijen hun
ideologische opvattingen hadden
verdedigd zonder hun Vlaamse overtuiging te verraden en daarom o<5k
nooit ver in het partijkader waren
opgeklommen. Zij bleven gedurende dertig jaar in strak idealisme de bijna hopeloze Vlaamse strijd
verder voeren. Toen In 1884 de katolieke gedachte definitief het antiklerikalisme had verslagen, kon de
Vlaamse beweging weer groeien.
Vanaf 1886 werden opnieuw verscheidene Landdagen gehouden
waarop de financiële Vlaamsgezmden, zowel katolleken als liberalen,
niettegenstaande alle partijverbod
weer samenkwamen. De bittere
teleurstellingen, opgedaan In dertig Jaar strijd binnen de partijen,
zullen een eigen Vlaamse aktle

weer kracht bijzetten. De idee van
eigen Vlaamse partijvorming rijpt
weer. BIJ een huldiging van de
Vlaamse katolleke volksvertegenwoordiger Coremans door katolleke
en liberale Vlaamsgezinden, verklaart de liberaal Prayon van Zuylen In een ophefmakende redevoering dat katolleken en liberalen
moesten samenwerken in een eigen
Vlaamse partij « ten einde de
Vlaamse beweging te doen zegevieren over de oude, versleten Belgische staatspartijen ». Veel sukses
oogst hij niet, evenmin als een eigen Vlaamse partij die vanaf 1888
regelmatig bij iedere verkiezing te
Brussel opkomt : Het doet er weinig toe : de gedachte van eigen
Vlaamse partijvorming Is in gang.

groter deel van het Vlaamse volk
omzetten In Vlaamse politieke
macht en alzo het Belgische sta;!tsbestel steeds meer ombuigen la
Vlaamse richting.
'

Het plan zou op eerste zicht als een
onmogelijk vraagstuk werden aanzien. Het Vlaams nationalisme gaat
Immers regelrecht de strijd aan
met geweldige machten : de Belgische staatsmasjine en haar lange
traditie de machtige partijblokken
met hun eigen traditie, hun organisatorisch netwerk en hun alomtegenwoordige propaganda, daarnaast nog de steun die aan staat
en partijwezen wordt verleend door
de « machten » : de financieelekonomische grootmacht, de hogere
klcrus, en nog tal van minder invloedrijke, maar niet te minachten
machten. En daartegenover kan
de Vlaams nationale partij geen
enkele
machtspositie
plaatsen,
slechts een gebrekkige organisatie
en geringe financiële middelen,
zelfs niet de steun van alle Vlaamsgezinden, want velen leven In de
ban van staatsmacht, van partijwezen of van de « machten >.

Terwijl de partij-Vlamingen verder gaan binnen het Parlement
kleine stukjes Vlaamse wetten af
te knagen en de hoopvolle indruk
geven binnen enkele honderden
jaren meer tastbare Vlaamse resultaten te zullen afdwingen, verscherpen de principiële Vlaamsgezinden hun strijd bulten de partijen en beginnen ze, later geholpen door het Algemeen Stemrecht,
de Vlaamse gedachte binnen de
Vlaamse massa te dragen. Zij leggen in die jaren in taaie hardnekkigheid de brede grondslag van
waaruit de Vlaamse nationale partij later zal kunnen vertrekken. In
hun midden groeit — een tweede
onmisbare faktor voor de Vlaamse
Tegen die reusachtige en autopartijvorming — een Vlaams radl- ritair gestruktureerde partijblokkalisme, geboren uit de teleur- ken willen stormlopen, Is inderdaad
stlling van de aktie binnen de eenvoudigweg zelfmoord. Erin wilstaatspartijen. Vanaf 1900 biedt de len binnendringen, zoals de Vlaamsstrijd voor de Vlaamse Universl- gezinden uit de vorige eeuw, Is onverantwoorde dwaasheid. Maar hoe
machtig het partijwezen ook mag
lijken, toch heeft het ook zlJn feilen, zijn zwakke plekken, zijn
Achilleshiel. Kan men de zwakke
plekken van de staatspartijen vintelt het schouwspel van een radl- den en hen zijdelings aanvallen,
kale Vlaamse aktle die los van de dan wordt de strijd minder ongepartijen verloopt. Nog wordt het lijk. De twee feiten van de partijgroeiend Vlaams Nationaal gevoel struktuur zijn, enerzijds de volksIn bedwang gehouden binnen het soevereiniteit, het eerste beginsel
net, geweven door het Belgische van de demokratie, en anderzijds
partijwezen, maar bij de eerste ge- — tegenstrijdig genoeg — het parlegenheid moet het wel losbarsten. tijbelang zelf.
Het gebeurt tijdens de eerste
Wel slagen de partijen erin de
wereldoorlog. Dan zal René De
Clercq het Vlaams nationaal openbare mening door een almachgevoel losschrceuwen in zijn ver- tige propaganda in grote mate op
sleeptouw te nemen, te beïnvloeden
zen :
en naar eigen inzichten te kneden,
« Wij, Vlamingen, wij haten
maar uiteindelijk kunnen ze de
de slechtste staat der staten,
volkswil toch nooit helemaal uitdie 't beste volk geschonden heeft schakelen zonder terzelfdertijd de
en honderd jaar van leugen
demokratie zelf te vermoorden. Ia
leeft. > zekere mate kan de openbare meEn a?n het IJzerfront schrijft ning toch nooit helemaal aan banaalmccjenJcr Van der Meulen deze den worden gelegd en moeten de
Vlaams nationale belijdenis : * Ver- partijen ermede rekening houden,
ondersteld dat de bestuurlijke hoe weinig het dan ook zij. In descLciding met het Belg.'sch belang ze voorwaarden kan de Vlaams naniet verenigbaar is, doch dat daar- tionale partij toch nog altijd trachin de enige redding ligt voor Vlaan- ten de volksopinie In Vlaanderen
deren, dan dient ze toch toegepast; bewust te maken van de Vlaamse
want we zijn eerst Vlaming en dan achteruitstelling, ze de rechtvaarBelg; Vlaming zijn we door de na- digheid van de Vlaamse strijd doen
tuur en van Godswege; Belg zijn lnzie.n. Zo de propaganda van de
tegenstanders tienmaal sterker kan
we enkel door politiek verband ».
De Vlaams nationale Idee is nu doorwegen, kan zij daartegenover
volledig doorgebroken. Voor haar is het machtig wapen van de waarer geen plaats meer in de Belgi- heid van haar streven plaatsen en
sche staatspartijen. Enkel in een
eigen Vlaams nationale partij kan
ze nog haar-uitdrukking vinden en
haar weg. Zo zal in begin 1919 de
Vlaams nationale partij geboren
wor4en.
DE WERKING VAN ÖE VLAAMS
NATIONALE PARTIJ
De grondstelling van het Vlaams
nationalisme is eenvoudig. Het wil
door Vlaams nationale partij vorming het Vlaamse volk uit het zog
van de staatspartijen trekken die
steeds de Vlaamse volkswil hebben ontkend en uitgeschakeld. Het
wil door Vlaams nationale partijvan het Vlaamse volk, bedrogen en
misleid door meer dan een cento
valse partijpropaganda, terug de
ware weg naar Vlaamse heropstanding tonen. Het wil langs de eigen
Vlaamse partljvormlng een steeds

kan zij, tegen alle propaganda In,
het Vlaamse volk — of een deel ervan ten minste — voor de Vlaamsgezinde gedachte winnen. Reeds de
Vlaamsgezinden uit de 19de eeuw
waren er in gelukt een brede
Vlaamsgezinde stroming in Vlaanderen te verwekken en, hierop
steunend, hadden ze getracht
druk uit te oefenen op de staatspartijen. Verkeerd was echter hun
taktisch Inzicht geweest : niet de
Vlaamse beweging had de partijen
veroverd, maar de partijen de
Vlaamse beweging.
(Vervelg in volgend munmer)
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HET VRAA6STUR VAN DE SCHADEVERGOEDINGEN
Door onze volksvertegenwoordiger Mr. F. Van der Eist werd een wetsvoorstel ingediend betreffende de schadevergoedingen aan de staat. Wij
laten hierbij tekst en toelichting verschijnen. Wij hopen dat die C.V.P.
die de incivieken in woord en schrift het ongedaan maken van de schromelijke onrechtvaardigheden van de repressie voorspiegelen de moed zullen hebben eindelijk hun komedie stop te zetten en konsekwent ook die
gedachten in daden 2ullen omzetten in het parlement. Ze hebben alvast
de gelegenheid dit wetsvoorstel van Mr. F. Van der Eist te steunen of zo ze
dit liever hebben het wetsvoorstel voor eigen rekening over te nemen. Dan
zal Mr. Van der Eist hen steunen.
We laten hierbij het wetsvoorstel en de interessante toelichting volgen :
WETSVOORSTEL
tot machtigmg van de Minister van
Financiën om kwijtschelding of
vermindering te verlenen van het
bedrag
der
schadevergoedingen
toegekend aan de Staat wegens
inbreuk op de bepalingen van
Hoofdstuk II, Titel I, Boek II van
het Strafwetboek
TOELICHTING
Mevrouwen, Mijne Heren,
Het probleem gesteld door de
schadevergoedingen toegekend aan
de Belgische Staat wegens feiten
van incivisme blijft, nu vijftien Jaar
na de oorlog, noch steeds onopgelost. Reeds in maart 1949, meer dan
tien Jaar geleden, dienden de heren De Gryse, Lefère e.a., een wetsvoorstel In tot oplossing van dit
probleem in een geest van rechtvaardigheid en billijkheid. (Doe.
259). Vervallen door de kamerontbinding werd het in. augustus
1949 terug ingediend, besproken en
goedgekeurd in de commissie voor
de Justitie.
Terug vervallen door de kamerontbinding van 1950 werd het voor
de derde maal Ingediend In augustus 1950. (Doe. 158.) In de commissie voor de' justitie werd het op-,
nieuw goedgekeurd en wel met 17
stemmen tegen 2. (Verslag Char- '
pen tier, doe. 322). Pas meer dan
een jaar later, In juli 1952, werd
het, reeds gedeeltelijk verminkt en
beperkt In 21jn draagwijdte, gestemd door de Kamer met 100 stemmen tegen 85 bij 4 onthoudingen.
In de Senaat werd het behandeld door de commissie voor de
justitie In juni 1953 doch verworpen met 9 stemmen tegen 7 bij 2
onthoudingen. Nog werden amendementen ingediend om het verder
te vermiinken, maar het werd nooit
In openbare vergadering behandeld.
AanvankeUjk, in 1949, was men
praktisch eensgezind over het voorstel In zijn meest verstrekkende
vorm. Achterai werd het verworpen toen het reeds zodanig verminkt was dat er haast niets meer
van overbleef. Dit was het result a a t van een hetze-campagne die
met redelijkheid, rechtvaardigheid
of billijkheid geen rekening hield.
Sedert werd geen enkele poging
meer gedaan om dit probleem op
te lossen en alhoewel de huidige
regering de indiening van een
wetsontwerp aangekondigd heeft,
blijft dit uit.
WIJ hebben het daarom nuttig
geoordeeld zelf het Initiatief te nemen en een nieuw wetsvoorstel In
te dienen.
Aanvankelijk heeft de Belgische
Staat zich niet aangesteld als burgerlijke partij voor de krijgsgerechten bij de behandeling der
zaken van z.g. incivieken. Pas n a
een zekere tijd heeft de Belgische
Staat beslist zich aan te stellen als
burgerlijke partij en schadevergoeding te eisen. Evenwel niet in
alle zaken : in sommige wel, in
andere niet volgens zekere richtlijnen die volstrekt niet van aard
waren om willekeur uit te sluiten.
Ingevolge de geest eigen aan de
krijgsgerechten
in die periode
vroeg en bekwam de Staat-burgerlijke partij meestal reusachtige bedragen, die in 80 % der gevallen
het vermogen van de betichte verre
te boven gingen, j a dikwijls zijn
tegenwoordig én toekomstig vermogea in zover dat hij nooit ion

hopen deze bedragen te kunnen afbetalen.
Zoals senator Ancot, verslaggever
van de commissie voor de Justitie
van de Senaat, vaststelde kwam dit
neer op een echte verbeurdverklaring van het vermogen en meer
nog. Welnu onze Grondwet verbiedt uitdrukkelijk de verbeurdverklaring der goederen.
Deze rechtspraak was juridisch
2eer aanvechtbaar : de Staat leverde noch het bewijs van de omvang der schade die hij door toedoen van de betichte zou geleden
hebben, noch het bewijs van enig
oorzakelijk verband tussen de feiten die betichte ten laste gelegd
werden en de zgz. geleden schade.
Deze veroordelingen berustten op
louter willekeurige gronden van
appreciatie.
Later hebben burgerüjke rechtbanken, tot wie de Staatburgerlijke
partij zich In sommige gevallen
wendde, de Staat eenvoudig afgewezen of hem 1 frank 'schadevergoeding toegekend.
Het wordt niet betwist dat de
rechtspraak Inzake schadevergoedingen aan de Staat de grootste
tegenstrijdigheden vertoont en gekenmerkt is door grote schommelingen volgens de plaats «n de tijd.
In het verslag van de heer Charpentler namens de commissie voor
de justitie werden destijds enkele
voorbeelden
aangehaald.
Een
« blokleider > van h e t V.N.V. werd
in 1945 veroordeeld tot 200.000
frank schadevergoeding aan de
Staat. Een jaar later zag de Belgische Staat ervan af zich nog aan
te stellen als burgerlijke partij In
dergelijke gevallen.
Een officier die deel uitgemaakt
had van de « Luitenant De Windekring > werd in 1945 veroordeeld
tot 500.000 frank schadevergoeding.
Enkele Jaren later werden officieren die deel uitgemaakt hadden
van deze kring niet meer vervolgd.
Deze voorbeelden kunnen gemakkelijk
vermenigvuldigd. worden.
Men mag in dit verband gerust
spreken van schreeuwende onrechtvaardighedmen, waaraan tot nu toe
niet verholpen werd.

Daartegenover staat dat men
wel de economische collaborateurs
ter hulp gesneld is : reeds in 1948
werd bij besluit van de Regent een
Commissie ingesteld om advies uit
te brengen in verband met de verbeurdverklaringen van
ongeoorloofde winsten uitgesproken door
de krijgsgerechten ten einde deze
uitspraken te herzien en te milderen ! De fiskale geldboeten werden
eveneens herzien, kwijtgescholden
of verminderd door de minister van
financiën.
De praktische
onmogelijkheid
waarin de Staat zich bevond om in
de grote meerderheid der gevallen
de toegekende bedragen te innen,
leidde uiteindelijk tot de procedure
der transacties of dadingen. Evenwel was deze procedure, naar het
oordeel van het Rekenhof, slechts
mogelijk wanneer de Staat te doen
had met een insolvabele schuldenaar en er dus belang bij had ten
minste een deel van zijn schuldvordering te innen. In een groot
aantal gevallen werden aldus dadingen gesloten, door de minister
van financiën op advies van zijn
administratie zonder tussenkomst
van enige commissie.

Het blljlt echter een feit dat de
personen die niet onvermogend waren hetzij gans h u n vermogen zagen te gelde maken en toch nog
schuldenaar bleven van de Staat,
hetzij nog steeds onder sekwester
staan met al de moeilijkheden en
gevolgen die eruit voortspruiten.
Het Is duidelijk dat geen rechtvaardige oplossing mogelijk is zonder dat de minister van financiën
In df mogelijkheid gesteld wordt
al Sfeze gevallen te herzien.
Een beperking tot de nog h a n gende zaken zou een nieuwe onrechtvaardigheid zijn : aldus zouden diegenen die, dank zij hun invloed of de Invloedrijke relaties
waarover zij beschikken tot nu toe
de uitvoering van het vonnis konden tegenhouden bevoordeeld worden, terwijl de kleine lieden wiens
inboedel en enig huls openbaar verkocht werd definitief benadeeld
zouden blijven. Zo ook diegenen die
te goeder trouw en veelal met financiële hulp van familieleden of
vrienden hun schuld Integraal betaalden.
Een afzonderlijk probleem stellen de dadingen die gesloten werden, hetzij vóór hetzij na een veroordeling. De rechtvaardigheid eist
nogmaals dat deze gevallen niet
zouden uitgesloten worden van de
toepassing der wet : Inderdaad
werden deze dadingen onder druk
gesloten, onder de bedreiging hetzij met vervolgingen hetzij met
dwanguitvoering. Bij het sluiten
der dadingen, vooral na gerechtelijke uitspraak, werd alleen rekening gehouden met de vermogenstoestand van de belanghebbende,
maar geenszins met de < ratio legis > van huidig wetsvoorstel.
Het juridisch karakter van de
dading brengt of. evenwel mede
dat een herziening slechts mogelijk is mits akkoord van de belanghebbende. Het toepassingsgebied
van de wet zal zich dus in princiep
uitstrekken tot alle gevallen van
schadevergoeding aan de Belgische
Staat toegekend uit hoofde van
incivisme; zoals het genaderecht
zich uitstrekt tot alle veroordelingen en aangewend werd om de
tegenstrijdigheden en schommelingen van de rechtspraak der
krijgsgerechten enigszins te normaliseren. Is het nodig een commissie op te richten om aan de
minister een al of niet bindend
advies te geven ? Wij menen van
niet. Ook voor de toepassing van
het genaderecht bestaat er geen
commissie. Honderden
dadingen
werden zonder tussenkomst van een
commissie door de n.inisters van
financiën gesloten op advies van de
administratie. Terecht werd er op
gewezen dat een commissie die
een bindend advies zou verstrekken
onverenigbaar is met de politieke
verantwoordelijkheid die de minister voor het parlement draagt voor
al zijn daden. Vermits dus de verantwoordehjklieid bij de minister
ligt en bij hem alleen, moet men
hem vrij laten in zijn beslissingen.
Hij kan dan het advies inwinnen
van de instanties die hij wenst te
raadplegen.
Is het wenselijk in de wet de
criteria op te sommen die in acht
dienen genomen te worden bij de
behandeling dezer gevallen ? Zowel
in de commissie voor de justitie
van de Kamer als in deze van de
Senaat was men het praktisch eens
over deze criteria :
— de strafrechtelijke
ling en de eventueel
genademaatregelen;

veroordeverleende

— de verschillen in de rechtspraak der krijgsgerechten en gewone rechtsmachten;
— de vermogenstoestand van de
schuldenaar, alsmede zijn familiale
en sociale toestand; "
— de belastingsbetalingen
en
verbeurdverklaringen waardoor de
belanghebbende reeds
getroffen
werd

In het verslag van de heer Charpentler worden zij samengevat als
volgt : < de begrippen van billijkheid, gelijkschakeling, menslievendheid, de overwegingen van maatschappelijke aard i. (Doe. 322,
1950-1951, blz. 2.)
De meningen over de wenselijkheid deze criteria al dan niet in de
wettekst zelf op te nemen verschilden echter. De meeste leden
vonden dit overbodig en wezen er
o.m. op dat er geen criterium werd
bepaald toen artikel 123ter van het
Strafwetboek bij de wet van 7 juni
1948 gewijzigd werd. Alhoewel wij
geen principieel bezwaar hebben
tegen een opsomming der toe te
passen criteria in de wettekst menen wij dat dit overbodig is.
Gedurende al deze Jaren hebben
de veroordelingen tot schadevergoeding zwaar gewogen op al diegenen
die er door getroffen werden en
gans hun gezin. Vooral na h u n
vrijlating, wanneer zij een nieuwe
broodwinning moesten vinden of
opbouwen om te voorzien In hun
levensonderhoud en dat van hun
gezin was dit veelal een grote hinderpaal. Dit blijft nog steeds het
geval. Deze toestand is in strijd
met onze Grondwet, met de grondbeginselen van ons recht, met de
rechtvaardigheid en de billijkheid.
Het is tijd dat er een einde aan gesteld wordt en dat dit probleem nu
eindelijk een oplossing zou krijgen.
F. Van der Eist.

WETSVOORSTEL
Eerste artikel.
De Minister van Financien 'k.m
gehele of gedeeltelijke kwijtsc'ielding of terugbetaling verlenen van
de schadevergoeding toegekend aan
de Staat wegens inbreuk op de bepalingen van Hoofdstuk U, Tilfj I,
Boek II. van het Strafwetboek.
Art. 2.
In de door een dading beeinaiuüe
gevallen en in alle andere definitief afgehandelde gevallen dienen
de belanghebbenden of hun rechtsopvolgers een verzoek tot herziening tot de Minister van Financien
te richten binnen de tennijn van
één Jaar te rekenen van het van
kracht worden van deze wet.
Art. 3.
Artikel 210 van het Wetboek der
registratie-, hypotheek- en griffierechten wordt toepasselijk gemaakt
op de gevallen van kwijtschelding
of vermindering van de in het eerste artikel bedoelde schadevergoeding. Voor de toepassing van die
bepaling wordt de beslissing van de
Minister van Financiën
gelijkgesteld met de In kracht van gewijsde gegane rechterhjke beslissing, waarbij een vroeger vonnis
of arrest geheel of gedeeltelljls
wordt tenietgedaan.
F. Van der El«|,

ZUID-AFRIKA

Immigrant brengt opschudillng teweeg
Hoewel Zuid-Afrlka een souvereln en onafhankelijk land Is, Is de
Britse Koningin In naam nog Koningin van Zuid-Afrika. Dit brengt
eigenaardige omstandigheden mede, vooral omdat het land zich snel
in de richting van een republiek
beweegt.
Vele Nederlandse en Vlaamse
immigranten hebben zich geheel
en al met het republikeinse streven van de Afrikaners vereenzelvigd, en evenals in de tijd van Paul
Kruger spelen deze immigranten
een actieve rol in de politiek van
het land.
Nu bestaat er in Zuid-Afnka een
oude wet, dat elke immigrant die
zich laat naturaliseren (Unie - burger wordt) een dubbele eed van
trouw moet afleggen, namelijk aan
Elisabeth II, Koningin van ZuidAfrika en aan het land zelf.
Voor republikeinsgezinde immigranten is dit een grote moeilijkheid. Wel hebben juristen uitgemaakt, dat die eed van trouw aan
de Koningin in wezen niets anders
is dan een eed van trouw aan ZuidAfrika, die automatisch overgaat
in een eed van trouw aan de pre.sident, wanneer het land een republiek wordt, maar een dergelijke
Juristische spitsvondigljeid kan vele immigranten toch niet bevredigen.
Het eigenaardige van alles was
nog dat de meeste Afrikaners tot
dusver niet eens wisten dat er nog
zo 'n wet bestond.
Verleden week kwamen zij er
echter achter, toen een Nederlandse immigrant, de Heer P.W.C.A.
Bourquin tijdens een naturalisatie-plechtigheid tegen het afleggen
van die eed protesteerde. Op dat
moment leverde zijn protest niet
veel op want of hij wilde of niet,
de eed afleggen moest hij.
De andere dag echter, was er
geen koerant in de Unie van ZuidAfrika — Afrikaanse of Engelse —
die niet enige aandacht aan het
geval schonk.
De Afrikaanse regeringsbladen
eisten terstond van de Minister van
Blnnenlandsa Zaken dat hU de be-

woording van de eed zou verande**
ren terwijl de Britse bladen n a tuurlijk aan de kant van Elisabeth
n staan (op zichzelf al een dwaze
benaming, want er heeft nog nooifl
een Elisabeth I van Zuid-Afrika
geleefd).
Behalve het lelt, dat hr. Bourquin plotseling roem heeft verworven, heeft hij in Zuid-Afrika
een nieuwe politieke strijd ontketend. Wie de overwinnaar zal zijn
staat wel reeds vast.
De Nationalistische Minister van
Binnenlandse Zaken kan moelliik
anders dan zijn pers en zijn klezera
tevreden stellen, al gaat de Engelse
pers ook hoe erg te keer.
Dat het vuurtje warm blijft, zorgen Vlaamse en Nederlandse Immigranten wel voor want er zijn n u
met elke naturalisatle-plechtlgheid
protesten tegen de eedd van trouw
te verwachten.
De Heer Bourquin heeft ZuidAfrika met zijn optreden een dubbele dienst bewezen.
Ten eerste bestaat de mogelijkheid dat er als gevolg van zijn protest weer een band met Brlttanje
wordt doorgeknipt en voorts heeft
hij aangetoond, dat niet alle
Vlaamse en Nederlandse Immigranten renegaten zijn die hier h u n
taal en kuituur verloochenen door
naar de Engelsen over te lopen.
Dit bewijzen de honderden b i j valsbetuigingen, die hij van Nederlandse en Vlaamse immigranten
ontvangt.
Natuurlijk komen er van Engelse
kant woedende protesten tegen zijn
optreden, soms in de vorm van
anonieme brieven en
telefoonoproepen.
Engelse briefschrijvers in koeranten hebben hem zelfs al als n a zie uitgekreten, maar jammer voor
hen, heeft dhr. Bourquin als gast
van de nazie-regering in een concentratiekamp gezeten, zodat die
< Engelse ^ vlieger niet opaat.
De briefschrijvers hebben er
slechts mee bereikt dat vele immigranten die nog Engelsgezind waren, zich nu van de Engelsen afwenden.
Dit versterkt dus nog de VlaamsNederlandse-Afrlkaanse saamhorigheid.
Jan van de Graaf

-—
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Waar is het Kristendom ?
We verzoeke» hierbij onze lezers nogmaals korte brieven in te
zenden. Terzelfdertijd herinneren we eraan dat de redaktie geen gedichten opneemt. Onze lezers mogen ons verder rustig lange brieven
schrijven, zo ze niet verlangen dat we ze opnemen. Willen ze hun
brieven wel geplaatst zien, laten ze die dan kort maken en kruimig.

De Volksunie en het Leger

W i j vragen meer dan dat

Iedereen weet dat de ideale toestand zou zijn : geen leger en besteding van de thans aan landsverdediging verspilde middelen aan
nuttige sociale en ekonomische uitgaven.

Soms voelt men werkelijk goed
dat de zestiende eeuw voor heti
Vlaamse volk een geweldig verlies
aan Intellektuële en morele krachten heeft betekend. De durvers, de
vri^moedigen, de idealisten werden
toen bij duizenden vermoord of
hebben onze streken verlaten om
andere volkeren hun gaven te
schenken.
Men voelt dat bv. als men de
vreesachtigheid en het geschlpper
vaststelt bij onze geestelijke, sociale en politieke leiders, bij onze
joernallsten en bij onze zakenlui.
Ze zijn te braaf, men zou haast
zeggen te laf, om moedig vooraan
te treden.
Hun geest vinden wij weer in onze bladen, die bij het minste gegrol van hogerhand
achteruitkrabbelen en fezelen van waardige
houding en passend optreden.
Deze bladen volgen nooit zo'n
strakke lijn als bv. de Waalse bladen doen. Soms springen ze schijnbaar vinnig voor onze belangen in
de bres, maar almeteens houden ze
op. Wat ze vandaag wit noemden
wordt dan morgen zwart genoemd.
Wanneer ze vandaag dreigen het
been stijf te houden, vervallen ze
's anderdaags in de klassieke lamlendigheid.
Dat alles doet schamel aan en is
vernederend voor de medewerkers
van dergelijke bladen.
Soms wordt met verbetenheid
een bepaald doel nagestreefd en
dan stellen we vast dat het meestal
is als er voor één of andere ambtenaar een kans op benoeming
aan vasthangt. Eens die benoeming
in de wacht gesleept. Is de strijdlust uit de krant verdwenen en de
pas benoemde bewijst dan ook dat
hij enkel tot de moedige verdedigers van eigen belangen behoortVoorbeelden ? Jan Boon van het
N.I.R., waarvan wij enkele weken
geleden vernamen dat hij sedert
een benoeming, die hij dank zij de
Vlaamse Beweging bij het N.I.R.
'verwierf, nog steeds niet de moed
had gevonden om ook Nederlands
te doen gebruiken in de kommissies waaraan hij deelnam. Hij
heeft tot heden nog niet kunnen
bekomen dat de Nederlandse uitzendingen even ver in het buitenland kunnen gehoord worden a's
de Franse. Een Vlaming die zijn
land verlaat kan wel Brussel Frans
horen, maar Brussel Nederlands
zoekt hij te vergeefs.

Helaas ! als realisten weten wij
m a a r al te goed dat zoiets bij de
huidige stand van zaken niets anders is dan een IJdele droom.
De houding van de Volksunie ten
overstaan van het Leger werd op
het kwigres van 1957 zeer bondig,
maar ook zeer goed uiteengezet
met volgende besluiten :
.— ormilddellijke vermindering van
de dienstplicht en geleidelijke
afschaffing ervan;
,

vorming van een doeltreffend
en goedbetaald beroepsleger.

DAT
gezond
tij, die
gelijke

was de redenering van het
verstand en enkel een parvolledig vrij staat, kan dertaal spreken.

De Volksunie heeft nu in de persoon van Luitenant-Generaal Beernaerts een onverdacht medestander
gevonden.
Zoals uit « La Dernière Heure "
van 10 november 1959 blijkt is hij
ook voorstander van de afschaffing
van de dienstplicht en van een modern d.i. doeltreffend en een goedbetaald beroepsleger. Hij beweert
- ^ en dat schreef de Volksunie
reeds menigmaal — dat het behouden van Belgische troepen in
Duitsland de vrucht is van persoonlijke prestigepolitiek (o.a. van
de beruchte Generaal Piron) zoals
de 24 maandendienst ook niets anders was dan een poging van enkelen (o.a. Van Zeeland) om bij het
ekonomische rijke nonkeltje Amerika in het gevlei te staan.
Generaal Beernaerts noemt ons
leger een waterhoofd en de manier
waarop Gilson bezig is dat waterhoofd te bewerken zal dat zieke lichaamsdeel nog doen zwellen. De
uitvinding van die NAVO-vrijwilligers, het in leven roepen van de
kommissie « Leger-Ekonomie » eh
« Leger-Jeugd » zijn bevliegingen,
die geen werkelijke zuivering met
zich zullen brengen en die ons geweldig duur zullen kosten.
Waar het mes van Gilson moest
gesneden hebben daar snijdt het
niet. De plaats waar dat mes moest
kerven, was in al de kazernes van
Brussel, waar bijna half ons beroepsleger als een mierenhoop bijeengetrost zit om formulieren te
scheppen en een parasietenleventje
te slijten op onze ekonomie.
Van de zogenaamde reorganisatie van het departement, die had
moeten uitgroeien tot een verplaatsing naar aktieve eenheden
van honderden flinke officieren en
beroepsmilitairen en tot een vorming van een waarachtig « departement ». is niets In huls gekomen
tenzij wanorde en het scheppen
van nog enkele betrekkingen van
militaire direkteur, hoger dlrekteur, administrateur - generaal en
dies meer.
Generaal Beernaerts weet dat
alles, want hijzelf heeft pogingen
aangewend om de Augiasstal te
zuiveren. Op zeker ogenblik kwam
hij tot de vaststelling dat het gebruik van militaire specialisten —
droom van een zekere kolonel Hariga — op sommige plaatsen een
ware geldverspilling was voor de
staat. Het verschil tussen het rendement van burgerlijk personeel en
dat van militair personeel in statische - diensten — technische en
administratieve — was bijna de
helft ten voordele van het burgerlijk personeel ! De bezoldiging van
h e t burgerlijk personeel was daarbij nog ruim 20 % goedkoper. Het
verslag, waaruit deze zaken duide111 k, bleken werd begraven l
F. D. - Vilvoorde.

V. - Brussel.

Het sterkste in deze geschiedenis
ia dan nog wel dat de eentallgfranssprekenden dat allemaal als
zeer normaal vinden.
Eender waar zij komen, worden
zij immers goed onthaald. In de
kommissies waar zij zetelen, volstaat het immers Frans te kennen,
want de Vlamingen zullen wel bukken en geduldig mee Frans praten.
Welke Vlaming, die nog een beetje fierheid en gezond verstand
heeft, ziet niet in dat zoiets niet
kan blijven duren ?
Steenezels zouden wij zijn, indien
wij dergelijke toestanden bleven
aanvaarden. Op de geduldig bukkende rug van de Vlamingen teren
de franskiljons, hangen de patriot
uit en durven ons voor fanatlekers
ultsc>ielden, als we eisen dat het
onrecht moet gedaan zijn.
En '• ^e kan het gedaan geraken ?
Slechts op één manier : door baas
te worden In eigen huis l
Vlaams Officier.

Zwitserland wijst ons de
weg
Het reuzenrijk Oostenrijk-Hongarie viel in morzels vaneen, omdat
men er te laat een einde stelde aan
de verduitsende centralisatie. De
andere taalgroepen waren er zo
verbitterd dat ze met liefde en zonder tranen te storten het keizerrijk zagen uiteenvallen, om eindelijk eens hun eigen leven te kunnen aanvangen. Is het dat wat men
In België ook hoopt te bereiken ?
Of wenst men, dank zij wijs staatsmanschap, het gelukkige voorbeeld
van Zwitserland te volgen ? In de
grootste harmonie leven In dat land
vier taalgroepen samen en hun liefde voor de Staat Zwitserland Is niet
denkbeeldig, want die staat is werkelijk een moeder voor hen allevier. Federalisme ligt aan de
basis van dat vreedzaam samenbestaan en aan hen. die in de Staat
België meer zien dan een wingewest, raden we aan dat voorbeeld
te volgen. Geef ons federalisme en
laat ons vrij met onze middelen en
volgens onze smaak elk ons potje
koken. Daarbij zal zowel Brussel a)s
Vlaanderen en Wallonië baat vinden.
P.

w.

Hasselt.

Is naastenliefde niet de grondslag, waarop het kristendom gebouwd i s ? De woorden vergiffenis,
verzoening, medelijden, barmhartigheid, staan in hoofdletters op
elke bladzijde van h e t evangelie geschreven; leeft het kristendom van
die woorden ? Is het kristendom In
het Vlaanderen van de twintigste
eeuw meer dan een eentonig, levenloos, pralerlg woordenspel? Is haar
kracht, in Vlaanderen, nog iets
méér dan een verstarde, traditionele verworvenheid ? De spreekwoordelijke, Vlaamse vroomheid is
niets anders meer dan een erg gehavende en uitgeputte middeleeuwse bruidschat. Heeft de geestelijkheid iets gedaan om ze te vrijwaren, te behoeden, aan te wakkeren, te voeden ?
Ook de godsdienst maakt deel uit
van de kuituur van een volk; maar
dan hoeft die godsdienst de taal te
spreken waarin dat volk denkt en
bidt, werkt en schept; als een japanner een madonna schildert is
bet een japanse; toen Goethe dichtte, was zijn ziel duits. En waar was
de hogere geestelijkheid,
toen
Vlaanderen geestelijk, moreel en
ekonomlsch In zijn winterslaag
lag ? Waar was ze, toen een handvol sterke, bewuste Vlamingen ons
volk geleidelijk heropbeurden uit
hun geestelijke en stoffelijke ellende ? Waar, toen edele priesterfiguren als Gezelle, Verriest en Verschaeve hft Vlaams kristendom
nieuw bloed inspoten ? Zwijgend.

Koodkreal voor onze Hoplelers!
In de folklore wordt de wind die
schadelijk is voor de hopteelt verpersoonlijkt door de figuur van de
hopduivel.
Dit jaar en met redenen heeft de
C.V.P.-mlnister van Landbouw zich
deze roe toegeëigend.
Hier de triestige'~balans van deze
uitsluitende vlaamse teelt.
1 ha. brengt ongeveer 8.500 kgr
groene hop voort, dit beantwoordt
aan 1.800 kgr droge hop.
De belastingen nemen aan dat
de onkosten hiervoor bedragen,
67.000 F. voor planten - sproeien materiaal - bemestingen - enz. 4de pluklonen (5 F. voor 1 kgr groene hop) dus ongeveer 43.000 F. totaal per ha. 43.000 1 67.000 -110.000 F.
Op dit ogenblik krijgen onze hopverbouwers MET VEEL MOEITE

Zonder ons geduld stuikt
BcSgië ineen
Op een tu.ssenkcmst van een
Volksvertegenwoordiger die er zich
over bekloeg dat de bezoekers bij
een militaire dienst steeds ontvangen ,werden door een Kolonel, die
geen treffelijk gesprek In onze taal
kon voeren, antwoordde men als
volgt :
»
>
»
>
»
»

« Deze .officier is inderdaad
franstallg, maar zijn sekretaris
— een adjudant — is nederlandstalig en kent de tweede
landstaal. Hij wordt belast met
het ontvangen van Vlaamse bezoekers. »

Ge ziet : het leger was weeral
gered en er hing geen vuiltje aan
de lucht, want die goede adjudant,
die veel slimmer was dan zijn Kolonel, speelde vertaalslaaf en hielp
zorgen dat het legerraderwerk,
waar zijn eentalig Kolonel driemaal
meer verdiende dan hij, rechtbleef.
Als nu al de militairen en de
rijksambtenaren, die op die manier
de Belgische administratieve diensten op gang houden van vandaag
op morgen niets deden dan hun
plicht, d.w.z. enkel het Nederlands
gebruikten, dan stuikte gans het
Belgisch administratief kaartenhulsje In elkaar.

yfVK^e
DE WESTVLAAMSE ARÜEIDERS :
KAMPIOENEN DER SUKKELAARS!
Uit « Recht en Plicht », blad uitgegeven door het Algemeen Vlaams
Vakverbond
(Lokaal
Pletinckxstraat 28, Brussel) geven wij onderstaand pittig artikel, dat werkelijk
nagels met koppen slaat.
De borinagegewelddaden moesten
het land in rep en roer zetten om
nog eens de schandalige arbeidsvoorwaarden en toestanden der
Vlaamse arbeiders in het licht te
zetten. In het parlement kregen,
speciaal de Westvlaamse arbeiders,
een beurt. Die beurt was een urenlange aanklacht, m a a r het bleef
sedertdien bij die aanklacht !
Voor duizend walen en vijfduizend vreemdelingen moest ten spoedigste een oplossing worden gevonden voor hun toekomstige werkloosheid. Voor de honderdduizend
Vlaamse
werklozen,
waaronder
vijfendertigduizend .^estvlamlngen,
een belofte,en het, ^^i er,,bij. geble-

laks, zelfgenoegzaam en volksvreemd, knusjes verborgen in een
zwarte toga; ongenaakbaar, taboe
voor de klacht van een verknecht
volk. Waarom ? Waarom verraden
ze zichzelf en hun volk en laten ze
zich oplossen in onterende verfranslng ? Uit snobisme ? Uit kortzichtigheid.
Onze geestelijkheid heeft een
schitterende gelegenheid om Krlstus op de kansel te laten komen en
te laten spreken over vergevingsgezindheid en verzoening, twee
woorden die sinds jaren één enkel
woord dekken : AMNESTIE. Is het
een profaan, ontheiligend woord,
een vloek in het huls van Kristus?
Is de katolieke godsdienst in ons
land opgeslokt geworden door een
politieke partij, die in de eerste
plaats « klelnzielig politiek » en in
de tweede plaats * bloedloos katollek * is ? Ja, het is waar, in zeer
vage, handlg-ingemoffelde termen
hebben ze daarover iets gerept, iets
losgelaten; ze hebben beweerd dat
er dient gestreefd naar een menselijke, verzoenende oplossing. Hoe
vatbaar voor interpretatie! Maar
nergens één enkel gaaf en ondubbelzinnig woord.
Onze hogere geestelijkheid zeil
heeft Ruusbroec begraven en vergeten en met hem de Vlaamse mystiek, die nog enkel een legende is,
een fabeltje.
Weten ze niet dat een volk dat
zijn kuituur verliest ook zijn geloof verliest ?
Willem.

Dagelijks moeten 65.000 arbeiders hun brood verdienen buiten
hun provincie, wat uren onbetaalde
verplaatsingen meebrengt. Van die
65.000 moeten er 15.000 naar Brussel
en naar Wallonië, 40.000 n a a r
Noordfrankrijk en 10.000 verder
Frankrijk in als .seizoenarbeiders.
De 35.000 stempelaars kunnen verder stempelen, ze zijn het reeds jaren gewoon !
Verdienen de pendelaars naar
Brussel en Wallonië een even hoog
loon als de andere belgische arbeiders; verre verplaatsingen worden
niet vergoed, dan moeten de
frankrijkwerkers het stellen met
een gemiddeld loon van 160 F. per
dag, waarvan tot 50 F. per week
voor vervoer moet worden afgetrokken. Bij ledere devaluatie van
de F. zien ze hun loon smelten en
moeten ze drie a vier weken staken om een zekere « aanpassing »
te krijgen.
Enkele Jaren na de aanpassing,
een nieuwe devaluatie: enz., enz.

1.800 tot 2.500 F. per 50 kgr.
Dwz. op 1 ha. maken ze een NETTO VEÜLIES VAN 110.000 — 72.000
— 38.000 F., geen rekening gehouden met hun eigen arbeid.
Nooit was het zo slecht als op dit
ogenblik. Vele boeren hebben de
hop laten hangen.
De Boerenbond laat begaan; de
regering laat begaan.
Is het dan te verwonderen dat
binnen drie jaar ook deze mensen,
onze huidige bewindvoerders zullen hangen ?
Alleen zelfbestuur kan Vlaanderen en • zijn bewoners nog helpen.
Dit zelfbestuur kan slechts verkregen worden door politieke macht.
Daarom is het onze plicht onze
Vlaams Nationale Partij te steunen
met woord en daad.
L. De Smedt - Asse.
En de .syndikaten ? Die springen
recht als ze zien dat de arbeiders
de eerste stap doen, anders zouden
ze voort slapen ! Na het « aanpasslnrjske » te hebben verkregen,
leg;4cn ze zich weer uit te rusten
van de gedane inspanning.
En de 35.000 stempelaars ? Wel
die kunnen uitkijken of ze naar
Wal'onië zouden gaan of naar
Frankrijk; en wie belet ze naar
Kanada eventjes te gaan zien ?
Waar heeft die brave, te brave
West-vlaamse arbeidersstand dat
verdiend ? Meest alle zijn, spijt
alles, nog echte krlstelijke mensen.
Onderpastoors en pastoors helpen
hen beklagen of zouden soms wel
bij
een
westvlaams
kapitalist
eventjes « Insisteren » voor een
nieuwe fabriek, maar die meneer
kan niet helpen of wil niet helpen
en belegt tenslotte liever in Wallonië !
Hoe hoger op de krlstelijke ladder, hoe minder
belangstelling
voor de stoffelijke noden van hun
Westvlaamse arbeiders : de eerste
herderlijke brief tegen die noodtoestand moet nog komen.
En hun grote syndikaten ? die
halen de vermeerderde bijdrage op,
wouwelen of kwijlen over de stijging van een aantal leden, de miljoenen die ze jaarlijks uitgeven en
de gelukte kongressen die ze hc\iden...
M. Van de.i l-'/ox'.
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BRABANT
ArrondissementBrussel
Op 24 oktober j.1. kwam de arlondissementsiaad
bijeen
onder
voorzitterschap van Dr. H. Bourhery.
Het verslag over de vorige vergadering werd eenparig goedgekeurd.
De voorzitter gaf dan enkele
zeer gevatte beschouwingen Ln verband met de algemene politieke
toestand in het land.
Daarna las sekretaris Leplat een
buitengewoon
objektief
verslag
voor over de werking over het afgelopen jaar, waarin hij wijzen kon
op de bestendige vooruitgang inzake aantal leden en abonnementen. Hij toonde aan hoe de verschillende
kantons
organisatorisch
groeien. Zijn opbouwende persoonlijke kritiek betreffende de werking
in het arrondissement maakte indruk op de vergadering.
Dit kwam vooral tot uiting gedurende de algemene daaropvolgende
bespreking, waarbij kanton na kanIon onder het vergrootglas genomen werd, en zeer nuttige besluiten getroffen werden in volkomen
eensgezindheid.
Na een kortstondige pause werd
onderzocht welke de werking in
1959-60 zou zijn.
Met genoegen noteerden de leden
de aanwezigheid van algemeen sekretaris Wlm Jorissen op deze vergadering.
VOLKSUNIESTUDENTEN LEUVEN
Vergadering op woensdag 25 november '59 te 20 uur
CAFE <c CRISTAL »
Parijsstraat, 12.
". '
Sprekers :
Meester H. Schilz,
Dr. Leo Wouters.
Nadien debat - Iedereen welkom.

NATIONALISTEN,
vStort van nu af aan. Uw jaarlijkse bijdrage voor lidmaatschap,
voor
het
ARRONDISSEMENT
BRUSSEL, bij kameraad VAN DER
SICKEL, penningmeester.
Post-giro 86.54.50 Volksunie Arrondissement Brussel, te Londerzeel.
JAARLIJKSE bijdrage : 30 F.
BIJLID : 10 F.
ONS BLAD
Duizend eksemplaren van ons
blad worden over gans het kanton
verzonden als troost voor alle aldaar wonende oprechte Vlamingen.
Het blad DE VOLKSUNIE is het
orgaan van de herboren Vlaamsnationale partij en oefent op de
vorming van de Vlaamse publieke
opinie een overwegende invloed uit.
Geen enkel Vlaming, die overtuigd
nationalist is of die op de hoogte
wil blijven van de stijgende macht
van het vlaams-nationalisme, mag
vreemd blijven aan dit blad. Het is
beter vandaag nog, na lezing van
dit blad, de storting te doen : 100
F. tot einde "60.
STELNZEGELAKTIE
De gemeenten Evere en Schaarbeek zijn volledig bewerkt. • De
Vlaam.s-nationalisten
vormen er
één familie, waar elk op zijn manier bijdraagt tot de opbouw van
Vlaamse macht. Schitterende pUktochten werden uitgevoerd; de
werving van leden voor 1960 is begonnen en tientallen geven maandelijks hun geldelijke steun Nu
wordt aan de vlaams-nationalisten
die in het kanton wonen en moeilijk kr''nen bereikt worden door de
inzamelaars van steungclden, gevraagd dat- zij maandelijks hun
penning zouden storten op postgiro- 86.54.50 van Volksunie - Arrondissement Brussel - te Londerzeel.
Ook hun steun zal ten goede Komen
aan de kantonnale werking.

Halle

A.N.Z.-Gouw

Op 29 september 1.1. werd een
volledig kantonnaal bestuur over de
doopvont gehouden.
Op, 24 October 1.1. had te DWORP
een
eerste
bestuursvergadering
plaats, in het lokaal •< De Vlaamse
Leeuw ». Het arrondissementeel bestuur was vertegenwoordigd door
de arrondissements-sekretaris, Leplat, die de verhoudingen, het kanton in arrondissementeel verband
toelichtte, en de kameraden te
DWORP veel sukses toewenste.
Het kantonnaal bestuur, werd als
volgt samengesteld.
Voorzitter : Wouters Jan, Oudstrijderslaan 57, Huizingen.
Sekretaris : Lauwaert Bert. Kerkstraat 2, Buizingen.
Penningmeester
Winderickx
Maurits, Zevenbronnenstraat 19,
Dworp.
Leden : 8 vertegenwoordigers \'3,n
Dworp - St. - Pieters - Leeuw Beert - Halle - Beersel - St. - Genesius - Rode.
Op zaterdag, 14 november 1959
te 20 u., heeft er in het lokaal < De
Vlaamse Leeuw > te Dworp, een
voorlichtingsvergadering
plaats.
waar onze Gouw-voorzitter. Mr. D.
Deconinck, een uiteenzetting zal
geven, over de betekenis van het
FEDERALISME.
Onze kameraden van het Kanton
IIALLE, zijn de verpersoonlijking
van het oude Vlaamse spreekwoord.
« WAAR EEN WIL IS, IS EEN
WEG i, onze beste gelukwensen
vergezellen hen.

Het 2de provinciaal Lcntczangleest zal plaats hebben op 27 maart
te Brussel.
De pas oi3geri< hte kernen van het
A N.Z. hebben het besluit genomen
deze winter aan te vangen met het
inrichten van zang- en kunstavonden.

Schaarbeek
AMNESTIEBETOGING
Velen traden reeds toe tot de V . U . ^
uit Schaarbeek alleen bv. waren
ruim tweehonderd nationalisten op
de amnestiebetoging aanwezig, —
maar we verwachten ook de anderen. Het jaar 1960 moet voor die
anderen het jaar van de wederopstanding zijn, het jaar dat ze
met al de middelen, die in hun
macht liggen, meebouwen aan het
énige dat aarde aan de dijk bren«jen kan ; Vlaamse politieke macht.

ANTWERPEN

Antwerpen

stad

Ook hier verloopt stelselmatig de
verdere organisatie onder leiding
van B. Stappaerts en Dolf Cuypers.
Een bizondere aandacht wordt besteed aan de abonnentenwerving
en het kontaktnemen met simpatlsanten.

BEKTEN FERMONT
HERDENKING
De 26ste jaarlijkse Berten Fermont-Herdenking zal plaats vinden
te Antwerpen op zondag 6 december 1959. Het programma zal te gelegener tijd worden medegedeeld.
Wie het aanbelangt houde van nu
af die dag vrij. Voor alle inlichtingen wende men zich tot het
Berten
Fermont - Herdenkingscomité, V.Z.W., Groenplein, 9, Antwerpen.

Antwerpen

Mortsel

;
e\
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Voor een aandachtig gehoor werd
voor de afdeling MorL^el het woord
gevoerd door volksvertegenwoordiger Frans van der Eist en advokaat
Paul Doevenspeck.
Zoals men weet telt Mortsel proportioneel het hoogst aantal abonnementen van het hele arrondis.sement.

Berckicm
De abonnentenwerving m deze
gemeenfe
wordt
onverminderd
voortgezet.
Een plan voor het jaar 1960 werd
opgemaakt.

Schoten
Deze zeer ijverige aiaLimg, waar
vele abonnementen 6,emaakt werden, gCQll ook een verzorgd maandblad uit " M a l p e r t u u s ï genaamd.
Tijdens een geslaagde kolportage
met ons blad werden vele nummers
verkocht.

Brabant

DA.MES,
U wenst pels ?
11 wenst een pracht van een
bontmantel ?
Koopt vol vertrouwen in bet
huis
Willy CLAYKENS - NEVEN
Oudergem.selaan. 328. Bfussel
Tei. 48.37.01. Alle inlichtingen.

UI

het aantal medewerkers te klein
geworden is. Wij doen dan ook
langs deze weg een oproep tot
alle nationalisten. dieiZicJh op sociaal gebied willen nuttig maken
door medewerking int^ de V.Z.O. We
hebben overtuigde idealisten nodig!
Zij die zich uit dat hout gesneden
achten wenden zich' t o t het Centraal Secretariaat V.'i'.O. ••^'
Cyriel Buy.ssestraat, 80;'
Antwerpen. Tel. 38.54.12.
Vooral in het Antwierpse doet de
nood aan nieuwe medewerkers zich
Aoelen.
•' ' '" •
U die zich tot het Sotialé geroepen voelt neem voelirig ^ e t kd.
F'ERIR 3^
"• " '
Waarlooshofstraat, '44,
Antwerpen-Kiel. • sA, • .\
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DE VLAAMSE ZIEKENKAS
OPSTANDING
Het groeiend aantal nieuwe leden dat de laatste tijd tot V.Z.O.
is toegetreden brengt met zich dat

Deurnc
Een alhier ingerichte kontakt\ergadering bracht de leden samen,
die er kwamen luisteren naar gemeenteraadslid Juul Dillen uit Borgerhout, die er sprak over de
gemeentepolitiek.
AKRONDISSEiMENT T I R N H O I T
Te AVesterlo ging in aanwezigheid
van Mr. Van der Eist en van Drs.
Jorissen een stichtingsvergadering
door voor de Volksuniewerking in
deze streek. Een voorlopig bestuur
werd aangesteld dat ondertussen
leeds flink de hand aan de ploeg
sloeg.
Te Turnhont herleeft de propaganda. Mr. Frans Van der Eist en
Wim Jorissen waren hier op een
kontaktvergadering.
Een plaatselijk bestuur is m wording.

Ekercn
De gemeenteraad van Ekeren
heeft met ALGEMENE stemmen
een motie tegen de talentelling gestemd. De kwestie werd; ten berde
gebracht
door het
Gemeentebestuur, dat overwegend hnks is.
De gemeenteraad telt 7 C.V.P -ers,
4 Socialisten. 3 V.E.G.-ers. éji 1 liberaal. Een bijzonder applaus voor de
Heer Sirtaine,~de liberale Schepen,
die van Luik afkomstig Is '.
Ekeren heeft ook 2ijn' Aktiekomitee tegen de Talerttelling, dat
op 29 november een .^nti-Talentellingdag zal houd'en; Van dit
Aktiekomitee maken' '/owel linkse
als rechtse persoonlijkheden deel
uit. Bravo, ServaaS Dé Vijl der. en
doe zo voort!
-- : .

Kalmthout
Wat Jef Bosmans' aanpakt, lukt
hem steeds. Zijn afdeling is een
modelafdeling van de' partij, waar
een goede geest tie'el'st ên waar
flink en onverdróteii'geti'ëi-lft wordt
aan de verspreiding vafi onze Kedaehte.

St. Niklaasfeest voor onze
propagandisten
Op 20 december vindt te Antwerpen het St. Niklaasfeest plaats,
aangeboden door de Nationale Propagandaraad, provincie Antwerpen, aan alle propagandisten in de
provincie.
Die dag zal aan de partij de gelegenheid geboden worden haar
dank en waardering te betuigen
voor het vele en onbaatzuchtige
werk van onze propagandisten ten
bate van de pai'tij.
Tot dit feest worden uitgenodigd
benevens de propagandisten, hun
echtgenote en hun kinderen.
Wij vernemen dat volksvertegenwoordiger en Mevrouw Van der
Eist ?ullen aanwezig zijn.
Iedereen houde dus 13 december
vrij.
Persoonlijke
uitnodigingen
worden einde van deze maand
toegezonden.
Wij durven nu reeds verzekeren
dat het een heerlijk feest zal worden.
Het inrichtend komitee staat onder leiding van het trio Rudi Van
der Paal - Wim Maes - Herman
Bosmans.
Tot het beschermkomitee zullen
uitgenodigd worden alle gekozenen
van de partij in de provincie en in
de gemeenten, alsmede onze vertegenwoordigers in de C.O.O.
Voor alle nadere inlichtingen
wende men zich tot Wim Maes,
Lanteernhofstraal 28, Borgerhout
(tel. 39.92.06).

En onze propagandisten
l n het arrondissement Antwerpen werken onverdroten verder :
richten steeds zeer geslaagde kolportages in waar vele nummers
verkocht werden, leggen overal de
persoonlijke
kontakten,
werken
nauw samen met de arrondissementsraarr», staan steeds en altijd
en onder alle omstandigheden ter
beschikking van de partij.
Proficiat voor hun prachtig werk.
Wie aktief propagandist van de
Volksunie wenst te worden, wende
zich onverwijld tot Wim Maes,
Lanteernhofstraat, 28. Borgerhout
(tel. 39.92.06).

Borgerhout
Borgerhout behoort lot de best
georganiseerde afdelingen van de
Volksunie.
Hier wordt inderdaad heel wat
werk gepresteerd onder leiding van
de vrienden Ferdinand Geerts en
Juul Dillen.
ONTHULLING GRAFSTEEN
JOS DE GROOF

VAN

Wij te Borgerhout weten maar ;.)
te best wat wij aan hem te dankc ;i
hebben; hij is het immers gewcc.--t
die na de oorlog ons terug heeft OJÏgeroepen, aan hem alleen is het te
danken dat Borgerhout één der
schoonste afdelingen van de Volksunie geworden is.
Als ik zeg aan hem alleen is dit
niet zeer juist. Ik mag hier zijn
dapper vrouwtje niet vergeten d e
hem in alles steeds trouw ter zijde
stond, als iemand die men niet ziet,
maar wiens steun men .steeds a a n voelt.
Wij zijn hier vandaag tesamen
gekomen om onze erkentelijkheid
te betuigen voor alles wat Jos De
Groof voor de Vlaamse beweging
heeft gedaan, en hoe konden wij
dit beter doen dan door op de laatste rustplaats van hem die z i n
ganse leven gewijd heeft aan zijn
volk, diegene voor wie A.V.V.-V.V.K.
geen woorden waren maar een werkelijk beleven van een ideaal, krigtelijk en Vlaams, dan door ook op
zijn laatste rustplaats het slmbool
onzer IJzersoldaten te plaatsen :
HET VLAAMSE SOLDATENKRUIS.»
Na deze toespraak werd door
Juul Dillen het leeuwenvaandel
verwijderd en daar stond de grafsteen eenvoudig en toch zo veelr
zeggend. Toen sprak de heer Reimond Mattheys.sens volgende ontroerende woorden :
* Waarde vriend Jos,
Deze zerk is er niet gekomen door
een achteloze overschrijving van
een dikke bankrekening. Hij Is gegroeid uit de bijdragen van vele,
ook van sommigen die dit bedrag
onttrokken aan zijn gewone bestemming. Deze bijdragen zijn het bewijs van de spreiding der .sympatJiie
die gij genoot. Deze zerk is onze
posthume hulde, en het tastbare en
duurzame getuigenis van onze
waardering en onze dank.
Waarde vriend Jos.
Een jaar na Uw verschelden staat
Uw pers(X)nlijkheid ons voor de
geest, niet meer beweeglijk, onder
wisselende indrukken van elke ontmoeting, zoals een film, maar statisch en onveranderlijk als een foto.
Gij waart idealistisch maar met
nuchtere werkelijkheidszin bedeeld,
gij waart sterk en toch kwetsbaar,
gij waart niet welsprekend met h e t
woord. Uw welsprekendheid lag in
de daad, gij waart tuchtvol en m e t
slaafs. Gij wist dat tucht niet de
optelling van krachten maakte,
maar hun vermenigvuldiging. Niet
de tucht van hersenloze automaten,
maar de vrije aanvaarding en uitvoering van eenmaal regelmatig
genomen beslissingen. Gij wist dat
het niet de functie is die de verdienste bepaalt maar de manier
waarop de functie, ook de zogenaamd meest bescheidene, wordt
vervuld. De ongeziene bemanning,
die in de machinekamer de drijfkracht voor het schip levert, is even
verdien.stelijk als de stuurman op
de commandobrug. die de juiste
koers bepaalt naar de bestemming
die zij allen willen bereiken.

Wij zullen in Uw geest. Uw strijd,
Een volk dat zijn doden eert is onze strijd voortzetten met vereen groot volk wordt wel eens be- betenheid tegen hen die de opgang
van dit volk in de weg staan, met
w eerd.
Zo heeft de Volksunie van Bor- warme waardering voor elkanders
gerhout ervan gehouden ook haar talenten en verdien.sten en r u m
voorman, Jos De Groof zaliger te begrip voor elkanders onontkoomherdenken, en zijn laatste rust- bare onvolkomenheden. »
Na deze toespraak werden bloeplaats met een grafsteen te versiemen op het graf gelegd, waarna de
ren.
Op zaterdag 7 november kwamen heer Frans Dirks de Psalm van Rozijn
familieleden,
vrienden
en denbach voorbad, tot slot werd d a n
strijdmakkers naar Silsburg om in nog het steeds ontroerende « Vaar.stilte zijn nagedachtenis te ver- wel mijn broeder » gezongen. Iedereren. Neen, het waren niet de een verwijlde nog enkele ogen« groten » van ons volk die hier blikken bij het graf van de diersamenkwamen, het waren zij, ver- bare overledene. Toen we daar stil
groeid in de strijd, die stonden stonden dachten we even aan h e t
naast een Vlaamse jonge genera- gebed van Nest Van der Hallen :
Heer geef ons de kracht om het getie.
slacht te zijn dat niet meer wijken
Zwijgzaam, gingen allen te sazal !
men naar het graf van onze beInderdaad Jos, dat beloven '^ïi
treurde vriend, de grafsteen was
bedekt met een groot leeuwen- U, gij hebt een zware strijd gestrevaandel. Gemeenteraadslid
Juul den, veel laagheid, lafheid en onDillen opende de plechtigheid met verschilligheid gekend en niettegenstaande dat, hebt gij de strijd
volgende toe.spraak :
" Mevrouw De Groof. familie De voortgestreden, omdat gij wel wjst
dat hij de moeite waard was. Wij
Groof. beste vrienden,
Meer dan een jaar is het reeds jongeren nemen Uw taak over en
geleden dat ons aller vriend en .strijden verder voor onze Vlaamse
.strijdmakker, Jos De Groof, ons zelfstandigheid.
Na het verlaten van het kerkhof
ontviel. Onverwacht is hij gegaan
na een verkiezingsstrijd waarin hij - stond ons een warme koffietafel t e
teveel van zijn zwak hart gevraagd wachten bij de Heer en Mevrouw
had. Hij heeft deze strijd gevoerd Mollet - De Groof waar het t a m e tot de overwinning, maar voor hem lijk laat werd eer de laatste easten
was het meer der. een overwinning huiswaarts keerden. Het wajs eea
^apr Volksunie-Borserhout waardig.
h e t waa een eerhelstel)
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zaal « St-Jozef skring », Meuleschettestraat te Aalst, met als
spreker de bekende historicus en
Verschaeve-kenner J. DE MEESTER.
Het verder programma dezer
lustrumfeesten zal te gelegener
tijd bekend worden gemaakt.

ANTWiRPEN
Berchem
GEIVIEENTERAADSZITTING

,1 J -^ ^
U' •
GEEN TALENTELLING

VAN

23 SEPTEMBER 1959
Verklaring van
Carlo Relners.

onze

gekozene

Het Kollege stelde voor de presentiegelden van de Raadsleden
van F. 250 te verhogen naar F. 350.
Hier volgt de verklaring van onze
gekozene Carlo Reiners :
« Ik vind het buitengewoon lief
van het SchepenkoUege ook aan
ons te hebben gedacht. Maar ik ga
niet akkoord met hun voorstel. Ik
heb er een principieel bezwaar t e gen, dat de leden van een raad, een
vergadering, een kommissie in de
openbare instellingen, zelf over
hun Voordelen, zitpenningen, enz.,
te beslissen hebben.
Mijn standpunt is toch niet zo
dwaas, vermits wanneer een lid van
deze vergadering persoonlijk betrokken Is bij de behandeling van
een punt dat op de agenda staat,
hij de vergadering moet verlaten.
Als het gaat om de vaststelling van
het pensioen van een ex-burgemeester, of een ex-schepen; als het
gaat om de stemming over de kandidatuur van iemand die in de zoveelste graad met een lid verwant
is, welnu, telkens moet het betrokken lid de vergadering verlaten.
En nu gaan de 25 leden hier aanwezig, zelf beslissen over hun vergoeding, laat staan over de verhoging ervan ! !
U zult mij antwoorden dat de
Wet het nu eenmaal zo voorziet,
of üever dat er geen andere instantie, dan de betrokkene, werd a a n geduid om erover te beslissen. V
Bult verwijzen — U hebt het trouwens gedaan — maar de brief
waarin de Bestendige Deputatie
bij voorbaat zegt dat zij akkoord
zal gaan indien wij de verhoging
stemmen. Tussen haakjes. Ik hoop
dat de Bestendige Deputatie in <ie
toekomst voor veel belangrijker zaken dan het presentiegeld, die
goede gewoonte zal blijven volgen
ons bij voorbaat te zeggen hoe zij
gaat • reageren op wat vsrlj hier
stemmen. Dat zou onze taak geweldig vergemakkelijken !
Anderzijds is het misschien wel
waar dat het bedrag van het presentiegeld redelijkerwijze mag verhoogd worden, gezien de algemene
prijsstijging op alle gebied.
Welnu, om alle standpunten desaanaande te verzoenen, doe ik U
een zeer elegant voorstel : Wij
zullen het punt verdagen tot, en de
verhoging stemmen in de laatste
gemeenteraadszitting van ons mandaat, hetzij binnen 5 jaar, en dan
niet retroactief. Zodoende stemmen
wij een verhoging ten voordele van
onze onbekende opvolgers en niet
van ons zelf. Dat is véél sympathieker. In het verleden heb ik herhaaldelijk, met het woord en met
de pen, kritiek uitgebracht «p mandatarissen op alle vlakken, die zichzelf met een vermeerdering van
voordelen bedachten. Ik wens konsekwent te blijven met mijn standpunt en ik verheug mij derhalve
dat de Burgemeester verklaard
hesft deze zaak aan een hoofdelijke stemming te onderwerpen. »
Uitslag van de stemming :
17 <' ja » : 7 socialisten; 2 liberalen;
3 C.V.P.
6 onthoudingen : 6 C.V.P.
1 « neen > : Carlo Reiners.
NAAR HET KONGRES
Wij raden onze leden en simpatisanten aan in te schrijven voor
de autobus naar Gent bij Ceuppens,
Beljiëlei, 200, Antwerpen, of bij
Wim Maes, Lanteemhofstraat, 28,
Borgerhout (tel. S9.92.06).
VLAAMSE KRING-ANTWERPEN
Winnende nummers in de tombola van het bal op 31 okt. '59 :
20.731 - 11.305 - 20.660 - 19.984 6.068 - 6.927 - 20.305.
Prijzen af te halen bij Wim Maes.
te Borgerhout (tel. 39.92.06).
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Het akt^ekomitee van Diksmuide
vergaderde op 1^ nq^- i ^ . h e t Stadhuis te Diksmuide.' pi-iy^

Hasself
Op de jongste kadervergadering
onder voorzitterschap van Wim Jorissen werden enkele praktische
besluiten voor de verdere werking
genomen.

KONGRES 22 NOV.'*^'^"
Aktieve propaganda wordt gemaakt voor het welslagen ervan.
In de huisbezoeken en de kleine
PLAATSELIJKE vergaderingen voor
kontaktnemingen, wordt gewezen
op de plicht van de Volksunieërs
en simpatisanten om aan 't kongres
deel te nemen.

St-Truiden
Onze Limburgse ploeg kolporteerde te St. Truiden op zondag 15
dezer.
De ploeg werd simpatiek onthaald en wist een honderdtal nummers aan de man te brengen.

IN MEMORIAM
Op 11 nov. overleed te Houtave
dhr. Oskar MASSCHAELE.
Wij bieden zijn familieleden onze kristelljke deelneming in hun
rouw aan.

Hasselt-Cenk
Het kantonnaal bestuur vergaderde onder voorzitterschap van
de heer Martens.
De propaganda voor de eerstvolgende weken werd besproken.
Vooral de abonnementenwerving
werd onder oog genomen.

W-VLAANDEREN
Brugge
Op 25 oktober ging de jaarlijkse
herdenking door, in de Abdij te
Steenbrugge, van de vermoorde
Dom Van Assche.
De
plechtige
herdenkingsmis
werd overtalrijk Itij gewoond.
Na 't bezoek, in samengang, van
het graf greep in de abdij een
kleine ontvangst plaats.
Onder de talrijk
opgekomen
vrienden en kennissen werden o.m.
bemerkt : de H.H. Bulkaert (oud
teouverneur),
De Vroe (gewezen
burgemeester van Brugge), Sintobin, Ir. Beyne, vader Roelof, Geldhof, Vandendriessche, De Vreese,
Gunst, enz...
De
arrondissementsvoorzitters
J a n De Bondt en Van Tulden waren, als n a a r gewoonte, bij de aanwezigen.

Diksmuide
11 NOV. HERDENKING
De gebruikelijke herdenking liet
de kerk te Kaaskerke bomvol lopen
met de getrouwen van de streek en
van verder. Zeer veel Volksunieërs
waren aanwezig.
Na de plechtigheid in de kerk
trok een machtige optocht naar
het IJzermonument waar het dodenappel plaats greep en het lied
« O Kruise den Vlaming » als slotzang gezamenlijk uitgevoerd werd.
PROVINCIALE
KADERVERGADERING
Na de ÏJzerplechtigheid vergaderden de bestuurs- en kaderleden
onder voorzitterschap van Adv.
Van In. Uitvoeriger verslag hiervan
volgt.
De wijksamenkomsten
werden
voor het komend winterseizoen op
28 oktober ingezet ten huize van de
arr. voorzitter.
Volgende wijkkontaktneming op
7 december, te Vladslo, om 18 uur
ten huize van kameraad Jef Devisscher, Werkenstraat 38.
De kameraden van Oostende,
Middelkerke,
Gistel,
Ichtegem,
Nieuwpoort, Veurne, Adinkerke en
De Panne worden vriendelijk verzocht eveneens alle 14 dagen samen te komen In hun verblijfplaats.
SINT-NIKLAAS AVONDFEEST
Het Jaarlijks bal en avondfeest in
de prachtzaal « TIROL » (Esen) belooft schitterend te zullen zijn.
Oude en nieuwe vrienden en
kennissen zullen er elkander ontmoeten In het meest gezellig samenzijn. Het feest zal bijgewoond
worden door vele vrienden en studenten uit het Gents« en elders.
De Vlaamse vriendenkring uit de
Westhoek Terwacht U STELLia.

O^VLAANDEREN
Cent
Het Secretariaat van de Volksunie Is gevestigd bij Jan Sleurs,
Struifstraat, 5, Gent.
Tel. : (09)25.79.07.
De Vlaamse Kring Gent heeft de
eer U uit te nodigen tot zijn
JAARLIJKS BAL
dat plaats vindt op zondag 22 november 1959, te 20 uur, in de zaal
« Roeland », Korte Kruisstraat 3,
te Gent.
Orkest : Peter Philips.
Deuren open r 19 uur 30. Inkom:
25 F.

Cent
De
aangekondigde
Amnestievolksvergadering Van 24 oktober is
zowel wat opkomst en de gehouden spreekbeurten betreft een meevaller geworden op gans de lijn.
Onder daverend applaus en bazuingeschal deed de Gentse vlag gevolgd door de gouwvoorzitter Dr.
Wouters en de sprekers van de
avond Dr. Rik Ballet en Karel Dillen haar Intrede in de ondertussen
volgelopen zaal. De wil hardnekkig
te strijden voor het bekomen van
een algemene Amnestie, barstte
reeds luidruchtig bij de Gentenaars
los, vooraleer de gouwvoorzitter de
vergadering opende en de eerste
spreker Karel Dillen inleidde. Een
verslag geven over de spreekbeurten zullen we niet doen. Beperken we ons tot het vermelden
van de klare en harde taal die er
gesproken werd, van het ontleedmes dat Dr. Ballet hanteerde in
zijn zeer gesmaakte uiteenzetting
en van de wil die eruit sprak om
onverpoosd verder te strijden.

iz

werd gelast een voorzitter te zoeken en een schrijver tegen de volgende vergadering van de bond
voor gans het Waasland, die zal gehouden worden op maandag 7.12.59,
om 8 uur, in de « Gulden Schaduw », Waasmunster (nevens Lekkerbek). De eigenaar van 't café,
Mr. Schelfhout biedt aan de leden
een kosteloos mosselsouper aan.
Een autobus wordt ingelegd die vertrekt om 7 u. stipt aan het lokaal
«Park en L a a n » , Parklaan.
De inschrijving is open tot zondag 29 november. De reis kost 10
F. per persoon.
Zendt Uw inschrijving voor het
souper tot 29 november aan :
De Propagandaleider : P. VAN
DOMMELE, 3, Koningenstr. 42, StNiklaas.
N. B. — 7.12.59 Is de maandag van
St. Niklaas-Jaarmarkt. West-Vlamingen maakt U vrij op deze avond.
Breng een bezoek aan :
Café « DE GLOBE »
Laurent Delvauxstraat 1, Gent,
(hoek
Kortrijksepoortstraat
en
Verzorgde dranken. Aangename
atmosfeer. Matige prijzen.

Aalst
VKG. « IWEIN » 10 JAAR
Tien jaar geleden werd te Aalst
de volkskunstgroep « IWEIN » gesticht, die sindsdien in het kulturele» leven der st-ad steeds een aktlef aandeel heeft gehad. Het
gemengd koor « Iwein » trad herhaaldelijk in binnen- en buitenland op en wist zich o.m. een paar
maal flink te onderscheiden bij
zangtornooien; te Hilversum en te
Nijmegen w«rd zelfs beslag gelegd
op een eerste prijs.
De Vkg. « Iwein » heeft steeds
spontaan en belangloos zijn medewerking, aangeboden bij de meest
diverse gelegenheden '. ten bate van
Oostpriesterhulp, op het jaarlijks
stedelijk Guldensporenfeest, op de
Vlaams-nationale zangfeesten te
Antwerpen en op de IJzerbedevaarten.
Op zondag, 1 november, werd de
viering van het 10-jarig bestaan
Ingezet met een Intieme plechtigheid, waarna bloemen werden neergelegd bij het standbeeld van
priester Daens.
Op 21 november volgt dan een
grootse Verschaeve-avond In de

Arrcndissement
St. Niklaas
Te St. Nik'aas werd overegaan
tot de samenstelling van een voorlopig bestuur. Voorzitter is Dr. Van
Boxelaer, sekretarissen Verbeecken.
Van Woensel. De heer Frans Wijmeersch werd tot erevoorzitter aangesteld.
Met de verdere organisatie werd
een aanvang gemaakt.

Aalst
SOCIAAL DIENSTBETOON
Voor de zitdagen te Aalst, Zottegem, Herzele, Denderhoutem, raadplege men een der vorige nummers.

Welle
Op initiatief van Frans Bosseloo,
de simpatieke conducteur
van
Bruggen en Wegen werd ook hier
een zitdag opgericht, de eerste vrijdag der maand, te zijnen huize
vanaf 20 uur. Een omzendbrief door
de heer Bosseloo ondertekend en
waarbij de zitdag aangekondigd
werd had onmiddellijk prachtig
resultaat.

Denderhoutem
Onder impuls van het trio Edgard Feman, Bert Decremer en de
gebr. Sonck werd ook hier gestart
met de zitdag en de oprichting van
de ziekenkas. Vriend Litjens hoopt
binnenkort zijn twintigste nieuwe
aansluiting te doen.
Eerstdaags wordt ook hier een
omzendbrief nopens de zitdag en
de sociale aktie verspreid. ... « in
de geest van Priester Daens en advokaat De Backer steeds met 'bizondere dienstvaardigheid >. Zo
luidt het einde van g^nqej^de omzendbrief,
ijéhk^^^^r'-

Ceraardsbérgeri
Marcel De Boe had vorige week
een onderhoud met de heer Coessens voor de oprichting van een
Vlaamse Klub te Geraardsbergen.
EEN GELUKKIG INI-HATIEF
De Bond der Vlamingen van OostBelgië begon te Verviers op zijn
NIEUW adres (75, rue du Canal)
een « Tehuis voor mobiele arbeiders ». Vooral werklieden, die soms
n a a r Wallonië komen werken, noteren dat adres. Ze zullen zich in
dat Vlaams midden thuis voelen.
Jonge trekkers en toeristen zijn
ook steeds In ons « Tehuis > welkom. Goedkoop en aangenaam logies.

Dagelijks ondervinden we dat bij
ons Volk de wil tot zelfbehoud sterker wordt. Ook de zogenaamde
kleine man ontdekt de waarheid
en ziet de weg die dient gevolgd om
Vlaanderens toekomst te verzekeren. Dit leren ons vooral de gehouden kolportages. Steeds opnieuw
zoeken we de volkswijken op om
met ons blad de waarheid te propageren en we ondervinden telkens
weer dat de wil naar rechtvaardigheid ook daar aanwezig is. Zo bevonden de Gentse militanten zich
opnieuw op 24 oktober in de Gentse
rode wijken en kolporteerden met
goed gevolg.
De strijd gaat verder en voor de
ontvoogding van ons Volk en voor
de vrijheid van de Gentenaar Dr.
Elias, in wiens vrijheid de algemene amnestie beoogd wordt.
Die van Gent.
t PRO WESTLANDIA >
Bond van West-Vlamingen
De stichtingsvergadering van de
bond vond plaats In « Park en
Laan >. Het bovenzaaltje zat vol
West-Vlamingen die gretig luisterden naar de uiteenzetting van de
propagandaleider, Piet Vandommele.
Al de aanwezigen lieten zich Inschrijven al3 lid. D« iMopagandiat
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