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DE VERKEERDE WERELD
Herhaaldelijk hebben wij reeds de schijn- ters, buitengewoon gezant en gevolmachheiligheid, het onrecht, de geest van tigd minister van Letland, aan Spaak. Wij
schaamteloos profiteurschap aangeklaagd denken daarbij aan de vele volkeren die
die in onze samenleving alles dreigen te overweldigd werden en die een tragisch lot
overwoekeren en ieder rechtgeaard mens kennen.
tegen de borst stoten. Kan men anders dan
Hoe moeten wij echter de houding betitemet een gevoel van afschuw, ja van walg, len van de Spaaks, Lilars, e.a. ?
de gedragingen volgen van vele « vooraanHet is onbegrijpelijk dat het rechtvaarstaanden » uit ons politiek leven, die noch- digheidsgevoel der eerlijke mensen niet
tans het voorbeeld zouden moeten geven. luider spreekt bij zulke vertoning en zoHet is niet alleen om principiële en pro- veel schijnheiligheid.
grammatische redenen dat wij onze eigen
Terwijl zelfs in de kommunistische lanpartij willen opbouwen, ons onmogelijk
den
amnestie verleend werd, terwijl men
thuis zouden kunnen voelen in de « grote »
collaborateurs
van de Russen de hand reikt,
partijen. De geest en de zeden die er heersen boezemen ons slechts afkeer in. Eerge- weigert men in eigen land de kleinste toevoel schijnt in dit midden onbekend te zijn. geving en blijft zelfs een C.V.P. in de oppoDaarom ook zal de jeugd zich van hen af- sitie gekant tegen amnestie.
***
keren, het beste deel der jeugd. Alle eerlijke
mensen moeten er uiteindelijk genoeg van
Niet alleen in ons land moeten wij onkrijgen.
recht en schijnheiligheid aan de kaak stelWat is de repressie anders geweest dan len. Wat op Cyprus en in Algerië gebeurt,
een monument van schijnheiligheid en on- wat Engelsen en Fransen daar uitrichten
recht ? Men is bovenarms los gevaren op de heeft geen naam. Schaamteloos worden de
kleine can en op de Vlaams nationalisten princiepen van de demokratie, van het
om de aandacht af te leiden van de eigen zelfbeschikkingsrecht der volken en de
fouten. Om zelf geen verantwoording te rechten van de mens met de voeten gemoeten geven voor hun houding in 1940 en treden. Tegen onschuldige volken wordt een
hun gedrag tijdens de oorlogsjaren hebben meedogenloze oorlog gevoerd, door vreemde
de Londenaars en hun trawanten de Ko- bezetters van hun land. Er wordt gemoord,
ning in beschuldiging gesteld. Hoe schijn- geplunderd en gebrand. Concentratiekamheilig vals is dan de houding geweest van pen worden opgericht. Gijzelaars genomen.
tal van C.V.P.-bonzen in de koningskwestie, Een terreurregime gehandhaafd. Geweld
die, terwijl de C.V.P. zogezegd de Koning tegen recht !
verdedigde, achterbaks gemene zaak m a a k Wanneer in de Verenigde Staten van Aten met de vijanden van de Koning en vul- merika een paar joden wegens spionage
gair verraad pleegden.
veroordeeld worden, dan komt het zgn. weEn is de schoolstrijd niet even treurig reldgeweten « spontaan » in opstand ; dan
verlopen ? Door de schuld van wie ? Terwijl komt zelfs de Paus tussenbeide en protede kleine man opgehitst werd en de heilige steert de wereldpers.
Maar waar blijven de protesten, waar
oorlog verklaard aan de linksen, bleven de
bonzen van links en rechts dikke vrienden blijven de verdedigers van de demokratie,
en overtraden de hoogste personaliteiten van van de Rechten van de Mens, enz..., waar
de C.V.P. schaamteloos de gegeven wacht- blijft de UNO ten overstaan van de gebeurwoorden. Midden in de schoolstrijd trok- tenissen in Algerië en op Cyprus ? Ten overken C.V.P.-senatoren samen met de link- staan van de terechtstelling van twee jonsen n a a r Moskou... omdat zij zelfs dat klei- ge, Cypriotische nationalisten ? Of is dan
aan Engelsen en Fransen alles geoorloofd ?
ne offertje niet wilden brengen.
Die reis n a a r Moskou en de kosteloze pro- Voor wanneer de heropening van de rechtpaganda die als wederdienst voor de kom- bank van Nürenberg ?
Dat hierbij de h a a t van al de koloniale
munisten gemaakt werd heeft trouwens
nog een verder reikende betekenis. Zoals in volken tegen gans Europa opgewekt wordt
hetzelfde verband de aandacht moet ge- is maar één aspect van deze tragische vervestigd worden op de aanwezigheid van
C.V.P.-bonzen op iedere receptie van de
Sovjet-ambassadeur te Brussel en op de
vertoning die thans gegeven wordt met de
Sovjet-afvaardiging die door ons land uitgenodigd werd en die met veel eerbewijzen
ontvangen wordt ook in tal van steden
waar de C.V.P. mede de verantwoordelijkheid draagt. C.V.P.-parlementairen lopen in
gezelschap van deze kommunisten mee
het land af. Moet de gewone m a n vergeten dat het goddeloos kommunisme door de
Kerk veroordeeld werd ? Moeten onze mensen de geloofsvervolging in de kommunistische landen vergeten ? Moet de kommunistische diktatuur aanvaardbaar gemaakt
worden ? Is het de taak van C.V.P.ers daartoe bij te dragen ? Moeten zij helpen om
een klimaat te scheppen dat een volksfrontregering moet voorbereiden en mogelijk
maken ? De kortzichtige dwazen vergeten
dat er een groot verschil is tussen het verzaken aan oorlogsgeweld en verbroedering
met de kommunisten. Zij bewijzen echter
dat zij geen principes hebben en zich tot
elke vertoning lenen.

toning. Zwijgen is medeplichtigheid. Wij
weten natuurlijk wel dat onze stem niet
meetelt, m a a r toch willen wij hier klaar en
duidelijk verklaren dat wij het optreden
van de Engelsen op Cyprus en het optreden
van de Fransen in Algerië als misdadig beschouwen en veroordelen.
Het is trouwens onze overtuiging d a t dit
het gevoel is van gans ons Vlaams volk.
Vlaams volk dat echter onmondig is omdat
zijn vertegenwoordigers te laf zijn of te
mak.

ten van C.V.P.-Vlamingen als Dequae, die
dan nog een van de besten is ? Waarom is
de man niet konsekwent, en waarom, als
het gaat om een levensbelang van het
Vlaamse Volk, spreekt hij zich niet uit voor
zelfbestuur door federalisme ? Dan wordt
een Vlaams ekonomisch politiek mogelijk.
Zo kan men ook op hetgeen de senatoren
Molters (socialist) en Custers (verruimde
C.V.P.-er) op de vergadering van het
A.V.O.H.V. te Antwerpen vertelden best de
stelregel toepassen : « luister n a a r mijn
woorden, m a a r kijk niet n a a r mijn daden ».
Vooral Custers heeft reeds ten overvloede
Moeten wij op Vlaams gebied niet dezelf- bewezen dat hij onvoorwaardelijk buigt
de schijnheiligheid en lafheid aanklagen ? voor de C.V.P.-partijtucht die uitgeoefend
Op de jaarvergadering van het V.E.V. te wordt door... mensen in wie wij volle verGent maakte oud-minister Dequae het pro- trouwen kunnen stellen wat de Vlaamse beces van de twee jongste regeringen, zowel langen a a n g a a t !
de homogene C.V.P.-regering waartoe hij
Hoever staat het trouwens met Van den
zelf behoorde, als de huidige socialistischliberale koalitie. Hij stelde scherp h u n te- Daele zijn aangekondigd wetsvoorstel om de
kortkomingen in het licht ten overstaan zetelaanpassing door te voeren ? Krijgt hij
van de ekonomische noodtoestand in de geen toelating van de C.V.P.-leiding om het
Vlaamse gewesten. In Wallonië bloeit de in- in te dienen ? Zal ook hier, zoals voor de
dustrie en kent men grote welvaart terwijl amnestie, de enige gekozene van de VolksVlaanderen geteisterd wordt door een voort, unie ook de enige Vlaming in het parlement
durende en zware werkloosheid. Twee wets- zijn die de moed heeft om een wetsvoorstel
ontwerpen die maatregelen beoogden om de in te dienen waardoor een einde moet geindustrialisatie in de door werkloosheid ge- maakt worden aan de ongrondwettelijke
teisterde gewesten te bevorderen, het ene benadeling der Vlamingen ten voordele van
dat kredieten en fiskale ontlasting voorzag de Walen ? Is ja dan neen de aanwezigheid
op regionale grondslag, het andere dat de van Volksunie-gekozenen in het parlement
oprichting voorzag van een investerings- verantwoord ten overstaan van de lafheid
maatschappij met overheidssteun, konden der Vlamingen in de kleurpartijen ? Wij
onder de C.V.P. regering niet worden door- menen dat de feiten op deze vraag een duigezet. Onder de linkse regering gaat het niet delijk antwoord geven.
beter. Nochtans is, volgens oud-minister
Dequae, regionale ekonomische politiek een
Vlaamse noodzaak, ja voor het Vlaamse
In de Vlaamse C.V.P.pers wordt, nu de
landsgedeelte van levensbelang. Niettemin C.V.P. in de oppositie is, heel wat a a n d a c h t
is spreker pessimist wat de mogelijkheid besteed aan de Vlaamse grieven. De beruchvan dergelijke politiek (in de unitaire Bel- te grieventrommel draait op volle toeren.
gische staat) betreft.
Bijna dagelijks worden wantoestanden a a n In de oppositie is het gemakkelijk kritiek geklaagd. Al blijft het ook bij geklaag en
uit te brengen. Zelfs kritiek op zich zelf. al moet nog het eerste mitiatief genomen
Maar dit neemt de verantwoordelijkheid worden door de C.V.P. om maatregelen voor
niet weg die men blijft dragen voor een po- te stellen om aan deze wantoestanden te
litiek die men mogelijk gemaakt heeft door verhelpen, toch voldoet men weer de goedzich liever vast te klampen aan een minis- gelovige Vlaamsgezinden. Er wordt weer
terportefeuille dan in het strijdperk te tre- meer a a n d a c h t geschonken aan het Vlaamden. Zo zijn de Vlamingen. Zo zijn de Walen se vraagstuk. Inderdaad : wanneer men in
niet. Maar wat kan men dan nog verwach- staat is er iets voor te doen schenkt men er
geen a a n d a c h t aan en wordt er zoveel mogelijk over gezwegen ; het is wanneer men
in de oppositie zit en dus een voorwendsel
heeft om niets te doen, dat men er weer
aandacht gaat aan schenken. Omdat men
denkt de Vlaamse motieven in dienst van
de partijpolitiek te kunnen gebruiken of Hever misbruiken. Hoelang gaat dit spelletje
mtmmmm
nog duren vooraleer zelfs de goedgelovigen
het door hebben ? Rodenbach in zijn tijd
verweet reeds zowel de katholieken als de
liberalen dat hun Vlaamsgezindheid schijn
was en komedie. Indien dit misschien overdreven voorkomt voor sommige Vlaamse
C.V.P.-ers, socialisten of liberalen individueel, dan kan de juistheid er van moeilijk
in twijfel getrokken worden wat de partijen
als dusdanig betreft. Ook hier staan wij
voor een verkeerde wereld : de Vlaamse gekozenen in plaats van de belangen van h u n
kiezers, van hun volk voor te staan en te
verdedigen spelen het klaar zich als handlangers te gedragen van hen die wij moeten
beschouwen als de vijanden van deze belangen, van dit volk.

15 JULI: ANTWERPEN
FEDERALISTISCHE BETOQINQ

Er is nog wat meer te zeggen over dit bezoek van een Sovjet-afvaardiging aan ons
land. Terwijl men hier, elf jaar na het einde
van de oorlog, Vlaamse idealisten in de gevangenis houdt en hardvochtig iedere clementiemaatregel weigert, ontvangt men met
veel vertoon collaborateurs van de Russen,
die hun land overweldigd en ingelijfd hebben en er een terreurregime handhaven.
Wij verwijzen naar de waardige, in zijn soberheid diep ontroerende brief van Dr. Val-

Afdehngsvergadenng op ons Kongres: Van links naar rechts. Drs Goeyens, Mr Van der Eist, dhr Evers

Het is dan ook altijd vrij moeilijk om aan
buitenlanders uit te leggen hoe het mogelijk
is dat de Vlamingen, die de meerderheid in
België zijn, steeds maar aan de klaagmuur
blijven staan, en dat de wantoestanden altijd weer aan de kaak gesteld worden zonder dat ooit een doeltreffende maatregel
genomen wordt.
Welnu wij zijn dat spelletje meer dan beu.
Daarom staan wij in de Volksunie. Het is
onze vaste overtuiging dat alleen een onafhankehjke Vlaamse politieke partij dat
spelletje kan dwarsbomen.

DE
IJdele begoocheling ?
« De Standaard » op w e g v a n beterschap
Onze goede vriend Manu Ruys van "De Slandaard»
pleegde weer een stukje proza in zijn vorige rubriek « Van Kamerleden en Senatoren» en ons
<( blaadje n (dat is « De Volksunie ») werd er ook
weer eens even in bedacht omdat we volgens Manu,
die praat zoals een vroegwijze, a veel energie verspillen aan (dwaze) kritiek op andere Vlamingen,
die misschien geen nationalisten zijn, maar het daarom niet minder goed voor hebben ».
Zoals de lezer ziet is Manu al lieel wat tot bedaren
gekomen. Hij gunt de nationalisten ook al een plaats
naast die andere Vlamingen « dia het goed voor hebben ». Dat is dan toch al winst, want de tijd is nog
niet zo lang geleden dat Manu alle nationalisten verketterde omdat ze het grote, nieuwe Europa in de
weg stonden. Beroepsjournalisten hebben zo van
die politieke idealen, die snel vervluchtigen. Het
gevolg is echter dat ze op de duur niet meer weten
welke ideeën ze aanhangen.
Wat die kritiek betreft zijn we zeer gerust. We
kritiseren nooit om het genoegen van te kritiseren.
We menen echter, — en de overtuiging wordt vrij
algemeen! —• dat die andere Vlamingen <i die het
goed voor hebben n de zaak zodanig verwaarlozen en
verbrodden dat er niet veel meer van overschiet.
Dat we niet meer alleen staan met die mening?
Wie overal luister en leest zal het roerend met ons
eens zijn.
Spiltig genoeg voor Manu hebben andere skribenten in zijn eigen krant zich tot onze opvatting bekeerd.
Het kan ook moeilijk anders voor wie niet ziende
blind is.
Onder de titel « Wanneer enige reaktie vanwege
de Vlaamse Parlementsleden .^ » schreef de schrijver
van «Feiten en Beschouwingen » vorige maandag
zijn ontgoocheling neer over het te veel gepraat en
het te weinig daad.
<i Zeker, er wordt in Vlaanderen veel gepalaberd
» en elke zondag wordt ergens in een Vlaamse s;ad
» een schuifken opgevoerd van het eindeloze spel
» uBabbelomë», een spel zonder aktie in honderd en
» zoveel schuifjes, en de ekonomisten en de socio» logen keren en wenden de vraagstukken, heffen en
)' leggen, refereren en diskuteren, geleerd en wijs,
1' grondig en bedaard. »
« En als het week-end of de studiedag of hoe die
" geleerde steekspelen ook mogen heten of genoemd
') worden ten einde is, bergt men zijn papieren weer
11 zorgvuldig op, neemt hartelijk afscheid van me" kaar en zonder zelfs te glimlachen zegt men: «AUa,
11 tot zondag te X...» En zondag herbegint men van
11 meet af aan en er is geen enkel uitzicht dat het
1) niet zal doorgaan al de volgende zondagen, die ons
1) nog beschoten zijn. »

De 4e RODENBACHMALE
BIJ DE VIERDE RODENBACHMALE
De vierde Rodenbachmale was ook t h a n s
weer een meevaller. Groepen uit tal van
jeugdverenigingen zoals het Algemeen Diets
Jeugdverbond, de Zilvermeeuwtjes, Willem
van Saeftingen. Sint Aernouts en ook van
het V.V.K.S., Chiro en zelfs van de K.S.A.
waren aanwezig. Daarnaast waren er ook
verschillende trekkers- en volksdansgroepen opgekomen. Huize Ernest van der Hallen zou immers na Huize Daels als jeugdburcht i n g e h u l d i ^ worden.
Waar aan de vooravond een kampvuur
voor de passende atmosfeer gezorgd had,
zou 's zondags namiddags de eigenlijke Rodenbachmale plaats vinden.
Onder de anwezigen zagen we de Z. E.
Paters Belderbos, Flamey en Versmissen,
Dom Heronymus Perquy, Pater Luyckx, Mevrouw Wed. Brouns, Dr. Ballet, Dr. Rijckeboer. Dr. Bert Hermans, Dr. Pol Daels.
De Volksunie was er vertegenwoordigd
door volksvertegenwoordiger Mr. Herman
Wagemans en de heer Omer Van de Kerckhove.
De heer Staf Vermeire, voorzitter van
« Jeugdzorg », die de beide burchten v< Huize
Daels » en « Huize Van der Hallen » onder
h a a r beheer heeft, sprak het welkomwoord
uit en riep de jongeren op in het spoor van
de grote jeugdleider Albrecht Rodenbach
Vlaanderen te blijven dienen en de Vlaamse
strijd verder te voeren. Nadien werd een
boodschap van Mr. Edmond van Dieren
voorgelezen.
Onder de leiding van de heren Vermeire
en Wilfried van Durme werd de Vlaamse
strijd sinds 1830 uitgebeeld met de medewerking van de jeugd-muziekkapellen van
Sint Aernouts, Willem van Saeftmgen, Zilvermeeuwtjes en Artevelde (A.D.J.V.), het
koor « Vroomheydt » Antwerpen, het vendelierskorps « Die Pioene » Mechelen, de
volksdansgroep A.D.J.V. meisjesschaar Gent
en de voordrachtkunstenaar Erik Claerhout. Mr. Jef Tinel fungeerde als dirigent.
Deze uitbeelding werd gevolgd door boodschappen namens de vroegere Blauwvoetgeneratie, door Dr. Pol Daels en namens de
Noord-Nederlanders, door Dirk André, en
door een rede van Drs. Coppieters, waarna
met bazuingeschal en tromgeroffel « Huize
Ernest van der Hallen » plechtig ingehuldigd werd.
Een paar kanttekeningen wensen we
hierbij voor onze lezers te maken. De eerste
betreft een kritiek van een van de sprekers
betreffende <' jonge politiekers, die te zeer
gehaast zijn om in het parlement te geraken ». Het is een typische opvatting, die
in enkele nationalistische kringen of bij
personen, die aan de rand van het Vlaamsnationalisme leven, nog is blijven hangen
uit vroeger tijden. Want de lezer met gezond verstand, die inziet dat de partijpolitieke strijd tenslotte de schrik voor het
bewuste Vlaanderen er meer dan gelijk
welke andere vereniging moet inhouden, zal
zich moeilijk voorstellen, dat die kritiek de
jonge Vlaams-nationale partij zou gelden
en niet de kleurpartijen. En nochtans is dat
zo, hoe paradoksaal het ook klinkt.
We menen dat aan dergelijke bedroevende mentaliteit, die de Vlaamse strijd
belemmert, een einde zou dienen gesteld.
Men heeft nu toch al ervaring genoeg in de
Vlaamse Beweging menen we om in te zien
dat zonder Vlaamse partijpolitiek de zaak
achteruit gaat en dat de bloeiperiode van
onze strijd samenviel met een sterke
Vlaams-nationale parlementaire groep.

om dan in de dans te springen. Die kritiek
is kinderachtig omdat de « politieke profiteurs » zeker nog niet in de aktieve gelederen van de Volksunie zitten. Het zouden
anders vrij domme profiteurs zijn. Bij de
andere partijen is voor aktieve jongeren
wel vlugger sukses verzekerd en de politieke
loopbaan is van burgelijk standpunt uit
gezien eervoller en lukratiever.
Dat men anderzijds de jeugd buiten de
partijpolitiek houdt is een gezond standpunt. Tot twintig jaar heeft de jeugd inderdaad nog weinig met partijpolitiek te zien.
Karakterscholing en ideologische vorming
zijn dan in de eerste plaats de vereiste. Van
het ogenblik af dat ze meerderjarig worden
mag men de algemene politieke scholing
niet meer verwaarlozen.
Tenslotte nog dit. De nationalistische
jeugdbeweging heeft van de ouderen de
laatste jaren niet de steun gekregen, die
ze nodig had. Al te veel nationalistische
ouders vertrouwen h u n kinderen nog toe
aan onvlaamse jeugdbewegingen en vertragen op die wijze de zo noodzakelijke herleving van de Vlaams-nationale jeugdbeweging. Het wordt hoog tijd dat de ouderen
zich ook op dat punt bezinnen en h u n
plicht doen.
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LETTISGH EMIGRANT
PROTESTEERT
Dr H.C.M. Valters, buitengewoon gezant en
gevolmachtigd minister van Letland, heelt zaterdag op het ministerie van buitenlandse zaken de volgende brief afgegeven waarvan een
afschrift aan de vooizitter van de Kamer en
van de Senaat werd gezonden :
Ex( ellentie,
Bij het vernemen dat in Belgié waar zij officieel werd ontx'angcn een Sovjet-afvaardiging
is aangekomen, die onder de leiding staat van
de h. Latsis, voorzitter van de raad van ministers van Letland, heb ik de eer uw aandacht
te vestigen op het feit dat deze persoon niet
de wettelijke Lettische regering vertegenwoordigt. Letland is inderdaad onderworpen aan
de diktatuur van Moskou en werd, met miskenning van het volkenrecht, gewelddadig bij
de Sovjet-Unie ingelijfd. De h. Latsis bezit
derhalve geen wettig gezag om namens het
Lettisch volk te '^preken. Het republikeins
Letland werd door alle staten en door het internationaal recht als een vrij en onafhankelifk land erkend.
Ik verzoek U, Excellentie, de verzekering:,
van mijn hoogachting Ie aanvaarden.

A.C.V. JUICHT DE VOLKSUNIE
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Geslaagde grap v a n de Volksuniejongeren !

HET SOCIALISME OP HET VERKEERDE
PAD
Op 18 april vorig jaar had te Gent de
landdag plaats van de K.S.A.
VOORUIT van 19.4.'55 schreef onder de
titel « De V.N.V.-vendels weer in 't gelid ? »
het volgende :
(( Intussen vertrekken de «mobielen» elke zondag« De geüniformeerde christen jeugdgroe1) avond of elke maandagmorgen voor dag en dauw
pen
afkooksel V.N.V.-vendels en Verdmaso
» voor een week of voor veertien dagen naar Walschijnen
herrezen in h u n nefaste vergui11 lonié, vertrekken andere tienduizenden elke ochzing der jonge geesten
11 tend vroeg, terwijl weer andere tienduizenden gaan
De lieden, die maandagmorgen het stads•1 aanschuiven voor de stempellokalen. »
midden
moesten doorlopen keken zeer ver(( En onze geleerden diskuteren ergens... "
wonderd op dat zij de <
' jeugdbenden » van
En met weemoed denkt de schrijver aan de eindehet
V.N.V.
van
vóór
1940
ontmoetten die
loze scharen van jonge mannen, waarvan « de enermet
veel
getrom-bom-bom
en vlaggengegie verspild wordt », die in de Rcrum novarum stoedweil over de straat, er op uit waren het
ten opmarcheerden.
verkeer stil te leggen.
(( Nu als wij donderdag die eindeloze rijen jonge
Naar het schijnt hielden de « Vendels »
1) mannen zagen opstappen, hadden ook wij de indruk
een soort wapenschouw, met zoals destijds
1) dat zij niet bang waren en dat zij, goed aangeonder het fascistisch geharrewar van een
11 voerd, duivel noch hel zouden vrezen. »
Degrelle, een Van Severen, een Francois,
(( We hoorden de h. De Schuyffeleer zeggen. «Ineen Staf de Clercq, een Jef V. d. Wiele, een
11 dien het nodig mocht zijn zullen wij nog sterker
Daels, een Lefévre, een Elias en tutti quanti,
1) middelen gebruiken om de demokratische rechten
met een Kerkelijk AJotters-vernisje en on'1 van ons volk te doen eerbiedigen».
der klerikale vleugelslag. Zij vormen een
« Nog sterker middelen dan met de schaal ronddeel
der C.V.P.-stoottroepen, afgericht om
1) gaan ? »
vandalenwerk
te verrichten tegenover men« Nog sterker middelen dan week-ends, studiesen en openbare instellingen, niet gespro11 dagen ea tuinfeesten ? »
ken over privé-eigendom.
« Wel, we bekennen ronduit dat wij die algemeen
Deze vendelknapen, die uit alle patrona1) Vlaamse lamlendigheid niet kunnen begrijpen of
ges- en colleges-nesten van Oost-Vlaande11 verklaren. »
ren waren samengebracht, hadden weinig
Wij kunnen die algemeen Vlaamse lamlendigheid
eerbied voor de Vlaamse leeuw want hij
maar al te goed begrijpen. De Brusseles-Waalse bawerd met zijn kwispel- en pluimstert, op
zen bevelen die scharen wat bezig te houden maar
ze vooral hun eigen achteruitstelling niet onder ogen
Men moet dan ook konsekwent zijn. Wie « geluw veld » naarstig gebruikt om de
te brengen. En de betaalde knechten uit de kleur- de laatste jaren in de Vlaams-nationale straat schoon te dweilen.
Wij waren niet alleen om tal van knapen
partijen luisteren. Ze verdienen daar hun brood mee partijpolitieke strijd staat, zou graag been hebben de twijfelachtige troost dat het wat witter reid zijn te gaan rusten zo de strijd voor te onderscheiden wier ouders alles behalve
is dan dat van de kudde.
hem maar een pretje was. Zo goed staan we blank uit de laatste bezettings- en oorlogsüe steller van het artikel Koesterde een vage hoop er nog niet voor ! En we menen dat h e t periode zijn gekomen. Enkele specimen hebdat Craeybeckx, Molter en Custers op de vergadering heel wat moediger is publiek de strijd te ben zelfs tot de kindertuin der Hitler-Juvan het A.V.O.H.V. zich zouden uitspreken voor aanvaarden, met het risiko van mislukken gend behoord. »
Tot mijn niet geringe verbazing konslaeen nieuwe Vlaamse parlementaire aktiviteit.
bij verkiezingen dan te wachten tot de zetel
« We zouden die gebeurtenis op gejuich onthalen, zeker is of tot de een of andere schijnbare teerde ik dat in de 1 mei-stoet van Gent
') maar intussen kunnen wij niet zonder enige wee- verruiming een zetel ter beschikking stelt dit jaar óók « een V.N.V.-afkooksel » paradeerde : dezelfde rom-bom-bom van
» moed terugdenken aan de strijdlust die Vlaanderen
i> bezielde in de twintiger en dertiger jaren, niet zon- af! Want nietwaar Manu u De Standaard» is een trommels, het op elkaar tikken der trom» der weemoed maar toch ook met hoop, want als « blaadje » waar de journalisten te schrijven hebben melstokken, trompetten en de niet onaar11 Vlaanderen toen strijdvaardig was, dan bewijst dit wat de ingetrouwde baas beveelt ? We waarschuwen dige fantasiebewegingen van trommelaars
er onze lezers voor dat het niet lang zal duren eer en trompetters.
1) toch dat de huidige lamheid niet ingeboren is en
een ander artikel het tegengestelde zal schrijven.
Het fascisme gaat er lelijk op vooruit !
•> dat niettegenstaande alles toch weer de dag komt...»
Het is de gewoonte des huize:!
Gentenaar.
]a, er was een tijd « Standaard » dat het in het
oarlement anders aan toeging. Maar er was toen de
Vlaams-nationalistische zweep gehanteerd door 16,
17 volksvertegenwoordigers. Gij begint er opnieuw
naar te verlangen ? Ge zijt niet de enige!
Wat ons verwondert is dat ge schrijft wat ge denkt.
Was de censuur. De Smaele, met verlof? Het moet
wel zijn vermits zo een artikel verscheen. We hopen
maar dat ge geen uitbrander gekregen hebt achter-

VOLKSUNIE

Op ons Heer Hemelvaart, 10 mei trok door
de stad Antwerpen de traditionele RerumNovarum betoging.
De stoet werd gevormd a a n h e t Museum
v a n Schone Kunsten. Enkele jongeren v a n
de Volksunie, onder leiding v a n Gijsbrecht
van Westant waren er verzameld m e t drie
leeuwenvaandels. De eerste vlag welke a a n
een borstelsteel g e h e c h t was (!) werd g e dragen door Gijsbrecht van Westant e n een
Chiro-jongen droeg h e t uiterste eind. D a a r op droegen onze vriend Lambert Nelissen,
Bruno Bruininckx e n anderen een reusachtige leeuwenvlag waarop in reuzeletters de
woorden « Godsvrede » e n « Zelfbestuur »
a a n g e b r a c h t waren. Vervolgens droegen
vier Chiro-meisjes de derde leeuwenvlag.
Achter deze vlag marcheerden AL de chiromeisjes.
Onze j o n g e n s h a d d e n zich opgesteld a c h ter de Chiro-jongens. In h e t begin v a n de
optocht kwam er een ordebewaker van h e t
A.C.V. ons zeggen dat wij niet m o c h t e n z i n gen wanneer wij wilden doch dat hij de
wijs en de m a a t opgaf e n dat er dan gezongen werd. Onmiddellijk zetten wij « K e m penland » in !
Zowel de Chiro-jongens voor ons, als de
Chiro-meisjes achter ons, zongen mede.
Onze groep werd uitbundig toegejuicht
door de bevolking. Verscheidene Volksuniejongeren sloten zich bij ons a a n zodat, toen
we a a n de Groenplaats waren, de vlag door
twintig jongeren werd gedragen. Aan de
S c h o e n m a r k t hield de groep halt, o m de
Chiro-jongens voor ons verder te laten g a a n
e n voldoende plaatsruimte te hebben tussen
de groepen.
Het volk op de Meir, keek belangstellend
uit n a a r de volgende groep. Toen kwam,
hevig toegejuicht door h e t volk, onze Volksuniegroep te voorschijn. A.C.V.-ordeleiders
wisten niet waar ze h e t hadden, pluisden
h e t programma n a e n vonden onze groep
niet. Te laat echter om ons uit de stoet te
verwijderen !
« K e m p e n l a n d » zingend trokken we de
Meir op. Vervolgens klonk « Het Lied der
Vlaamse zonen ». Voor de tribune hielden
we halt: We keerden ons naar de tribune
opdat de h e r e n duidelijk zouden k u n n e n
lezen wat er op onze vlag geschreven stond!
De tribune juichte dapper toe ! Enkelen
lachten echter groen ! Delwaide s c h e e n de
grap door te hebben.
Na een m i n u u t stilstand, trokken we verder m e t de liederen « Geen roekeloze w a gers » en « Tijl Uilenspiegel is opgestaan ».
Gans de stad door werden wij flink toegejuicht.
Enkele reporters n a m e n foto's v a n onze
groep. Ze hebben echter niet mogen verschijnen...
's Namiddags in de Beurs, hield oud Minister Marck een toespraak. Hij zegde dat
de stoet een sukses was, MAAR DAT ER
EEN GROEP WAS DIE NIET TOT DE
STOET BEHOORDE EN OOK NIET IN HET
KADER PASTE.
Van de dagbladen was h e t enkel « Het
Handelsblad » dat h e t feit vermeldde. Zelfs
de Vlaamse (?) Standaard s c h e e n ons niet
gezien te hebben.
Verder weze er op gewezen dat de l e e u w e n v a a n d e l s door ons gedragen de enige
leeuwenvaandels in de stoet waren. We zullen h e t wel beteren !
Een Jongere.
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Motie van de Volksunie
M I D D E N S T A N D S L EV E M
DE 12 MAANDEN
LEGERDIENST

(verz'olff van vorio
nummer)
Wij zijn niet blind voor de droeve om- in grote trekken op h e t volgende neerkomt :
ONS ONMIDDJELLIJK EISENPROGRAMMA standigheden waarin het middenstandsbe1- — In principe zijn we voorstanders
Wij zijn er ons ten voUe van bewust d a t drijf nu verkeert, in hoofdzaak als gevolg van het toekennen van een pensioen, en wel
deze publieltrechterlijke bedrijfsorganisatie van de ongebreidelde aangroei a a n totaal om de volgende redenen :
niet onmiddellijk zal kunnen verwezenlijkt ondeskundigen waardoor de middenstand
Het Hoojdbeshiur
van de
Volksunie,
Het bloot feit, dat vele gewezen zelfstande vergaarbak is geworden van allen die in
worden.
vergaderd
op
12
mei
ie
Antwerpen,
na
digen er niet in geslaagd zijn het nodige
Intussen stellen er zich voor de midden- andere kringen niet geslaagd zijn of uitge- patrimonium op te bouwen of in stand te een onderzoek van kei vraagstuk van de
stand zeer moeilijke problemen, waaraan stoten werden.
houden, doorheen de wisselvalligheden van militaire
dienstpliclit
Als .wij voorstanders zijn van een vestieen spoedige oplossing moet worden gegeeen uiterst beweeglijk en bewogen econogingswet
dan
is
het
vóór
alles
om
stilaan
ven en waarvan wij hierna de voornaamste
stelt de dubbelzinnigheid
aan de kaak
misch leven der laatste decennia, kan niet
aanhalen, die de laatste Nationale studie- het gebrek a a n vak- en commerciële be- geloochend worden. Het is bijgevolg onbe- van de Belgische
Socialistische
Partij,
kwaamheid a a n te vullen.
dagen werden voorgedragen :
twistbaar dat de optimale voorwaarden, no- die langs de ene kant haar jongeren
de
Verheffing van het peil van de midden- dig om de zelfstandige toe te laten zijn doel
HET FISCALE PROBLEEM :
Iwaalj
maanden
als
programmapunt
laat
Het grootste beletsel voor een werkelijke stand is voor ons h e t hoofddoel van de wet. te bereiken, niet meer vervuld zijn.
voordragen,
aan de andere kant
echter
Het beroep niet afsluiten, m a a r het opontplooiing van de middenstandszaak ligt
Sommigen menen d a t de voornaamste door de regering de achttien maanden in
eenzetten
voor
alle
bekwame
elementen
:
in ons huidig belastingstelsel. Deze sektor
dat is het wat wij willen : het huidige wets- oorzaak daarvan gelegen is in het steeds stand noudt;
viel tot nog toe teveel buiten onze invloedontwerp geeft ons geen volledige voldoe- meer teloorgaan van de vrijheidsprincipes,
sfeer, omdat wij er ons hebben mee vergeis er van overtuigd dat in het licht van
ning. Wij zijn echter van mening dat door de steeds meer verdergaande staatsinmennoegd deze of gene fiscale wet of gelijkamendering in de Senaat, de gebreken kun- ging in h e t ekonomisch leven, wat de fis- de technische ontwikkeling
en van de poliaardige beschikking te bestrijden. Als we nen verholpen worden.
kale druk verzwaart, in de onredelijk en tieke toestand in Europa een dienstplicht
ergens te negatief zijn gebleven, dan is het
De vestigingswetgeving behoort niet tot steeds groter wordende eisen die door som- van twaalf maanden ruimschoots
voldoenwel op dit terrein.
het
domein van de beroepsverenigingen al- mige kategorieën van burgers a a n de Staat de is,
Op fiscaal gebied levert de overheidspoligesteld worden.
tiek in ons land tal van hindernissen op, die leen. De interprofessionnele organisatie
stelt de regering verantwoordelijk
voor
moet een controlerende invloed uitoefenen.
Deze wantoestanden, die a a n de ene kant,
in het belang van de kleine- en middelmatide
voedingsbasis
zelf
van
het
familiaal
de
grote
schade
aan
de
ekonomie
van
het
ge ondernemer moeten opgeruimd worden. DE HERVORMING VAN HET HANDELSpatrimonium steriel maken en, a a n de a n - land, voor de niet gemotiveerde
REGISTER
militaire
Twee zaken dienen wij met klem te verIedereen is het ertover eens d a t de huidige dere kant, door hun storende invloed op de uitgaven en voor het onverantwoord
dedigen : in de eerste plaats, en vooral, een
tijdwetgeving inzake het Handelsregister, die stabiliteit van de munt, het bestaande pagezond klimaat.
verlies
van
onze
huidige
soldaten
door
de
trimonium ondermijnen, dienen zo vlug
Gedurende de laatste 15 j a a r verkondigde dateert van 1924 onvoldoende is. Een herverdere
vermindering
van
de
dienstplicht
mogelijk
opgeruimd
te
worden.
het grote publiek over de middenstand de vorming dringt zich op : trouwens, over dit
Daar volgens hen de gemeenschap, ver- om demagogische
redenen uit te stellen
valse myte als zou hard werken en daarbij punt bestaat er bijna eensgezindheid bij
persoonlijkt
door
de
Staat,
verantwoordegeheel
de
Middenstand.
Deze
hervorming
tot
aan
de
volgende
verkiezingen;
winst verwezenlijken niet alleen onredelijk
is even noodzakelijk als de vestigingswet. lijk is, is het ook de Staat die door aangem a a r tevens oneerlijk zijn.
klaagt de karakterloosheid
van de C.
De Hoge Raad heeft deze aangelegenheid paste middelen het evenwicht moet herGeen enkele maatschappij kan tot bloei
l'.P.
oppositie
aan,
die
haar
schuchtere
komen, indien niet in h a a r rangen het be- grondig onderzocht en een advies a a n de stellen.
reeds
Het ware echter verkeerd dit herstel na eis van de 15 maanden diensplicht
wustzijn leeft dat de mogelijkheid om wel- Heer Minister overgemaakt.
heeft;
Het lijkt ons onnodig en het is bovendien te streven door zulke middelen, die precies opgegeven
stand te kennen zowel individueel als collectief, alleen afhankelijk is van de wil om onmogelijk hier de gehele procedure van de oorzaken van de labiliteit zouden in de
beslist een kampanje
van
volksvoorhand werken.
vooruit te komen, en indien men niet bereid deze hervorming uiteen te zetten.
lichting
in
te
zetten
om
het
onverantNochtans moeten wij er op wijzen dat wij
is daarvoor hard te werken en risico's te
Het opleggen van een verplichte en eenwoord
gesol
met
onze
jongens
aan
te klaover
bepaalde
punten
van
mening
verschilaanvaarden.
zijdige vorm van sparen kan inderdaad leilen
met
het
wetsvoorstel
dat
in
de
Senaat
gen,
en
gaat
over
tot
de
agenda.
Het is treffend hoe meerdere « productiden tot sterilisatie van een nieuwe schijf
vity-teams », die n a a r Amerika getogen zijn werd ingediend.
van het patrimonium. Aldus zouden diegeHet handelsregister moet niet dienen om nen, die er nu niet meer in slagen dit laatom te gaan zien hoe het nu eigenlijk moet,
de mening uitspreken, dat de ondernemende ons enkele nieuwe, hinderlijke formaliteiten ste voldoende sterk op te bouwen, de moei- zijn van minder dan 20 j a a r en slechts
instelling bij de Amerikaanse arbeider één op de hals te schuiven. Het moet integen- lijkheden slechts zien toenemen en het ren- 22.652 tussen de 20 en de 25 jaar. M. a. w.
der belangrijkste verklaringsgronden biedt deel beschermen. Als wij aansturen op de dement van hun onderneming verminderen, het is zeker niet overdreven de ouderdom
hervorming is het o.m. om ons op afdoende als de stortingen hun vermogen zouden te van 25 j a a r te beschouwen als een normale
voor de hogere arbeidsproductiviteit.
minimum-leeftijd.
De arbeider moet streven naar positiever- wijze te beschermen tegen het «zwartwerk» boven gaan.
dat
een
echte
plaag
is
voor
de
middenstand.
Aan de andere kant wordt algemeen de
betering, als zelfstandige of als ondergeWaar het individu faalt of dreigt te faleeftijd
van 65 j a a r beschouwd als de penWelnu,
over
dit
punt
gewaagt
het
wetsvoorschikte. De kleine middenstand moet strelen, moet de gemeenschap optreden en door
ven n a a r uitbreiding. De grotere midden- stel niet. Deze zaken zijn echter door be- aangepaste middelen het bestaan van de sioen-leeftijd.
De Raad oordeelt bijgevolg eenparig dat
standsbedrijven moeten groothandels- en spreking te regelen.
enkeling beveiligen.
de normale loopbaan van een zelfstandige
industriële bedrijven voortbrengen. Iedere
valt tussen de leeftijd van 25 en 65 jaar,
groep moet gedurig-aan nieuwe toevoer
zegge 40 jaar.
krijgen van onder af. Wanneer dit streven
bestaat van hoog tot laag, kan dit doorstroDeze gegevens dus moeten als basis diemingsproces de wezenlijke voorwaarden
nen voor de te verrichten berekeningen,
scheppen om de voortdurende aanpassing
zowel voor de m a n n e n als voor de vrouwen.
der productie aan de steeds wisselende techAlleen zou gebeurlijk de leeftijd van 60
niek en behoeften, te verzekeren.
j a a r kunnen worden aanvaard voor de weduwrente.
Bij ons bestaat dit proces niet meer. De
drang n a a r hogerop is niet alleen verdwe4. — PENSIOEN WORDT BEPERKT TOT
nen, maar wordt door ons belastingssysteem
EEN MINIMUM
zeUs tegengewerkt. Wij mogen nog wel de
De H. R. meent d a t een pensioen van
risico's dragen, maar de winst wordt ons
18.000 F (waarde 1953) een passend minimisgund.
mum wordt. Hiertoe zou, volgens inlichtinEen tweede eis is de fiscale vereenvoudigen door actuarissen verstrekt wellicht een
ging. Wij lijden niet alleen onder de uiterst
bijdrage volstaan die draaglijk is en die niet
hoge fiscale aanslagen, maar meer nog onde totaliteit der spaarmiddelen opslorpt,
der de ingewikkeldheid van het systeem zelf.
zodat de normale en volledige ontwikkeling
Vooral de methode onzer belastingen
van de persoonlijkheid van de zelfstandige
biedt een bedenkelijke aanblik. De huidige
niet belemmerd wordt.
formaliteiten scheppen voor de kleine on5. — UNIFORM PENSIOEN EN FORFAIderneming (en dit zijn bijna allemaal midTAIRE BIJDRAGE
denstandsbedrijven) vele onzekerheden die
in feite elke vooruitgang stuiten.
Voor wat de bijdrage betreft (steeds op
Wij moeten positief te werk gaan en zelf
basis van een normale loopbaan van 40
met een durvend programma van fiscale
jaar, d.w.z. van 25 tot 65 j a a r ) is de Raad
vereenvoudiging voor de dag komen. Kunvan oordeel d a t ze forfaitair zou dienen te
zijn. Hij steunt daarvoor op de volgende
nen we dat bereiken en meteen een gunstig
argumenten.
klimaat scheppen dan zal de oplossing van DEBLNNE TERUG UIT NAPELS STAPTE MEE OP IN DE 1 MEI-STOET TE AALST
Ie toeschouwer tot 2de: Dat een afvaardiging uit Napels? .. Bijlange niet dat is onze
vele andere vraagstukken kinderwerk zijn.
a) voor h e t uniform pensioen van 18.000 F
Burgemeester aie daar mee opstapt!
DE VESTIGINGSWET
te verwerven na 40 jaar, is de bijdrage zó
Een tweede probleem is de vestigingsre- HET PENSIOEN VOOR DE ZELFSTANDIGE
Een van deze middelen is een passende dat zij voor iedereen draaglijk is. Men moet
geling.
Ik zal U niet vermoeien met voor U op- pensioenwetgeving, die a a n elke zelfstandi- immers aanvaarden d a t al diegenen die bij
De overgrote meerderheid van de mid- nieuw het gehele pensioenvraagstuk te ont- ge de verplichting zou opleggen zich te ver- het fiskaal beheer bekend staan als hebdenstand in ons land vraagt een vestigings- wikkelen. Dit is trouwens, in h e t kort bestek zekeren tegen de gevolgen van ouderdom en bende een te laag inkomen als zelfstandige,
wet. Zeker, ook hier zijn er voor- en tegen- mijner uiteenzetting, een onmogelijkheid.
vroegtijdige dood (weduwrente) volgens een zeker andere inkomsten hebben (bijv. als
standers. Meer voorstanders in het Vlaamse
loontrekkende).
Stippen wij alleen aan dat de huidige toe- methode, van overheidswege bepaald.
landsgedeelte dan in Wallonië, maar onge- stand ongezond is. Vandaag wil iedereen
Met 29 stemmen tegen 1, op 30 aanwezib) De forfaitaire bijdrage, los van h e t intwijfeld is er in het gehele land een meer- een Staatsbetrekking met een groot koste- gen, spreekt de Raad zich bijgevolg uit ten komen, vereenvoudigt in hoge mate de adderheid die een zekere « ordening » van het loos pensioen. De pensioenlast bedraagt nu voordele van het principe van een verplicht ministratie en maakt o.a. de tussenkomst
middenstandsbedrijf wenst.
reeds ruim 9 milliard.
en veralgemeend pensioenstelsel voor de van h e t beheer der belastingen overbodig.
De Kamer heeft reeds een ontwerp a a n In een nabije toekomst zal h e t gehele zelfstandige arbeiders, op de uitdrukkelijke
c) Elke vaststelling van de bijdrage in
genomen ; morgen kan de Senaat het be- vraagstuk moeten herzien worden.
voorwaarde, dat de modaliteiten hieronder verhouding tot het inkomen, m a a k t ze afkrachtigen. Het lijkt dan ook onnodig hier
Laten wij echter nu enkele woorden wij- vermeld, zouden verwezenlijkt worden.
hankelijk van de al te grote schommelingen
vandaag een hele uiteenzetting te houden den a a n het pensioen der zelfstandige ar- 2. — TOEPASSINGSGEBIED
waaraan dit laatste onderhevig is en ontover de vestigingswet.
beiders.
Alleen de ondernemingshoofden en h u n neemt aldus alle stabiliteit a a n dit stelseL
De tekst die de Kamer aangenomen heeft,
Herinneren wij er alleen aan dat wij on- medewerkers met fictief loon zullen aan de 6. — GEEN ETATISME
kan ons geen volledige voldoening schen- der geen enkele voorwaarde, het regeringswet worden onderworpen.
ken.
Wij aanvaarden evenmin een nationale
voorstel kunnen aanvaarden.
3. — NORMALE LOOPBAAN
kas
met Staatsinmenging. Integendeel zijn
Wij zijn voorstanders van een vestigingsDe Hoge Raad voor de Middenstand heeft
Uit de gegevens verzameld op grond van wij voorstanders van vrije kassen, met een
wet. Zeker, maar wij verklaren met klem gedurende vele maanden dit probleem grondat wij anderzijds t«gen een afgrendeling dig bestudeerd en heeft met algemeenheid de telling van 1947, blijkt dat op 749.081 zuinig beheer dat door de Staat mag geconzelfstandige arbeiders-ondernemingshoof- troleerd worden.
van het middenstandsbedrijf gekant zijn
van stemmen een advies uitgebracht, dat den (mannen en vrouwen) er slechts 4.704
- " - " " """^.- Lx.iscuiaiiii, uai uen ^mannen en vrouwen) er slechts 4.704
r r 11)
(vervolg in n
•
•
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Onze lezers schrijven

STUDENTENLEVEN
Het akademisch jaar is ongeveer ten einde. Nog slechts een « bijkomstigheid » of
« formaliteit » — zoals dat in studententaal
kan luiden — dient vervuld : de examens
afleggen. Ook dat zal voor een meerderheid
goed aflopen ! Maar de « grillen » van de
professoren zullen ook hier en daar de studenten gelegenheid geven h u n scheldwoordenschat te onderhouden of te verrijken.
Inmiddels mogen we in het algemeen op
een goed studentenjaar terugblikken. De
terugkeer tot het radikalisme heeft zich
verder doorgezet en zal wel crescendo gaan.
De laksheid van de zogezegde flaminganten
en de verdere miskenning en achteruitstelling van onze Vlaamse mens in dit unitair
land, waar Brusselaars en Walen nog steeds
de plak blijven zwaaien, zullen daar wel
voor zorgen. Ook de Volksunie hoopt volgend jaar daartoe bij te dragen door h a a r
propaganda om h e t Vlaamse vraagstuk
voor de studenten klaarder te stellen en
door de studenten in te lichten nopens de
oplossing, en de metode daartoe, die wij
noodzakelijk achten.
Wij verwachten weinig van de louter administratieve studentenorganisaties, die
zich door de « officiëlen » laten overpraten
om te zwijgen over de Vlaamse grieven,
zoals een V.V.S. en h a a r orgaan « Deze
Tijd •». Vernamen we niet dat onlangs onderhandelingen tussen het Oud-Studenten
Verbond .en deze heren afsprongen omdat
die studenten niets wensten te publiceren
wat de « Vlaamse grieven » betreft. Deze
struisvogelpolitiek is niet alleen dwaas, ze
is potsierlijk in een land waar de achteruitstelling van Vlaanderen de ogen uitsteekt. Dit wil echter niet zeggen dat wij
alle studenten, die in die organisatie zitten,
wensen te veroordelen. Wij hopen echter
dat zij al h u n krachten zullen inspannen
om deze stelling, hen na de oorlog opgedrongen door de vijanden van onze volksstrijd, zullen opgeven. Zoniet raken ze hopeloos in het slop.
Onze simpatie, ondanks de onvermijdelijke
tekorten eigen aan deze overgangstijd, gaat
in de eerste plaats naar die organisaties —
overigens zowel te Leuven als te Gent veruit
de voornaamste en invloedrijkste —, waar
het Vlaams strijdbeginsel gehuldigd wordt
we bedoelen de twee Verbonden. Te Gent
werd preses Herman Soetaert opgevolgd
door Herwig De Jonghe, reeds voorzitter
vorig jaar, te Leuven werd Werner Engels
verkozen als opvolger van J a n Flamey, terwijl Lode Verhaeghe tot nieuw hoofdredakteur van « Ons Leven » aangesteld werd in
opvolging van Rik Vandekerckhove. Jos
Mees blijft voorzitter van het Senioren
Konvent.
ONS VERBOND
In het jongste nummer van « Ons Verbond » vonden we een uitstekend interview
met Filip de Pillecijn, ter gelegenheid van
zijn 65 jaar. Dr. Goossenaerts, geeft gedokumenteerd en geestig (hem al ooit anders
geweten ?) een tweede artikel « Uit de Wordingsgeschiedenis van de Vlaamse Universiteit ». Het zou een uitstekend nummer geweest zijn, indien er geen kort artikel — al
is het onder « vrije tribune » — bij was van
Theo Lefèvre, Theo is een oud Gé-man, de
potsierlijkste en verfoeilijkste franskiljonse
studentensoort, die men zich indenken kan.
Zijn mentaliteit is in niets veranderd, getuige zijn proza. Zelfs zo de studenten hem
door zijn eigen bijdrage hadden willen belachelijk maken, dan nog hadden ze dat
nooit mogen doen. Zo ze een C.V.P.-er wensten aan het woord te laten, dan kunnen we
toch nog beter een lauw flamingant nemen
dan een onderduims konkelend franskiljon. Theo is een van die mensen, die zoveel
begrip voor de Vlaamse Beweging had, om
geen erger woord te gebruiken, dat hij vond
dat zijn oud-studiemakkers die twintig jaar
en meer kregen van de anti-Vlaamse
krijgsgerechten er nog erg goedkoop van af
kwamen ! En we hebben nog nooit van hem
vernomen dat hij zijn uitspraken betreurde, noch zien we van hem daden, die zijn
misdadige politiek tegenover zoveel kristelijk-Vlaamse gezinnen goed maakt. Dit dan
wat zijn houding op kristelijk of zuiver
menselijk plan aangaat. Over zijn houding
op het gebied van de Vlaamse Beweging
gaan we er het zwijgen m a a r aan toe doen.
Aan de vruchten kent men de boom. En de
ezelsoren steken ook onder zijn voorzittershoed uit. Hij is daarbij nog zo cinisch van
als titel voor zijn artikel een tekst van Rodenbach te gebruiken « Sa knapen, 't hoofd
omhoog ! », wat gelijk staat met een profanatie.
Wat Theo te vertellen weet ? Hij moet
ergens een tekst gelezen hebben dat de n e gentiende eeuw eindigt in 1914 en dat de
twintigste begint in 1945 met de atoombom
en hij dist dat de studenten op als persoon-

lijke wijsheid. Verder de gebruikelijke onzin — stijl « Nieuwe Gids » 1946 — dat de
studenten niet in het spoor mogen lopen
van de vooroorlogse generatie. De oudnieuw-lichter weet wel waarom. De studenten van zijn tijd hebben zijn volksverraad
— in de volle betekenis van hetwoord —
reeds lang doorzien. Zo lastig is het trouwens niet !
We wensen onze Gentse studenten, die
ons nauw aan het h a r t liggen, in het vervolg op dat p u n t betere inspiratie. Dat ze
Theo op een debatavond zouden uitnodigen,
waar ze hem eens flink zouden uitkleden,
dat gaat er bij ons nog in, m a a r een artikel
in het blad, naast een interview met de Pillecijn, dat vloekt en vertoont duidelijk een
gemis aan lijn. Wat ons erg spijt. « Het Verbond » had toch sinds enkele jaren betere
tradities ?
ONS LEVEN
Het bizonder Rodenbachnummer van
« Ons Leven » is een gelukkige uitgave, die
mede het Verbondjaar '55-'56 zal blijven
kenmerken.
Veel kritiek is erop niet uit te brengen.
Wel hadden we graag een artikel van Dr.
Filip de Pillecijn — toch een goed Rodenbachkenner en medeprodukt van de Blauwvoeterie — erin gevonden en ook een beknopt overzicht van hetgeen vroeger aan
waardevols over Rodenbach geschreven
werd, zo onder meer door Cyriel Verschaeve
(dit wordt wel goedgemaakt door het
prachtig artikel van Drs. Jaak De Meester,
«Cyriel Verschaeve en de Blauwvoeterie» en
door Wies Moens (al was het maar om zijn
meesterlijk artikel « Rodenbach en Wij »
In de « Gentsche Studenten Almanak voor
het j a a r 1931 » aan de vergetelheid te ontrukken). Maar kom iets nog enigszins anders of uitgebreider wensen kan men altijd.
We willen echter allerminst iets afdoen
aan de grote waarde van dit bizonder Rodenbachnummer m e t artikels van Drs.
Maurits Coppieters, Drs. Jaak De Meester,
Dr. Michiel Vandekerkhove, Pater V. Walgrave en Dr. Leo Wouters. Dit bizonder
n u m m e r zal er in grote mate toe bijdragen
de studenten een juister begrip over de
Vlaamse Beweging en h a a r geschiedenis bij
te brengen. De meeste schrijvers in dit
nummer zijn bekenden uit de huidige
Vlaamse Beweging. Een bizonder woord van
lof wensen we echter uit te spreken voor
de jongste medewerker Drs. J a a k De Meester om zijn uitvoerige bijdrage, die en voor
de kennis van Verschaeve en voor de geschiedenis van de Vlaamse Beweging van
groot belang is. Na de enkele neerhalende
artikels in de laatste maanden over Verschaeve geschreven komt dit artikel, na
zijn bijdrage in de volledige werken
van Verschaeve, net op tijd om verdere
overdrijvingen stop te zetten. Ook de
tweede bijdrage van Dr. Michiel Vandekerckhove « Is Rodenbach nog aktueel ? » kan vele studenten de betrekkelijkheid van de kritiek over vroegere figuren
leren inzien en hen de kritiek op de eigen
moderne zienswijze bijbrengen.
Gelukkig was de opvatting van de studenten om belangrijke passages uit redevoeringen en artikels van Rodenbach zelf
aan te halen, zodat men de Volkse strijder
zelf aan het woord hoort.
Op een bijkomend p u n t wensen we toch
even terug te komen en wel daar waar een
paar schrijvers klaarblijkelijk de uitspraak
van Rodenbach dat « alle baten helpen »
voor de uitbouw van de Vlaamse Beweging
niet betrekkelijk maar als iets volstrekts
verklaren. Voorzeker is het juist dat gelijk
welke werking voor Vlaanderen, ook de
meest minimalistische baat bijbrengt. De
verklaring wordt echter onjuist wanneer
men de dingen uit h u n juist perspektief
rukt. Er zijn van alle soorten soldaten en
troepen in de strijd. Er is echter een verschil in hoedanigheid en rendering. Het zijn
de radikalen in de Vlaamse Beweging, die
veruit de grootste taak op zich genomen en
uitgevoerd hebben en dat zal ook in de onmiddellijke toekomst zo zijn. En of Rodenbach dit inzag !
Wanneer zijn vrienden meer het letterkundige op de voorgrond wilden plaatsen in
plaats van de Vlaamse volksstrijd heeft Rodenbach niet geaarzeld zich van « Het Pennoen » af te scheiden en « Het Nieuwe Pennoen » te stichten. Hij was zeker geen m a niak van de « eenheid » m a a r zag met profetische blik dat alleen een gezond maar
gedurfd radikalisme voor Vlaanderen de
redding was.
Ook was Rodenbach niet ingenomen met
alles wat zich Vlaamsgezind noemde. Hij
vond het traditioneel geleuter over Vlaanderen veel te braafjes. En tegen de flaming a n t e n ] van zijn tijd ging hij geducht te
keer. Zo lezen we in een voordracht: «Wanneer Vlaanderen zoo diep vervallen was, dat

het heel zijn verleden vergeten had, uit de
overmaat van schande schept het wederwerk een krachtig herleven onder n a a m van
Vlaamsche Beweging... Zij liep uiteen en
ontaardde. Nu verkwikt ze een nieuw herleven door de jeugd, de Vlaamse Knapenschap, met oog en zin op de Burschenschaft,
die Duitschland redde ».
De zin « Zij liep uiteen en ontaardde »
laat aan duidelijkheid niets te wensen over.
Rodenbach duldde ook niet dat men misbruik maakte van de n a a m Vlaamsgezind.
Ook tegen deze farizeeërs ging hij heftig te
keer.
Zo schreef hij in « Het Pennoen » :
— « D e Staat is vijand van het Vlaams.
Het volk als massa is onverschillig. De politiek roept in het algemeen in de Vlaamsche gewesten al beide kanten : leve het
Vlaamsch.
Doch !
Zijn de Geuzen voor het Vlaamsch ?
Neen zij. Zij spelen komedie.
Zijn de katholieken voor het Vlaamsch ?
Neen zij. Zij spelen komedie. »
Er waren toen slechts liberalen en katolieken, die ons volk wilden doen geloven dat
ook zij Vlaamsgezind waren. Thans zou Rodenbach er de socialisten bijvoegen.
Wij menen dus dat men in de samenwerking van alle Vlaamse krachten de onbetrouwbaren, profiteurs en komedianten
moet uitschakelen. Is een. Dat men aan iedereen de plaats moet geven die hem toekomt, m a a r dat we vooreerst moeten bekommerd zijn zoveel mogelijk radikalen te
kweken. Is twee.
Dat is de geest van Rodenbach omdat hij
verstandig genoeg was om in te zien dat het
slechts op die wijze kon gaan. Wars van alle
komedie en dubbelzinnigheid en vooral radikaal, de alomvattende strijd voor Vlaanderen.
Het zou ons spijten moest deze reaktie, die op een paar bijkomstigheden slaat,
bij onze lezer de indruk zou wekken dat er
veel kritiek op de bijdragen in « Ons Leven » zou zijn. Verre van. Wij menen integendeel dat dit nummer het beste is dat na
de oorlog te Leuven verschenen is en dat het
ontzettend veel kan bijdragen om de gezonde Vlaams-nationale geest bij de studenten
verder ingang te doen vinden.
De redaktie van « Ons Leven » verdient
alle lof. De keuze van de teksten van Rodenbach alleen is trouwens zo dat alle misverstand over hem uitgeschakeld wordt. We
wensten alleen maar een belangrijke uitspraak van Rodenbach in het licht van a n dere uitspraken relatief en duidelijk te stellen. Wat in deze tijd van verwarring nodig
is.

BEWEGINGSLEVEN
KADER- EN SPREKERSSCHOOL
BRUSSEL : 2e en 3e les onderscheidenjk
op zaterdag 26 mei en zaterdag 9 juni telkens te 15 u. 30.
HASSELT : In de tweede helft van juni
zal de eerste les voor de kader- en sprekersschool Limburg te Hasselt gegeven worden.

KADERVERGADERING HASSELT
Zaterdag: 19 mei te 19 uur.
Hotel « Warson » Stationstraat.

ANTWERPEN
: 15
JULI
GROTE
FEDERALISCHE
VERGADERING
Als sprekers werden door het hoofdbestuur aangeduid :
Dhr. MATTHEYSSENS
Mr. WAGEMANS
Mr. VAN DER ELST
Drs. WIM JORISSEN.

ZOTTEGEM
RODENBACHVIERING
op zondag 27 mei.
Ingericht door de Kulturele Kring,
Davidsfonds - V.T.B. - V.A.B.
20 uur Groot Avondfeest op de Markt.

DE VOLKSUNIE

Antwoord aan DE STANDAARD naar a a n leiding van zijn allerlaatste smeekbede
aan het adres der Brussels-Waalse C.V.P.vleugel.
Geachte Redaktie,
Met de aanvang van uw « Feiten en Beschouwingen » van 30 april onder de titel
« De afbraak van de repressie weer in het
nieuws » kan ik akkoord gaan. Het heeft
ook mij onaangenaam getroffen dat de Engelse Labour-prominenten slechts voor hun
partijgenoten amnestie vroegen bij het bezoek van B. en K. aan Engeland. Wij dachten dat de Labour-party minder sectair was
dan onze bloedeigen socialisten ! Dat is dan
weeral een illusie minder. Wij weten nu dat
ze dezelfde realpolitiek voeren als bijv. de
socialisten en liberalen bij ons, die er na de
eerste bevrijdingsroes wel hebben voor gezorgd dat hun door de repressie getroffen
kiesvee spoedig werd witgewassen. Dit in
flagrante tegenstelling met onze katholieken die h u n geloofsgenoten gewoonweg lieten stikken.
Ik vind het echter een grove leugen in
uw artikel te willen beweren dat de C.V.P.
inzake repressie de minst slechte der 3 partijen is. Het is integendeel precies andersom. Van de socialisten en de liberalen, die
zich alleen op zeer vage « humanistische »
principes beroepen, kon men niet veel verwachten n a d a t ze hun eigen schapen h a d den gered. De carentie van de C.V.P. daarentegen is, omwille van de kristelijke vlag
waarmee ze h a a r lading wil dekken, dubbel
misdadig.
Om te besluiten smeekt U, naïeve (of
moedwillige !) Standaard, voor de zoveelste
maal de Waalse vleugel in de C.V.P. duidelijk stelling te kiezen, in heel deze aangelegenheid. Dit antwoord werd toch reeds
voldoende gegeven gedurende het 4-jarige
homogene C.V.P.-bewind. En voor we nog
mocht twijfelen, verwijzen we n a a r het van
h a a t druipend stukje in de « Libre Belgique » n a a r aanleiding van de Pater-Callewaert-hulde te Gent. Darin lezen we o.a.
« Cette manifestation nous parait pour Ie
moins inopportune. Prévenu de propagande
pour l'ennemi pendant l'occupation, l'intéressé fut condamné a 12 ans de prison. Au
cours de la guerre, il était resté en relations
étroites avec les milieux flamingants de
genre « activistes » et avait exercé une influence nefaste sur la jeunesse. » Kan het
duidelijker ? De Brussels-Waalse C.V.P.bloedhonden van de « Libre »-clan vinden
het alleen jammer dat nog niet meer van
die <
' sales boches » werden neergekogeld.
Tenslotte wil ik hier nog een zeer delikate
kwestie aansnijden. U schrijft in bovengenoemd artikel o.a. ook : « Dat bewijst dat
we hier in W. Europa nog altijd zeer ziek
zijn en dat kardinalen, bisschoppen, priesters, kloosterlingen en gelovigen nog niet
kunnen rekenen op een belangstelling van
de Westerse « demokraten ». Volledig akkoord, maar we hebben helaas in ons land
niet eens kunnen rekenen op de Hogere
Geestelijkheid om een einde te stellen aan
die vloed van misdaden en ongerechtigheden die hier in n a a m van de zogezegde vaderlandsliefde tegen de Vlaamse « collaborateurs » werd ontketend. Onze Kerkelijke
Hoogwaardigheidsbekleders zijn b m n e n s huis (wie durft er aan te twijfelen) wel
100 % gewonnen voor kristelijke verzoening
en vergeving. Maar dit heeft de getroffenen
zeer weinig gebaat en talrijk zijn die h e t
betreuren dat de Kerk nooit officieel is tussen gekomen om mildheid en rechtvaardigheid te pleiten. Zopas heb ik het testament
van Theo Brouns gelezen. Hoe is het mogelijk dat kristenen van dit formaat zonder
het geringste kerkelijke protest worden vermoord ? Ik ken mensen die herhaaldelijk
over dit probleem n a a r het Aarsbisdom of
h u n eigen Bisdom schreven zonder a n t woord op h u n moeilijkheden te ontvangen.
Zou men door een klare positiebepaling niet
veel verwarring en geloofsafval hebben
kunnen vermijden ? Het is toch onzin de
gewone m a n hieromtrent in het duister
te laten tasten.
Een diep-ontgoocheld katholiek.
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