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ZO SPRAHJËN D E 3 KLEURPARTIJEN TE BRUSSEI (zaal La 
MadeQive «a maandags 5 december). 

JSS^^OTS CpfVATUURUJKE WIJZE VERFKANST EN MOET 
FRANS li£lJVEN (Bracops, socialistische lijstaanvoerder 
vooi (U Kamer en burgemeester t© Anderlecht). 

WIJ MOKTEN DE BERUCHTE OLIEVLEK IN ALLE VRIJHEID 
LATEN UITVLOEIEN (Janssens, liberaal volksvertegen
woordiger te Eisene). 

DE BRUSSELSE RANDGEMEENTEN MOETEN GEMACHTIGD 
WORDEN HET TAALSTATtTüT VAN BRUSSEL AAN TE 
NEMEN CVersé, C.V.P. senator te Brussel) (zie blz. 8) 
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Vlaams Brabant; 
weert zich! 

i 'n GvooiKi o[docht van hon-% 
i derden auto's, strijdcaardige% 
1 Vlamniijc)}, werd zondag 11 de-Ë 
I ~er gehouden, door 2ï bedreig-% 
§ de Vlaamse gemeenten. 5 
i Het was de voorhoede van i 
I het Vlaamse leger, dat trots de | 
I frontsfreel: rerhende, waar in§ 
^ de hoiiicndc maanden een he-1 
i disscnde shnj ml word( n gele- f 
= rerd. ' | 
i ' Deze prachtige streek, moet Ë 
1 Vlaavis hlijren in ziel en we- -
I zen. Daarvoor, werd verleden | 
I zondag krachtig getuigd. | 
I Alleen een overwonnen, neer- 1 
I geslagen volk, moet noodge-- f 
I dwongen zijn grondgebied laten | 
= lachenden. S 
i Alleen (cn gekolonisend volk, § 
I n-ordt in zijn meerderheid, f 
I door I en minderheid onder- f 
I drukt. I 
I Noch het een noch het ander | 
i ivillen we blijven of zijn. i 
I Op onze tocht hebhen we de H 
I prachtige villa-wijken van de 1 
I heersende minderheid, zien tro- | 
I /'('/) in de mooiste wijlen, rond = 
I cnze eenrovdige, landelijke % 
I dorpen. Talrijk waren reeds de 1 
I tweetalige straatnamen; rcle B 
I iipschriften op cafe's en win- 1 
5 Iels. Menige .schoon Vlaamse f 

^ Il den. Aan vele geveli ooi de ^ 
I goud-zwarte Leeuivenraan. = 
1 Op deze tocht irerd dooi diii- f 
I -.enden gezworen : geen opge- % 
I drongen, vervalsende Talentel- f 
r ling meer. -

ï>e terreur op de bange klei-
- ne luiden uit deze Brabantse 

landstreek, zoals ze in 1947 
werd uitgeoefend, zullen we 

- nooit meer dulden. 
Vlaanderen beseft thans, dat, ~_ 

zoiets nog eens toelaten bete- 'i 
lent, het verlies van dit Bra- ~ 
bantse juweel, waarin het 

^ Zoniénwovd met zijn natuur-= 
= macht de parel is. 1 
1 Wat eens Vlaams was, moet 1 
? I laams blijven. 1 

Meer dan ooit moet onze har- | 
'̂ tekreei Ividen « Wij zijn een 1 

I \'olk ». § 
= Wij zullen, meer dan ooit, f 
^ de politieke leiders, in Vlaan- i 
I deren vooral, bekampen, als zij ~ 
I door hun zwakke lafheid, steeds ' 
I blijven toegeven aan de gren- | 
I zrloze hooghartigheid ' van = 
I Brusselse en Belgiiche macht- f 
= dragers. ' i 
I Wij dulden geen klein moe- | 
I digheid meer. Ieder Vlaming | 
I moet Vlaming worden. Eerst S 
I dat / I 
I Ook de herders onzer gods- | 
I dienstige dorpsgemeenschappen, | 
I heziveren wij, zich niet langer § 
I als on-Vlamingen te gedragen, f 
I Tot hen vooral zegde Gezelle, | 
I « blijf Vlaming, die God Vla- | 
= iiiing schiep ». = 
I We hebben, de dreigende on- = 
I dergang, van het doorkruiste E 
I nehied, feilloos scherp, aange- 1 
= (neld. i 
I ^ Als met gans Vlaanderen, in f 
I "t geweer, treedt ivordf het ^ 
I « Edele Brabant » nnt-vlaamst § 
5 in een paar decennia. f 
Ë Reeds nu beschouwen, de in- | 
I geweken Walen en fransspre- i 
I lende Brusselaars deze oer- 1 
I 1 laamse grond als hun verover- | 
1 de buit. Het Belgisch Staats- § 
l gezag sterkt en steunt hen in 1 
E die waan, g 

I (Lees door blz. 2) | 
= Dr. Leo Wofiters. | 
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Gemotorizeerd verzet 
Hel was voorwaar geen kleine taak die de inrichtci» van de « Dag der 

?en v T h t l v1 ' ^ * ^ \ ' ^ ^ f « " 8:esteld : honderden wagens uit alle hoe
ken van het Vlaamse land mobilizeren, duizenden deelnemers doorheen 
een halve provincie laten betogen, strljdvergaderinge.l in openlucht be
leggen op een barkoude winterzondag. Dat het een maéa le betoging werd 
en dat die massale betoging uitgroeide tot een triomftocht, is dan ook in 
met geringe mate te danken aan de waarlijk voorbeeldige organisatie 

Het Vlaams Aktlekomitee voor 
Bi-ussel en de Taalgrens, de Vlaam
se verenigingen uit de randemeen-
ten en V.T.B.-V.A.B. liebben aan 
Vlaanderen een onvergetelijke dag 
geschonken. Het is voor « De Volks
unie » een aangename plicht, in 
naam van honderden lezers die 
deelnamen aan de betoging, de heer 
Rooses en zijn talrijke toegewijde 
en onvermoeibare medewerkers van 
harte geluk te wensen. Even graag 
brengen wij hulde aan de burge
meesters van Strombeek en Zaven-
tem, dhr Soens en Trappeniers, die 
— ondanks zware druk van buiten-
uit — bewezen hebben dat er ook 
onder de rook van de Brusselse 
schoorstenen nog plaats is voor 
burgemeesters die het har t op de 
rechte plaats dragen. Onze dank 
en onze bewondering gaan eveneens 
naar de talrijke handelaars en ne
ringdoeners uit Brussel en omge
ving die er niet voor geschroomd 
hebben, een hele dag lang rond te 

Met deze .< Dag der Randgemeen
ten » IS de strfjd tegen de talen-
telling in een nieuwe faze geko
men : na de vergaderingen en pro
testbij eenkomsten zowat overal in 
het Vlaamse laBd, wordt het front 
nu verlegd naar Brussel zelf en 
wordt de strijd-uitgevochten op de 
straat. Deze eerste Vlaamse straat
betoging in het Brusselse sinds de 
oorlog is een beslissende stap; on
ze tegenstrevers weten thans dat 
zij ons massaal en georganizeerd 
aan de poorten van hun burcht 
kunnen verwachten. Mocht deze 
wetenschap hen niet volstaan, dan 
zou de kennismaking wel eens ver
nieuwd kunn«a worden, met een 
veelvoud van |ïeelnemers en « In-
tramuros •. 

Uit de versclullende spreekbeur
ten viel inderdaad op te maken dat 
alle sprekers zich volkomen bewust 
waren van het feit dat deze « Dag 
der Randgemeenten » slechts het 
begin Is van een beslissende kracht
meting. 

De toon der toespraken was radi-
kaal en geen enkele spreker ver
zuimde, het federalisme als uitein
delijk doel te stellen. Bijzonder be
slist was de slot-toespraak van Drs 
J. van Overstraeten te Wemmei 
Onder luide toejuichingen ver
klaarde hij dat de regering Eys-
kens «de slechtste regering is die 
Vlaanderen ooit heeft gekend ». 

Hij wees er op dat de Vlamingen 
bij de a.s. stemming over de verda
ging der volkstelling in het parle
ment de knechten van het Brussels 
imperialisme zullen kunnen tellen. 

In zijn eigen naam en in naam 
van zijn verenigingen stelde hij 
« federalisme, de Vlamingen vol
komen baas in eigen huis * als enig-
mogelijke oplossing voor het 

Vlaamse volk. Hij riep de aanwe
zigen op tot de « operatie-schedel
boring » op het waterhoofd Brussel. 
Hij stipte aan dat, dank zij de 
Vlaamse onverzettelijkheid, de 
wensdromen der Brusselse impe
rialisten « verzwinden als de rook 
van de fakkels rond dit podium ». 
De voorzitter van V.T.B -V.A.B, be
sloot deze « Dag der Randgemeen
ten » in het teken van het opti
misme. 

Deze betoging is slechts een scha
kel in de ketting, de ketting waar
mee uiteindelijk het fransdolle 
unitaristische beest moet worden 
vastgelegd. De strijd gaat verder. 
De Vlaams-nationalisten zijn vast
besloten, morgen zoals gisteren 
voorop te gaan 

De Volksunie heeft geen Ant
werpse stadhuis te harer beschik
king om plechtige verklaringen al 
te leggen. Iets minder p'echtig dus 
maar met des te meer overtuiging 
zij zal Brussel niet loslaten ! 

t.v.o 

Aan onze lezers 

'stfeest een Z 

en een 

Gelukkig Nieuwjaar 

Bui^eni^ndse investeringen 

Indk^srrialisering van Vlaanderen 

' 

Hoeveel Belgij,che dagbladen durven zich inzetten ten voordele van 

w e e k b l T " " ^ ^ " ' * ' ' ! ' ' ^ f ""^^^^' ^^" ^'^^ '^"^^ ««^'^-^he kranten of 
weekbladen roeren met de « grote trom » als het Zuid-Belgische mijn-
gebied op de proppen komt ? s i.r . . j . . 

En dat nog terwijl Jan Straatmans en Co heel goed weten dat die gan
se boel vroeg of laat moet in elkaar vallen. En letterlijk, en figuurlijk. Maar 
ja, Marcinelle is reeds lang, lang voorbij. 

rijden in wagens waarop de naam 
van hun bedrijf prijkte. Tenslotte 
hebben we met vreugde kunnen 
vaststellen dat honderden leden 
van de Volksunie (en o.m. met het 
ganse wagenpark van de V.M.O.), 
ondei de leiding van volksverte
genwoordiger Van der Eist, dr Leo 
Wouters, Mr Daniël Deconïnck, Dr 
Juul van Boxelaere, Drs Wim Joris-
sen e.a., geestdriftig aan de beto
ging hebben deelgenomen. 

Een laatste woord van dank nog 
aan de mandatarissen van de gro
te partijen die, door hun afwezig
heid, de betoging gespaard hebben 
Van leugen en dubbelzinnigheid; 
terwijl het bewuste Vlaanderen 
buiten in de kou om zijn rechten 
schreeuwt, is hun plaats inderdaad 
bij de unitaristische kachel. 

Laat ons even een kijkje nemen 
over de grens in de streek van Lim
burg, en richten we onze blik, ver
trekkend van het Belgisch-Lim
burgs kolenbekken, naar hetzelfde 
bekken dat zijn verlenging vindt in 
het Nederlandse. Wat krijgen wij 
dan te zien ? Een ekonomische ka
rikatuur die, door een vaardig te
kenaar op papier gezet, een tragi
komisch effekt moet hebben. 

Hoewel onze Limburgse mijnen, 
wat betreft modernisering, een heel 
eind verder staan dan deze in het 
Waalse, «n hoewel het rendement 
van eerstgenoemd mijngebied gun
stiger ligt dan dat van het laatst
genoemde, doen onze lieve Belgi
sche kapitalisten niet het minst 
moeite het Limburgs Kolenbekker; 
te valorizeren. En het is namelijl) 

deze situatie die het kontrast tus
sen het Nederlandse bekken en dat 
van ons Limburg zo in het oog doet 
vallen. Al is dat dezelfde ader. Het 
is eenvoudigweg een groot schan
daal. De schuld : een op de land
kaart getrokken lijn ? 

Hoeveel nevenindustrieën hebben 
ze daar In Nederland niet opge
richt ? Wat alles kan niet met 
steenkool worden verbonden ? Hoe
veel werkgelegenheden kwamen 

daardoor niet vrij ? In het buiten
land bestaat er zoiets als een wet 
die eist dat industrieën moeten wor
den gevestigd waar genoeg werk
krachten voor handen zijn. In Bel
gië is dat natuurlijk omgekeerd 
Daar hebben ze een andere « ne-
venindustrie » uitgevonden. De Vla
mingen moeten zoveel mogelijk hun 
geld aan pendelverkeer verpatsen 
en dat natuurlijk alweer voor de
zelfde heren die in Brussel regeren. 

Het grootkapitaal. Herinneren we 
ons de tijd dat een (ook een 
* Belg ») uitschreeuwde : Geen 
Vlaamse POOT op onze grond ! 

Onder de titel FLANDERN WILL 

- ^ • ^ • ^ ^ • ^ • o ^ » ^ ^ ' 

(Doorlezen blz. 2) 

«H OKZe e4fr onneeó 

De tunnel op de steenweg Gent 
gewerkt werd kwam eindelijk klaar 
wat vlugger ! 

-Deinze waar ongeveer twee jaar aai; 
De tunnels te Brussel waren het heel 

O p de meeste plaatsen werd door de post reeds het abon
nemen t o p ons blad aangeboden. W a a r dit nog niet zou 
gebeurd zijn, zal dit in de eerstvolgende dagen plaats heb-
ben. W I J hermneren eraan dat men naar keuze voor een 

^ / « i - ^ ^ ^^ ,^^" ''^•^^'**' < ^ ^ ^ ) °f ^«^'^ «^"« maanden 
(55 i<) betaalt . De eerste lijsten van hernieuwingen die 

w e binnenkregen bewijzen dat praktisch alle abonnees ons 
t rouw gebleven zijn. Wi j danken hen voor dit ver t rouwen 
dat we met zullen beschamen. W i e door vergetelheid of 
door afwezigheid niet zou betaald hebben kan het bedrag 
nog steeds op ons g i ronummer 54.45.46, W . Jorissen, 
Brussel, vereffenen. 

Anderzijds lopen de n ieuwe abonnees druk binnen, hetzij 
door spon tane stort ingen, hetzij door bemiddeling van onze 
propagandis ten. H u n cijfer overschreed begin deze week 
de 3CK). 

Ons eerstvolgend n u m m e r zal gedateerd zijn op zaterdag 
7 januar i . Ons blad zal voortaan 's vrijdags gedrukt wor-
den en s zaterdags door de postbode bezorgd worden Wij 
vestigen er de aandacht van onze lezers op dat dit kontrak-
tueel vastligt. Wie zijn blad 's zaterdags niet krijgt moet 
zijn postbode uitdrukkelijk vragen het blad 's zaterdags te 
brengen. Gewoonli jk volstaat dit. Z o u er onwil in het spel 
zijn d a n dienen onze lezers ons te verwittige 
klacht k u n n e n indienen. 

m net spel i, 
zodat wij f 

^ •» •» % %. J 
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hdustriaHsering 
van Vlaanderen 

(vervolg van blz. 1) 

DIE GUNST DER STUNDE NUT
ZEN, wijdde HORST Hamann, in 
het West-Duitse blad « Deutsclic 
Zeitung », een zes-kolommen ar t i 
kel aan het arbeidsltrachten poten
tieel en de gunstige ligging van 
Vlaanderen die een zeltere waar
borg zijn voor de investeringen van 
vreemd Icapitaal. 

Het is in de Bondsrepubliek na
melijk zo, dat door het tekort aan 
arbeidskrachten, ongeveer 280.000 
vreemde arbeiders daar een werk
gelegenheid vinden. Men is er zo 
op gesteld dat speciale wetten gal
den voor deze laatsten, 

Met de steeds akuter wordende 
vermindering aan werkkrachten in 
de Bondsrepubliek, wat met het 
aanwerven van bultenlandesc ar
beiders niet altijd op voldoende en 
Ideale wijze kan worden opgelost, 
wordt de opmerkzaamheid van de 
Duitse ondernemer gevestigd op 
ons Vlaamse land. Een gebied, al
dus die Deutsche Zeitung, dat ne
ven een voldoende voorraad aan 
werkkrachten, nog een hele boel 
andere waarborgen biedt voor pro-
duktie-firma's die in het buiten-
iand willen investeren. 

rRODUKTIEVE ARBEIDERS 
Vlaanderen, zo ging dat zelfde 

^ a d verder, heeft investermgen no
dig; arbeiders zijn er in Vlaande
ren in overvloed. Deze aibeiderg 
doen zich opmoiken door een hoge 
graad van prodnktiviteit. Het ge
kende gezegde als zijn in « Puncto 
Produktivitat die Flamen deut-
scher als die deutschen Arbeiter », 
al wordt het al schertsend gezegd, 
boudt in zich toch altijd een kor
reltje waarheid. 

Inderdaad is het niet toevallig 
dat talrijke Amerikaanse onderne
mingen, die in België nevenbedrij-
ven oprichtten, het noordelijk deel 
van België de voorkeur gaven ? De 
jongste investeringen geven daar
van talrijke voorbeelden. Zo ont
stond in de stad Brugge een n^a-
ehienefabriek van de firma Scott & 
Williams inc, Laconia, en een in
stelling voor het vervaardigen van 
tiuitenboordmotoren van de Out
board Marine Corporation, Wauke-
gan. De Mac Culloch Corporation 
nit Los Angeles legde voor enkele 
ftiaanden de eerste steen voor een 
fabriek te Mechelen; ook daar zul
len buitenboordmotoren worden 
vervaardigd. In Gent bouwt de 
Great Lakes Carbon Corporation, 
New York, aan het Gentse zeeka
naal, en dat niet alleen wegens de 
bijzonder gunstige stand van de 
arbeidsmarkt ! Een andere fabriek 
wordt door de Bowater Paper Cor
poration Ltd. In het Gentse haven
gebied opgericht. 

Algemeen wordt aangenomen dat 
deze onderneming in de tijdspanne 
van ongeveer twee jaar 600 arbei
ders werkgelegenheid zal verschaf
fen. Andere nieuwe fabrieken In het 
Mechelse werden opgericht door 
DH Pont de Nemours en Parke Da-
vis Cie ! De Zwitserse maatschap
pij Brown Boveri & Cie, zal in een 
nabije toekomst in dat gebied een 
groot nevenbedrijf oprichten. Wat 
Klch in de laatste jaren in het Me
chelse sterk uitgebreid heeft, zijn 
de voor enkele jaren aldaar opge
richte fabrieken van Procter & 
Gamble Manifacturing Co. 

?iiiiiiniiiiiiiitittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 

I VLAAMS BRABANT WEERT I 
I ZICH I 
I (Vervolg van bli. 1) i 
g Alleen een Vlaams Staats ge- H 
S zag kan hier nog redding Ë 
Ë brengen. = 
£ Een volk, kan maar ztjn erf- = 
= recht, zijn eigen grond, zijn s 
£ wezen en zijn leven iewaren, ^ 
Ë als het ALLEEN meester is in 1 
Ë eigen huis. Ë 
Ë Geldmachten zijn gevaarlijke g 
Ë en sterke machten, maar tegen Ë 
Ë de eensgezinde wil van een = 
= volk kunnen ook zij op den Ë 
= duur niet op. Ë 
Ë Vlamingen, veert u, en ge- = 
1 denk ; het Vlaamse volk is ou- Ë 
Ë der dan deze Staat, en unl in Ë 
1 vrijheid leven ! i 
H Dr. Leo Wouters. Ë 

lillllHIIIIIIIUIIIIUIIIIUIIIIUIIIUUIIlUllltUIIIUililUUIIHUIIUUlui 

AMNESTIE ? 

Weet nu dan dat uw stem door 
niemand wordt aanhoord. 

Zolang gij stamelend bidt en bedelt 
bij de poort. 

(Willem Elsschot) 

Naar aanleiding van het huwelijk 
van de Koning is er een heropflak
kering van de aktie voor amnestie, 
die door het Komitee voor Gemeen
schappelijke Amnestie-aktie zo 
jammerlijk lam gelegd werd na de 
machtige amnestiebetoging van 
september 1959. 

Dit Komitee heeft thans — na 
gedurende een jaar geen teken van 
leven meer gegeven te hebben — 
een brief geschreven naar de Ko
ning. Ook andere Vlaamse vereni
gingen hebben initiatieven in die 
zin genomen : zij hopen dat naar 
aanleiding van het huwelijk van 
de Koning amnestie zal verleend 
worden aan alle politieke veroor
deelden. 

Alhoewel het genaderecht een 
koninklijk voorrecht is, kan de Ko
ning in de praktijk van dit recht 
geen gebruik maken zonder gedekt 
te zijn door de regering. Dit bete
kent zoveel als te zeggen dat alle 
hoop ijdel is, want deze regering Is 
wellicht de slechtste regering op dit 
gebied die wij gekend hebben. Hoe 
ongelooflijk het ook moge klinken, 
wij herhalen wat wij reeds vroeger 
gesclireven hebben : de regtt'ing 
Eyskens is slechter dan de linkse 
regering onder Van Acker was. Er 
werd voor de likwidatie van de re
pressie praktisch niets gedaan : 
zelfs de normale toepassing van de 
wet Lejeune op de voorwaardelijke 
invrijheidstelling werd gesaboteerd 
en wordt gesaboteerd. De laatste 
maanden werd praktisch weer nie
mand meer vrijgelaten. Het resul
taat is daar : terwijl in Denemar
ken de laatste gedetineerde in vrij
heid gesteld werd, in Nederland de 
laatsten eerlang vrij komen en nu 
zelfs de vrijlating van de laatste te 
Nuremberg veroordeelde oorlogs
misdadigers in het vooruitzicht ge
steld wordt, verblijven er in de Bel
gische gevangenissen nog meer dan 
honderd gedetineerden die na de 
oorlog door de speciale krijgsge-
rechten veroordeeld werden. Een 
triestig rekord ! Weldra zal er ner
gens ter wereld — tenzij misschien 
in sommige landen achter het IJze
ren Gordijn, alhoewel ook daar 
reeds amnestie-maatregelen uitge
vaardigd werden — nog iemand 
wegens oorlogsfeiten in de gevange
nissen verblijven tenzij in het zeer 
kristelijk, humanistisch en be
schaafd België, waar een zich kris
telijk noemende partij de sterkste 
partij van het land is ! Het is een 
schande, maar het dient tot niets 
dit telkens weer te herhalen. Daar 
is maar één kruid tegen opgewassen: 
de slachtoffers van de repressie en 
hun familieleden moeten ophouden 
blindelings hun vertrouwen te stel
len in de C.V.P. en deze partij de 
verdiende afstraffing toedienen bij 
de volgende verklezingeA. 

BELGIË VOOR HET EUROPEES 

HOF 

Door een officieel bericht van de 
griffie van het Europese Hof voor 
de Rechten van de Mens te Straats
burg wordt bekend gemaakt dat de 
Belgische Staat, na een langdurig 
vooronderzoek (de klacht werd in
gediend op 1 september 1956) in be
schuldiging gesteld werd en zich 
zal te verantwoorden hebben voor 
schending van de rechten van de 
mens. 

Het gaat hier om het beruchte 
artikel 123 sexies van ons strafwet
boek dat te Londen in 1944 tot 
stand kwam en waardoor tiendui
zenden beroofd werden van een 
ganse reeks burgerlijke, intellec
tuele, ekonomische en politieke 
rechten. 

Mr. Van der Eist had In 1959 een 
wetsvoorstel ingediend tot afschaf
fing van dit artikel, wat de enige 

afdoende oplossing is. Zijn wets
voorstel werd in de Commissie van 
Justitie van de Kamer besproken 
en ter zitting van 1 maart 1960 
verworpen. Tot degenen die tegen 
dit voorstel stemden en zelfs de 
moed misten om zich minstens te 
onthouden behoorden : Kiebooms, 
Lindemans, Degryse, Lefere, Smedta, 
Hermans, Robyns, Moyersoen. 

Sommige van hen stapten noch
tans mee op in de amnestie-beto
ging te Antwerpen ! Hoe wilt men 
dat wij deze mensen zouden sparen 
zoals sommigen ons komen vragen? 

Ondertussen gaat België regel
recht een veroordeling tegemoet, 
want uit het verslag van senator 
Ancot namens de Commissie van 
Justitie van de Senaat zijn de klei
ne veranderingen die door de Ka
mer aan artikel 123 sexies gebracht 
werden, niet van aard ons dit ar t i 
kel in overeenstemming te brengen 
met de Universele Verklaring van 
de Rechten van de Mens door Bel
gië plechtig ondertekend... 

POLITIEKE VERNIEUWING 

Elders in het blad wijzen we op 
de verkiezingsuitslagen in Dene
marken, waar twee nieuwe partijen 
met een slag onderscheidelijk 11 
en 6 zetels veroverden. Ook in Ne
derland veroverden vorig jaar twee 
nieuwe partijen onderscheidelijk 
één en twee zetels. De behoefte tot 
vernieuwing schijnt zich echter 
overal te laten gevoelen. Ook bij 
de verkiezingen vorige week in het 
Saargebied kwamen nieuwe par
tijen op. De Saarlandse Volkspar
tij haalde 11,4 ten honderd van de 
stemmen en veroverde dadelijk 11 
zetels. Terwijl anderzijds een an
dere nieuwe partij de Duitse De-
mokratische Unie tw|Se zetels ver
overde met 5 ten l;<qfderd^ van de 
stemmen. 

De politieke vernieuwing langs 
nieuwe partijen om is een alge
meen Europees verschijnsel. 

WAARDIG 

Er zijn in Vlaanderen mensen die 
met een « waardigheidskompleks » 
rondlopen en die te pas en te on
pas schermen met « Vlaamse waar
digheid »... uit schrik voor radika-
lisme, wat niets te maken heeft met 
waardigheid. 

Wij vestigen hun aandacht op 
het waardig optreden van de na
tionale voorzitter van de C.V.P., 
staatsminister Theo Lefèvre, die op 
het arrondissementeel C.V.P.-kon-
gres te Brussel, na de verdiensten 
van de regering opgesomd te heb
ben en vaststellend dat de geachte 
vergadering zeer passief bleef, het 
nodig vond uit te roepen : « mais 
applaudissez done, nom de D... !» 
(maar juicht toch toe, God... ! ) . 

En wij die dachten dat vloeken 
zonde was en zeer onbeleefd. Waar
schijnlijk moeten wij onze opvat
tingen herzien, vermits krlstelijke 
voormannen aldus het voorbeeld 
geven op openbare C.V.P.-vergade-
ringen. 

Maar we zullen maar best dit ver
heven voorbeeld niet volgen, ver
mits wij nu reeds belasterd worden 
door C.V.P.-ers als « socialisten » 
en « mannen van de Loge ». 

Als zij mogen vloeken, waarom 
zouden zij dan niet mogen lasteren 
en liegen ? 

HET EENHEIDSFRONT 

Voor de jongste verkiezingen 
schreeuwde Schildwacht het uit in 
« Het Volk » : de CVP. zou door 
de kracht van haar Vlaamse vleu
gel het Vlaams vraagstuk oplossen. 

De Vlaamse vleugel van de C.VJP. 
heeft natuurlijk — wie kon dat 
niet voorzien ? — niets opgelost. 

Schildwacht is daarover niet eens be
schaamd. Hij heeft nog wel ande
re goochelnummertjes in zijn be
drieglijke mouw. Er is thans een 

eenheidsfront van de Vlaamse vleu
gels van de drie kleurpartijen tot 
stand gekomen, schrijft hij zonder 
blikken of blozen. En die zal niet 
dulden dat er nog aan Vlaamse 
grond zal geraakt worden luidt het 
in zijn gewone holle stijl. 

Het jongste kongres van de 
Vlaamse vleugel van de liberale 
partij heeft die nieuwe ballon nog
al vlug doorgeprikt. Aanpassingen 
in de Vlaamse dorpen rond Brus
sel ten gerieve van de franstaligen 
zijn noodzakelijk, aldus de Vlaam
se liberalen. 

Het Schildwachtfront is nogal 
elastisch. 

EEN TOPPUNT 

Het kongres van het liberaal 
« Vlaams » Verbond scheerde ech
ter een toppunt toen het verklaarde 
dat er te veel ministers en volks
vertegenwoordigers waren. Hier 
hebben we nu eens werkelijk met 
bordeelhouders te doen, die over 
zuiverheid spreken. Het is door de 
mateloze zucht van de liberalen 
naar ministertassen dat wij thans 
met 24 ministers zitten. Een derde 
van de liberale parlementsleden is 
minister. En nu beweren ze dat er 
te veel zijn ! Waarom dienen dan 
de helft van hun ministers niet da
delijk ontslag in ? Het land zou er 
zeker niet slechter om bestuurd 
worden ! 

En tientallen nutteloze benoe
mingen, die aan de middenstanders 
miljoenen aan belastingen meer 
kosten per jaar, zouden niet plaats 
hebben. 

DE DAG DER RANDGEMEEN

TEN (I) 

De inrichters van d« namifesta-
tie van vorige zondag verdienen 
alle lof en de dank van alle Vla
mingen. 

Zij zullen zelf w ^ kunnen vast
stellen dat de Volksunie flink ver
tegenwoordigd was. 

Wat ons echter pijnlijk getroffen 
heeft was de afwezigheid van bij
na al de leidende figuren van de 
Vlaamse kuituur- en strijdvereni-
gingen die nochtans aangesloten 
zijn bij het Aktiekomitee ! 

Wij brengen graag hulde aan dê 
heer Jozef Van Overstraeten, voor
zitter V.T.B.-V.A.B., die trouwens 
reeds meer bewezen heeft dat hij 
een moedig man is. 

Wij zagen ook Dr. R. De Beule, 
ondervoorzitter van het Oudhoog-
studentenverbond. 

Misschien waren er nog enkelen 
die We niet gezien hebben. 

Maar wij vergissen ons zeker niet 
wanneer wij schrijven dat velen — 
We zullen geen namen noemen — 
aan hun plicht te kort geschoten 
zijn : wanneer men leiding wil ge
ven moet men ook aanwezig zijn 
wanneer de volgelingen opgeroepen 
worden om op straat te komen en 
er misschien ook enig gevaar aan 
verbonden is. 

Met akademische vergaderingen, 
geleerde redevoeringen en strijd
vaardige moties komen we er niet. 

Dat hebben de inrichters van de 
manifestatie van zondag, deze be
scheiden werkers uit de Vlaamse 
komitee's der bedreigde gemeenten, 
begrepen. 

DE DAG DER RANDGEMEEN

TEN (U) 

De toespitsing van de strijd rond 
de bedreigde Vlaamse gemeenten 
van het arrondissement Brussel 
verplicht de kleurpolitiekers kleur 
te bekennen. 

Het was wel opvallend dat Mr. 
Van der Eist, de gekozene van de 
Volksunie, de enige volksvertegen
woordiger was die aan de mani
festatie deelnam. Het is waarschijn
lijk ook de enige die niet een ge
rust geweten aanwezig kon zijn. 

De afwezigheid van de C.V.P.-fla-
minganten (van de liberale en so

cialisten spreken we niet eens) ïj 
een slecht voorteken voor hun hou
ding in het parlement wanneer 
eerstdaags zal moeten gestemd 
worden over de verdaging van de 
talenteUing en het berucht artikel 
86 van de eenheidswet 

De gemeentehuizen van de be
dreigde gemeenten waar de C.V.P. 
aan het bewind is waren zondag 
potdicht gesloten en de burgemees
ters lieten zich niet zien. 

In twee gemeenten slechts had
den de burgemeesters de moed de 
manifestanten te verwelkomen en 
toe te spreken : 

in Strombeek-Bever, waar burge
meester Soens een katolieke Vla
ming is die met de C.V.P, niets te 
maken heeft en in het verleden 
door de C.V.P. zelfs bestreden werd, 
en in Zaventem waar de burge
meester een socialist is. 

De C.V.P.-burgemeesters gedroe
gen zich als lafaards : schrik stem
men te verliezen van de C.V.P.-
franskiljons... 

Gaat met zo'n soldaten naar de 
oorlog ! 

Hoe was het ook weer ? « De 
CV.P. schild en zwaard... » 

EN DAT VOOR ANTWERPEN 

In De Standaard van 9 december 
11. lazen we niet minder dat twee 
zware klachten over de Antwerpse 
C.V.P. 

Vooreerst zou de C.V.P. Antwer
pen Mark de Smedt steunen voor 
het ambt van raadsheer bij het Hof 
van Beroep. « Deze heer » zo schreef 
De Standaard « is de beruchte sub
stituut die zich destijds onder
scheidde bij de strafvordering te
gen de zg. incivieken. Hij is daar
bij een aartsfranskiljon ». Voor deze 
typering kunnen we De Standaard 
bijtreden. 

Daarbij wordt de huichelarij aan 
de kaak gesteld van de C.V.P. 
volksvertegenwoordiger Mertens de 
Wilmars, die wel de flamingant uit
hangt op vergaderingen maar als 
men hem opbelt wordt er steeds in 
het Frans geantwoord. 

Ons kommentaar ? Hun huiche
larij en dubbel spel is voor ons geen 
nieuws. 

Wij hebben die sinds jaren aan
geklaagd, tot verbazing van vele 
onnozele Vlaamse zielen, die zich 
altijd aan flamingantische schijn 
laten vangen. Nu De Standaard ons 
in het gelijk stelt hopen we dat 
die argeloze Vlaamsgezinden ein
delijk de feiten zullen durven zien 
zoals ze werkelijk zijn. Als de C.V.P. 
te Antwerpen de Vlaamse stad bij 
uitstek, zo is wat moet ze dan el
ders wel zijn ? 

En ondertussen drukken we de 
wens uit dat De Standaard op haar 
beurt haar dubbelzinnigheid zal 
staken. Zij klaagt wel de huiche
larij van de C.V.P. aan maar bij de 
verkiezingen verzoekt ze toch de 
flaminganten maar andermaal nog 
eens C.V.P. te kiezen. 

En wie van onze lezers is zo ar
geloos te geloven dat De Standaard 
dit volgende verkiezingen niet 
meer zal doen ? 

HET UUR DER WAARHEID 

Niet alleen voor Eyskens heeft 
bet uur der waarheid geslagen en 
heeft hij moeten bekennen dat zijn 
bemcht sleutelprogram slechts 
ijdele verkiezingsbluf was. Ook voor 
de Brusselse imperialisten sloeg 
het uur der waarheid nu ze, ze
nuwachtig geworden door het her
levend Vlaams ofofensief, hun wa
re gedachten en gevoelens bloot 
leggen. 

Op hun « drie-partijenmeeting » 
hebben vooraanstaande franstalige 
parlementairen uit de drie partijen 
gezegd wat hun op het hart lag. 

Brussel is op een natuurlijke wij
ze verfranst en moet Frans « blij
ven » schreeuwde de grote socialis
tische bons Bracops. 

Ik ben het moe objektief te zijn 
huilde Charles Janssens. En Verse, 
de C.V.P. gekozene met de 13.000 
flamingantische stemmen van Van 
Wijnendaele wil onmiddellijk de 
randgemeenten verfransen. 

Gedaan met de fraaie formule 
van « Brussel, hoofdstad van alle 
Belgen ». Hun ware inzichten — 
waarnaar ze sinds jaren handelen 
— worden vrijgegeven. 

Zullen de Vlamingen eindelijk, 
eindelijk begrijpen 7 
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De eerste helft van december stond volledig in het teken 
van Saksen-Koburg-Gota En niet alleen omwille van het huwe
lijk ! 

Op 1 december kwam er uit E'stad in Katanga een kort be
richtje over een nakend bezoek van « president » Tsjombe aan 
de Belgische hoofdstad; te dier gelegenheid zou hem door de 
Koning een hoge onderscheiding worden uitgereikt. 

De regering te Brussel verklaarde onmiddellijk dat ze van 
niets wist. Te Leo wekte het nieuws wrevel en wantrouwen. 

Een paar dagen later bevestigde Brussel dan toch het Ka-
tangees bezoek; het heette echter dat dit bezoek geenszins «offi
cieel * zou zijn en dat er geen sprake was van een hoge onder
scheiding voor Tsjombe. 

Op 5 december kwam de zetbaas der Union Miniere te Za-
ventem aan. Hij werd er o.m. opgewacht door dhr J.P. Paulus, 
ere-kabinetschef van de koning en lid van het Comité Spécial du 
Katanga (ja, ja, de wereld is klein !). Hij begon alvast met een 
forse verklaring waarin hij hulde bracht aan de houding van 
het hof en van de bevolking. 

In regeringskringen liet men voorzichtig doorschemeren dat 
men Tsjombe niet had gevraagd en dat men zelfs ietwat ver
veeld was met zijn komst. De Katangese president droeg inmid
dels zijn huwelijksgeschenk (een blok kopererts; sprekend sym
bool !) naar het paleis, waarna hij ging aanzitten op een diner 
in een gedegenheid aan de Brusselse Grote Markt. Samen met 
hem zaten om. aan dhr Struye, voorzitter van de Senaat, dhr 
d'Aspremont-Lynden, minister van Afrikaanse Zaken en dhr 
Wigny, minister van Buitenlandse Zaken. Het is inmiddels al 
lang een publiek geheim dat beide laatste heren stevig geïnte
resseerd zijn in Katangese maatschappijen. Tijdens dit diner 
verklaarde d'Aspremont-Lynden dat het de Koning had be
haagd, een hoge onderscheiding te verlenen aan dhr Tsjombe, 
waarna hij aan de Katangees het Grootlint der Kroonorde over
handigde. 

Wel zeer eigenaardige geplogenhedeen tijdens dit «privaat» 
bezoek! Inmiddels bleef de regeringsgezinde pers berichten 
spuien waaruit moest blijken dat Eyskens «er voor niets 
tussenzat». 

De regering speelde haar gewoon Pilatusrolletje. Voor ieder
een in binnen- en buitenland is het overduidelijk dat het bezoek 
van Tsjombe aan het hof, het verlenen van het Grootlint, de 
kontakten met Belgische ministers politieke feiten van aller
eerste rang zijn, waarbij de verantwoordelijkheid van het kabi
net onmiddellijk is betrokken. Overduidelijk is thans gebleken 
dat wat onze regering haar « Afrikaanse politiek» pleegt te 
noemen, gedikteerd wordt door de Union Miniere, waarvan het 
Hof een der grootste aandeelhouders is. 

Het Hof en de regering hebben het ogenblik voorwaar 
schitterend gekozen : nog nooit stond het Belgische aanzien 
zo laag gekwoteerd bij de internationale opinie. De zaak Tsjombe 
legt thans een nieuwe zware hypoteek op ons buitenlands be
leid en vooral op onze verhoudingen tot de Kongolese centrale 
regering. De koninklijke ontvangst lijkt sterk op een erkenning 
«de facto» van de Katangese afscheuring; ze zal Tsjombe in ieder 
geval er toe aanzetten, ook tegenover de Kongolese federalisten 
zoals Kasa-Voeboe het been stijf te houden. 

Inmiddels zwelgen de pers en de officiële propaganda-in-
stellingen in huwelijkslyriek. Geen enkel detail over dit politiek 
zeer opportuun huwelijk wordt ons bespaard. Zo mochten we 
vernemen dat enkele bouwvalige gevels aan de St Goedele van de 
dakgoot tot de stoep zullen bedekt worden met Belgische en 
Spaanse vlaggen. De TV gaf ons de gelegenheid, de Vlaamse 
kunstschatten te bewonderen die in heugelijke tijden door 
Zijne Katholieke Majesteit van uit de Nederlanden naar Spanje 
werden gesleept. 

Wat de pers ons liever niet vertelt, is het goochelkneepje 
met de burgerlijke lijst. De wet van 24 juli 1951 bepaalt dat de 
burgelijke lijst van 36 miljoen tot 42 miljoen 's jaars verhoogt 
wordt vanaf «1 januari van het jaar tijdens hetwelk de Koning 
een huwelijk zal aangaan». M.a.w. zullen de eerste twee huwe
lijksweken aan het jonge paar de slordige som van 6.000.000 F. 
in méér opbrengen. In de Adventtijd (en 11 december valt mid
den daarin) worden normaal geen kerkelijke huwelijken ingeze
gend. Voor het Koninklijk huwelijk moest speciaal dispensatie 
worden aangevraagd. 

De eerste (en enige) woorden Nederlands die Paloa ooit 
heeft uitgesproken, waren «dank u». De eerste woorden Neder
lands van onze koningin waren «dank u, heren, voor het mooie 
geschenk». Waaruit te leren valt dat men met «basic dutch» al 
een flink eind kan opschieten. 

Er wacht ons heerlijk Belgenland echter méér dan één 
bittere ontgoocheling na de wittebroodsweken. Eentje daarvan Is 
ons bijzonder dierbaar : weldra komt de zaak Raymond de 
Becker voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
Het laat praktisch geen twijfel dat België er zal veroordeeld 
worden omdat de beruchte 123 sexies in tegenstrijd zijn met de 
Europese Konventie voor de Rechten van de Mens. 

«La mitraille a brisé l'organe sur l'arbre dè la liberté» 
14.12.60 

HAALT VREDE HET OP OORLOG? 

RODE TOP TE MOSKOU 

Einde november doken er in de wereld
pers geregeld berichten op o\er een kom-
munistische topkonferentie te Moskou. De 
duur dezer konferentie en het lang uit
blijven van een mededeling schenen er 
op te wijzen, dat het niet van een leien 
dakje liep in het rode concilie; met name 
70U het — zoals zo vaak in de jongste 
tijd — niet al te best boteren tussen de 
Russische en Chinese afvaardiging. 

Begin december kwam dan het langer-
verwachte mededeling. Elr kwam nog 
meer : een 20.000 woorden tellend mani
fest en een propagandistische << boodschap 
aan de volkeren van de hele wereld »• 

Het betreft hier dokumenten die de 
moeite lonen, even van naderbij bekeken 
te worden; zij kunnen ons verduidelijken 
hoe men de wereldtoestand op dit ogen
blik aan de andere kant van het gordijn 
beoordeelt. Zij ontlenen hun belang reeds 
aan het feit dat ze — naar het heet « een
parig » — werden goedgekeurd door de 
afgevaardigden van 87 kommunistische 
partijen in naam van 36.000.000 leden. 
(Voor België waren op het concilie aan
wezig : E. Bumelle, J. Blume en Fr. Van 
den Branden) . De vorige konferentie van 
Moskou greep plaats In 1957; er waren 
toen 75 partijen met 33.000.000 leden ver
tegenwoordigd. 

De boodschap en het manifest schijnen 
te bevestigen, dat het s tandpunt van Mos
kou het heeft gehaald op dat van Pe
king. Reeds in de (korte) boodschap heet 
het : <( .*Ile socialistische landen, geleid 
door de leer van de grote Lenin, hebben 
als bazis van hun buitenlandse politiek 
het prtocipe van het vreedzame samen-
bestaan tussen staten met verschillende so
ciale regimes genomen » en « De oorlog 
Is niet onvermijdelijk, hij kan verijdeld 
worden. De vrede kan gevrijwaard en 
versterkt worden ». 

Deze standpunten, ontdaan van de dia
lectische retorica, verschillen wel heel 
sterk van wat enkele maanden geleden 
nog te Peking werd beklemtoond, nl. dat 
de oorlog tussen de $o<'!aIistische en de 
kapitalistische landen op de duur onver
mijdelijk zou zijn en dat de gevolgen er
van de socialistische landen minder duur 
zouden te s tasn laomen dan de kapitalis
tische. 4' 

Het manifest bevil&tigt het s tandpunt van 
het vreedzame saJMMhestaan en omschrijft 
het uitvoerig. Niet alleen van het Chi
nees exioma over de <( onvermijdelijkheid 
van de oorlog » blijft er niets over. doch 
een andere Chinese stelling wordt defi
nitief verlaten. Te Peking heette het 
^•roeger, dat iedere samenwerking tussen 
de socialistische landen en de » burger
lijke nationalisten n onmogelijk was en 
dat, a fortiori, iedere hulpverlening van 
de socialistische landen aan de « burger
lijke 'nationalisten » der mindcrontwik-
kelde gebieden uit den boze was. Het ver
schil tussen de Russische en Chinese op
vattingen kwam duidelijk aan het licht 
ten overstaan van bv. Egypte. Rusland 
vond er geen graten In dat Nasser in zijn 
land de kommunisten achter slot en gren
del draaide; zulks was geen beletsel om de 
V.A.R. met roebels en technici te over
laden. Peking echter steunde aktief de rel 
van Kassem tegen Kaïro. 

In het manifest heet het thans dat een 
gemeenschappelijk front moet gevonnd 
worden tussen « het soclaUstische kamp, 
de arbeidersklasse, de nationale bevrij
dingsbewegingen en alle vredekrachten » 
en « geen enkel verschil taiake politieke 
godsdienstige of andere «aken mag de 
koncentratie van alle krachten ten aan
zien van het oorlogsgevaar in de weg 
staan ». 

Het Marx-Leninistische evangelie vol
gens Kroesjtsjev Is thans dus het enige 
dat een imprimatur heeft gekregen. Be-
leefdheidshalve wordt In het manifest 
echter af en toe een hoafsc buiging In de 
richting van het Chinese s tandpunt ge
maakt, zo o.m. inzake Joego-Slavië. Sinds 
enkele maanden was een grootscheepse 
flirt aan de gang tussen dit land en de 
Oost-Europese volksdemokratiën. In het 
manifest heet het thans echter dat de 
revisionistische teoriën van Joego-Slavië 
verraad betekenen aan het Marx-Leninis-
me en dat de Zuidslavische kommunisten 
tegenover de verklaring van 1957 hun ei
gen anti-leninistisch programma hebben 
gesteld. 

De vraag naar vrede of oorlog wordt 
niet alleen te Moskou gesteld en beant
woord. Het lijkt ons echter wel een posl-

Tjeef Kaloot, Schild en Zwaard von Vlaanderen! 
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tie* felt dat aan de rel tussen Peking en 
Moskou een (voorlopig ?) einde schijnt te 
zijn gekomen door de overwinning van 
het meest gematigde s tandpunt 

Verklaringen als « De socialistische om
wenteling kan niet ingevoerd, noch van 

buitenaf opgelegd worden » doen ons ech
ter terugdenken aan die andere fameuze 
verklaring waarbij een ander « socialis
me » (zij het met het predikaat « natio
naal ») ongeschikt voor uitvoer werd ge
heten... 

Het grote nieuws uit Kongo was natuuriijk de aanhouding 
van Loemoemba. Of deze aanhouding de situatie grondig heeft 
gewijzigd, valt echter sterk te betwijfelen. Loemoemba blijft 
over een ruime en goed-georganiseerde aanhang beschikken. 
Zijn buitenlandse vrienden laten hem niet in de steek. Kaaa-
Voeboe had een enkele grote kans om het buiten de ex-premier 
klaar te spelen : indien hij er nl. in slaagde een R.T.K. te beleg
gen waarop de Katangese secessie werd bezworen en waarop de 
Loemoemba-aanhangers tevens voldoende zouden bevredigd 
worden opdat zij op hun beurt niet zouden overgaan tot afscheu
ring in het Oosten. De Brusselse reis van Tsjombe kwam echter 
roet in het eten van de Kongolese president gooien; Tsjombe, 
die de ontvangst door de Koning als een halve officiële erken
ning vanwege België zal interpreteren, is thans wel minder dan 
ooit gesteld op toegevingen aan Leopoldstad. Zonder Katangese 
medewerking wordt de Kongolese federatie, waarvan Kasa-Voe
boe droomt, een onmogelijkheid. 

Het is dan ook niet onwaarschijnlijk dat het met het pro
ces Loemoemba in de eerste dagen wel niet zo'n vaart zal lopen 
en dat men te Leo de ex-premier op ijs zal leggen voor een wis-
seloplossing. 

Kasa-Voeboe zette december in met het verbreken der di
plomatieke betrekkingen met de V.A.R. Nasser reageerde hierop 
Ietwat eigenaardig, door de Belgische bedrijven in Egypte te 
naasten. Deze maatregel lag in de lijn der ontwikkeling en kon 
worden voorzien; sinds de naasting van de Britse en Franse be
drijven waren de Belgische maatschappijen de enige buitenland
se groep van betekenis in Egypte. Het voorwendsel echter is, zo
als gezegd, tamelijk broos. 

Ook Ghana maakte zich boos om de aanhouding van Loe
moemba en verbrak de betrekkingen met België. Te New-York 
verklaarde Hammèrskjoeld dat Moboetoe zonder buiten'andse 
hulp er nooit zou In eslaagd zijn, aan de macht te komen. Neh-
roe op zijn beurt beschuldigde de Belgen ervan, in Kongo aan 
neo-imperlalisme te doen. 

In al deze beschuldigingen schuilt een kern van waarheid. 
Het is bv. opvallend, hoeveel Be'.gen er terug naar Kongo trek
ken zonder er een eigenlijke taak te hebben. In kringen van ex-
kolonialen kan men vaak horen beweren dat de Belgische rege
ring opzettelijk nalaat, de gerechtvaardigde eisen der terugge
keerde koloniale ambtenaren in te willigen om hen aldus te 
dwingen, terug naar Kongo te trekken waar zij doodeenvoudig 
« acte de presence » moeten geven en de rol spelen van wiaak-
honden voor de belangen der grote maatschappijen. Politieke 
flaters zoals het bezoek van Tsjombe aan Brussel zorgen er dan 
wel voor, dat ook de « Dichtung » in de beschuldigingen ten
slotte sterk op « Wahrheit » begint te gelijken. 

De zoveelste vergadering die de Veiligheidsraad aan het 
Kongolese vraagstuk wijdde en de oratorische krachtpatserijen 
tussen de Russische en Amerikaanse afgevaardigden vestigen 
er dan nog eens speciaal de aandacht op dat Kongo een zeer 
belangrijke plaats is gaan innemen In de koude oorlog. 

Ook uit Noord-Afrika nieuws voor de frontpagina. Kort voor 
het vertrek van de Gaulle naar Algerië verdwenen LagalUarde 
en enkele van zijn medebeklaagden In het barrikadenproces uit 
Parijs om even later in Spanje weer op te duiken. Ze hadden 
er kontakten op hoog niveau, o.a. met Serrano Suner die een 
warm voorstander van een Frans Algerië heet te zijn. De aan
komst van de Gaulle op Algerijns grondgebied werd dadelijk 
gekenmerkt door heftige betogingen van de ultra's. De gebeur
tenissen van zondag 11 december verdrongen echter alle ander 
nieuws uit de headlines : in Algiers en in andere steden kwam 
de mohamedaanse bevolking massaal op de straat om te beto
gen voor het F.L.N. en voor de regering van Ferhat Abbas. De 
ordestrijdkrachten richtten een waar bloedbad aan. Het F.L.N. 
was er echter in geslaagd, de laatste franse begoocheling de bo
dem in te trappen, de illusie nl. dat de groote massa der Algerij
nen de kat uit de boom kijkt om zich uiteindelijk te kunnen 
scharen aan de zijde van de sterkste partij. De voorlopige Alge
rijnse regering deed onmiddeiijk een beroep op de U.N.O. om een 
einde te doen stellen aan wat zij een «nieuwe uitmoording» noemt. 
Er blijft thans slechts weinig tijd voor de GauUe om zijn politiek 
tot een goed einde te brengen en zijn kansen zijn stellig niet ge
stegen. Het F.L.N, zal er wel niets voor voelen, op dit ogenblik 
veel water in zijn wijn te doen. De wereldmening is thans voor
goed gealarmeerd. En voor de ultra's is er geen weg terug. 

In de Verenigde-Staten stelde president-elect Kennedy als 
zijn staatssekretaris aan Dean Rusk, president van de Rockefel-
lerstichting. Rusk schijnt een nogal kleurloze persoonlijkheid 
te zijn, wat er op zou wijzen dat Kennedy zelf zich het bepalen 
van de Amerikaanse buitenlandse politiek zal voorbehouden. 

In Spanje tenslotte heeft de Bisschop van San Sebastion 
het nodig geoordeeld de priesters, die hun handtekening zouden 
zetten onder een tekst ten voordele van de 339 (lagere) geeste
lijken die enkele maanden terug in een brief de onderdrukking 
van de Basken door het Franco-regime aankloegen, te bedrei
gen met een suspensie « a divinis » die ons hier te lande bekend 
is gebleven uit de tijd van priester Daens... 

14.11.60 
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ODILON PERIER 
Keil nierkw-iardise verbchijnii.s in de Vlaamse letterkunde 

dei vorige esuw was wel de dichter Odilon Perier. Ilij werd te 
Dfuierinoniie in 1845 geboren. Hij was de kleinzoon van Baiide-
wnn Perier, een uitstekend rechtsgeleeerde die in het begin der 
eeuw stadsekretaris was te Gent; zijn vader, Frederik Perier, 
werd sekretaris van Dcndermonde. Zijn moeder was een doch
ter van de meier Frans de Pauw die met zijn bloedverwant Lie
ven Bauwens de katoennijverheid uit Engeland naar Gent 
bracht. Zijn echtgenote, Wilhehnina Boot, was de dochter van 
C.H.H Boot, staatsraad der Nederlanden, oud-burgemeester van 
Amsterdam en oud-minister van justitie. 

Mevrouw Perier was een niet onverdienstelijke schrijfster 
van novellen en gedichten. 

Odilon Perier zelf schreet talrijke gedichten in de Gentse 
studentenalmanak. Hij was een tijdlang advokaat teDendermon-
de en werd later rechter benoemd. Perier was de eerste in dit 
land die het examen van gegradueerde in de letteren aflegde in 
het Nederlands, hij werd daarvoor door het Willemfonds on
derscheiden. Zijn vooi-stel op het kongres te Middelburg aan
gaande het !»ebruik der Nederlandse taal in gerechtszaken mag 
terecht aangezien worden als de eerste stap tot de wet Core-
mans. 

In 1878, het jaar waarin hij benoemd werd tot bestuurder 
van de Nederlandse uitgave van de Handelingen der Kamer van 
Volksvertegenwoordigers, verscheen van zijn hand een studie 
over de Nederlandse staatsminister Dirk Curtius 

Dat Odilon Perier ook als dichter een bewust Dietser was, 
zal wel niemand verbazen. 

WIE ZOON 15 VAN 
DEEZ' VRIJE QROND 

Wie zoolt i.s rail dcvz' rriji i/imid; 
Wip lier IS o-j) 't ijpsliiclit 
dut evrix aan 't hoofd der nillitn sloiid, 
hcioeiiiJ 0111 moed en kracht; 
die wijd' zijn leren aan de taal, 
der raadien dierbaar pand, 
en ro( p\ trots neemden jiroiih en pratil : 
(j'ei/ioet. o .Xedeihnid 

11 II rooi l/een .'•pot of Jaster lieeft 
in diieept met plicht en eer; 
irie 't heil des rolhs roor onijeii heeft, 
:ijn bloei eischt van weleer, 
die blijr' met achter bij 't ijcreihl. 
hij strijd' met ijzien hand 
roor 't liuliij, onrerbicelbiKii irilit 
Kin 'l edel Sederlaiid 

Kin toni. Cl II roll' ' :oo liiid' de Liii. 
run al II IC, niet rerblind, 
den diep betreurden irrol reri/iet 
I II dinirriiaiii welzijn wint. 
Ken taal. een riA}: ! dif zij oif irooid, 
het strelk' tot brorderbniid 
iian 't nu rerdeelde 'Luid en .\oord 
iiiii 't i/iool.sche, Xederland ' 

^roóper de ^royer : *^c (§eede ^erder^ 

Van 1 januari af 

VOLKSUNIE WEEKBLAD 

Jaarabonnement : 200 F. 

Halfjaar i 100 F. 

Jong nationalist geeft zijn vernieuwde 

reeks nieuwjaarkaarten uit — geel-zwarte 

— de reeks, acht kaarten tegen 20 F. Van

daag nog dit bedrag onder gesloten om

slag opgestuurd aan «nderstaand adres 

ontvaoigi u per kerende post de geel-

zwarte reeks. 

Kunstschilder 
PROSPER DE TROVER 

tachtig jaar 
Op 25 december e.k. viert kunst

schilder Prosper De Troyer te Me-
ohelen zijn tachtigste verjaardag. 

Velen verspreid over het gehele 
Vlaamse land, zullen die dag onge
twijfeld met warme genegenheid 
aan hem denken. 

Ook wij willen ons niet onbetuigd 
laten, en van de gelegenheid ge
bruik maken om even de aandacht 
van onze lezers te vestigen op deze 
uitzonderlijke kunstenaarsfiguur, 
in wiens werk meer dan vijftig jaar 
Vlaamse schilderkunst weerspiegeld 
worden. 

Lode Van Aken, 
Mald«ieu (Br.)« 

Steenhuffelstraat 28> 

Men kan nauwelijks geloven dat 
sedert de grootse hulde, die hem in 
de lente van 1941 ter gelegenheid 
van zijn zestigste jaar gebracht 
werd, en die gepaard ging met de 
uitgave van een hulde-album, waar
aan o.m. drs. A. De Poortere, Dr. 
Walter van Beselare, Wies Moens, 
Ernest Van der Hallen, Dr. Filip De 
Pillecyn, Bert Feleman en Albe hun 
medewerking hadden verleend, 
reeds twintig jaar verlopen zijn. 
Niet alleen omdat De Troyer tot «>P 
het huidig ogenblik, en ondanks het 
auto-ongeval waarvan hij in sep
tember jl. het slachtoffer werd, 
even « vitaal » gebleven is, maar 
tevens omdat de redenen die toen 
golden om zijn verdiensten in het 
licht te stellen, op dit ogenblik nog 
niets van hun waarde verloren 
hebben. Naar gelang de tijd vor
dert, en het werk van De Troyer 
zich verder verwijdert van de » ak-
tualiteit » waaruit het gegroeid is, 
wordt het inuuers voor iedereen 
duidelijk, hoe dexe kunstenaar zich 
over de « anekdote » heen steeds op 
een plan van algemene menselijk
heid heeft bewogen. Hetgeen ver
klaart waarom men zich niet alleen 
vijf jaar geleden reeds, met de uit
gebreide tentoonstcUing van zijn 
werk in het museum voor Schone 
Kunsten te Antwerpen, opnieuw op 
zijn betekenis heeft willen bezin
nen, maar dat thans ook te Meche-
len een De Troyer-retrospektieve in 
het vooruitzicht werd gesteld. 

Geboren te Destelbergen bij Gent, 
op 25 december van het jaar 1880, 
len een De Troyer-retrospektieve in 
leeftijd aan het schilderen gegaan. 
Na een weinig « kinderlijke » jeugd, 
had hij vooral na de dood van zijn 
moeder (1895) al spoedig mee moe
ten helpen « verdienen », om te 
voorzien in de behoeften van het 
gezin, dat uit niet minder dan 
twaalf kinderen bestond. Zodat hij 
pas na het beëindigen van zijn mi
litaire dienst de lessen aan de Me-
chelse akademie kon beginnen te 
volgen, en slechts in 1908 zijn eer
ste stappen op het pad der kunst 
waagde. 

Dynamisch als hij was, bekende 
De Troyer zich van meet af aan tot 
het impressionisme, de nieuwe rich
ting waarmede een jonge genera
tie toen op haar beurt storm liep 
tegen het « oude », en meer bepaald 
tegen het zielloze akademisme, 
waarmede de kunst toen inderdaad 
in een uitzichtloos slop was ge
raakt, en waartegen >»«* een reeks 
werken, die tot h«i beste uit deze 
petlotde behoren, h ^ toen mede tot 
een zuiverend e» bevrijdend herstel 

van de pikturale waarden heeft bij
gedragen. 

Was deze eerste revolutionaire 
daad, zoals gezegd, kenmerkend 
voor zijn persoonlijkheid, niet min
der zou zij doorslaggevend worden 
voor de houding en de gedragslijn, 
die hij in zijn verder leven zou 
volgen. 

Toen na de eerste wereldoorlog 
de kunst eens te meer door aller
lei nieuwe denkbeelden en theo
rieën in beroering werd gebracht, 
treffen wij De Troyer inderdaad 
telkens weer op de voorposten aan. 
Behalve dat hij in Vlaanderen mis
schien de enige geweest is, die in 
rechtstreekse briefwisseling heeft 
gestaan met de woorvoerder en 
teoretikus van het futurisme, Ma-
rinetti, en een van de weinigen die 
toen ook futuristisch werk hebben 
voortgebracht, werd hij al spoedig 
ook door het kubisme aangetrok
ken, en zullen wij van deze wijze 
van schilderen later zelfs nog heel 
wat sporen in zijn werk terug vin
den Zelfs in de abstrakte richting 
heeft hij heel wat eksperimenten 
gewaagd, waarvan de historische 
betekenis in het licht van de jong
ste kunstontwikkeling niet kan 
ontkend worden. 

Nochtans is het vooral de eks-
pressionistische teorie over de pri-
mauteit der geestelijke waarden, 
van de inhoud boven de stof en de 
vorm, waaraan het ekspressionisme 
inderdaad slechts in funktie van 
de inhoud belang hechtte, die voor 
zijn later kunststreven bepalend 
geworden is. 

Niet geheel ten onrechte heeft 
men in verband hiermede aan De 
Troyer soms verweten, dat van dan 
af zijn werk te zeer door ideeën is 
beheerst geworden, of althans dat 
ideeën te vaak de zuiver schilder
kunstige bekommernissen in zijn 
werk in de weg hebben bestaan. 

Waar het eerste wellicht niet 
volledig ongegrond is, zouden wij 
het tweede nochtans niet onvoor
waardelijk durven beamen. De ge-
dachtenzwangere inhoud van veel 
van zijn schilderijen kan ons in
derdaad niet doen vergeten, dat hij 
in een welhaast onafzienbare rij 
van werken niet alleen van een 
monumentale vizie, maar te gelijk 
van een verbazend schilderstaJent 
blijk gegeven heeft. 

Wie, inderdaad, heeft als De 

Troyer het « poéem » van moeder
en-kind bezongen ? Wie het land
leven verheerlijkt en het volks 
leven uitgebeeld in taferelen, waar
van niet enkel de direktheid, maar 
ook de innigheid al wie ze aan
schouwt onweerstaanbaar naar het 
hart grijpt ? Wie heeft de natuur 
« ervaren » en « beleden » met een 
zo rijk besef van haar grootsheid 
en vruchtbaarheid, maar tevens 
met een zo gaaf gevoel voor haar 
tederheid en rust ? Slechts weinig 
schilders, die zoals hij de waar
heid als de hoogste levenswaarde 
hebben lief gehad, hebben in hun 
werk ook zoveel goedheid en liefde 
weggeschonken. 

En hiermede komen wij dan met
een tot de « mens » De Troyer. De 
man die in zijn werk de lafheid en 
de kleinheid heeft gehekeld op een 
wijze die vele machtigen niet wel
gevallig kon zijn, en die precies om 
deze reden niet steeds de waarde
ring heeft gevonden waarop hij 
recht heeft. Want die heel zijn le
ven lang de heldhaftige belijder is 
geweest van een overtuiging en een 
levenshouding, die alleen het ken
merk van de sterken is, en waaraan 
ondanks tegenkanting, onbegrip, 
verdachtmaking en verguizing, al
leen de moedigen trouw blijven. En 
aan wie wij ook daarom hulde bren
gen, nu hij, eeuwige voor-ganger en 
voor-vechter, geleidelijk de erken
ning verwerft, die deze kleine we
reld uiteindelijk toch aan haar 
groten schenkt. 

H.v.E. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiMiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimi 

MECHELEN 
Zaterdag 17 december 20 uüS* 

ZUIDAFRIKAANSE 

OELOFDAGHEBDENKINa 

ingericht door de toneel- en kultuorvero-
niging 

DE NOOBDSTAR 

In de Beethovenkelder. 
Feestredenaar : de heer Bourguin. 
Muziekuitvoering : de heer A. Goossens. 
Kunstzangeres : Mej. Cauwenberg. 
Voordracht : de heer VaUea. 

De ambassadeur van Zuid-Afrika, ZIjna 
Excellentie Jan Ruyter Jordaan zal de 
kunstavend met zijn aanwezigheid vere
ren. 

ABe Vlaams-nationalisten worden ver-
waeht. 

iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiHimitiiiiiiiiiiiHiiiMimNHiiiiiiiiiiuiiiim 

WIE DICHT MEE 1 
« 't Is goed den belr te rieken als hij ver verre komt » schreef Felix 

Xinunermans. Va» heinde en verre ilJn de beerton-oploasüigen op torae 
schrtjfafel terechtgek«Hnen, zodat het indterdaad Uefelijk is gaan geuren op 
onze redaktie. Met genoegen laten we onze lezers en (lieve) lezeres
sen even mee-snulven : 

— D.W.O. te St. Amandsberg : « op z'n frans ons geld te beJoeren ». 
D.V.A. te Bosvoorde : « met « toepee n en veel loense toeren ». 
S.V. te St. Truiden : « zichzelf met Socoga's te voeren ». 
B.L. te Rupcimonde : « die zich wegsteekt voor de pandoeren ». 
K.S. te Antwerpen : « op de vruc"ht van de akker te loeren ». 

Onze Belga, onfeilbaar zoals het gerecht van het land waaraan hij zijn 
naam heeft ontleend, heeft na een spannende kruis-en-munt-gok de overwin
ning toegekend aan dhr K.D. te Denderleeuw voor volgende inzending : 

't Is nodig — dat weten de boeren — 
de beerton somtijds eens te roeren, 
want er zit in die ton 
af en toe een baron 
het « wordt rijk » uit te voeren. 

De overwinnaar stipt bij zijn inzending aan dat het « wordt rijk n In de 
twintiger jaren het slagwoord was van o.m. wijlen de heer minister vart 
landbouw. 

Na de droogte van \orig jaar en de zond\Ioed der laatste maanden is de 
landbouw echter een te weinig lukratieve zaak opdat wij er ons lang zouden 
mee bezig houden. Het volgend nummer van « De Volksunie » zal meteejn 
het eerste weekblad van die naam zijn Ernest, die nu wekeUjks van korvee 

wordt, verwacht betuigingen van medelijden vanuit het ganse Vlaamse land: 

Het weekblad zal ons verplichten 
voortaan alle weken te dichten. 
Daaraan heeft Emest 
van nu reeds de pest 

En kom, het ia maar éénmaal nieuwjaar alle 365 dagen i deie keer wwp-
den (éénmaal la gjeen regeU «e DME beste inzendüigen beloond met een 
Heidelaad. 

Inzendingen zoals steedhi vóór donderdag a.s. per adres de redaktie aan 
ü w dlenstwillfge Ernest. 
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Uzers ^c&u^(Am ons 

AVERECHTS RESULTAAT 

Zoals bekend hadden de Roonis-kato-
lieke bisschoppen van Puerto Rico de ge 
lovigen vooi gehouden op 6 november niet 
te st«iimen vooi de demokratische kandi-
daat-goevenieiir Munoz Marin wegens 
sommige \ a n diens opvattingen over de 
kmderbeperking Desondanks werd Maiin 
TOOT de vierde maal tot gcoverneui ver
kozen met 456 317 stemmen tegen 250 638 
stemmen voor zijn naaste rivaal De 
meerderheid van Marin is nog nooit zo 
gxoot geweest en de veikiezingsuitslagen 
laten er niet de minste twijfel over be
staan dat duizenden katolieken geen reke
ning hebben gehouden met de aanbeve
ling van hun geestelijke leiders In de 
CVP-fcranten werd dit aspekt van de re
cente Amerikaanse verkiezingen natuur-
lljli In alle toonaarden doodgezwegen 

M - Mechelen 

Kommentaar : VVij mogen niet verge
ten dat kardinaal Spellman de aarts
bisschop de \eroordeIing die door beide 
Usschoppen, tegen de Katoheken die \oor 
de demokratische kandidaat Munoz zou
den stemmen, uitgesproken werd opgehe-
Ten heeft Men bedenke dat Kennedj , ook 
een demolcraat en tevens Rooms Katoliek, 
kandidaat was voor het presidentschap 

De houding van de KerkeUjke hoog
waardigheidsbekleders op politiek gebied 
heeft vaak meer te maken met pragma-
üsnie en dadelijke voordelen dan met de 
beginselen van de Kerkelijke leer 

Dit was vaak zo m de geschiedeni>< Dit 
te thans op vele plaatsen nog zo Vooral 
waar de Katolieke onderdanen weinig ont
wikkeld zijn en dus hun juiste rechten en 
plichteu niet kennen ontstaan het gemak
kelijkst misbruiken Spanje is lo een voor 
beeld. Vlaanderen een ander Men bed-^n-
ke het machtsmisbruik van Mons De 
Smedt vorige verkiezingen 

En dat van Kardinaal Mercier voordien 
met u jn beruchte herderlijke brief van 
190«> tegen de vernederlandsing van het 
httger onderwijs 

KLARE WIJN A.U.B. 
Zo pas heeft de C V P haar bUdje « Ga 

le t te van Schaarbeek » laten uitdelen De 
Tooi-zitter van de Waa'se vleugel van de 
C V P van het ^rrondissemert Buissel G 
eTROOBANTS geeft daaiin toe dat het 
taalkompromis \ a a de C V P gestemd m 
C3iaiIeroi, de franskiljonse C V P leden 
eig gekwetst heeft 

Nochtans vvaie dit kompiomis ooit wei-
kehjkheid geweiden dan hadden de 
franskiljons met een slag veel meei be
komen dan twee talentellmgen ooit kon
den verschaffen Maar zelfs da t geschenk 
kon de vrienden van deze vooizitt«r nog 
met bevredigen 

Nu zijn er duizenden Vlammgen m het 
Br isselse die bij de jongste verkiezingen, 
«werende dat het ditmaal voor de laatste 
keei zou zijn, indien er geen vei-anderm-
gen kwamen ten vooi dele van de Vlamin 
gen, toch nog C V P hebben gestemd 

We vragen hen • WAT heeft de C V P 
g e d a a n ' WAT is de C V P zinnens te 
doen ' 

Bij de besprekmg o a van een motie m 
de Schaarbeekse gemeenteraad heeft de 
orcrgrote meerderheid van de Schaarbeek-
ae parujen zich uitgesproken voor het 
franskiljonse standpunt MoedvinUig heb
ben die enkele heren beslist da t er voer 
de Vlammg m Brussel geen voUedige viij-
heid mocht bestaan tenzij de vrijheid om 
sich de kaas v ^ het brood te laten ha
len en zich te laten verfrans«i. 

Dat maakt het toch overduidelijk dat 
er voor een Vlammg In de unitaire par-
Ujen, zoals deze nu w«-kai in het Brus
selse geen plaats is Iedereen moet nu 
toch mzien dat stemmen voor 2»gezegd 
Vlaamsgezmden uit deze partijen gijn 
stem verknoeien is 

W I J weten dat Payat een goed Vlammg 
is, maar in de socialistische partij zoals 
die nu meensteekt, is hij een lokvmk naar 
Vlaamse stemmen en de gevangene van 
het fianskiljonisme 

Het IS mogelijk da t Maertens van het 
Laatste Nieuws en van de Liberale parti j 
een goede Vlammg is, maar hij is in zijn 
partij van geen tel opportunistische 
franskiljons als Qiarei Janssens van El-

l^»a < ^ •' •« ^ r 

sene tellen m zijn pai t i ] Zij zwaaien de 
plak dank zij do unitaire s tniktuur van 
hun paiti j 

Men zegt dat Willem Veibist C V P ge-
meentei aadslid van Schaaibeek een goede 
Vlaming is maai in zijn parti j zal hij 
nooit iets bei eiken zolang de Vlamingen in 
zijn pait i j ondanks de 70 ô Vlaamse 
stemmen ei het mmst te zeggen hebben 

Wij halen het voorbeeld van Willem 
Veibist aan, omdat hij zeei goed moet be
seffen dat hij , dank zij zijn lidmaatschap 
en zijn bebtumsfunktie van he t Davids-
fonds, vele Vlaamse stemmen heeft ge-
tiokken naai de C V P Maai thans moet 
hij toch duidelijk hebben ingezien dat hij 
met thuis hooit in die C V P Hij moet 
toch beseffen dat hi] de gevangene is van 
die parti j Indien hij de Vlaming is waar-
vooi ontelbare Vlamingen hem aanzien, 
dan stuurt hij zijn C V P-lidmaatschaps-
kaart terug en hei neemt zijn politieke 
vrijheid Indien hij verkiest tot de nood
lottige unitaire schaapstal van zijn parti j 
te blijven behoren dan weten de Vlamin
gen die, terwille van hem nog veiti ouwen 
stelden m zijn parti j , dat zij m hun vei-
ti ouwen bediogen zijn 

Daaiom eisen wij klaie wijn ook in 
Schaarbeek Wij hebben lak aan dubbel
zinnigheid Wij aanvaarden niet dat ie
mand aan de ene kant de vruchten plukt 
van het weik der Vlaamse verenigingen, 
maai aan de andeie kant het werk van 
deze verenigingen saboteeit door te ge
hoorzamen aan een pai t i j , die evenals de 
socialistische of de hbe-ale partij ons ver-
ti ouwen on waai dig is 

Davidsf ondser-Schaai bee'' 

Kommentaar Het verheugt ons dat 
men eindelijk begint klaar te zien in de 
takdek van de kleurpartijeii, die wel 
Vlaamsgezinden als lokvogels op hun lijs
ten plaatsen maar ze verbieden van ook 
Vlaamse daden te stellen op pohtiek ge
bied Daarvoor ontslag nemen doen daar
om die Vlaamsgezinden n i e t Ze zij er te 
graag bij. De kiezers moeten zo verstan 
dig worden als raijn briefschrijver Dan 
komt alles m orde 

LITERATOR OP ZIJN SMALST 
De middag van de poeiie enkele weken 

geleden m de Residence-schouwburg te 
Brussel was gewijd aan de figuui van Wil 
lem Elsschot en de jonge Antweipse ro-
manschi Ijver Libera Carliei hing de aan-
v^ezigen een beeld op van de dichtei Els
schot die slechts 22 gedichten op zijn ak 
tief heeft Aan het einde van zijn lezing 
stond Car hei ook sül bij Elsschot s be
zorgdheid om het lot van Vlaanderen en 
het Vlaamse volk en ter illusü-atie haa ' -
de hij de viei versi egels aan 
De giatie lag gei eed vooi t buigen van 

uw nek, 
' oor t beven van uw lip voou i eten van 

uw diek 
Goddank, gij hebt dat tuig mispnjzend 

genegeeid 
en noch uw dierbaai volk noch uw naam 

onteerd 
Onvermeld bleef evenwel dat het ge

dicht waaraan dit uittreksel ontleend is, 
de titel « Borms » draagt en een echrij-
nende aanklacht tegen het naoorlogs re-
piessiebeleid vormt Het is ons met bekend 
of L Carliei ter zake vooraf een vmgei-
wijzmg had gekiegen of er de voorkei r 
aan gegeven heeft de naam van Dr Boi-ms 
te Brussel welbewust weg te moffelen De 
tweede onderstelling lijkt ons de meest 
aannemelijke 

Van veel moed getuigt deze houding 
van een vrijzmnig Vlaams auteur alles-
zms niet Willem Elsschot was beslist ui t 
ander hout gesneden 

M - Meche'en 

Kommentaar : Men moet inderdaad 
een groot schrijver zijn om de openbare 
mening te durven froUeren wanneer men 
in geweten meent dat die openbare me
ning ongchj"fc heeft 

Elsschot kon dit Hij was ook een gro
te figuur Carher kan ook schrijvep Of 
hij een grote persoonlijkheid v\ordt* moe
ien We echter afwachten 
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EKERFN 
Op 3 december greep ook hici een stich-

tmgsveigadeiing plaats, die zich in een 
goede opkomst mocht v ei heugen De vol
gende bijeenkomst, waar de abonntmen-
tenweivmg en de plaatselijke aktip zal 
uitgeweikt v\oiden, heeft, plaats op zatei-
Cag 17 dec te 20 uui stipt Adies Hei
man Bosmpns KapeK iaat , 7 M a n a b m g 
Ekcien II 

ELSENE 
Weid ei m het voiige nummer gewe

zen op de giote mogelijklieden welke in 
het kanton Ukkel voorhanden zijn dan 
kwam deze maal het beste nieuws uit het 
kanton Eisene Een gioep flinke jongeren 
uit dit kanton is vastbesloten ook in dit 
meest veifianste hoekje van Brabant een 
Vlaamse politieke macht uit te bouwen 
ZIJ zijn oveituigd da t he t alleen met po
litieke macht IS dat er schot kan komen 
m de Vlaamse OQtvoogdingsstrijd 

HERK DE STAD 
Smds enkele weken woidt een stelsel

matige piopaganda gevoerd in enkele 
giote gemeenten van dit kanton Naast 
honderden proefnummers die door enkele 
propagandisten vreis uurd woiden heeft 
men ook een aanvane gemaakt met huis
bezoeken Het resultaat is gunstig en een 
tiental nieuwe abonnementen weiden 
leeds ingeschreven 

Vooi al de propagandisten uit Lummen 
leveren goed werk m hun gemeente 

Aan alle propagandisten vragen we van 
de werking op deze wijze verder te zet
ten en nog uit te b -cden In sommige ge 
meenten 

KORTRIJK 
De abonnementen^ ag in ons aiiondis-

sement is begoMien Geen Volksunieer, 
noch s impatuan t mag aonder cms week
blad blijven Aan de ve'en die 'ange tijd 
hebben kunnen zeggen « m Kortrijk wordt 
nie 's geda^in» z e ^ e n wij thans is deze 
tijd definitief voorbij Koi-tiijk is actief 
geworden en diegene die om daden heb
ben geviaagd, begrijpen thans dai hun 
plicht begint met zelf iets te doen Onze 
abonnemenienslag biedt voor ons allen 
een enige gelegenhnd om ons m te zet
ten tot hpi aan we ven \ a n nieuwe abon
nees 

Ons lezei '-aant* moet m Kortiijk vei-
drievoudlgen De p a t s t e weken werden in 
ons a n ondissemej^ honderden nummers 
verspieid Dit was het zaad Tlians dient 
geoogst waar g A ^ f d werd 

LEDEBERG 

I \ MEMORIAM 
Op 7 decembei 1960 ov ei leed ie Gent-

brugge de heei Gastrin De Meyer, echt
genoot van Meviouw Helen* Wallejn, ge-
boien te Gent op 24 maart 1913 Aan de 
achtbare familie biedt de Volksjnie haar 
christelijke deelneming aan 

OVER TE NEMEN : 

ZMVtLHANDEL met AIELKROVDE. 
gelegen in volknike huurt. Zich wenden 
Molenslraat b'i Tedeberg 

LEUVEN 
In « Ons Leven » van het K V H V van 

Leuven verscheen een grote ta-ok onder 
de titel « Welk Aangenaam V N S U » Dit 
is het beste bewijs dat de naamverande
ring van onze vereniging en het opstellen 
van nieuwe, degelijke s ta tuten ons een 
giotere bewegingsvrijheid zal geven onder 
de studenten die toch een zeesr apar t we
reldje V ca men Die grotere bewegingsvrij
heid en dat gi-o'er rendement zijn al t e 
merken aan ons ledenaantal en aan de 
menigvuldige blijken van svmpatie t al-
lenkant 

Later meei over ons. 
\VA\LSE FEDERALISTEN 

De Waaltjes in Lewven doen I n hun 
broek De revolutie onder de Vlaamse bur
gemeesters zien ZIJ terecht als een teken 
aan de wand De regering zeggen zij, durft 
tegen de lebellerende l lammganten niet 
optreden De dag is m he t zicht da t de 
Vlamingen baas zuHen aijn In het Uxiita re 
België 

Daaiom « A bas la Be'gique u n i t a a e 
e*- fiamingante ' » ZiJ wiUen nu fedeialis-
me, om zich te beschermen tegen een 
eventueel Vlaams revancliisme of imperia
lisme Is het met zo, da t de schnk he t 
begin van de wijsheid is ? Maar hoe lang 
zal het duren •> Dat 2al maar van ons af
hangen Dat aTe goedgezirde Leuvense 
student^en beginnen met bij ons aan te 
sluiten 

MECHELEN 
De n:aardve.gadermg van november 

was opnieuw druk bezocht en veiliep m 
een ongedvïongen siemming 

Aan de plaatselijke organisatie van de 
Volksunie werd een vruch'bare bespre
kmg gewijd Tot besluit werd de werking 
voor de eerstvolgende weken geaegeld Op 
voorstel van de voorzit t^ werd overeen
gekomen dat de huisbezoeken voortaan 
zullen geschieden door een bestum-slid en 
een gewoon hd Nieuwe kolpoi tagetochten 
werden op het programma geplaatst 

MERKSEM-SCROTCN 
' M 4 L P E R T t T S - T EN Z4L » 

Vanaf deze maand zullen onze p a a ' ^ ^ 
1'jke bladen «e 't En zal » en «Malpertuus» 
samensmelten en gedrukt v?erschijnen Uet 
zal elke maand onder de leden en simpa-
tizanten verspreid worden, «m naast ons 
wekehjks partiiCHrgaan « De Volksume » 
he t kontakc met cmze menaen te vers+evi 
gen. 

DANSWOND 

Op 21 jan e k zal m de Riddsishoeve 
te Schoten een dansavond ingericht vvoi-
den dooi ds '( Vliamse Knng » Meiksem 
in samenweikmg met Schoten We viagen 
al onze viienden die avond vuj te hou
den, want ei zal gelegenheid zijn velschil
lende van onze vioogeie stujdgenoten te-
uig te zien, en taliijke heunnermger op 
te halen van « m die tijd » 

De deelname m de onkosten bediaagt 
s'echts 10 F 

40 JAAR V O S 

Dooi de plaatselijke afdeling van de 
V O S weid dit jubileum hei dacht Zowel 
in de H Mis, als bij de ontvangst op he t 
gemeentehuis, de akademische zittmg en 
het gezellig samenzijn waren verschil
lende van onze leden aanwezig waai on
der ook R Matthevssens, als bhjk van 
erkentelijkheid voor hetgeen dooi deze or-
ganizatie in de Vlaamse stiijd weid gepies-
teerd 

MOLENBEEK 
leverd tot het welslagen van de ANZ-
zangavond te Jet te Onder de pittige lei
ding van Wies Pee kregen de nationalis
ten er de kans om zich goed voor te be-
leiden op het provinciaal zangfeest van 
23 april 1961 

Het optieden van de volksdansgroep 
« De Garve » en van de Blauwvoetvendels 
was uiterst veizorgd en oogstte veidiend 

BRUGGE 
BIJ de abonnementen slag is het , 

laatste wooid nog met gezegd want 
'•eeds zwermen de Brugse militanten uit 
naar de kustgemeenten en naar gemeen
ten zoals MOERKERKE, ZUIENKERKE, 
OOSTKAMP RUDDERVOORDE en TOR
HOUT Laat de geü ouwen uit deze ge
meenten hen goed onthaal blijven voor
behouden 

MORTSEL 
DF VLAAMSE KRING VIERDL FEEST 

De 2de Gezelschapsavond gegeven op 
i december J1 in de bovenzaal van de 
« Aideenac Jagei » kende, evenals de vo
iige een z£Cr grote bijval 

Het ovei bekende duo « de Pinguïns » 
hoeft met meei opgehemeld te worden 
/e waien werkelijk v ei bluffend 

De Limburgse Tioebadoer Richard Van 
De Walle oogstte een zeei vercüende bij 
val met zijn stemmige Limburgse en ook 
Duitse en Zuidafiikaanse liederen 

Eveneens de sameruang van het pubiiek 
inag met onvermeld gelaten woiden 

Ondei de tahi jke anwezigen werden op
gemerkt Dr Goemans, de simpatieke 
voorzitter van de Vlaamse Kring Beichem, 
dhr Matthe>ssens, de heren Van der Paal, 
Bosmans, e a 

Na dit welgesmaakte pi ogi anima werd 
de avond verder aangevuld met een ge
zellig bal dat werd geopend met een \ »-
menigvuldigmgsdans, dooi de heer Cioes 
en mevr Van Boven 

De animates- Rik Baeke'mans stond m 
voor het sclieppen van de gemoedelijke 
sfeer En of hi j er in slaagde > Mear-
maals werd het bal door hem onderbroken 
met zijn « dolle » gezelschapsdansen 

Het gmg zo door tot in de kleme uurt
jes en werd besloten met een daverende 
Vlaamse Leeuw 

Het is te hopen da t de Vlaamse Knng-
Mortsel he^ hier me t bij aal laten en nog 
meerdere dei gelijke avonden zal much-
ten 

NINOVE 
Zondag 15 januai i 1961 geven het Blau v-

voetvendel « Arseen De P n l i» en de 
Vlaams-Nationale meisjesscliare « Smtc 
Lutgar t » hun vierde vendelfeest In z^at 
« De Stei » Station^Jlem, Ninovp 

Gast iedcnaar is MEESTER EDMOND 
\AN DIEREN Aanvang • 18 u. 30. G'-ea 
enkel Vlaams-Nationahst lut Nmove en 
omstreken mag ontbreken i 

NOOROERKEMPEN 
NOGMAALS IN DE BRANDING 

Na de ov en ompelende kolportage te 
's Gravenwezel, Smt-Job en a e c h t op 23-
okt 60, gevolgd door deelname aan de Pio-
v inca le Kadeidag op 30 okt 60, werd het 
propaganda-apparaat Wf'r op voi'e toe en 
eezet voor de weifak ie op 6 nov 60 te 
Schoten zelf 

De voorhoede vva& vanaf 9 uur reeda aan 
't werk en op klokslag 10 uur werd geza 
menlijk de slag ingezet 

Volgens een nauw'iearig uitgestippeld 
plan werden thans twee Wjjken bewerkt 

die totnogtoe nooit in plocgverband aange
vat weiden de Smt Koraula-tumwljk, de 
v Hullebuschsti en de Vei bei t s t raa t enecv 
/IJ ds, de oudere arbeideiswijken rondom da 
Rijkswacht, andeizijds 

De vciwachtingen stonden deze m i a l 
niet zo hoog gespannen, want de « Inge
wijden » wisten dat onze reisweg afgeba-
Kend was met abonnees 

Toch bleek reeds na een half u t i te 
zien aan de slinkende pakken, da t he t 
weeiom een « goeie dag » zou worden, on
ze mikioman wist weei de gevoelige noot 
aan te slaan en talrijk waren de vrienden 
die op s t i aa t kwamen, de centjes in hun 
handen om ons blad met te missen 

De veikoop was gelijk opgaand, en ook 
onze twee neofieten, O V , vader van 9 ge
zonde Vlaamse spi uiten, en J V, deden 
voor de oudeaen niet onder ! Het was weer 
een werftocht met een 3-cijfer-resultaat, en 
dat begint nu stilaan t iadit ie te worden 

Zannekin 

ST. NIKLAAS 
Indien men op giond \ a n de in ona 

blad onder de rubriek « Ons afdelmga-
leven », ingezonden mededelingen of ver
slagen een aktiviteits-beoordeling zou 
toepassen dan zou onder al de arrondis
sementen, St Niklaas een zeer pover fi-
guui maken 

De viaag die zich hiei dan ook onmid
dellijk stelt, IS dan ook deze of he t in
derdaad In werkelijkheid met de aktivi-
teit in het arrond zo slecht is gestelJ " 
Gelukkig kunnen wij zeggen dat dit me t 
het geval is, en dat wij op die vraag, in
dien zij zou geiteld wc«-den, zoud«a kun
nen antwooiden met het Vlaamse igjreek-
woord « schijn bedriegt » wat moge Wij
ken uit onderstaand bondig samengevat 
verslag wat men wel zou kunnen aanzien 
als een akiiviteits veiantwoordmg over he t 
jaai 1960 Kontakt weei opnemen met de 
vioegeie vuenden was ons eeiste taak, al
les was opnieuw te hei beginnen. Dank ziJ 
het zich onveipoasd inzetten van enkple 
onzei kameraden die op piachtige wijze 
deze kiese u a k tot een goed einde biacn-
ten kunnpn wij thans zeggen dat, zij het 
nog met in alle gemeenten dan toch reeda 
in 4 5 met allen oonieuw stevig kontakt 
weid tot stand gebracht, maar dat ook 
leeds daar Volksunie keinen weiden opge
licht 

Verspie.ding van het blad was de twee
de opgave Hoelt het gezegd dat ook hici 
m ons a n ons blad piaktisch geen lezeis» 
laat staan abonnementen had Welnu in 
kort* tijd werden meei dar> honderd abon-
nemen'en geboekt Dooi toedoen van onze 
propaganda en kolpo-tage ploegen lez»n 
thans meer dan 300 belangstellenden re
gelmatig ons blad Het kan inderdaad nog 
betei daarom zullen wij met veisagen zo 
lang het geste'de doel met is bereikt En 
gij kameiaden die ons \ooigLgaan zijt m 
de strijd maar die dooi de omstandighe
den gedwongen werde tijdelijk passief te 
blijven ook op U hopen wij m de toe

komst te mogen rekenen ten bate van de * 
Vlaamse gemeenschap 

L Vei bek ' 

WETTEREN 
ALGEMENE VFEGADEHLNG 

Inleiding door arrondissementsvooizuter 
Dr J Van Boxelaer 

De vcKMtrekkers van het arrondissement 
komen uit de streek van Hamme Het is 
een heilige plicht zich te bekwamen m 
de Vlaams nationale overtuiging want elk 
moet op zijn plaats en in zijn kring het 
Vlaams-naticmalisme verspreiden D P ar-
rondissementele werking dient uitgediept 
en dit vereist minstens twee elementen per 
gemeente voor het p-aktisch aktiel weik 

Gastspreker was volksvertegenwoordiger 
Van der H s t 

De Vlaamse strijd Is een rochtvaaidige 
strijd Ons volk is s'eeds bedreigd en wiJ 
kunnen niet rekenen op de staat Derhalve, 
eigen staatsinstellingen «ne 'e r volks-
V reemdcn 

Tens'otte Korgo Wie ^ verantwocwoe-
l l j k ' De regenn'ï "n de mlnistes-s van 
Afrikaanse Zaker Genoeg waarschuwin
gen maar het sti-ookte nic- mei. hun pu
bliek op'lmtsme De huidige regermg is 
slechts een opgekalfatcrd schip Wij heb
ben nie'ö te verwach'en van de uni ta ' re 
belgisch* partijen Enkel ZELFBESTUUR 
dooi FEDERALISME kan ons help/'n 

WEVELGEM 
Te Wev£ gem weid een t on^aktvergad >-

ring be'egd waarop een flinke opk tws t 
genoteeid we'd Nieuwe leden en abon
nees werden Bangewonen Ook st^unge'd 
kwam binnen W J aoen voort 

Die van Weveige i 

Zeer grote keus 

GLAZEN EN MONTUREN 
— Gratis voor verze)cerQen — 

GEDIPLOMEEKD OFIIEKER 

WALTER ROUND 
Kerkstaat, 58 — Antwerpen 

— Telefoon 35 86 62 — 
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AALST 
In hel vorig nummer, hebben wij be-

roep gedaan op « de goede wil en het ge
zond verstand » van onze lezers, het was 
niet tevergeefs I 

Het verheugt ons dan ook ten zeerste, 
onze achtbare vrienden en slmpatisanten, 
het resultaat te melden van deze eerste 
kontaittname. 

16 (zestien) nieuwe abonnenten In twea 
weken, wij geloven dat onze propagandis
ten recht hebben op een pluim, want wie 
vertrouwd is met dat werk weet wat dit 
zeggen wil. En de aktie gaat onverpoosd 
verder, om nog méér, nog beter I 

Wij dmven dan ook beweren dat, wan
neer aan zo een tempo doorgewerkt wordt 
— en wie zal het onze mannen beletten ? 
— het abonnentenaantal in 1961 moet ver
dubbelen, wat trouwens niets anders zou 
zijn dan een herhaling van wat zij in 
1960 bereikt hebt)en. 

Aan onze nieuwe abonnenten nogmaals 
onzen bes! e dank. 

Die van Aalst. 

ANTWERPEN 
ST. NIKLAASFEEST. - V.M.O. 

Om elkeen in de gelegenheid te stellen. 
deel te nemen aan de dag der rand>-
gemeenten op 11 december, werd het St. 
Nlklaasfeest uitgesteld tot 18 december. 
Dit feest vindt op die datum beslist plaats 
In de zaal « Rubens » Statiestraat te Ber-
chem, om 14.30 uur slipt. 

Te dezer gelegenheid, iweede optreden 
van het V.M.O. muziekkorps « HOU en de 
TROU », die zo een grote indruk liet bij 
haar 1ste optreden op ons kongres. 

Wordt voor dit St. Niklaaafeest in dank 
aanvaard : snoepgoed, speelgoed, school
gerief, prijzen voor tombola, suiker, kof
fie, enz.. Dit alles op het adres van Wim 
Maes, Lanteernhofstraat, 28, te Borger
hout. Ook geldstortingen kunnen gedaan 
worden op postgiro Nr. 6912.44 van Wim 
Maes, adres hierboven. 

UITBREIDING MUZIEKKORPS 
Worden gevraagd : 3 siagtrommelaars, 

2 personen voor triangel en 2 per.sonen 
vooi' trompet. Men gelieve zich schrifte
lijk te wenden tot Wim Maes, Lanteern
hofstraat, 28, Borgerhout. Iedereen is 
welkom in ons muziekkorps. 

Langs deze weg honden wij er aan on
ze dank te betuigen aan onze algemene 
voorzitter Meester Van der Eist, voor zijn 
hartelijk briefje met gelukwensen aan ons 
adres, aangaande ons zeer geslaagd eerste 
optreden, maar vooral voor de geldelijke 
storting door hem gedaan vooi- onze mu
ziekkapel. Wie volgt zijn goed voorbeeld ? 
Mr. Van der Eist onze beste dank, en re
ken er op dat wij in de toekomst nog be
ter ons best zullen doen, niet alleen wat 
het muziek betreff, maar zeker wat de pro
paganda voor onze partij aangaat. 

Onze muziekkapel vertrekt om 14 uui-
aan het Van Hombeekplein te Berchem, 
voor een fcorte propagandatoclit door vol
gende straten : Van Hombeekplein, Drie 
Koningenstraat en Stationstraat, zo naar 
zaal Rubens waar om 15 uur ons St. Nl
klaasfeest begint. 

Vlaamse vrienden tot zondag. 

ANTWERPEN-WEST 
Onder het voorzitterschap van Reimond 

Matthej'ssens had hier een eerste verga
dering plaats, en werd een nieuwe afde
ling gesticht, die Burcht, Zwljndrecht en 
Antwei-pen-Llnker Oever omvati. 

Na een welkomswoord door dhr Van 
Raemdonck, gaf onze ai-rondissements-
voorzitter een korte doch gevatte uiteen
zetting over de doelstellingen en de werk
wijze van de partij, waarna een uiterst 
nuttige gedachtenwlsseling plaatsgreep. 

Het bestuur dat werd samengesteld, be
sloot tot een nieuwe vergadering, een week 
later, om de abonnementenwerving en de 
plaatselijke aktie te organlzeren. Rekening 
houdend met de kwaliteit van de talrijk 
opgekomen nationalisten, laat deze afde
ling het beste verhopen voor de toekomst. 

Intussen noteei-den wij reeds het be
richt, dat al achttien nieuwe abonnemen
ten werden geworven. 

BERINGEN 
Op de maandelijkse kantonale bijeen

komst van de propagandisten werden de 
uitslagen van de eerste huisbezoeken be
sproken. De uitslag was hier vrij goed 
en meteen werd besloten in die geest ver
der te werken. 

« De Volksunie » di'ing meer en meer 
door bij de gewone volksmens en wordt 
er zelfs met sympatic ontvangen. 

Doorwerken en volhouden Beringen. 

BRUGGE 
TERUG « ONTDEK DE WERELD » 

Na Jaren onderbreking wordt dit jaar 
opnieuw aangeknoopt met de nederlandse 
voordrachten van « Ontdek de Wereld », 
en dit, naar het schijnt, tegen de zin van 
de Inrichters. 

Overtuigde Vlamingen te Brugge, boy
cot de voorstellingen van « Exploration du 
Monde » en steunt deze van « Ontdek de 
Wereld »• 
Mr. G. VAN IN VERHUISD 

Vanaf begin december is Mr. G. Van In 
verhuisd naar de Minderbroedersstraat, 
Brugge. 

BIJVALRUKE ABONNEMENTENSLAG 
Door een gestage Inzet van bestuur en 

leden is onze partij er m geslaagd het, 
aantal abonnementen in het ai-r. Brugge 
mee- dan te verdriedubbelen 1 In dit ver
band gaat een woord van hulde naar de 
militanten die onverpoosd huisbezoeken 
hebben afgelegd, naar de gezinnen die 
verzending van de propaganda-nrs heb
ben verzorgd en naar de zich achter de 
anonimiteit verschuilende vooraanstaande 
die door een maandelijkse bijdrage het 
versturen van de gratis « Volksunie »-nrs 
mede heeft gefinancierd. Wij steUen hen 
allen tot voorbeeld aan veel stuurlul-aan 
wal en speciaal aan de praters rond de 
tafelen der Kiedietbank... 

f' 
j W l e In LEUVEN de BIER-1 
• KELDER niet bezocht, vi%a in I 
j LEUVEN niet (Oude Markt, 22). i 
I Oude Markt 22 is ONZE bier- \ 
j keider. 

BRUSSEL 
Terwijl door onze afdelingen van de 

randgemeenten het pamflet tegen de tsi-
lentelling gebust werd in de agglomera
tie, heeft één man alle bussen van Birus-
sel 1 — het centrum dus — bediend door 
elke avond, elk vrij uur of halfuurtje een 
paar straten te doen. 

Brussel Is een enoa-me stad, en eer men 
die helemaal bewerkt heeft, heeft men 
wat werk verplaatst. Maar ook aan de 
grootste stad komt een einde. Deze pres
tatie mocht hier wel even vermeld wor
den. Ze diene als bewijs voor onze pi-opa-
gandisten In andere giote steden, dat het 
niet onmogelijk is een ganse stad, bus vow 
bus, van onze propaganda te vooralen. 

DENDERLEEUW 
NA ONS GEZELLIG ONDERONSJE 

Onze stoutste verwachtingen werd'jn 
overtroffen. Inderdaad, even na acht uur 
waren alle plaatsjes van de gelagzaal en 
van de eetzaal van « De Vlaamse Leeuw » 
bezet. Onder de vele aanwezige Volksunie-
vrienden noteerden we de kamei-aden uit 
Hekelgem en Liedekerke. Vooral Ternat 
zorgde voor de verrassing want toen even 
voor negen deze afdeling haar intrede 
deed waren we werkelijk overrompeld. Eli-
waren handen te kort om de hongerige 
magen op tijd en stond te voorzien. Dit 
is een klaar bewijs dat de Volksunie veld 
wint en wind in de zeilen krijgt in het 
Denderland. 

Als sprekers traden op onze oude ver
grijsde kamper Louis De Bruyn, ere-voor-
zllter van het kanton Ninove en Wim Jo-
rissen algemeen secretaris, die In een 
scherp betoog de houding der kleurpafl--
tijen hekelde op Vlaams gebied. 

Na deze flinke toegejuichte rede ging 
het feest verder met een tombola. Daarna 
werd er nog verbroederd en gedanst tot 
diep in de nacht. 

Na deze prachtige meevaller heeft het 
bestuur de aangename plicht eenieder te 
danken die zijn steentje bijbracht tot het 
Klagen van het feestje. Dank vooral onze 
pi-ijzenschenkers. 

Toekomend jaar zal het nog beter zijn. 

DIKSMUtDE 
J.A.ARLIJKS ST-NIKLAASBAL EN 
AVONDFEEST 

« Vergeet niet uw... paraplu » vermeld
de de uitnodiging tot dit groots en vro
lijk feest. Want, regen zou er zijn en 
WAS er, plassende regen en loeiende storm 
met windstoten tot meer dan 125 km.-uur, 
gans de dag en gans de nacht. 

Het moest allemaal tegenvallen. Doch 
de feestvierders lieten zich niet weerhou
den en trotseerden het losgebroken helle
weer. Zij kwamen naar « Tirol » langs 
zampige wegen, tussen de duizenden hec
taren ovei-stroomde velden. De vrienden 
van de Kust kwamen op gevaar af hun 
wagen te zien omkantelen. Enkele lichte 
wagens op weg nar Esen konden niet ver
der, bleven spijtig genoeg, geblokkeerd 
door de geweldige, niet te bedaren storm
wind... 

EN TOCH ! Toch liep de zaal vol, ei-
vol. 

Het ging er vrolijk aan toe. 
Toen de Sint de zaal binnentrad, bege

leid door zijn Zwarte-Piet... Sylveer, wer
den beide onder algemeen applaus ver
welkomd door de pittige Mlddelkerkse 
animator. 

Plaatsgebrek belet ons uit te welden 
over de geestige preek van de Sint en 
het guitige vraaggesprek met de animator. 
De onvergetelijke houding en de kwink
slagen van Zwarte-Piet Sylveer, zijn niet 
te beschrijven Op aanvraag van St Ni
klaas en van vele vrienden werd Piet-Syl-
veer van nu reeds aangemonsterd voor 
het feest van toekomend jaar. 

De prijsuitdeling was ENIG, ging alle 
verwachtingen te boven : omstreeks voor 
20.000 F. prijzen. 

De schenkers van die vele prachtige 
prijzen hebben de kinderen van zwaar 
en onrechtvaardig beproefde gezinnen, 
voorwaar rijkelijk bedacht. 

In naam van die kinderen, in naam van 
hun beproefde ouders, in naam van de 
Vlaamse Vriendenkring uit de Westhoek, 
een diepgevoelde dankzegging aan al de 
weldoeners. 

SCHOOL - BUREEL -
EN TERRASMEÜBSLEN 

Speciale model len op a a n v r a a g 

A. JEURISSËN • 
GLOOSTERMANS & ZONEN 

ZONHOVEN - Tel : (011) 132.31 

Bezoekt onze toonzalen 

In de eerste plaats veel dank aan de 
firma's « Marolux » te DE PANNE en 
« Tor>Bl » te MIDDELKERKE die prijzen 
ter waarde van duizenden frank hebben 
geschonken. Ook oprechte dankzegging 
aan de mUde schenker van de prachtige 
gouden ring met « saphir » steen. Wij 
zullen zijn anonimlnitelt niet verraden, 
hopend echter dat zijn voorbeeld door 
andere diamanthandelaars zal gevolgd 
worden bij het feest van volgend jaar. 

Worden in onze dankzegging niet ver
geten de andere vrijgevige schenkers ; 
van Brussel, Kortrijk, Roeselare. Tielt, 
Diksmuide, Nieuwixiort, Veurne en Oos
tende. 

Verder langs deze weg dezelfde dank
betuiging aan allen die het hunne heb
ben bijgedragen zowel geldelijk als in na
tura tot het welslagen van ons Vlaams-
Sociaal werk. 

Wij bedanken eveneens de eigenaar en 
uitbater van « Tirol » voor hun geschen
ken en voor de stemmig, goed verwarm" 
de zaal. 

Voor de vrienden van Middelkerke, St. 
Niklaas en voor de animator, voor de on
vermoeibare propagandisten en militanten 
die allen blijk hebben gegeven van hun 
gi'ote toewijding, een driemaal herhaald : 
houzee ! 

Jan De Bondt. 
Niemand ,ontbreke op de belangi'ijke 

vergadering van 18 december. Begin te 
10 uur stipt. 

ABONNEMENTENSLAG 
Op de vergadring van 16-10-60 wrd voor

op gezet dat ieder propagandist voor 8 
nieuwe abonnementen te zorgen heeft. 

Kamer£iden De Keijser, Zwaenepoel en 
Bultynck zijn reeds aan 't wei-ven. Wie 
volgt ? B 
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RUBBENS 
E Likeuren en jenever = 

I ZELE I 
I • I 
I STEEDS DE BESTE | 
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DROGENBOS 
Sedent enkele maanden worden de voor

naamste straten van deze bedreigde ge
meente door onze bussers afgelopen telkens 
er een nieuw pamflet verschijnt en nu en 
dan ook met recente nummers van het 
blad. 

Daar we niet genoeg in aantal zijn om 
alle wijken van het kanton te doen, hou
den we ons steeds aan dezelfde gi-oep stra
ten. Zo zullen we bij de volgende verkie
zingen bovendien Juist kurmen weten in 
hoeveiTe de uitslagen beter zijn in deze 
intens bewerkte wijk dan in de verwaar
loosde wijken. 

DWORP 
Op de laatste ledenvergadering van 

26.11 1.1. is beslist dat de volgende verga/-
dering zal plaats vinden op zaterdag 7 Ja
nuari om 20 uur, en niet op de laatste za<-
terdag van december gezien dit samenvalt 
met oudejaai-savond. 

GENT 
VLAAMSE ZIEKENKAS OPSTANDING 

Wettelijke voordelen. Minimum bijdra
gen. 

Voor Inlichtingen en inschrijving : 
SLEURS Jan, Strutfstraat 5, Gent. 

Tel. 25.79.07. 
RIGO Karel, Blekerijstraat 20, Gent. 
HUYGE Robert, Gavere steenweg 92, 

Merelbeke. Tel. 52.79.09. 
MEYSMAN Alfons, Maurice Vendonck-

laan 55, Gentbrugge. 
VAN CAUTER August, Burgemeester 

Meirsonstraat 12, Destelbergen. 
DE OARNE G.. Melkwegel 31, Heusden. 

TeL 52.72.47. 
14 JANUARI 

Houd die datum vrij, voor onze feest
avond, ons pensenkermls in de Roeland 
om 19 uur. Als intermezzo enkele pi-ach-
tige krachttoeren en een reuze gratis tom
bola waar lang over nagepraat zal wor
den. 

Uitnodigingen volgen nog. 

GENK - BOKRIJK 
VLAAMSE KRING LIMBURG 

Op zondag 15 januari 
richt de Vlaamse kring zijn 

EERSTE BAL 
in, zaal NITELLA, vlak tegenover de 
ingang van het domein van Bokrijk, 
langs de steenweg Hasselt-Genk. 

P u i k o r k e s t . 

T o e g a n g s p r i j s : 5 0 F , 

GEEN ENK£LE LIMBURGS 

NATIONALIST MAG ONTBREKEN 

HALLE 

Onze kantonna'e leden- en simpatizan-
tenvergaderlng van 22 nov. I.l. Is schitte-
lend geslaagd. Na een korte oproep van de 
voorzitter voor nauwere samenwerking en 
hulp aan de organisatie van de partij» 
sprak Mr. Daniël Deconinck over het ge-
vaaii- dat er schuilt, ook voor Halle, in een 
verdere uitbreiding van de Brusselse « olie
vlek ». Hij gaf ons daarna een klare uit
eenzetting van de prakti.sche vei-wezenlij-
kmg van federalisme. 

( 

r 

Drs Wim Jorissen bewees ons, op de hem 
eigen welbekende wijze, waarom de kleur-
partljen nooit een Vlaams probleem kun
nen noch durven oplossen. Hun gebonden 
zijn aan kapitaal, hof, kerk of loge belet 
hen, zelfs de minste Vlaamse eis, In te 
willigen. 

Alleen een radikaal Vlaamse partij kan 
de anderen dwingen ook aan Vlaamse 
vraagstukken de nodige aandacht te schen
ken. 

Na de vergadering werden enkele nuttige 
kontakten gelegd. 
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i Zetelfabriek Boterberg: 1 

I Algremeen agent '•jor België t 
: ABTS, SteenwcK op Tienen, 94, 
; Korbeek-Lo. 
: Opgepast voor namaak DORT ! 

j HET WITTE PAARD 
I Wandellngenstraat , 14, te Leu-
S ven. 
j Passend aangenaam lokaal voor 
; vergaderingen en klubs. 
I Beste dranken tegen matige 
I prijzen. 

I L E D E Z I J D E - L E D E | 

1 Alleenverdeler ENGEL & Co | 

i Eigen produkt ie = 

Uitgebreid g a m m a 1 

1 Aan huis geleverd 1 
= Prospektus op verzoek 1 

I Tel. (053)225.60 | 

i /oor leden en abonnees § 

I Volksunie : 20 % kor t ing. | 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiMiiiiiiimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii 

HAMME 
Een geslaagde «rrondissementele al)?e-

mene vergadering te Hamme op 22 okto
ber j.1. 

Na een korte inleiding door voorzitter 
Dr. J. Van Boxelare kwam gastspreker, 
Wim Jorissen, aan het woord. 

De meerderheid in onze demokratische 
staat België, aldus spreker, laat zich als 
een minderheid behandelen. 

Hij wees op de werkloosheid In de 
Vlaamse gouwen, terwijl overal elders ron
dom ons arbeidskrachten te kort zijn 

Zou men de huidige Nederlands regionale 
politiek in België toepassen, dan ware de 
werkloosheid In Vlaanderen opgelost. 

Spreker wees op de heersende machten 
achter de schermen : Hof, Kerk, Kapi
taal en Loge. 

Ten slotte zei spreker : de VOLKSUNIE 
gaat vooruit omdat het feit van de Vlaam
se achteruitstelling de ogen uitsteekt en 
reaktie schreeuwt. 

Na een hartelijk applaus werd een kor
te hulde gebracht aan Mevr. Van Boxe
lare. 

Achtei- deze vergadering werd een punt 
gezet : gezelligsamenzijn. 

ANTWERPEN 
Op 19 novembe.' 1960 oveii-leed te Ant

werpen op de leeftijd van 72 jaren K»-
miel Limbour.g. 

Kamiel stamde af van een familie van 
Donsjen «'aanhangers van Priester Daens) 
van Aspelare. weleer één der burchten van 
het Daensisme. 

Een paar jaren voor de oorlog verhulsda 
Kamiel naar Ophasselt waar hij een 
Vlaams Huis opende. Op een paar Jaren 
werd Opha.sseU dank zij de toegewijd» 
en simpatieke steun van Kamiel een flln*-
ke afdeling van Ie Vlaamse Nationalisten. 
Na de oorlog werd de Inboedel van KamieU 
woning de prooi der vlammen, het gezin 
werd verschillende weken opgesloten. BIJ 
zijn terugkomst nam Kamiel de wijk naar 
Antwerpen. De vele vrienden van Ophas
selt hebben de trouwe, eerlijke, Vlaamse 
strijder niet vergelen. 

GISTEL 
De Heer Cyriel Astaes is niet meer. Een 

edel mens, groot In zijn eenvoud, rota-
vast in zijn Vlaams nationale overtui
ging, beproefd maar trouw nationalist ia 
uit onze kring weggerukt. 

De ouderen herinneren zich meester 
Astaes als de bezieler uit de periode tus
sen de twee wereldoorlogen. De jongeren 
zullen de opbeurende en begrijpende taal 
van de grijsaard met het steeds ioago 
ideaal niet vergeten. Een leven van strijd 
en vervolging maar tevens van nooit ver
sagen is ten einde. 

Wij bidden voor zijn zielerust en blik
ken naar zijn gedachtenis op als voorbeeld 
van volkse trouw. 

Blauvoe*. 

fihless 
Waihenheim 

SEKIKELLEREI 

SCHLOSS WACHENHEIMAG 
WACHENHEIM A.D.WEINSTRASSE 

FIJNKGST P.V.B.A. 
Tel. (03) 35.38.54 

POTHOEKSTRAAT, 143 
ANTWERPEN 
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Is er iets veranderd in Vlaanderen ? 
Hel oordeel van een ex-koloniiral 

Sedert korte tijd terug uit Kongo, waar 
we de twijfelachtige eer hadden het fal-
Jlet mee te maken van het Belgisch kolo
niaal bewind, las ik met belangstelling en 
volledige instemming het artikel dat een 
collega « sale flaniin » in het Bamisnum-
mer van « Malpertuus » aan dat onder, 
werp wijdde. 

Uit het artikel zelf kan Ik niet opma
ken of schrijver eveneens een oud-kolo-
niaal is, dat doet trouwens ook weinig ter 
«ake, maar misschien is het wel Interes* 
«ant ook eens de indrukken weer te geven 
die de uit Kongo terugkerende Vlaming 
opdoet bij de hernieuwde kennismaking 
met de « beschaafde » wereld, in dit geval 
dus ons Vaderland. En dan wil ik niet uitr 
weiden over de vele mistoestanden die ik 
aantrof, die zijn meer dan genoeg gekend 
en tot In den treure aangeklaagd — trou
wens, als ik « beschaafde wereld » in dit 
verband tussen aanhalingstekens plaats 
dan is daarmee voldoende mijn mening be
licht — maar dan zou Ik eerder wUlett 
wijzen op bepaalde dingen die ik veran
derd vond sedert mijn vorig verlof in 
België, meer speciaal dan op het gebied 
da t ons het meest aanbelangt, of toch zou 
moeten aanbelangen : de Vlaamse zaak. 
En als we dan aannemen dat na een af
wezigheid van verschillende jaren een 
oordeel altijd wel wat objektiever zal zijn, 
dan mag het wellicht als een verheugend 
feit worden aangezien dat met mij ver
schillende ex-kolonialen inderdaad de on
betwistbare indruk hebben gekregen : ER 
IS IN VLAANDEREN IETS VERANDERD, 
Of misschien juister gezegd : er IS tets 
»an het veranderen. 

Ons Vlaamse volk begint dan blijkbaar 
toch wakker te worden ! Ik beken eerlijk 
da t ik anvankelijk zeer skeptisch heb ge
s taan tegenover deze indruk. Het leek im
mers Inderdaad te mooi om waar te zijn 
en de wens is zo dikwijls de vader van de 
gedachte. In veel opzichten waren we en 

Het ideool Kerst
en Nieuwjaars

geschenk 
Herhaaldelijk- reeds hoorden we 

beproefde ; Vlaams - nationalisten 
klagen over de verkwijnende 
TIaamse Belangstelling hunner ge
huwde liinderen, zulks onder in
vloed van beroepskring en weder
helft. 

Het enig afdoend middel om hun 
geestdrift terug te doen oplaaien 
is de wekelijkse lezing van « De 
Volksunie ». 

Daarom volgend voorstel, ten 
warmste aanbevolen : 

Ieder Vlaams-nationalist schenkt 
ter gelegenheid van Kerstmis en 
Nieuwjaar aan zijn gehuwde kin
deren een abonnement op « De 
Volksunie ». 

Ook voor de Vlaamse vrienden 
en kennissen die aarzelen terug hun 
plaats in de Vlaamse gelederen in 
te nemen, lijkt een abonnement 
op 4c De Volksunie » het onfeilbaar 
geneesmiddeL 

Niet alleen de aangenaam ver
raste begunstigden maar ook de 
getrooste schenkers zullen er ge
noegen aan beleven. Wij zorgen er 
wel voor dat, wie éénmaal geabon
neerd is, verder geabonneerd blijft 

Hierna een inschrijvingsformu
lier, zonder uitstel in te vuUen : 

i Ondergetekende 
verzoekt het Beheer van « De 
Volksunie » Maurice Lemon-
nierlaan 82, Brussel 1, op mijn 
kosten een 
Jaarabonnement van 200 Fr. 
Halfjaar-abonnement van 
100 F. 

Driemaandelijksabonnement 
van 55 F. 
(schrappen wat niet gewenst 
wordt) 

te bezorgen aan : (naam en 
adres) 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
Ik schrijf de verschuldigde 

som, groot op de 
postgiro 6445.46 van Wim Jo-
rlssen Brussel over. 

zijn we nog een volk van Lanune Goed
zakken, dat al 130 jaar lang met zich laat 
sollen en spelen, dat wel kan kankeren 
en bij schone gelegenheden een dreunen
de Vlaamse Leeuw zingt, maar dat zo be
droevend lijdzaam en slap blijft als het 
er op aankomt om daadwerkelijk mee t« 
helpen aan de opbouw van een schoon en 
krachtig Vlaanderen, een Vlaanderen dat 
van de Vlamingen zelf zal zijn en waar 
ieder vrij kan opkomen voor zijn meest 
elementair en natuurlijk recht : 

EEN LONEND EN MENSWAARDIG 
BESTAAN IN EIGEN STREEK ! 

Trouwens, het is opvallend hoevelen er 
nog zijn die zich goede Vlamingen durvea 
noemen, maar die bij de eerste gelegen* 
heid dat ze er 100 F voordeel bij kunnen 
doen hun Vlaamse overtuiging voorlopig 
ergens wegmoffelen, tot zij die weer eens 
nodig hebben. Het is bedroevend derge
lijke dingen te moeten vaststellen. Maar 
naas t deze negatieve kansen kom ik toch 
weer terug op mijn vaste overtuiging da t 
er vele positieve winstpunten genoteerd 
kunnen worden. Niet dat er schokkende 
dingen gebeurden tot nu toe, en uiterlijk 
lijkt er nog zo weinig veranderd, m a a r 
steeds meer vallen allerlei zaken op, klei
nigheden zo op het eerste gezicht, waar-
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^ Advies en bemiddeling Ë 
= In alle s 

= s 

I FISCALE GESCHILLEN | 

= Boekhouding = 
= Sociale Wetten = 

I BOREFI Fiduciaire | 
i Omer DE RAUW f 
S Esplanadestraat 7 = 
I AALST I 
1 Tel. 053. 221.42 f 
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van men plotseling vaststelt : kijk, dat 
Is nu weer iets dat enkele Jaren geleden 
niet mogelijk was, dat eenvoudig ondenk
baar was ! men wordt het beu, men wordt 
zich stilaan bewust van eigen kracht. Zo 
is het bv. opvallend hoe In het zakenleven 
steeds meer Vlamingen de moed vinden 
zich resoluut af te keren van soms mach
tige franddljonse firma's, hoe het steeds 
meer voorkomt dat het voeren van een
talig franse of zelfs tweetalige publiciteit 
In Vlaamse steden voldoende is om tien
tallen verontwaardigd naar de pen te doen 
grijpen en in onomwonden bewoordingen 
ieder kontakt met dergelijke zaken te ver
breken. Nog iets wat enkele jaren geleden 
volslagen onmogelijk zou zijn geweest : ik 
ken een ex-koloniaal, een cénfallg frans be
stuursambtenaar die sedert 3 maand te-
\ergeefs tracht behoorlijk werk te vinden 
en die tandenknarsend toegeeft, dat het 
in hoofdzaak zijn Vlaamsonkundigheid is, 
die hiervan de oorzaak is. 

Uitzonderingsgevallen ? Mogelijk, maar 
in elk geval behoorde zoiets tot voor kort 
tot het rijk der fantazie. Er is dan de 
volks- en talentellingskwestie. Niet dat 
hier alle gevaar geweken is ! We weten al 
te goed hoe de Waalse ministers voor niets 
zullen terugschrikken om toch in een of 
andere vorm hun zin door te drijven. Maar 

Intussen is nooit duidelijker gebleken hoe 
machtig we zijn als we werkelijk willen 
samenwerken. De jongste s tunt met << Ba
ron Boemerang » wijst trouwens ander
maal in dezelfde richting; het lijkt er 
immers verdacht veel op dat het nog maar 
achter in de koel beginnende gegrom van 
de Leeuw voldoende is geweest om Hof en 
Regering te doen terugschrikken voor een 
krachtmeting. Hiermee samenhangend 
zou ik ook nog willen wijzen op het mis
schien aarzelende en nauwelijks merkbare, 
maar toch onmiskenbare bijdraaien van 
de Vlaamse pers. 

Nog is de invloed van de kleurpartijen 
groot, het zou dwaas zijn dit te ontken
nen, maar niettemin merkt men juist n a 
een afwezigheid van enkele jaren beslist 
op dat ook hier Iets veranderd is. 

Zo zijn er tientallen kleinigheden die ie
der op zich niet zo belangrijk schijnen, 
maar die allen samen onloochenbaar aan
tonen dat het klimaat zich wijzigt. Zijn 
wij er ons voldoende van bewust wat dit 
betekent ? 

Dringt zich het besluit niet onweerstaan
baar op dat wij de dure plicht hebben tot 
het uiterste gebruik te maken van deze 
klimaatswijziging, dat wij dit voordeel tot 
op de bodem moeten uitbuiten ? Ik geloof 
inderdaad dat onze kansen nooit, beter 
stonden, na al de dwaasheden der achter
eenvolgende regeringen, van welke kle-j-
renmengeliug die ook waren, en die knl-
mineerden in het Kongolese drama, waar
van onze Sleutelminister ons allen nu de 
rekening wil aanbieden, zijn de ogen van 
velen opengegaan. 

Om te eindigen sou ik mij willen rich
ten tot mijn kollega's, ex-kolonialen, die 
deze regels onder ogen mochten krijgen. 
Zonder valse dramatiek of sentimentaU-
teit mag ik zeggen : U en ik zijn de 
grootste slachtoffers van de misdadige po
litiek der grote B ^ i s c h e staatsllwlen. On
danks alle mooie beloften eten velen on
zer nog altijd genadebrood bij familie en 
vrienden, omdat onze zuurverdiende spaar
centen in Kongo geblokkeerd zijn en d« 
kans groot is dat wc er voor het overige 
van ons leven naar kunnen fluiten. 

Velen zoeken vruchteloos naar werk, hoe-
wen werden vresell|k vernederd. 

Velen zoeken \Taohteloos naar werk. hoe
wel ons tienduizenden nieuwe werkgelegen 
heden werden beloofd. Me dunkt da t zeker 
voor ons de maa t nu wel vol is of over
loopt. Meer dan b«^rijpelijk dat velen on-
ser verbitterd en moedeloos zijn, maar . 
bereiken we daar iets mee ? Zouden we 
niet veel bct«r dffjjwoden in elkaar slaan 
en ons scharen onder de banier van de 
enige parij die menselijk en moedig ge
noeg was openlijk zijn bezorgdheid over 
het lot van de landgenoten in Kongo te 
uiten ? De vragen en waarschuwingen van 
Mr. van der Eist in de Kamer zJjn meer 
dan voldoende bekend. De doelstellingen 
van de Volksunie eveneens : va.>>tb«sloten 
de zwijnenstal in Brussel uitmesten en in 
Vlaanderen ons allen de plaats te greven 
die ons toekomt. Het klimaat Is gunsti
ger dan ooit, wij zouden op onze beurt 
ernstig tekort schieten in onze plicht als 
we nog langer uitstelden onze plaats in 
de rijen van de Volksunie in te nemen. 
Waarop wachten wc nog ? Onze samenge-
bundelde krachten vormen een niaebt die 
op de duur niet te weerstaan zal zijn en 
die onze kinderen eindelijk zal geven 
waarop reeds onze voorouders recht had
den : vrijheid en welvaart voor iedere 
Vlaming in zijn eigen dierbaar Vlaander-
land. 

Nog een « sale flamin ». 

zBoekbeópreklng 

A N T W E R P E N IN B E E L D 
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I Nieuwe partijen winnen I 
I in Denemarken i 
I De jongste verkiezingen In Denemarken hebben eens te = 
I meer een typisch Europese uitslag gekend. 1 
I En wei 1) dat er veel partijen aan de verkiezingen deelna- i 
B men en dat veel partijen ook zetels veroverden. Dit is ook het 1 
I geval in Italië, Frankrijk, Nederland, Zweden, Noorwegen, Fin- » 
i land, enz. | 
I En 2) dat er nieuwe partijen zijn die zetels winnen. Ook bij i~ 
I de jongste verkiezingen in Nederland deden twee nieuwe par- 1 
I tijen hun intrede in het parlement. In Denemarken wist een i 
= nieuwe partij , de volkssocialisten 11 zetels te veroveren, een 1 
I andere, de onafhankelijken (rechts) 6 zetels. 1 

IN 1957 
70 zetels 
45 zetels 
30 zetels 

14 zetels 

VERSCHIL 
winst 6 

verlies 7 
winst 2 
winst 11 

verlies 3 
winst 6 

£ 
S 

De uitslagen luiden als volgt 

NU 
Socialisten 76 zetels 
Liberalen 38 zetels 
Konservatieven 32 zetels 
Volkssoclallsten 11 zetels 
Radikalen 11 zetels 
Onafhankelijken 6 zetels 

(rechts) 
Duitse partij 1 zetel 1 zetel — 
Georgisten — 9 zetels verlies 9 
Kommunisten - - 5 zetels verlies 5 

Noch het éénpartijenstelsel van achter het IJzeren Gordijn, 
noch het tweepartijenstelsel van de Angelsaksische landen Is 
Europees. Europees is het meer partijenstelsel. 

Degenen die het anders wensen zijn naapers en missen de 
Europese visie. 
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DE ONZEDEIIIKE STAAT 
De beruchte eenheidswet door 

C.V.P. en liberalen uitgebroeid be
vat, in tegenstelling met hetgeen 
hun triestige barnumsreklame be
weert, maar weinig goeds. Wij zul
len ze tijdens de bespreking in het 
parlement eens onder het vergroot
glas nemen. 

Typisch echter voor de ontaar
ding van onze gele en blauwe poli
tikasters is de wijze waarop 3« 
woordbreuk plegen. 

Er zijn vooreerst de staatslenin
gen. Al wie ze kocht kreeg van de 
staat de stellige verzekering dat ze 
niet zouden belast worden « noch 
onder de huidige noch onder toe
komstige wetten » omdat ze kopen 
reeds betekende de staat te steu
nen. Zonder enig kommentaar 
wordt die stellige belofte verbroken. 

Nu zijn het vooral de kleine spaar
ders die staatsleningen kopen. De 

kapitalisten kopen meer spekula-
tleve beurswaarden of investeren 
in grote ondernemingen. 

Een ander geval van woordbreuk 
geldt de pensioenen van de leer
krachten. 

Ook hier wil de staat eigenmach
tig de duidelijke kontrakten wijzi
gen door de leraars te verplichten 
' % op de pensioenen te laten val
len, tenzij ze tot 65 jaar zouden in 
het onderwijs blijven. Als men nu 
weet dat de leraars met de gences-
heren het vlugst sterven (gemid
delde leeftijd 59 jaar) , omdat het 
leraarambt zeer veel van de zenu
wen vraagt en de hartziekten legio 
zijn, kan men bij voorbaat voor
spellen dat niet veel leraars meer 
pensioen zullen kunnen genieten. 

Zij zullen voor 65 jaar gestorven 
zi^n ! « Kreveren. in he t onderwijs » 
geldt het nieuwe motto van de libe
rale en klerikale woordbrekers. 

door A. DE BELDEB 

WIJ ZOEKEN 
halve gast typograaf voor de 
verzorging van ons blad. Bij 
voorkeur in de omgeving van 
Brussel wonende. 

Schrijven beheer blad. 

Wellldit, denkt U, beste lezer, als 
Vlaanderen minnend nationalist, te weten 
wat er aan schoonheid en poëzie In de 
metropool Antwerpen te vinden is ? Wel 
zet U dan knusjes in een zetel, neem he t 
doOT kunstfotograaf A. DE BELDER sa-
mengestelde boek : « ANTWERPEN IN 
BEELX) » ter hand, en aanschouw In zijn 
gezelschap op uw speiirtocht het vroegere 
en he t hedendaagse .Antwerpen. 

Neem, alvorens op stap te gaan, in U op 
wat kunstschilder etser Juliaan Severln in 
de inleiding tot het platenwerk zegt, en 
bekijk dan piëteitvol de 88 perfekte foto's. 

U zult verrast zijn en U verljaasd af
vragen waarom U al dit mooie, folklm-ia-
tlsche en kunstrijke nog niet vroeger zelf 
ontdekt hebt. Het Is juist hier dat de 
grootste verdienste schuilt van auteur A. 
De Belder. 

D A M E S , 
u wenst pels, 
een bontjasje 

of een pracht van een bontmantel? 
Wendt U vol vertrouwen tot het huis 

W. CLAYKENS • NEVEN 
Oadergemselaan 328 Etterbeek-Brus. 

TeL : 48.37.01 
Alle inlichtingen op verzoek. 
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Vermits U zich he t boek zeker zult aan- A B I I U f C I E U III A n i i i m 9 
schaffen heel t he t gieen zin een opsom^ U H U l i E L E I f l i l wUi fWU IIOT 
ming te geven van ai de platen groot for
maa t die U de sinjoienstad in al hare as - ^EEN, GRUWELEN IN BELGIË t 
pekten tonen. De ene na de andere zullen ^ ^ ^ «n verspreidt nu « Onder de To-
zil U veirassen door de ongmali tel t van „ „ „ ^^ ophefmakende represrieroman 
de gMichtspimten en door de keurige re- j ^ , „ „ e e l Matthijs. 
proöuktie. _. , , . Het boek da t door de officiële Belgische 

U zult dit prachtige werk a ^ Slnt-N> 4 ^ ; ^ ^ angstvaUig wordt doodge7wegen. 
klaas-. Kerst- of Nieuwjaarsgeschenk wen- Het boek dat een onuitwisbaar schande-
sen te ontvangen of zelf te geven aan kin- merkteken brandt op het voorhoofd van 
deien. vrienden of kennissen Inleiding en degenen die de repressie hebben nitge-
begeleidende teksten in 't Nederlands, ^acht en doorgevoerd ! 
Duits. Engels en Frans, geleveld door KH- Het best geschikte Kerst- en Nleuwjaar-
clalisten, maken he t genietbaai- voor allen. geschenk voor aUe beproefden en aUe 
Pnjs : 195 P. Uitgave 1958. Formaat 27 x Vlaams-Nationalisten ! 

.*''"' , ,- 294 blz. Ingen. 115 F. Gebonden in fraai 
Aarzel niet he t m dit blad verschijnend Hn„en band 245 F. Franco verzonden. 

« BESTELFORMULIER » in te vullen en Men bestelt per eenvoudige briefkaart 
te zenden naar de Kunstuitgeverij A. De of door overschrijving op P.R. 4367.53 van 
Belder, Den Leeuwenberghstraat 41 (Mo- Marcel Mattbfjs, Oedelem. 
lenveld), EDEGEM - ANTWERPEN, zo
doende steunt U meteen « DE VOLKS- VLAAMSE POCKETS 

" ^ ^ B E S T E L T O B M Ü L I E R J^'' ^' "^ ZONDEBOK door Paal Le-
(Volksunie) °^^-

Naam « De Zondebok » is de roman van die 
Adres generatie Vlaamse intellectuelen, die iong 
Ondergetekende verzoeict om leve- was tussen de twee wereldoorlogen. In dit 
ring van de uitgave « ANTWERPEN opzicht is het een tüdsdocument en een 
IN BEELD ». Prijs : 195 F. "ïedcnschildering». Hoewel het conflict ty-
Aantal eksemplaren piscb Vlaams is, gaat de draagwijdte vaa 
Datum : het boek dit kader ver te buiten door de 
Handtekening. hartstocht van de schriftuur en de inten-
Bestellingen warden onder rem- sitelt van de ervaringen, zodat men het 
boers uitgevoerd. Bij vooruittietaling kan zien als de worsteling met het grootste 
per postcheck geldt de vermeiding vraagstuk van elke nieuwe generatie : de 
der reden van storting als betaling. geestelijke verovering vam dchzetf en v a » 
Postcheck 138U8. A. DE BELDKR he t leven. 

ten gevm van 
poiifleke toboe 

De eerste blijk van vastberadenheid 
wirfke een regering moet geven om in 
Wallonië de n a a m te v^d ienen van « ster
ke regering » dat is... de Vlaamse eisen 
ter zijde schuiven. 

Het eerste wat een regering moet doen 
om aan de Walen te doen geloven da t het 
land in een noodtoestand is en dat er emr 
stige offers moeten worden gebi-acht is... 
aan de Walen de verzekering geven da t 
Cr voorlopig van geen Vlaamse eisen zal 
spraak zijn. 

E n wij hebben van Vlaamse zijde her
haaldelijk aan die manie, aan dat taboe, 
aan dat ont)eredeneerd Waals reflex toe
gegeven. Da t was zo een klassiek, geijkt 
probaat t>ewljs van onze goede wU da t wij 
Vlamingen In alle belangrijke omstandig
heden moesten geven en... we gaven het 
ook 

Maar wij Vlamingen zijn, n a vele der
gelijke « r a r l n g e n , tot de vaststelUng ge
komen dat wij met onze brave inschikke-
UJltheid niet alleen sctiade berokkenden 
aan ons eigen Vlaamse volk doch daarbij 
een grote ondienst liewezen aan de Bel
gische Staat . 

Wij moeten onze lezers ontgoochelen. 
Dit is geen oorspronkelijke tekst van de 
Volksunie, maar wel een tekst uit het 
blad van ons huidig bijhuis >< Het Volk n 
en wel van onze goede' vriend Schildwacht 
(Het Volk van 26-11), voor wie bij vorige 
verkiezingen Volksunie kiezen verraad 
was aan Vlaanderen Onze lezers weten 
wel wat verraad aan Vlaanderen was bij 
vorige verkiezingen en wel voor de klenr-
partijen kiezen. 

Na Van den Daele zoo dus ook Schild
wacht bekeerd zijn ? Was het maar waar. 
Woorden zijn helaas geen oorden, zoals 
onze lezers elders in ons blad over Schild
wacht ZDllen lezen 

Als de TOS de pamie preekt^ bMrtjc 
«Mtat Je ganzen. 
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V L A A N D E R E N : gemaHgd of radikaal? 
FRANS BRUSSEL : ullra exiremislen 

T e Brussel heef t weer een dr ie -
pa r t i j enmee t ing p l aa t s gevonden 
voor de ta len te l l ing en voor de ver
dere verf rans ing van B r a b a n t . De 
grote Magda lenazaa l liep eivol m e t 
Brusse laars en f rans ta l ige s tuden 
t e n ui t . . . Leuven e n Antwerpen . 

Wie sp raken er ? Vooreerst de 
C.V.P. sena to r Verse. 

K e n t m e n h e m ? Hij is de sena 
to r die t e Brussel verkozen werd 
op de C.V.P. senaats l i j s t m e t 2.203 
voorkeurs t emmen op de 7de p l aa t s 
vlak voor Van Wijnendaele , de fla-
mingan t i s che burgemees ter v a n 
Asse, die m e t 13.329 voorkeurs tem
m e n in h e t zand beet . Men k a n dus 
zonder enig voorbehoud zeggen d a t 
die Verse gekozen werd m e t de 
s t e m m e n van meer d a n 13.000 po
lit iek onnozele f l amingan ten . 

E n wa t heeft de verkozene van 
de Brusselse f l amingan t en d a a r 
ver te ld ? 

Bij een \/erjaaröag: 

Pater 
Stracke 

85 
Deze Wffek "werd Pater Stracke 85. 
Enkele weken terug hebben we nog de 

voornaamste gebeurtenissen uit zijn rijk 
gevuld leven belicht. 

Op vele gebieden was Pater Stracke een 
baanbreker. 

Hij heeft als eerste in Vlaanderen op 
frondige wijte ons geestelijk erfgoed In 
het hnldige Fran»-Vlaanderen beatudeerd 
en er de rol naar •̂oor gebracht die onz« 
taal en once kuituur ginder gespeeld heb
ben. 

In 1914 verscheen zijn « Arm Vlaando
ren i)w Op dit gebied was Priester Daeus 
hem voorgegaan, maar Pater Stracke was 
de eerste die in de beperkte kringen van 
radikale Vlaarasgezinde intellektuëlen het 
sociaal vraagstuk rechtstreeks naar voor 
bracht Do radikale Vlaamsgezinden van 
toen hadden nog een te eenzijdige belang
stelling voor de Vlaamse Beweging als 
taal- en kultuurbeweglng. Enkele jaren 
nadat Lodewljk De Raet de Vlaamse Be
weging \'erdiepte door het ekonomisch uit
zicht er van naar voor te brengen, stelde 
Pater Stracke scherp het sociaal pro
bleem. Na '14-*18 zou dit sociaal uitzicht 
meer en meer naar voor komen in het 
Vlaams nationalisme ten koste van de 
meer liberale strekking. 

Pater Stracke werd om zijn overtuiging 
naar het buitenland verbannen na de eer
ste wereldoorlog; na de tweede wereld
oorlog werd hij jaren in afzondering te 

< Alken geplaatst. 

Hij is over deze en andere gebeurtenis
sen heen zijn eigen « strakke » lijn trouw 
gebleven. 

Pater Stracke werd vroeger de pessimist 
van de Vlaamse Beweging genoemd om
dat hij erop wees dat de teorie dat een 
volk niet kan vergaan onzin was en er 
het besluit uit haalde dat ook Vlaande
ren kan vergaan. 

Wie thans naar het Vlaams massagraf 
Brussel kijkt, naar de Brusselse randge
meenten en naar de taalgrens zal hem 
begrijpen. 

Hij was echter de strijdende pessimist. 
Hij wou zichzelf niets wijs maken over 
de grote macht van onze tegenstanders, 
maar vocht er op zijn eigen wijze ver
beten tegen zijn gans leven lang. 

Daarom is hij een voorbeeld voor ons 
BUen. 

Wij h a l e n h e t verslag a a n van 
de in di t ve rband wel n ie t te ver 
denken C.V.P. k r a n t De S t a n d a a r d 
v a n 7 dezer. Het g a a t immers om 
een par t i jgenoot : « De h. Verse is 
in pr incipe gekan t tegen h e t u i t 
s te l v a n de ta len te l l ing en voor
s t a n d e r van de « l iberté du père de 
familie ». Hij bepleit voor de Brus 
selse agglomera t ie de « vrijwillige » 
u i tbre id ing van de tweeta l igheid en 
kond ig t de ind ien ing van een 
a m e n d e m e n t a a n , waarb i j de ge 
m e e n t e n van de Brusselse periferie 
gemach t igd worden h e t t a a i s t a t u u t 
v a n de Brusselse agglomera t ie a a n 
te nemen . Tot beslui t deed hi j een 
oproep to t de Walen om in bewe
ging te komen. » 

I s h e t d a t wa t de Brusselse fla
m i n g a n t e n gewild hebben toen ze 
m e t 13.329 voor Van Wi jnendae le 
s t e m d e n ? 

Een a n d e r s ie raad d a t er sprak 
was de grote bons van de B.S.P., 
Bracops , burgemees te r voor al len 
(zo s tond op zijn verkiezingsaffi
che) van Ander lecht . Hij sp rak zich 
eveneens uit voor de ta lente l l ing en 
t egen de verdrukking van de f r ans -
ta l igen door de Vlamingen ! B r u s 
sel is volgens h e m op een n a t u u r 
li jke wijze ver f rans t en h e t m o e t 
F r a n s blijven. Men m a g v a n de 
Brusselse a m b t e n a r e n geen twee -
taUheid vragen tenzi j van de loket 
bed ienden . 

D a t is d a n de t a a l van de ver
tegenwoordiger van de talloze 
Vlaamse arbeiders uit Ander lecht 
en omgeving. 

Ten slotte sp rak Chare l Janssens , 
l»urgemeester. van E k e n e « die h e t 
moe is van objektief en o n p a r t i j 
dig te zijn ». Hij h i t s t e de s t u d e n 
t e n op to t ba ldad igheden « Ind ien 
ik t h a n s nog s t u d e n t van Brussel 
«OU zijn, ik zou er op los g a a n ». 
I ede reen die J a n s s e n s ken t en weet 
hoe potsierli jk hi j is, zal eens l a 
chen . Maa r de s t u d e n t e n k e n n e n 
h e m nie t e n zak ten n a de mee t ing 
d a n ook m e t een SOtal af n a a r h e t 
Vlaams T e h u i s « De Graa f van Eg-

m o n t » en s tonden er a a n de over
k a n t v a n de s t r a a t te schreeuwen 
en vuis ten t e ballen. Chare l J a n s 
sens was er niet b i j . 

Volksvertegenwoordiger J a n s s e n s 
verk laa rde eveneens : « Ik wil van 
geen kompromis meer we ten ; wij 
moe t en de f lamingant i sche verove
r a a r s de weg afsni jden; wij moe ten 
de be ruch te olievlek in alle v r i j 
heid l a t en uitvloeien ». 

Voegen we e r a a n toe d a t te Brus 
sel geen enkele Vlaamse l iberaal , 
noch op de Kamer noch op de Se
naa t s l i j s t verkozen wordt en d a t 
toch du izenden Vlaamse l ibera len 
op die lijst kiezen. Wat willen zij 
d a n eigenlijk ? 

Het k o m m e n t a a r van De S t a n 
d a a r d ? 

« W a t zin heeft h e t nog m e t de 
ze l ieden te p r a t e n ? Zij hebben 
de bes t aande t aa lwe t t en s teeds ge
saboteerd ; zij hebben a l t i jd ge i j 
verd, openli jk en Trerkapt, voor de 
verdwijning van he t Neder lands te 
Brussel en voor de verf rans ing van 
h e t Vlaamse l and ; zij willen v a n 
d a a g geen kompromis meer . Maa r 
Indien de t egens t ande r de dialoog 
weigert , wa t blijft ons d a n nog 
over ? I s de enige uitweg d a n nie t 
de krach tproef ? 

Well icht beseffen de Brusselaars , 
verblind door h u n an t i -Vlaamse 
h a a t , h e t niet , m a a r zij zelf s tu ren 
rege l rech t a a n op een open kon-
flikt d a t m a a r één r e su l t aa t k a n 
hebben : een a lgemene federal iza-
t ie »• 

Waa r is de ti jd d a t m e n ons ui t 
m a a k t e voor eksl*emisten omda t 
wij federal isme voorstonden ? W a n t 
federal izat ie is toch s lechts een a n 
der woord voor federal isme, m e n 
k a n toch niet hetzelfde woord 
gebruiken als de Vsolksunie ! 

Wij denken a a n h e t vers van Re
ne de Clerq « w a a r wij t r eden , zult 
gij g a a n » en zouden De S t a n d a a r d 
g raag welkom h e t e n als s t r i jdge
noot . Zo we a l t h a n s zeker waren 
d a t ze oprech t h e t federal isme wen

sen en bereid zouden zijn he t als de 
enige afdoende oplossing te verde
digen. 

Maa r uit h u n teks t bli jkt d a t ze 
nog zover n ie t s t aan . He t is nog een 
smeken om toch m a a r to t een d ia
loog te komen m e t de f ransta l ige 
leden van de k leurpar t i j en . W a r e n 
die m a a r t evreden me t wat minder . 
Een s tukje on rech t voor Vlaande
ren wil m e n nog wel a a n v a a r d e n , 
m a a r te veel kan m e n nie t meer . 
Men moe t de f l amingan ten k u n n e n 
p a a i e n door te wijzen op alles wa t 
m e n nog nie t prijsgegeven heeft . 

Een dialoog m e t de f ransta l ige 
Brusse laars ? P r a t e n me t hen , die 
n ie t h o r e n willen, me t hen die 
« n ie t objektief willen zijn ». Wat 
Is er gekker ? Deze mach t swel lus te 
l ingen, die « Brussel op een nor 
male wijze verf rans t hebben » ken
nen s lechts een a r g u m e n t : m a c h t . 

Al te vaak wordt er vergeten 
d a t de « her renvolk » theor ie 
in Dui ts land m a a r een 20 j a a r ge
werkt heeft, d a a r waa r ze bij de 
f rans ta l igen werkt seder t de F r a n 
se Revolutie. Voor hen bes t aa t er 
s lechts één grote taa l , s lechts één 
k u i t u u r : de h u n n e . En al is h e t 
be lang van h e t F r a n s als t a a l p r a k 
t isch herleid tot b innen de eigen 
Europese grenzen, al s l inkt h e t 
aanz ien van de F ranse ku i tuu r in 
de wereld van j a a r to t j a a r , toch 
blijven zij f ana t i sch a a n h u n ge
loof er in vas thouden . 

Wij hebben h e t reeds geantwoord 
a a n Schi ldwacht van Het Volk toen 
die ook meende ons, de Volksunie, 
voor eks t remis ten te moe ten u i t 
schelden — T h a n s pas t La Libre 
Belgique zelf dit scheldwoord op 
h e m toe ! — d a t Vlaanderen geen 
eks t remis ten tel t , doch al leen een 
massa gemat igden en onverschil l i
gen en d a a r n a a s t een handvo l — 
al te weinig — radikalen . Zolang 
wij n ie t beseffen d a t de s t r i jdbare 
f rans ta l ige Brusse laars n ie t s d a n 
ve rach t ing voor ons Vlamingen over 
hebben en m e n e n m e t hen te moe-

S ) e ^olkóunie en het lecfer^ 
1. OOK HIER VOLGEN DE ANDERE II. LAAT ONS REALISTEN BLIJVEN 

PARTIJEN ONS 

In de Vollcsunie van 21 november 1959 
werd herinnerd aan de houding van onze 
psirtij ten overstaan van het teger, zoal» 
deze tot uiting kwam In haar motie na 
het kongres van 1957. 

In dfize motie werd de ONMIDDE3LLIJ-
KE vermindering van do dienstplicht g«-
yraagd en de GELEIDELIJKE afschaffmg 
ervan, terwijl aangedrongen werd op de 
vorming van een doeltreffend bei'oepsleger. 

Iedereen herinnert zich nog hoe dade
lijk na deze motie ook de andere partijen, 
zelfs de liberale, de vermindering van de 
dienstplicht hebben geëist. 

Naar aanleiding van een stelllngname 
van Generaal BEERNAERTS, die zich 
ook voorstander verklaarde van de af
schaffing van de dienstplicht en van een 
modem d.i. doeltreffend en goed betaald 
beroepsleger, werd In datzelfde nummer 
van de Volksunie de draak gestoken met 
het in leven roepen van de zogeheten 
NAVO-vriJwilligers en de andere bevlie
gingen wan minister Gilson als daar zijn 
de kommissies « Leger-Ekonomie » en 
« Leger-Jeugd »• 

Amper één jaar na dat artikel geeft ie
dereen, die de zaken kent, toe dat die 
sinistere grap met de NAVO-vriJwilUgerB 
zou moeten volstaan om aan minister Gil
son zijn bon te bezorgen. Het vraagstuk 
van ons leger werd er in het geheel niet 
mee opgelost en de reeds lang aangeklaag
de fouten in ons defensiebeleid blijven be
staan. 

De socialisten hebben thans in « Links » 
ook hun oordeel geveld over ons leger Dit 
oordeel is nogal kategoriek en kwetsend 
voor de kranige jonge militairen, die met 
de moed der wanhoop zich inspannen om 
ons leger om te vormen tot wat de na
tie er mag van verwachten 

Zo ruikt de eis dat ons land de NAVO 
zou moeten verlaten nogal erg naar het 
kommunisme, terwijl iedereen toch weet 
dat, moest België aan eenzijdige ontwa
pening doen. onze dagen op de wereld
markt zouden geteld zijn. 

Er past in deze zaken een gezond rea
lisme en we menen dat het beter is ons 
te houden aan enkele punten, die verwe
zenlijkbaar zijn en die aan de ene kant 
zeer grote Ijesparingen toelaten, terwijl 
aan de andere kant voldaan wordt aan 
de plicht van eerlijke internationale soli
dariteit 

Het eerste punt dat verwezenlijkbaar is. 
ware de afschaffing van de dienstplicht. 
De vraag is of de ijeroepskaders wel vol
doende voorbereid zijn om te worden om
gevormd tot aktieve doeltreffende opera
tionele eenheden. 

Nochtans tot deze eenheden moeten wij 
komen. De beroepsmilitairen, waar over 
wij Inschikken, moeben in staat gesteld 
worden om de taak waaa-toe ziJ geroepen 
zijn, niet alleen in vredestijd maar vooral 
in oorlogstijd dadelijk te vei-vullen. 

Daartoe moeten wij weten wat van ons 
beroepsleger mag verwacht worden en 
moet de twzoldiging van deze militairen 
zodanig zijn dat zij ook een levenswaar
dig t>estaan kennen. 

Thans — en dat heeft Gilson toegege
ven — wordt ons militair potentieel zo
danig versnipperd in administratieve en 
vooral in departementale diensten dat de
ze laatste een blok vormen aan het been 
van ons,leger, 

UL W ' A K T I E VAN DE VOLKSUNIE 

EN HET AVV (VSOD) 

De Volksunie klaagde voortdui-end en 
ten sterkste deze geld- en krachtverspil
ling aan en het was o.a. onze Volksver
tegenwoordiger die van de Minister de 
belangi-ijke belofte loskreeg dat alle ope-
rationale betrekkingen zouden voorbehou
den blijven aan militairen, terwijl de 
nlet-operationale betrekkingen aan bur
gerlijk personeel dienden toegekend. Om 
de Minister bij deze taak te helpen heeft 
het Vlaams Sj-ndikaat van Openbare 
Diensten dan in een tot de Minister ge
richt schrijven gesuggereerd dat het bui'-
gerlljk aanvullingspersoneel van zijn de
partement zou vast t)enoemd worden op 
de duizenden plaatsen, die, in|evolge het_ 
övearsdiakelen van de militairen naar pas^' 
sende operattonale betrekkingen, zouden 
vrijkc»nen. 

Thans hangt over dit aanvullingsperso-
neel de donkere wolk van een mogelijke 
afdanking, gezien de Minister liever mil
jarden be.steden laat aan de aankoop van 
vliegtuigen, waarvan de operationale waar
de op het ogenblik van hun in gebruik-
neming waarschijnlijk weer zeer nietig 
zal zijn, 

IV. WAT VERWACHT DE 

VOLKSUNIE ? 

Ons dunkt dat van ons land niet kan 
verwacht worden dat het voor miljarden 
investeringen zou doen in al te kostbaar 
oortogsmaterieel. Alleen landen als Ame
rika en Rusland kunnen zich die « weeJ-
de » veroorloven. 

Onze begroting voor landsverdediging 
moet eerder gericht zijn op het nuttig 
gebruiken van het personeel, dat thans 
in dienst is, en op een geleidelijke om
schakeling van ons milltlcleger naar een 
degelijk beroepsleger. 

De door sommige geopperde vrees als 
zou zo'n leger kunnen misbruik maken 
van zijn macht, kan gegrond zijn in Zuid-
Amerikaanse staten. Bij ons zou de demo-
kratische geest, die bij onze Jonge t>e-
roepsmilitairen heerst een misbruik van 
de legermacht met het oog op politieKe 
avonturen onmogelijk maken. 

De omschakeling van militieleger naar 
beroepsleger zou een einde maken aan de 
schande van de 10 F. soldij per dag en 
vooral aan het grote wee en de ellende, 
welke een 12-maandenlange onderbreking 
van de bmgerlijke loopbaan ondervindt 
door de legerdienst. 

Een ernstig onderzoek heeft uitgewezen 
dat de dienstplicht voor de meeste Jon
geren een zware aderlating betekent, een 
aderlating nog wel, waarvan met op
rechtheid mag verklaard worden dat ze 
voor het welzijn en de veiligheid van ons 
land niet renderend is 

Om die redenen moet de Volksunie 
doorgaan op de weg die zij sedert 1957 
zo duidelijk uitgestippeld heeft en waar
op ook de andere partijen haar zuilen 
moeten volgen : AFSCHAFFING VAN 
DE DIENSTPLICHT en VORMING VAN 
EEN DEGELIJK EN GOEDBETAALD 
BEROEPSLEGER. 

Tacticus. 

t e n p ra t en , zolang zullen wij be
stolen worden. 

Alleen een ka lm organiseren van 
onze k r a c h t e n in zuiver Vlaamse 
s t r i jdformat ies k a n ons nog red
den. En onder k r a c h t e n vers taan 
wij al leen Vlaamse radikalen . Zij 
zijn te weinig talr i jk. Daarom moe
t en wij de gemat igden radikal iseren. 
W a n t gemat igden zowel als onver
schilligen zijn een gewillige prooi 
voor onze franstal ige imperial is ten. 

Wim JORISSEN. 

P R O F I E L 

Amedee Verbrugqen 
Amedee, de kasseiiegger, woont nog al

tijd in Bazel, aan de Schelde. 
Daar was zijn vader leurder, « met van 

alles », en daar groeiden de tien kinde
ren op, zoals dat ging in die verre tijd, 
toen pater Stracke zijn « Arm Vlaande
ren » nog niet geschreven had. Vijftien 
jaar oud, was Amedee al c< aan de kassei n. 
Waarom werd hij geen socialist, daar in 
die streek van « het gelaag >i, de steenbak
kerijen in Steendorp, waarover Lodewijk 
Scheltjens. de onderwijzer uit Rupelmonde, 
zijn naturalistische drama's schreef. Ja, 
waarom ? Waarschijnlijk omdat Amedej, 
die graag en veel las (« boeken ! ») en 
een heldere kop had, elke week bij een 
tante {u want thuis liad men geen ga
zet »), DE WERKMAN van Pierken 
Daens, de broer %'an « paster Daens », 
ging lezen. 

In 1914 «as ."Imedee achtentwintig jaar, 
en als 't oorlog werd, trok hij naar 't 
front, als vrijwilliger. Twee van zijn broers 
trokken ook -ils vrijwilliger op. « Oor
log voor 't Recht ». en lang zou die oor
log toch niet duren... 

<i 't Zal wel lang duren ! » zei moeder 
Verhruggcn — <i een ongeleerd mens ». 
En moeder kreeg gelijh: 

Aan 't front, eerst bij de artillerie, la
ter piot — twee maal gekwetst, frontsre-
pen, dekoraties, pensioen (« maar afgepakt 
na 1944 ») — aan 't front werd Amedee 
vlaamsgezhid, of misschien juister : werd 
hij bewust van zijn vlaamsgezindheij. 
Niet onder de invloed van de intellektuë
len, maar vanzelf, uit verzet tegen de wan
toestanden, en ook omdat een domme 
onderofficier, Waal of Brusselaar, de 
Vlaamse vrijwilliger Verbruggen uitschold 
voor aktlvist, lafaard, landverrader, en 
wat nog al meer. 

Amedee was aan 't front niet in (. de 
beweging », maar toch schreef hij in het 
frontblaadje « Het soete Waasland » eett 
stukje over Renaat de Rudder. 

En dan kwam de rumoerige tijd n» 
1918. Oudstrijder Verbruggen, opnieuw 
kasseiiegger, was in zijn streek een der 
eerste leden van de V.O.S., en 't was op 
een VOSsenvergadering dat hij zijn eer
ste redevoering uitsprak. Piet Finné had 
er de tekst voor geschrwen, maar na de 
eerste woorden was Amedee er de draad 
van kwijt, en zei ZIJN EIGEN woorden, 
als met een afwezige geest, maar met een 
verbazend sukses. 

De tweede redevoering, in Bazel, « voor 
eigen volk », viel hem heel wat lastiger, 
maar dan kwam het ogenblik van de eer
ste GROTE meeting, in het Hippodroom
paleis te Antwerpen nogal! En met een 
sdag was de V.O.S., was de Frontpartij een 
felle propagandist rijker, een weergaloos 
agitator : Amedee Verbruggen, de kleine, 
bruingebrande werkman met het zwarte 
kroezelhaar en het onafscheidelijke rood
stenen pijpke, de man met de radde tong, 
die over een onuitputtelijke voorraad po
pulaire uitdrukkingen beschikte, een pit
tige beeldspraak, een buitengewoon zin 
voor de gevatte opmerking, en die . in 
de jaren 1919-1940, heren studenten en 
andere intellektuëlen, een zeer behoorlijk 
Nederlands sprak ! 

« Een volksredenaar.., die kasseiiegger'. » 
Voorzeker, maar een volksredenaar waar
bij ve^ intellektuëlen in de leer konden 
gaau, naar wie de niet-geblazeerde intel
lektuëlen in de partij met veel genoegen 
en belangstelling luisterden, en die, waar 
hij als « tegenspreker » verscheen, niet 
weinig gevreesd werd door de propagan
disten, redenars, mandatarissen en... mi
nisters van de andere partijen. 

Wat zouden de socialisten er niet voor 
gegeven hebben om de kasseiiegger als 
spreker aan te werven ! Maar Amedee, die 
in het eigen dorp zijn fiere kop niet boog 
voor de burgemeester graaf Vilain XIV, 
Amedee was niet te koop. En na 1944 be
taalde hij zijn twintigjarige « dienst » In 
de V.O.S. en het Vlaams-nationalisme met 
slechts één jaar bak, de helft van het
geen de auditeur gevraagd had. 

Hoe (i braaf » moet de felle antimiUta-
rist en fronter, die gedurende de oorlog 
drie jaar schepen was in Bazel, wel ge
weest zijn : 

Wijlen pater Van Opdenbosch, de aris-
tokratische jezuïet, zei eens, toen ik hem 
een foto van Amedee toonde : (( Een scho
ne kop, en een schoon mens ». 

Is zulk oordeel niet meer waard da» 
de dekoraties die Amedee vroegr niet wil
de en nu niet meer mag dragen ? 

G.vJi 


