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Het Lot der Onderdrukte Volken. 1 D E R E G E R I N G
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Waar onze a a n d a c h t hoofdzakelijk gericht is op de verdediging van onze Vlaamse volksbelangen en dus op de problemen
vian binnenlandse politiek wordt in ons
blad weinig geschreven over de internationale gebeurtenissen. Het is trouwens
ook zo dat wij deze gebeurtenissen toch
niet kunnen beïnvloeden, waar zelfs de
Belgische buitenlandse politiek in a n t i Vlaamse handen is en ontsnapt aan de invloed der Vlamingen. Dit wil daarom niet
zeggen dat wij geen belangstelling zouden
hebben voor wat er in de wereld gebeurt
en dat wij geen eigen standpunt zouden
innemen tegenover dit gebeuren.
Naar aanleiding van de opstand der onderdrukte volken in de wereld is het nuttig ons standpunt eens toe te lichten. Laat
ons echter beginnen met een vaststelling :
het is merkwaardig hoe de verontwaardiging in de wereldpers eenzijdig is en gedirigeerd. Hoe buitengewoon heftig en algemeen is deze verontwaardiging niet geweest wanneer het er om ging de Duitsers
aan te klagen voor het wereldgeweten.
Heftig en algemeen is bvb. ook de verontwaardiging in de pers wanneer in de V.S.A.
een paar joodse spionnen veroordeeld worden. Dezelfde pers vertoont echter geen
spoor van verontwaardiging wanneer de
Engelsen op brutale en barbaarse wijze
hu:i imperiale be!f.-^en verdedigen daarbij bisschoppen en geestelijken aanhouden
en deporteren, mensen opknopen en volken
tegen hun wil in onderdrukken. Ook aan
de Fransen is blijkbaar alles geoorloofd.
Zij mogen moorden, branden, plunderen,
de rechten van de mens met de voeten treden, gruweldaden plegen en terreur uitoefenen. Van verontwaardiging geen spoor...
want het gebeurt allemaal ter verdediging
van... «la Civilisation», en de weerstanders
die h u n leven op het spel zetten van h u n
onderdrukt volk zijn deze maal geen helden, maar vulgaire bandieten. Waar blijven de simpatiebetuigingen van onze weerstanders voor die weerstanders ?
Ondertussen worden de blanken en vooral de Europeanen hatelijk gemaakt door
het egoïstisch optreden van Engelsen en
Fransen die sedert 1945 praktisch niet opgehouden hebben oorlog te voeren tegen
onderdrukte volken. Dat onze minister van
buitenlandse zaken iedere gelegenheid
aangrijpt om het de wereld duidelijk te
maken dat België aan de zijde staat van
Frankrijk en Engeland, zelfs wanneer er
met vuur gespeeld wordt zoals in het geval van de Suezkwestie, is bizonder pijnlijk.
Omdat het ook in onze naam gebeurt.
Betreurenswaardig en diep-tragisch is
ook het lot der onderdrukte volken in het
machtsgebied der Sovjets. Daar kan niet
genoeg de nadruk op gelegd worden, omdat
men het wel eens schijnt te vergeten ten
overstaan van de doodse stilte die in deze
landen heerst om slechts af en toe door
een wanhopige, opstandige beweging verbroken te worden die in bloed gesmoord
wordt.
Het is dan ook een schande dat gewag
gemaakt wordt van de « vriendschappelijke » betrekkingen tussen België en de
USSR. Wij kunnen alleen «correcte» beü-ekkingen aanvaarden, m a a r niet meer.
Wij keuren de reizen naar Moskou scherp
af. Is het niet tragisch te noemen dat Van
Acker en Spaak te Moskou banketeren terwijl op het zelfde ogenblik de sovjet-soldaten in Hongarije een wanhopige opstandspoging van dit verdrukte volk in
bloed willen smoren. Wie zal bij dit vertoon geen gevoel van walg voelen opkomen wanneer hij daarbij denkt aan de
grote redevoeringen van Spaak met de pat«tische oproepen tot verdediging van de
Westerse en kristelijke beschaving... Deze
« staatslieden » hebben klaarblijkelijk geen
greintje eergevoel of zelfrespect meer.

nationaliómiz^)

Tragi-komisch moeten wij de houding
noemen van kamervoorzitter Kamiel Huysmans, n a a r aanleiding van zijn reis naar
rood China. Zijn verklaringen zijn niet alleen een verloochening van de Westerse
demokratische beginselen, m a a r een zware
belediging voor de duizenden vermoorde
en verdreven missionarissen en kristenen.
Het is niet alleen aanstootgevend, maar
wansmakelijk. Het is onaanvaardbaar dat
deze m a n als voorzitter van de kamer fungeert zonder scherp protest. Waar blijft
echter de reaktie van de C.V.P. ?
In n a a m van de waarheid en de morele
normen protesteren wij ten scherpste tegen
de gedragingen en de verklaringen van Van
Acker, Spaak, Huysmans en es.
Wij staan op het standpunt van de eerbied voor de volksnationaliteiten, wij veriwerpen iedere vorm van onderdrukking
van een volk door een ander volk. Al onze

Kwakzalvers kunnen een tijd lang het
gewone volk bedotten, hun bedrog komt
echter na een zekere tijd aan het licht.
We hebben onze Brugse Aziel nooit a n ders kunnen beschouwen dan als een kwakzalver, die met kunstgrepen een tijd lang
de gewone man kan misleiden m a a r die
uiteindelijk geen raad meer weet omdat
liij in de grond niets kent.
Reeds anderhalf jaar geleden was zijn
regering verloren indien de C.V.P. de
schoolstrijd door het nationalistisch Vlaanderen in het juiste spoor geleid, het spoor
van de zelfbestuur-idee, niet had stopgezet omdat de finantiële machten deze onvermijdelijke logische uitgroei vreesden en
omdat ook de hogere geestelijkheid het
gezond nieuwe nog niet aandurfde. Gelijk zij zich pas twintig j a a r te laat aan de
sociale ontwikkeling aanpasten zo zullen
ze dat ook pas 20 j a a r te laat voor het volkerenvraagstuk in dit land doen.

LEi-EVRE : Aan de eendracht en de uithoudings kracht van de troepen kan er thans na Lanaken niet
meer getwijfeld worden evenmin kan er getwijfeld worden aan de beslistheid vaiy de leiders de strijd
onverminderd voort te zetten NU EENS OP EEN
VERBORGEN WIJZE, dan weer op een spectaculaire
.'

simpatie gaat n a a r de volken die strijden
voor h u n bevrijding van vreemde overheersers. Zij gaat ook n a a r de Algerijnse leiders die op een zo valse, onfaire wijze door
de Fransen aangehouden werden. Het zijn
moedige m a n n e n die bewezen hebben dat
zij bereid zijn h u n leven en h u n bezit op
het spel te zetten voor de verdediging van
hun volksbelangen. Wij klagen ook de
schijnheilige houding aan van de triestige
heerschappen die alleen verontwaardigd
doen wanneer het in hun kraam past, doch
beide ogen sluiten en zwijgen als vermoord
wanneer dit gemakkelijker is... Dergelijke
houding is vooral « kristenen » onwaardig.
Wij altans willen klare en duidelijke taal
spreken. In het licht van de gebeurtenissen in Hongarije gaan onze gedachten en
onze gevoelens van simpatie n a a r alle onderdrukte volken, doch niet n a a r de verdrukkers. Wie ze ook zijn.
De gebeurtenissen in Polen en in Hongarije hebben bewezen dat het nationalisme
der volkeren nog steeds de sterkste kracht
is in de geschiedenis.
Wij hopen dat deze voorbeelden ook bij
ons volk een weerklank zullen vinden en
dat ook Vlaanderen het volksnationalisme,
het Vlaams-nationalisme in sterkte en
kracht zal toenemen. Opdat een einde zou
gemaakt worden aan de minderwaardige
positie waarin ons volk gehouden wordt
door een volksvreemde staat en onvlaamse
partijen.

KRAAKT.

Na die eerste fenomenale blunder van
de regering, die de C.V.P. niet wilde benutten om het linkse schip in de grond te
boren, heeft Van Acker zijn schuit verder
gevoerd. In de ekonomisch-sociale storm,
die t h a n s opgestoken is, ligt het linkse
schip weer gestrand.
De regering van kwakzalver Van Acker
treft alleen alle schuld. Hij heeft aan het
land de indruk willen geven dat alles opperbest ging onder deze linkse regering en
dat er geen einde kwam aan de welvaart.
En al kwam de toren van Babel-Anseele er
niet dan toch hebben zij door hun grootscheeps mislukte politiek van openbare
werken (gelijk het past hoofdzakelijk in
uitvoering te Brussel), door hun verhoging van slachttaksen en andere en door
hun onverantwoordelijke en misdadige
mijnpolitiek, die hen rechtstreeks verantwoordelijk maakte voor Marcinelle en de
gevolgen daarvan, een storm op de ha(s
gehaald waarbij zij het stuur van het regeringsschip gebroken hebben.
Het was een koud kunstje van de regering om t h a n s de schuld van de eigen
dwaasheden op de middenstand te stoten.
Alleen hebben ze zich misrekend in de
rsaktie van de middenstand. Die blijkt
niet bereid als zondebok de woestijn ingestuurd te worden.
^ Sommige schijnen verwonderd dat in een
regering waarin de liberalen zitten de middenstand als zondebok te zien dienst doen.
Zij begrijpen nog niet dat het liberalisme
de partij is van de Waalse en Brusselse
grootindustrie en dat de middenstand h a a r
vrij onverschillig laat. Kwamen de Brusselse liberalen in hun «studiekommissies» niet
tot het besluit dat de grootwarenhuizen
dringend moesten uitgebreid en vermenigvuldigd worden! Men voert niet zonder verplichtingen zijn propaganda met het geld
van de grootindustrie en van de grootwarenhuizen. De middenstand heeft daarbij
het groot ongelijk van zijn belangen te willen vereenzelvigen met die van de grootindustrie. Deze laatste handelt rechtstreeks
met de sindikaten en t r a c h t er beste vrienden mee te zijn om het gelag te laten betalen door middenstanders en boeren.
Nochtans zijn de belangen van middenstander en boer niet tegengesteld aan die
van de arbeider. De arbeiders zijn h u n
voornaamste kliënteel. Waarom zouden zij
niet net zo goed onderhandelen met de
arbeiders als dat de geldmachten dit doen?
Wanneer zij in h u n groep solidair zijn
staan ze sterker dan de geldmachten. De
Marxistische teorie van de noodzakelijke
klassenstrijd is niet juist. De volkse solidariteit van de maatschappelijke klassen
zou de nationale welvaart gevoelig verbeteren. Om het even of de volksvreemde
geldmachten er wat van h u n finantiële
veren moeten bij laten !

De linkse regering wist zich toen verloren wanneer het plan ontslag van alle kristelijke burgemeesters, provincieraadsleden
en parlementairen ware uitgevoerd. Het
land ware onregeerbaar geweest en nieuwe
verkiezingen onvermijdelijk. De drogredenen waarom het plan niet uitgevoerd werd
hielden geen steek. De linksen zouden dan
bij een volgende C.V.P. regering hetzelfde
gedaan hebben
Net alsof ze t h a n s zullen
aarzelen ! Zij doen het toch. Zij organiseren toch het verzet in Wallonië tot de
Hoe dan ook, de kolenverdelers en de
C.V.P. de vlag strijkt. Op die wijze blijven beenhouwers hebben reeds hun tanden lawij in Vlaanderen altijd gedoemd om te ten zien en wie in dit land zijn tanden laat
verliezen. Slechts de logische aanpassing zien heeft het spel reeds ongeveer gewonvan ons staatsbestuur aan de tweeledig- nen.
heid van onze volkeren en van ons land
De loonstop n a de prijzenstijging is echkan de oplossing brengen, die zowel Vlaanter ook niet in goede aarde gevallen bij de
deren als Wallonië bevredigt. Het is de opsindikaten. Het A.C.V. zal deze enige gelossing die praktisch alle landen met ver- legenheid, die ze krijgt nu de C.V.P. in de
scheidenheid van volkeren gekozen heb- oppositie zit, niet ongebruikt laten en het
ben. En daar gaat het heel wat beter dan A.B.V.V. zo gewoon de eerste viool te spehier.
len in de arbeiderskringen, zal deze rol niet
kunnen afgeven, des te meer niet daar
velen van h a a r leden in geen geval de
Wat de agressie van Engeland en Frank- loonstop zullen aanvaarden en er zich een
rijk op Egypte betreft protesteren wij ten beweging onder hen aftekent om niet meer
scherpste tegen deze flagrante schending socialist te kiezen.
van het internationaal recht door twee roVan het begin af aan heeft deze rege- .
versstaten die het nog aandurven een imring en vooral de voorzitter van de sociaperialistische oorlog te ontketenen.
listische regering het opzet gehad het de
Waar blijft de verontwaardiging in de
C.V.P. betaald te zetten vier j a a r alleen te
belgische pers? Waarom durft de belgische regeren. Om prestigeredenen moest ook de
vertegenwoordiger in de Uno geen kleur
linkse regering het de volle tijd uithouden.
bekennen ? S c h a n d e !
(lees door blz 6)
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Grote Prijs «De Intellektueel»
Theo Lefevre Vooraan
in de rangschikking
Verbouwereerd scheen de hele pers 'n
week geleden toen ze de woorden aanhaalde uitgesproken
door het WaalsVlaams genie de Zondag tevoren te Lanaken!
((/fe moet de straatkalkers
gelukwensen,
moet de voorzitter van de C.V.P. hebben gezegd, de naam Collard op de wegen te hebben geschreven, nu kunnen
wij er onze voeten aan vegen». Is dit
niet schitterend gezegd? Zal ieder van
onze hrave plattelandsmensen daar geen
weken lang hebben van genoten?
Is het de lezers van ((De Volksunien
met opgevallen hoe dikwijls
meneer
Theo, wanneer hij geestig wil zijn, van
de aVoeten)) spreekt?
Iedereen herinnert zich nog zijn uitroep enkele maanden geleden naar premier Van Acker; uEerste minister van
mijn voeten,» had de fiere Gentenaar geroepen! Altijd weer die voeten!
ulmbecieh) had Van Acker terug gekaatst ! Wij geloven niet dat voor één
keer het ver mis was !
Zou mijnheer Theo Lefevre het de
volgende keer niet over een ander lichaamsdeel hebben? Altijd over die voeten begint toch ook eens tegen te steken!
Men kan toch niet alle dagen kip eten!
Wat moet de C.V.P. toch worden benijd om zo'n leider. Toen deze man te
Leuven, begin 56 het proces maakte van
het vooroorlogse Vlaams
nationalisme,
riep hij tot de Leuvense studenten. uDe
ondergang van deze partij was vooral te
wijten aan zijn onbekwame leiders, meest
semi-intellektuelen genre Leuridan!» Wij
gaan de dubbele intellektueel niet volgen op deze weg en alleen maar uitgalmen : De schitterende spirituele leider
van de C.V.P.
HEIL!

PEPERNOTEN
tiek heet. Vlaanderen was maar een
springplank en de onnozele flaminganten
hebben zich flink door hem laten misbruiken.
^Traditioneel
leider»! Wat
heeft de man gedaan sinds 1944, nu hij
geen nationalistische mededingers had ?
Het parlement voorgezeten, tal van eretekens verzameld en vette wedden opgestreken. Hij noemt dat waarschijnlijk
Vlaamse prestig,epolitiekl Maar Vlaanderen is ondertussen opnieuw achteruit
geboerd.
Reeds voltrekt zich echter de immanente straf. De man is reeds de geschiedenis ingetreden. Hij staat zo goed als zonder vrienden, ook in zijn eigen partij,
tenzij dan de enkele slipdragers, die hij
vooruitstoot omdat hij ze op zijn beurt
nodig heeft om zijn positie te versterken.
Willems, Rodenbach, De Raet worden geëerd als Vlaamse voormannen Van
Cauwelaert zal het nooit worden- Omdat
hij slechts zichzelf zocht is hij reeds vergeten, ook al leeft hij nog.

Onderlinge

verwijten.

De socialisten zijn kwaad omdat de C.
V. P. de huidige regering verwijt dat ze
de regering is van het dure leven, van de
sociale achteruitgang en van de ongeordende ekonomische politiek. De ((Volksgazet » antwoordt met het verwijt dat
de C. V. P. de regering was van de 24
maanden diensttijd en van de 300.000
werklozen. Beide groepen hebben gelijk
en daarom zijn we zo wel de ene als de
andere grondig beu. Daarom ook dat een
nieuwe faktor in de politiek, de Volksunie, zo noodzakelijk is.
Hubert Leynen vergeet zijn verleden.

Theo schrijft inleidingen.
Voor enkele maanden liet een zekere
Ch. Stubbe een boek verschijnen ((Zoeklicht op Rommels nederlaag ». Hij had
de gelukliige ingeving aan de C. V. P.voorzitter Theo Lefevre een woord vooraf voor dat boek te vragen.
Waaruit
blijkt dat niet alleen de Volksunie de
mening is toegedaan dat de heer Lefevre
de C. V. P. in de schoolstrijd naar de
nederlaag leidde. Hij heeft blijkbaar
reeds in ruime kring naam gemaakt als
deskundige... in nederlagen.
Sus, de traditionele leider
Er is begrijpelijker wijze heel wat aanmatiging bij de
oudrparlementsvoorzitter. De aanmatiging is een van zijn voornaamste kwaliteiten. Dat hij zich zelf bij
de (.draditionele» leiders van de Vlaamse
Beweging durft te rekenen is nogal kras.
Wel heeft hij in opdracht van de tweede
hogerschoolkommissie onder leiding van
Lodewijk De Raet overal mogen spreken samen met Huysmans en Franck —
ook traditionele leiders! — maar leider is
hij nooit geweest. Zelfs voor 1914 niet
toen hij reeds zijn ware aard liet kennen
wanneer hij de bisschoppelijke brief van
1906 die het Nederlands ongeschikt verklaarde voor het hoger onderwijs verdedigde. Hij stond ongeveer alleen. Later
na 1918 was hij voor de Nolfbarak en tegen de volledig vernederlandste
Gentse
universiteit. Hij had ook een overwegend aandeel in het feit dat de meeste
taalwetten geen zin hebben, daar Van
Cauwelaert zich tegen de bestraffing bij
niet toepassing verzette.
Zijn enige bekommernis is altijd geweest zichzelf naar het voorplan te schuiven, wat in de ogen van onze politieke
knullen hier ten lande suksesrijke poli-

Hij is het produkt van een typisch C.
V. P. verkiezing. Als provinciale senatoren koos de Limburgse C.V.P. immers
hem, de oud-rexist, Custers ,de oud-V.
N. V.er en Knops, een echte socialist.
Alle drie doen ze hun kiezers eer aan !
Zij eten aan twee ruiven.
De jonge socialisten eisen de 12 maanden. Van Acker laat onze jongens nog
18 maanden kloppen tot aan de verkiezingen. Renard van het A-B-V.V.
valt
de Société Générale aan. De regering
Van Acker voert de politiek van de Société Générale en de socialisten betalen
net zo goed als de CV.Pers en liberalen,
hun verkiezingskampanjes
met het geld
van de Société Générale om de zware
industrie in Wallonië te houden en om
met zijn partij, de socialistische, een politiek te voeren ten bate van de WaalsBrussels zware industrie, eigendom van
de Société Générale, ten koste van de
Vlaamse kleine en middelgrote industrie,
middenstand en landbouw. Hij fnuikt
de levenskracht van het Vlaams bedrijf
zodat de lonen in Vlaanderen niet kunnen verhoogd worden. Hij beijvert zich
om Vlaanderen het land der werklozen
en mobielen te doen blijven want er moet
een reservaat zijn van arbeidskrachten
voor de Waalse industrie. Dat is de politiek van de racist Renard, die'onze mobielen in Wallonië het koeliewerk voorbehoudt. Het is dezelfde die sprak over
de « poten » van de Vlaamse werklieden
tijdens de koningskwestie.
Voor deze
dubbelzinnige, racistische rekel kruipen
de Vlaamse socialisten, die hun mond niet
durven openen voor de belangen van
onze, Vlaamse arbeiders wanneer het tegen de Brusselaars en Walen gaat. De
socialisten willen aan twee ruiven eten.
Kennen zij de geschiedenis niet van tussen twee stoelen zitten ?
De landbouwpolitiek.

wat vaker dan andere politiekers, C. V.
P.ers zeker niet uitgezonderd,
uitgestotenen of onrechtvaardig
behandelden
heeft durven helpen. Een groep mensen
schijnen echter daarop altijd uitzondering te maken en wel pastoors en missionarissen. Volgens Kamiel werden de
misionarissen in China niet vervolgd. Ze
kwamen naar Vlaanderen terug klaarblijkelijk omdat ze een voorwendsel gevonden hadden om het ginder af te slappen ! We hebben sterk de indruk dat
Kamiel hier een heel oude rekening uit
zijn mis dienaars tijd zoekt te vereffenen.

Hun haring braadt niet.
In de (( Volksgazet » worden de aanvaden tegen de kommunisten
hernomen
smds de ene sociaksttsche minister na de
andere met lege handen uit Moskou terugkeert. Wat zouden volle handen zijn?
Het uitscnakelen van de kommunistische
partij bij de verkiezingen. Dat wilden al
de socialisten ! Het Kremlin heeft echter
niet gebeten. Vandaar de socialistische
woede. Men moet weten dat de kommunisten op het nippertje hun tweede zetel
verloren te Luik en hun derde te Henegouwen. Dat ze dus nog moeilijk achteruit kunnen en met wat stemmenwinst gemakkelijk vooruit. Marcinelle gaf in het
rode Wallonië het socialisme een goede
knak- En nu hun reizen naar Moskou
niets opbrachten zullen de sossen er nog
bij verliezen. De kommunisten
kunnen
nu immers beweren dat de Kremlinhetrsers zo slecht niet zijn vermits onze sossen er met hen vriendschappelijke
kontakten op na houden.
Standaardmisleiding.
In Noord-ltalië wonen de Zuid-Tirolers, duitssprekend, die vechten voor zelfbestuur. De Italiaanse regering heeft in
hun gebied veel nieuwe industrie gesticht
maar terzeljdertijd er voor gezorgd dat
duizenden Italianen, bedienden en werklieden er inweken om zo de oorspronkelijke bevolking geleidelijk aan in de getalminderheid te dringen.
In een artikel in c De Standaard »
wordt deze politiek goedgekeurd omdat
men van de Italiaanse regering niet mag
verwachten dat zij die ontwikkeling zou
verhinderen! Net alsof de grond niet aan
de Zuid-Tirolers hoort! Het is toch hun
vader-(dand». En alsof de Zuid-Tirolers
hun eigen gebied niet zouden mogen beheren.
Welk Vlaams-nationalist kotst niet op
zulk proza en op zulke krant ?

De boeren vonden een nieuwe verdeDe vooroorlogse (( sclieurmaker », dodiger : uDe Sandaard». Deze krant verkumentenvervalser,
voormalig hoofdrewijt de liberalen thans de begroting voor
dakteur van de Rexistische krant <•<. De
landbouw met 25 miljoen in te krimpen.
Nieuwe Staat » is een doorwinterd poliDe liberalen zouden kunnen antwoorden
tieker geworden. Een toppunt van schijndat het toch nog altijd meer dan 100 milheiligheid ! In zijn
kultuurproletenkrant
joen meer is als ten tijde van de C. V. P.
(( Het Belang van Limburg » verwijt hij
Maar dit alles is gewauwel en kinderpraat
van Acker dat die naar Moskou trok. Dat
De 160.000 boerengezinnen in Vlaandewij dat Van Acker verwijten kan niemand
ren krijgen niet eens zoveel toelagen per
ons kwalijk nemen. A ziel moet daar niet
jaar als vier uitgeputte Waalse mijnen
gaan paraderen, waar alles wat ons dierin Hengouwen waar enkele
duizenden
baar is, gewurgd wordt.
vreemde arbeiders werken, die men geMaar ja tussen socialisten en kommu- makkelijk kan thuis laten. Dat was zo onnisme is er vaak geen groot verschil. Zo der de C.V.P., dat is zo onder de liberade kommunisten ook de socialisten niet len. Beide partijen, gelijk ook de sociauitroeiden daar waar ze baas zijn en dat listen voeren de politiek van de Waalse
lot alleen zouden voorbehouden voor ka- en Brusselse zwaarindustrie van de So- De reeks gaat voort.
tolieken en nationalisten, ze zouden ach- ciété Générale en de Vlaamse landbouw
Na Marokko, Algerië, Tunesië — de
terbaks het kommunisme toejuichen. Dat wordt daaraan opgeofferd bij in- en uit((
minder
ontwikkelde » volkeren — na
Spaak thans geen schrik meer heeft voor voerpoütiek.
Voor een degelijke land- Cyprus en het Saargebied hebben thans
Moskou bewijst de zoveelste maal wat bouwpoliiek gelijk voor nieuwe indusPolen en Hongarije — ook minder ontvoor eeri potsierlijke hansworst hij istriën in Vlaanderen zijn er miljarden no- wikkelde volkeren ? — hun nationale
Hubert Leynen ging echter zelf naar dig, die thans wel door Vlaams zweet verMoskou. Zogezegd om de aandacht te diend worden maar die in de brandkas- zelfstandigheid opgeëist. De linkse pers
vestigen op de rechten van de Katolie- en van de Brusselse en Waalse uitzuigers kijkt vruditeloos naast het vraagstuk
ken(!!) maar feitelijk omdat hij graag opgehoopt worden. Ook de ^Standaard» door alleen te spreken over de slechte
een verre reis maakt als ze maar niets steunt die politiek door gekamoufleerde stoffelijke omstandigheden. Lees de verklaringen van de opstandelingen.
Het
kost. Dat geeft meer aanzien in de Has- spandiensten aan de C.V.P.
gaat
vooral
tegen
het
Russisch
imperaseltse salonnetjes. Het lot van de gekerlisme vóór de nationale onafhankelijkheid.
kerde priesters en gelovigen achter het
Het is de triomf van het volksnationalisIJzeren Gordijn telt dan niet mee.
me. Wanneer ruimt Vlaanderen de Van
Zal het de lezer verwonderen dat deze
Ackers en Lefèvres, agenten van het
arrivist de Volksunie altijd op de gemeenBrussels-Waals imperialisme op ?
ste wijze bekampt heeft in zijn achterlijk
Goede voorbeelden worden genoeg
voddenblad. Langs de rug van Degrelle
gegeven.
kroop hij vooreerst omhoog. N a de oorKamiel is venijnig.
log hing hij zijn huik naar de wind en las
We hebben weinig simpatie voor de
de les aan zijn vroegere geestgenoten.
HERNIEUW NU
Orn in de C. V. P. senatorszetei te ge- socialistische dwaalleer en voor de poliUW ABONNEMENT
raken werd dan gedreigd oorlogsfoto's tieke praktijk van de socialisten. Ze hebABONNEER
NU
TOT EINDE '57 :
van Mr. Custers, thans zijn C.V.P. kol- ben echter een zeker dinamisme dat de
100 FR.
lega-senatior, te publiceren. En •« Het C. V. P. hen mag benijden. Huysmans
Stort op gironummer : 54.45.46
W. JORISSEN - BRUSSEL
Belang » zou de C. V. P. niet steunen is één van de weinige socialisten, die we
mogen lijden omdat hij dan toch heel zo Leynen er niet bij mocht !!!!
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VAN DE HAK OP DE TAK
LANDBOUW EN DE PRIJZENPOLITIEK

VAN DE REGERING

N a gedurende jaren een politiek van
ongebreidelde uitgaven gevoerd te hebben, heeft de regering in volle periode
van hoogkonjunktuur plots een politiek
van austeriteit ingeluid. D e prijzen van
het vlees en van de steenkolen werden
vastgelegd, de lonen geblokkeerd, een
afname van 1 0 % die werd voorzien op
de winsten boven de 5Ü0.00Ü frank.' A a n
de andere kant zullen zekere taksen verminderd worden, o.m. de slachttaks. T e n
slotte heeft de regering ook beloofd bezuiningen op haar eigen uitgaven.

hier aan toegevoegd dat 1955 een uitzonderlijk goed boerenjaar was. W a t zal het
dan zijn in 1956, dat voor onze landbouw
een bij uitstek rampzalig jaar is geweest.
W a n n e e r de arbeiders eisen dat zij
deel moeten hebben in de winsten van
de grootindustrie, winsten die zij m e e g e holpen hebben te realiseren, wat moeten
de landbouwers en tuinders dan wel zeggen, zij wier inkom'en maar steeds afbrokkelt, niettegenstaande al hun krachtinspanningen om de produktiviteit te verhogen en de kostprijs te verlagen.
J a r e n reeds brengt de landbouwer ofD e z e maatreg'elen die dhr Van Acker
getroffen heeft net voor hij met zijn ma- fers, het is nu voldoende. A a n andere
dam naar Moskou is vertrokken, hebben nu hetzelfde te doen.
heel wat beroering gebracht in alle midKONINKLIJKE
dens. Zij stelden niemand tevreden, t.t.z.
BELANGSTELLING
iedereen die er zich door getroffen voelt,
Ter gelegenheid van het Mozartjaar
protesteert.
heeft België een drietal speciale postzegels
D e g e n e n die het hardst protesteren uitgegeven. O p één dier postzegels figuzijn de vakbonden. Zij willen van geen reert de beeltenis van Koningin ElisaElisabeth,
loonstop weten en eisen bovendien dat beth, met als onderschrift :
de 10 % die afgenomen wordt op de wins- artium pairona, wat in onze moedertaal
ten van het kapitaal ten hunnen voordele betekent : Elisabeth, beschermevrouwe
zouden aangewend worden en niet g e - der kunsten. E e n zeer mooie benaming,
blokkeerd, zoals de reg-eringr het voorne- maar naar onze bescheiden mening een
mens is te doen. D e socialistische en kris- beetje eenzijdig. België is het beloofde
tene vakbonden zijn het op dit gebied land voor allerlei v r e e m d e toneel-, zangroerens eens.
en dansgroepen. Polen, Slovakken, J o D e landbouw werd voor eenmaal door den, Pakistanezen, Russen, enz. komen
deze regeringsmaatregelen niet recht- naar België en geven vertoningen die een
streeks getroffen. Dit wil echter niet zeg- groot succes oogsten en die dan over het
gen dat de boeren, wel te verstaan in- algemeen vereerd worden met de aanwepairodien de maatregelen doorgevoerd wor- zigheid van onze nationale Artium
na.
D
a
a
r
is
absoluut
niets
tegen
te
zegden, er de weerslag niet van zullen ondergen,
maar
we
hadden
dit
jaar
het
Rodenvinden. H e t vastleggen van de prijs van
het vlees zal ten slotte ook zijn invloed bachjaar; er hadden zo overal plechtighebben op de producentenprijs, dat is heden plaats, Gudrun werd ettelijke keonvermijdelijk. E n we vragen ons af wat ren o p g e v o e r d , maar voor deze manifeser van het seizoenkalender of het zoge- taties was er geen belangstelling van de
zegde landbouwkalender zal geworden ? koninklijke beschermvrouwe der kunsE r wordt niet o vergesproken, maar het ten. Moest het de andere Rodenbach g e is bijna zeker dat er hierop drukking uit- weest zijn, G e o r g e Rodenbach, die in
het F r a n s schreef, dan zou het wellicht
geoefend zal worden. Heeft de heer Rey,
anders geweest zijn, thans ging het maar
minister van ekonomische zaken niet verom een Vlaams dichter.
klaard dat iedereen, zonder onderscheid,
Vorige week werd te Brussel in het
offers zal moeten brengen, de producenParkteater Lucifer
opgevoerd door de
ten zoals de arbeiders, de detaillanten
Nederlandse Comedie. H e t was een zeer
zowel als de regering.
W e l k e offers de regering zal brengen hoogstaande kunstprestatie. H e l a a s ook
moeten we afwachten. E e n zaak weten Vondel vond geen belangstelling bij de
we echter reeds. O p het budget van land- Koninklijke beschermvrouwe der kunsbouw zal er 2 4 , 3 miljoen fr. bezuinigd en- M a a r komt er eerstdaags een Jood
worden. Dit heeft tenminste dhr Lefeb- of een Rus een koncert geven te Brussel,
vre, minister van L a n d b o u w , verklaard dan zal die belangstelling er wel zijn.
bij de bespreking van zijn begroting in V A N A C K E R E N S P A A K
de Senaatskommissie van de landbouw.
Zoals men weet bedraagt de begroting
1957 de som van 946.781.0Ö0 fr. Dit is
nog niet één percent van het totale bedrag van de landsbegroting die voor 1957
de 100 miljard frank overtreft.
Als men op de andere begrotingen in
dezelfde verhouding; besnoeit dan zal
men grosso modo tot een bezuiniging komen van ca 2 , 5 mjljard fr. Maar dit zijn
slechts gissingen, want hoe er zal bezuinigd worden op de andere budgetten is
nog niet geweten, landbouw is feitelijk
het eerste budget waarvan men het juiste
bezuinigingscijfer vernomen heeft.
N u gaan we niet te zeer piekeren op
die 2 4 , 3 miljoen. W a a r we wel willen op
drukken is dat het budget van landbouw,
alhoewel het de laatste jaren lichtjes verhoog-de, toch n o e steeds veel te lang blijft
om een degelijke landbouwpolitiek te
kunnen voeren.
E n om terug- te komen op de regeringsmaatregelen inzake de bestrijding van de
stijging der levensduurte, moet er nogmaals ten zeerste op gedrukt worden dat
de landbouw hierin onder geen enkel
voorwendsel m a g betrokken w o r d e n . .
D e toestand is zo reeds erbarmelijk
genoeg. In 1948 bedroeg de netto-opbrengst van de land- en tuinbouwbedrijven, voigens de gegevens van het Nationaal Instituut voor de Statistiek 2 1 miljard 878 miljoen. In 1955, steeds volgens dezelfde bron; was dit b e d r a g nog
21 miljard 215 miljoen fr. E n dan dient

IN R U S L A N D
Zoals men weet zijn m a a n d a g van vorig e week de heren Van Acker en S p a a k
naar Rusland afgereisd voor een officieel
bezoek. D e heer Van Acker is reeds terug, hij moet hier de zaak van de prijsstop komen arrangeren, maar hij was opgetogen over zijn bezoek en over de
schitterende en hartelijke
ontvangst.
O v e r de opstand in Budapest heeft hij
in Moskou niets vernomen, beweerde

hij...

BLOEDZUIGERS
KOEIJK^
Het Katoliek Vlaams Hoogstudentenverbond-Gent heeft dinsdag 16 oktober een
originele voordrachtavond georganizeerd :
Vlaamse ondergronders vertellen h u n Leed
en dat van h u n vrienden, aan jongelui die
opgroeien tussen porren, pinten en papieren.
Dergelijke avonden (leveren) meer op
dan officiële bezoeken aan bv. een moderne textielfabriek
Ontstellend wat die arbeiders daar vertelden ! Ontroerend te horen dat deze
werkslaven zich bijna gelaten neerleggen
bij de tragische omstandigheden waarin
zij werken.
VAKBOND EN PARTIJ
«De grafkelder van Marcinelle moest
reeds vóór 25 jaar wegens uitputting gesloten zijn» verzekerde inleider Drs M. Coppieters.
200.000 geéksploiteeide mobielen werken
ver van huis. Zij zijn het cement van la
Belgique, une et indivisible. Zij kweken
minderwaardigheidskompleksen en kinderen die met h u n bloed de aandelen van de
Waals-Brusselse
bankgieren
renderend
houden.
Vader Anseele zou, in zijn proletarische
periode, werk gemaakt hebben van dergelijke hemeltergende wantoestanden
Goddank hebben wij nog Guust Cool, L.
Major, Buset en generaal Theo Doenietz...
EEN PRIESTER-ARBEIDER
Eerw. Heer DE CTJBBER, ondeipastoor
van Mere, slaaft sinds 1938 onder de mobielen. Geen dus met een abonnement op
de «'Libre Belgique ».
Hij wist te vertellen dat de gemiddelde
Vlaamse arbeider wèl vatbaar en gevoelig
is voor het Vlaams-nationalisme (ZIJN
woorden !) Na de ramp te Marcinelle werd
spontaan gekalkt en geteerd door arbeiders
Zij eisten ZELFBESTUUR en ARBEID IN
VLAANDEREN.
J. S., de redakteur van HET VOLK, heeft
dat niet gehoord want zijn verslag zwijgt
over dat soort werk van die arbeiders. Onze
arbeiders worden dom gehouden, zei E H.
DE CUBBER. Bedoelde hij daarmee HET
VOLK waar sinds anderhalf jaar geen p a gina KUNST EN KULTUUR is verschenen?
Dacht hij aan het IJzerbedevaartkomitee,
lid SCHILDWAOHT die het nog niet nodig
heeft geoordeeld aan de arbeiders de wantoestanden kenbaar te maken. o.a. van de
Kon. Bibliotheek te Brussel?

VERVOER VAN DIEREN
Emiel van Cauwelaert, de flinke broer
van de slapende Schildwacht, interviewde
de mijnwerkers; de heren BOESSE, Albert
de Vleeschouwer en Roelant. Wat die sukkelaars daar vertelden was schrikwekkende waarheid.
De Heer VAN DEN BERGHE (van de K.
W. B.) zei dat deze wantoestanden vóór
augustus '56 reeds in RAAK (blad van de
K. W. B.) aangeklaagd zijn. Cool en Lefèvre lezen echter onvolkse, a-sociale p r a a t
als die van «La Libre Belgique»....
Nu nog worden mijnarbeiders in beestenwagens (trein) vervoerd. Juicht, Belgen, juicht ! Alleen l'amour sacrée pour la
patrie weerhoudt er ons van er petroleum
over te gieten en een lucifertje aan te strijken.

D e heer S p a a k is ginder gebleven. D e
heer S p a a k is minister van buitenlandse
zaken, en groot E u r o p e a a n en bovendien OOK DE e. V. P. ?
Tijdens die vergadering heeft een beeen goed A m e r i k a a n of liever een verdiende luidop de vraag gesteld waarom hij
kleefde vriend van de A m e r i k a n e n .
vóór 2 jaar voor de C.V.P. stemde. Hij was
Of de A m e r i k a n e n het nu echter zeer geërgerd omdat zijn partij hem een vlassen
zullen op prijs stellen dat S p a a k zich in baard had aangedaan. Hij vroeg zich af
Rusland laat feesten en rondleiden, ter- wat de heren volksvertegenwoordigers, C.
wijl de Russische troepen in Hongarije V.P.'ers en biefstuk-politikasuers van de
duizenden H o n g a r e n de eeuwigheid in- • B.S.P., presteren. Zijn zij onze stem waard?
vroeg de verbolgen jongeman.
helpen is een andere zaak.
De Heer E. VAN CAUWELAERT heeft
W i j zijn de mening toegedaan dat hij niet JA geantwoord. Hij bleef ook het a n t beter zou gedaan hebben terug te keren. woord schuldig toen gevraagd werd waarTerwijl heel de wereld de ogen gericht om de vakbonden eigenlijk bestaan. Tegen
heeft op Budapest en Hongarije, waar «duistere machten „ in C.V.P. en A.C.V.
kon hij, Van den Berghe en E.H. De Cubber
de Russen een verschrikkelijk bloedbad
niet op. Heeft de Parti Social Chretien ook
hebben aangericht onder de bevolking al een Loge ?
die het russisch juk wil afwerpen, laat
Het feit dat de arbeiders, anno 1956 in
dhr S p a a k zich vieren en feesten door
een demokratische staat, in beestenwagens
die zelfde Russen. N e e n dhr Spaak heeft versleept worden, kan door A.C.V. noch
een zeer ongelukkig ogenblik uitgekozen C.V.P. verholpen worden. Zij bekennen dat
om mamoerkens te doen aan de Russen het wraakroepend is. Ondanks DELWAIDE,
en Foster Dulles zal niet zeer tevreden CUSTERS, VERROKEN, VAN DEN DAELE,
LEEMANS, wordt door F M . in DE GIDS
zijn over zijn pupil.
OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED (febr.-

mrt. '52) bekend :
« De numerieke meerderheid van de Vlamingen in België, h u n gunstige demografische evolutie, h u n vele en grote kwaliteiten, dat alles vormt een indrukwekkend
potentieel, het is de basis waarop alle
Vlaamse hoop voor de toekomst gebouwd
wordt, m a a r dit potentieel zal alleen maar
de positie van Vlaanderen in België kunnen
versterken, wanneer het in exploitatie genomen wordt. Waartoe dient onze bevolkingsrijkdom indien onze Vlaamse mensen
zich in Wallonië of in Brussel moeten laten
verfransen om aan de kost te komen ? WAT
HELPT ONS NUMERIEK OVERWICHT INDIEN DE GROTE MASSA DER VLAMINGEN ZICH LAAT ORGANIZEREN IN PARTIJEN DIE DOOR DE WALEN EN DE
FRANSKILJONS GEDOMINEERD WORDEN, HETZIJ OPENLIJK EN BRUTAAL
ZOALS BIJ DE SOCIALISTEN EN DE LIBERALEN, HETZIJ ACHTER DE SCHERMEN ZOALS IN DE C.V.P. ? »
Dat is geen citaat uit een blaadje met
een konfidentiële oplage. Het is niet van de
h a n d van een scheurmaker!
In hetzelfde nr. van DE GIDS OP...
schreef F.M. toen reeds voor de knechtzielen COOL en LEFEVRE : «Hoe dikwijls is er
al niet gezegd dat de lonen voor hetzelfde
werk in Vlaanderen lager zijn dan in
Wallonië.»

DE SCHULDIGEN
Arbeiders, wilt gij verder gebruikt en
misbruikt worden door Walen en Franskiljons waarvan sprake in h e t bovenaangehaalde tijdschrift, laat u dan nog eens v a n gen door de BELOFTEN van de zogenaamde Christelijke Volkspartij. Senatoren van
deze partij gaan op reis n a a r Formoza terwijl nog lijken van uw mekkers in Marcinelle onder de grond liggen.
Bon Beige RENARD, de Waal, zei u dat
gij stinkende boerenb eesten zijt. Dtórom
transporteren ze u in beestenwagens.
Bravo, Cool en Mapor. Bravo, profiteurs
van het regime. Waarom betalen de arbeiders lidgeld aan A.C.V. en A.B.V.V. ? Om
vakaniiehuizen te laten bouwen aan de
kust, of om uw verdomde plicht te doen?
De kreaturen VAN DE WIELE en COOL
kennen uw werkvoorwaarden. Zij noemen
ze schandalig m a a r zij missen de moed h e t
uit te schreeuwen aan de verantwoordelijke mis-leiders.
Want te Brussel moeten één diktator of
vele diktators almachtig het heft in h a n den houden. Wie zijndat? Op de K.V.H.K.avond werden zij niet genoemd. Volledigheidshalve worden zij niet genoemd :
1. De Waalse-Brusselse kapitalisten (linkse
en rechtse);
2. Hogere- en ook lagere- geestelijkheid die
meent de unitaire staat in bescherming
te moeten nemen;
3. De traditionele politieke partijen en
vakbonden geleid door profiteurs die
Gods water over Gods akker laten lopen
en braaf h u n klep dichthouden omdat
royaal betaald worden door t'unitaire
België, staatsbestel dat u laat kreperen
door silikase en mijnrampen.
Arbeiders, gooit ze eruit; de doodskistenpolitiekers!
Arbeiders, 262 lijken zijn de uitkomst van
de lamlendigheid en de gemakzucht van C
V.P.'ers, socialisten en liberolen, die gij
n a a r Kamer en Senaaé afgevaardigd hebt.
Arbeiders, 392 wezen blijven achter. Moren kunnen uw kinderen ook wezen zijn.
Arbeiders, weest solidair, vergeet uw dode
makkers niet. GOOIT DE MOORDENAARS
ERUIT. Het studentenvolk en de Vlaamsnationalisten staan achter u. Wij zijn bereid !
Geeft uw stem aan DE VOLKSUNIE de
ENIGE PARTIJ DIE OPKOMT VOOR
ZELFBESTUUR.
ZELFBESTUUR brengt nijverheid en
brood in Vlaanderen.
Arbeiders, onthoudt die n a a m • DE
VOLKSUNIE !
Reinaert
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LESSEN UIT HET VERLEDEN
Wie zich in een ogenblik van vrije ti]d
de moeite gunt om de aktuële Vlaamse
problematiek even zijde te laten om,
de vergeelde bladzijden van de vroegere
Vlaamse beweging terug te slaan, staat
verstomd. Verstomd over de korzichtigheid die ons, Vlamingen, steeds kenmerkte, verstomd over ons gemis aan politiek inzicht en doorzicht, verstom,d over
de totale som van onbaatzuchtige energie
die de Vlaamse strijd opslorpte voor povere rezultaten.
Het loont dan wel de moeite om, beladen met de ondervinding van 126 jaar
Vlaamse strijd, na te gaan waarom wij
zo dikwijls gefaald hebben, welke middelen gefaald hebben en welke metodes
rezultaat boekten, welke weg wij hadden
moeten bewandelen. En dan moet men
vaststellen dat de Vlaamse strijd nog niet
helemaal volwassen is en wij op gebied
van politiek staatsmanschap, op gebied
van diplomatie en van politiek inzicht
nog in onze eerste babyschoenen staan.
Een ezel stoot zich geen tweemaal aan
dezelfde steen, maar -wij doen het wel
meer tweemaal, ja, tot tienmaal toe soms.
Deze harde waarheden te beschouwen,
kan voor ons niet zonder vruchten zijn
en vooral bepaalde punten verdienen onze aandacht.
1 De idee van de eenheidsbeweging boven
partijen om.
Het is een van de ideeën waarvoor de
Vlamingen in de laatste jaren bijzondere
belangstelling hebben getoond.
Op de
laatste IJzerbedevaart werd er voor deze
idee weer een lans gebroken en dit laatste
jaar werd er reeds verscheidene malen
gemeld dat een nieuwe eenheidsbeweging
opnieuw van wal zou steken.
Als idee is het niet zo nieuw- Wel integendeel. Zonder tot de zondvloed terug
te lopen, kan in oude folianten teruggevonden worden dat het Jan Frans Willems in hoogsteigen persoon was die het
eerst dit idee opvatte en in 184-1 reeds
poogde het n-Taelverbond» op te richtei
•dat bedoeld werd aZó een overkoepelenc
organisme dat alle Vlaams gezinden zoi
groeperen zonder onderscheid van opinit
of partij. Het kind werd nooit geboren
en het waarom ligt in de nevel der tijden
verborgen.
Vier jaar later, in 1845, komt de eerstgeborene in de reeks: het uHeilig verbond». Concience en zijn vrienden trachten de Vlaamse beweging van zuiver taalbeweging op het politiek terrein over te
brengen. Zi] wilden daarom een Vlaamse
politieke vereniging opbouwen die boven
de partijen de Vlaamse politieke strijd
zou voeren- Bij de hevige betwiste verkiezingen van 1847 publiceren zij een uitgebreid manifest : aDe Verklaring der
grondbeginselen» waarin zij uitdrukkelijk verklaren tot geen partij te behoren.
<( De coorstanders der Vlaemsche Beweging behoorden diensvolgens als zodanig tot de eene noch tot de andere staatspartij ; zij achten hunne eigen vaderlandsche zending verheven genoeg, hunnen
voorgenomen arbeid zwaar genoeg, hun
doel omvattend genoeg, om tot hun aandeel in de maatschappeljike
strekking
vovdoende te zijn. De Vlaemsche Beweging is gansch onafhankelijk en zal zich
altijd bevinden langs de zijde dergenen,
die door hunne daden de Vlaemsche Beweging werkelijk regt willen laten weder
vaeren. »
Het kon moeilijk duidelijker. Het verging die eerste poging niet al te best. Na
korte tijd reeds vierde politieke verdeeldheid hoogtij en Concience en Van Rijswijk gingen mekaar in hun respektievelijke blaadjes hartstochtelijk te lijf. En
toen de verkiezingen daar waren, waren
de Vlaams gezinden verdeeld,
ontmoedigd en ontredderd. Het praktisch rezultaat werd nihil.
Enkele jaren later stichtte Michiel Van
de Voort te Brussel het uVlaemsch Mid-

den Comiteit» dat er naar streefde de ak- 20.000 inwoners. In feite werden de aftie van de verscheidene Vlaamse groepe- gevaardigden door de plaatselijke VlaamsHier
ringen te centralizeren. Het specialiseer- gezinde verenigingen^ verkozen.
blijkt
duidelijk
dat
de
idee
van
een
Raad
de zich in hei sturen van de verzoekschriften, was op gebied van organizatie zeer van Vlaanderen door de vorige generaverdienstelijk, maar van doorslaande re- ties reeds tot in zijn uiterste konsekwenzultaten kan niet veel opgemerkt worden. ties werd uitgebouwd. Deze Vlaamse
In 1861 duikt het idee van een Vlaams Volksraad leefde tot in 1914, maar met
front weer op en op 19 mei van dat jaar stukken die het Vlaamse volk aanbelanwordt te Brussel zeer plechtig het gen, in te studeren en uit te werken. De
iiVlaemsch Verbond» gesticht. Het nam Volksraad leefde tot in 1914, "naar met
snel een grote uitbreiding, had afdelingen inachtneming van zijn werkelijke verdienin alle belangrijke steden, maar splitste sten, kunnen ook weer hier geen werkezich daar bijna overal in katolieke, libera- lijk belangrijke suksessen gemeld worle en onzijdige kringen. Het nVlaemsch den.
Verbond» stelde een Vlaams programma
Dan kwam de oorlog 1914 - 1918 alle
op dat aan de kandidaat parlementairen aktiviteiten opdoeken'en werd een ander
werd voorgelegd. Onnodig te zeggen dat hoofdstuk der Vlaamse b.eweging gedezen die het erkenden, het met de nodi- schreven. Onmiddellijk na de oorlog, in
ge « restrictis mentalis » deden. Het ver- 1919, werd de idee van een eendrachtsbond wilde zich boven en naast de par- beweging weer naar voren
gebracht.
tijen stellen zonder zich in de ergenlijke Toen werd het <iVlaemsch-Belgisch Verpartijstrijd te mengen- In de volgende ja- bond» gesticht (later Algemeen Vlaemsch
ren wordt er in de kronieken weinig over Verbond») dat tot doel had een machtige
het uVlaemsch Verbond» gemeld en federatie tot stand te brengen, waarbij alwaarschijnlijk is het ergens een on- le Vlaamse kringen zouden aansluiten en
kende dood gestorven.
die op nationaal Belgische grondslag de
Dan heerst er stilte gedurende dertig strijd voor alle Vlaamse rechten zou herjaar. Wel wordt in 1873 een onzijdige vatten. Het legde gedurende een korte
landdag gehouden te Brussel, waarop er tijd een grote aktiviteit aan de dag en dan
weer beraadslaagd werd over gemeen- zoekt men weer te vergeefs sporen van
schappelijke Vlaamse problemen door le- zijn bestaan.
En het is pas na de tweede wereldoorden van de katolieke en liberale partijen.
Vanaf 1886 vinden deze Landdagen zelfs log dat de gedachte van een eenheidsbemin of meer geregeld plaats, maar eens weging weer opduikt- Een paar pogingen
de landdagen voorbij, blijkt er weer niet zagen het licht, zonder ooit zeer lang te
duren. Zo zien we dan tenslotte in 1956
veel van samenwerking.
weer
een manifest verschijnen waarin de
Op 27 juni 1891 wordt dan het uNastichting
van een nieuwe eenheidsbewetionaal Vlaemsch Verbond»
opgericht.
Het luidt dat het gesticht werd (.^buiten ging gemeld wordt nom het Vlaamse volk
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alle partijgeest om het werk der Vlaem- uit zijn politiek en
maatschappelijke
sche Landdagen te volledigen». Het is machteloosheid te verheffen en zijn grote
een politiek orgaan dat de samenwerking volkskracht ook tot volksmacht uit te
van de Vlaams gezinden van alle politieke bouwen». Het gaat om «een Volksbewekleur beoogt. Het telde een paar hon-' ging die buiten de partijpolitiek om geleid
derd leden (personen of maatschappijen), wordt...»
verrichte interessant werk en organiseerDit zijn de talrijke eksperimenten, gede de Landdagen. Het werd zelfs ont- durende 126 jaar Vlaamse strijd op het
vangen door koning Leopold II. Het terrein der eenheidsbeweging
op touw
sleet zijn bestaan tot tegen de eerste we- gezet, waarvan db Vlaamse Volksraad
reldoorlog, maar een daadwerkelijke fak- (1892 - 1914) het meest uitgewerkt was.
tor in het Vlaamse politiek leven was het Alle zijn falikant uitgevallen tot nog toe,
nooit.
ten minste in verhouding
tot het
Daarnaast werd in 1892 een <.<.Vlaamsche gestelde doel : de Vlaamse krachten tot
Volksraad» opgericht, eens te meer een belangrijke machtsfaktor uit te bouiibuiten alle partijgeest». Het gold hier wen. Toch gaan we met onvermoeibaar
een Parlement, samengesteld uit afge- geduld verder op dezefde steen te schopvaardigden uit de Vlaamse gewesten, op pen. Energie en idealisme hebben we
bazis van één vertegenwoordiger
voor van God te veel gekregen bij de schep-

ping, maar van politiek inzicht zal er wel
niet veel overgebleven zijn, toen wij nog
moesten bedeeld worden.
Hoe kan deze houding verklaard worden? Tamelijk eenvoudig. Gezien het
weinig Vlaamsgezind optreden van onze
traditionele partijen, hebben onze vaderen
geredeneerd en redeneren wij nog dat het
gemakkelijk moet zijn de Vlaamsgezinden
van alle slag en kleur buiten de partijen
om te verzamelen in een Vlaamse eenheidsbeweging. Wij beogen door het gewicht van een ruim en eendrachtig front
dan onrechtstreeks druk op de partijen te
kunnen uitoefenen opdat zij ons programma zouden uitvoeren. De ideeëngang lijkt
logisch en daarom heeft hij steeds een
grote aantrekkingskracht uitgeoefend. In
het licht van 126 jaar ervaring, moeten
we nochtans inzien dat de konklusie vals
is. Juist omdat één van onze premissen
vals is. Wij vertrekken immers van het
standpunt dat de politieke partijen, die
niets te vrezen hebben van hun eendrachtsbeweging die zelf geen partijvorming beoogt, haar dan ook geen stokken
zullen in de wielen steken. Dit is waar
in het beginstadium van zulke beweging,
waar enkel gepraat wordt over programmapunten, te volgen weg en doeleinden.
Dat kan voor een partij geen kwaad, integendeel, het is altijd nog goed om hun
Vlaamsgezind publiek te lijmen.
Maar
wanneer de eenheidsbeweging
tracht
haar programtnapunten praktisch door
te zetten, treedt zij noodzakerwij ze in de
politieke arena, ook al voert zij geen partijpolitiek. Ze komt dan noodgedwongen
op het speelterrein der partijen terecht en
komt even noodgedwongen in botsing
met hen. Ze wordt dan een konkurrent
die de partijen in hun macht en machtsoyitplooiing rechtstreeks
bedreigt.
Nu
kan de eenheidsbeweging slechts dan tot
praktische politieke rezultaten
leiden,
wanneer ze in de politieke partijen leden
of simpatisauten telt, die deze praktische
rezultaten zullen afdwingen. Een partij
zal die leden of simpatizanten echter
nooit toelaten een beweging te steunen
die haar eigen machtsontplooiing in het
gedrang brengt. Er blijft de eendrachts
beweging dan nog slechts één weg open:
rechtstreeks beroep doen op de openbare
opinie om zo druk uit te oefenen op de
partijen. Dit lukt slechts in buitengewone omstandigheden, want in normale
toestanden moet de
eenheidsbeweging
beschikken over politieke middelen om
een ruime invloed op het volk uit te oefenen en deze middelen worden haar natuurlijk ontzegd voor de partijen die er
niet van houden onder druk gezet te worden.
Zo wordt de eenheidsbewging dan gedoemd tot het eeuwig opstellen van revoluties en moties zonder ooit doorslaande praktische rezultaten te boeken.
(1) Wat de hoirding van de Belgische politieke partijen ten overstaan van de Vlaamse Beweging en de Vlaamse problemen betreft dient men rekening te houden met het
levensbeginsel van een politieke partij. Dit
levensbeginsel is doodeenvoudig het primeren van het partijbelang, m.a.w. men zal
steeds alles vermijden wat strijdig is met
het partijbelang, o.m. alles wat aanleiding
kan geven tot innerlijke tegenstellingen in
de schoot van de partij en dus tot verzwakking van de partij door verdeeldheid, ruzie
en eventueel zelfs scheuring. Een kind
moet begrijpen dat een partij zoals bvb. de
katolieke partij in België, gezien haar heterogene samenstelling, geen vooruitstrevende, ernstige Vlaamse politiek kan voeren zonder de grootste innerlijke spanningen in het leven te roepen die het bestaan
zelf van de partij in het gedrang kunnen
brengen. De partijleiding zal dus steeds
alles doen wat in haar macht ligt om deze
netelige kwestie te omzeilen, om onder welke voorwendsels ook de aandacht ervan af
te leiden. Zeker zal zij nooit uit eigen initiatief dit voor haar gladde terrein betreden.
Dit sluit geenszins uit dat men op louter
propagandistisch vlak de Vlaamsgezinden
zal trachten te lijmen. Sommige partijmensen doen zich voor als goede vlaamsgezinden, zoals andere partijmensen franskiljons zijn. Een partij kan op propagandistisch vlak meerdere gezichten hebben !
(lees door blz. 5, Ie kolom)
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Onder de titel « Opinievorming » IV verscheen in «Het Parochieblad » n"^ 40 van
Wij achten het nuttig onze lezers volgen- van volksvertegenwoordigers kan eindeloos
te handelen stelt hij zich aan geen oktober 11. volgend artikeltje van p. B. Jansde passages uit het HANDBOEK DER KA- redetwisten over protectionisme en vrijenkele oppositie bloot, hij komt niet sens o.p. :
THOLIEKE AKTIE «Manuele di azione handel, over ontginning er herplanting
voor als een partijman, die de enen
«Opdat de katholieken de aardse gecattolica van Mgr Luigi CIVARDI, uitge- van bossen, over vriendschapsverdragen en
steunt en de anderen tegenwerkt» meenschap zouden richten n a a r h ü n leer
geven door het J.V.K.A. (1936) onder ogen internationale alikoorden, over verkiezings(Encycliek II fermo proposito).
is het allereerst noodzakelijk dat zij deze
te brengen omdat het hen nuttig kan zijn lijsten en zelfs over bepaalde regeringsvorBenediktus
XV : « De Kerk kan natuurlijk zouden kennen. Zij moeten de aardse, de
in diskussies. Belangrijke zinnen hebben wij men, zonder dat de katholieke godsdienst
niet afhangen van groepen, noch in tijdelijke problemen kennen en zij moeten
vetjes laten drukken.
aan de wetgevers in naam van het geloof
dienst
staan van politieke partijen; deze als katholieken leren bekijken, beoorBlz. 272 :
of de zedenwet een bepaalde houding zal
ook is het h a a r recht van de gelovigen delen, bewerken, vooral bewerken. Hun
Politiek is heel die samenhang van da- komen opleggen. Het zijn vraagstukken die
gehoorzaamheid te eisen tegenover de werkzaamheid, h u n activiteit moet een
den, die betrekking hebben op het open- geen enkel rechtstreeks en noodzakelijk
gevestigde macht, welke ook de staats- voortdurend antwoord zijn op diegenen die
baar leven van een natie
verband hebben met de zedelijke voorinrichting zij » (Brief Celeberrima, 18 de openbare opinie trachten te misleiden
Wij hebben de politiek enkel te beschou- schriften; elk mag er de oplossing aan gedecember 1919).
door h a a r voor te houden dat de katholiewen in hare betrekkingen tot de godsdienst ven die hem het voordeligst schijnt voor
ken ALLEEN m a a r a a n d a c h t en interesse
Pius
XI
:
«Zeer
zeker
kan
men
de
bisIn dit opzicht onderscheidt men tweeërlei het gemenebest.
zouden
hebben voor het hiernamaals.
schoppen
en
pastoors
het
recht
niet
politiek.
Rechtstreeks en noodzakelijk verband
Een tweede voorwaarde om zó vruchtontzeggen, als private burgers, hun
Er bestaat werkelijk een politiek die zeggen we; want het is klaar dat de moraal
persoonlijke opinies en politieke voor- baar mogelijk te werken is dat zij niet
niets te stellen heeft met de godsdienst en heel goed kan gemengd worden in technikeur te hebben, als ze maar niet afwij- trachten binnen kerkelijk verband te brende zedenleer. Men zou ze technische poli- sche vraagstukken; dit zal echter m a a r per
ken van een rechtgeaard geweten en gen, wat feitelijk tot het aardse en tijdetiek kunnen noemen, of politiek in engere accidens geschieden, d.w.z. om redenen van
de belangen van de godsdienst. Het is lijke van de wereldlijke orde behoort.
zin. Natuurlijk bemoeit de Kerk zich niet toevallige aard.
niet minder klaar dat ze als bisschopHiertoe bestaat of ontstaat allicht de nelmet deze politiek. Zij staat er buiten en
Uit zichzelf is elke regeringsvorm geoorpen en als pastoors volstrekt buiten en ging, omdat men h e t gezag en de invloed
en boven.
loofd door de zedenleer. Maar indien een
boven de partijstrijd moeten blijven, van de Kerk op de katholieken zoekt te geEr is echter een politiek waarmee de eti- bepaalde vorm ten gevolge van slecht geboven elke zuiver politieke kamp.» bruiken voor de eigen organisatie. Dit
sche grondbeginselen en de godsdienstige bruik of andere bijkomstige redenen, een
(Brief aan de bisschoppen, van Italië, brengt dan verschillende konsekwenties
belangen gemoeid zijn; een politiek die hinderpaal wordt voor het algemeen wel2 oktober 1922).
mede. De eigen kerkelijke organisaties en
men zou kunnen beschouwen als een zijn, noodzakelijk doel van elke regering,
2) De Kerk heeft nochtans het recht instellingen, die bindteken moeten zijn voor
hoofdstuk der zedenleer, een politiek die dan zal men die vorm van uit het stand«
tegenover
de partijen een afkeurende en AL de katholieken, verliezen voor de open« aan het altaar r a a k t » zoals Pius XI zei punt der zedenleer moeten veroordelen.
lakende houding aan te nemen, wanneer bare opinie h u n eigen karakter en hun a a n (Rede tot de internationale bedevaart der
Goed in zichzelf, wordt hij slecht per ze zich zouden in strijd stellen met de kingskracht. De algemeenheid van het kaKatolieke Jeugd 19 september 1925).
accidens. (1)
thoUcisme gaat teloor, in min of meerdere
godsdienst en de kristelijke zeden» (ibid
Die politiek valt natuurlijk onder de beOp het wijde gebied van h e t openbaar Pius XI)
mate, door de noodzakelijke en verdedigvoegdheid der Kerk.
leven rijzen echter naast technisch-politieHet is klaar dat de veroordeling van de bare beperktheid van het aardse standpunt
Dit onderscheid is van allergrootst be- ke vraagstukken ook andere problemen,
van de katholieken in tijdelijke aangelelang. Men denke niet dat het willekeurig die we zedelij k-politiek zullen noemen. Kerk niet slaat op het zuiver politiek progenheden. De oproep tot samenwerking
gramma
van
de
partij,
maar
wel
op
h
a
a
r
is, of eenvoudig gevonden voor het gemak Want zij hebben met de zedenleer een
van de discussie; helemaal niet : het is ge- rechtstreeks en noodzakelijk verband, wijl zedelijk-politiek programma; hierover, we van allen, wordt in feite een oproep tot algrond op de werkelijkheid der dingen. Men ze onvermijdelijk ermee overeenstemmen weten het, heeft de Kerk volle rechtsmacht len om zich neer te leggen bij één beperkt
3) Een Partij is niet veroordeeld door en bepaald programma of tot een beperbehoeft niet veel doorzicht te hebben om ofwel eraan tegengesteld zijn.
dit te merken.
de Kerk wanneer h a a r programma en h a a r kende organisatievorm op het aardse plan.
Het zijn al de vraagstukken die geen ab- werking niets inhouden dat «in strijd is met Dan is men op een foutief plan.
Het is zonneklaar dat het wijde veld der
Een derde voorwaarde is, dat men de wil
straktie mogen maken van de natuur en het de beginselen van de godsdienst en de krispolitiek gebieden heeft, waar het om zuiheeft om werkelijk de aardse gemeenschap
einddoel van de mens als dusdanig. Bij telijke zedenleer » (Pius XI)
ver technische bedrijvigheid gaat, waar
voorbeeld de vraagstukken in verband met
Het is dus mogelijk dat in een land ver- te veroveren, niet om wille van de machtsvraagstukken worden behandeld, die van
het huwelijk en het gezin, de opvoeding en schillende partijen bestaan, die alle in vol- positie, van de eretitel of de opbrengende
nature uit, niet het minste verband hou- de school, de openbare zedelijkheid, het
functie, m a a r om goed te doen aan de m e n den met geloof en zeden. Een vergadering- eigendoms- en verenigingsrecht, en dies ledige overstemming zijn met de voorschriften van het geloof en de kristelijke sengemeenschap. »
meer.
Het is goed dat deze tekst, die de juiste
moraal. Dit geval doet zich voor als hun
Wat niet belet dat bij het praktisch op- programma's enkel verschillen op zuiver Katolieke leer vooropzet, in het « Parochielossen van dergelijke vraagstukken een politieke punten. (2)
r blad » verschijnt, vooral te tweede voorveld vrij gehouden blijft aan de zuivere
4. De godsdienst mag niet dienen als waarde. Het «Parochieblad» heeft ook
techniek.
herkenningsteken voor de politieke inde- reeds herhaaldelijk geschimpt op de
Korte lessen in vaderlandse geschiedenis
ling;
geen enkele partij heeft het recht « scheurmakers », die zich niet neerlegden
Het
besluit
onzer
bewijsvoering
kan
wor(Vervolg van vorige blz.;
zich de eigenlijke «katolieke» partij te « bij één beperkt en bepaald programma of
Verstandige mensen zien echter achter den uitgedrukt door deze beginselen :
tot een beperkende organisatievorm op het
a) de politiek is werkelijk van de gods- noemen, de partij van de kerk, zelfs wan- aardse plan », bij het program dus van de
de propaganda de werkelijke toestanden.
neer
zij
gevormd
is
door
katolieke
burgers,
Die werkelijkheid is voor alle unitaire Bel- dienst onderscheiden; belde hebben een
en zich in alles richten laat door de kris- C.V.P. of bij haar organisatie.
gische partijen dezelfde : de Vlaamse kwes- verschillende n a t u u r en een ander doel.
We verwachten nu van het « Parochietelijke beginselen.
tie kan geen gemeenschappelijk programb) wanneer ze zich ophoudt met techniblad»
dat het volgende verkiezingen niet afZoals reeds gezegd werd, zijn er werkemapunt zijn, is een bron van innerlijke sche politieke vraagstukken, mag de polikomt met een uitspraak van een priester of
lijk
in
de
politiek
delen,
waarmee
de
godstegenstellingen. Wie deze tegenstellingen tiek uit zichzelf worden beschouwd als
van een bisschop die een voorkeur heeft
op de spits drijft is een slecht partijlid en gescheiden van de godsdienst; wanneer ze dienst niets te stellen heeft en waar de
voor
de C.V.P. om dat te doen doorgaan als
zal door de partijleiding uitgeschakeld integendeel handelt over zedelijk-politieke katolieken van mening mogen verschillen
bindend voor de gelovige. Zij zuUen toch
en
zich
groeperen
volgens
hun
eigen
inworden. Van het standpunt van het louter problemen, moet ze zich richten volgens
wel begrijpen wat in hun eigen blad staat ?
partijbelang is dit logisch.
hogere etische beginselen en mag zich niet zicht en voorkeur.
En zo ze perse uitspraken van de bisschop(1) Leo XIII : « Elk dezer regeringsvoF- pen willen aanhalen, waarom dan die niet
Het is niet moeilijk dit te illustreren aan onafhankelijk beschouwen van de godsmen is goed als hij maar recht n a a r zijn eens van de Franse bisschoppen bij de vode hand van enkele voorbeelden. Terwijl dienst.
de propaganda van de C.V.P. in Vlaandec) Waar zij samenvalt met de godsdienst doel kan gaan, dat is, het algemeen welzijn rige verkiezingen ? ^Of de amnestieboodren er op gericht was de getroffenen door en de zedenleer, komt zij onder de wettige waarvoor h e t maatschappelijk gezag is in- schap van Z. H. de Paus in 1949. Die is in
de repressie te lokken, liet de C.V.P.-minis- bevoegdheid van h e t gezag der Kerk, be- gericht... Zoals alle burgers hebben de ka- ons land nog niet bekend. Zo zal dan de
ter van justitie, Moreau de Melen, een reeks houdster en leermeesteres van het geloof tolieken het recht de ene regeringsvorm C.V.P. ze misschien leren kennen.
boven de andere te verkiezen, juist omdat
ter dood veroordeelden executeren om de en de zeden.
uit zichzelf geen enkele dezer gemeenkiespropaganda in Wallonië kracht bij te
d) deze bevoegdheid van het kerkelijk schapsvormen tegengesteld is aan de gegezetten en metterdaad te bewijzen dat de
C.V.P. de repressie met krachtdadigheid gezag is niet rechtstreeks, want ze r a a k t vens van het gezond verstand noch aan
de politieke zaken als dusdanig, niet; zij de voorschriften van de kristelijke lering.»
zou doorvoeren.
is onrechtstreeks omdat ze de politieke za- (Encycliek Au Milieu, aan de franse katoTe Brussel onderschreven C.V.P.-kandi- ken raakt voor zover ze nauw verbonden
lieken, 16 februari 1892)
daten het programma van de Ligue contre zijn met geloof en zeden.
Ia flamindisation de Bruxelles, terwijl an(2) Aldus kunnen twee partijen een kris- iVloderne Jeugd.
ere beroep deden op de vlaamsgezinde kieten grondslag hebben, alhoewel de ene de
yeLe ouaers klagen over de moderne
zers. Het potsierlijk, maar treurig resultaat
monarchie, de andere de republiek prijst; jeugd, en met reden. Kijk om U keen,
is geweest dat de stemmen der vlaamsgede ene het proportionele verkiezingssysdrmken
zmden gediend hebben om een kandidaat
teem en het vrouwenstemrecht, de andere en Ü zult ze zien be-boppen,
aanbevolen door de beruchte Ligue in het
ouderen,
het meerderheidssysteem zonder vrouwen- en swingen. Maar kunnen wij
parlement te helpen.
stemrecht; de ene de decentralisatie der de schuld daarvan niet veelal op ons neWaar de C.V.P. de 3/4e van haar kiezers
besturen, de andere de centralisatie; de men? AL te veel ouders zagen hun zonen en
in het Vlaamse land moet zoeken is hare DE KERK EN DE POLITIEKE PARTIJEN ene het protektionisme, de andere de vrij1. De Kerk houdt zich buiten en boven handel, en dies verder Maar in alle geval dochters de oren van het hjf, met steeds
carrentie op Vlaams gebied gedurende een
vierjarig bewind een treffend bewijs voor de zuiver politieke bedrijvigheid en naijver zullen ze in h u n zedelijk-politieke postu- maar te herhalen : « Biijft buiten alle
hare onmacht de Vlaamse kwestie op te der partijen.
laten moeten vermijden in botsing te ko- politiek. Gi] hebt er niets bij te winnen».
lossen.
kinderen
Hierover is de lering der Pausen klaar men met de kristelijkeleer, ook beschouwd En ze weten niet dat ze hun
in h a a r sociale inhoud.
Het is boerenbedrog de schuld in de en eensluidend
zei] in de armen drijven van het moschoenen te schuiven van enkele Walen en Leo XIII : « Ongetwijfeld kan er op pohderne snobisme.
Jeugd zonder ideaal is
de ogen te sluiten voor de levenswet van
tiek gebied een gewettigde gedachten- N o g D e N i e u w e Gids
een
verloren
jeugd.
De jeugd moet een
de partij.
strijd ontstaan tussen opvattingen, die
Gretig m a a k t D e Nieuwe Gids gebruik
Omdat de Vlaamse kwestie voor AL de
zonder te raken aan de rechten van van een artikel verschenen in D e doel hebben in het leven. En is dit niet
Belgische partijen een zwak en gevaarlijk
rechtvaardigheid en waarheid, in de Vlaamse Oudstrijder, artikel dat ons het mooiste in het leven, te streven naar
punt is hebben zij er geen belang bij onpraktijk de voorrang trachten te gede verheffing
van zijn volk? Hebben
ze
derling aan concurrentie of opbodpolitiek
ven aan ideeën welke beter dan andere pijnlijk getroffen heeft omwille van de er niets bij te winnen, denk dan even na
te doen op Vlaams gebied, zoals dit op anschijnen mee te werken aan het wel- kwetsende toon en de valse voorstelling wat de Vlaming was vijftig jaar geleden.
dere gebieden wel het geval is (bvb. op sozijn. Maar de Kerk willen inlijven in van onze houding. W i j zullen hierop niet
Wat is er al niet verbeterd
op Vlaams
ciaal gebied).
een partij, en er een medewerkster van ingaan omdat reeds een flink antwoord
door onze ouders,
en
Slechts in de veronderstelling van dergewillen maken om gemakkelijker zijn verschenen is in D e Vlaamse Oudstrij- gebied, veroverd
lijke concurrentiestrijd tussen twee of meer
tegenstrevers te kunnen overwinnen,
dit toch door de Vlaams-nationale
polipartijen kunnen niet-partijpolitieke orgagehoorzaamheid te eisen tegenover de der zelf. A n t w o o r d waarvan D e N i e u w e
tiek ? Met de jeugd aan te zetten die
nisaties een zekere rol spelen. Dit verklaart
is op zeer onkiese wijze misbruik ma- Gids vanzelfsprekend g e e n g e w a g g e - strijd voort te zetten, doet U maar alleen
de invloed en de betekenis van de Vlaamse
ken van de godsdienst»
(Encycliek maakt heeft. D e gelegenheid komt nog
uw Vlaamse plicht. Ze heeft
integendeel
kultuurverenigingen voor de oorlog, toen
Sapiantiae Christianae)
wel om eens grondig af te rekenen m e t
deze voorwaarde verwezenlijkt was, en de
heel veel te winnen. Het oude
gezegde
Pius X : « Boven de andere mensen ver- D e N i e u w e Gids en de historiek van dit
volslagen onmacht van dezelfde kultuurvergedenk
heven om de zending te vervullen, die blad te schrijven met de teksten bij de is aktueel, namelijk: uVlaming,
enigingen sedert de oorlog omdat de
wat Vlaanderen vroeger was, wat het nu
hij
van
God
ontving,
moet
de
priester
Vlaams-nationale partij nog niet als een
zich ook boven alle menselijke belan- hand. Iedereen zal dan kunnen oordelen is, en wat het worden zal, indien ge de
Lemstig en te vrezen concurrent beschouwd
gen houden, boven aUe konflikten, alle over de verderfelijke rol door dit blad daden uwer voorvaderen
vergeet ».
werd.
standen van de maatschappij... Met zo na de oorlog gespeeld.
De
Goedendag.
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STUDENTENLEVEN TE Q E N T HET
K V H V DYNAMISCH QESTART
OOST-VLAANDEREN
Volksvertegenwoordiger Dupont op kiespropagaiida voor « School en Gezin » te Nieuwerkerken.
Enkele dagen geleden kwam de C.V.P.volksvertegenwoordiger
Dupont
spreken
voor « School en Gezin » te Nieuwerkerken.
Vooreerst heten we het ze.er j'fimmer dat
dit verheven initiatief van «School en Gezin»
moet misbruikt worden voor politieke doeleiudeoi.
We willen klare wijn scheuken tegenover
onze christen mensen en hen verzekeren dat
we hoegenaamd niets tegen « School en Gezin » hebban. Integendeel we hebben reeds
meerdere malen geschreven dat we volledige
schoülgelijkheid en vrijheid voorstaan.
Nu is het volstrekt niet uit louter opportunistische redenen dat de Volksunie de verdediging van de sclioolgelijkheid voorstaat,
maar wel omdat het merendeel van haar kiezers overtuigde cliristenen zijn die het als
plicht beschouwen hun van oudsher verworven vrijheden te, beschermen tegen willekeur.
We vinden het wel de moeite waard onze
kiezers in te lichten over de nietode die Jef
Dupont gebruikt om zijn kiespropaganda te
voeren langs « School en Gezin » om.
Vooreerst legt hij duidelijk uit aan de
goedgelovige mensen dat hij geen kiesmeeting komt houden. Dan volgt de mededeling
van cijfers en feiten over het schoolprobleem
en in laatste instantie komt het voornaamste gedeelte : zijn kiespropaganda. Hij stelt
dan openlijk de vraag ; « Is de schoolstrijd
e«n politieke strijjil ?», waaroj) hij onmiddellijk « J a B antwoordt.
Natuurlijk volgen dan de argumenten en
raadgevingen om de schoolstrijd te winnen.
Zijn voornaamste argument is dat onze mensen bij de a. s. verkiezing op een en dezelfde
rij eensgezind hun kiesplicht zouden moeten
vervulle.u ten overstaan van de katholieke
partij. U voelt wel, beste lezer, dat volgens
' hem in Vlaanderen maar één soort — politiek gezien — christen mensen bestaan en
ook maar één partij — Natuurlijk de zijne.
Dit kiesargument werd dan nog met de.

nodige « gewetensdwang » ondersteund. Inderdaad het geweten werd er niet minder
dan vijf maal bijgesleurd en de mensen van
Nieuwerkerken waren weer voor 'n tijdje
met het C.V.P.-serum gevaccineerd. Of het
'n lange nawerking zal hebben betwijfeleji
we alleszins, want onmiddellijk daarop werd
de neutraliserende entstof toegediend. Immers de plaatselijllve voorzitter gaf gelegenheid tot het stellen van vragen! Eén enkele
vraag volgde namelijk : « W a t doet ge met
de katholieken die niet tot uwe partij behoren en toch de schoolstrijd van « School en
Gezin » willen steunen ? »
De duivel in het wijwatervat spartelde in
alle richtingen doch het antwoord kwam
niet. Niets, geen woord op deze vraag, wel
een vloed van scheldwoorden — een provinciaal voorzitter van «School en Gezin» waardig natuurlijk. Het einde van zijn scheldpartij was : « Ik wil met U niet verder
spreken ». Mijnheer Dupont wist beslist
goed waarom. Maar de vraag zal U nog
gesteld worden totdat we 'n klaar antwoord
liebben.
Onze interpellant had de nodige voorzorg
go.nomen de mensen van Nieuwerkerken er
op te wijzen dat de Volksunie ondanks de
houding van Jef Dupont steeds bereid is geweest ook voor School en Gezin op te treden.
Blijkbaar heeft Jef Dupont onze hulp volstrekt niet nodig en zal hij de schoolstrijd
wel alleen winnen. We twijfelen van nu af
dan ook niet meer van de uitslag indien hij
nog enkele van deze bedekte meetingen gaat
geven. Iedereen voelt dadelijk waar het
schoentje te nauw zit.
Wanneer na de volgende verkiezing de
schoolstrijid definitief zou kunnen verloren
zijn door de zwakke C. V. P.-opositie dan
hopen we dat Jef Dupont zijn eigen geweten
wel eens zal willen onderzoekeu. Zal hij dan
ook niet als 'n « Stalin » uitgespuwd worden
door zijn eigen mensen ? Zal hij dan zelf wel
kunnen zeggen dat hij zijn plicht « in geweten » heeft vervuld; dat hij alle beschikbare middelen heeft aangewend en dat hij
alle katolieken de gelegenheid heeft geboden
hun medewerking te vejlenen.
Het antwoord « neen » luiden maar het
ergst van dit alles zal ook zijn dat onze mensen weer eens — en voor de zoveelste maal —
bedrogen werden.

DE REGERING KRAAKT
(vervolg van blz. 1) •
Alleszins zullen ze toch nog trachten de
winter door te spartelen en de zomer zonder parlementszittingen te halen om dan
verkiezingen uit te schrijven volgende
herfst.
Of het in hun belang is, is een andere
vraag. De liberalen kunnen geen toegevingen meer doen want anders worden ze
volgende verkiezingen zeker gehalveerd.
De socialisten worden door het bedreigd
A.B.V.V. met de rug tegen de muur gezet
en groot stemverlies, na hun droom van de
volstrekte meerderheid, wensen ze natuurlijk ook niet. Eeri oplossing is niet in het
zicht. Reeds zien we de tweeslachtige politiek. Het is geen liberale want er is dirigisme, het is geen socialistische, want we
kennen de loonstop.
Stuurman Van Acker ligt met zijn boot
op een zandbank en kan niet meer weg.
Hij zal opnieuw bidden opdat er geen stormen meer zouden opsteken, die het vastliggend schip uit elkaar zullen rammelen
en socialistische en liberale schipbreukelingen maken. Het is niet verstandig van
een kwakzalver-kapitein met een boot in
zee te sturen. Het gevolg kon iedereen
voorzien. We zitten thans met de gebakken peren.
Slechts een gunstig uitzicht is er aan
het geval. De linksen hadden tot nog toe
door de ongelooflijke karakterloosheid van
de C.V.P. de indruk kunnen wekken dat zij
sterke mannen waren. Zij blijken thans
even grote stumperds als de C.V.P. Daardoor zullen weer heel wat nieuwe mensen
verwachtend uitzien naar een nieuwe faktor in 'slands politiek. Aan de Volksuniepropagandisten ons program bekend te
maken.

O o k in G e n t draaien de studentenbewegingen weer op volle toeren. H e t
spreekt vanzelf, dat in dit verband onze
belangstelling voornamelijk uitgaat naar
het Katoliek Vlaams H oogstudentenverbond.
O n d e r preses H e r w i g D e j o n g h e die
reeds voor tweejaar blijk gaf van uitstekende kwaliteiten als studentenleider. is
het Verbond dit jaar uitstekend van wal
gestoken. E e n openings vergadering met
de- professoren S o e t e ( G e n t ) en F r a n s
Van Mechelen ( L e u v e n ) , een voorlichtings vergadering met Prof Sebruyns
voor de eerste jaars, en een vergadering
gewijd aan onze Vlaamse mobielen (hierover verder meer) lokten telkens zeer
veel volk. O o k de verschillende onderafdelingen van het V e r b o n d b e g o n n e n
hun aktiviteiten, en zullen dit jaar hun
prestaties zeker opvoeren-

November maand der
Dodenherdenking
Wie die niet, in de loop van deze maand, even in
gedachteri. verwiilt bij de lieve doden en hierdoor
het mysterie van de dood eerbiedig benadert.
Welke bewuste Vlaming, die niet even de velen
herdenkt die als Vlaming gestorven zijn, ja zelf voor
Vlaanderen stierven; de velen die rustig afscheid
konden nemen van het leven en bij hun dood nog
hun aanhankelijkheid aan en hun bezorgdheid om
Vla::nderen konden belijden, als ondermeer, een
Rodenbach, een Dosfel, een Depla, een Leuridan;
maar ook de velen wiens doodsreutel niet werd gehoord, daw ze vielen, ver van huis, van hun familie
en hun geliefden, aan de IJzer ,ergens u te velde »
in de 18 daagse veldtocht, of in de barre vlakten
der Russische steppe, doch die bewust als Vlaming
waren gegaan en als Vlaming waren gevallen; ook
allen die als Vlaamse idealisten, om de hun aangeweven politieke misdrijven werden neergekogeld.
Dapper, onverschrokken en met kristelijke berusting, zijn allen, als Vlaming, de dood ingegaan;
van de grijzaard die zich, op krukken steunend,
moeizaam tot aan de exekutiepaal voortsleepte, tot de
jongeling, die nog een lang leven toelachte, rijk aan
schone beloften, van de oorlogsburgemeester, die
grootmoedig voor zijn vijanden bad, tot V. C. S.
le'der, die zelf het vuurpeleton kommandeerde :
«Voor Vlaanderen... vuurt!»
Er zijn gemeenschapsdoden; doden van wie kon
worden getuigd : « voor allen, gevallen ».
Elke normale gemeenschap eert deze en zet hun
stoffelijk overschot bij op nationale begraafplaatsen,
en richt er gedenkdagen in.
Talrijk zijn de doden van Vlaanderen, de doden
van de verschillende fronten, de doden, wier leven,
hun naam en faam heeft bevestigd, met daarneven,
de vele nederige en nominatief onbekende soldaten.
Zij allen vormen het beste geweten van Vlaanderen, daar bij hen, reeds voleinde trouw, totterdood
heeft getuigd.
Hun herdenkende, huldigen wij ook hun idealen
en belijden hierdoor onze blijvende trouw aan deze
idealen.
_____
Vlaamse vrienden, laten wij bij onze geliefde doden
in de leer gaan, hun raadgevingen, zijn volkomen
onbaatzuchtig en volledig vrij van speculatie. Laten
wij met hen denken en verder doordenken, het
grondgegeven, Vlaanderen, blijft hetzelfde. Het geloof, de hoop en de liefde, aan dewelke ze trouw
waren tot in de dood, moge de herinnering aan hen
allen, trouw betekenen voor ons allen in het verder
leven.
VAN DER SPIEGEL.
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H o e w e l het Verbond ook dit jaar ideologisch het Vlaams radikalisme konsekwent blijft aankleven, is het ledenaantal
opnieuw gestegen : het benadert reeds
de 1100. E e n bewijs te meer dat het
radikaal-vlaams denken en streven de
studenten meer en meer aantrekt !
ONS VERBOND
(( O n s Verbond » het blad van het
G e n t s K V H V wil zichzelf dit jaar overtreffen ! O n d e r hoofdredaktie van Lieven D e Lille, en met een uitgebreide en
voor zijn taak opgewassen redakieraad
belooft het dit jaar n o g beter te worden
dan voorheen. W a a r vorig jaar de frekwentie van verschijnen tot 10 n u m m e r s
werd uitgebreid, wordt dit jaar vooral
de vorm helemaal o m g e w e r k t en aan m o derne maatstaven aangepast. Minimum
10 zullen verschijnen. <( O n s Verbond »

is en blijft een onzer allerbeste radikaalvlaamse tijdschriften.
H E T KVHV EN D E VLAAMSE
MOBIELEN
A a n het brandend probleem
der
Vlaamse mobiele werkslaven wijdde het
K V H V en uitstekende vergadering. N a
een inleiding van D r s . Maurits Coppieters en een treffende tussenkomst van
E . H . Decubber uit M e r e , werden een
drietal mijnwerkers ondervraagd door
joernalist Emiel Van Cauwelaert. Tienmaal schrijnender dan het knapste krantenartikel vertelden deze eenvoudige
volksmensen over de onnoemelijke arbeids- en levensvoorwaarden in de uitgeputte W a a l s e steenkolenbekkens. Alle
aanwezigen waren diep onder de indruk.
T o e n achteraf door de aanwezigen vragen mochten gesteld worden, vroegen
een paar in de zaal aanwezige Volksuniemilitanten het woord. K o r t maar scherp
kloegen zij de vaak weerzinswekkende
houding aan van de C V P - ' o p p o s i t i e ' die
^^ verwijten bij de vleet uitbraakt tegen
de linkse regering, wegens de toestand
in de kolenbekkens.
W a t deed echter diezelfde C V P toen
zij de macht in handen h a d ?
D e ene kleurpartij is niet beter dan de
a n d e r e ; evenmin hebben de rechtse sindikaten reden om nu zo hoog van de toren te blazen.
Deze onverwachte tussenkomst werd
door de o v e r g r o t e massa der aanwezigen
op luide bijvalsbetuigingen begroet. Dit
niettegenstaande de vicepreses die de
vergadering voorzat tevergeefs poogde
onze militanten het zwijgen op te leggen!
( W i j leven voorlopig nog in een demokratie, waarde vicepreses!!)
_
R. R.

Na de wapenstilstand op het ziekteverzekeringspunt
DE EX-VOORZITTERS VAN HET A. S. G. B. PROF. Dr. HAVEN EN Dr. BEUN
IN DISPONIBILITEIT GESTELD
DE STANDPUNTEN VAN HET SINDIKAAT WINNEN VELD, OOK BIJ DE KRISTENEN !
Wat de « beloning voor bewezen diensten » beOns vorig fronïbericht eindigde met de kapilulatie
treft, deze moet de beloonde dokters van het A. S.
van Dr. Glorieux en zijn « KO ». Niemand had deze
zo vlug verwacht want het zou « hard tegen hard » G. B. heel wat vooruit helpen. In een komitee mogaan! Dat hard moet heel zacht geweest zijn langs gen zetelen en doorgaan met uw vrije tijd, uw kliënteel en uw famiheleven op te offeren voor 'n zitde kant van de " KO », waarschijnlijk uit traditie!
Dit is geen verwijt, maar een vaststelling. Misschien penninkje van 'n paar honderd frank in de week,
is inderdaad een schitterende beloning!
zou de chef van de staf van' de » KO », bij de
Deze smadelijke opmerking van uDe Nieuwe Gids>>
volgende strijd van « hard tegen hard » zo goed wilheeft hier en daar verontwaardiging opgewekt. Dit ii
len zijn, voor de aanvang van zijn offensief, even
begrijpelijk. Mogen we echter doen opmerken dat
ie willen nadenken; dit om het gezag en het aanziet^
we, wegens de penneknechtschap waarin de redakvan het Geneesherenkorps geen lelijke deuk te geteurs van deze » Gids » leven, die belediging nfet
ven en een deel van dit korps in de ogen van de
politieke en mutualistische wereld niet nutteloos be- te zwaar mogen opnemen! ZIJ leveren dagelijks betaalde diensten aan een zeker Cool en moeten tellachelijk te maken!
kens opkijken naar 'n beloning! Zij en hun baas
* * *
weten er iets van, over bewezen diensten. August
De nationale geneesherendienst schijnt te zieltogen.
Cool van het A.C.V. werd er voor beloond met het
Van af zijn lastige geboorte leed hij erg aan voedinglint der cc Legion d'Honneur de France ». Wij komen
stoornissen, 'n Maand geleden nam de zuigeling
hier op terug. JoernUhsten met takt en aanvoelingsnochtans toe aan gewiclit en men dacht hem gered!
Zijn ouders werden te fier en een nog niet gerecht- vermogen zouden juist die dag niet hebben geschreven over cc beloning voor bewezen diensten »! Maar
vaardigde glariool, kreeg hen te pakken : wie hem
wilde zien en leren kennen moest 10 + 15 fr. be- takt en jijngevoeligheid zijn twee zaken die bij DEL
I. en zijn staf heel ver te zoeken zijn.
talen. Dit werd hun ongeluk! Hij vestigde plots de
• • *
aandacht van de mutualistische reus, die het voorTot onze grote verbazing lezen we in u De Stanhoofd fronste eni zijn ondergang zwoer! Het tenger
daard » van 27-10 dat " Leiding » het orgaan van
kind is dertig jaar te laat op de wereld gekomen.
de Kristelijke Landsbond, die Dr. Glorieux een jaar
Mama F. M. B. en papa Glorieux zullen iets anders
lang door dik en dun( heeft gesteund, zich van de
moeten produceren om de mutualistische vesting aan
cc KO » zou willen cc distanciëren » en naar de leite vallen, laat staan te doen wankelen!
ders van het A.S.G.B, beginfien te lonken! Ee
• • •
cc Volksmacht » gratis orgaan van het A. C. V. van
Verleden zondag werden de ex-voorzitters van het
August Cool, die de afgevaardigden van het SindiSindikaat Prof Dr. Haven en Dr. Beun, na de stemming der afgevaardigden, aan de dijk gezet. Na hun kaat steeds heeft uitgescholden voor rebellen en
scheurmakers, die het geneesherenkorps aan de uitongelukkige voorzittersstage aan het hoofd van een
voeiende macht wilden uitleveren, krijgt nu een les
beroepsvereniging van geneesheren, zullen ze hopevan ((Leiding», cc Na bezinning moeten we erkennen,
lijk genoeg ondervinding hebben opgedaan om gedat iedere latere wijziging gebracht aan de modalibeurlijk een voorzitterschap aan te nemen bij de
teiten van samenwerking (tussen geneesheren en revoetbalclub van Snellegem of de Kaartersvereniging
gering) opnieuw hun akkoord zou vergen! »
van Notre Dame aux BoisI
Drie bestuursleden vai,\ het Algemeen Sindikaat der
Dat heeft de Dr. in de rechten Van Helsoecht nu
Geneesheren van België zijn benoemd, de ene in het
nn bezinning ontdekt!!
N<^ionaai> Komitee, de anderen in het Bestendig Zo ver staan we! Over 'n paar jaar zullen heel
Komitee van het Rijksfonds! Aan Dr. De Brabanter wat dokters die nu voorzitter en leider Glorieux heben Dr. Roosens onze hartelijke gelukwensen en onze ben achternagelopen, zich afvragen hoe het mogelijk
dank voor het langdurige 'astige en ondankbare werk
was zo ouderwets te hebben gedacht en zo kortzichdat ze hebben gepresteerd.
tig te hebben gehandeld terwijl ze de juiste richting
« Scheurmakers beloond » sist de (( Nieuwe Gids ». aangewezen door het Sindikaat, niet hebben kunnen
Wie hier door deze zo dikwijls verkeerd ingelichte, onderscheiden!
dus slechte Gids, wordt bedoeld, kan op het eerste
Dat geklets over de Antwerpse dokters, die het
zicht niet worden uitgemaakt! De afgevaardigden
hebben
gewonnen ,kan nog een paar maanden duren.
zijn door leider Glorieux uit de « KO » gegooid.
Wij
geloven
niet uit de school te klappen, wanneer
Niet ZIJ hebben scheuren gemaakt! Uit het Sindikaat
wij schrijven dat binnenkort ruime lokalen te Brussel
is een groepje overlopers ,het verleden zonfag af- zullen
worden betrokken. De aansluitingen uit Westgestapt ! Wie zijn dan de scheurmakers ?
Vlaanderen, Limburg en uit de Waalse provinciën
Ook aan de groep Glorieux werd door minister
komen iii zo 'n tempo binnen, dat 'n centrale admiTroclet aangeboden in de komitees te zetelen. Deze
nistratie in de hoofdstad zich opdringt!
heeft geweigerd. Ze vreesden hierdoor het geneesOver 'n jaar zal de pers de eer hebben, door het
herenkorps aan de uitvoerende macht over te leveren! Wat moeten ze zich machteloos voelen! Of is bestuur van het Sindikaat der Geneesheren van Belhet gebrek aari moed om gebeurlijk in die komitees gië, in de salons van zijn eigen gebouw, te worden
een positieve houding aan te moeten nemen ? Wij ontvangen.
P. S. Enkele aspekten van het taalprobleem bij de
voorzien dat deze heren, wanneer Troclet ze nog ooit
een sigaret of 'n porto zal aanbieden, dit beleefd zul- besprekingen tussen geneeshere.n, de landsbonden en
len weigeren uit vrees « aan de uitvoerende macht » de R. V. Z. I. zullen in een volgend nummer worden besproken.
te worden overgeleverd!
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Wilt U schoon weder, steunt dan de VOLKSUNIE.
De pennetwist te Roeselare tussen de
C.V.P. bons en onze «broekvent»— kolporteur wordt in de plaatselijke Roeselaarse
pers voortgezet. Hierbij de nieuwe repliek
van onze jongere.
Uit uw wederwoord op ons recht van
antwoord van 21/9/56 kunnen wij uitmaken, Geachte Heer, dat U een man zijt die
in de zomer van uw leven staat en volgens
bekentenissen vervat in de eerste alinea
van uw betoog stellen wij vast, dat U zich,
in uwe polemiek met de broekvent, lelijk
mispakt hebt.
Onwillekeurig komt bij ons de bedenking op, dat als U zich zo r a p mispakt in
de zomer van uw leven, het nog wat anders
moet geweest zijn in de lente van uw leven, en dat al deze misgrepen samengenomen rap de herfst kunnen inluiden van
een rijkgevulde loopbaan.
Wij akteren met de noodzakelijke n e derigheid die aan onze jeugdige leeftijd
best past, ons eerste treffen en beloven U
een waarachtige inspanning te doen om uw
geleerde opzoekingen n a a r de geboortedata
van Tennyson en van Jean de la Bruyère
eventueel te doen bijdragen tot de oplossing van het schoolvraagstuk, waarmede
uw C.V.P. geen weg weet, gezien U schriftelijk de oplossing durft en nog moet vragen
aan een broekvent. Wij danken U van
harte, voor dergelijke vrolijke doch weinig
Palieteriaanse spitsvondigheden.
Wel willen wij U nog eenmaal vleien (en
wij vermoeden dat U daarmee ook gediend
zijt) door uw handigheid, van in uw repliek alles om te zetten in een reeks van
vragen, te betitelen, als sluw en listig. Of
het wel fair is, dergelijke grootse vragen te
stellen aan een doodgewone broekvent terwijl nog zoveel andere katten aan te pakken waren, dit zal de lezer wel voor zichzelf uitmaken. Wij zullen nochtans ons
best doen om zonder omwegen U in klare
taal te woord te staan. Wij zijn nu eenmaal nog niet listig en voelen het nog zo
rap niet nodig dit te worden. Maar wie
weet!
De kern van ons betoog was gesteund op
de noodzakelijkheid en opportuniteit van
een radikale kristelijke en Vlaamse partij,
terzijde gelaten, het elementair recht van
alle staatsburgers om zich in een politieke
formatie aaneen te sluiten en ook terzijde
gelaten, dat de vooroorlogse Vlaams-nationale f raktie het recht h a d uit h a a r winterslaap te ontwaken. (Deze vergelijking om
bij de jaargetijden te blijven). Wij hebben
U vroeger, zeer welwillend, de logische redenering gepaard dat de C.V.P. om h a a r
statu-quo te behouden, bij een vermeerdering van 232.869 stemgerechtigden tenminste moest 112.196 stemmen meer behalen,
hetzij in totaal 2.468.808. Op deze basis
heeft de C.V.P. niet met een netto-verlies
van 191.870 stemmen achteruit gegaan,
doch wel 304.066 stemmen ingeboet, en dit
n a een vierjarig alleenheerschappij ! 13 %
op het cijfer van '50, 't is nog al wel, nietwaar !
De Volksunie heeft zeker stemmen opgepikt uit het linkse blok en verhoopt in
de toekomst daarin nog een groter result a a t te bekomen, wat zeker een zuivere
rechtse aanwinst is.
Beweren dat het C.V.P. verlies van 304.000
stemmen met 113.000 Volksunie-stemmen
kon verminderd worden indien de Volksunie niet ware opgekomen, is al te goedkoop. Zeker zou het grootste gedeelte
van deze stemmen onwederroepelijk t e recht gekomen zijn in de blanco-bus en een
ander gedeelte kon het linkse blok nog
aan versterken, daar het duidelijk was,
(aangezien het feit dat de C.V.P. de overige
190.281 stemmen evenmin bekwam), welke
linkse zwenking de openbare opinie doormaakte.
Indien de C.V.P. het recht opeist dat alle
kristelijk-georienteerde mensen, uitsluitend voor h a a r moeten stemmen op straf
van zonde en verval, dan zet ze de wijzers
van de historie wat al te ver achteruit. Om
daartoe te kunnen komen zouden vooreerst
h a a r mandatarissen hun lichtzinnige gewaden moeten afleggen om zich met kardinaals-purper te vermommen. Zo zouden ze
niet alleen kunnen spreken « ex-cathedra »,
m a a r ook uiteindelijk onfeilbaar kristelijk
en Vlaams kunnen handelen; doch wij geloven niet dat de Roomse Kerk zou gediend
zijn met zoveel nieuwe onbetrouwbare t a felspringers.
Indien U oren hebt om te horen, Geachte
R.D. moet U ook de stem van het Franse
episkopaat gehoord hebben die h e t pluralisme van partijen n a a r waarde weet te
schatten, omdat het Episkopaat onbevoordeeld weet welke enorme bokken kunnen
geschoten worden door de politieke paljassen, zelfs als ze van rechts zijn.
De mensen van rechts moeten in zuiver
politieke en zelfs gemengde problemen.

vrijelijk kunnen kiezen op rechtse lijsten
voor diegenen die ze denken die best h u n
belangen zullen verdedigen.
Van uw onverbiddelijkheid en uw dwang,
alle politieke lakens n a a r uw k a n t te trekken willen wij nog ter verduidelijking h e t
volgende opmerken. Van uit Londen en n a
de bevrijding hebt U ononderbroken gemeen goed gemaakt met alle koppensnellers die het gemunt hadden op radikale
Vlamingen die toevallig ook kristelijke
mensen waren.
De iBelgische C.V.P., arm aan arm met
lalle goddelozen en franskiljonse ketters
heeft openlijk of ook van achter de schermen, jacht gemaakt, om de laatste Vlaamse nationalist in de bak te stampen.
Met ongrondwettelijke en wederrechtelijke wetten, die U zelf voorgedragen of
helpen stemmen hebt, hebt U idealisten
voor het vuurpeleton gebracht, duizenden
jaren gevangenis uitgedeeld, het puik der
Vlaamse kunstenaars en geleerden door de
modder gesleurd om dan eindelijk als de
m a a t overliep met een Pilatus-gebaar de
gevangenisdeur op een kier te zetten. '
Waar zijn uw kristelijke krokodillen-tranen gebleven, om h e t wee te bewenen van
duizenden katolieke leerkrachten die U
hebt helpen of laten broodroven ? Was dat
geen even schandalige broodroof als diegene die nu gepleegd wordt?
U beroept zich op kristelijke gevoelens
en de duivels uit Moskou zelf, zijn U voor
het laatst enkele dagen geleden voor de zoveelste maal te voor, om vergiffenis en a m nestie te schenken aan diegene die « m a n u
militari» hun eigen volk bevochten.

medelopers willen zijn van het socialisme
en h e t volksbelang stellen boven het staatsbelang.
Wij veroorloven ons, te beweren, dat zoveel minder gekozenen voor de C.V.P. een
Vlaamse en kristelijke aanwinst is als
daartegen zoveel meer gekozenen zijn voor
de Volksunie. Onze Volksunie-macht zou
de Vlaamse ja-knikkers uit de C.V.P. alleen andere meesters bezorgen en 't is al.
Ware Volksunie en C.V.P. in 1954 te verbroederen geweest op één lijst, dan zou de
aanwinst, zonder rekening te houden met
de bokkesprongen van een Saint Remy,
ogenschijnlijk drie zetels bedragen hebben.
Dit verlies is te herleiden tot twee, gezien
de winst van een Volksunie-gekozene. Zo
leren ons tenminste de cijferaars, noch
min noch meer.
Met een doelmatiger propaganda voor
de Volksunie kon het verlies voor het rechtse
blok tot nul herleid worden geweest.
Voorwaar een luttele zetel-achteruitgang, die aan de huidige politieke konstellatie absoluut geen enkele zichtbare verandering kon teweeg brengen. Ook begrepen ?
Toen wij broekventen der Volksunie, in
de voorste rangen stonden gedurende de
straatbetogingen tegen de wet Collard, hebt
ge U voor de zoveelste maal, zo onkristelijk
en onvlaams tegen ons gedragen. Waarom?
Omdat gij wist dat wij het antwoord op
Uwe vraag, « Hoe wij de schoolstrijd zouden
oplossen », op zak hadden.
Omdat gij wist dat wij zouden beginnen
daar waar gij zelf nog niet kon eindigen :
met een boven de partijen staande, voor-

Minister Troclet's verklaring over Marcinelle voor de Senaatskommiisie was trouwe echo van die in
de Kamerkommissie
.'
U beroept zich op de Vlaamsgezinden der
Belgische C V P . en U hebt alle radikale
Vlaamsgezinden de ruggegraat helpen kraken om aldus met een omweg de Vlaamsnationale partij te kunnen opdoeken.
Toppunt van cinisme, ge durft daarenboven nog de door U onterfden en geruïneerden samen met h u n kinderen dwingen het
wierookvat onder uw neus te houden en te
eisen dat ze voor U zouden stemmen !
Waarschijnlijk uit dankbaarheid !
« Rome of Moskou » is voor U een slogan
om veel schijnheiligheid te verdoezelen en
•< Vlaanderen in België » alleen een middel
om zilverlingen te bemachtigen.
Nu weet U meteen wat wij denken wat
ons land zou verliezen op Vlaams en op
kristelijk gebied als een dergelijke C.V.P.
een tweede maal in het zand zou moeten
bijten. Of moeten wij U nog aanhalen wat
enkele dagen geleden in de baard gewreven werd van één van uw politieke voorm a n n e n ter gelegenheid van zijn klakkeloze
leugens over het Vlaams ekstremisme en
zijn samenwerking met de minimalisten.
En het geval Grootaert en de duizenden
andere kaakslagen die Vlaanderen n a en
door uw welwillende medewerking ontving!
Van wie de Volksunie het meest stemmen zal afnemen ?
Onder het motto van ons sociaal en politiek programma zullen we ijveren om zoveel mogelijk stemmen te ontfutselen aan
de linksen en voor het overige wensen wij
dat beide ogen van alle C.V.P.ers zeer wijd
zouden opengaan, opdat ze n a rijpelijk
overleg zo talrijk mogelijk zouden stemmen
voor de Volksunie. Begrepen ?
Het weinig goede dat gij deedt, kunnen
wij ook doen en het kwade dat we U in
de schoenen schuiven kunnen we gemakkelijker laten omdat we geen voorlopers of

lichtingskommissie enerzijds, en federalisme anderzijds.
Of moeten de broekventen U leren dat
men geen rotte peren gezond maakt, door
er goede bij te houden; dat in Vlaanderen
meer te behouden viel, dan dat in Wallonië
te verliezen was; dat men geen veldtochten
wint door zich manmoedig te laten n a t
spuiten om dan de aftocht te blazen, doch
wel met te kampen en niet met te bedelen.
Maar, zo wij broekventen uit de Volksunie verbazend snel de slag konden helpen
winnen, dan zouden wij ook de pluimen op
onze hoed hebben kunnen dragen, en
daarom werd in alle stilte het kommando
gegeven « Stop ». Een minder gevaarlijke
faze zou beginnen !
Uw onverbiddelijk, « Neen Collard » werd
een mizerabel « J a » , juist omgekeerd als
ten tijde der Konings-idylle (waarin gij
specialisten schijnt te zijn) toen Uw m a jestatisch « J a » eigenlijk «Neen Sire»
wilde zeggen. Het is dus een kwestie van elkaar een beetje te verstaan.
Na dit lange betoog, verhopen wij.
Waarde R.D. dat ge zult begrijpen waarom
we in ons antwoord van 21/9 enkele harde
woorden hebben gebruikt.
Wij in elk geval begrijpen waarom deze
zo onverteerbaar op Uw maag zijn blijven
liggen, en zonder enig jolijt te beloven
aan de linksen verzekeren we U, dat ons
goede Vlaamse volk het sedert lang voor
waar aanneemt, dat ge met twee gemakkelijker de m a c h t kunt breken der drie
linksen, dan dat ge alleen, zonder de a a n moediging van de Vlaams-nationale zweep,
het alleen moet bolwerken, terwijl veel a n dere krachten kunnen verloren lopen.
Met onze vriendelijke groeten,
De Broekvent.

VLAMING LET OP U W Z A A K !
V l a a m s e v ï i e n d , zo wij eerlijk en z o n der v o o r i n g e n o m e n h e i d , als V l a m i n g ,
bij o n s zelf te r a d e g a a n , d a n k u n n e n
wij niet a n d e r s d a n het e e n s zijn, dat,
w a t het b e h a r t i g e n v a n V l a a m s e bel a n g e n en het v e r w e z e n l i j k e n
van
V l a a m s e rechtseisen betreft, er sinds d e
bevrijding, niets, m a a r d a n ook totaal
niets bereikt is g e w o r d e n ! W e l i n t e gendeel ! Alles w a t door h e t N a t i o n a lisme in jaren h a r d e strijd in het b e l a n g
v a n ons volk v e r o v e r d w a s g e w o r d e n ,
w e r d als h e t w a r e o p n i e u w m e t een p e n netrek ontnomen.
N i e t t e g e n s t a a n d e de h o p e l o z e toes t a n d w a a r i n de N a t i o n a l i s t e n sinds d e
bevrijding s t o n d e n w a s m e n er toch niet
in geslaagd, allen uit te s c h a k e l e n . D e
overblijvende n a m e n het v e r t r a p t e v a a n del o p , e n b e g o n n e n o p n i e u w de zo o n gelijke strijd.
O o k o n z e t e g e n t r e v e r s lieten zich niet
onbetuigd, de C.V.P. inzonderheid, bevrijd zijnde v a n h a a r o p d r i n g e n d e rivaal, ( H e t N a t i o n a l i s m e ) , t r a c h t t e d o o r
het p r o p a g e r e n v a n h a a r v e r r u i m i n g s politiek, in de zo g e d u n d e gelederen verdeeldheid te zaaien. S o m m i g e n , m e t
g o e d e b e d o e l i n g e n bezield, g a v e n gehoor a a n deze l o k s t e m , niet de C . V . P .
d o c h w e l zij w e r d e n v e r r u i m d , het m o e s t
o n s d a n ook niet v e r w o n d e r e n , dat m e e r d e r e V l a m i n g e n , d o o r dergelijke v o o r beelden a a n g e m o e d i g d , er v a n o v e r t u i g d
w a r e n , dat het a a n het b e w i n d b r e n g e n
v a n de C . V . P . w^ellicht d e oplossing v a n
allerlei V l a a m s e p r o b l e m e n m e t zich
b r e n g e n iou en in de eerste p l a a t s , een
n i e u w e w e n d i n g inluiden z o u , o p d e tot
d a n toe ingeslagen w e g , in v e r b a n d m e t
de repressie.
W a t al o n t g o o c h e l i n g , heeft een d e r gelijk e k s p e r i m e n t a a n het V l a a m s e volk
bezorgd ! S o m m i g e n w a r e n n a d e r h a n d
de m e n i n g t o e g e d a a n , d a t een linkse r e gering, (al w a s het m a a r o m d e C . V . P .
een kool te s t o v e n ) wellicht iets ten g o e de v e r w e z e n l i j k e n zou, d o c h o o k alras
bleek het m a a r al te klaar, d a t wij hier
ook om o n s V l a a m s zijn als d e r d e r a n g s burgers behandeld werden.
V o o r w i e destijds n o g twijfelde, zal
het n u w e l duidelijk g e w o r d e n zijn, d a t
wij als V l a m i n g e n v a n w e g e d e kleurp a r t i j e n niets h o e v e n te v e r w a c h t e n ,
dat, zo wij als V l a m i n g e n en als volk,
ons levensrecht v e r d e d i g e n willen, wij
o p eigen k r a c h t e n a a n g e w e z e n zijn,
door, als v o o r d e oorlog, een eigen
V l a a m s N a t i o n a l e zelfstandige partij o p
te b o u w e n , wier z w e e p s l a g e n de kleurpolitiekers er toe v e r p l i c h t e n zal, d e a a n
o n s volk o n t s t o l e n r e c h t e n t e r u g te
schenken.
V l a a m s e v r i e n d , als wij willen v o r m e n wij een m a c h t , v o o r d e w e l k e d e
kleurpolitieke p r o f i t e u r s t e r u g s c h r i k k e n
zullen, twijfel d u s niet langer, o n t w o r s t e l
u a a n de a n g s t p s i c h o s e , die ons volk z o l a n g r e e d s in de k n e l heeft g e h o u d e n ,
blijf niet langer m e e r d o o r onverschilligheid m e d e h e t lot v a n u w eigen v o n nis beslechten, r u k u los uit d e z e afzijdigheid, leg o p n i e u w d e h a n d e n als
b r o e d e r s in elkaar, n e e m u w p l a a t s in
bij de V o l k s u n i e e n help m e d e de w a gen a a n het rollen te b r e n g e n . N u d e
v e r k i e z i n g e n m e t rasse s c h r e d e n n a d e ren, is het als V l a m i n g e n o n z e d u r e
plicht, niet langer m e e r op allerlei kleine
b i j k o m s t i g h e d e n te blijven v i t t e n e n
hierdoor o n z e k r a c h t e n te v e r d e l e n .
E e n s g e z i n d , v e r t r o u w e n h e b b e n d in d e
t o e k o m s t , d i e n e n wij h e t strijdperk in
te t r e d e n , o m z o d o e n d e gezamenlijk het
hoofd te bieden, a a n al de k r a c h t e n die
het o p o n z e volledige o n d e r g a n g g e m u n t
hebben.
Met V l a a m s e g r o e t e n ,
Hou Zee !
V a n der Spiegel.
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BRABANT
AALST — Aktie « Band » en Kolportage
Het werd een flinke tocht door de vroeger zó strijdvaardige stad, die in het vooroorlogse Vlaams-Nationalisme onbetwist
een voorpost was. De aktie « Band », kent
geen verpozen. Gestadig nemen de kolporteurs in aantal toe. Aan de «IJzer » werd
gestart, de late zondagslapers eventjes
wakker geholpen. Het misgangerspubliek
wreef zich de ogen open van verwondering.
Van in de aanvang ontmoeten wij simpatisanten die met ijver h u n vijffrankstuk
bovenhalen. Het was heel toevallig dat
deze tocht samenviel met een H. Mis, welke
werd opgedragen voor de zielerust van de
Heer Podevijn. Van buiten de stad waren
vele nationalisten opgekomen, die onverwacht getuige werden van de operatie
« Band ».
Onze « speakers» hebben de tekst a a n gepast aan de laatste gebeurtenissen.
« Spijts Marcinelle werken in de Belgische
mijnen nog kinderen onder de zestien jaar»
« Onze Vlaamse arbeiders kunnen zestien
uren per dag van huis wegblijven, omdat
de Waalse geldmacht weigert in Vlaanderen fabrieken te bouwen »
(, Spaak en Van Acker drinken in Moskou Wodka terwijl Sovjet-tanks de arbeiders neerkogelen, die strijden voor zelfbestuur ».
« De C.V.P., ds mossel noch vispartij, is
Uwe stem niet meer waard. Ze gaf de Koning prijs en verloor door de lamheid van
h a a r grote bonzen de schoolstrijd ».
De verkoop van bladen ging zeer vlot. De
a a n d a c h t van het publiek was gewonnen.
Een paar honderd bladen werden verkocht.
Veel vioegere strijders zijn terug wakker
geschud. Dank aan onze vrienden te Aalst,
die aktief hebben gesteund. Lezers, Uw
werk : In stilte, onverpoosd uw kameraden
overhalen : zij moeten de Volksunie steunen en abonnent worden op ons blad. De
besten verwachten wij in de kolportagegroepen. Wacht niet !
BRUSSEL.
Volgende vergadering van de afdeling
Brussel van de Volksunie vindt plaats op
zaterdag 10 november te 20 uur in Café St.
Michiel, Grote Markt. Er zal een dodenhulde
plaats vinden met als gelegenheidsredenaar, de heer Karel Dillen. Artistieke omlijsting.

IN MEMORIAM
De laatste weken ontvielen ons tal van
verdienstelijke strijdgenoten en zoals E.H.
Bernaerts, Prof Vital Ceelen, Prof Grootaers, allen trouwe lezers van «De Volksunie». Daarnaast ontviel ons ook Frits De
Mont, zoon van wijlen Pol De Mont.
«De Volksunie» voelt zich pijnlijk getrofifen door h e t verlies van deze strijdgenoten
met grote verdiensten. Ze biedt de familieleden hierbij h a a r christelijke deelneming
aan.

LIMBURG
WELLEN : Burgemeester Goffings afgezet.
Oud-volksvertegenwoordiger
Goffings
werd t h a n s voor de tweede maal uit zijn
ambt ontzet. De eerste maal was bij de a a n vang van de koningskwestie en het was de
beruchte Dolf van Glabbeke die rechter
speelde. T h a n s is het om Wellenaars aan
een bouwpremie geholpen te hebben, die
hen niet toekwam. Op zichzelf verkeerd dus.
De huichelarij wordt echter pas duidelijk
als men weet dat socialisten en liberalen
hem dat klaar gestoofd hebben. Moesten alle
linkse parlementairen, die de wet omzeilen
afgezet worden, de linkerhelft van het p a r lement ware leeg. De socialisten en liberalen spelen dat oneerlijke spelletje, net zo
goed als de C.V.P. zij gebruiken dezelfde
dumpingsmetodes op het gebied van de
stemmenronselarij. Voor de streek van Wellen denke men er maar aan hoe de socialisten t h a n s goochelen met de pensioenen.
Voor hen bestaat de wet zeker zo weinig.
Hun hogere ambtenaren in de ministeries
en h u n ministers dekken ten volle h u n korruptie. Maar de linksen hebben bij dat
spe'letje liefst geen mededinging.
ZEPPEREN. Boos op senator Vreven.
Senator Vreven heeft de laatste aijd maar
weinig geluk gekend. De man liep zich onlangs de benen onder het lijf om een echte
bedrieger, die zich het doorgaan voor een
personaliteit uit klein-Azié, door de liberale ministers offcieel te laten ontvangen.
Daarbij is er de zaak van de «Sobecerea»,
die hij in het leven riep, samen met een
vernoemde markies.

j5ewecflngóLeven^
Nu te Zepperen is men om andere redenen boos. Men beschuldigt de senator van
doorgestoken kaarten. Wat deed hij er? Bij
een uitverkoop wegens schulden, die te 15
uur moest plaats vinden, was om 14u45 alles
afgelopen! Een van zijn beschermelingen
was koper. De schuldeisers en kandidaadkopers die kwamen opduiken te 15 uur waren dan ook weinig geestdriftig toen het huis
zo vroeg en zo goedkoop verkocht was. Gelijk Vreven is er m a a r een notaris, zeggen ze
En het zal wel zo zijn.

BELANGRIJK

BERICHT.

In o n s vorig nummer — dat e e n
dubbelnummer w a s als vergoeding
voor het kleine n u m m e r dat in
augustus, gezien de vakantie niet
v e r s c h e e n — kondigden w e aan dat
w e van nieuwjaar af geregeld o p 8
blz, zouden verschijnen e n dat de
abonnementsprijs v a n n u tot einde
'57 o p 1 0 0 Fr. vastgesteld werd
( steunabonnement 2 0 0 Fr. ) . Er
zullen dus maar t w e e kleine n u m mers meer verschijnen, één in n o vember e n é é n in december.
A a n o n z e eerste oproep tot hern i e w e n n u werd flink gehoor g e g e v e n . Z o hoort het. W e dringen er
nogmaals o p aan bij onze abonnenten o m de vernieuwing door stort i n g zo vlug mogelijk te doen. A a n
o n z e propagandisten vragen w e een
krachtige inspanning t e d o e n o m
alle oude abonnenten binnen de
eerstvolgende w e k e n te hernieuw e n zodat ze nadien de handen
zouden vrijhebben o m n i e u w e
abonnenten te w e r v e n .
A l l e stortingen o p gironummer
5 4 . 4 5 . 4 6 W . Jorissen — Anderlecht
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ZONHOVEN
Door een gedeelte van onze limburgse militanten werden de straten van Zonhoven en
omgeving Hink bekalkt op de vóóravond van
de komst van ï h e o Lefèvre en Gast Cool.
De operatie slaagde uitstekend hetgeen eens
te meer de bekwaamheid van onze militanten bewijst.
TONGEREN
's Anderdaags trad een andere groep van
de limburgse Vlaamse militantenorde (V.
i l . O.) op in een colportagetocht te Tongeren en dit onder leiding van Bob Maes en
enkele zijner trouwste medewerkers. Het
werd een onverhoopt succes daar al de voorradige bladen verkocht werden.
Tijdens dit optreden kwamen zich weer
twee nieuwe militanten spontaan aanmelden
Proficiat voor deze nieuwelingen.
We maken van deze gelegenheid gebruik
er op te wijz.en dat meerdere militanten niet
opgeroepen werden, maar we vragen hen ons
bij een volgende gelegenheid van dienst te
willen zijn. Alzo worden de werkzaamheden
meer en meer verdeeld e.n krijgt ieder zijn
beurt om op te treden.

ANTWERPEN

wezig op onze algemene kaderdag te Brussel, waar de tekst eveneens afgedraaid
werd, hebben dit trouwens gehoord. Operatie « band » ging te Antwerpen gepaard
met een eveneens uiterst geslaagde kolportage.
ANTWERPEN-NOORD
Antwerpen — hoe eigenaardig ook gezien
de door en door Vlaamse geest — is lange
tijd wat ten achter gebleven wat de organisatie betreft. Daaraan schijnt t h a n s een
eindpunt gekomen. 100 nieuwe abonnementen op een paar weken. In de algemene
heropleving neemt Antwerpen-Noord, onze
arbeidersafdeling bij uitstek, een werkzaam
aandeel. De afdehng boekte 50 nieuwe leden op een goede week tij ds.
ANTWERPEN
Dhr. Carl Termonla, de wakkere voorzitter van onze afdeling Deurne, werd a a n gesteld tot provinciaal leider van de V.M.O.
Dhr. Bob Degol, die zich de laatste m a a n den in het Antwerpse verdienstelijk m a a k te, werd tot sekretaris van h e t arrondissem e n t verkozen.
Wij wensen deze beide kameraden een
vruchtbare werking toe in h u n nieuwe
funkties.
ANTWERPEN.
De heer Degol, sekretaris van Antwerpen,
werd aangesteld tot direkteur van het
Vlaams Arbeidsfonts.

WEST-VLAANDEREN
Huis-aan-huis bezoeken te Kortrijk in
't vooruitzicht van de abonnementenslag
voor 1957. Nieuwe simpatisanten werden
gevonden en abonnementen voor 1957 toegezegd.
GISTEL
De kernvergadering op 15 dezer gehouden
mag als zeer geslaagd beschouwd worden.
Werden er vooral verwelkomd de oudere
strijders van vóór de oorlog.
Voorzitter J a n De Bondt gaf een bondige
uiteenzetting van h e t Volksunieprogramma
en zette d a a r n a de algemene bespreking in.
Antwoord werd gegeven op de gestelde vragen en samen de middelen onderzocht, de
meest doeltreffende, voor de plaatselijke
propaganda.
JABBEKE
Ingevolge de kaderdag te Brussel (14-10)
kon de kolportage op de Breughelfeesten
niet doorgaan.
Flinke propaganda werd gemaakt door
de nationalistische jeugdgroeperingen die
mede in de stoet opstapten. Het dreunde
van « Amnestie » en « Leve de Volksunie »
geroep. Zo moet het zijn, beste jongeren.
Waar de ouderen nog ietwat aarzelend en
schroomvallig aan de k a n t blijven staan,
moet gij, toekomst van Vlaanderen, als
waardige en durvende Thijlszonen optreden.
DIKSMUIDE
Er werd dus een bus ingelegd n a a r de
kadervergadering te Brussel. Buiten alle
verwachting was de gehuurde bus veel te
klein om alle deelnemers mede te voeren
Kameraden van De Panne-Veurne-Middelkerke, Ichtegem en Gistel, die ingeschreven hadden waren verplicht achterwege te
blijven of per spoor te reizen. «Er roert
entwat bachten de kuppe ».
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VOOR ZELFBESTUUR
DE VOLKSUNIE - DEURNE
Op zaterdag, 10 november 1956 te
20 uur, in Lakbors-Sportpaviljoen,
Lakborslei 339, Deurne.

GROOT

BAL

Inkom 20 Fr.
Kaarten bij de leden en in de zaaL
VLAMINGEN OP POST
ANTWERPEN : Operatie « B a n d » en kolportage.
Operatie « band > is van Gent n a a r Antwerpen overgeslagen. De wagen, versierd
met onze aanplakbrieven en opgesmukt met
de Vlaamse leeuw, kende overgrote bijval.
De tekst van de uitzending, opgesteld door
een van onze Gentse beloften, is ook buitengewoon raak. De propagandisten aan-

SLECHTS EEN PARTIJ
DË VOLKSUNIE

PLAKZEGELTJES
Plakzegeltjes met verscheidene leuzen
van de Volksunie kwamen klaar. De eerste
10.000 werden op onze propagandavergadering te Brussel verkocht, en de tweede
10.000 werden reeds besteld. De Volksunie
heeft er t h a n s enkele tienduizenden bij
laten drukken. Ze kosten 10 fr. de 100. Bestelling door storten op gironummer 54.45.46
W. Jorissen-Brussel of met bedrag in postzegels op adres Volksunie, Kartuizerstraat
58, Brussel. Het sekretariaat te Brussel
zorgt voor de uitvoering.

OOST-VLAANDEREN
GENT
Voor een flinke belangstelling vond te
Gent de voorlichtingsvergadering voor studenten plaats waarop Mr. Van der Eist en
Dhr. Wim Jorissen het woord voerden.
Sprekers bewezen het volledig in gebreke
blijven van de kleurpartijen op Vlaams gebied en beklemtoonden de noodzakelijkheid
van een Vlaamse partij waarvoor de studenten zich in te zetten hadden. Tal van
studenten waren daartoe dan ook bereid.
GENT.
Kader- en sprekersschool: Volgende kursus vindt plaats op zaterdag 10 november
te 15u30. We verwachten al onze propagandisten.
OOSTAKKER : Sint-Pietersbanden
Een zonnig weertje begroette de m a n n e n
van St-Pietersbanden, die zeer talrijk waren opgekomen voor h u n 8ste bedevaart
n a a r Oostakker. De kerk was proppensvol.
De H. Mis werd opgedragen door E.P. Stracke, terwijl E.P. Callewaert het gelegenheids.
sermoen uitsprak. Na de mis was er een
korte plechtigheid aan de grot. Daarna
bleef het zeer druk op het plein voor het
hotel, v/aar ieder steeds blij de vrienden terugziet, zeker dat de banden, gesmeed in
dagen van leed, door de tijd niet worden
verslapt. Het wordt stilaan traditie en er
komen er elk j a a r meer en meer. Ook bij
het vriendenmaal in het hotel van LDurdes
vond de heer De Buck veel moeite om al
zijn gasten een plaats aan tafel te bezorgen. Zonder namen te noemen mogen
we toch beweren dat aan eretafel de ware
adel van Vlaanderen zat. Daarnaast de vele
onbekenden die zich thuis en in familie
voelden. Dr. Goossenaerts zat voor. Tussen
de gerechten in droeg juffrouw Vereecke
gedichten voor van Blanka Gijselen, Wies
Moens en andere Vlaamse kunstenaars. De
stemming was er. Herinneringen werden
opgehaald. Zeer gevoeld begon Dr Wouters
over zijn studentenvriend Theo Brouns, die
dit j a a r in aanwezigheid van zijn naaste
familieleen en van vele rienden werd herdacht. «Theo Brouns was een der schoonste mensen, die ik in mijn studententijd
heb ontmoet. Ik heb hem van dichtbij gekend : hij was een knap student, met een
helder verstand begaafd, en tevens een
hard w erker. Naar het getuigenis van Pater
Calleweart, die hem in het Thomasgenootschap van dichtbij had gevolgd, was hij,
naast Fjrmin Deprez, één der schoonste studententypen, die hij ooit aan de Universiteit had ontmoet.
Met een beroep op en vertrouwen in de
jongere generatie, sloot Dr Wouters zijn ontroerende rede. Ook éénmaal zal de stralende studenten- en militantenfiguur van
Theo Brouns in eer hersteld worden.
Al te vroeg kwam dan het uur van scheiden. Tot volgend jaar en hartelijk dank aan
de vriendelijke inrichters, die zich geen
moeite spaarden om de banden van vriendschap tussen het strijdende Vlaanderen
nauwer toe te halen. Enkele mannen van de
kolportageploeg hadden h u n handen vol
met de verkoop van ons blad. Alle beschikbare nummers waren uitverkocht, er waren er zelfs te kort. Een onverhoopt sukses!

ZO U NIET HET INZICHT HEBT
DIT NUMMER TE BEWAREN,
GEEF HET DOOR AAN GOEDGEZINDEN DIE NOG NIET BIJ ONS
STAAN
DANK U.
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