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De Vlamingen in de Overheidsdienslen
De Stichting Lodewijk De Raet heeft te
Brussel studiedagen gehouden gewijd aan
het probleem van de achteruitstelling van
de Vlamingen in de overheidsdiensten. Indien de Vlaamse kwestie door studiedagen
kon opgelost worden... we zouden er goed
voor staan. Aan studievergaderingen en
huidebetogingen is er geen gebrek. Laat ons
hopen dat er wat meer strijdvergaderingen
zullen gehouden worden. De Volksunie moet
op dat gebied maar flink doorwerken. Nu,
op deze studiedagen werd er, zoals gewoonlijk, veel gekletst, veel onzin verteld en ook
wel enkele waarheden verkondigd. Wat Karel Van Cauwelaert voorhield was nog zo
slecht niet, alleenlijk schrok hij zelf terug
voor de conclusie die logisch moest volgen
uit zijn uiteenzetting, nl. dat alleen het
federalisme een afdoende oplossing biedt.
Het overzicht van de toestand was natuurlijk een felle aanklacht : een felle a a n klacht in de eerste plaats voor al de Vlaamse ministers sedert de oorlog, voor de
Vlaamse volksvertegenwoordigers en senatoren. Zij dragen de verantwoordelijkheid
voor deze schreeuwende wantoestanden, zij
in de eerste plaats. Men kan het toch de
Walen en franssprekenden moeilijk kwalijk
nemen dat zij hun posities en privilegies
verdedigen ! Er is dan ook geen grotere
onzin denkbaar dan hetgeen de senatoren
Molter en Custers verkondigen : de kwestie
moet onttrokken v/orden aan de politiek !
Zo trachten deze heren hun verantwoordelijkheid te ontvluchten. Het is essentieel
een.politieke kvestie die alleen langs politieke weg op te lossen is, wat trouwens de
enige weg is voor ons Vlamingen om iets
te bereiken.
Misschien bedoelden zij ook wel dat de
kwestie los van de partijpolitiek moet gezien worden, dat de Vlaamse belangen boven de partijpolitieke belangen zouden
moeten gaan. Zouden moeten gaan... Karel
Van Cauwelaert had dit 't daags te voren
een utopie genoemd. Zeer terecht. De verlopen nationalist Custers heeft sedert zijn
intrede in de senaat dank zij de « verruiming » nog nooit het Vlaams belang vóór
het partijbelang gesteld. Hij heeft alle begrotingen gestemd zolang de C.V.P. aan 't
bewind was. Wij hebben meer respect en
sympatic voor de Viaamse sociaiist Molter,
die de moed h a l zich uit te sprehen voor
het federalisme bij de stemming in de sen a a t in 1954. Bij welke gelegenheid senator
Custers zijn verleden en zijn overtuiging
verloochende om uit blinde onderworpenheid aan de partijtucht tegen het federalisme te stemmen. Van dergelijke mensen is
niets te verwachten. Hij verdedigde het
taaiwetsontwerp Moyersoen en vroeg dat
minister Vermeylen dit ontwerp zo spoedig
mogelijk terug voor het parlement zou brengen, alsof dit ontwerp voor ons Vlamingen
geen beschamende en onaanvaardbare nederlaag betekent ! De machteloosheid der
taalflamiganten ! Niet eens in staat de bestaande taalwetten na twintig j a a r eindelijk te doen naleven en toepassen.
Karel Van Cauwelaert stelde dan ook
maatregelen voor die verder gaan dan de
taalwetterij, die ondubbelzinnig in de richting gaan van het federalisme en die dan
ook onze goedkeuring wegdragen : enerzijds
de wettelijke vastlegging van ons Vlaams
grondgebied, anderzijds de wettelijke toekenning van een Vlaamse (of Waalse) subnationaliteit. Wij nodigen de heer Van Cauwelaert uit voor de verwezenlijking van
deze punten in het strijdperk te treden en
zijn politieke invloed aan te wenden. Het
zijn concrete punten : dat men de proef
wage de Vlamingen daarop te verenigen.
Wij zeggen onmiddellijk onze steun toe.
Wij vrezen echter dat de banbliksems van
de C.V.P.-voorzitter Karel Van Cauwelaert
vrij vlug zullen treffen... Zal hij dan nog
de moed hebben om te volharden ?
Het is ons opgevallen hoe alle sprekers
de vergissing begaan hebben het zó voor te

stellen of al de plaatsen die niet door Vlamingen bezat worden door Walen ingenomen worden. Dat is niet juist. Men vergeet
dat geografische Vlamingen, franssprekende Vlamingen en Brusselaars sterk vertegenwoordigd zijn in de overheidsdiensten.
Zo komt het dat ook de Walen ontevreden
zijn en — terecht of ten onrechte •— beweren dat zij de plaatsen waarop zij recht
hebben niet krijgen.
Verder is het ons ook opgevallen dat nie:nand het gewaagd heeft meer dan pariteit
;e vragen — wal trouwens op dit ogenblik
nog een wensbeeld is, waar we ver van verwijderd zijn — alhoewel de Vlaamse bevolking veel talrijker is dan de Waalse.
Een plezierig intermezo bracht de tussenkomst van een jonge onderpastoor uit een
Brusselse randgemeente die verklaarde dat
het moest gedaan zijn met al dat praten en
vergaderen en dat er tot de aktie moest
overgegaan worden.
Wat wij van dat alles onthouden is dat
de toestand voor ons Vlamingen sedert de
oorlog fel verslecht is en dat het niet betert ! Het verwondert ons niet omdat wij de
knechtenmentaliteit en de lamzakkigheid
van hen die betaald worden om de belangen
van het Vlaamse volk te verdedigen m a a r
al te goed kennen. En het gaat er niet alleen om een taalkwestie maar om stoffelijke
belangen : om honderden betrekkingen in
overheidsdiensten die ons onthouden worden, om miljoenen aan lonen die ieder j a a r
uit de schatkist — die grotelijks door de
Vlamingen gevuld wordt — in de zakken terecht komen van volksvreemden, of vervreemden die ons misprijzen en verachten.
Om aan deze onduldbare toestanden een
einde te maken moet er beroering komen
in het Vlaamse land : een radikale Vlaamse
partij zoals de Volksunie moet sukses oogsten, moet vooruitgang boeken. Dan pas
zullen de heren schrik krijgen : zowel de
Vlaa-ise gekozenen der kleurpartijen die
hun zetel bedreigd zullen voelen als de heren te Brussel. Dan pas zal het uur komen
van de toegevingen, van het rechtsherstel.
Daarom is er maar één redelijk besluit :
hard voortwerken om de Volksunie zo spoedig mogelijk uit te bouwen en sterk te m a ken. Wie daarmee akkoord gaat schaart
zich aan onze zijde. De anderen laat men
verder praten...
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I Schoolstrijd ? |
I
Weet U, geachte lezer, de hoeveelste )aze 1
Ë van de schoolstrijd wij nü meemaken ? De 1
= derde ? Onmogelijk !
=

De oniiozele Vlaansgezinde, die ondanks
a r e s , "og ctccilD hoopt dat een « grote »
partij of de « drie » grote partijen samen
het Vlaams vraagstu'.i zullen oplossen, is
een nieuwe en een geweldige ontgoocheling
rijker. De tweetalige hoofdstad van een
tweetalig land met een meerderheid van
Nederlandstaligen zal een « eentalige »
Franssprekende burgemeester krijgen.
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De h. T. LEFEVRE verzekerde in Oostende
(april '55) dat er geen derde faze zal volgen. Hetgeen niet belet dat Karel van Canwelaert (Schildwacht) in november van datzelfde jaar met Zijn gebruikelijke pretentie
beval: «Au moet de derde veldslag worden ingezet. »
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'ian de Itand van deze bloemlezing uil
Icatolieke dag- en weekbladen kunt u de
ups and (vooral) downs van één jaar C.V.P.gescharrel nog eens meemaken. ,\a de lektnur ervan zult u zich mét ons afvragen
ivaar de lijn van die zgn. C.V.P.-politiek
ie vinden is.
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In februar' '55 springt 'schildwacht
op
I tafel en klaagt (andermaal) over de Waalse
§ onverdraagzaamheid en hij profeteert dat de
^ Belgische eenheid aan deze nieuwe verongeI lijking der Vlamingen niet zal weerstaan.
§ De strijdbijl ivordt opgegraven, de studen1 ten worden in de eerste linies uitgezonden
ï zonder A.C.V.- en/of C.V.P.-generaals en de
^ Wars op Brussel bracht - bijna - de overI winning.
-^^..v^-
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De « myte » van de kleurpartijen-flaminganten dat het steeds beter gaat in ons
land, krijgt weer een schitterende bevestiging !
Voor de oorlog, onder de krachtige druk
van de Vlaams-nationalistische partij, waren we zo ver gekomen dat men geen Nederlandsonkundige meer durfde nemen. Thans
nu de kleurpartijen verlost zijn van die
Vlaams-nationalistische oppositie wordt het
vraagstuk anders opgelost door diezelfde
partijen ! Want de minister die de benoeming voorlegt is minister in een links socialistisch-liberaal ministerie en het schepenkollege dat akkoord gaat met het voorstellen van die burgemeester is C.V.P.-liberaal ! Maar waarom zouden de heren van
de grote drie traditioneel anti-Vlaamsgezinde partijen zich storen? De Vlaamsgezinde h«>oriidiageis boezemen hen geen angst
meer in. Zij zijn zover getemd dat ze uit
berusting steeds m a a r voor dezelfde F r a n s kiljonse partijen kiezen. Nadien foeteren
en sakkeren ze wat. Wat ze niet schijnen
te beseffen is d a t ze alleen maar moeten
sakkeren op zichzelf en op h u n eigen grenzenloze domheid. Men doet in de politiek
toch alleen maar iets voor de mensen die
men vreest. Zolang de Vlaamsgezinden
braafjes en schaapachtig volgzaam in het
spoor lopen krijgen zij niets. Hetzelfde
geldt trouwens voor de werklozen, de mobielen, de kleine middenstanders en de boeren. Er wordt alleen iets gedaan door de
« grote » partijen wanneer hun zetels in
gevaar gebracht worden door een te duchten oppositie. De socialistische en nationalistische bewegingen in het verleden hebben dat bewezen. Het ontbreken van een
Vlaams-nationahstische partij met een dozijn of een half dozijn zetels brengt ons de
ene ramp na de andere op Vlaams gebied.
De lauwe Vlaamsgezinde hoorndragers van
de drie partijen kunnen op h u n borst slaan.
En op geen andere !
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'< De betogingen hebben bewezen », aldus E
l'C'i Catiwelueri, « weilie ontzaglijke massa M
er achter dat verzet stond. » Inderdaad, een =
VH.Si;4. Voor een groot deel schaapkoppen 1
en doorbrave mensjes die veronderstellen E
dat de Leiders van de partij die Koning =
Leo[)old III als een baksteen had laten val- i
len, ditlicer... Maar nee, op het kruciale 1
ogenblik stak Theo zijn armen in de Bra- =
hantse luchten en hij oreerde : Alles is =
volbracht. Het vaderland was gered. En dui- 1
zenden gingen naar huis met de zoete maar 1
naïeve hoop dat dergelijke promenades de E
revolutionairen van links tot betere gedach- =
ten kunnen brengen.
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Maar het arsenaal van de even ruggegraatloze als schijnlieilige C.V.P. is onuitputtelijk. De bedelstaf zal de redding brengen. De katolieke vrijgevigheid
bestaat
(nog). «Zij bestaat al 2 000 jaar» weet
Van Cauwelaert te vertellen. « Ook in de
Belgische schoolstrijd zal de katolieke offervaardige vrijgevigheid zegevieren. » Laten
wij het hopen, al zullen wij ons toch b e kocht
voelen.
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Meent u niet, geachte lezer, dat de 250
miljoen van « School en Gezin » nooit de
nederlaag van de C.V.P. kunnen goedmaken, hoogstens vergulden. En de boeren
moeten ook weer geven. Maar kom, zij zullen graag geven van hun kinderbijslag en
van de andere sociale manna dal de homogenen hun in de schoot wierpen...
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En zo wordt de goegemeente alweer bij
de neus genomen. En zullen zij die deze
groteske klownerie doorhebben en bij de
volgende verkiezing voor de VOLKSUME
stemmen, voor de doodgravers van liet kaio.iek onderwijs worden doodgeverfd!
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Gooi dit nummer van DE VOLKSIME
'liet weg. Het is dokumentatie voor de volgende verkiezingsstrijd. En geef het ter inzage aan mensen die nog geloven dat de
wet Collard de allerlaatste nederlaag is van
de partij die het vuur van de Vlamingen
rnet het water van de Walen wil mengen...
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(zie blz. 3 « Van Strijdbijl tot Bedelstaf »)
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Jef Baron neemt ontslag — jef: Ik zal me eerst maar even afsminken voor ik voorgoed naar huis ga.
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Sommige abonnenten verzuimden
tot nog toe opnieuw te betalen. Dit
is het laatste nummer dat hen toegestuurd wordt. Zo ze het blad verder
wensen te ontvangen, dienen ze onverwijld 80 F te storten op postgiro
54.45.46 W. JORISSEN — BRUSSEL
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Naar aanleiding van een parlemei.tairc vraag van
eksminister Moyersoen over de onderwijstaal in de
scholen van de Voerstreek en het bekendmaken van
de talentelling aldaar, schrijft de nieuwe Feitenman:
(( Zouden wij Knstelijke Vlamingen ons laten verleiden, om door verspreid te marsjeren hij de volgende
verkiezingen de nu ons overheersende Waalse koalitie aan de macht te houden ?! » Helemaal akkoord,
mits vervanging van het woord « Vlamingen » door
de woorden « Vlaamse belgicisten » en dan denken
we vooral aan de heilige Remigias en de Limburgse
judassen!
De beschouwingsman houdt zich echter van de
dove, en schijnt niet te weten dat er » Vlaamse Nationalisten 11 bestaan, die sedert tang meerderjarig
zijn geworden ' en de belgicistische lokvogels harts •
grondig beu zijn.
Wat dat te zamen marsfcren betreft, de Vlaamse
Nationalisten hebben verschillende punten in hun
programma, waarmede ze met andere partijen kunnen
samengaan, o.a. in de schoolkwestie met de C.V.P.,
omdat ze hier zelfs ruimer denkender zijn dan de
C.V.P. Maar laten we hier openlijk de vraag stellen:
Is de C.V.P. bereid in zake onderwijsvraagstuk, samen te gaan voor de vo'Aedige gelijkheid van onderwijs met de verkozenen van de Volksunie ?
We wensen echter een antwoord, niet van de één
of andere schrijver van 't éen of 't ander C.V.P.
blad, maar een officieel antwoord van de C.V.P.leiding.
We wachten... zoals Zuster Anna.
Scrutator schrijft in de Standaard, in verband met
de Mozarthulde, ingericht door liet Ministerie van
onderwijs, in het Konservatorium te Brussel, en
waarbij alle toespraken uitsluitend in het frans waren :
« Praktisch is het frans nog steeds de enige ofjiciële taal van België en alle wettelijke bepalingen tn
officiële verklaringen over de ge'.ijkheid tussen beide
landstalen kunnen aan dit jeit niets veranderen. »
Zo is 't, en de verontwaardiging van deze kroniekschrijver over een toestand, die reeds 125 jaar dezelfde is gebleven, zal er niets aan veranderen. Federalisme zou zulke onbeschoftheid radikaal onmogelijk maken. In afwachting zou er een durvende Vlaming moeten gevonden worden, die tegen het einde
van het koncert recht staat en, in tegenwoordigheid
van de regering, van het diplomatiek korps en van
wie oolc zijn verontwaardiging uitschreeuwt. Onbeschoftheid i' Ze zou door een veel grotere onbeschoftheid worden uitgelokt! Herrieschoppers hebben we
nodig!
Dezelfde korrespondent gaat voort: « Wat men ook
zeggen moge, in een staat als deze, die ons thans
overheerst (125 jaar) en waar wij iedere dag in ons
elementair waardigheidsgevoel ve'^nederd en gekwetst
worden, kunnen wij ons met de beste wil van de
wereld niet thuis voelen. » Goed zo, en daarom moet
aan die Staat een andere vorm worden gegeven door
federalisme, opdat wij er ons in thuis gevoelen. Als
dan alles goed gaat, dan kunnen we ook eens gaan
luisteren naar de heer Wils. « Hare Majesteit koningin Elisabeth, » zo gaat Scrutator verder, u heeft de
officiële Mozarthulde met hare tegenwoordigheid
vereerd. Wij kunnen moeilijk geloven, dat zij ook
het onrecht en de onbeschoftheid heeft willen patroneren, die voor de zoveelste keer aan een groot deel
van haar landgenoten werd aangedaan. » Wij wel! en
met ons al wie de amnesiiestrijd na de eerste wereldoorlog heeft meegemaakt.
En nu ook Theo !
Manhaftig heeft de C.V.P. karnavalvoorzitler Theo
stand gehouden op de barrikade van de onverzoenlijkheid. Thans sneuvelt ook hij. Met eer! Of beter
gezegd met genoegen! Want de vrucht van dit laatste

PARIJS BRUSSEL
Als het te Parijs regent, druppelt het te
Brussel, zo heeft men toch altijd gezegd en
het is te hopen dat het deze maal ook weer
zo is.
Geen enkele der Belgische regeringspartijen is ooit maar met een enkel woord
tegen de al te zware belastingen opgekomen. Integendeel, ze hebben om beurten
altijd maar nieuwe belastingen gestemd.
Jawel, de Liberalen hebben eens die kwakkel de wereld ingestuurd om 25 % vermindering der belastingen, maar later hebben
ze laten'zien wat die waard was. Eenmaal
aan de regering stemmen ze ook in plaats
van vermindering, de verhoging van belasting. Hun stomme kiezers zijn toch die
kwakkel reeds lang vergeten, nietwaar heren ?
Helaas ! het is wel waar dat de Vlamingen nog ver ten achter zijn op politiek gebied, tegenover de Franse kiezers. Deze hebben nu eens laten zien dat ze de altijd maar
hogere belastingen eens grondig beu geworden zijn. De Vlaamse kiezers zijn ze niet
minder beu. Ze hebben ook een dubbele reden, daar de lasten die zij betalen nog voor
het grootste deel naar Wallonië gaan. Maar
dat er een middel daartegen bestaat, hebben
ze tot heden nog niet willen inzien. En dit
middel is de regeringspartijen de rug toe
keren. De Franse kiezers hebben dit deze
maal begrepen.
Middenstander sluit u aan bij de enige
partij die uw belangen kan en zal verdedigen, de VOLKSUNIE.

PEPERMOTÊM
verraad van eigen wachtwoorden is een kosteloze
reis naar Kongo! En dit in gezelschap van de voormannen van de linkse partijen. Voorwaar de meest
eenvoudige piot in liet C.V.P. leger van de schoolstrijd zal het thans niet meer begrijpen. De verstandigen zullen het echter al lang begrepen hebben.
Men denkt thans rustig van de nieuwe vriendschap
met de linksen te kunnen profiteren tot een maand
voor de verkiezingen. Dan zal de ziel van het kind
weer gevaar lopen zo de C.V.P. niet in de regering
zou komen! Ondertussen zullen d» teraars, die hun
wedden niet uitbetaald krijgen ten zeerste opgetogen
zijn door de houding van het Komitee voor Vrijheid
en Demokratie (herinnert het men zich nog?!) dat
hen evenzeer in de steek laat als de C.V.P. dit doet.
Nu zijn beide organisaties niet één en hetzelfde? De
C.V.P. heeft bewezen dat ze zowel in de oppositie
als in de regering de grote slagen verliest: de koningskwestie in de regering, de schoolkwest,e in de
oppositie. Waartoe is die partij eigenlijk nodig? Voor
een kosteloze reis naar Rusland of naar Kongo laat
de laatste generaal zijn troepen in de steek!

Sindikale m a c h t s w e l l u s t
Na zijn mislukt offensief tegen het federalisme en
nu zijn duels met Troclet iedereen beginnen te vervelen heeft onze vriend Gerard van den Daele zijn
gcst II: t op een nieuw doelwit gericht. En het is een
even grote dwaasheid! Thans wil Gerard de Bond
van Grote Gezinnen vernietigen! Er moet een afzonderlijke Bond van Katolieke Grote Gezinnen gesticht worden, die vanzelfsprekend onder kontrole
moet staan van het A.C.V. En dat terwijl iedereen
weet dat de grote gezinnen in ons land hoofdzakelijk
landbouwgezinnen zijn! Zou Gerard binnen kort niet
voorstellen van ook de Boerenbond en het Nationaal
Christelijk Middenstandsverbond bij het A.C.V. te
doen aansluiten? En waarom ook van de C.V.P.
zelf geen b'jhuis gemaakt van het A.C.V. ? Veel
veranderen aan de zaak zou het trouwens niet, maar
iedereen zou de juiste toestand dan ten minste klaarder zien!
Gerard half bekeerd
In het komediespel va:i de C.V.P. waar de Franskiljons theaterdirekteur spelen ci de winsten opstrijken moeten allerlei soorten van kcmmedianten zijn
om alle soorten mensen te bevre.igen. De flaminganten, die niets te vertellen hebben, maar die talrijk
zijn, moeten zoet gehouden worden. Daarom worden
enkele volksver.eg-nwoordigers verzocht de Vlaamsgezinde uit te hangen. Dat het hen geen ernst is,
kan men zien bij de stemmingen in het parlement.
Dan speelt de franskiljonse partijtucht en de « flaminganten » volgen - natuurlijk! Slechts de Waalse
minderheid lapt de partijtucht aan haar zolen en doet
haar zin. De straffeloosheid daarvan heeft de snuggere Vlaamse meerderheid in de C.V.P. echter nooit
geleerd hetzelfde te doen! Dat zijn dan de voormannen van vele chris'elijke Vlaamsgezinden!
Gerard is er een van! Moeilijk kon hij verkroppen
dat de verstandigsten in Vlaanderen dat C.V.P. spelletje lang doorzien hebben en dat men aan de voorvechters ven het federalisme het vertrouwen ging
schenken. E i Gerard gaf een brochure uit tegen het

SINDIK.ALE
Als het te Parijs regent druppelt het te
Brussel. Het ware te hopen dat het deze
maal te Brussel stortregende.
SOCIALISTISCHE ARBEIDERS,
Toen ge de macht aan de B.S.P. gaf bij de
laatste verkiezing hebben deze zogezegde
verdedigers van de arbeidende klasse bij
hoog en laag staande gehouden dat ze de
werkloosheid zouden oplossen. Het moest
gedaan zijn met het stempelen voor Vlaamse koelie (inderdaad door de uitsluitingen
was het ook voor velen gedaan) maar wat
ze opgelost hebben is, dat er heden evenveel
werklozen zijn als toen ze aan de macht
kwamen. Tel de tienduizenden die uitgesloten werden daarbij en de werkloosheid in
plaats van te verminderen is gestegen.
Vlaamse arbeider, wanneer zult ge gaan begrijpen dat ge met woorden niet gediend
wordt. Zolang deze heren de knechten zijn
van de Waalse grootindustrie hebt ge er
niets bij te winnen, integendeel. In plaats
van rtiet ons Vlaams belastingsgeld fabrieken
op te richten in Vlaanderen moogt ge als
Vlaamse koelie in Wallonië naar de mijnen
trekken en die zelfde mijnen worden gevoed
met het geld dat gij zelf aan belasting betaalt. De eigenaars daarvan hebben toch
meer recht op ondersteuning dan gij nietwaar ? De Vlaamse stempelaar die, om niet
omver te vallen van de honger, een kleine
bijverdienste zoekt wordt onmeedogend uit-

federalisme. Helaas! De drogredenen erin vervat waren te talrijk en niemand nam ze ernstig op. Integendeel! Het was een prachtige slag in het water en het
beetje krediet dat Gerard nog had, raakte in diskrediet. Thans heeft Gerard zijn houding andermaal
u herzien » en is hij niet meer tegen het federalisme
als dusdanig, maar alleen nog tegen dat van het
federalistisch manifest!
Opdat niet iedereen hem als een kommediant-flamingant zou aanzien bereidt hij thans een wetsontwerp voor, voor de zetelaanpassing in het parlemenf.
Dat is beter werk en daarvoor krijgt Gerard zelfs
onze steun!
Geleidelij ke verbetering!
De slogan waarmee de drie traditionele partijen
hun « Vlaamsgezinde » kiezers paaien is dat de toestand « geleidelijk » betert. Uit het verslag over de
begroting van de diensten van de eerste minister
blijkt dat de Franstalige ambtenaren er jaarlijks 3,5
mJloen aan wedden trekken tegen 1,8 mi'.joen voor
de Nederlandstalige. Volgens Van Acker ligt de
schuld natuurlijk bij de vorige eerste minister, de
C.V.P.er Van Houtte, Gentenaar en franssprekend
net zoals de partijvoorzitter Theo. Hij zegt er echter
niet bij dat de toestand onder hem nog verslecht is.
Achiel is een Brugse Vlaming, bij voorkeur Franssprekend. En de flaminganten van de drie partijen
vinden dat da Vlamingen in hun partij toch schone
po^ilfies krijgen! TM ze franskiljon moeten zijn,
willen die naïeve hoorndragers natuurlijk niet zien.
Dat er van een geleidelijke verbetering geen sprake
is, willen ze eveneens niet zien. Het onderzoek van
de kommissies wees daarbij uit — wat geen nieuws
is! — dat er op het ekonomisch kernkabinet net zoals op de ministerraden en in de hogere ambtenarenvergaderingen uitsluitend Frans gesproken wordt.
Dat is de vrucht van 125 jaar drie-partijenaktie ten
voordele van Vlaanderen. Dat is de politiek gevoerd
dank zij de stemmen van de kleurflaminganien. Dat
noemen ze de geleidelijke verbetering!

De grote en moedige Aziel durft ook niets anders!
Wat eveneens geen nieuws is!!
In de volgende regering gaat h e t beter !
« Morgen gaat het beter » is het deuntje dat de
Vlaamse C.V.P. pers ons nu al een paar jaar voorzingt. Volgende regering, waarin C.V.P.ers zouden
zetelen, zal eindelijk een Vlaams program uitvoeren!
Thans zijn ze verplicht achteruit te krabbelen en om
hulp te roepen. « Het Volk » en « De Standaard »
doen een uitval tegen de vooraanstaande Waalse
C.V.P.er Duvieusart, die opkomt voor de uitbreiding
van de tweetaligheid. Ondertussen is de Franstalige
C.V.P.pers een flinke kampanje voor de « taalvrijheid » begonnen. De u domkoppen n! Misscliien gaan
ze nu het naïef geloof van de C.V.P. flamingant in
de « geleidelijke verbetering » verstoren. En « De
Standaard» die zo gehoopt had dat de Brusselse
franstalige C.V.P.ers hen rustig hun misdadig bedrog
tegenover de Vlaamsgezinde C.V.P.ers zouden laten
begaan! Och «Standaard» doe maar voort, er zijn
toch nog altijd onnozelaars die het slikken.
De verruimde Custers wordt wakker !
In onze laatste nummers hebben we een paar pijlen afgeschoten op de welgedane verruimde Limburgs • bourgeois-senator Custers, pijlen die nog al
pijnlijk in zijn achterste moeten terecht gekomen
zijn want hij is de sprekerstribune beklommen om
over Vlaamse aangelegenheden een woordje te plaatsen om voor de politieke naïevelingen zijn figuur
enigszins te redden. Zijn kritiek tot de minister was
natuurlijk uiterst vriendelijk. Senator Custers kent
zijn wereld. Wat het wezen van de Vlaamse tragiek
betreft, wuift onze welgedane senator met een ruim
gebaar weg. Er blijven nog slechts enkele kleinigheden te regelen sinds hij zich in zijn senatorszetcl
gevlijd feeft! In zake oplossing van de repressie
wist senator Custers te vertellen dat minister Lila'
met goede gevoelens zou bezield zijn! Men moet
steeds vriendelijk blijven voor een minister. Het zijn
dan van die goede gevoelens waarmee de weg naar
de hel geplaveid is. En met die « goede gevoelens »
van de minister is de zuiver om politieke redenen
gevangen gehouden Dr. Elias zijn elfde jaar gevangenis ingegaan. « Liefst niet aan denken » zal Custers
tot zichzelf zeggen)
P a n i s c h e schrik voor de Poujadisten !

Onze taal wordt politieke p a s m u n t !
Wanneer onze socialisten geïnterpelleerd worden
over een Vlaams taaivraagstuk hebben ze maar één
verweer, beweren dat het onder de C.V.P. niet beter
was of dat de toestanden die aangeklaagd worden
door de C.V.P. in het leven geroepen werden. Dit
is ook het geval met de wereldtentoonstelling. De
C.V.P. is verantwoordelijk zegt Achiel. De vo:-ige
regering heeft de autokraat Moens de Fernig
de organisatie van de Wereldtentoonstelling toevertrouwd en die voert zijn Brussels-Franse politiek.
Natuurlijk is dit juist. Slechts de politieke onnozelaars geloven in de « Vlaamsgezindheid» van de
C.V.P. Wat echter niet belet dat de socialisten er
vlug bij zijn om daar waar C.V.P.-reaktionairen hen
hinderen, die op zij te zetten. Wanneer het echter
Franskiljons geldt, die het Nederlands in de vergeetboek schoppen, dan vindt de Brusselse leiding van
de liberalen en van de sosjes dit goed en de Vlaamse
« voormannen » - of beter « voorlulletjes n hebben
dan nog alleen maar een verontschuldiging te zoeken.

Er gaat haast geen dag voorbij of onze vrienden
van i( De Standaard» bezweren hun Lezers op te
passen voor het gevaar van het Poujadisme in ons
land. Op hun jonste vergadering hebben de liberalen
eveneens hun kiezers gewaarschuwd en herinnerd
aan het avontuur van de Rexisten! Daartegenover
hoorden we de woorden van een middenstander-caféhouder, u De liberalen en de C.V.P.ers zeggen
wij willen geen Poujade » sprak hij « welnu wij middenstanders wij willen er twee » Het is in alle geval
potsierlijk de liberalen en de C.V.P.ers te horen
waarschuwen tegen Poujade. Het is hun slecht geweten dat spreekt. Het is idioot de mistevredenheid
van de overbelaste middenklasse willen te keer te
gaan met bezwerende woorden maar steeds hogere
belastingen. De sindikaien en partijen — groot verschil is daar niet tussen — zijn het roerend eens met
de kapitalisten en met de grootwarenhuizen. Deze
laatsten betalen wel de miljoenen voor de propaganda
van de drie partijen, maar sparen op die manier tientallen miljoenen aan belastingen uit. Die tientallen miljoenen worden dan door middel van
nog zwaardere belastingen op de rug van de
middenklasse opnieuw bijgehaald. De kruik gaat
echter zolang te water tot ze breekt. De
middenklasse zal door de nood gedwongen worden
zich af te keren van liberalen en C.V.P.ers om naar
een nieuwe partij over te gaan die hen niet uitbuit
om de kapitalisten te beschermen en de sindikaten
te verrijken.

sen zullen nogmaals in de val lopen, door
zich in verscheidene partijen te laten verdelen.
Middenstanders, één enkele partij is ten
gesloten, maar de Waalse grootindustrie allen tijde voor u in de bres gesprongen. De
ontving van deze regering drie miljard en Volksunie is de enige partij die zich heeft
half, die gij mede betaald hebt : afhoudin- durven uitspreken tegen de al te grote begen hier en afhoudingen daar. En wat baat lastingen. Wij hebben altijd de verhuizing
heeft de Vlaming hierbij ? Altijd maar meer naar Wallonië en Brussel van onze zuurwerklozen tot
de Vlaamse Kolonie haar gewonnen Vlaamse centen aan de kaak gerecht zal opeisen en zelfbestuur zal afdwin- steld. De miljardenverspilling hebben we
gen zoals nu de achterlijke koloniën in reeds ontelbare malen aangeklaagd.
Azië en Afrika doen. Zullen wij dan het
Het woord is nu aan de middenstand.
achterlijkste volk ter wereld worden ? Ar- Het is niet genoeg van in verschillende
beiders alleen zelfbestuur voor Vlaanderen groepjes en in verscheidene partijen verkan de werkloosheid oplossen. Sluit aan bij deeld te staan. Eenheid moet er zijn. Niet
de Volksunie, die strijdt voor zelfbestuur. alleen buiten de politiek. Daar wordt in de
regeringspartijen enkel om gelachen. Maar
MIDDENSTANDERS, SLUIT AAN !
sterk aaneengesloten in één enkele partij
Onze middenstanders krijgen het hard te die onze stem zal doen klinken in Kamer en
verduren. Ja, we weten dat de arbeider en Senaat, die zal kunnen tegenstemmen als er
de boer evenzeer gekant zijn tegen de al te nogmaals nieuwe belastingen moeten goedzware belastingen, maar het is, om de waar- gekeurd worden, die een halt kan toeroepen
heid geen onrecht aan te doen, toch de mid- aan die heren en hun de overtuiging kan
denstand die er het meest door te lijden bijbrengen dat ze te ver zijn gegaan en
heeft en die naar willekeur beboet wordt. moeten terugkeren voor het te laat is. Wij
We zeggen : beboet, want belastingen hebben niet een man nodig in een partij, of
kunnen we dit niet meer noemen. Misschien in verscheidene partijen, maar een aaneenzullen alle partijen nu tengevolge van de gesloten blok, een zelfstandige partij met
Franse verkiezingen ineens de middenstand een middenstandsprogram dat iedereen
ontdekken, en zullen ze inzien dat ze wat aanvaardt en die niet moet schipperen.
Middenstander, boer en arbeider. De volte ver zijn gegaan met hun belasting. Misschien zullen ze allen tegen de belasting gende verkiezing er uit met die heren. Muizijn (met woorden natuurlijk), zelfs zij die lentrekkers hebben we reeds al te lang aanze goedgekeurd hebben. Ze zullen dus begin- schouwd. De tijd is rijp om de grote schoonnen met zich op te werpen tot helpers van maak te beginnen. Sluit aan bij de VolksDe Goedendag.
de middenstand, en velen onzer brave men- unie.
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VAN SÏRIJDBIJL TOT BEDELSTAF
ZOEK DE FAZE !
SCHILDWACHT : Onder de kop << De Schoolstrijd
(H.V. 5.2 55)
en de eenheid van het land »,
schreef Karel van Oauwelaert •
« En ten slotte zal niemand hoeven verwonderd
Ie zijn indien in Maanderen een algemene drang
oplaait naar een nieuwe staatsordening - men
noeme ze federalistisch of hoe ook - waarin de
meerderheid van hel Vlaamse volk door passende
instellingen uitein<lelijk zal beschermd zijn tegen
de dwingelandij van de Waalse oniverdraagzaaimheid, die voor een goed gedeelte ook Waals imperialisme is.

Onze mensen in ARGENTINIË

wel eens vroeger kunnen gebeuren. Bij voorbeeld
in aangelegenheden waarvan de huidige toespitsing van de sohoolsti-ijd toch maar een gevolg is.
IHad Mechelen maar eens méér de kaart van
Vlaanderen gespeeld, dat Vlaanderen waar men
toch ook nü weer de overdonderende meerderheid
der voor het kathoMesk onderwijs betogende troepen heeft moeten zoeken. En vinden. »

Welnu, we voorspellen het u : de Belgische
eenheid zal aan deze nieuwe verongelijking der
Vlamingen niet weerstaan.

SCRUTATOR : « ...Het is immers best mogelijk
(D.S.
5.4 55) dat ibij een volgend homogeen
C.V.P.-bewind onze Waalse vrienden er de voorkeur zullen aan geven de taalwetten
verder te saiboleren. Het is mogelijk ook, dat zij
zoals in het verleden hun uiterste best zullen doen
om de industrialisering van Vlaanderen zoveel mogelijk te remmen on het schitterend systeem der
arbeidersmobiliteil zo lang mogelijk in het leven
te houden. Hel is mogelijk ook dal zij zich nog
steeds zullen blijven verzetten tegen iedere poging
om de gevolgen der repressie te milderen en tegen
de door de Vlaéunse kringen zo sterk begeerde amnestie. Deze en nog zoveel andere onaangename
dingen zijn natuurlijik altijd mogelijk. »

Maar we beginnen ons af te vragen welk oordeel de geschiedenis van ons volk zal vellen over
het vermetel vertrouwen dat we gehad hebben in
vele onzer Waalse lamd^^enoten. »

t PALUETERKE : « Te Gent zijn de studenten
(niaarl 'öö)
nagenoeg alleen op de straat
moeten komen. Op zeker ogenblik \roegen ze hulp aan 't A.G.V.... Daar werd

Wij waarschuwen al degenen, wie het behoort
in deze aangelogenlieid verantwoordelijkheid te
dragen : Indien de schoolstrijd er komt, zal die
strijd in de Vlaamse politiek een gewetenscrisis
veir\\ekken, die de Belgische eenheidsgedachte een
onherstelbare sJaig zal toebrengen.

:'^^

Volksgenoten van over de Plas,
Neen. neen, wij ttfif hier niet aan land gestaid
onae de luide kreet « Weg met aü! » of <( Leve
uüt! » - ue lange maanden van lopen en sukneitn
om onze papieren en het nodige gela te kragen, haaden ons gekalmeerd. We waren niet langer de opgejaagden van de eerste maanaeu, de avontuurUik'!
zwervers van daarna; halve diplomaten waren ue
geworden, en we probeerden alles nuchter in te
zien.
Het IS echter een Jeit: menig oud-strijaer uit de
voorhoeae van het Vlaams-nationalisme kwam m Argentinië aan met de overtuiging, dat hij het nationalisme had afgezworen. Wrok tegen de voUsgcnoiea
aie de repressie hadden bedreven, toegejuicht of laten gebeuren. Waren ze het ooit waard, zeiden we,
aai er voor hen gestreden of geoffera werd? Nloesten we daarom Vlamingen naar de voorste rangen
duwen of dragen in België, opaat ze zo gemeen tegen
ons tekeer zouden gaan ? - Verder het idee, of a.thans het gevoel, dat het nationalisme als staatsstutvende macht had afgedaan, en slechts overbleef als
een soort wijdere familiegemeenschap. Immers, zonaer nog te reppen over de tommumsti&che en kapitalistisch-democratische ideologieën, waarin de nationale grenzen verdronken, • was Duitsland zelf niet
van een naiionaal naar een super-nalionaal en zelfs
in menig geval anti-nationaal streven overgeschakeld?
Waren er in onze rangen onder de oorlog ook geen
diepe scheuren ontstaan tussen hen aie « Diets » b'.even, en hen die bereid waren de voikssouvereiniteit
op te geven voor een Europese heerscrsgedachte ?
Dat was de stemming bij velea inc.vieken. Ik zeg
niet allemaal. Want ontembaren bestaan er overal.

DE GROTE BETOGISG

TE BRUSSEL... OF: GIJ ZIJT NIET MEER GELIJK

SCRUTATOR : « De voorzitter van de C.V.P. heeft
(D.S. 25.3 5Ö1 Uians opeidijk met fedoralisïne gedreigd. Zijn dreiging /.al «el niet
veol indruk maken op zijn legenstander>, \ermits
volen onder hen juist niet beter wensen. Maar
in ieder geval heeft hij hierdoor te kennen gegeven, dat er ook voor hem waarden bestaan die
boven de unitaire staat uitreiken. Juist om deze
waarden is thans de strijd ingezet.
Wij geloven niet dat de partijvoorzitter zijn bedreiging ia een ogenblik van rhetorische opgewondenheid of onbedachlzaamheid heeft uitgesproken. »
DE STANDA.\RD : «Het Comité >ooi \ rijheid en
(26.3.55)
Democratie heeft blijk gegeven van een grote beslistheid.
Wij twijfelen er niet aan, dat ook de C.V.P.-leiders, die zo dikwijls de voordelen van de politiek
hebben geplukt, aan zijn wachtwoorden zullen
gevolg geven. i>
DE STANDAARD : « \lleen wanneer het school(27.3.55)
ontwenp ingetjrokken wx)rdt,
zal de C V P. zich beperken
tot een louter parlementaire oppositie.
Een reporter van de Libre zei tot één van ons :
« C'est une moanifestation flamande. »
SCHILDWACHT . « De Belgische katholieken heb(H.\
28..3.55) ben op Zaterdag 1.1. een grote
overwinning behaald, groter dan
velen van ons vermoeden.
Deze proefneming zal ons wel te pas komen bij
de andere verzetsmaalregelen, die we tegen de
regering waarschijnlijk nog zullen te treffen hebben. )>
't PALUETERKE : « ...Want laat ik daar nu
(31.3.55")
maar geen geheim van maken : hel is de geestelijke overheid die onze cevepeikens aan het verstand heeft
gebracht dat ze, nu eens serieus moeten zijn en
dat het niet volstond bij dke verkiezing de godsdienst als politiek lijmmiddel te gebruiken om
dan, eens op die manier verkozen, vier jaar rustig
te gaan slapen. De schone eensgezindheid van de
cevepe-mandalarissen, de ontroerende broederlijkheid tussen katholieke Walen en dito Vlamingen,
heeft geen andere reden.
Want als Mechelen zich dan toch met de politiek
inlaat, wat onontkoombaar is in een land waar
de papenfreterij en het antiklerikalisme tot politieke dogma's verheven worden, dan had dat al

WELEER.

hen gezegd dat ze w^l op de MORELE STEUN van
"l -\.C.\. konden rekenen, maar dal er voor de
rcst niets kon gedaan worden. Met die MORELE
STELN hebben de studenten zich natuurlijk dubbel t«weer kunnen stellen. Vooral tegen de linkse
knokploegen. »
DE ST.\NDAARD : « Een feit is het dat het aan(10.4.55)
deel van de katholieke Vlaamse studenten van Gent in de
campagne tegen de schoolwet, niet voldoende werd
gewaardeerd.
Hier moet trouwens worden aan toegevoegd dat
de Gentse studenten niet de steun hebben gekregen vanwaar ze deze natuurlijkerwijze hadden mogen verwachten. »
DE STANDAARD : « De direklie van ons blad
("16.4.55)
heeft besloten de publiciteit
te weigeren welke haar werd
toevertrouwd ten gunste van de nieuwe « 4 %
leniitg 1955-75 », en... ».
LA UBRE BELGIQUE
(17.4.55)

« En dépil de ratlilude
du gouvernement, qui,
par ses mesures partisanes, s'aipplique k fausser nos institution p>arlemenlaires, nous avons estimé de>oar prendre en consideration les interets permanents de l'Etat conane
tel et renoncer S des représailles qui auraient été
parfaiteanent justifiées. »
DE STANDAARD : « Tot slot verzekerde de h. Le(21.4.55)
févre (in OOSTENDE) dat de
strijd geen tweede koningskwestie zal worden en dal er geen derde faze zal
volgen. De tweede faze, die thans werd ingezet.
zal de C.V.P. leiden tot de overwinning en tot de
intrekking van hel gewTaakte wetsvoorstel. Een
donder van toejuichingen brak los bij het slot
van deze rede. »
DE STANDA.\RD : « ...Er wordt thans dienaan(20.4.55)
gaande meegedeeld dal de h.
WAGEMANS door het Comité
vixw V. en D. op diskrete wijze aangezocht was,
zich op de achtergrond te houden. Het C.V.P.Kamerlid heeft naar aanleiding daarvan een brief
gezonden aan oud-minister V.W. SEGERS, waarin
hij deze houding van het Comité betreurt. »
(doorlezen bh. 4)

Ook andere inwijkelingen kwamen er natuurlijk
aangeland. Eén die we kennen was met zijn groot
gezm naar Argentinië gekomen, omdat hij zo'n walg
— hij zegt dégoüt — had gekregen van ons landje
waar dingen konden gebeuren zoals die moord op een
, jong Oos endenaar, die onder de ogen van vrouw en
kind in 't dok verdronken werd uu 'tpressiehaat.
Van zo'n immigrant kan men moeilijk verwachten
dat hij op alle tonen « dierbaar Vlaanderland » zou
zingen. Anderen, om de tuin geleid door het enthousiasme van penningloze zwarten, die hun schreven
wat er met geld in Argentinië zou te bereiken zijn
hadden ginder hun boeltje verkocht en kwamen nier
hun kans wagen, materialistisch-weg. « We zijn hier
om te werken en met om oude leuzen op te rakelen'^,
dat was hun heel natuurlijk standpunt. Evenmin
moest iemand Vlaams óf Belgisch nationaal gevoel
zoeken b.j industriilen en vakl.eden, die België 'intvlucht waren (heel wettelijk en netjes) om aan het
monster Fiscus Ie ontsnappen. En dat de moedige
v.ssers, wier uittocht zo druk besproken werd geen
actieve Vlaamse strijders zijn. dat weet iedereen.
NAAR DE EENZAAMHEID - EN WEER TERUG
Vooral onder de incivieken waren er, die in dil
I' wilde » of althans « nieuwe » land een rustig hoekje hoopten te vinden, op het platteland, in de bergen
of in de bossen, waar ze len eenvoud.g bestaan zouden leiden, en misschien nooit in hun leven nog een
Vlaming zouden ontmoeten
Wel, we weten niet of een hunner dal plan verwezenlijkt heeft. Met veel geld zou dat gaan, of anden
voor een taaie leeuw van een pionier. Indien we
't hier nog ettelijke jaren volhouden, en dan genoeg
hebben vergaard .om eens die 2,9 millioen kwadraatkilometer van Argentinië af te toeren, vinden we
wellicht ergens een grijze gaucho die zegt: Flandes...
ah si, yo también vine de Flandes... (Vlaanderen, o
ja, ik ben daar ook vandaan...)
Maar de anderen zim weergekeerd naar de knoop
punten van de vooruitgang • of er gebleven. Ze wisten al, dat het nutteloos was hun laatste cent te besteden om ergens naar een vergeten Arcadië te zoeken. Argentinië is ten dele modern en ten dele archaïsch; de aartsvaderlijke armoe van de Argentijnse
herders en landbouwers zonder fortuin i's evenwel
voor ons niet te 'Iragen. Het is immers geen Spartaanse levenwijze die tot verovering leidt; het is een
berusten in ongehoord primitieve bestaansvoorwaarden, m ruil voor een laks arbeidstempo. Geen 4Hurenweek, maar volop ruimte voor ellenlange redekavelingen over een nondje of een stuk draad, voor
het eeuwig slurpen van mate-thce, en voor fatalisiische berusting: Qué va a hacer.-' Wat wil je er aan
doen!
Dat is niets voor ons. En dus maar terug naar de
grote steden, nijverheidscentra, toeristenoorden, of
soms naar een flinke estancia die een ingenieur kon
gebruiken. Voor wie geld hadden: een eigen hoeve
winkel of kwekerij geschoeid op Argentijnse leest.
Gedaan met de illusie » uit de circulatie te verdwijnen ».'
Want gaandeweg ontmoetten we mekaar weer,
praatten en redetwisten, en ondervonden, dat onze
behoefte om landgenoten te ontwijken niet diep gemeend was.
De afstand tussen civiek en inciviek werd soms
gemakkelijk vergeten. Vooreerst, omdat hei niet
zwaar viel ver van huis te erkennen, dat ' sommige

MLiVitken 11 verneerd naaaen genunae.a, en, aan üé
uiMcii. Kuni, aai Dtigie iegenOi>er uc getiOjjeiu.n ue
Licest huu t,esp^eia. .nuar vooiai, omaut aiicmuu ie
wurs.eieii lua met Oczeifue inoedijnaeaen. UOK al,
uiuaui er uitier weimg waren, ze mvLuitn uog M
ueiiUiS bianu ztjn, aie H/eilconi Maren in ue uriugLii
vun, oj genolpen meraen aoor ae gevesagae Ouue
Belgen, aie van voor ae ooriog hier wuren en meesiui n^eivaienu, of na ue ooriug een geieeugemauKt nest
uis fi.s-u-papa, hauuen bezet, en vanua hun hoogtetje neerkcKen op ai die zwoegers Oaaioeneaen.
Want, heiaas, zelfs met gela, en met veel ^eld,
IS Argentinië geen lana van belofte, het is courante
gaigenwijsneia onder de ;lamencos alliier ie zeggen:
Beter zonaer eén cent naar Argemime te nomen, dan
Kuiit ge mem met ktvijtgeraneu. - l-toe en waarom dat
niet 20 overdreven is, hoep ik u m een volgende
brief te vertellen. Genoeg te beseffen, aat er wemig
gemeens kan zijn lussen een bevoorrechte, die enkele jaren geleien blufte: ik maak öO.OoO pesos in de
maand (ue peso stona toen aan 8 Belg. tr.) en de
echte imigranten, die voor S.OuO pesos in ae maand,
na al die aevaluanes, hun hart uit hun lijf mogen
werken. Lie van 5.ÜÜ0 pesos, geloof me, zijn aan
nog ac ciesussen onder ons.
IK KAN U NIET VERGETEN ..
Het bloed kruipt waar het met gaan... wd. En zo
IS het genomen, dal de flamencos, van toen ze nog
maar eventjes het hoofd boven water konaen houden,
onde; vonden, dat ze er echt op uit waren mekaar
weer te zien, en dat hun oud-vaderlands gevoel nog
even sterk was als vroeger, zij het dan ook wat
gewijzigd naar de vorm.
Zo IS het gekomen, dat door een handvol Vlamingen en Noord-Nederlanders reeds enkele jaren hier
een Gulaensporenfeest belegd werd te Buenos Aires,
en dat die viering elk jaar opnieuw kon plaats hebben. Mar del Plata volgde het voorbeeld reeds twee
jaar na. In de streek van Cordoba zoekt men contact.
Menuoza za. volgen.
Dan kwam een jeugdgroep - sport en spel - tot
stand in het staaje Fiorencio Varela, op 'n twintigtal
kilometers van de capital, stadje dat een echt Vlamingcentrum IS. Ze heette TIJL. jan Daels leidde ze
en gaf er een blaadje voor uit, dat ook door met-leden
en ouderen gretig werd verslonden. De jeugdgroep
ging ter ziele, maar TIJL-zelf begraaft men niet zo
gemakkel.jk. Hier bloeit een sportkring voort, daar
een zwemcMb, verder een koor; elders worden ondffronsjes en kinderfeesten ingerwht, boottochten,
heraenkingen. En dat vergt lieel wat inspanning,
want de afstanden zijn groot. Een reisje van een
hondtrtal kilometer om de plaats van samenkomst
te bereiken is geen uitzondering. Toch is de oehoefte aan Vlaamse gezelligheid zo groot, dat het
allemaal gaat, en soms zéér goed gaat.
Te Varela en m de capital-zelf is er nog een ander
verbrocderingsmiddel: de missen voor de Vlamingen
en Noord-Nederlanders en het daarbij aansluitend
familieverkeer. De Hollandse Paters verdienen wel
een pluimpje voor al hun moeite. Na de Guldensporenmis van 1955 waren we het roerend eens cm de
Noord-Brabantse Pater Steylen, die zo vroom had
gepreekt, tot ere-Vlaming uit te roepen. Bij de herdenking van de gevallen Vlamingen uit de laatste
oorlogen daarna, die in Mei 1955 plaats had, hing
ook de leeuwenvlag in de kapel, en stoere kerels
snoten duchtig hun neus toen onze trouwe WestVlaamse harmonium-organist ons nationaal lied in
mineur speelde.
DE SCHAKEL
Einde 1954 hebben enkele Argentijnse flamencos
gevonden, dat wij onze <i gazet » moesten hebben,
een verb.ndingsteken, een SCHAKEL tussen u allen
en ons allen. Er was geen geld om te drukken, en
dus werd er gestencild. Er kon niet alle dagen, alle
weken, en zelfs niet alle maanden gestencild worden,
maar de eerste tweemaandelijkse jaargang is tot stand
gekomen en nummer één van de tweede jaargang
ook al.
Ge hebt zeker wel gelezen in uw dag- of weekblad,
dat DE SCHAKEL zich onthoudt van alle politiek,
en de bedoeling heeft het zelfbewustzijn van de Vlamingen in Argentinië te versterken, hun het goeie
in eigen rangen te doen kennen en waarderen, alle
culturele en vriendschappelijke actie te steunen, en
vooral de jeugd Vlaams te houden. Zo hadden we Uit
jaar ovor de eerste keer een eigen blad om te ijveren
voor een verre deelneming aan de IJzerbedevaart en
hst Vlaams Nationaal Zangfeest.
Onze (I gaze. » ,s ook weer de vrucht van vele onbet alc'e overuren, zowel wat redactie als wat administratie betreft, om van de uitstekende tekeningen
nog te zwijgen. Het zal misschien een middel zijn om
enkele afsluitingen neer te halen tussen de gearriveerde Vlamingen van vroeger, en de worstelende
Vlamingen van nu. Laatste bericht: verscheidene
Noord-Nederlanders tekenden in als abonnenten. Wii
zoeken ook belangstelling en abonnementen ginder
bij u, over de wijde Plas.
Waarom doen we da' a'.les, als we toch geen nationalisten meer zijn ?

V e r g e e r nier U w Abonnemenl- re h e r n i e u w e n , d a a r o m d o e her d a d e l i j k
Posrgiro 5 4 . 4 5 . 4 6
W . Jorissen, Rekening B Brussel
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DE STANDAARD : « ...Bij ons vvulcn hooft gecu
(22.4.55)
enkele p a r ü j , ook de C.V.P.
niet, h e t inoiiopoliuiri van de
verdediging der ohrislclijke beginselen.
Hel arguimenl van d e h. KIICBÜOMS luidt dat
de a a n h a n g e r s van de h. WAGMMA'NS de ontroe, r i n g trachten uit te buiten die door de ontvverpcn
Oollaid bij de Vlamingen teweeg weid gebracht.
W a t zou hij ervan d o n k e n indien m e n h e m hetzelfde -verwijl naar h e t hoofd moest slingeron on
beweren d a t hij h e t söhoolproblcem u i t b u i t oim
zijn ipolilicke partij voordeel bij te brengen ? »
DE STANDAARD : « Het spreekt d a l wij m e i sym(11.5.55)
pathieke 'belangstelling d e inderdaad zeer zware strijd van
onze Luikse gelooctsgonolen volgen. Wij hopen d a t
zij tot hot inzicht zullen koomen d a t zij zichzelf
een ondieiisf hebben bewegen met de C.V.P. te
beletten beter h a a r p l i c h t tegenover Vlaanderen te
kwijten. »
DE STANDAARD : „ Wij hebben steeds g e t r a c h t
(12.5.55)
de linkse aanWarhton tegen
Koning I^eopold te weerleggen.
Onze conclusie kan alleen zijn, dat de C.V.P.-reg e r i n g te gemakkelijk voor de bedreigingen van de
linkse revolutionnairen is gezwicht. Was het niet
m i s d a d i g een zo verdienstelijke Koning tot de
troonafstand te d w i n g e n ? »
HET VOLK : « ...Het is niet sedert enkele jaren,
(13.5.55)
doch sedert meer dan een eeuw dal
de Vlaam.se arbeiders in Wallonië
zijn gaan werken, dikwijls in ecn toc'Stand van
sociale imindei-waardigheid, m e t d e zware last van
verre verplaatsingen die veel afnamen •van h u n
loon zowel als van h u n gezondheid en van h u n
familieleven. De Waalse nijverheid zou niet denkbaar geweest zijn zonder de stoun van de Vlaamse
arbeidskrachten, die daarvoor t r o u w e n s ( n a a r het
getuigenis van alle economisten) steeds een karig
loon hebben gekregen d a t verre stond benerlen
een evenredig en r e c h t m a t i g aandeel in de econoanische r i j k d o m m e n w'elke zij hielpen scheppen. »
HET VOLK : <( Een meerderheid, die hoofdzakelijk
(17.5.55)
een Waalse m e e r d e r h e i d is, gaat
aan h e t Vlaamse land een grondwettelijke d w a n g opleggen,
w a a r m e e de grote
meerderheid van het Vlaamse volk zich nooit verzoenen k a n . Vandaag b e g i n t een beslissende strijdverwiikkeling van een conflikt d a t , i n d i e n het
h a r d n e k k i g volgehouden w o i d t van Waalse zijde,
onvermijdelijk de gedachte van een fundamentele
wijziging dor v e r h o u d i n g e n tussen Vlaanderen en
Wallonië in d e schoot der staatsgomeenschap gaat
op het voorplan b r e n g e n . Wij zoggen h e l met
leedwezen, m a a r wij hebben niet het r e c h t vandaag d i e w a a r s o h u w n g aan h e t p a r l e m e n t te onthouden.
In de tijd van d e koningskwestie, toen d e konlngsgozinde meerderheid hoofdzakelijk Vlaams
bleek te zijn, heeft d e linkse m e e r d e r h e i d van
Wallonië hetzelfde a r g u m e n t ingeroepen en uiteindelijk hebben én k o n i n g én regering, omwille
van 's lands eenheid, toegegeven.
Of wij h e t schrijven of niet schrijven, of wij
h e t zeggen of h e t loochenen, h e t feit steekt de
ogen uit : het Vlaamse volk heeft zich d e vraag
te stellen w a t h e l na d e wet Collard in België
nog zal zijn. »
DE STANDAARD : c De Sociale Week, die tijdens
(21.5.55)
het
Paasverlof
te
Leuven
moet>l d o o r g a a n , werd u.im.
afgelast o m d a t m e n -vreesde, d a t deze eis (bedoeld w o r d t : ZELFBESTUUR) er erveneens t e
sterk tot u i t i n g zou k a m e n . Vlaanderen is niet
van p l a n zijn christelijk geloof ten offer te brengen op h e t a l t a a r van een s t a a t k u n d i g unilarisjtie. »

HET VOLK : « Volgens h e l agentschap
A.F.P.
(22.5.55)
heeft Ch. d u Bus de Warnalfc,
voorzitter van de
Internationale
Unie voor de Vrijheid van h e t Onderwijs te Florence gesproken over h e t sohoolconflict in België,
en gezegd « d a l indien de Belgische regering de
kern van h a a r o n t w e r p niet intrekt, ejon afscheid i n g van Vlaanderen gevree.<d rnag worden ».
HET VOLK : « De katholieken van d i t land moe(12.6.55)
ten d a n ook weten, d a t voortaan
in d i t land de m a t e h u n n e r strijdvaardigheid d e m a t e is van h u n recht. Zij zullen
in d i t land slechts d a l recht h e b b e n , d a l ze zullen ojwisen m e t de vuist op tafel. Zij zullen slechts
die belangen zien eerbiedigen, welke zij zullen
doen eerbierligen.
Maar de democratie moet verdedigd w o r d e n ,
niet alleen m e t woorden doch ook m e t d a d e n . »
DE STANDAARD : « Moesten de leiders in gobre(14.6.55)
ke blijven, d a n zullen de troepen
genoeg
vindingrijkheid
bezitten om de oorlog verder te voeren. Wellicht
kan er een k a l m e periode aanbreken ingevolge de
vacanties, m a a r d a a r n a zal de strijd h a r d e r d a n
ooit oplaaien. »
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STUDENTENLEVEN
LEUVEN
V.K.M, en alle Vlaamse meisjes-studenten
moeten niet boos worden omdat m vorig
nummer te lezen stond dat misplaatste teergevoeligheid bij de meisjes-studenten past.
Het was niet slecht bedoeld. Na dit bloemetje (met bloempot aan) van vorige maand,
willen wij nu een proficiat sturen aan de
nieuwe « Kring voor Vlaamse Verdieping »
van V.KJM., die reeds zeer interessante en
vormende studievergaderingen inrichtte.
Wat het beste bewijs is dat onze meisjes tot
wat beters dan misplaatste teergevoeligheid
in staat zijn.
De Waalse studenten zijn op h u n teen getrapt. Mauriac mag niet komen sprelcen.
« L'Avant-Garde » denkt de situatie te kunnen redden met fel te schelden tegen Mgr.
Van Wayenbergh, La Libre Belgique en
Lefèvre. Samen met « Ons Leven » willen
wij er hen even aan herinneren dat het
Verbond reeds een heel lijstje heeft van
mensen die niet mochten komen spreken,
maar die zijn toch gekomen ; dat is het
verschil. En dat men van onze universiteit
een C.V.P.-juvenaat wil maken en dat de
Libre schrijft met zijn « mauvaise foi habituelle », moet men ons niet meer leren. Wij
weten het al veel langer dan « L'AvantGarde », die dat vroeger trouwens altijd
goed gevonden heeft.
Van den Daele is komen spreken voor fakulteitskring, Politika. De zaal was — zoals
dit past — stemmig versierd met nummers
van « De Volksunie ». Gerard begon met te
vertellen dat er eigenlijk geen Vlaams programma bestaat bij de C.V.P. Wat een bekentenis ! Daarna weerde hij zich als een
duivel in een wijwatervat om ons wijs te
maken dat er toch een Vlaams programma
— minimumprogramma noemt men dat dan
— is. Daarna legde hij ons « zijn » Vlaams
eisenprogramma voor. Hij pleitte voor een
betere verstandhouding tussen federalisten
en anti-federalisten. Moest de Belgische
staat nu gebouwd worden, d.w.z. waren we
nu in 1830, dan zou hij wel voor federalis-

DE STANDAARD : « HEJRMAN WAGEMANS was de
(18.6.55)
enige om tegen het o n t w e r p te
s t o m m e n . Vlaanderen wil <r
iiiel \(in «ot^'n, /ei hij, als ge mij niet gelooft,
rioht d a n een referendum in. Nie.iiand reageerde
op d a t voorstel. Er zijn geest/'n, dio m e n geen
tweede maal oprcx'pt. "

me zijn. Nu gaat het echter niet meer ; er
zal trouwens nooit een meerderheid voor
zijn. Voila, en daarmee is het opgelost. Ervoor ijveren doet men natuurlijk niet. Daarna gaf hij ons een raad, want vriendelijk
dat is hij ook al. Wij moeten dagelijks aan
onze mensen zeggen dat de federalisten
geen mensen zijn, die België willen opdoeken. Dank u, maar zeg het ook eens aan
uw mensen, vriend Gerard. Daarna verwierp Gerard het ontwerp CouvreurSchreurs omdat het voor Vlaanderen nog
slechter zou zijn dan de unitaire staatsstruktuur. Zijn oude mop dat het ontwerp
Couvreur-Schreurs het vrij onderwijs ten
ondergang doemt kwam er natuurlijk ook
nog eens bij te pas. Het ontwerp CouvreurSchreurs deugt niet en daarmee is het weer
eens opgelost. Liever alles maar laten zoals
het is dan iets beter te zoeken. Maar ja,
men is unitarist of men is het niet, ook
al zegt men zelf dat men het niet is. Wij
moeten — nog altijd volgens Van den Daele
— niet voor zelfbestuur, maar voor « meer
zelfbestuur » ijveren. Tijdens de bespreking
zei Van den Daele dat hij in zijn brochure
niets geschreven heeft over het federalistisch akkoord van 1936, omdat de katolieke
ondertekenaars (Eyskens, Verbist, De Bruyne) niet graag hebben dat daar nog over
gesproken wordt. Nog een bekentenis ! Gerard, jongen, wij willen aannemen dat gij
het goed meent en dat gij veel moed hebt,
maar ziet gij dan zelf niet in dat wij er
in de unitaire staat nooit zullen komen ?
En m a a k t gij u geen illusies over uw invloed in de partij en over de trouw van
bepaalde franstalige C.V.P.-ers aan het
Vlaams minimum-programma van de partij ?
De universitaire C.V.P.-jongeren schitterden op deze vergadering door h u n afwezigheid. Hun kollega's van Leuven-stad
hielden echter een zeer belangrijke vergadering. Eerst werden de uitslagen van het
demokratie-referendum bekend gemaakt.
De vraag was : Wie is volgens u de beste
demokraat ? In Leuven haalde Vindevogel
Deftig restaurant vraagt eerlijke chr.
opdiener en kindermeid, zeer goed
loon en verdienste. Onmiddellijke indiensttreding. Inwonen toegestaan.
Zich wenden of schrijven, Yzerenlaan
41, Mechelen.

6, Grammens 4, Daels 4, Jacob van Artevelde 2, Collard en Elias 1 stem. Om dergelijke (en andere) incidenten in de toekomst
te vermijden zullen geen verdachte personen meer toegelaten worden op hun vergaderingen. Wie zal er dan nog komen ? Op
hun laatste vergadering waren immers
maar vier echte Leuvenaars aanwezig,
waarvan er dan nog twee Volksunie-gezind
zijn. Het vaststellen van de datum voor de
volgende vergadering was moeilijk. Op sommige dagen kon het in geen geval zijn,
want dan moest een of ander bestuurslid
gaan vrijen. Ten slotte koos men 22 februari. Nog geen slechte keuze. Dan zitten de
studenten op het Nederlands studentenkongres te Gent en kunnen zij te Leuven dus
rustig het federalisme afbreken.
Het februari-nummer van « De Goedendag » is zoals steeds het lezen waard. Het
dossier brengt zeer interessante cijfers over
de slachtoffers van de repressie. Het is goed
dat de jeugd die cijfers leert kennen. Verder
citeren wij een verslag van een spreekbeurt
van Prof. dr. Frans van Mechelen over
« Meer Welstand voor Vlaanderen •» en het
artikel « Weerbaar zijn », waarin de jeugd
opgeroepen wordt tot weerbaarheid, geloof
en moed. « Goedendag » als gij de moed
hebt weerbaar te blijven, dan moet heel
Vlaanderen U dankbaar zijn. Na Brugge
richt de « De Goedendag > thans ook te
Leuven een Vlaamse Avond in. Deze vindt
plaats op 6 m a a r t in de zaal « Ons Huis »,
Goudbloemstraat.
Mgr. Philips, C.V.P.-senator, sprak voor de
universitaire C.V.P.-jongeren en voor de
Rodenbachkring. Bij deze laatsten had hij
het over « De Leek en de Kerk ». Het werd
een zeer degelijke uiteenzetting, vooral
dank zij het feit dat spreker het geen enkel ogenblik nodig geoordeeld heeft 9.an
partijpolitiek te doen. Proficiat, Monseigneur I Gij hebt bewezen dat er nog C.V.P.ërs zijn die een uur kunnen spreken zonder
h u n partij te bestoefen. Spijtig genoeg, zijn
zij niet heel talrijk.
D. Leuven
t WORDT DRINGEND GEVRAAGD
Jonge bekwame en dinamische kracht
voor vormvoorbereiding in moderne
drukkerij.
Schrijven met referenties en verlangd
salaris aan bureel blad.
«»
Kartuizerstraat 58, — Brussel
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BRUSSEL
DE V O L K S M A ; III' : « LOGE
\\0.\
(18.6.55)
SLAG...
SCHOOIXDORLOG
Wil ! »

ARRONDISSEMENTELE
WINNEN

HET VOLK : « Spreker (T. LEFEVRE) vroeg
(19.6.55)
dal m e n op zijn hoede zou zijn
do parasielen en geen gevolg
geven aan h u n drijverijen, die verdeeldheid
ogen en een a n d e r doel nastreven. «

DE STANDAVRIJ : « ...Als d a l ook n u , fx>k na de
(5.7.55;
schofjlstrijd, die ze mee zullen
w i n n e n , d a n k zij Vlaandei-en,
h u n conclusie i>, dan zullen wij in Vlaanderen
noodgedwongen een ander besiluit moeten trekken
en de Waalse katholieken aan h u n lot overlaten. »
DE STANDAARD : « Indien wij t h a n s te kort
(5.7.55)
schieten en d e nederlaag lijden, indien de h u i d i g e meerd e r h e i d erin slaagt zich ook na 1958 te h a n d h a v e n
of, w a l nog erger is, indien zij dan voi"vangen
wordt door een homogene socialistische meerderheid, d a n moeten w^ij de strijd als definitief verloren beschouwen. »
DE STANDAARD : « W o r d t h e t n u , in dit u u r
(6.7.55;
van h e t hoogste gevaar, ook
niet hoog tijd dat er eindelijk
e r n s t i g werk g e m a a k t w o r d t van een zulkdanige
versoepeling van ons staatsbestel, dat de heiligste
waarden van ons volk voorgoed veilig gesteld worden ? Of zal d a a r m e e gewacht worden tot h e t
definitief Ie laat is ? »
in ons volgend
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DE STANDAVRD : « Het (Comité voor V. en D.)
(25.6.55)
bevestigd a n d e r m a a l zijn wil
do strijd voort te zetten tol
aan de opheffing \ a n de wel-Collard, »

(vervolg
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TWEEDE KbNGRES DER VOLKSUNIE
SEKTIEVERGADERINGEN,

L VOORMIDDAG

behandelend

volgende problemen :
— Arbeidersvraagstukken
— Middenstandsproblemen
— Landbouwvraagstukken
— B i n n e n l a n d s e politiek
— V l a a m s e v r a a g s t u k k e n in het a l g e m e e n
— Jongerenproblemen

II. NAMIDDAG

A l g e m e n e Slotvergadering

Voor alle nadere inlichtingen kan m e n zich steeds w e n d e n tot
het algemeen Sekretariaat, Kipdorp, 6 1 , A n t w e r p e n (tel, 3 1 . 0 1 . 5 3 iedere dag van 1 4 tot 1 8 u u r ) .
Buiten ons kongres in de loop van de maEind april en onze
grote vergadering de voormiddag van het zangfeest te A n t w e r p e n
die elk jaar zullen plaats vinden wordt dit jasu* o p de eerste zondag
van juli e v e n e e n s een grote samenkomst gehouden te Roeseleu-e e n
dit als hulde van de Volksunie aan de grote radikale strijder, Albrecht
Rodenbach.
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