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KRITIEK OP HET VLAAMS NATIONALISME 
In « Kultuurleven », het tijdschrift van 

de paters Dominilsanen, verscheen een bij
drage van de hand van de heer L. Wils, 
« Over een oorzaali van de huidige malaise 
in de Vlaamse Beweging », die we met be
langstelling, maar met gemengde gevoe
lens gelezen hebben. 

Uitgangspunt voor de beschouwingen 
van de heer Wils is het boek van pater Van 
Isaclser, « Werkelijk en wettelijk land. De 
katholieke opinie tegenover de rechterzij
de. 1863-1884. » Dit boek geeft ons de ge
schiedenis van de tegenstelling tussen de 
katholiek-liberalen en de ultramontanen, 
met de daaruit voortvloeiende verwarring 
in de katholieke rangen en de verzwakking 
van de katholieke parti j . De ultramonta
nen waren de voorvechters van de tradi
tionalistische katholieke staatsidee, van de 
katholieke staat, en dus de bestrijders van 
de hberale, neutrale staat. De heer Wils 
ziet een analogie tussen deze historische 
gebeurtenissen en de malaise die, volgens 
hem, sedert de eerste wereldoorlog de 
Vlaamse Beweging teistert. Deze analogie 
zoekt hij in de scherp afwijzende houding 
van de ultramontanen tegenover de libe
rale staat en de scherp afwijzende houding 
van de Vlaamse extremisten tegenover de 
Belgische staat. Beide houdingen zijn vol 
gens hem negatief, iets waarover men 
reeds van mening kan verschillen. In hoe
ver is een zuiver rioctrinaire, ideologisch 
verantwoorde houding negatief te noe
men? Alleen to ": maar van het beperkt 
s tandpunt van ca taktische overwegingen 
en mogelijkhed n. Het is zeer de vraag of 
deze strijd, deze diepere bezinnmg, niel de 
grote katholieke vernieuwing get racht 
heeft die hoogst nodig was in Belf:e. Zo
als ook de periode van doctrinair ! uona-
lisme, naar mijn oordeel, van groov belang 
geweest is voor de daarop volgende door
braak van het Vlaams-nationalisme. Ove
rigens is de analogie tussen beide situa
ties dan toch maar oppervlakkig. 

Het volstaat de aandacht te vestigen op 
één punt, dat evenwel beslissend is. 

Het konflikt tussen ultramontanen en 
katholiek-Hberalen is terug te voeren tot 
het probleem van de verhouding KERK en 
STAAT. Nu is het een feit dat Kerk en 
Staat twee wel onderscheiden instellingen 
zijn, ieder met eigen doelstelling en taak. 

Het wezen van de Kerk wordt niet ge
schonden door een zich terug trekken van 
de Kerk uit het arbeidsveld van de Staat. 
Het is niet de taak, de roeping van de 
Kerk de Staat te vervangen. De Kerk kan 
zich dus aanpassen en heeft zich aange
past aan zekere oplossingen van het pro
bleem van de verhouding Kerk en Staat 
die de Kerk onaangetast laten. Gans an
ders is echter het probleem van de ver
houding VOLK EN STAAT. Tussen beide 
problemen is er geen analogie. Een schei
ding van volk en staat is in feite onmo
gelijk : het volk is de substantie zelf van 
de staat. Het probleem volk en staat is het 
fundamenteel probleem waarmee de 
Vlaamse Beweging sedert haar ontstaan 
af te rekenen heeft, alle pogingen om dit 
probleem te ontgaan ten spijt. Men lost 
natuurlijk niets op door aan te sporen tot 
een « positieve houding » tegenover de Bel
gische Staat en het anti-belgicisme der 
zgn. extremisten te veroordelen. Het is 
juist de grote verdienste geweest van de 
doctrinaire nationalisten na de oorlog 
1914-18 dit fundamenteel probleem ge
steld te hebben. Dat men daarbij in zekere 

overdrijvingen gevallen is, dat bij de ge
wone volgelingen gevoelsmotieven ook een 
rol gaan spelen zijn, dat zijn nevenver
schijnselen. Maar hoofdzaak is geweest de 
diepere bezinning, het uitwerken van een 
nationalistische doktrine, het verwekken 
van het geloof in de waarde van een Idee, 
waarvoor het de moeite loonde zich in te 
zetten. De vruchten zijn niet uit gebleven. 
Op korte teim"jn werden de grootste ver
overingen geboekt en de grootste vooruit
gang verweienlijkt die de Vlaamse Bewe
ging ooit gekend heeft. Het is in mijne 
cgen reine onsin te gewagen van een ma
laise in de Vlaamse Beweging in de perio
de tussen de twee oorlogen! Het is inte
gendeel de enige periode geweest waarin 
de latente malaise overwonnen werd waar
aan de Vlaamse Beweging steeds geleden 
heeft. Be laatste jaren zijn een paar per
sonen er toe gekomen een al te optimis
tisch beeld op te hangen van de Vlaamse 
Beweging in de periode die de oorlog 14-18 
onmiddellijk voorafging en dit onder in
vloed van zekere herinneringen aan de 
strijd voor de Vlaamse Hogeschool. Er is 
evenwel geen vergelijking mogelijk met de 
opgang en de verwezenlijking tussen de 
twee wereldoorlogen! 

Het was trouwens de diepe ontgooche
ling die de Vlaamsgezinden op de voora
vond van de oorlog 14-18 de eis van be
stuurlijke scheiding deed stellen en die van 

hen aktivisten gemaakt heeft tijdens de 
oorlog. 

Deze tendentieuze voorstelling wordt in
gegeven door de wens de staf te kunnen 
breken over de Vlaamse extremisten die 
de rar.~en va:i de Belgische politieke par
tijen verlaten hebben om een eigen, Vlaam
se politieke partij te stichten. Zij zouden 
verantwoordelijk zijn voor die zgn. « ma
laise ». Inderdaad hebben zij een malaise, 
maar dan een heilzame malaise, verwekt 
bij de lauwe Vlaamsgezinden in de rangen 
van de « grote » partijen, tot wie Albrecht 
Rodenbach in zijn tijd reeds het scherpe 
verwijt r ichtte : 

« Zijn de geuzen voor het Vlaams? Neen 
» zij. Zij spelen komedie. Zijn de katholie-
» lieken voor het Vlaams? Neen zij. Zij 
» spelen komedie. De logiën hebben ge-
» zeid : il faut s'emparer du mouvement 
» flamand. De katholieken en doen niet 
» beter.» 

De liberaal M. Basse, die zeker niet kan 
verdacht worden van extremistische nei
gingen, heeft in zijn « Geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging van 190.5 tot 1930 ». 
een verklaring zoeken te geven voor de 
politieke onmacht van de Vlaamse Bewe
ging vóór de eerste wereldoorlog : behalve 
in uitzonderlijke gevallen stonden de fla
minganten altijd vóór de keus tussen hun 
partijplicht en hun plicht als Vlaamsge-
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ken om de mensen te bedriegen zijn dubbel 
schuldig. Zij zijn dubbel schuldig en verdie
nen in hun hemd te worden gezet. 

GAZET VAN ANTWERPEN OP HET OORLOGSPAD 
De CJ^P, is tegen ons program gekant. 

V ? " licn telt geen landbouwvraagstuk, 
geen belastingsdruk, geen werkloosheid en 
geen mobiliteit. De lagere lonen in Vlaan
deren tengevolge van de bevoordeling van 
het Waals Brussels kapitaal spelen geen rol. 
Zij zijn gekant tegen federalisme en (egen 
amnestie. Kortom zij z in voor de bestendi
ging van het Brussels-Waals overwicht en 
tegen de ontvoogding van Vlaanderen. 

Zij weten echter dat er in Vlaanderen 
veel mistevredenheid is en zij t rachten de 
kiezers zoet te houden. Vandaar dat ze 
trachten elke groep mistevredenen een ver-
diger aan te wijzen binnen de partij 
zelf. En zo zien we C.V.P.ers die zich kan
ten tegen de uitbreiding van de grootwa
renhuizen, andere die de verwaarlozing van 
de landbouw aanklagen, andere nog die het 
vraagstuk van de werkloosheid en van de 

pendelarbeiders naar voor brengen. Nu on
ze druk voor federalisme en amnestie te 
groot wordt, nu zijn er bij de C.V.P. voor
standers van deze beide oplossingen ! 

Wanneer ze aan het bewind komen ge
beurt er echter niets voor de middenstand, 
voor de landbouw, voor de werklozen en de 
mobielen, niets voor zelfbestuur en niets 
voor amnestie. Al die voorstanders van het 
een en van het andere stemmen dan voor 
de politiek van de parti j , die zich niets van 
die vraagstukken aantrekt . 

Politiek argelozen zeggen ons dan die en 
die C.V.P.er is toch Vlaamsgezind of Kie-
booms is voor amnestie en niet tegen fede
ralisme. Het zijn de mensen zonder politiek 
doorzicht, die zich laten vangen aan het 
poUtiek spelletje. Degenen onder de volks
vertegenwoordigers, die zich laten gebrui-
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2e Kongres van de 
Volksunie 
GENT, 22 APRIL 

DE VERSNIPPERING BIJ DE NATIONA
LISTEN 

In « De Gazet », de krant van Lowietje, 
van 25 januari trekt men manhaftig ten 
aanval tegen ons. De « ekstremisten » 
schrijft men, zijn hopeloos verdeeld. Voor 
het ogenblik zijn er in Vlaanderen mis
schien 5, 6, of 7 verschillende organisaties, 
die zich op politiek terrein bewegen... ». 
Waarom maar 7 en geen 70 ? Bij ons weten 
is er maar een Vlaamse partij en dat is 
« De Volksunie ». Misschien loopt er hier 
of daar nog iemand rond met het plan een 
Vlaamse partij te stichten, maar niemand 
kent die dan. Waar men dus insinueert dat 
er 5, 6 of 7 partijen zouden zijn, mag men 
ze opnoemen. Bij ons weten groepeert de 
Volksunie 95 %, om niet te zeggen meer, van 
de mensen, die aan Vlaamse partijpolitiek 
willen doen. 

Met het doel de lezers te misleiden 
verwart de krant van Kiebooms opzet
telijk een min of meer politieke groep 
met partijpolitieke groepen. Er zijn in 
Vlaanderen altijd groepen geweest die 
aan algemene Vlaamse politiek doen. 
Hun organisatie houdt zich dan buiten 
de partijpolitiek. Zo zijn er ook tien
tallen Katolieke en socialistische organisa
ties ! Bij de verkiezingen steunen ze ge
woonlijk bedekt de politieke groep, die het 
dichtst bij hen staat ! Zo doen het ook die 
nationalistische niet-partijpolitieke groe
peringen ! Zo er daarbuiten nog hier of 
daar een eenzaat zichzelf tot een politieke 
groep uitroept en misschien zelfs enkele 
even onevenwichtige meelopers zou kr i j 
gen, daarover zullen wij nooit treuren. In
tegendeel dat houdt de onevenwichtigen 
buiten onze partij en bevordert de vlugge 
groei tot de éne groep van denken en han
delen, die wij nodig hebben. Onder de mom 
van de eenheid mag men toch van een 
partij geen vergaarbak maken. Men mag 
van de eenheid geen karikatuur maken. 
Tenslotte is er dat onderscheid nog tussen 
de nationalistische partij en de C.V.P. On
dertussen ziet het er naarui t dat de Volks
unie thans ook de laatste, vroeger nog af
zijdige - en niet tegenwerkende ! - krach
ten in snel tempo naar zich toehaalt. Tot 
spijt van De Gazet die het benijdt ! 

BEDROGEN JEUGD ! 
Volgens de krant van Lowietje zouden op 

al onze vergaderingen 80 % jongeren zijn 
van 20 tot 30 jaar. Hij is op het kongres 
en op de grote vergaderingen van de Volks
unie niet geweest, anders zou hij gezien 
hebben dat er veel mensen van gemiddelde 
leeftijd waren. En hoeveel van die mensen 
en van de ouderen moeten noodgedwongen 
thuis blijven omdat men hen anders moei
lijkheden allerhande zou zoeken ! 

Dat wij een partij zijn met veel jongeren 
is anderzijds een feit. Tot zelfs in ons hoofd
bestuur ! En we zijn er geenszins om be
schaamd. Aan de jongeren behoort de toe
komst. Het zijn de jongeren die in elke 
periode van ontaarding, zoals ook de hui 
dige, de vernieuwing en de gezondmaking 
moeten brengen. Die aansluiting van de 
jongeren bij onze gelederen zal trouwens 
nog toenemen. Hoewel ze het nog niet dui
delijk beseft, marcheert het gros van de 
studenten in onze richting. En de 80 % 
jongeren die De Gazet ziet op zangfeesten 
en Yzerbedevaarten, ook die zullen naar 
ons komen, omdat ze Vlaams-nationaal 
voelen. Wat hen nog ontbreekt is de poli
tieke bewustwording. En dat zullen ze kri j 
gen door onze werking. 
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Vlaamsgezind zijn is van zelfsprekend 

Voor wie het nog niet wist v^aarom de Vlaamse 
socialisten zich nog met moe maakten op ons Vlaams 
recht op te eisen, die kan 'iet vernemen in « ü " 
Volksgazet » van 1 februari Aan de hand van de 
voordracht van senator Molter oordeelde « De 
Volksgazet » dat het vanzelfsprekend is dat we 
Vlaamsgezind zijn En hu stelt ons de socialisten 
tot voorbeeld Wie ? Ansee'e, de socialist uit Gent 
met zijn kapitalistische manieren, die aan huis Frans 
spreekt ' Of de Brugse Aziel die overal te onpas 
met zijn gebabbeld Frans uitpakt ' Of Vermeylen-
fits aie thu's altijd Fraw; spreekt !• De Vlaamsge-
zindheid van de socialisten is vanzelfsprekend 1 Zo 
vanzelfsprekend dat de « nationale » Mozarthulde, 
ingericht door de « sociali'^tisihe » minister van 
OpenLaar Ondernijs, Collard verliep zonder dat er 
een woord Nederlands bij te pas kw-am ' Buitenge
wone humoristen zitten er op » De Volk<:gazet » ' 

PEPERNOTEN 

En de praktische toepassing ervan 
Uni te oewijzen tioe vaiizeljspieKi^hd liun Vlaaias-

gezinuheia is, aoen zij dan een aunvai op Ür i/aii 
tiaegeidoren, aie ae geregelue laalwetovenreaiu^eu 
op nei aelgiseh bpoor aariKiaagt i'ogeiu> uüe VO.KÓ-
gaiet 1 zoa liij heel het spoorwegpersoneel van het 
urusBiSe tegen zien m het geweer jagenI 

« Vanzeljspreicend » mua eeii viamin^ op zijn 
grondgeoied de tiveetaliglieid of het eeniaug trans 
aulueii Daarvan mug men geen spel manen, t i « iJe 
VoUsguzet» steunt uie transspiekeade amutetiaren' 
Wat ze er niet bij zegt is aat ace Wuien en tian^ 
sprekenae hrusselaars de piaais uinetnen van onzf 
vluamse jongens, die ae soeialisten de recht-
maiige piauisen weigeren [/oor ae soeialisted 
moeten de ^laam^e kandiuaa'-bedienden maar gaai 
« stempelen » Hun jransudiOnse aanay, Anseele, -
vanzoijspiekend [>laamsge.iiiu I - benoemt bij di' 
^ijoorn-egen uusiu.i cua jranssprekende besenerme-
liugen 

• 
Sciiuld van de kapitalisten 

Volgens » Ue Voiksgazet » leeft de staat geui 
sehuM. Natuurlijic niet, vermits de soeiulisien re
geren I 'Aet zijn ua kapitalisten, die alle sehuld heb
oen Verre van ons ae Kapitalisten te verdedigen 
Maar Wte huilt met hen i> Volgens a De Volksgazet » 
alleen de Katolieken en ae Liberalen I Wil » De 
Vo kii,azet n ons aan een vernlaren waarom er onder 
een socialistisch eerst^-imnister geen nieuwe indu-
stria in Vlaanderen komt, ja dat hei vraagstuk zelf 
met ee is ernstig onderzocht wordt ? Het kleinste kind 
weet dat het brus^^els Waals kapitaal tegen de indu-
striauseniig van Vlaanderen is Maar waarom verue-
digen de socialisten, die ae partij van de werkman 
beweren te zijn, ae belangen van ae mobiele arbeiders 
en van de werklozen niet ? Zij moeten toch aurven 
ingaan tegen ae kapitalisten > In werkelijkheid doen 
zij dat met H aarom met ? Denkt onze lezer soms 
dat de socialisten hun verkiezingsstrijd gevoerd heb
ben met de ÓOÜ OUO F, die « De Volksgazet » inge
zameld heeft ? De kapitalisten geven hen miljoe
nen Maar de voorwaarde is geen industrie m 
Vlaanderen ' 

Dolf heeft weer ruzie 
Een van de misselijkste partijpolitiekers in ons 

land IS onbetwistbaar Dolf lan Glabbeke, liberale 
burgemeester van Oostende. Tweemaal heeft hij het 
als minister reeds mogen afstappen wegens het uit
lekken van duistere zaakjes waarbij hij zelf ofwel zijn 
naaste familieleden finantieel met ongeïnteresseerd 
bleken 

Velen zullen zich zijn walgelijke hetzrede herin
neren in de meidagen van 45 waarbij hij het gepeu
pel ophitste tot meer diefstal en plunderingen en tot 
meer baldadigheden f hans heeft deze « grote » pa
triot het weet aan de stok gekregen met een partij
genoot schepene Vroome Deze laatste heeft Dolfje 
durven uitmaken voor het vaderland niet^ over te 
hebben tenzij wanneer hij er dik voor betaald werd 
Kortom Lolf zou een echte liberaal zijn Dolf is 
thans m proces gegaan tegen deze partijpolitieke boe
zemvriend Bij hem vo gt het een schandaal op hit 
ander en de ene ruzie is nog met voorbij of de an
dere begint reeds Laten we hopen dat hij in een 
van deze schandaaltjes of ruzies voorgoed verdwijnt 
van het politieke toneel Het zou een goede zuive
ring zijn' 

socialisten zeggen' Wat de kindervergoeding betreft 
weet iedereen en ligt het statistisch vast dat de klei
ne boeren veruit het meest kinderen hebben Belo
ning xanwege de staat waarvan ze de bevolking op 
peil houdt? Ongeveer de helft van de kinaervergoe
ding van andere maatschappelijke klassen 1 En thans 
heeft men het pensioen voor zelfstandigen uitgevon
den Dat wil zeggen dat de boeren allen mogen be
talen voor hun pensioen en dat ongeveer twintig op 
honderd een pensioen krijgt Inderdaad de boeren 
zu'len er mee akkoord gaan dat ze sociaal verwaar
loosd zijn Wanneer zullen de grote partijen die 
beurt om beurt regeren het echter eens verbeteren 
De Friese boeren zeggen Het is met pralen met te 
doen' 

Het zal wel eens beteren 
Op de plechtigheid ter gelegenheid van de instel 

hng van de Raad van Beheer der Nationale Univer
siteit van Kongo en Ruanda-Ürundi werd geen woord 
Nederlands gesproken Het Laatste Nieuws protes
teerde tegen deze « veronachtzaming » van onze taa' 

Te Brussel greep anderzijds een herdenking van 
Mozart plaats waarop koningin Elisabeth aanwezig 
was Deze plechtigheid was ingericht door het Minis
terie van Openbaar Onderwijs Op deze plechtigheid 
werd geen woord Nederlands gesproken De Stan
daard protesteerde tegen deze « minachting» van 
onze taal « Het Laatste \ieuws » is libeiaal, « De 
Standaard » is C V P De liberale en de Katolieke 
partij zijn partijen die sinds 1830 afwisselend of sa
men het bewind in handen gehad hebben Steeds 
werd Vlaanderen en het Nederlands «veronacht
zaamd » en « geminach* " Steeds hebben de blauwe 
en gele kleurflaminagnten geprotesteerd en verder 
hun franskiljonse meesters gesteund om aan het be
wind te blijven' En zeggen dat er nog Vlaamsgezinden 
zijn om te menen dat we verder een Vlaamse u aan 
wezigheidspolitiek» in die partijen moeten voeren 
Zij z 'Hen tevreden zijn met de huidige resultaten 
Komedianten < 

• 
Een kinderhand is gauw gevuld 

Verscheidene Vlaamse dagb aden en ook periodieken 
hebben een triomfkreet geslaakt omdat er dan toch 
een Brussels grootwarenhuis tweetalig geworden was 
wat de Nederlandse opschriften betreft Het geldt 
hier het nieuwe grootwarenhuis Priba Wij zijn dan 
eens langs dat grootwarenhuis geweest en zijn er 
binnen gt-wandeld De Nederlandse teksten zijn 
V ug geteld en van buiten in de uitstalramen zijn er 
zelfs geen te zien Al Frans wat de klok slaat' Ofwe' 
hebben de tkribenten het grootwarenhuis de laatste 
tijd met meer bezocht ofwel zijn ze uiterst vlug te
vreden Een flami-gantenliand is immers gauw ga 
vuld 

Moeskroen en Overmaas 
i usseu ue sireelc van iviueskioen en die van Over

maas uesiaut er volgens de laaiitLting van 4/ weimg 
verscliU ueiae zijn pramiseh totuai trans volgens üa 
leiliiig Voor iedereen aie oren iieejt en een objen-
tieve buk, valt het nochtans vast te stellen aat daar 
wdur ae saeeK van Moeskruen ongeveer voor ae iieift 
trans is, in Uvermaas daareiaegen ae transspreken-
de gezinnen uuzonaeringen zijn Uvermaas nu is 
aungetiecht bij de provincie Luik- en geen enkele 
^idumse volksvertegenwoordiger denkt er aan ae 
aanneehung uij Limburg te eisen. De cijfers voor de 
jon^Sie taieaiciliug waren eehier nog maar nauwelijtis 
officieel aanvaard oj ae kampai).je om ae streeK van 
moeskroen voor wat de aamiiiisliatie betreft aan te 
hechien Dij tienegouwen barstte los. tr is inderdaad 
een verschd tussen ae Viaamse en de Fransspre-
kenae volksvenegenwooruigers! 

• 
De werkloosheid stijgt 

Onze nationale tAugse kwakzalver Actiiel heeft 
legenSMg. Lan^e t.^i h-ift hij, g ho ̂  n door ae in-
teuutionuie hx,gmri)diMh.ur en cojr enkele kunst-
greepies net wer <.eii, ^ cijjer van ae we 1 ^oosheid kun
nen verdonkcrmanen. 1 hans is echt zijn Aaarten 
huisje in e.Kuir t, "tort en ae statistieken m de lo-
eidlisLisclie kratuea woraen weggemoffeld. 

Urn ue werkiOosueui weg te werken is er maar een 
middel en Aetiiel ken* het net zo goed ah wij Dat 
IS nieuwe industrie m Vlaanderen Het Waals en 
brussc:ls groot-kapitaal waardoor deze blauw-rode 
regering net zo goed gebonaen is als de C V P. VMI 
wege de miljoentjus die er afvallen voor de partijor-
ganisatie, wil er ecliter niet van horen Zij au den 
geen Konkurrentie in Vlaanderen en voor hen is /jtt 
voordeliger dat er m Wallonië, waar er reeds indus 
tr^e van hen is, bijgebouwd wordt. Kolen en arbeiders 
kan men van Vlaanderen uit importeren Men geeft 
goedkope arbeidersabonnementen per spoor en per 
bus Het tekort van de Belgische spoorwegen wordt 
aoor ae regering bijgepast en de belastingsbeta er be
taalt Zo betaalt iedereen voor het profijt van d̂  
Waals Brusselse grootindustrie. En de arbeiderspoh-
tiek van ae socialisten bestaai er m de werklieden 
op te offeren om wille van deze kapita isten De par
tij van ae werkmdr heeft het ver gebracht Tot aan 
het verraad van de Vlaamse arbeider Maar ook daar 
gaan de ogen open, heren weest gerust! 

• 
De boer klaagt altijd 

Als het indekscijfer stijgt is het de schuld van d-» 
boeri Voor wie weet dat de landbouwindeks min-
s ens 10 % lager lig' dan voor de oorlog naar verhou-
aing met de algemene indeks, voor die klinkt het als 
bittere ironie in d'' oren De prijzen van de land-
bouwprodukten mogen met stijgen Ze moeten zelfs 
dalen zoals de tarwepnjzen Ondertussen werden de 
sociale lasten hoger, werd de taks op de vëevoe-
aers met 3 / verhoogd en ging ook de slachttaks sterk 
de hoogte in De v eesprijzen mogen echter met stij
gen Wie betaalt het gelag? De boer Wat baat het 
dat hij moppert De boer klaagt aliijdl En daar
mee i3 het vraagstuk opgelost Tot dat de boer het 
beu worden En tal van tekenen beginnen daarop te 
wijzen I 

• 
Sociaal verwaarloosd 

Tijaens het debat in het parlement over de land
bouw werd er ook door een spreker aangestipt dat 
de kleine landbouwers sociaal verwaarloosde mensei 
waren We zouden het geloven I Vele kleine land
bouwers verdienen met werken nog minder dan de 
werklozen 'Vlen zegt hen idn wel dat ze zouden moe
ten arbeider speen Maar we hebben nu reeds werk 
te weinig voor onze arbeiders Die kleine landbou
wers zouden dus werklozen worden en de staat min
stens een zeventig frank per dag kosten Thans kos
ten ze de staat mets Domme boeren toch zullen de 

Beperkte schade of katastrofe 
Het ziet er naar uit of de socialisten de kluts kwijt 

zijn Aan de ene kant zou men zeggen dat ze bereid 
zijn van sterk terug te krasselen Het is de realisti
sche strekking Aan de andere kant preekt men ver
der pol tiek van de onverdraagzaamheid en van de 
verguizing van de christelijk voelenden Partijvoor
zitter Max Buset heeft voor de Liga van het Officieel 
Onderwijs weer eens een vlammende rede afgestoken 
tegen het christelijk onderwijs en voor het officiële 
onderwijs De vent zou beter ophouden met het offi
cieel onderwijs schade te berokkenen door zo te spre
ken dat men dit onderwijs als socialistisch zou gaan 
beschouwen, wat het op ve e plaatsen trouwens reeds 
IS Hij schijnt echter met tevreden met de realistische 
strekking die de ichade tracht te beperken In ziin 
verblindende haat tegen alles wat met links is, is hij 
bereut de katastrofe tegemoet te gaan volgende ver
kiezingen in Vlaanderen Die katastrofe weze hem 
gegund Wie met horen wil moet voelen! 

• 
Nog een Patriot 

Naa-- verluidt zou Lefebvre, de driedubbele moor-
denaar-haarkapper uit Brussel, die als vrijwillige 
arbeider naar Duitsland ging en aldaar wegens dief
stal naar een koneentratiekamp vloog, ook al erkend 
verzetsman zijn Men blijkt werke ijk met kieskeu
rig geweest te zijn m het erkennen van verzetslie
den ' Wanneer zullen de echte verzetslieden die 
Augiasstal eens kuisen > Wij vrezen dat het nooit 
zal gebeuren met de huidige politieke groepen On 
dertussen mogen de belastingsbetalers verder elk 
jaar maar honderden miljoenen dokken om hele reek
sen duistere figuren te helpen onderhouden En 
wanneer we in patriottische stoeten allerhand de 
zwaar gedekoreerden zuden zien opstappei zullen we 
ons moeten blijven afvragen hoeveel ernstige men
sen daartussen zijn Niet te verwonderen dat de naam 
verzetsman in geen geur van heiligheid meer staat' 
Met wie men verkeert, wordt men geëerd! 

Mgr Suenens Mgr van Waeyenberg naast de voor
aanstaande CVP -leiders Spaak mocht een van ziin 
deuntjes afdraaien en sprak dan maar over de waar
de van het* christelijk gedachtengoed Hoeveel hij er 
van gelooft weet iedereen en hij zelf ook > Kan men 
die paljas dan nergens buiten laten ? 

• 
Afval 

Een van onze veiiuimde senatoren lueft in de 
senaat nog eens van zich lalen horen Denk voor 
al niet lezer dat het over een Vlaams vraagstuk 
handelde daar denken ze nut aan Het Vlaams 
verleden trachten ze zoveel mogelijk weg te muf 
fclen, de sukkelaars VKie weet wat er nog in het 
bereik ligt ? Viktor Leemans sprak over de be 
grotmg liet zal sommigen, die de C V P de moeite 
niet waard vond bi] de vei ruiming te betrekken, 
weer eens rillingen van verlangen bezorgd heb 
ben Al blijven er van dal sooit uilkoopbaren nog 
maar zeer weinigen over, gelukkig ook maar I In 
verband met die verruiming herinneren we ons 
een vroegeie uiteenzetting van senator Custers, 
nog iemand die denkt dat zijn lichamelijke aan 
wezigheid in de Senaat het Vlaams vraagstuk op 
gelost heeft In het debat dat hij na die vergade
ring van voor een drietal jaien liad met enkele 
oud-nationalistische parlementairen, die zich Ie 
fatsoenlijk achten om ook maar aan de idee van de 
verruiming te denken, verdedigde hi] zijn toe 
malig gidrag in de regenngsparlij door die oud 
parlementairen te wijzen op het wezenlijk verschil 
van taktiek voor iemand die in een regenngspar 
ttj zit en voor iemand die van de oppositie deel 
uitmaakt « Moest ik in de oppositie zitten » zei 
hij, Il dan zou ik doorgeven op Vlaams gebied » 
IIij (< zit » thans al Iwee jaar in een oppositiepai-
tij maar « doorgeven » heeft hij nog niet gedaan 
Van afvalligen kan inderdaad mets andeis ver 
wacht wolden dan afval 

Spaak in zijn hemd 
De «grote » man heeft weer de voHe maat van 

zijn gebrek aan vakkennis gegeven Zijn argumenten 
zijn altijd kostelijk Franco was een koltaborateur 
beweerde hij en men las hem *eksten voor van de 
man, die hij gewoon was wat zijn hoedendracht b -
treft na t-e apen, Winston Churchill, die hulde bracht 
aan Franco wegens zijn oniechtstreekse hulp Hu 
wilde geen risiko meer lopen verzetslieden te ont
stemmen zei hij en hii haalde de geschiedenis aan 
van de aanstelling van de aktivist Dr Martens tot 
voorzitter van de Akademien, waardoor alle gedeko-
reerden van Namen hun dekoraties terugstuurden 
Terecht deed 't Pallieterke opmerken dat tienduizen
den Vlaamse oudstrijders als protest te Diksmuide al 
hun dekoraties achterlieten en dat de Brusselse ko
mediant zich dat met erg aantrok 

Het debat heeft eens te meer onze stelling bewe
zen dat Spaak een hopeloze blaaskaak is, die omdat 
hij bepaalde machten in binnen- en vooral in bui
tenland grote diensten bewees nog dikker opgeblazen 
werd dan hij a' u De C V P -kranten zijn op het 
stuk van verheerlijking van de nationale grosse-caisse 
nooit ten achter gebleven Ze hebben zich vroeger 
verbrand Ze moeten nu maar op de blaren zitten 

Spaak verdedigt andermaal de Christelijke 
Beschaving 
De wapenstilstand over het schoolvraagstuk tot 

aan d volgende verkiezingen schijnt alleszins een 
feit. Niet alleen wordt er weer lastig gebanketteerd 
tussen linksen en rechtsen Maar meer zelfs! Spaak 
wordt weer uitgenodigd ov samenkomsten van Kato
lieken I Te Brussel greep inderdaad het banket plaars 
van (. Les grandes Confé'-ences Catholiques » Daar
op waren aanwezig Mgr Form, Kardinaal Van Roev, 

Gaan ze inbinden ? 
\aar verluidt zouden onze soccen inzien dat ze 

hopeloos vergalopeerd hebben Men zou naar be
tere verhoudingen met de C V P zoeken en de 
oude vriendschap hei stellen Wie beter voor de 
pinnen gehaald dan de nationale grosse caisse, 
Polhenu, naar lüte de C V P knulletjes o jblih-
ken als naar een halfgod want het is de man i an 
de internationale kon]re^ i.nties Denk eens aan, 
wat een loopbaan l Max Duset zou het voorzitter 
selmp van de h S P overy ven aan Aziel DU is 
nog een troont uooi ons l' c vonden het reeds 
sjHjtig dat de tweede kloiv i partijleider naast 
lh(o, Max, ons zou veilatm Maar hij zou althans 
dooi een andeie goochelaai hansworst vervangen 
word' t Aziel zal ons met ontgoochelen Daarbij 
een uitslekende partijvoorzitter Hij radbraakt bei
de nationale talen even goed Een nationale voor-
zittei van eerste gehalte bovendien, want hij 
sjneekt bij voorkeur de eerste landstaal, de taal 
van de minderheid, het Frans Een persoonlijk 
heid daarbij, want hij weel aan « ztjn » Frans dan 
nog een peisoonlijke stempel te verlenen De na
tionale Belgische kuituur loopt dus geen gevaar 1 

Ook Larock onwillig 

De liiusselse dandydiei enlum is zeer verschei
den Naast een Van Zeeland en een Stiuye, kent 
men er een Devèze en naast een Devèze een Spaak 
en een Larock, allemaal lichten die door handbe 
dicning vanuit de Brusselse salonweield de moei
lijk doordnngbare duisternis van onze Vlaamse 
gouwen doorlichten Zoveel leiders, zoteet ledders 
van het land ! Vooi hen waren er andere en na 
hen komen er nog, coming men heten die m de 
taal van Voltaiie 

Die Larock nu heeft onze biave lummelachtige 
flaminganten ontgoocheld Denk eens aan ook hij 
heeft geweigerd giondige verbetei mgen bij het 
ambtenarenpersoneei op het Ministerie voor Bui
tenlandse Zaken en Buitenlandse Handel m te voe
ren ZIJ vinden het daai al goed genoeg Er zijn 
daar inderdaad 8i U Franstalige ambtenaren te 
gen 16 % Nederlandstalige (de percenten zijn geen 
drukfouten) Tot wie moeten de kleurpartijen-
flammganten zich nu wenden ' Van Zeeland, de 
C V P er, weigerde wat te doen voor de Vlamin
gen Niettemin bleven zijn vlaamsgezinde partij
genoten hem steunen ' Spaak en Larock zien onze 
flaminganten nog met staan Hun Vlaamse par
tijgenoten zullen hen ook hier blijven steunen I 
Een raad voor hen, beste lezer, laat ze wat meer 
smeken en wat diejjer bukken De vreugde en de 
spot van de franskiljons zal er nog wat groter 
om worden Een raad voor u, lezer, behoud uw 
waardigheid en weiger dergelijke prulleventen-
kruipers nog enige aandacht Zij verdienen mets 
anders dan hel meest hooghartig misprijzen om
dat ZIJ de ••cliandi zijn van oru, volk 
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NAAR HET VLAAMb i\A110.\AAL ZANGFEEST 
In het midden: Pater CALLEWAERT 

PATER CALLEWAERT: 
Zeventiger 

Voorwaar nog een kloeke zeventig-er i 
Deze VVestvIaamse Dominikaan met de rijkgevulde loopbaan werd gebo

ren uit een landbouwersgezin te Torhoui op 4 februari lö&ö. West -Vlaming en 
boerenzoon is hij gebleven : vol levenskracht en humor, niet begevend, taai, rond 
borstig en afkerig van alle overdreven vormelijkheid. Een groot verstand ge 
paard aan een groot hart, vol optimisme en gulhartigheid, dai is Pater Callewaert . 
Zijn rotsvaste Vlaamse overtuiging en zijn laaiende geestdrift hebben een paar 
generaties bezield. 

Ook hij deed zijn Vlaamse overtuiging op gedurende de kollegejaren. Hij 
studeerde immers te Roeselaere, cp dezelfde banken waar eens Rodenbach o-e-
studeerd had en waar Guido Gezelle en H u g o Verriest geleraard hadden. Aange 
moedigd trouwens door H u g o Verriest zou hij zijn eerste grote kring stichten, 
het Westv laams Studenten Verbond. Ff et zou niet zijn laatste stichting zijn ! 

Priester gewor
den en domikaan 
werkte hij vooreerst , 
voor de eerste oor
log, als volkspredi
kant te Oostende . 
Daar werd zijn eer
ste b t . 1 homas^e-
nootbchap gesticht 
^n dit voor volksjon-
gens . Ook dat St . 
1 homasgenootschap 

zou niet het laatste 
zijn. D a t het bloeide 
gelijk alle stichtingen 
van Pater Calle
waert hoeft niet ge
zegd ! 

K w a m dan tie 
eerste wereldoor
log en Pater Calie-

P „ ^ ^ u ^ j waert verhuisde naar 
hngeJand om er in te staan voor de zielezorg van duizenden Vlaamse uitwijke-
mgen D a t hij van daaruit meewerkte aan ae blaadjes van onze Vlaamse solda

ten zal iedereen wei normaal vinden. Belangrijk was het feit dat hij daar het Iers 
nationalisme leerde kennen. Deze kennis zou trouwens nog uitgediept worden 
na de ooriog toen hij door zijn oversten naar Ierland gestuurd werd omdat d^ 
franskiljonse katoiieken, die toen zoais nu nog een overwegende invloed hadden 
op de hogere geestelijkheid m Vlaanderen, hem als radikaal \ laamsaezmde te 
gevaarlijk vonden en hem liever weg hadden . Hij onderging het lot van zovele 
Vlaams-naüonaal overtuigde paters en priesters : de ballingschap 

• Zijn grondige kennis van oe Ie rse volks-nationale strijd was hem echter 
een kostbare hulp eens in Vlaanueren terug. In Ierland stond immers de hoge
re geestehjkneid als een man achter Je Ierse volkse vrijheidsstrijders tegen de 
onderdrukkende staat, Engeland. H e t Iers nationalisme was bovendien veel 
radrkaler in program en m taktiek als de overgrote meerderheid van Vlaams
gezinden ooit hadden durven dromen. D e vechter. Pater Callewaert . stelde het 
Ierse volk als voorbeeld. In het radikaliseringsproces van de Vlaamse Bewe-
p n g in het krachtiger aksent, heeft hij een groot aandeel gehad. Velen zullen 
het hem nooit vergeven, wij zullen er hem altijd dankbaar om zijn 

O m die invloed uit te oefenen kreeg Pater Callewaert een gunst ige ge
legenheid toen hij tewerkgesteld werd onder de studenten. Ook daar stond 
hij aan het hoofd van een St . Thomasgenootschap en wel te Leuven en re 
M . H I J was de geestelijke leider, die de studenten nodig hadden Hij heeft 
dan ook een grote invloed uitgeoefend op de grote meerderheid van de studen
ten die tussen 21 en 44 de universiteit verlaten hebben. E n dit is wel zii'i 
I T T T ^ verdienste. Da t de overgrote meerderheid van de studenten tus
sen beide wereldoorlogen nationalist werden is voor een gedeelte ziin werk 
Spijtig genoeg is na de jongste oorlog zijn stuwende kracht weggevallen On 
radikaal \ laams-nat.onalisdsch gebied kreeg hij geen opvolger ^ ^ "̂  

D e invloed van Pater Callewaert bereikte echter ruimere kringen dan 
a l l e e n m a a r d e i n t e l e k t u ë l e n . Door zijn preken, voordrachten en voofal door 
z.jn degelijke boeken bereikte hij een publiek van tienduizenden 

Hoewei Pater Callewaert niet kollaboreerde, werd hij bij de bevrijdino-
met vergeten. H e t is dan dat het christelijk dagblad .< He t Volk ,> b ^ f I pen 
van .. Schildw-acht .,, het ogenblik gekomen achtte om Pater Callewaert no-. 

Baur vn^-l H . T " ! " "̂ ^̂  ^^ '""""^^^ '^^ ^ " ^'- ^- Professor-senator 
l i i t w J l "l t f'^ pater, die meer invloed op de studenten • had dan hij, ei<.en-

versche den ^ 7 ^ " " ^ " ^ ^ ^ " ^^"^^^^^'^ ^'^'^ twaalf jaar en bracht 
verscheidene jaren in de gevangenis door. 
r ind . h^ ' ' ' ^ ' ' ^^^^r^"". ^%thans zeventig en ondertussen ,s hij een nieuwe pe-

hetVïSr'Vt r"' " ' ' \^ ' " ' " """ *̂ "" ^'^'^^ '"̂ '*°̂ d i" de richting van 
het Vlaams radikalisme. Kerngezonde boe.enzoon als hij is, zal hij hel met 
Gods hulp nog wel lange jaren volhouden. H e t weze hem èn Vlaanderen ^ e -
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Kriliek op hef Vlaams Nali onalisme 
vervolg van blz. 1 

zinden. Zij verkozen dan maar de voorrang 
te geven aan de partijphcht, want anders 
zouden zij hun invloed in hun partij kun
nen verhezen hebben. Er bleef hun mets 
anders over dan te streven naar het ver
overen der meerderheid onder hun par i i j -
genoten. Zelfs Basse ziet het alternatief 
ten overstaan van deze onmogelijke situ
atie : bij de verKiezingen met kans van 
slagen als afzonderlijke partij op te treden 
was evenwel uitgesioten, zoals de misluk
kingen bewezen hadden, voegt hij er aan 
toe. Aldus zoekt hij het zich opdringend 
alternatief te ontgaan door louter feite
lijke vaststelling. 

Na de tweede wereldoorlog is men door 
de uitschakeling van het Vlaams nat iona
lisme in feite teruggekeerd naar de toe
stand van vóór 1914. Men was verlost van 
het hinderlijk opbod van de Vlaamse ex
tremisten, men was verlost van hun kom-~ 
promiterend gezelschap. Ons klinken nog 
de juichkreten in de oren van de Tony 
Herbert's, de Jan Boon's, de Cardijn's en 
CS. over het uitsnijden van die « ongezonde 
uitwas» \ a n de Vlaamse Beweging zoais 
het Viaams Nationalisme genoemd werd. 
Hoe verklaart men de voisiagen onmacht 
van deze Viaamsgezinden die wèi positief 
s taan tegenover de Beigische Staat, waar
van velen een vooraanstaande rol speien 
in het staatsieven, en die gedurende een 
decennium praktisch de hanüen vrij gehad 
hebben? Is het niet kenschetsend dat ten 
overstaan van een onsteilend-treurige mis-
luKking een van de oorzaken van de « ma
laise » nu gezocht wordt in de afzijdigheid 
van de zgn. extremisten; Kan men zonder 
bittere ironie dit (al of niet gewettigd) 
verwijt aanhoren gericht tot Vlaamse s t r i j 
ders die ais paria s behandeld door de bei-
gische Staat, zander rechten, gebroodrooid, 
uitgestoten, door de flaminganten der 
« grote » partijen schandeliJK in de steek 
gelaten... nu opgeroepen worden om een 
« positieve » houoing aan te nemen, om ter 
huip te komen ten einde de Vlaamse Be
weging uit het Slop te halen waarin ze ho
peloos vast gelopen is? Ziet men dan de 
diepere ooi zaak niet van deze mislukking? 
Ziet men de gevolgen niet van deze zgn. 
«positieve» houding, van dit belgicisme? 
Wie op dit s tandpunt s taat vecnt niet 
meer, hij heeft geestelijk reeds gekapitu-
leerd, hij heeft zich reeds aangepast. Hij 
is machteloos geworden. 

De waarheid is dat een Vlaamse Bewe
ging als taai-beweging, als Belgische be
weging geen toekomst heeft, geen ge-
vecntswaarde : zonder de grondslag van 
een eigen Vlaams-nationaal bewustzijn, 
zonder nationale beweging, zonder nat io
nale Idee, geen idealisme, geen strijdvaar
digheid, geen inzet van gans de persoon
lijkheid. Het is een steeds terugkerend 
zelfbedrog in de Vlaamse Beweging door 
een sofistische redenering Vlaams en Bel
gisch geUjk te steUen. Dat gaat niet, 
tenzij men het Vlaamse herleidt tot re-
gionalisme, tot folklore, en aldus de Vlaam
se Beweging als nationale beweging ver
loochent. Het anti-belgicisme is het ver
werpen van de belgische ideologie, de ideo
logie van de eenheidsstaat, het s taa tsna-
tionalisme. Dat dit geen verschijnsels zijn 
die tot het verleden behoren, daarvoor 
üggen de bewijzen voor het grijpen. Het 
scherp verzet tegen het federalisme is een 
bewijs van hun levenskracht. Gans de ge
schiedenis van de repressie in Vlaanderen 
IS er een ander bewijs van. De strijd voor 
de ziel van het Vlaamse Volk is niet uit
gestreden, Deze strijd wordt gestreden 
tussen de bewuste minderheid die ons volk 
tegenover de geschiedenis vertegenwoor
digt, die zich verantwoordelijk voelt voor 
het lot van dit volk, en het s taatsnat iona-
lisme in zijn onafgebroken streven naar 
de opslorping, de assimUatie van dit volk 
in een staatsnatie, met een Belgisch na
tionaal bewustzijn dat nooit Vlaams-Ne
derlands kan zijn. 

Het is onze vaste overtuiging, op grond 
van een diepgaande studie van de natio
naliteiten-problemen, dat in deze XXe 
eeuw, met de ongehoorde machtsuitbrei-
ding van de Staat, een volk uiteindelijk 
ten dode opgeschreven is wanneer het in 
een volksvreemde staat moet le%'en en zijn 
steeds precair volksbewustzijn te verde
digen heeft tegen een zich opdringend 
staatsbewustzijn. Er zijn voorbeelden ge
noeg : vergelijk met Wales, Schotland, 
Frans-VIaanderen, Bretanje, het Basken
land, de Elzas... Een Belgische UMTAIRE 
staat zal nooit een nationale staat, een 
Maamse staat kunnen zijn. Daarom moe
ten wij de omvorming van deze staat op 
federale grondslag nastreven. Dat is de 
onafwendbare eis van het volksnationa-
lisme. Dit inzicht, de grote verworvenheid 
van het Vlaams-nationalisme, prijs geven 

betekent de strijd opgeven. Tot het einde 
der XVHIe eeuw hebben de volkeren onge
stoord hun natuurlijk leven geleid omdat 
de s taat geen natie was. Toen de s taat na
tie werd is het konflikt uitgebroken dat 
hondervijftig jaar lang de geschiedenis 
van Europa beheerste : de strijd der na 
tionaliteiten, volksnationalisme tegen 
staatsnationalisme. In België is deze strijd 
nog steeds niet uitgestreden. De Vlaamse 
Beweging is er, na U5 jaar, niet in geslaagd 
hare opvatting van de volksnatie te doen 
zegevieren, door een afdoende en deiini-
tieve oplossing van het probleem van de 
verhouding volk en staat. Het is een t ra
gische toestand waaraan vele van de beste 
onzer volksgenoten ten onder gegaan zijn. 

Aüeen Vlaams nationalisten zijn in s taat 
deze strijd uit te vechten. Zij die in Bel
gische politieke partijen staan « vechten » 
met uit eigen beweging, omdat deze pro
blemen de partij innerlijk verdelen, ü p 
het beslissend ogenblik is er voor hen 
steeds een hoger belang dan het Vlaams 
belang dat de doorslag geeft, ook al is het 
maar het partijbelang. Zo kan men niet 
eens het minimum bereiken van een ern
stige toepassing der taalwetten! 

Men hoeft niet lang te zoeken wanneer 
men de oorzaak opspoort van de malaise 
in de Vlaamse Beweging na de tweede we
reldoorlog. Dat de heer Wils, wellicht met 
de beste bedoelingen, op een verkeerd 
spoor zit schijnt mij duidelijk. Men moet 
dieper graven dan hij gegraven heeft om 
de wortels bloot te leggen van de verdor
rende boom die de Vlaamse Beweging was 
gedurende de laatste tien jaar . Ik schrijf 
bewust : «was» . Want wie van dichtbij 
de evolutie meeleeft, vooral bij de jeugd, 
weet dat langs de oude wortels van het na
tionalisme de sappen weer stijgen die de 
boom nieuwe levenskracht zullen schen
ken. 

Ik geef er mij rekenschap van dat ik 
door mijn beschouwingen de indruk kan 
verwekken de heer Wils bedoelmgen en 
inzichten toe te schrijven die hij niet 
heeft gehad. De vraag is inderdaad wat 
de heer Wils juist bedoelt. Indien hij 
door anti-belgicisme alleen maar bedoelt 
het streven naar de vernietiging van de 
Belgische Staat dan stampt hij open deu
ren in, dan vecht hij tegen windmolens. 
Dit soort anti-belgicisme is m.i. een kin
derziekte van het Vlaams nationalisme 
geweest die sinds lang overwonnen is. Zo 
ook slaat de heer Wils de bal mis wanneer 
hij de zaken voorstelt alsof de Viaams-
nationalisten of a l thans een fraktie zou 
rondlopen met het plan van vandaag tot 
morgen een Uroot-Nederlandse Staat te 
stichten. Ook zij die Groot-Nederland als 
een ideaal beschouwen zijn realist genoeg 
om de ogen niet te sluiten voor de hinder
palen aherhande, ook van psychologische 
aard. Niemand, behoudens wellicht enkele 
werkelijkheidsvreemde dromers zonder in
vloed, ontkent dat tussen Noord en Zuid 
een vervreemding gegroeid is door het le
ven in twee staten. In het nationaal ho
mogene Nederland groeide een staatsnatie, 
waarbij het staatsbewustzijn het volksbe
wustzijn grotelijks verdrong. Het etat is-
tisch denken van de Noord-Nederlander 
is voor hem de grote hinderpaal voor een 
inzicht in onze toestanden. Wij toch zijn, 
op grond van een volksdenken dat de 
geestelijke inhoud van de Vlaamse Bewe
ging uitmaakt, sedert meer dan een eeuw 
in een gevecht gewikkeld voor het behoud 
van onze volksnatie tegen de onafgebro
ken poging tot vorming van een s taatsna
tie in het teken van het staatsnationalis
me. Het is onze dubbelzinnige, onklare po
sitie in de Belgische Staat die de toena
dering tot Noord-Nederland bemoeilijkt, 
omdat de Noord-Nederlanders huiverig 
staan tegenover deze voor hen onbegrijpe
lijke situatie. Alleen door federalisme kun
nen wij ons losworstelen uit deze onklare 
en uiteindelijk onhoudbare positie, kun
nen wij ons vereenzelvigen met een Vlaam
se deelstaat, staatsbewustzijn en volksbe
wustzijn doen samenvallen. De overgrote 
meerderheid der Vlaams-Nationalisten 
aanvaardt het federalisme en daardoor 
een reaïistisch-pragmatische politiek bin
nen de Belgische Staat die « in se» niet 
anti-belgisch is. Wat wil men nog meer? 
Het is hun volstrekt recht als staatsbur
gers te streven naar een hervorming van 
de innerlijke struktuur van de Staat. Het 
verwijt dat zij daarom slechte Belgen zou
den zijn mist iedere grond. 

'nrtmmmmtm 
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SOCIALE RUBRIEK 

Van een van onze gewaardeerde lezers : 

Aan hen, die kozen voor de B.S.P. of voor 
de Liberalen 

Wie voor een van beide regeringspartijen 
koos de laatste verkiezing zal nu wel onder
vinden, dat die stemmenvissers bezig zijn 
stilaan de strop om onze hals te doen. 

Wij hebben steeds gewaarschuwd, en wa
ren er zeker van, dat wij klaar in hun spel 
zagen, dat, eens de zegeroes voorbij, de 
poppen aan het dansen zouden gaan. 

De Liberale triomfators zitten nu in nes
ten. Immers, wat zij beloofden, kan of kon 
niet verwezenlijkt worden. Beterkoop leven, 
minder belastingen, mildere uit- en invoer-
mogelijkheden, opruiming der krotwonin
gen, enz., enz. 

Waar staan wij nu ? 
De levensduurte stijgt, en met rede. 
De overdrachttaks werd met 10 % ver

hoogd, niettegenstaande de industriële wel
vaart. 

De slachttaks werd verdriedubbeld. 
De patronale bijdrage voor de zieke 

R.M.Z. verhoogde. 
De huisbrand-kolen stegen in prijs, als

ook de levensmiddelen, van dagelijks ver
bruik. 

Dat was de regering van het goedkope 
leven ? 

En wat zeggen de Liberalen ? 
Ja, die zitten In de klem van hun mislukt 

huwelijk. 
Wij beklagen hier niet de zware industrie, 

die zijn de troetelkinderen van Vadertje 
Staat, en ook van Buitenlandse partners, 
maar wij s taan huiverig tegenover het lot 
van de kleine minddenstander. 

Immers, de Middenstand verloor reeds 
een groot kwantum van zijn kliënteel door 
de koöperatieven, economaten en grootwa
renhuizen, die alle op Belastingsgebied be
voordeeld zijn en steeds vrije teugel kri j 
gen. 

Hun blijven nog enige kopers over, maar, 
gezien hun buitengewone onkosten, moeten 
ze afzetten tegen zeer kleine winstmarge. 
Hun komt het dure leven het zwaarst, hun 
personeel krijgt meer salaris, de bijdrage 
voor het R.M.Z. verhoogde, huishuren st i j 
gen, publiciteit kunnen ze niet bekostigen, 
meer uren kunnen zij niet werken, want 
dat is nu al tot 15-16 uren daags gestegen, 
zondagsrust durven zij niet genieten,, en zo 
hun winsten verminderen staan ze voor hun 
ondergang. 

Fabrieken kunnen sluiten, als het niet 
meer gaat, syndikalisten kunnen staken, en 
worden toch onderhouden, werklozen trek
ken hun steungeld, hoewel ik deze laatsten 
niet benijd. Maar wat kan de Middenstan
der ? 

Ook hierin moest de Staat haar richt
lijnen geven. 

De Middenstander iS de slaaf van zijn 
kliënteel. Hij heeft er al zijn hebben en 
krijgen ingestoken, vecht tegen tijdelijke 
tegenslagen, heeft alle moeite om zijn be
lastingen te voldoen, kan niet met grote 
partijen inslaan omdat geld, plaats en ver
koop te gering is, werKt een stuk in de mor
gen en in de nacht, en niettegenstaande 
alles, komt er een dag dat hij naar de Vrij-
daagse markt gebracht wordt, waar 8 op 
10 van de aanslagen. Middenstanders zijn. 

Ons besluit : 
Het is geen Regering, die niet voor alle 

standen zorgt. Het is geen Landsbestuur, 
dat aan de een alies, zelfs het onmogelijke, 
toesteekt en de anderen in de miserie 
brengt, het is ook geen Minister, die h a n 
delt gelijk die van de Middenstand, die tot 
heden de eerste maatregel nog moet tref
fen om ons te beschermen en die zich zelf 
reeds nutt ig vindt ais hij maandelijks zijn 
Ministerpree optrekt, en kosteloos kan auto
rijden, want, zijn chocoladezak heeft de 
voorkeur. 

De Middenstander staat met de rug tegen 
de muur. 

Een uitweg is ons gegeven, aan te sluiten 
bij die parti j , die ons nog niet verkocht 
heeft. Een jonge oppositiepartij gelijk de 
Volksunie. Voor een nieuwe partij heeft 
men schrik. Kijk maar naar de Poujade-
partij in Frankrijk ! 

Jef PAREDÏS 

Wij en de 45 urenweek 
H e t was wel interessant, de gedach

ten van de arbeiders zelf, eens te horen, 
aangaande het 45 urenstelsel. 

Natuurlijk zijn de arbeiders voorstan
ders .ervan. Maar , en hier heren, kent 
jullie ons niet, de arbeidersmassa is na
melijk niet zo dom en kortzichtig als jul
lie denkt, een groot gedeelte ziet verder 
dan hun eigen neuslengte. Ze overwegen 
en stellen de vraag of de verminderde 
arbeidsduur niet gelijk zal zijn aan nog 
hoger opgedreven prestaties. Indien niet, 
of 'vermindering ervan niet voor gevolg 
zal hebben stijging der verbruiksgoe • 
deren-prijzen, ofwel als deze van staats
wege gedompt wordt , of er opnieuw een 
vloed van toelagen aan de ondernemingen 
verstrekt zal worden. Toelagen die dan 
toch weer door ons zelf zullen betaald 
worden. W e hebben er dus niets aan ge 
smeerd te worden met eigen vet. Daar
bij iemand met een weekloon van 8ü0 fr. 
b .v . (c hetgeen veel te weinig is », die 
iemand ziet zijn hongerloon niet verbe
teren of hij nu 45 of 48 uren ervoor pres
teren moet . D u s de arbeider heeft geen 
overwinning behaald. Hij ziet het trou
wens heel scherp, vandaar ook zijn ge 
ringe overtuiging, zijn gebrek aan geest
drift. D e heren hebben goed schreeu
wen, zaterdagstaking, 20 fr. minimum
loon, verhoging ((Moeder aan de Haa rd» , 
overeenkomsten afsluiten, schijnover
winningen vieren, maar spijts alles, blijft 
de koopkracht van de arbeidende klas
se gelijk. W a t heeft een weiknemer 
eraan, dat kommissies en nog eens kom
missies in princiep akkoord gaan over de 
gestelde eisen, als er toch niets van in 
huis komt.? W a t nut zal het de werkloze 
brengen of hij vijf of zes dagen stempe
len moet? 

Heren van het vakverbond, knechten 
der partijen, verbruik uw energie niet 
nutteloos, vandaag of morgen breekt de 
arbeider, met u allen ! 

Een Gents Arbeider . 

DE DERAET-STICHTING 

Een lezer vroeg ons omdat we in een vorig 
nummer schreven dat de Stichting De Raet 
louter studiewerk verrichtte of we dat als 
misprijzend bedoelden. Verre van ons ! 
Het artikel betoogde slechts dat studiewerk 
alleen niet voldoende was. 

Overigens was er misschien wel een on
nauwkeurigheid in die zin dat de Stichting 
De Raet niet alleen studiewerk verricht 
doch ook vormend. Een voornaam deel van 
haar werking bestaat uit Volkshogeschool-
werk, dat de nationale en persoonlijkheids
vorming van het individu beoogt. Indien de 
Stichting De Raet geen nuttig werk deed 
zouden sommige leden van onze Raad van 
Leiding niet aan de wieg er van gestaan 
hebben en zouden ze weigeren aan de ver
dere werking er van deel te nemen. Dit is 
natuurlijk niet zo. 

De Stichting Lodewijk De Raet beperkt 
zicli echter tot vorming, studie, voorlich
ting en suggesties. De eigenlijke aktie blijft 
haar vreemd. Dat is bewust en is voorzien 
in de statuten, omdat ze een buiten de par
tijpolitiek staande vereniging wil zijn. De 
Stichting De Raet keurt echter de Vlaamse 
politiek niet af. Tal van haar medewerkers 
doen er trouwens aan mee. De aanduiding 
van studiekarakter was dus misschien niet 
volledig, maar het feit dat er buiten haar 
een aktieve groep nodig is om een Vlaams 
program te verwezenlijken zal door weini
gen geloochend worden. En door de stich
ting zelf gebeurt dit allerminst. 

ZELFS DAAR WORDT MEN ZE MOE ! 

Men zou geneigd zijn te geloven dat de 
Waalse en de Brusselse C.V.F.ers ten minste 
tevreden zouden zijn over hun franstalige 
partijgenoten, aangezien Brussel en Wallo
nië stelselmatig door hen bevoordeeld wor
den. Men heeft het mis voor. De bevoorde
ling van Brussel en Wallonië vinden die 
heren normaal. Het is altijd zo geweest en 
om wat Vlaamse boerenkinkels tevreden te 
stellen, moet het toch immers niet veran
deren ! Maar ze kanten zich tegen de rug-
gegraatloosheid van de C.V.P. in hun strijd 
tegen de linksen en vooral tegen de karak

terloosheid en het arrivisme van de Brus
selse franstalige gekozenen als een 
Scheyven, een Van den Boeynants, 
een Nossent en een Gilson. Het frans-
talig weekblad « Rivarol », dat meer en 
meer aan inyloed en aan lezers wint en 
voor het ogenblik wel het voornaamste 
franstalig christelijk politiek weekblad is, 
publiceert koppen en titels zoals de volgen
de : « Lefèvre voorzitter ! Waarom niet 
Pierlot ? », « Men moet de C.V.P. zuiveren », 
« Scheyven, Nossent en C°, allen verenigd 
tegen het land ». En zij voorspellen een 
nieuwe rechtse partij niet meer ruggegraat 
en met sterkere karakters en dit voor bin
nen afzienbare tijd. 

Zou de Volksunie al school maken in 
Franssprekende kringen ? Wij zijn volgens 
de Vlaamse C.V.F.ers de enige « rechtsen », 
die geen vrede kunnen nemen met de pracht 
van een partij, die de C.V.F, is ! 

DE WAARHEID DRINGT OVERAL DOOR 

Meer en meer gaan er van overal stem
men op voor amnestie. Zo lazen we in een 
streekblad « Brasschaatse Fost » een in
gezonden artikel waaruit we volgend uit
treksel overnemen omdat het ook zo juist 
onze opvattingen weerspiegelt... 

« Dat rode en blauwe politiekers zich niet 
laten beïnvloeden door motieven van chri
stelijke aard, door gevoelens van christe
lijke naastenliefde : dat is hunne zaaTj. 

MAAR : wij hebben hier te lande een 
partij die zich C.V.P. noemt, dit is christe
lijke volkspartij. 

Welnu : deze zich christelijk noemende 
partij verwerpt óók de politieke amnestie ! 

Deze partij gebruikt en misbruikt gretig 
de godsdienst en de H. Kerk om in tijd van 
kiezing gewetensdwang op de mensen uit 
te oefenen (vroeger heette het : « de scho
ne ziel van 't kind » ! In 1958 zal het he
ten : « de noodzakelijke katholieke eenheid 
terwille van de vrije scholen » !). 

Als die zelfde C.V.P. echter meent dat zij 
door het opvolgen van de rechtlijnen van 
Z. H. de Paus inzake amnestie wat stem
men (hoofdzakelijk van Waalse katholie
ken) zou kunnen verliezen, dan lapt die 
« christelijke » partij niet alleen de Paus 
maar heel het Vatikaan en desnoods heel 
de Roomse Katholieke Kerk en heel de chri
stelijke leer aan haar botten. 

De godsdienst doet enkel dienst om stem
men te werven, maar wordt als hinderlijk 
ballast over boord gekapt als hij zou kun
nen aanleiding geven tot verlies van stem
men. 

Zó zijn de C.V.P. schijnheiligen. Theo 
Lefèvre aan de kop. 

Het enige christelijke dat aan de C.V.P. 
aan is, is haar naam, en dit dan nog met 
de gemene bedoeling mensen te lokken of... 
te dwingen. 

Inzake amnestie zouden wij beter doen, 
vooral in deze Kersttijd, te luisteren naar 
de stem van de Paus (in plaats van naar 
de dwaze praa t van Theo Lefèvre, de C.V.P.-
paus) en ook naar de stem van het Kindje 
Jezus. 

Zou het Goddelijk Kindje verlangen dat 
broeders uit één volk mekaar voort straffen 
en vervolgen, ofwel dat wij allen, witten en 
zwarten, mekaar de hand reiken en voort 
ijveren voor het welzijn van ons Vlaamse 
volk, zonder vertrouwen te hebben in noch 
beroep te doen op om het even welk vreemd 
volk. 

Het antwoord van het Kindje Jezus is 
licht te raden en ook onze « christelijke » 
politiekers weten welke houding God van 
hen verlangt. 

Zij aanbidden echter het gouden kalf der 
parlementaire pree ! 

Zij denken méér aan hun portefeuille dan 
aan hun God ! 

God doet enkel dienst in tijd van kiezing ! 
Geachte Heer De Wilde, deze brief is geen 

pleidooi voor mezelf, evenmin voor mijn 
familie noch naastbestaanden, want nie
mand van ons heeft zich in 1940-45 « ver
brand » (zelf geen vingertop !). Maar het 
is een pleidooi vanwege een « mens van 
goede wil » ten voordele van andere « men
sen van goede wil » en ten nadele van men
sen van kwade trouw, in casu de C.V.P.-
politiekers ». 

Het doet altijd genoegen de juiste ideeën 
overal te zien doordringen om de leugen
achtige op te ruimen. Het is tevens een be
wijs daarvoor dat de strijd voor rechtvaar
digheid nog overal weerklank vindt. Wat 
ons tevreden en dankbaar stemt. 

Lowietje Kiebooms mag er van verzekerd 
zijn dat we tot op heden noch de Bras
schaatse Post kenden, noch de heer die dit 
stukje geschreven heeft. Wij hopen echter 
nader kontakt met hem te krijgen. 

GAZET VAN ANTWERPEN OF HET OOR
LOGSPAD 

STAAN WIJ RECHTS ? 

vervolg van blz. 1 

Natuurlijk moet « De Gazet » haar lezers 
vertellen dat wij het spel van de socialisten 
spelen. Nog maar goed dat zij niet schrijft 
dat we betaald worden door hen ! Anderen 
van hun partij, zeggen dat althans ! Zou
den de C.V.F.ers dan ook de konimunisten 
niet betalen die aan de socialistische par
tij stemmen afneemt ? En de liberalen ? 
Er zijn immers drie linkse partijen. Hoe 
kunnen de linksen zo dom zijn ?! In wer
kelijkheid weten ze heel goed wat ze doen. 
Door hun verscheidenheid van partij en 
program moeten de linkse kiezers, wan
neer ze mistevreden zijn, alleen maar van 
linkse partij veranderen, terwijl wanneer 
wij er niet zijn, mistevreden C.V.F.ers, blan
co of links zouden kiezen. Wanneer er maar 
een rechtse partij is en die het dan nog 
slecht doet zoals de C.V.F., dan worden fa
taal de kiezers naar links gejaagd. Hoeveel 
Katolieken kiezen niet liberaal of socialist ? 
Overigens is het onjuist te beweren dat we 
alleen maar stemmen aan de C.V.P. zouden 
afnemen. Door ons program en onze akti-
viteit trekken we ook linkse kiezers aan ! 

En welk recht heeft de C.V.P. te zeggen 
dat de nationalisten haar stemmen zou 
afnemen ? Heeft zij zelf na de laatste oor
log, niet alle nationalistische parlementai
ren - ze mochten nog zo Engelsgezind of 
passief gebleven zijn ! - uitgeschakeld om 
stemmen van de nationalisten te kunnen 
stelen ! Want hun metode was achterbaks. 

En wat een gejammer dat wij ook hen 
aanvallen! Is het niet omdat ze weten dat 
ze zich niet kunnen verdedigen omdat wij 
gelijk hebben. Wie zedelijk sterk staat, die 
bijt van zich af. AUes wat « De Gazet » kan 
zeggen is dat we niet mogen oordelen om 
niet veroordeeld te worden ! En dit omdat 
we over de C.V.F.ers geschreven hebben dat 
het Farizeeërs waren. Is het niet waar mis
schien ? Dat zij de tekst niet begrijpt is 
duidelijk, want in de betekenis die zij aan 
die woorden geeft zou de C.V.P. zich niet 
over de linksen mogen uitlaten en zou « De 
Gazet » zelf over ons niets mogen schrijven! 

Verder rukt onze frutvent een tekst uit 
zijn verband waar we schreven dat er geen 
oplossing voor het schoolvraagstuk bestaat 
tenzij door federalisme. We schreven dat 
gelijk de Vlamingen van Collard niets wil
len weten, even noodzakelijk de Walen in 
oppositie moesten komen tegen Harmei. En 
molenwieken dat het ventje doet! De onder
wijspolitiek van Harmei zou dus even hate
lijk geweest zijn als die van Collard ! En 
zo wij dat vinden, dan zijn we geen recht
sen ! Denkt de lezer dat « De Gazet » meent 
dat we dat bedoelen ? Bewust en ter kwa
der trouw verdraait de paljas de zin van 
ons artikel. Wij schreven dat het anti-Ka-
tolieke Walenland evenzeer tegen verho
ging van de toelagen aan Katolieke scholen 
was als dat Vlaanderen tegen de verminde
ring er van is. Dat dit een waarheid is als 
een koe, weet « De Gazet» ook. Men wilde 
maar eventjes het demagoogje uithangen. 
Zielig spektakeltje ! 

REALISTISCHE VLAMINGEN 

Volgens « De Gazet » moeten de Vlamin
gen leren nuchter worden. Wat zij bedoelt is 
klaarblijkelijk de nuchterheid van het kalf 
wat gelijk staat met onnozelheid. Wij zijn 
de enigen die nuchter zijn ! Wij zien dat 
we door de traditionele anti-Vlaamse par
tijen - en die van Lowietje met een Vlaamse 
meerderheid a.u.b. is zeker niet de minst 
schuldige - reeds sinds 125 jaar blijvend 
achteruitgesteld zijn op elk gebied. Men 
vraagt ons opnieuw geduld te hebben. Men 
mag ons echter niet voor idioten houden. 
Wij zijn het beu, grondig beu dat onze 
Vlaamse mens in naam van allerlei leuzen 
als « het hoger belang van het land » en 
« de christelijke eenheid » door een bende 
profiteurs en volksverraders voor de zot 
wordt gehouden en schandalig geëxploi
teerd. Het voormalig lid van de landelijke 
C.V.F.-leiding Mr. Michel van de Kerkhove, 
die uit de partij trok na de koningskwes
tie, zei eens « België is gebouwd op het ge
duld van de Vlamingen ». De C.V.P. is dit 
ook ! Maar eens moet er een einde aan ko
men. Hoe vlugger, hoe beter voor ons volk. 
En paljassen en farizeeërs gelijk Lowietje 
kunnen we missen. Uitstekend missen zelfs. 
Ons volk heeft er niets bij te verliezen en 
alles bij te winnen. 

I Hebt ge uw abonnement reeds her-
- nieuwd? 

Doe het dadelijk en stort 80 fr. op 
postgiro 54.45.46 Wim Jorissen, Re
kening B, Anderlecht. 

_ _ „ 
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ZO WAS PROF. PINXTEN 

In het Vlaams blad « Opstanding » wijd
de Dr. Rik Ballet, oud-Vlaams-nationaiis-
tisch volksvertegenwoordiger voor Hasselt-
St Truiden, volgend herdenkingsartikel aan 
zijn vriend Prof. Dr. Karel Pinxten : 

« Het overlijden van Prof. Dr. Karel Pinx
ten kwam niet onverwacht voor zijn vrien
den. Reeds verschillende maanden kenden 
wij de diagnose van zijn kwaal, die een 
doodvonnis was. En toch heeft het bericht 
van zijn overlijden ons doen verbleken. Wij 
hebben het aangevoeld als een nationale 
rouw voor Vlaanderen. Want zoals Scruta
tor schrijft in « De Standaard » : « zoals 
Pinxten was er maar één in Vlaanderen ». 

Ik herinner mij nog, alsof het gisteren 
was, hoe ik hem de eerste keer ontmoette. 
Het was in mei 1929 de vooravond der wet
gevende verkiezingen. Voor de eerste maal 
in de politieke geschiedenis van Limburg 
trad de K.V.V. Limburg in het strijdperK 
met een prachtige lijst van Vlaams-natio-
nale kandidaten. Weken na elkaar werd een 
uiterst harde strijd gevoerd en op zaterdag 
avond zou de slotmeeting doorgaan in het 
Vlaams Huis te Hasselt. Toen we daar aan
kwamen, baande er zich tussen de dichte 
menigte geestdriftige volgelingen vóór het 
Viaams Huis, een jonge stralende priester 
ean weg naar ons toe, drukte ons, in het 
midden van de straat, de twee handen, met 
de woorden : « Voor Vlaanderen ! We win
nen he t ! » 

Die priester, toen 26 jaar oud, was Karel 
Pinxten. Na alle verguizingen, die we had
den moeten doormaken, zelfs van op meni
ge predikstoel, oniroerde mij zijn gebaar 
zo sterk, dat ik zeer diep bewogen was. Nog 
vele keren heb ik Karel Pinxten nadien 
ontmoet. Zijn opgang naar een zeer hoge 
post, als professor aan de Universiteit van 
Leuven heeft ons met fierheid vervuld. 
Maar nog een veel groter trots was het 
voor ons, dat Prof. Pinxten, die verheven 
en invloedrijke positie tot een burcht van 
Vlaams-nationale aanval en verweer had 
gemaakt. Met het hem eigen dynamisme, 
stelde hij het onmiskenbaar groot gezag, 
dat hij zich, én door zijn werk én door 
zijn ambt had verworven, op sociaal en 
ekonomisch gebied, ten dienste van de ge
dachte, die hij uit zijn jeugd onveranderd 
in zich meedroeg : « Vlaanderen's lot in 
eigen handen door zelfbestuur ! » 

En nu is die man, die we als niet één 
nodig hadden in Vlaanderen, hij de sterke, 
hij de trouwe, ons ontvallen in de volle 
mannenkracht . Een onherstelbaar verlies 
voor gans ons volk ! 

Karel, met ontroering brengen we U de 
laatste groet, goede, trouwe, sterke, dap
pere, onbaatzuchtige kameraad in Vlaan
deren. En van bij onze Lieve Heer, zend aan 
ons en aan gans het Vlaamse volk en voor
al aan zijn « élite », iets van uw idealisme, 
uw moed en uw onwankelbare trouw. » 

Idealisme, moed en onwankelbare trouw ! 
Zijn onwankelbare trouw gold ook de 
Vlaams-nationale partij , gold ook de Volks
unie bij vorige verkiezing. De C.V.P.ers die 
moeilijk verdragen konden dat een kanun
nik niet voor hun partij was, hebben het 
hem trouwens willen laten voelen. Voor ons 
mag een kanunnik rustig C.V.P. zijn — mis
sen is menselijk — maar de christelijke ver
draagzaamheid zou toch ook voor de C.V.P. 
mogen gelden. Wij zullen Prof. Pinxten erg 
missen. 

ZIJN POLITIEK TESTAMENT : 
FEDERALISME 

De tegenstanders van zelfbestuur komen 
herhaaldelijk aandraven met het ar
gument dat federalisme ekonomisch on
mogelijk is. Het is natuurlijk de rein
ste onzin. Zo Vlaanderen door een 
geschiedkundige ontwikkeling volledig zelf
standig zou worden, zou het zich ook uit de 
slag kunnen trekken, net zo goed als andere 
landen en volkeren dit hebben moeten doen. 
Federalisme is echter geen scheiding. Heel 
wat zaken blijven gemeenschappelijk. Het 
oprichten van nieuwe industrie in Vlaande
ren, waar het Waals-Brussels kapitaal te
gen gekant is kan er slechts komen wan
neer we door zelfbestuur van hun juk be
vrijd zijn. 

Tegenover de « opvattingen » van tal van 
leerlingen-ekonomisten, die in de bladen 
van de anti-federalisten aangehaald wor
den, mogen we hier wel de opvatting van 
Prof. Pinxten, een van onze grootste eko-
nomisten aanhalen. In een hoofdartikel 
verschenen in « De Standaard » van 28.3.51 
kwam Prof. Pinxten, na een onderzoek van 
het probleem, tot volgend besluit : 

« Het politiek federalisme moet 
echter niet het economisch federalis
me als een corrollarium in zich dra
gen. Maar anderzijds moge het goed 
onderstreept worden : Vlaanderen 
moet geen federalisme vrezen. Min
der dan Wallonië. Ook het economi
sche niet. » 

i "Van HIER en QINDER I 
De Volksunie zal al doen wat in haar 

macht ligt om het politiek testament van 
Prof. Pinxten uit te voeren. 

In een van zijn laatste artikels, « Het 
goed recht van Vlaanderen op een actieve 
overheidspolitiek », verschenen in het april-
nummer 1955 van « Vrijheid en Recht », het 
orgaan van de Christelijke Unie van Leraars 
bij het Rijksonderwijs, bevestigt Prof. Pinx
ten zijn overtuiging dat federalisme nodig 
is voor ons Volk, ook om economische mo
tieven. Hij schrijft : 

« Ter bevordering van Vlaanderens 
economie is o.i. zelfbestuur nodig : de 
economie schikt zich naar de politieke 
macht. Zelfbestuur is trouwens in alle 
opzichten wenselijk. Het vestigt vrede 
i.p.v. wantrouwen en koude oorlog tus
sen Walen en Vlamingen ; het laat ons 
toe ons geheel open te zetten voor de 
Franse cultuur zonder vrees voor aan
slag op de gaafheid van onze cultuur
gemeenschap, op de loopbaan van on
ze volksgenoten ; in een autonoom 
Vlaanderen zou het specifieke Vlaamse 
familiale landbouwbedrijf betere over
heidszorg krijgen dan thans, en de 
kroostrijke g3zinnen een gezondere 
bouwpolitiek ; zelfbestuur had het 
christelijk Vlaanderen beveiligd voor 
de schoolstrijd ; zelfbestuur zal ons 
als volksgemeenschap in de Europese 
federatie brengen i.p.v. als liberale 
staatsaenheld... (Cfr. Kerstboodschap 
van Z. H. Paus Pius XII) . 

Kortom alle overwegingen in ver
band met Vlaanderens volksleven steu
nen rondom het economisch stand
punt van fedsralisme. » 

Het blijkt dus overduidelijk zelfs voor 
wie hei niet wi! weten dat Prof. Pinxten een 
overtuigd federalist was. 

VOOR ZELFBESTUUR 

SLECHTS EEN PARTIJ 

DE VOLKSUNIE 

AMNESTIE KOMT WEER TE LAAT 
In ons land hebben de woorden Katoliek 

en Kristelijk bij de meeste mensen en alles
zins bij de politiekers hun inhoud verloren. 
Meer in het bizonder valt dat op politiek 
plan weer te zien met de amnestie. Het be
grip vergeten en vergeven is wezenlijk kris
telijk. Men schijnt het niet te weten. Op 
Kerstmis van 1949 is Z. H. de Paus uitdruk
kelijk voor amnestie opgekomen. Men heeft 
zich de oren dichtgestopt en de officiële 
Katolieken zwijgen als vermoord. 

Het blijlit thans dat het weer de paters 
zijn die niet begeven voor het heidense be-
beginsel van het recht van de sterkste. De 
ware christelijke geest wordt het zuiverst 
in de kloosters bewaard. We waren dan ook 
niet verwonderd in het Kerstnummer van 
het degelijk blad « Toren », uitgegeven door 
de abdij va.i Tanger»o volgende juiste be-
soliour. ing cii over het vr^iagstuk van de am
nestie te vinden : 

« In deze Kers^periodvi klinkt weer het 
« Vrede aan de mensen van goede wil... » 
En weer komt met de herinnering aan de 
Vredesboodschap van het Kind, die herin
nering aan andere woorden. Woorden van 
vrede en verzoening, van vergevingsgezind
heid en liefde. Woorden die worden uitge
sproken door de Vader der Kristenheid, de 
Asceet uit het Eeuwige Rome. 

Het was in een tijd dat het nog heel 
« onvoorzichtig » klonk te spreken van ver
geving en liefde. Een tijd dat het woord 
« verzoening » op een daverende spotlach 
werd onthaald. In de tijd was het Paus Pius 
XII die de eerste naar voren trad en tot de 
overwinnaars zegde dat de overwonnenen 
niet eeuwig vijanden konden blijven. Tot de 
regeringen zegde dat de politieke gevange
nen niet eeuwig de uitgestotenen konden 
blijven. In die tijd was het, volgens West-
Europese (en vooral Belgische) patriotische 
principen, dwaas over verzoening te spre
ken. Maar Paus Pius XII ontzag Zich niet 
om die zogenaamde dwaasheid te begaan. 

SPAAK SLOEG EEN BELACHELIJK FIGUUR BIJ DE INTERPELLATIE OVER SPANJE 
Toreador en garde QUé Torero!!!!!! 

In hetzelfde artikel neemt hij krachtig 
de verdediging op van zijn geliefde geboor
testreek : de Kempen. 

« De stelling : « Voor de Kempen 
evenveel overheidszorg als voor de 

Borinage » werd vooruitgezet. Deze is 
n.o.m. niet juist : 1) er is veel meer 
werkloosheid in de Kempen dan in de 
Borinage, ook nadat aldaar de margi
nale mijnen zullen gesloten zijn ; 
2) De Kempen mist verkeers-economi-
sche ontsluiting en infrastructuur (e-
nergie-, gas-, waterleiding) ; 3) in de 
Kempen zijn de geboortecoëfficiënten, 
de reproductiecoëfficiënten en de toe
komstige actieve bevolking veel groter 
dan in de Borinage. Deze cijfers kan 
men bekomen op het Nationaal Insti
tuut voor de Statistiek. De stelling lui
de dus : « Gelijke bezorgdheid om de 
werkverschaffing, hierbij rekening 
houdend met de omvang en de inten
siteit van deze problemen in beide ge
bieden. » 

Sindsdien is er veel water door de Tiber 
gevloeid en de echo der vaderlijke woorden 
van Vatikaanstad is over de Italiaanse 
vlakten uitgestorven. Iets van die woorden 
is er overgebleven bij enkelen. Het zijn die 
enkelen, verantwoordelijken in sommige 
Europese landen, die begrepen hebben dat 
met haa t geen staat wordt opgebouwd. 

In sommige landen heeft men de verzoe
ning een praktische oplossing gegeven. Met 
of zonder amnestie zijn diegenen die t i j 
dens de oorlog om zo diverse redenen heb
ben gefaald, opnieuw in de maatschappij 
opgenomen. In andere landen heeft men 
spektakulair gewerkt. Zoals bijvoorbeeld in 
het ultra-socialistische Joego-Slavië en het 
kommunistische Rusland waar men dood
gewoon de amnestie heeft toegepast. Inge
volge de woorden van Pius XII ? O nee, want 
het Vatikaan is zowel voor Belgrado als 
voor Moskou het oord waar men oorlogsmis
dadigers, kapitalistische reaktionairs en wat 
nog meer kweekt. Maar Tito en Boelganin 
hebben die maatregel getroffen omdat die 
heel eenvoudig in hun kraam te pas komt. 
Inzake opportunistische politiek hebben de 

Westerse landen aan Oost-Europa niets te 
leren. 

In één zaak hebben zowat allen de vin
gerwijzing van Pius XII gevoigd. De over
wonnenen konden inderaaad niet eeuwig 
vijanden olijven. Kanselier Adenauer worat 
te t 'arijs ais een der voornaamste s taa ts -
hootaen uit ane tijden ontvangen. Te Mos
kou draaien en wentelen de kommunistische 
macntneooers rond de West-Duitse delega
tie ais Vliegen rond de pot stroop. In aile 
openoare Kommissies die op inoernationaal 
pian werKzaam zijn, zeteien Duitsers. West-
Duitsiand is in net West-fiuropa-veraedi-
gingssteisel opgenomen en de Verenigde 
btaten zowel ais ürooo-Brittannië weten aa t 
ze er aue beiang bij heooen aan Duitsiand 
ae piaats aan te Dieaen die dat land toe-
Komt. De overwonnenen konden geen vij-
anaen blijven... 

±iet üiinicc neel doodgewoon dat in terna
tionale autoriteiten met Herr Oberairektor 
X of üescnaftsieiter Y besprekingen aan
knopen om op economisch of poiiuek ter
rein Kontraüten at te siuiten. Geen vijanden 
meer... Ook al büjüt soms achteraf aa t Herr 
OberdircKtor X, übersturmfunrer bij de 
fc>ti-divisie « WiKing » was of dat Geschatts-
leiter Y, nog als « Hauptmann so-unaso S' 
aan het « Westfront » heeft gestaan. Ter
wijl Ingenieur Z tijdens de ooriog ais des
kundige werKzaam was bij de wereidDe-
roemae faorieKen... » Das wissen öie doch, 
mem iieoer... waar men de V. 2 maakte ! > 

Dat aiies is heel doodgewoon geworden. 
Over de vijandscnap van tien jaar geieaen, 
geen woord meer. Zo moet het trouwens 
maar zijn, want met haa t is niets te begin
nen. Des te potsierlijker doet het dan aan, 
KRiarELIJKE poiitiekers met het dood-
ernstigste gezicht te horen verklaren dat 
de tijd voor de amnesoie NOG NIET GE-
KüMEiV is ! Stel u gerust, dat gebeurt al
leen maar in Beigie waar men zich graag 
belachelijk maakt . » 

Het is inderdaad indroevig dat men over 
zo een elementaire christelijke gedachte nog 
moet twisten. Amnestie komt nu reeds te 
laat. E/l volksveregenwoordiger Kiebooms, 
die twijfelt aan onze christelijke gevoelens, 
zou best het geweten van zijn eigen partij 
onderzoeken. Het ziet er allerminst pluis 
uit. Onaertussen moeten echter duizenden 
gezinnen verder lijden onder hun lafneid, 
hun wrok en hun politieke berekening. 

* 
# » 

IN BUITENLANDSE ZAKEN 
Sinds 1932 bezaten we taalwetten, die ook op het 

Ministerie van Buitenlandse Zaken van toepassing 
zijn. Die wet van 28 juni 1932 bepaalt : 
Art 9 ^ 4 : Voor de hoofdbesturen van de staat zal 
een passend evenwicht worden in acht genomen bij 
het getal der betrekkingen die aan de kandidaten van 
elke taalgroep worden voorbehouden. 
Art. 10 : De vrijwaring van ae persoonlijke rechten 
door de in dienst zijnde ambtenaren en bedienden 
verworve.i op hel ogenblik van het in werking treden 
van deze wet mag de toepassing geenszins belemme
ren. 

De Vlaams-nationalisten voor de oorlog wilden 
strafbepalingen bij de weiten voorzien. Frans Van 
Cauwelaert en de Katolieken verzetten zich daar even 
hard..ekking legen als de linksen. 

Het .Ministerie van Buitenlandse Zaken is na de 
oorlog altijd in handen geweest van Spaak, socialist 
of van Van Zeeland, C.V.P.er. Soms interpeleren 
de Vlaamse leden van de regerende partij hun minis
ter over de taaitoestanden maar als het op stemmen 
aankomt steunen ze hun minister om wille van de 
partijlucht. Om rede van die « partijtucht » klaarblii-
k^Ljk, ve.fransen öie ministers hei zaakje veraer. Bij 
een van die interpellaties, die moeten dienen om de 
Vlaamsgezinde kiezer, .'siroop aan de baard te smeren, 
kon vo.ksvertegenwoordiger Delwaide op 17 maart 
'55 verklaren, zonder tegenspraak van Spaak dat 
toen op het Ministerie voor Buitenlandse Zaken 84 % 
franstalige diplomaten waren tegen 16 % nederlands-
talige. 

Volgens een statistiek van voor enkele maanden 
zag de toestand er als volgt uit : 

Ned.Taalrol Fr.Taalr. 
Gezanten of Consuis 
Ge.;eraal van l" klas.: 
Gezanten of Consuls 
Generaal van 2" klas.: 
Gezanten of Consuls 
Generaal van 3" klas. : 
Sekretarissen l" en 2" 
klasse; Consuls ; Vi-
ce-Cons. en At:aché's: 
Stagiaires : 

0 

1 

4 

M 
C 

40 

30 

58 

56 

130 
5 

289 

Totaal 

30 

59 

60 

160 
10 

319 

Zoals men ziet zijn er alleen voor Ie laagste amb
ten enkele Nederlandstaligen. In de top is het O op 
30 en 1 op 59 ! 

De taalwetten zijn thans 24 jaar oud! 
Een Vlaamse partij is echter overbodig. De Vlaams

gezinden uit de traditionele en versleten kleurpartij-
en zullen dat wel in orde brengen. 

Theo Lefèvre, Liebaert en Van Acker lossen dat 
zaakje wel op ! 

Vertrouw er maar op. In de tijd van onze achter
kleinkinderen zouden er nog alleen Franstaligen zijn, 
zo er geen Volksunie was. 
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STUDENTENLEVEN 
UNIVERSITEIT BRUSSEL 

Op zondag 22 januari 1956 had in de 
Aula van de Vrije Universiteit te Brussel 
een Akademische zitting plaats ter gele
genheid van het 100-jarig bestaan van 
« Geen Taal, Geen Vrijheid », de vereniging 
der Vlaamse studenten aan de Vrije Uni
versiteit. Het woord werd gevoerd door de 
heer Fayat, volksvertegenwoordiger, na 
mens de vereniging voor Vrijzinnig Neder
lands Hoger Onderwijs en' door de heer 
Verougstraete namens de Vlaamse Oud-
studentenbond, terwijl de feestrede gehou
den werd door Professor Van Geyt. 

Tijdens deze plechtigheid werden belang
rijke inlichtingen verstrekt betreffende de 
verder splitsing van de Brusselse Universi
teit. Na de fakulteit van Rechten en Nota
riaat, werd dit jaar ook de volledige split
sing van de Germaanse en Romaanse filo
logie een feit. Nu werd ook door de Akade
mische overheid in de laatste maanden de 
volledige splitsing in principe vrijwel alge
meen aangenomen. Deze zou dan in de vol
gende jaren een feit worden, alhoewel tot 
nog toe slechts het principe ervan werd 
aangenomen. Officieel bestaat er overeen
stemming tussen de Akademische overheid 
en de promotoren van de volledige split
sing. Achter de schermen is het wel anders. 
Twee sterke strekkingen staan tegenover 
mekaar. De Akademische Overheid is nog 
steeds sterk anti-Vlaams gezind en hun 
Vlaams-vijandige geest blijkt zelfs nog 
steeds sterker te zijn dan hun verlangen 
ter hulp te komen aan de vrijzinnige min
derheid in Vlaanderen, hetgeen een vri j
zinnig Vlaams Hoger Onderwijs vereist. 
S'echts noodgedwongen en stap voor stap 
wijkt de Akademische Overheid en ze be
twist iedere voet terrein. 

Daar tegenover s taat de Vlaamsgezinde 
strekking : eerst en vooral « Geen Taal, 
Geen Vrijheid » zelf, die jaar na jaar bij 
de Beheerraad der Universiteit de splitsing 
eist. Maar vooral en steeds meer en meer 
komt de eis vanwege de vrijzinnigen in 
Vlaanderen zelf. Nu de vroegere, meestal 
Franskiljonse, vrijzinnige kerngroep in 
Vlaanderen stilaan het veld moet ruimen 
voor Vlamingen, vinden zij een splitsing 
van de Vrije Universiteit te Brussel brood
nodig voor de vrijzinnige kringen in Vlaan
deren, willen ze hun stellingen behouden. 
Vandaar hun druk op de Akademische over
heid. Nu heeft die als tegenargument ge
bruikt, eerst dat er geen studenten te vin
den waren voor de gesplitste Universiteit, 
en nu dit niet waar blijkt, dat er geen 
financiële middelen daartoe voorhanden 
zijn. In de laatste maanden werd dit argu
ment echter ontzenuwd, door de oprich
ting van de Vereniging voor Vrijzinnig 
Nederlands Hoger Onderwijs. Deze vereni
ging sprak talrijke invloedrijke en vooral 
kapitaalkrachtige personen en organismen 
aan (vooral grote bedrijven en politieke 
organismen) en wist reeds een kapitaal 
van enkele miljoenen te verzamelen. Nu 
kon de Beheerraad van de V.U.B, bezwaar
lijk in haar weigering volharden en nam 
ze, zij het dan ook « met de lippen », het 
principe van volledige splitsing aan. Dat 
dit niet zonder tegenzin ging, mag wel ver
ondersteld worden hieruit dat de voorzitter 
van de Beheerraad, dhr, P. De Groote, wien 
gevraagd werd het woord te voeren op de 
Akademische zitting, zich liet verontschul
digen en niet aanwezig was. 

Verder werd een beroep gedaan en een 
vergadering belegd om alle goedgezinde 
burgemeesters van het Vlaamse land uit 
te nodigen en hun financiële steun te vra
gen voor de volledige splitsing. 

Het schijnt wel, te meten naar het rela
tief toch niet zo groot aantal studenten in 
de Nederlandstalige fakulteit der Rechten 
aan de Vrije Universiteit te Brussel, dat 
het Vrijzinnig Hoger Onderwijs in Vlaan
deren nooit een grote stootkracht zal be
zitten en zeker niet het evenwicht tussen 
vrijzinnigen en gelovigen in Vlaanderen zal 
in gevaar brengen. Er is echter een vri j
zinnige minderheid in Vlaanderen en het 
is voor Vlaanderen van belang dat de frans
kiljons er door Vlaams bewusten, wezen 
óók zij dan vrijzinnig, zouden vervangen 
worden, terwijl een Vlaamse Universiteit te 
Brussel zelf (weze ook zij ongelukkig vrij
zinnig) een belangrijke rol kan spelen. 

V. Brussel 

STUDENTENLEVEN TE GENT 
Het Katholiek Vlaams Hoogstudenten-

verbond-Gent wijdde zijn eerste vergade
ring in het nieuwe jaar aan het aanstaande 
Algemeen Nederlands studentenkongres. 

Vooreerst sprak Johan Fleeraekers, stu
dent te Leuven, voorzitter van de inrichten
de Eendrachtskommissie, over Verwachtin
gen bij het aanstaand kongres. Volgens 
spreker is geen enkel van beide voorgaande 

kongressen mislukt te noemen. Integen
deel, het feit alleen dat de traditie der 
kongressen wordt voortgezet, is een sukses ; 
het kongres moet zo opgezet zijn, dat wij 
heel wat Nederlanders lokken die tot nu toe 
geen speciale interesse hadden voor de 
Vlaamse problematiek. In het bizonder de 
sektievergaderingen kunnen een vrucht
baar gesprek worden, waardoor heel wat 
vooroordelen aan beide kanten kunnen weg
vallen. 

Na hem handelde dr. iur. Remi Piryns-
over « Wat verwachten Vlaanderen en Ne
derland van elkaar ? » Spreker is zeer goed 
op de hoogte van de Nederlandse mentali
teit ten onzen opzichte, en deelde een aan
tal uiterst praktische richtlijnen mede, op 
basis waarvan een doelmatig gesprek tus
sen Noord- en Zuid-Nederlanders kan ge
voerd worden. 

Met deze uitstekende vergadering kun
nen wij niet anders dan het verbondsbe-
stuur gelukwensen. Een schaduwzijde : hoe
wel alle 900 Verbondsleden schriftelijk uit
genodigd waren, telden wij amper een po
vere 35 aanwezigen. 35 op 900 ! De overigen 
waren ongetwijfeld tussen pot en pint de 
Vlaamse kwestie aan het oplossen... Van 
dergelijke, alleen op eigen plezier ingestel
de pseudo-intellektuelen, heeft ons volk 
toch maar bitter weinig ie verwachten. 

Het laatste nummer van <•; Ons Verbond » 
dat werkelijk zichzelf overtreft, was geheel 
aan Albrecht Rodenbach gewijd. Uitsteken
de bijdragen kwamen er in voor van de 
hand van Dr. Filip De Pillecijn, Drs. Cop-
pieters.e.a. « Ons Verbond » dat nu 10 x 
per jaar verschijnt, is dit jaar uitgegroeid 
tot ongetwijfeld het beste studentenblad in 
Vlaanderen. Moge het in dezelfde richting 
voortgaan ! 

Op dinsdag 7 februari vangt de toernee 
aan van 26 uitgelezen Zuid-Afrikaanse 
volksdansers door ons land. Zij treden op : 
de 7e te Antwerpen, de 8e te Aalst, de 9e 
te Leuven, de 10e te Brugge en de 13e te 
Gent. Men late niet na deze groep die een 
volledig overzicht brengt van de kuituur 
van onze Stamgenoten uit Zuid-Afrika te 
gaan toejuichen ! 

R.R. Gent 

DE STUDENT2N ZN DE Wi:,RELDTEN-
1 OPENSTELLING 

Wat zoveel Vlamingen gevreeod hebben, 
schijnt laug2;aam maar zeker a lidelijk te 
worden : .̂3 wereld tentoonsteuini te Brus
sel zal een i.^'rans uitzichu knjgen. Nogmaals 
zullen de vreemdelingen die ons land be
zoeken de indruk opdoen dat onze natio
nale taal de Franse is. Nogmaals zullen de 
buitenlanders in hun mening versterkt wor
den dat Vlaanaeren maar een klein boeren-
streekje vertegenwoordigt, waar ekonomie 
en industrie onbekend zijn. 

Reeds werd de regering door verschillende 
Vlaamse verenigingen gewaarschuwd, dat 
de Vlamingen hun rechten ongeschonden 
willen zien op de wereldtentoonstelling. 
Maar wij kennen onze regeringen, waar
schuwingen raken hun Koude kleren niet. 
Mogen wij er de heren iranstalige ministers 
er echter a t tent op maken, dat er ook nog 
Vlaamse studenten bestaan, studenten die 
liever bedreigen dan waarschuwen, die lie
ver handelen dan filosoferen. En, hoe kun
nen wij, studenten tot de daad overgaan ? 
Ho, dat is heel eenvoudig. Wij kunnen OOK 
naar de wereldtentoonstelling gaan, ja, wij 
kunnen zelfs méér. Wij kunnen ons onder 
de bezoekers mengen en hen eens op « ons 
manier » de toestand uiteenzetten. Wij kun
nen er als hagesprekers rondlopen. Als 't 
moet springen wij ergens op een verhoog 
en roepen wij de buitenlanders toe dat er 
5 miljoen Vlamingen s taan tegenover 3 
miljoen Walen, dat de grootste Belgische 
havens in Vlaanderen liggen, dat veel Waal
se kolenbekkens uitgeput zijn en de Kem-
pische bekkens nog rijkelijk gevuld. En 
wanneer een Duitser of Engelsman ons zal 
vragen waarom de tekstielnij verheid zo ver
vallen is, dan zullen wij hem duidelijk m a 
ken dat onze Vlaamse tekstielfabrieken 
geen steun krijgen van onze regeringen. 

En wij verzekeren U, heren ministers, die 
vreemdelingen zullen verwonderd opkijken. 
Zij zullen zich afvragen wat er daar toch 
allemaal gebeurt in België. En de buiten
landse kranten zullen er over schrijven, 
dat beloven wij. Ja , wij weten het, mis
schien zal er ook geschreven worden dat er 
Vlaamse studenten aangehouden werden op 
de tentoonstelling omdat ze op « hun ma
nier » tot het volk durfden spreken. Geen 
angst, dat is de mooiste reklame voor de 
Vlaamse problemen en de kracht van onze 
jeugd. 

S. Gent. 

IV interlands chap — Gaston Waïiaert. 

STUDENTENLEVEN TE LEUVEN 

De « heren van de Volksunie » hebben 
dus een vuige aanval gepleegd tegen volks
vertegenwoordiger Kiebooms. Laat ons de 
zaken even recht zetten. Vrienden van 
« Ons Leven », wat was er « vuig » in die 
aanval ? En als dat een vuige aanval was, 
welke adjektieven moeten we dan gebrui
ken om bepaalde aanvallen, die men van 
C.V.P.-zijde tegen de Volksunie richt, te 
kwalificeren ? U vergeet dat « De Volks
unie » een partijblad is en dat het derhalve 
voor haar een plicht is aan partijpolitiek 
te doen. Om op Kiebooms terug te komen. 
Wij maken een onderscheid tussen de mens-
Kiebooms en de politicus-Kiebooms. Voor 
de mens-Kiebooms hebben wij zoveel eer
bied als de redaktie van « Ons Leven » en 
« De Nieuwe Gids >. Maar de politicus-Kie
booms — hij mag dan jarenlang in een 
koncentratiekamp gezeten hebben — daar 
zijn wij het spijtig genoeg niet mee eens en 
tegen hem was onze aanval gericht. Wat die 
« kleinzieligheid en onverdraagzaamheid » 
betreft, die was zeker niet aan onze zijde 
te vinden ! Dat heeft de politicus-Kiebooms 
te Leuven bewezen! Wij verlangen niets lie
ver dan dat de C.V.P. ons eens ernstig aan
valt, wij zullen wel terugslaan, maar dat 
ze in godsnaam ophoudt met argumenten 
naast de kwestie, om de aandacht af te 
leiden van haar schrijnende verwaarlozing 
van de Vlaamse vraagstukken. 

Het Kerst-nummer van « Ons Leven » 
was zeer degelijk. Vooral de artikels « Geen 
Rechtspraak, maar Wraakneming » en 
« Het is beter Moordenaar te zijn » moch
ten er zijn. Twee maal een duidelijk en 
klaar pleidooi voor amnestie. 

Het januar i -nummer van « De Goeden
dag » is zoals steeds het lezen waard. In 
het artikel « Vrije Gebondenheid » werden 
enige grondwaarheden verkondigd, die men 
al te veel verzwijgt. « De jonge mens moet 
zo vrij zijn dat hij het geestelijk gezag 
van de kerk ten volle aanvaardt en eer
biedigt, zonder zich evenwel te laten beïn
vloeden door de politieke invloed, die deze 
eventueel zou kunnen of willen uitoefenen. 
Bewust van zijn verantwoordelijkheid en 
doordrongen van eerbied voor het geeste
lijk gezag, moet hij de vrijheid bezitten om 
later voor zichzelf te bepalen op welke ma
nier de hogere waarden volgens hem in het 
tijdelijke moeten verwezenlijkt worden. Dit 
bewustzijn dat geestelijke overheid alleen 
maar leiding mag geven in het religieuze 
en morele, moet echter steeds gepaard gaan 
met het besef dat dit geestelijk gezag ook 
dan onaangetast blijit, als het zijn recht 
te buiten gaat door bij voorbeeld druk te 
oefenen op de politieke overtuiging der ge
lovigen. » « Goedendag ^, doe zo voort en 
bekommer u niet om kritikasters, die u te 
pro- of te anti-belgisch vinden. 

Voor de Rodenbachkring sprak de heer 
Vioebergs, voorzitter van de B.S.P.-Leuven. 
Hij wist te vertellen dat de algemene raad 
van de B.S.P. in maar t of april zal bijeen
komen om het probleem van de strukturele 
werkloosheid in Vlaanderen te onderzoeken. 
Hij liet trouwens aanvoelen dat de Vlaamse 
socialisten op sociaal-ekonomisch gebied 
wel willen samenwerken met andersdenken
de Vlamingen. Voor amnestie en zelfbe
stuur zullen wij ze echter vooreerst niet 
kunnen winnen. 

D-Leuven. 

De mensen van « Solidariteit » beginnen 
eindelijk goede manieren te krijgen. Zij, 
die het Verbond gingen kapot maken, ko
men ons thans vertellen dat zij toch niet 
tegen het K.V.H.V. zijn, dat zij het slechts 
willen aanvullen, waar het tekort geschoten 
is. Eindelijk worden zij verstandig. Het 
heeft lang geduurd eer zij inzagen dat zij 
een strijd op leven en dood tegen het Ver
bond niet konden winnen. 

* « » 
We begrijpen niet goed de schrijver in 

« Ons Leven », die ons « antwoord » aan de 
vriend Kiebooms - en niet de « aanval » ; 
hij had naar ons gekaatst en moet dus de 
bal verwachten - « vuig » noemt, tenzij in 
de huidige studententaal dit woord een an
dere betekenis zou gekregen hebben. We 
vrezen sterk voor deze teerhartige student 
(of studenten ?) - we kregen het blad door 
de redaktie niet toegestuurd - dat hij geen 
woord meer zal vinden om ons « antwoord > 
op de nieuwe «aanval » van dat heerschap 
te betitelen. Men moet niet te vlug met gro
te woorden goochelen. 

De studenten zijn thans voor federalisme 
en amnestie gewonnen, in afwachting dat 
ze opnieuw radikaal nationalist worden. 

Dan zullen ze de misplaatste teergevoehg-
heid, die beter past bij de meisjes-studen-
ten dan bij viriele jongeren wel afleggen. 
Voor de oorlog al thans kende men die teer-
gevoeUgheid niet voor de vertegenwoordi
gers van de Belgisch-unitaire Vlaams-vij
andige partijen. Wie daarbij gaat weet dat 
hij zijn volk m de steek moet laten. Woor
den en uitlatingen hebben geen belang als 
de parlementaire daad er zich niet bijvoegt 
en de eigen partij niet in de steek gelaten 
wordt wanneer ze Vlaams-vijandig op
treedt. 

Dat Kiebooms een drietal jaren in con
centratiekamp doorgebracht heeft betreu
ren we evenzeer als dat onze Vlaamse idea
listen dit na vorige en na deze oorlog heb
ben mogen doen. Er is door verzets
lieden én door « incivieken » veel geleden 
en er zijn moeilijk te herstellen wonden ge
slagen. Het verschil tussen verzetslieden en 
« incivieken » na de oorlog is echter dat het 
merendeel van de eersten officieel vergoed 
werden en overal voorrang hebben terwijl 
men de tweede groep vaak ruineerde en ze 
overal buitensloot. Daarom dat sociaal ge
zien amnestie nodig is. We moeten echter 
daarom hun ideeën nog niet onderschrij
ven en de strijd met hen uit de weg gaan, 
wanneer het belang van ons volk dit ver
eist. Dat sommige Kieboomsen en van den 
Dale's thans voor amnestie of voor federa
lisme opkomen is ofwel berekening ofwel 
een overtuiging, die ze niet in daden dur
ven omzetten in het parlement. Het geloof 
zonder de werken is echter dood, ook voor 
Vlaanderen. Hun woorden zijn dus mislei
dend en dit dient aan de kaak gesteld. Dit 
is elementair en zal dan ook gebeuren zo 
vaak we het noodzakeUjk achten. 

Bij de brief van onze vriend uit Gent kun
nen we alleen maar gelukwensen naar voor
brengen bij de beslissing de Wereldtentoon
stelling overhoop te zetten wanneer men 
andermaal ons volk als de vuilmeid wil 
behandelen. Inderdaad laat het uit zijn 
met woorden. Slechts de daad vermag die 
heren te beleren. De Volksunieleden belo
ven hun volle medewerking. Slechts in de 
strijd wordt ons volk hersmeed. 

Volksunie 
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I ABONNEER NU | 
I WERF NU ABONNEMENTEN | 
I STUW NU DE VOLKSUNIE VOORUIT | 
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ANTWERPEN 

ANTWERPEN zal sterk vertegenwoor
digd zijn op het aanstaande kongres 
te Gent op 22 april. 
Inschrijvingen voor autokar : 
« Boekhandel Eeuwige Mei », Oudaan 
15, Antwerpen — Tel. 32.85.12 

j3eweglngóieven^ 

MERKSEM 
Op 1 februari sprak dhr. Mattheyssens, 

arrondissementeel voorzitter, voor de afde
ling Merksem. 

Het arrondissementeel bestuur Antwer
pen vergaderde onder voorzitterschap van 
dhr. Mattheyssens. Besloten werd de abon
nementenslag te aktiveren. 

BORGERHOUT 
Onder leiding van gemeenteraadslid Ferdi 

van de Vijver besprak men in deze bij uit
stek Vlaams-nationale gemeente de verdere 
uitbouw van de Volksunie. 

ANTWERPEN 
De stadsraad, onder voorzitterschap van 

dhr. Ceuppens. besprak uitvoerig de abon
nementenslag en de organisatie van de par
tij van wijk tot wijk. 

Vlaams-Nationale Rodenbachherdenking 
Onder de ruim dertienhonderd aanwezi

gen, die de prachtig geslaagde Rodenbach
herdenking te Antwerpen bijwoonden, no
teerden men vooral de aanwezigheid van 
Dr. H. Ballet, Pater de Laere, Jw. Aleide 
Andries, dhr. Edward Audenaert, dhr. Vik
tor Bouckaert, dhr. Ward Rolus, Mw Theo 
Brouns, Prof. Dv. Vital Celen, dhr. Benoit 
Ceuppens, dhr. Jan Nuyts, dhr. Joris Dekey-
ser, Valere Depauw, Dr. Valeer Portier, voor
zitter van het A.N.Z., Mw Jozef Van den 
Berghe, dhr. Staf Verrept, dhr. Staf Ver
meire, Dr. Leo Wouters, gemeenteraadslid 
Ferdi van de Vijver. 

Aan het zeer verzorgd programma ver
leenden Remi van Duyn, Mw Lisbeth van 
Thillo, het koor « zingende Wandelkring St 
Norbertus », de muziekkapel van het ADJV, 
Jw. Mia Pas, Renaat Veremans, enz. hun 
gewaardeerde en geestdriftig toegejuichte 
medewerking. 

Dr. SC. Bert Hermans en dhr Karel Dillen 
riepen de Vlaamse jeugd op in het spoor van 
Rodenbach hardnekkig trouw te blijven aan 
de Vlaams-Nationale idee. 

Een omhaling vond plaats ten voordele 
van het « TehuiS Ernest van der Hallen » 
te Mariaburg-Brasschaat. 

De inrichter Rudi van der Paul haalde 
alle eer van zijn werk. 

DUFFEL 
De hernieuwingen voor Duffel zullen door 

ons bestuurslid Ludo Sels gebeuren voor 15 
februari. Ook nieuwe abonnementen kun
nen aan hem opgegeven worden. 

BRABANT 

BRUSSEL 
De hernieuwing van de abonnementen 

wordt flink doorgevoerd in alle afdelingen 
en er worden ook heel wat nieuwe abonne
menten gemaakt. 

Een bestuursvergadering werd gehouden 
en schikkingen getroffen voor de versprei
ding van proefnummers van het blad en 
voor de arrondissementele vergadering die 
gehouden wordt op 25 februari a.s. 

SCHAARBEEK 
De flinke afdeling Schaarbeek van de 

Volksunie zal wel de eerste zijn om een ei
gen vlag in te huldigen. Dit gebeurt op za
terdag 11 februari in het lokaal der afde-
Ung, Collignonplein, 2, te Shaarbeek. 

Deze inhuldiging gaat trouwens gepaard 
met een feestje met bal. Na het werk mogen 
we ook wel eens feest vieren ! Wij vieren 
echter niet vóór het werk of zonder werken 
zoals in Vlaanderen veel gebeurt ! 

BELLINGEN 
Afdeling Halle onder leiding van Dr. Bou-

chery bewerkt geregeld verder het Payotten-
land. Op een vergadering te Bellingen sprak 
Wim Jorissen over het landbouwprogram 
van de Volksunie. Ondanks het feit dat 
men de Volksunie uitgemaakt had voor 
socialisten en kommunisten was er een zeer 
flinke opkomst. En onze boeren vroegen 
Wün Jorissen om vaker te komen ! 

Elke dinsdag om 20 u. vergadering 
van onze kernleden en V.M.0. man
nen in Lokaal Breugel, Lakenstraat, 
87. Belangstellenden kunnen zich 
steeds tot ons wenden voor inlich
tingen, abonnementen, enz... 

LEUVEN 

De afdeling Leuven komt geregeld samen. 
De abonnementenslag werd er met volle 
bijval ingezet, daar niet alleen reeds vele 
hernieuwingen binnen kwamen doch daar 
ook tal van nieuwe abonnementen vooral 
van studenten binnen liepen. 

Voor de studenten sprak volksvertegen
woordiger van den Daeie, die het debat met 
onze woordvoerders niet durfde aangaan. 
Hij kende weinig bijval. Ons blad met het 
antwoord op zijn oppervlakkige en dwaze 
brochure tegen het dederalisme werd voor 
de vergadering uitgedeeld zodat het publiek 
onze tegenargumenten kende. Iedereen zat
dan OOK ons blad te lezen voor Gerard zijn 
voordracht begon. Het publiek behoorde 
voor een groot deel tot voorstanders van het 
federalisme en na een half uurtje debat 
verklaarde Gerard dat hij dringend te Gent 
moest terugKeren. Het bleek echter dat hij 
al van stelling veranderd is ondertussen. 
Hij is niet mear tegen het federalisme op 
voorwaarde aa t het geleidelijk verwezen
lij Kt v/ordt en ook dat het niet het ont
werp Couvreur-Schreurs zou zijn ! Nog een 
stap Gerard en ge kleeft volledig ons pro
gram aan. Een verstandig mens kan trou
wens niet anders. 

ÜMBURG 

KANTON NEERPELT 

Het A.C.V. tegen ons ? Dit zou ons niet 
verwonderen. Sindikalisme is geen politiek, 
maar wie het met de « heilige » vrijheid 
niet zo nauw meent durft gerust politiek 
verkopen op plaatsen waar hij daarover 
beter zou zwijgen. 

Enerzijds laten sommige A.C.V. propagan
disten zich eerder doorgaan (en betalen 
ook ?) als C.V.P. propagandisten dan als 
verdedigers van de sindikaten en hun leden. 

We danken dan ook die A.C.V. propagan
dist die ons liet weten dat de volgende kies-
strijd zéér (met de nadruk op zéér) fanatiek 
zou zijn tegen de Volksunie. Beter ware het 
natuurlijk geweest de schoolstrijd wat fa
natieker te hebben gevoerd, dan was die 
ondertussen al opgelost. Tegen de socialis
ten zal men natuurlijk niet fanatiek zijn, 
die mensen durven nogal gemakkelijk slaan 
en daarvoor mijdt de C.V.P. zich wel. Wij 
verwachten haar in ieder geval bij de vol
gende verkiezingen. Het zou haar kunnen 
tegenvallen ! 

De bisschoppen moesten de V.U. verbie
den... Bisschoppen hechten waarschijnlijk 
aan het woord « vrijheid » nog waarde. In 
ieder geval hebben de Franse en Nederland
se bisschoppen dat toch gedaan, en hun uit
spraken of hun zwijgen in verband met twee 
of meer katholieke partijen in éénzelfde 
land zijn zeer leerrijk voor de C.V.P. Waar
om zwijgt zij daarover als vermoord ? 

De V.U. zal geen stemmen behalen, het is 
een prutspartijtje.. . In dat geval zou een 
A.C.V. propagandist er zich beter niet moe 
mee maken. En er zich zeker niet kwaad 
over maken. De schrik van sommige propa
gandisten laat, en met reden, het tegenge
stelde vermoeden van wat ze zeggen. 

De Volksunionisten zijn verbitterden... 
Aan hun woorden te horen zijn A.C.V. pro
pagandisten dat niet.. . : als iemand een 
beetje anders durft denken dan zij, dan is 
die iemand een verbitterd mens. Nogal ge
makkelijk als uitleg ! 

De V.U. zou zich bij de volgende verkie
zingen niet mogen opzetten teneinde de 
C.V.P. gemakkelijk toe te laten de school
strijd te winnen... Dat is zoals in '50. Toen 
werd er ook geen Vlaamse lijst ingediend 
om de C.V.P. toe te laten gemakkelijk de 
koningskwestie op te lossen. En die kwestie 
werd degelijk opgelost, schitterend zelfs... 

Anderzijds werd op een vergadering van 
de Christ. Oentr. voor Personeel van het 
Vrij Techn. Onderw. gezegd dat sommige 
leraren van het Vrij T. O. uit een school in 
Noord Limburg (bedoeld werd Overpelt) 
hun makkers in de rug schieten door V.U. 
gezind te zijn. Er wordt hier nogmaals dui
delijk bewezen dat iedereen vrij is om voor 
zijn mening uit te komen. Niet de C.V.P. (of 
A.C.V.) belet dit, alleen de linksen doen 
zulks ! Het voorstel dat op deze vergadering 
gedaan werd (aan de leden van die verga
dering — ons durft men het nooit aanbie
den —) nemen wij met beide handen aan. 
Zes maanden geleden deden wij hetzelfde 

voorstel, nl. een debatavond tussen C.V.P. 
en Volksunie, maar wij wachten nog steeds 
op een bevestigend antwoord. Dat men ons 
maar laat weten waar en wanneer het de
bat moet plaats hebben, wij zullen er zijn. 
Bij de verkiezingen ging Dupont al op de 
loop, voor de studenten te Leuven durfde 
hij niet tegen Wim Jorissen het woord voe
ren. Zo hij thans moediger wordt, des te 
beter. 

Een vraag : Waarom sluit het A.C.V. niet 
al degenen uit die Volks-unionistisch ge
zind zijn ? Zij is toch niet verplicht onze 
mensen te aanvaarden. Of heeft ze graag 
dat wij ontslag nemen ? Dat zal gebeuren 
als het A.C.V. niet meer begrip toont voor 
haar eigen werk. 

Alle demagogie van de C.V.P. ten spijt : 
de Volksunie in Noord-Limburg zal verder 
werken, en verder suksessen boeken. En 
onze kandidaten zullen bij volgende verkie
zingen laten zien dat niemand, en zeker 
geen C.V.P.er of (verkeerd gericht) A.C.V.er 
hun dat kunnen beletten. 

HASSELT 
Volgende kadervergadering voor 

Limburg vindt plaats op zaterdag 
11 februari in het hotel « Warson », 
stationstraat te Hasselt, om 19 uur. 
Al onze propagandisten worden hier
bij opgeroepen. Geen afwezigen ! 

Te Hasselt greep onder voorzitterschap 
van Wim Jorissen de maandelijkse kader
vergadering van de Volksunie plaats. Er 
werd kennis genomen van het verloop van 
de abonnementenslag. Het ziet er naar uit 
dat het abonnementenaantal van Limburg 
gevoelig zal verhoogd worden dit jaar. Het 
zal ook nodig zijn wil Limburg mede de 
toon blijven aangeven in de Volksunie. 
Oost-Vlaanderen geeft niet af en ligt weer 
net afgetekend vooraan in de slag. Brabant 
en West-Vlaanderen komen echter sterk 
vooruit en hebben Limburg ongeveer bij
gehaald. Onze propagandisten zullen zich 
nog sterker moeten inspannen. Nu het is 
hen toevertrouwd. Genk heeft voor Limburg 
tot nog toe de leiding genomen en het ziet 
er niet naar uit dat ze die zullen willen 
kwijt spelen voor Tongeren of St Truiden. 
Er werd onze kaderleden tal van propagan
damateriaal ter hand gesteld en de tweede 
reeks Amnestieaffiches vinden geleidelijk 
overal hun plaats. Enkele nieuwe kaderle
den waren opgekomen om kennis te maken 
met de ingeburgerde. Ze hadden elkaar vlug 
gevonden. 

ST TRUIDEN 

Onze leden Mr. Libens en de heer Lee-
naers van Kerkom verwittigen hierbij de 
oud-abonnenten dat ze gedurende de eerst
volgende dagen en weken het nieuw abon
nementsgeld zullen komen innen. Nieuwe 
abonnenten voor het kanton kunnen ook 
bij hen ingegeven worden. 

TONGEREN 

Gedurende het voorbije jaar stond Ton
geren stad aan de kop van het grootst aan
tal abonnementen per gemeente. We zul
len ons flink te verdedigen hebben tegen 
Genk dat door de aanwinst van tientallen 
abonnementen ons - voorlopig ! - over de 
kop gegroeid is. 

NEEROETEREN 

De streek van Neeroeteren, het « Oeter-
land » blijft niet bij de pakken zitten. De 
simpatieke en dinamische jonge beheerder 
van het weekblad «> Vrij-Neeroeteren — 
Weekblad voor Neeroeteren en Omstreken », 
de heer Swennen, is onze propagandisten 
hier te hulp geschoten. In liet jongste num
mer van zijn gewaardeerd blad konden we 
volgende oproep lezen onder de titel : « De 
Volksunie aktief in 't Oeterland » : « In 
de loop van de eerste drie volgende maan
den, zal de Volksunie een abonnementen
slag houden in het Oeterland. We zijn er 
bijna zeker van dat ons Vlaams-Neeroete-
ren, aan die oproep tot medewerking, ten 
volle zal gehoor geven. Waarom ook niet ? 
Zijn we niet allen Vlamingen ? Zonen van 
een rijk, schoon en edel voorgeslacht ? 

Wij zijn allen voorstanders van hetzelfde 
ideaal : Vrijheid, demokratie... gelijkheid 
tegenover onze zuiderburen. Wij willen onze 
rechten verdedigen, het recht dat dikwijls 
onder de voeten gelopen wordt. 

Wie dat inziet moet konsekwent zijn en 
hen steunen : zij zijn de eigen Vlaamse 
nationale parti j . Wie niet steunt, wie niet 
meewerkt moet zich ook niet beklagen over 
de ellendige toestanden op Vlaams gebied. 
Kritiek wordt niet aanvaard van « stuurlui 
aan wal ». Zij doen dan ook, op de drempel 
van het nieuwjaar een krachtige oproep tot 
alle inwoners van het Oeterland om met 
hen mee te werken. Ieder op zijn manier. 
De ene door inzet van zijn persoon, de an 
dere door financiële steun. De ene openlijk, 
de andere in stilte. Doch iedereen moet zijn 
Vlaamse plicht doen. » 

Wat de verdere inhoud van het nummer 
aangaat trof ons vooral een interview met 
een arbeidersvrouw opgevoed in een Vlaam
se atmosfeer, onder de titel « Arbeiders en 
de Vlaamse Beweging ». 

OPGRIMBIE 

In deze Maaslandse gemeente werd er 
door Wim Jorissen een uiteenzetting ge
geven over het politiek uitzicht van het 
landbouwvraagstuk. Ook hier begint de 
Vlaamse gedachte opnieuw door te drin
gen. 

HOESELT 

Te Hoeselt sprak Wim Jorissen over het 
landbouwvraagstuk en over de politiek van 
de Volksunie. Hij vond er eens te meer een 
aandachtig gehoor. Het dorp van Dr. Du-
chateau blijft een burcht van de Volksunie. 

MAASEIK 

De abonnenten voor Maaseik die hun 
abonnement nog niet vernieuwden kunnen 
dit doen bij onze gewaardeearde medewer
ker Miei Theelen. Ook nieuwe abonnemen
ten kunnen daar aangegeven worden. 

G E N T 22 A P R I L 1956 

TWEEDE KONGRES DER VOLKSUNIE 

I. V O O R M I D D A G S E K T I E V E R G A D E R I N G E N , behande lend 
vo lgende p rob lemen : 

II. N A M I D D A G 

— Arbe ide r sv raags tukken 
— Middens tandsprob lemen 
— L a n d b o u w v r a a g s t u k k e n 
— Binnen landse polit iek 
— V l a a m s e v raags tukken in het a lgemeen 
— Jonge renp rob lemen ^ 

A l g e m e n e Slo tvergader ing 

Voor alle nadere in l icht ingen k a n m e n zich steeds w e n d e n tot 
het a lgemeen Sekre tar iaa t , Kipdorp , 6 1 , A n t w e r p e n (tel, 3 1 . 0 1 . 5 3 -
iedere dag v a n 14 to t 18 u u r ) . 

Bu i t en ons kongres in de loop v a n de m a a n d april en onze 
grote vergader ing de voormiddag v a n he t zangfeest te A n t w e r p e n 
die elk jaar zul len plaa ts v inden word t di t jaar o p de eerste zondag 
van juli eveneens een grote s a m e n k o m s t gehouden te Roese lare en 
dit als hu lde v a n de Volksun ie aan de gro te radikale strijder, Albrecht 
Rodenbach . 

i ; * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; * ; * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ 

Vergeer niel Uw Abonnemenl Ie hernieuwen, daarom doe hel dadelijk 
Posigiro 54. 45. 46 W. Jorissen, Rekening B Brussel 
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De heer Omer Van de Kerkhove, 
voorzitter van het arrondissement 
Gent-Eeklo, werd opgenomen in de 
Raad van Leiding. 

Ons 2e kongres zal te Gent plaats 
vinden op zondag 22 april. 

Een grote volksvergadering te Ant
werpen zal opnieuw plaats vinden op 
de voormiddag van het Vlaams Na
tionaal Zangfeest. 

Een andere grote vergadering in 
het kader van de Rodenbachherden-
kingen zal eveneens plaats vinden te 
Roeselare begin juli. 

Ons sekretariaat te Antwerpen is 
open alle namiddagen tussen 14 en 
18 uur. 

Ons sekretariaat te Brussel is open 
op maandag, woensdag en vrijdag van 

18 tot 20 uur. 

OOST-VLAANDEREN 
GENT-EEKLO 

Het bestuurskomitee komt geregeld om 
de veertien dagen bijeen en volgt op de voet 
de vernieuwing van de abonnementen. 
Langs deze weg verzoeken wij onze lezers, 
ten spoedigste hun leesgeld te storten op 
P.R. 544546 Jorissen, rekening B Brussel, 
ofwel het over te maken aan een onzer 
propagandisten. 

De werving verloopt naar wens en de 
vooruitzichten worden steeds beter. Ook 
vragen wij aan alle jonge krachten, die zich 
willen inzetten, voor akieve medehulp, dat 
zij niet langer werkeloos zouden blijven, 
maar zich in verbinding zouden stellen met 
onze medewerkers. 

MERELBEKE 
De abonnementenslag wordt verder door

gedreven. Verscheidene nieuwe gezichten 
voegden zich bij ons. Spijts alles blijven 
wij optimist, want er valt ontegensprekelijk 
een vooruitgang waar te nemen, meer en 
meer wint de Volksunie veld. Wat een 
boompje was, zal weldra een boom zijn. 
Met blij gemoed schrijden wij voort, bou
wend aan Vlaandrens toekomst. 

GENT 
Heel-Nederlandse Beweging 

Op zaterdag 14 januari , had de Roden-
bachherdenking plaats, ingericht door de 
Heel-Nederlandse beweging. 

Wie de ovaties medemaakte, welke Ant. 
Van der Plaetse, Hilmer Verdin en Jef Tinel 
Dij hun optreden te beurt viel, zou de hele 
avond getuige zijn van het laaiend entoesi-
asme, dat deze aanrukkende generatie ken
merkt. 

Het Veremanskoor, degelijk en zijn eer 
getrouw, zorgde voor enkele pareltjes, die 
de moeilijksten moesten bevredigen. De 
rede van Dr. Coppieters was kordaat en 
slagvaardig, warm van intensiteit en op de 
man af. De A.D.J.V. muziekkapel deed haar 
kopers schetteren en de vendeliers werden 
fel gesmaakt. 

Het opgekomen publiek, degelijk en voor
naam, keert beslist de rug naar een voor
bije periode en evolueert rustig en zeker 
naar een strijdvaardiger houding. Honder
den manifesten voor AMNESTIE, uitgereikt 
door leden van de Volksunie, werden gre
tig gelezen. 

Ere aan de inrichters, aan alle mede
werkers èn om het gehalte van het gebo
dene, èn om de toewijding bij de voorbe
reiding en uitvoering. 

Rouw in de Vlaams Nationale Middens 
Op 9 januari overleed, tengevolge, van 

een brutaal ongeluk, in de kliniek te Dein-
ze, onze goede vriend Jozef-Albert Van 
Vooren uit Aalter, stichter-oprichter van 
het konfectiebedrijf « Margopol ». 

Van zijn jeugd af was hij strijdend 
Vlaams Nationalist. Na de oorlog, toen hij 
in de bevrijdingsfurie zwaar getroffen 
werd was hij de in de Lokerse periode de 
vindingrijke, levensipoedige kerel ; de goe
de, kameraad en de nooit versagende helper 
en optimist voor de ontelbaren die hem 
daar leerden kennen. 

Op enkele jaren had hij een bedrijf uit
gebouwd, dat niet alleen voor hem en zijn 
familie een bron van welstand en fierheid 
was, maar ook voor de velen die er een 
vaste broodwinning hadden gevonden. 

In de kring der getrouwen noemde men 
hem « Nonkel Jef ». Daarin lag besloten 
al de trouwe vriendschap, al de dankbare 
genegenheid van hen die persoonlijk had
den ondervonden hoe groot zijn ha r t en 
zijn edelmoedigheid waren. 

« Uit vernedering en beproeving rees hij 
onbreekbaar op en dat was zijn edele wraak 
tegenover onrecht dat hem werd aange
daan », zo lezen wij op zijn doodsprentje. 

Spijts plassende regen en de gierende 
wind waren de vele bekenden van heinde 
en verre opgekomen en de gemeente was 
zelden getuige van een dusdanige opkomst 
bij een begrafenis. 

Aan de ganse familie hernieuwen wij het 

medevoelen van zijn talrijke vrienden uit 
het Vlaams nationale kamp. 

NEVELE 
Onze afdeling van de Volksunie werd 

smartelijk getroffen door het afsterven -
slachtoffer van een auto-ongeval - van de 
Heer Oscar Christiaens, aannemer van 
openbare werken, kandidaat op onze lijst 
bij de laatste verkiezingen. 

Evenals Jozef Van Vooren, self-made 
man, was hij zeer bedrijvig en cnder-ne-
mend, nog in de volle bloei van zijn man-
nenjaren, op wie familie en vrienden nog 
vele verwachtingen bouwden. 

Ook dit leven werd de zijnen ontnomen, 
nu hij er nog zo nodig was. 

Aan de beproefde echtgenote en familie 
onze innige deelname en verzekering van 
onze blijvende steun. 

NEVELE 
Hier sprak Wim Jorissen voor een flinke 

opkomst — en dit ondanks het slechte 
weer ! — over het landbouwprogram van de 
Volksunie. Er was heel wat geestdrift en 
strijdvaardigheid ! 

LOVENDEGEM 
Op zondag 15 januari , 'had in de zaal 

« Breugel » te Lovendegem een treffen 
plaats van de Vlaamsgezinde jongeren uit 
de streek. 

De jongens en meisjes van het Zangfeest 
hadden een zeer gezellige avond : voor
naam en strijdend. De opkomst was bui
tengewoon en deze jongerengroep zal op 
de vele Vlaamse feesten van het komend 
seizoen op het « appel » niet ontbreken. 
WERE Dl. 

EEKLO 
De tentoonstelling met werken van Ser-

vaes kende een reuze belangstelling. Er 
werden dicht bij de 2 000 bezoekers geteld. 

AALST 
Te Aalst werd door onze propagandisten 

van de V.M.O. een colportage-tocht gehou
den op zondag 15 januari die een zeer gun
stig verloop kende. De houding van het pu
bliek was zeer simpatiek en er werden meer 
dan 200 bladen verkocht op een paar uren 
tijd. 

Te Aalst heeft onze vriend S*̂ '. ; nhau t de 
leiding van de abonn'5menten''i^g op zich 
genomen. ba"r_5n met Dr. Van Lcemputten 
zal hij trouvvC^iS in al de dorpen van het 
Aalsterse opnieuw de nodige kontakten leg
gen. De oude burcht Aalst, waar de Volks
unie de simpatie heeft van alle groepen 
wordt opnieuw opgebouwd. 

NINOVE 
In de streek van Ninove werden op een 

dozijn dorpen door onze propagandisten 
amnestieaffiches uitgehangen. Ook tal van 
nieuwe abonnementen kwamen binnen. 

ST NIKLAAS 
Ook St Niklaas wenst zich in de affichen-

slag niet onbetuigd te laten. Ook hier wordt 
het nodige gedaan om iedereen aan zijn 
Vlaamse plicht te herinneren. 

WEST-VLAANDEREN 
De abonnementenslag West-Vlaanderen voor 
de Volksunie is vergeleken bij vorig jaar 
sprongsgewijze vooruitgegaan zodat West-
Vlaanderen thans de meeste andere pro
vincies bij gebeend heeft. De belofte afge
legd op de jongste kadervergadering te 
Brugge begint zich dus te verwezen
lijken. Onze kranige medewerker Ir. De 
Bondt met zijn flinke schaar van jonge 
medewerkers verricht degelijk werk. 

ROESELARE 
Met genoegen vernamen we dat vriend 

A. De Simpelaere een voordracht heeft 
gehouden vóór een flinke schaar hoogstu-
denten. 

Hij sprak over, het onderwerp : Het 
Vlaams Nationalisme tijdens de periode tus
sen beide wereldoorlogen. 

Deze uitstekende voordracht werd door 
de talrijke aanwezigen met bizondere aan
dacht gevolgd. 

Na de voordracht werd tot een gedachten-
wisseling overgegaan en tot een gezellig 
samenzijn. 

Prachtig gewerkt heer De Simpelaere. 
Waar en wanneer Uw volgend optreden ? 

Kontaktenvergaderingen 
Worden geregeld gehouden te Brugge, 

Diksmuide, Gistel, enz... 
De middelen tot aktieve propaganda wor

den er besproken. 

Abonnementenslag 
Huisbezoeken en kolportage werden met 

sukses gehouden te Brugge, Gistel, Oosten
de, Poperinge, Vlamertinge, Lo en Diksmui
de. Vooral te Brugge, Gistel en Poperinge 
werd flink werk geleverd. 

« School en Gezin » 
Enkele vrienden hebben ons gevraagd 

welke houding de Volksuniemensen moeten 
aannemen tegenover de actie voor « School 
en Oezin ». 

Een algemene gedragslijn is daarvoor 
moeilijk te bepalen. Iedereen moet hande
len volgens zijn geweten of volgens eigen 
goeddunken. 

Een ding staat vast : de schoolstrijd die 
begon met de wekroep « men mag niet te 
braaf zijn », een echte strijdkreet dus, ein
digde met een oproep... tot de bedelzak ! Er 
mag geen strijdersvolk in Vlaanderen wo
nen, brave bedelaars wel ! 

Valt op te merken dat het zij zijn, die 
ons met diepe minachting voor scheurma-
kers en parasieten uitscholden, die thans 
een maandelijkse bijdrage voor « School en 
Gezin » komen afbedelen. Het zijn dezelfde 
straathelden van over enkele maanden, de 
« velen der onzen » zegde Theo Lefèvre op 
het C.V.P.-kongres te Turnhout, die een 
taak in de aktie voor « School en Gezin » 
hebben opgenomen. 

Persoonlijk heb ik die heren beleefd bui
ten gezet en gewezen op hun onfatsoenlijk
heid te gaan bedelen bij de Volksuniemen
sen, die ze onlangs nog voor ellendige para
sieten uitscholden. Wij kunnen elders geven. 

Wie geeft kan best storten bij de 
oversten van bekende Vlaamse scholen waar 
onze kinderen niet vermuilezeld worden ; 
op voorwaarde echter dat hun bijdrage 
daar en niet bij frankiljonse gestichten 
besteed worde. 

Jan De Bondt 

Uit het arrondissement BRUGGE 
In Brugge staat de elektriciteitsvoorzie

ning in het brandpunt van de belangstel
ling. We moeten de « Aktiegroep voor 
Volksenergie » feliciteren om de moed in 
die kwestie ook het taalprobleem te hebben 
durven aanroeren. In hun manifest « aan 
ieder Bruggeling » vraagt de aktiegroep 
waarom bij de uitbating geen voorrang 
zou worden gegeven aan mensen uit onze 
eigen streek, die onze eigen taal spreken 
en uit ons gewone volk stammen. 

Daartegenover heeft Burgemeester Lip
pens uit Knokke zich heel belachelijk aan
gesteld tegenover de Vlamingen in zijn 
Nieuwjaarsboodschap. Dhr Lippens ver
klaarde dat hij voortaan van zijn politie
agenten een degelijke kennis van de Franse 
taal zal eisen. Maar waarom ook niet van 
de Engelse en de Duitse ? Of zal de burge
meester van Binche nu misschien ook van 
zijn agenten een degelijke kennis van het 
Nederlands vragen. Dhr Lippens vergeet dat 
er een verschil bestaat tussen talenkennis 
aanmoedigen enerzijds — door bv. kursus-
sen in te richten of vergoeding te geven aan 
meertalige agenten — en anderzijds de 
tweetaligheid te eisen bij een benoeming. 

Het ligt er weer te dik op dat de Heer 
Lippens probeert wat aan dhr. Van Glab-
beke te Oostende ook mislukte. 

In LISSEWEGE — de enige gemeente uit 
het arrondissement met een B.S.P. meer-
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derheid — is het voorstel gestemd dat voor 
ieder identiteitsplaatje voor de kinderen 
een gemeentelijke taks van 5 F zal gegeven 
worden. Het zijn de grote gezinnen — die 
als onrechtstreekse belastingbetalers toch 
ook ruim hun deel doen — die weer eens de 
dupe zijn. Veroordeel echter niemand te 
vroeg. Het voorstel is aangenomen met al
gemene — dus ook C.V.P. — stemmen. 

In het wekelijks overzicht, dat feitelijk 
deze maal een jaarlijks overzicht is schrijft 
het « Brugs Handelsblad » : 

« Hoewel ingevolge de schoolstrijd de tfe-
» deralistische en amnestie-gedachte in 
» Vlaanderen met sprongen veld won, kwam 
» er geen oplossing voor de nationaliteiten-
» kwestie in ons land, wat niet wil zeggen, 
» dat de tijd de bewindvoerders niet op 
» deze weg zal dwingen. > 

Lezers en Leden van de Volksunie, het 
met sprongen gewonnen veld komt voor een 
deel aan ons toe. Herinner U de betoging te 
Oostende. Werk voort. Breng abonnemen
ten bij. 

JEUGD TE BRUGGE 
Het is een verheugend feit dat te Brugge, 

waar het met de ouderen nog altijd niet 
wil vlotten, de radikaal Vlaamse jeugd zich 
steeds sterker doet gelden. 

Twee manifestaties die hier kort geleden 
plaats hadden, verdienen even onder de 
aandacht van de Volksunielezers te wor
den gebracht. 

Op 26 December hield het ADJV een in
tiem kerstfeest. Er was een flinke opkomst, 
maar wat ons nog meer opviel was het groot 
aantal nieuwe gezichten. Dit is bemoedi
gend en wijst er op dat de beweging groeit. 
Onder het impuls van hun werkzame leider 
Mark Vande Moortele zijn de meisjes en de 
jongens van het ADJV er in geslaagd een 
beste indruk bij het publiek te laten. De 
redenaars, drs J. De Meester en Staf Ver
meire, belichten respectievelijk de figuur 
van Rodenbach (spijtig, wat al te kort) en 
de evolutie van het ADJV. 

Daags daarop, werd door de studenten 
van de gekende en in sommige kringen 
reeds geduchte « Goedendag » een massale 
« Vlaamse avond » ingericht. Onze geluk
wensen aan die mannen. De avond — die 
wel wat te lang uitviel — stond in het t e 
ken van de eendracht onder de Vlaamse 
Jongeren. Het bleek helaas dat één of an
dere katolieke jeugdvereniging zich nog 
steeds niet van de ondeugd der enggeestig-
heid heeft kunnen losmaken, zodat onno
dige wrijvingen de vooruitzichten even had
den vertroebeld. 

Het realisme en het radikalisme waar
van Wilfried Dumon, hoofdopsteller van de 
Goedendag in zijn boodschap blijk gaf, heb
ben ons aangenaam verrast. God geve aan 
de mensen van « Goedendag » de nodige 
moed om konsekwent die radikale lijn te 
blijven volgen. 

De feestrede, uitgesproken door drs. Mau-
rits Coppieters, was een schitterend pleidooi 
voor ontvoogding en zelfbestuur. Herhaal
delijk werd de redenaar door zijn geest
driftige toehoorders onderbroken. 

Laat ons hopen dat de aktiviteit van onze 
Brugse jeugd er zal toe bijdragen zo spoe
dig mogelijk de in andere kringen heersen
de malaise op te heffen. 

WORDT DRINGEND GEVRAAGD 
Jonge bekwame en dinamische kracht 
voor vormvoorbereiding in moderne 
drukkerij. 
Schrijven met referenties en verlangd 
salaris aan bureel blad. 

Kartuizerstraat 56, — Brussel 

Sprekers: Balthazar, De Decker, Van Malderen, Bogaerts, Diriks. 
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