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Nieuwe verkiezingswed en zetelaanpassing.

GEKNOEI OF DEMOKRATIE?
De diskussie over ons verkiezingsstelsel en een gebeurlijke wijzinging ervan wordt voortgezet in de pers, alhoewel men nog steeds in het duister tast
nopens de bedoelingen van de regering.
Wij weten dus niet in hoever de geruchten die de laatste weken de ronde
deden ernstig zijn. Iedereen heeft w^eliswaar kunnen vaststellen dat de liberale oppositie tegen de regenngspolitiek
en de volmachtswet plotseling geluwd
is en dat de regerende partijen zich akkoord gesteld hebben om samen verder
te regeren tot aan de verkiezingen, en
zelfs daarna. Dit laatste kan ons slechts
doen glimlachen, want dergelijke akkoorden duren maar zolang zij duren
en wie kan voorspellen wat er na de
verkiezingen zal gebeuren ? Nu zal het
wel uitkomen dat de liberalen zekere
eisen gesteld hebben en zekere toezeggingen bekomen.
De liberale partij weet ook wel dat
de regeringspolitiek niet van aard is
haar kiezerskliënteel geestdriftig te maken e.i dal een flink verlies aan stemmen wel eens de uitslag zou kunnen
zijn van haar trouw aan de koalitie met
de socialisten. Moet een wijziging van
het ^•erkiezingsstelsel dit verlies goed
maken ? Mogelijk ! Een andere vraag
is of de socialisten, verondersteld dat
zij een belofte gedaan hebben, hun
woord zullen houden. Wel stellen we
vast dat nog onlangs de nationale apparentering in de (( Volksgazet » verdedigd werd.
Afgezien van de beweegredenen die
de regering drijven in deze aangelegenheid, moet het gezegd dat de nationale
apparentering ontegensprekelijk demokratischer, rechtvaardiger is dan het
huidig stelsel dat de grootste pratijen
bevoordeelt en hen meer zetels bezorgt
dan hun toekomen. Deze bevoordeling
der grootste partijen is willekeurig en
door niets gerechtvaardigd. Het is niet
juist dat het stelsel van nationale apparentering voor gevolg zou hebben het
ontstaan van een menigte kleine partijen. Voor plaatselijke lijsten die opkomen in één of een paar arrondissementen blijft de toestand praktisch ongewijzigd. Het oprichten van een politieke partij die in meerdere provincies
en talrijke arrondissementen aan de
verkiezingsstrijd deelneemt is echter
een veel moeihjker onderneming. De
ervaring bewijst het : haast alle pogingen hebben schipbreuk geleden. Zelfs
Saint-Remy slaagde er niet in een lijst
voor te dragen in het arrondissement
Leuven bij de vorige verkiezingen.
Overigens blijft nog altijd de moeilijkheid het kworum te behalen in een arrondissement, wat altijd een ernstige
hinderpaal is voor nieuwe partijen of
voor partijen die zich enkel tot één bevolkingsgroep richten, zoals middenstandspartijen of boerenpartijen. Wij
laten nu in het midden of dit al of niet
gerechtvaardigd is. Men heeft het stelsel van de nationale apparentering ook
bestreden met een grondwettelijk argument : schijnbaar zou dit stelsel strij-

dig zijn met de grondwet, daar deze
voorziet dat « de samenstelling van de
kieskolleges voor iedere provincie door
de wet geregeld wordt» (art. 4 8 ) . In
hoever is dit argument als ernstig te
weerhouden ? Niet altijd is men zo
skrupuleus geweest ten overstaan van
de grondwet en sommige grondwettelijke bepahngen, die heel wat uitdrukkelijker zijn.
Artikel 48 behelst als dusdanig zeker
geen verbod van nationale apparentering, het voorziet alleen maar dat de
samenstelling van de kieskolleges voor
iedere provincie door de wet geregeld
wordt. Alhoewel dit artikel alleen
spreekt van « provincies », voorziet de
kieswet dat de verkiezingen plaats hebben per arrondissement en zijn er kieskolleges voor ieder arrondissement. Is
dil dan ook niet in strijd met de grondwet ?
Belangrijker is dat de grondwet uitdrukkelijk voorziet in artikel 32 dat de

DO uoLKSunie ALS SCHILD I
Geroddel rond het Davidsfonds.
De rake pijlen in ons vorig nummer
van « De Volksunie » snoeten wel flink
roos getrofjen hebben want « De Standaard n-redakteurs hebben zich niet meer
beperkt
tot binnenskamers
sakkeren
maar ze zijn uit hun hok gekomen. Ze
hebben meteen bewezen met welke aandacht ze ons blad volgen vermits ze zich
een oude polemiek van de Volksunie met
het Davidsfonds nog zo goed herinneren.
Na het jongste kongres van het Davidsfonds hebben we inderdaad geschreven
dat er van de vele besluiten van het Davidsfonds op het politieke plan wel niets
zou terechtkomen omdat de C.V.P. er
wel een stokje zou voor steken. We kregen toen een antwoord van de sekretaris
van het Davidsfonds waarin gezegd werd
dat het Dabidsfonds zijn eigen weg zou
^aan eti zich om niemand zou bekommeren.
We hebben bij dat antwoord een nota
gevoegd dat de tijd ons wel in het gelijk zou stellen.
Wij zijn al ongeveer zo ver.

Prins de Merode. nagevolgd door andere bestuursleden, nam oniskg, als Voorzitter van Nationaal Werk
voor Oorlogsinvalieden !

leden van beide Kamers de Natie vertegenwoordigen en niet enkel de provincie of het onderdeel van een provincie waardoor z'.j werden gekozen: daardoor worden de gebeurlijke bezwaren
tegen de nationale apparentering o.i.
opgeheven voor zover deze verband
houden met de grondwet. Het is dus
toegelaten de stemmen uitgebracht in
een provincie samen te voegen met deze
uitgebracht in een andere provincie
vermits iedere mandataris gans de natie
vertegenwoordigt en niet een bepaalde
provincie.
Er werden ook enkele proefballonnetjes opgelaten in de pers in verband
met andere wijzigingen aan de kieswet,
die enkel en alleen de hberale, partij
enig voordeel zouden kunnen bezorgen.
(doorlezen blz. 6)

In ditzelfde-blad vinden onze lezers
een brief uit Zele over het gebeuren rond
het ]ong-Davidsfonds
aldaar.
De Volksunie is het Davidsfonds genegen, gelifk het alle Vlaamse kuituurorganisaties genegen is. Velen van ons
zijn lid of zelfs bestuurslid van het Davidsfonds. Het gaat daarom echter niet.
Wif moeten alle politieke en andere invloeden aanklagen, die het werk van
Vlaamse bewustmaking van het Davidsfonds. saboteren om hun franssprekende
én jransdolle partijgenoten genoegen te
"'^^";
Wat er thans met het Jong-Davidsfonds gebeurt is erg. C.V.P.-ers hebben
monseigneurs ter hulp geroepen om de

werking van het Jong-Davidsjonds
te
verhinderen. Dat is het geval bijvoorbeeld te Zele.
« De Standaard » kent de toedracht
van de zaak, maar durft zoals gewoonlijk alleen een beetje voor de vorm protesteren. Haar Vlaamsgezind lezerskorps
moet gepaaid worden en in de waan gelaten dat de Vlaamse belangen veilig
zijn in Standaard handen. Overbodig te
schrijven dat ze daar juist gebruikt worden. In de Standaardwinkel is misbruik
van Vlaams vertrouwen een geheiligde
politiek klerikale traditie. Vandaar dat
Lyriel Verschaeve dat blad zo trejjend
een » braakmiddel » noemde.
« De Standaard » heeft dus een gesprek in elkaar gestoken met een Volksunie- <( persoonlijkheid » — asjeblief I
De pen van de skribent moet zeker uitgeslipt zijn voor zo een woord aan ons
adres !
Overbodig misschien aan onze lezers
te zeggen dat de vooraanstaande Standaardredakteurs, die vroeger vooraleer
we een blad hadden, wel al eens een gesprek met ons voe: den, toen ze lustig op
ons los konden batavieren, ons thans met
een min of meer hoofse knik voorbiflopen, nu we ons nunnen verdedigen, en
meer dan dat zelfs, nu we hun stelselmatig bedrog van de Vlaamse lezers,
kunnen ontmaskeren.
Nu gesprek of
geen gesprek, knik of geen knik, het is
ons vierentwintig. Wif willen praten en
wij willen knikken, maar zwijgen over
hen zullen we niet doen waar ze de
Vlaamsgezinden in hun C.V.P.
winkel
willen, lokken, om.dat ze daar altijd bedrogen werden, worden en zullen worden.
Wat is dan de toedracht van de zaak ?
Wel dat de << Standaard » er moet over
schrijven omdat haar lezers ginder het
eisen, maar dat ze het niet durft omdat
er ook een paar kanunniken bif betrokken schifnen en onder meer de C.V.P.
senator Kanunnik Philips. Daarom stelt
ze het voor dat wij roddelen om dit als
voorwendsel te gebruiken om zelf ook
iets te mogen schrijven. De krant van
'•' het schild en het zwaard van Vlaanderen » heeft ons als schild nodig eer
haar journalisten hun pen in de inkt durven dopen tegen een kanunnik-senator.
Ze verplaatsen dan het dorp van OostVlaanderen naar Limburg en laten zo
doorschemeren dat misschien onze Limburgse voorzitter wat zou verteld hebben !
Wanneer
kerkelijke
gezagsdragers
hun ambt gebruiken om de Vlaamse
veerkracht te breken of om een flinke
dosis frankiljonisme met het geloof mee
door te smokkelen, heeft « De Standaard » ongelijk van de waarheid niet
durven te schrijven. De leken hebben
evenzeer tot plicht het geloof zuiver te
houden als priesters, dekens of kanunniken.
(doorlezen blz. 6)
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Naar schoolvrede ?
Het heeft ophef gemaakt dat kanunnik Philips, de enige geestelijke in de
Senaat, een zeer verzoenende toon aangeslagen heeft tegen de minister van
Openbaar Onderwijs Collard. Velen zien
er in het bewijs dat het schoolvraagstuk
als heftige twistvraag tot het verleden
behoort. Men zal thans trachten te praten met de linksen. Kans daartoe zal er
alleszins bestaan, daar men duidelijk de
indruk heeft dat zowel links als rechts
een nieuwe heftige konfrontatie vreest.

PEPERMOTEN

kan geen enkel ernstig mens begrijpen !
Vanctaar ook dat » De Standaard » bij
de politiek denkende
Vlaming
geen
greintje krediet meer heeft.

En als men dan bedenkt dat senator Ze zijn op komst
nig. » En verder sprak hij van (( het kleWie het nog niet zou hebben opgerikalisme dat ongelukkig genoeg in Bel- Mullie, de aanvoerder van de C.V.P.
merkt die zal nu wel een onmiskenbare
hoerenverdedigers,
aandeelhouder
is
van
gië lang heeft bestaan en nog niet geaanwijziging gekregen hebben dat de
keel dood is ». En Theo Lefèvre sprak de grootste stikstojfahrick in ons land,
verkiezingen op komst zijn. Inderdaad in
die
de
stikstof
aan
onze
boeren
20
p.
c.
al in dezelfde zin !
duurder verkoopt dan dai ze dit doet in de C.V.P.-kranten werd den volke kond
Gaan we naar een wijziging -in de
terug
het buitenland dan weet men wat het gedaan dat de C.V.P.-kamergroep
C.V.P. taktiek ?
woord « boerenbedrog » juist betekent! m actie is gekomen en zich voorneemt
Geen klerikalisme en heftig anti-Colregelmatig bijeen te komen om de Vlaamlardisme meer ?
se problemen te bestuderen en hiervoor
Van 260.000 naar 80.000
Of
willen
ze
gauw
wat
gematigde
anaangepaste oplossingen uit te werken.
Men heeft int de tussenkomst
van
De socialisten hebben uitgerekend dat
tiklerikalen
opnieuw
winnen
?
Wij
denZiezo, nu zijn wij er voor goed door.
Monseigneur Philips ook afgelegd dat
er ongeveer 2j3 boeren te veel zijn in
onze bisschoppen inzien dat een nieuwe ken het laatste'want het eerste is hun ons land. Die moeten dus verdwijnen. De Vlaamse zaak werd nooit méér beC.V.P. meerderheid 'uitgesloten is en bestaansreden.
Als men weet dat diezelfde heren aan de studeerd dan in de voorbije tien jaren en
dat zij een andere taktiek zullen huldizijde van de Waalse en Brusselse kapi- lüij hebhen nooit méér slagen gekregen.
In de leer bij de farizeeërs
Die yiieuwe studie belooft dus heelwat !
gen. Het wordt een moeilijk geval voor
De C.V.P.-ers
hebben het altijd te talisten staan om de industrialisatie van
De C.V.P. herinnert zich gewoonlijk
de C.V.P.-strategen
vooral daar de linkgemakkelijk gehad. Vandaar ook dat ze Vlaanderen te beletten, dan weet men plots dat er zo iets als een Vlaamse prosen dreigen met een aanpassing van de
tegen de linksen niet opgewassen z'jn. ook welk lot onze boeren te wachten blematiek bestaat, wanneer de verkiezinverkiezingswet waardoor de C.V.P. zeZi] is altijd de partij geweest die haar staat. De bussen die de nieuwe koelies gen in aantocht zijn. Zo herinner ik me
tels zouden verliezen en de liberalen en
stemmen kreeg van mensen die meenden naar Wallonië zullen voeren, zijn reeds dat Staatsminister De Schrijver enkele
kommunisten er zouden winnen. Wat nog
dat ze voor haar moesten kiezen omdat in de maak. De rest van de boeren mag maanden vóór de voorgaande verkiezinzo erg niet is. Maar ook de « Volksunie »
ze nu eenmaal yiaar de kerk gingen l En- eraan stempelen. Profijt voor de Staat gen proklameerde dat na bedoelde verzou de zetels krijgen, die haar rechtmakele bonzen leiden het spelletje. Voor de zou dat alleszi^is niet zijn. De heren moe- kiezingen een Nationale Commissie de
tig toekomen. En dat is een ramp !
rest heeft men maar knikkers nodig, die ten echter hun rekening niet te vroeg Vlaams-waals e verhoudingen
definitief
dan echter fppijtig genoeg zodanig ge- maken. Onze boeren, die beginnen te ging regelen. En
volksvertegenwoordiDe oud-rexist Leynen is gematigd
woon zijn ja te knikken dat ze dtt ook wanhopen, zullen zich aan de enig moge- ger Van Elslande kwam in volle verkielijke redplank vastklampen. Die redplank
Hubert Leynen,
de oud-rexist die doen als de linksen wat voorstellen. Zi] is de Volksunie. Op dat ogenblik zullen zingsstrijd met zijn plan voor kulturele
gelijken
sterk
op
die
plaasteren
negerhoofdredakteur is van <( Het Belang van
autonomie aandraven, voorstel dat hij
missiepenning we wel eens met de kleurpartijen praten. gedurende de C.V.P.-regering
Limburg » kovit af en toe eens tussen tjes, waarin men zijn
niet in
En ze zullen dan niet alleen tanden zien.
in de Senaat. Daar is zijn toon heel wat steekt.
het
parlement
had
durven
indienen
omZodanig zijn ze gewoon de pastoors Er zal trebeten worden ook.
makker dan wanneer hij het in zijn kuldat hij wist dat het door de Waalse en
tuurproletenkrant tegen de « scheiirma- kiesdraver voor hen te laten spelen, dat
Brusselse C.V.P.-bonzen
zou gesaboze
het
thans
nog
beter
uitgevonden
hebkers » heeft. (Als oud-rexist is hij terteerd worden.
zake bevoegd !) Hij interpelleerde over ben l
Denken de heren van de C.V.P.-lei(( Wij moeten degenen tot ons trekhet vraagstuk. In de uitbuiting van het
ding dan werkelijk dat al onze Vlaamse
Katolicisme 's de man thuis. Zijn ge- ken, die zouden worden afgeschrikt door
mensen even grote snullen zijn als hun
loof sv er dediging schenkt hem de wedde een toetreding, die niet alleen politiek
eigen C.V.P.-kinkels ?
van een hoofdredakteur én die van een se- zou zijn )), zegde Theo. Dat wil zeggen
Het gelul houdt niet op !
nator. In plaats van bediende met een wie C.V.P.-er wil worden moet daarom
Wanneer zullen de Vlamingen toch
vijfduizend frank inkomen per maand, niet naar de kerk gaan ! Een prachtige
Duur
leven
en
indexcijfers
ophouden
onnozelaars te zijn ? Nog
heeft hij nu vijfentwintig duizend. Het samenwerking is dat. Men vraagt mijnsteeds
lezen
we van vergaderingen <( buiDe sociaaleconomische politiek van de
heer pastoor er voor te zorgen dat iederverschil is de moeite waard.
ten
en
boven
» de politiek waarop sprehuidige regering is slecht. Gek is het
Het debat met Collard toonde weer een die naar de kerk gaat C.V.P zou
kers
de
goedendag
zwaaien tegen alle
echter het A.C. V.-koor over « De regede halfslachtigheid van onze
C.V.P.-ers kiezen, maar het andersom geldt niet.
ring van het duur leven » te horen zin- franskiljons, maar waar ze de behoefte
aan. <( Eist gij de gelijkstelling van offi- Van Houtte drukte het nog prachtiger
gen.
Een minimum objectiviteit dient gevoelen van te beklemtonen dat ze aluit : « De pastoor en de burgemeester
cieel en vrij onderwijs ? n vroeg Colleen een Vlaamse stroming willen in het
hebben ieder een eigen arbeidsveld. De steeds geëerbiedigd.
lard. « Zoveel niet ! » antwoordde onze
eerste zal de plicht hebben een politieke
Kijken wij de indexcijfers na 'van de leven roepen, daar de partijpolitiek uit
man beduusd I
daad te stellen door te werken voor de kleinhandelsprijzen dan stellen wij vast den boze is ! Onze franskiljons zullen
En waarom niet 7 In Nederland wordt verkiezing van een burgemeester die de dat die index in juni 1950 op 368 stond nogal juichen over oymozelheden van dal
alle onderwijs op gelijke voet behandeld. rechten van de Kerk eerbiedigt doch daar ch in juni 1954 tot 42A was gestegen, jormaat. Zo blijven de flaminganten netHebben alle kinderen geen recht op een moet zijn aktie ophouden en het is de terw'^]l hij thans op 106,12 staat hetgeen jes in de bestaande partijen, waar de
opvoeding, die met de vereiste middelen burgemeester die de gemeente moei h( - omgezet op de oude basis 444 betekent. franskiljons baas spelen. Zo bestaat er
kan gegeven worden ? De platbroeken sturen » / / •' Is walgelijker klerikalisme
U ziet dat de C.V.P. en het A.C.V. voor hen geen gevaar. Laat de Vlaminvan de C.V.P. durven dat natuurlijk niet denkbaar ? De pastoor moet er voor zor- niet te ^ard mogen roepen over duur gen maar zo ezel blijven van « boven »
eisen uit schrik voor de linksen. Men gen dat de heren C.V.P.-ers
verkozen leven, vermits het indexcijfer tijdens het 'de politiek te staan. Het handvol fransvindt die eis alleen op het programma worden en daarna mag hij het afstap- homogene C.V.P.-bewind
met 56 een- kiljons 'Staat (( in » de politiek van alle
van de Volksunie ! Daarom zijn wij pen l Wij hebben altijd gemeend dat de heden is gestegen. Gedurende de huidi- kleurpartijen en houdt Vlaanderen er
<( slechte katolieken » en « scheurma- christelijke politiekers zelf hun stemmen ge regering is er een nieuwe stijging met « onder ». Wanneer raakt Vlaanderen
kers » /
moeten veroveren,^ maar edelmoedig ge- 20 eenheden. Waar gaat het eindigen ? toch eens bevrijd van die Godgeklaagde
noeg moeten zijn om dan de Kerk te Noch een linkse, noch een C.V.P. re- onnozelaars, die onbewust het spel van
steunen. Nu weten we waar de Volks- gering brengt iets goeds. Een grondige de franskiljons spelen ? Waarom worden
ze niet van het podium gefloten ?
vernieuwing dringt zich op !
unie zich vergist !

Wordt het klerikalisme begraven ?
Het is opvallend dat naast de vriendschappelijke toon van senator, kanunnik
Philips, tegen Collard aangeslagen, de
voorzitter van de C.V.P. en de oud
eerste-minister afgeven op het klerikalisme, dit is de vermenging en verwarring
van godsdienst en politiek, waarvan zij
altijd geprofiteerd hebben en waarzonder ze praktisch niet zouden bestaan.
Van Houtte kantte zich tegen het klerikalisme, dat hij noemde « een dwaling, een bron van ernstige misverstanden en bovendien een aangelegenheid,
die aan de tegenstanders van de godsdienst een ideaal aanvalsthema biedt ».
En hij laat geen misverstand
verstaan
over het begrip klerikalisme, a Het klerikalisme is niet de verdediging van de
godsdienstige waarden door de politiek,
doch de verwarring van de pol'tiek met
de godsdienst : het is de inmenging in de
politiek van de geestelijkheid als dusda-

Boeren, oorzaak van het dure leven !
Dat is een bekend socialistisch liedje.
Feitelijk zijn de boeren de enigen, die
het stijgen van de index remmen of breken. Voor de maand maart is de index
lichtjes gedaald. Sommige
produkten
verhoogden in prijs. Bij de produkten,
die in prijs daalden komen buiten de
zeep niets anders voor den landbouwvoortbrengselen : de boter, de eieren,
het spek (waarvan men de uitvoer saboteert !) en de aardappelen, (waarvan
men grote
hoeveelheden
ingevoerd
heeft !).
Het nationaal inkomen blijft stijgen.
Het inkomen van onze boer blijft dalen.
De regering vindt dit niet alleen goed,
maar bevordert het ! Terwijl zij de uitvoer van het spek saboteert, voert ze
grote hoeveelheden aardappelen in. Ondanks formele akkoorden sluit Frankrijk
zijn grens voor de invoer van ons witloof. De regering neemt geen maatregelen. Thans sluit ook Nederland zijn
grens voor het witloof. Deze beide landen beschermen hun boeren. Onze regering duwt de onze in de put ! Dat deed
onze liberale minister van landbouw, de
verdediger van de boeren !

De wereldtentoonstelling
Er is de laatste tijd heel wat te doen
geweest over het taalevenwicht in de
diensten van de
wereldtentoonstelling.
In dit verband is het goed te noteren wat La Gauche brengt redding
u De Standaard » van 23 maart hierMet een zucht van verlichting bracht
over schrijft.
(( De Standaard » het bericht van « La
In de rubriek « Van Kamerleden en Gauche » dat de nieuwe verkiezingswet
Senatoren » lezen wij « De Vlaamse niet zou lopen over het samenbrengen
C.V.P.-ers moeten zwijgen, omdat de van de stemmenoverschotten
op natioExpo volgepropt zit met Waalse Kato- naal plan, maar wel om het samenbrenlieken. Terloops mag er wel aan herin- gen op provinciaal vlak van stemmennerd worden dat onze « vrienden » ook overschotten van verschillende partijen.
verantwoordelijk staan voor de eerste
Zij zaten met een ei. Thans is het gemisstap. Moens de Fernig werd be- legd. Laten we hopen voor hen dat het
noemd op voordracht van de Waal Du- geen rot is !
vieusart die ook zware schuld draagt
voor de vervalste talentelling.
Moens Bedienden bijten van zich af
Ook de bedienden zijn het bestendig
kreeg van hem carte blanche voor de
slachtoffer van de naoorlogse politiek. Bij
samenstelling van zijn état-major... »
Ziezo; ook hier weten wij dus dat de de nieuwe afhoudingen op hun loon en
schuld gedeeld wordt en dat de C.V.P. hij slechte pensioenregeling zijn ze thans
op verschillende plaatsen in staking gebest niet te erg de farizeeër uithangt !
Voor een keer dat « De Standaard » gaan. We houden ervan hen hierbij gede waarheid durft schrijven kunnen we luk te wensen. Achiel verstaat maar een
niet anders dan hem gelijk geven. Maar taal. De taal die bijt. Ook aan het geduld
waarom steunt « De Standaard » dan van onze Vlaamse bediende komt een
noff de C.V.P. ? Dat is al te gek en dat einde. Laten ze het tonen!
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VAN DE HAK OP DE TAK
Spaak en Sint Fransiscus
25 maart jl. werden te Rome op spektakulaire wijze de verdragen over de Europese Gemeenschappelijke Markt en de
Euratom ondertekend. Kanselier Adenauer was persoonlijk naar Rome gekomen om namens West-Duitsland de verdragen te ondertekenen. Voor Bdgië
werden ze geparafeerd door Dhr P . - H .
Spaak, nog steeds minister van Buitenlandse zaken van België. Voor dhr
Spaak was het de grote dag, hij zag er
nochtans niet schitterend uit, want hij
leed aan jicht, maar die ondertekening
mocht hij niet missen, vermits ze het begin was van de verwezenlijking van zijn
Verenigd Europa. Een eerste maal had
hij het moeten opgeven, gezien de dwarfedrijverij van Frankrijk en meer speciaal
van dhr Mendes-F"rance. De tweede
maal had hij zeker willen spelen en daarom had hij zeer vergaande toegevingen
gedaan aan Frankrijk, zover zelfs dat het
bijna tot een breuk met Nederland
kwam, maar tenslotte had de ondertekening toch plaats en dhr Spaak werd dan
ook door iedereen behoorlijk in de bloemekens gezet. De grootste lof werd hem
toegezwaaid door Kanselier Audenauer.
Hij, Spaak, was de grote Europese
staatsman, die de Europese idee er ten
slotte heeft doorgehaald.
Ook dhr Spaak heeft het woord gevoerd. Volgens de persberichten was hij
ontroerd en sprak hij op plechtige toon.
Wat deze ondertekening te betekenen
had ? Ontzettend veel, maar in de eerste
plaats de plechtige bevestiging van een
diepe solidariteit tussen de zes landen,
die in de loop der tijden zo dikwijls op
de slagvelden als vijanden tegenover elkaar hadden gestaan, maar die thans uit
vrije wil, zonder dwang, zonder dat de
macht der wapenen er bij te pas kwam
zich verenigd hebben ter verdediging van
een groots ideaal dat de gehele mensheid moet te goede komen.

opwachting maakten bij Z. H . de Paus,
ging Spaak naar het graf van Fransiskus, die in elk wezen door God geschapen, of het mensen, dieren of bloemen
waren, zijn broeder zag... Tot zelfs de
loense wolf sprak hij vriendelijk aan als
« Broeder Wolf ». Wellicht zou deze
Heüige Dwaas van de goddelijke en
broederlijke liefde, ook Spaak, moest
hij in die tijd geleefd hebben, als « Broeder Minister » hebben aangesproken.
Wij moeten oppassen dat we onze fantazie niet te ver laten gaan. Spaak als
<i Poverello », neen daarvoor is hij een
te zwaarlijvig bourgeois en houdt te veel
van de genoegens des levens, maar je
kunt nooit weten. Eerstdaags zal hij te
Brussel in het Paleis van Schone Kunsten zijn zwanenzang zingen. Het Comité dat deze plechtigheid heeft georganiseerd staat onder de hoge bescherming
van drie Majesteiten, n'1. van Koning
Boudewijn, Koning Leopold III en Koningin Elisabeth. Waarom Z. K. Hoogheid de gewezen Prins-Regent hier ontbreekt begrijpen we niet best. Het is
toch wel eigenaardig hoe alles in de wereld evolueert. Toen het (( dankbare
België » hulde bracht aan het wijze beleid van de Prins-Regent dewelke het
lieve vaderland had geregeerd tijdens de
afwezigheid van zijn Broeder, die « door
toedoen van de vijand niet in staat was
te regeren » — alhoewel de <( vijand »
zich reeds meer dan vijf jaar onvoorwaardelijk had overgegeven, stapte dhr Spaak
toch aan het hoofd van de manifestatie,
die van zijn liefde tot de regent uiting
gaf onder de kreet van K A bas la Calotte » en K Leopold au Poteau ». En
diezelfde Regent doet N Ü niet mee maar
wel de man die Spaak, aan het hoofd
\'an de zware jongens uit de Brusselse
achterbuurten en de <( elite » van de Brusselse Universiteit met kasseistenen gedwongen heeft de abdikeren : Leopold I I I . (( 't Kan verkeren », zei reeds

Want waar het op aankomt dat is de
Westerse beschaving, onze moraal en
onze levensopvatting van broederlijkheid
en rechtvaardigheid te beschermen en te
redden. Ditmaal heeft het de Westerlingen niet aan moed en durf ontbroken,
ditmaal hebben ze niet te laat gehandeld.
De eerste stap is nu gezet, de beslissing werd genomen. Geen plaats ter wereld dan de Eeuwige Stad kon beter geschikt zijn om de eerste getuige te zijn
van onze verwachtingen en bestrevilngen. Rome, de universele, de stad met
het groots verleden, de bakermat onzer
beschaving, kwam het toe de drempel
te zijn van dit nieuwe Europa...
Ja, ja, wanneer dhr Spaak het wil, kan
hij zeer goed spreken en Rome was nu
niet het Belgisch Parlement of het Partijbureau van de B.S.P. T e Rome was
hij de grote Europeaan, de universele
geest, de man die de vaan van de Westerse kuituur hooghoudt. Ten andere nog
enkele weken en dan kan hij zich ook
ontdoen van de heerschappij van dhr
Buset en dan moet hij zijn direktieven
niet meer gaan halen in het Volkshuis,
dan zegt hij vaarwel aan het kleine land
met zijn kleine luidjes en dan wordt hij
sekretaris-generaal van de organiastie
van de landen van het Noord Atlantisch
Pakt... De Amerikanen hebben voor
hem reeds de titel uitgevonden, waarover hij uiterst tevreden is, voortaan zal
hij « Mister Europe » zijn.
Is het wellicht om zich tot deze taak
voor te bereiden dat hij van zijn verblijf
in Italië geprofiteerd heeft om een bezoek te brengen aan Assisie en even te
gaan verwijlen aan het graf van de Heilige Dwaas, de Poverello, St Fransiskus... Terwijl andere, o.m. kanselier
Adenauer ten de Nederlandse minister
van Ekonomische zaken, dhr Luns, hun

voor honderden jaren Breero, en dat was
een man met geweldig veel mensenkennis. Maar indien zijn, het is te zeggen,
Spaaks slachtoffer van voor zeven jaar
thans blijk geeft van Fransiskaanse broederlijkheid, dan valt het toch nog steeds
af te wachten of het bezoek van Spaak
aan Assisie en zijn verwijlen aan het graf
van de heilige schrijver van de Fioretti
in hem ook de Fransiskaanse vlam heeft
ontstoken.
Als hij te Brussel, voor hij vaarwel
zegt aan de Belgische en B.S.P.-politiek
de moed en de durf heeft te bekennen
dat hij in 1950 ongelijk heeft gehad, dan
zijn we bereid te zeggen : « Broeder
Spaak, ge zijt ne Meneer »...
Maar of hij het doen zal ?
Onthullingen...
Over de Frans-Engelse Inval in
Egypte, eind oktober - begin november
1956, zijn de laatste dagen allerlei onthullingen gedaan. Engelse en Franse oorlogsreporters hebben boeken en brochures gepubliceerd, waaruit zeer duidelijk
blijkt dat niettegenstaande alle officiële
verklaringen die destijds door Eden en
Mollet werden afgelegd, Frankrijk en
Engeland in overeenkomst met Israël
hebben gehandeld. En de Franse auteurs
\erwijten nu zeer scherp Eden dat hij
niet tot het uiterste is gegaan, maar onder de druk van Amerika en onder de
bedreiging van Rusland is bezweken. Zij
wijten dit enigszins aan de wankelbare
gezondheidstoestand van Sir Anthony
Eden, die door koorts overvallen niet

meer over de genoegzame wilskracht beschikte om het hoofd te bieden aan de
reaktie van zijn ministers.
Deze publikaties onthullen ten slotte
zaken die over het algemeen door iedereen geweten waren. De Amerikaanse
pers heeft destijds onomwonden geschreven dat deze samjenwerking bestond en
alle verklaringen van Engelse, Franse
en Israëlische ministers hebben niet vermocht de Amerikanen van gedacht te
doen veranderen. Dit is ook de oorzaak
geweest dat Amerika zich absoluut niet
heeft willen kompromitteren met een van
deze landen.
Er zijn nog andere onthulligen, ditmaal over bepaalde metodes gebruikt
door de Franse troepen en de Franse
politie in Algerië.
Na het einde van de tweede wereldoorlog hebben de overwinnaars de overwonnelingen van allerlei gruwelen en
misdaden tegen de mensheid beschuldigd. En het zogezegd internationaal gerechtshof van Nurenberg moest deze
misdaden beoordelen en veroordelen,
want Nurenberg was een eenzijdige
rechtbank, waar zoals reeds gezegd de
overwinnaars de overwonnelingen berechtten. Het afwerpen van de A-bom op
Hiroshima, waardoor honderdduizend
vrouwen, kinderen en burgers werden
vermoord was geen oorlogsmisdaad, vermits hij, die het bevel gegeven had tot
het gebruik van de A-bom, tot de overwinnaars en dus tot de rechters behoorde. De moord op tienduizenden Poolse
officieren te Katyn, was geen oorlogsmisdaad, — toen ten mmste nog niet —
want Soviet-Rusland behoorde tot de
overwinnaars. De vernietiging van Dresden door geallieerde vliegers was ook
helemaal in orde volgens de nieuwe oorlogsmoraal ondanks de meer dan 100.000
doden.
Het blijkt nu dat er in Algerië dingen
gebeurd zijn die best kunnen vergeleken
worden met hetgeen de Gestapo der
Duitsers werd te laste gelegd en het zijn
niet Algerijnen die zo iets wereldkundig
maken, maar Fransen zelf. De Franse
regering logenstraft,
natuurlijk,
en
stelt vervolgingen in tegen hen die zulks
durven schrijven. Dat is natuurlijk de
gemakkelijkste manier, maar hierdoor is
de zaak niet van de baan.
Het boek van Pierre Henri Simon,
een links georiënteerde Katoliek (( Contre la Torture » behelst feiten die afschuwelijk zijn. Het gevolg ervan was dat de
Franse 4cardinaals en .bisschoppen een
verklaring hebben ondertekend waarin
o.m. gezegd wordt dat zij die voor opdracht hebben personen en zaken te beschermen, in de huidige krisis verplicht
zijn de menselijke waardigheid te eerbiedigen en zeer strikt alle handelingen te
vermijden welke strijdend zijn met de
natuurwet en de wet van God ».
De artikels van dhr Servan-Schreiber,
hoofdredakteur van « L'Express », reserve-officier, hij diende zes maand in
Algerië, hebben nog meer stof opgeworpen.
We willen hier slechts een uittreksel
geven :
Een franse patroeille op zoek naar de
moordenaars van een fransgezinde Arabier, ontdekken een wagen met vijf Arabieren. Alle vijf worden afgemaakt,
's Avonds in de mess van de officieren
zegt een nauwelijks toegekomen jong officier : « Het is wellicht een slechte metode onschuldige lui te doden. » Waarop
een oudere officier antwoordt :
(( Ge hebt gelijk, 100 p.c. gelijk, in
teorie. Maar in de praktijk zult ge spoedig tot de ontdekking komen dat ge geen
keuze hebt. Wanneer ge van het standpunt vertrekt dat elke Arabier onschuldig is, zolang het niet is bewezen dat hij
schuldig is, laat mij toe u dan te zeggen

none

Het Hoofdbestuur van de Volksunie,
vergaderd te Brussel op 16 maart 1957, na
bespreking van de politieke toestand :
— herhaalt nogmaals de eis op dezefde
voet gesteld te worden als de overige
politieke partijen en met name de
kommunistische partij, die in Vlaanderen heel wat minder vertegenwoordigt
als de Volksunie, wat betreft het optreden voor de Vrije Politieke Tribune
van het N.I.R.; dringt aan opdat de
Raad van Beheer van het N.I.R. zonder
verder uitstel de aangelegenheid opnieuw zou bespreken, zoals beloofd door
minister Anseele in de Kamer, en zijn
beslissing zou herzien;
— spreekt zich uit voor de nationale apparentering, waardoor een einde zou
gesteld worden aan een ondemokratisch
en onrechtvaardig stelsel dat de uitslag
der verkiezingen vervalst ten voordele
van de grootste partijen;
eist ook met klem de onmiddellijke zetelaanpassing van het bevolkingscijfer,
opdat de Vlamingen op dezelfde voet
als de Walen zouden behandeld worden;
— herinnert er aan dat de Volksunie sedert lang ijvert voor de vermindering
van de dienstplicht en verleden jaar
reeds een kampanje met plakbrieven,
enz... voerde om de legerdienst op
twaalf maanden terug te brengen; stelt
vast dat ten overstaan van de nakende
verkiezingen de C.V.P. thans aarzelend
eenzelfde eis naar voren brengt; waarschuwt de regering dat de vermindering
van de diensttijd als kiesmanoeuver op
de vooravond van de verkiezingen ten
scherpste zal aangeklaagd worden; eist
de onmiddellijke vermindering;
— beschouwt het wetsvoorstel van minister Lilar als totaal ontoereikend en is
van oordeel dat artikel 123 sexies moet
verdwijnen uit ons strafwetboek daar
het als retroactieve strafbepaling ingevoerd werd tegen alle rechtsbeginselen in.

W o r d ! nu lid
van de Volksunie
dat uw soldaten zullen vermoord worden,
en dat de fellaghas het zullen halen en
dat gij zult verplaatst worden, want de
ouders van de soldaten houden er niet
van dat hun kinderen gedood worden, ze
zullen schrijven aan hun Depute dat gij
een slachter zijt. Gewetensproblemen
stellen en mogelijke moordenaars als gepresumeerde onschuldigen behandelen is
een weelde die wij ons niet kunnen veroorloven... »
Het was naar aanleiding van deze artikels dat dhr Servan-Schreiber, door de
minister van landsverdediging, in beschuldiging werd gesteld, namelijk van
(( een aanslag gepleegd te hebben op het
moreel van het leger »...
Nu is het wel zo dat de artikels van
« L'Express » — het orgaan van dhr
Mendes-France — een politieke ondergrond hebben.
Het is nochtans zo dat Frankrijk in
Algerië voor het feit staat een politiek
van exterminatie te voeren of wel de
strijd op te geven. Daar F"rankrijk beweert Algerië nooit op te geven, blijft
er haar slechts een mogelijkheid over de
Fellaghas tot de laatste man uit te roeien,
dit wil zeggen het overgroot gedeelte
van de Arabische bevolking en zulks
door terreur met nog grotere terreur te
beantwoorden. Met andere woorden dezelfde metoden toepassen die destijds de
Duitsers gebruikten en waardoor deze
laatste door Frankrijk van oorlogsgruwelen en misdaden tegen de mensheid
werden beschuldigd en veroordeeld 1
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40 JAAR VLAAMS NATIONALISME
De bischoppen tegen het Vlaams
Nationalisme
Het was ook in die jaren dat het
Vlaams nationalisme het aan de stok had
met de hogere geestelijkheid. Zoah de
centrale besturen, de administratie, de
«haute finanu^'
en de
ekonoivische
machten, was ook de hogere geestelijkheid een eksponent van het verfranste
unitaire België. Waar de lagere geestelijkheid de noden van het Vlaamse volk
van dichtbij leerde kennen en er dikwijls voor in de bres sprong, was de hogere klerus sinds 1830 nauw verbonden
gebleven met de traditie van het unitaire
België. Zij zag de wending der tijden
niet in en meende ten onrechte, het lot
van het katolieke België te moeten binden aan de eenheid van België. Reeds
in 1920 verbood Mgr Mercier aan de
priesters van zijn bisdom het Vlaams nationaal dagblad «Ons Vaderland» te lezen. Met de jaren verscherpte de toestand. Ter gelegenheid van de provincieverkiezingen van 1925 schrijft een gezamenlijke brief der bisschoppen aan de
geestelijkheid voor, zich, op straffe van
ernstige ongehoorzaamheid, ver te houden van het Vlaams nationalisme dat «c/e
onverdeelbare eenheid van het vaderland bedreigt.» In zijn vastenbrief van
1927 verklaart Mgr Waffelaert, bisschop
van Brugge;
((Ingezien de hardnekkigheid van enkele
aanleiders, houden wij ervan te verklaren dat wij de nationalistische politiek
veroordelen en afkeuren en nl. het zgn.
Vlaams nationalisme. Wij verwittigen alle gelovigen dat zij die deze politiek begunstigen zich aan ongehoorzaamheid en
opstand tegen 't wettig gezag, ook het
kerkelijke, zouden schuldig maken.»
In 1930 luidde een brief der bisschoppen : ((...Als herders uwer zielen verklaren en leren wij dat. voor allen, Vlamingen en Walen, België het vaderland
is... Men late dus eens en voor alti]d die
stelsels varen, die van alle grondslag ontbloot zijn en misdadig in hun praktische
toepassingen, die namelijk welke aan
Vlaanderen of Wallonië de voorrechten
willen toekennen die alleen aan België
toebehoren. »

Kempen en van Limburg. Daar tegenover moest de hogere geestelijkheid dan
wel van lieverlede hap,r stellingen herzien.
Toch kwam het niet tot volledige klaarheid en in 1936 kon prof. Daels de vraag
nog stellen : ((Het uur van de klaarheid
is gekomen. Wij moeten weten of, ja
dan neen, de politieke
staatskatoliciteit
als zedelijke waarde wordt gesteld boven
het kristelijk zijn der mensen. Voor ons
is katolieke politiek altijd nationale politiek; nationaal gezonde politiek is altijd
katoliek... Anti-nationale politiek is nooit
katoliek.
Wie anti-nationale
politiek
voert en iiet woord ((katoliek» in zijn
blazoen durft dragen, is een hoon en een
gevaar voor de kerk, alle aanbevelingen
van kerkelijke overheid ten spijt.»
Toch klonk reeds in 1935 in de vastenbrief van Mgr. V^an Roey als een eerste nieuw geluid : ((Men mag de Belgische katolieke partij niet vereenzelvigen
met de katolieke kerk; zij is er zelfs niet
een emanatie vari.» Sindsdien werden de
vroegere stellingen nooit officieel herroepen. Waar thans de katolieke jeugdgroeperingen in een strakke
Vlaamse
geest worden opgeleid, blijkt nochtans
veel water naar de zee te zijn gelopen.

2. De krisis van het
Vlaams Nationalisme
1929 - 1933
De Vlaams natioyiale gedachte blijft
in de volgende jaren verder uitdeinen,
maar in de georganizeerde partij wordt
een scherpe krisis merkbaar. Een eryistige innerlijke gezagskrisis,
doktrinaire
twistpunten en een duidelijke weerslag
van de Europese politieke
toestanden
komen haar treffen op het moeilijke ogenblik, dat zij, na de doorbraak van 1929,
de moeilijke wending van oppositiepartij naar opbouwende Vlaams nationale
partij moet voltrekken.
Innerlijke gezagskrisis en
doktrinaire moeilijkheden

En nochtans hadden anderen veel
vroeger reeds klaar gezien in de toestanden. In 1910 had een groot zielenherder,
Mgr. Rutten, bisschop van Luik, in zijn
((Allocution synodale» verklaard : ((...De
eenheid van het vaderland heeft niets te
winnen bij het langzaam, maar zeker verval van het Vlaamse landsdeel .. Het
zou niet alleen onrechtvaardig, maar zowel in politiek als in religieus en sociaal
opzicht ook nog uiterst
onvoorzichtig
zijn, algehele voldoening te weigeren aan
gewettigde eisen die morgen wellicht met
geweld en bedreiging zullen gesteld worden »

In de Frontpartij waren vanaf het begin alle schakeringen en groeperingen gebundeld geworden, die ieder voor zich in
Vlaanderen de Vlaams nationale gedachte verspreidden. In West-Vlaanderen en
in Limburg was reeds vanaf de eerste
dagen, onder invloed van de lokale omstandigheden, van het godsvredestandpunt afgeweken en was de Frontpartij
er opgetreden als ((Katolieke
Vlaams
Nationale Partij». Vanaf 1923 tot 1928
werd er vruchteloos naar toe gestreefd
alle groepen federatief te verbinden en
een sterk Centraal gezag tot stand te
brengen. De verdeeldheid treedt in een
scherp daglicht, wanneer Joris van Severen zich in 1930 afschetirt en het Dinaso opricht.

In het katolieke Vlaanderen heerste
menig scherp gewetenskonflikt,
maar
met eerbiedige beginselvastheid
stelden
de katolieke Vlamingen hun ((non possumus» en alle herderlijke brieven konden
niet beletten dat de Leuvense
studenten
en zelfs seminaristen bleven deelnemen
aan de Vlaams nationale manifestaties en
vooral — het is ironisch genoeg — konden ze niet beletten dat de Frontpartij
zijn stevige bazis vond in de katolieke
kringen van West-Vlaander en, van de

Ook de doktrine wankelt. Reeds in
1929 was de groot-Nederlandse
gedachte
voor de eerste maal opgedaagd, onder
de vorm van een federatieve band met
Noord-Nederland. Deze idee bleef van
nu af aan het Vlaams nationalisme beïnvloeden en bij de oprichting van het Dinaso zal Van Severen van de vestiging
van het ((Dietse Rijk» een van de hoofdpunten van zijn programma maken. Als
tegenzet deponeerde de Vlaams nationale
kamergroep als wetontwerp ((Het Fede-

raal Statuut» waarin Herman Vos de
federalistische idee uitgewerkt had. Dat
er daarvan in het Belgisch parlement niet
veel terecht kwam hoeft niet gezegd.
De terugslag der Europese politiek
Een andere krisis dreigde van buiten
uit. Als gevolg van de algemene ontreddering die de eerste wereldoorlog meegebracht had, heerste in bijna alle Europese landen een sterke krisis van het centrale gezag. Politieke onmacht, finantiëlc
ontreddering, werkloosheid en gewelddadigheid waren aan de orde van de dag.
Bijna overal verlangt men een versterking van het centrale gezag om de moeilijkheden te boven te komen.

zich de belachelijke illuzie maken de
scepter over Vlanderen te -hanteren..
Wanneer is Vlaanderen verstandig genoeg om zijn losse rangen aaneen te
sluiten? De Vlaamse rangen gezuiverd
van onkruid en aaneengesloten met de
stalen kabel der tucht?...»

De schooloorlog (2de uitgave)

Ondertussen gaat het Vlaams nationalisme verder zijn weg. De viering van
In sommige demokratieën
zal het de 100ste verjaring van de Belgische on(( sterke » regime slechts een tij- afhankelijkheid brengt overal incidenten
delijke maatregel zijn, zoals de dikta- teweeg. De vervlaamste universiteit van
iuur in het oude Rome. Eens de moei- Gent, de eerste verovering van hel
lijkste uren voorbij, wordt de uitoefening Vlaams nationalisme, wordt geopend op
van het gezag terug aan de demokratische 21 oktober 1930. De
IJzerbedevaart
instellingen toevertrouwd.
In andere van 1930 en de XIde Landdag van 'de
landen groeit het uit tot een blijvende Frontpartij te Wemmei zijn het toneel
instelling, met dien verstande nochtans van hevige opstootjes. De nieuwe taaldat de staatstruktuur in wezen zijn de- wetten op het onderwijs en het admhiismokratisch karakter blijft bewaren : het tratief taalgebruik worden in het parleis de ((Sterke» deniokratie. Maar in an- ment gestemd. Zo komen de verkiezindere landen gaat hei nog een stap ver- gen van 1932. De katolieke partij maakt
der en leidt een blijvende diktatuur naar gebruik van de verwarring bij de Vlaams
een volledige omvorming van de staats- nationalisten en haalt ((de schone ziel van
ordening. Mussolini richt de fascistische het kind» en de leuze van ((Kristelijke
staat op en Adolf Hitler wacht zijn uur eenheid» uit haar arsenaal boven — niet
af.
voor de laatste maal —. Het standpunt
van de godsvrede, door de nationalisten
op veel plaatsen nog
gehandhaafd,
speelt in hun nadeel. Het lot van de
godsdienst wordt nu weer verbonden met
het lot van de katolieke partij : het dagblad (( De Standaard » — dat toen aan
zijn eerste koerswijziging niet toe was —
verdedigt dit standpunt en lokt van natioIn de Westerse demokratieën
kijken nalistische zijde de opmerking uit : ((...de
de traditionele partijen gespannen toe. verkiezingen naderen en dit verklaart alOok de jongere elementen van het les, de cynische meiamorphosen van de
Vlaams nationalisme volgen de nieuwe Standaard inbegrepen...
Enige federaeksperimenten met aandacht en schrijven listen (in de katolieke partij) om stemobjectief hun besluiten neer.
((jong men te vangen, kan geen kwaad, inteDietschland», algemeen weekblad voor gendeel, zo menen deze heren. Doch deKatoliek-nationaal
leven verklaart dat ze lokvogels zullen schuifelen of zwijgen,
een betere ordening van de demokrati- volgens de tucht der partij...» Zoals men
sche staat na de streven is, maar ver- ziet krijgen wij op onze dagen niets anklaart even onbewimpeld:
((...Dictatuur ders dan opgewarmde kost te slikken.
is het gevaarlijkste van alle experimenten. Dictatuur kan een uitweg zijn in een
Bij de verkiezingen van 1932 hield
bepaalde prangende situatie. Een gezonhet
Vlaams Nationalisme stand, maar
de inrichting, een duurzame toestand is
de
verdeeldheid
in eigen gelederen had
de dictatuur niet... (Wij willen) geen
groter
onheil
aangericht
dan het katozelfvoldane,
pretentieuze
Camarilla.
Tussen leiders en volk moet een opene, lieke offensief. Er werden 130.189 stemeerlijke en vertrouwensvolle
verhouding men gehaald, eenzelfde aantal stemmen
bestaan. Dit is de gezonde kern van het dus, maar het aantal volksvertegenwoorDe
demokratisch beginsel in ieder goed be- digers viel van elf op acht.
katolieke
partij
vormde
nu
een
koalitiestuur».
regering met de liberalen en voor het
ministerie van onderwijs werd ((de schone
Maar zo het jonge Vlaams nationalis- ziel van het kind» toevertrouwd aan een
me de nieuwe toestanden voorzichtig be- vrijzinnige
liberale minister.
Cinisch
studeert en de ouderen eenvoudig de tra- luidt een artikel in die dagen : ((Over
ditionele demokratische lijn van de Vlaam- vier jaar zullen de katolieken geen nieuse beweging blijven volgen, dan hebben we jaarbeurs voor de ziel van het kind
de nieuwe stromingen in sommige krin- kunnen inrichten.
gen toch sterke beweging doen ontstaan.
Ten slotte zal een groep als ((Dinaso»
Het is immers geen artikel dat men
de nieuwe richting ingaan. Zijn aanhandikwijls gebruiken mag. Maar een nieugers worden nu, in 1931, de ((fascisten»
wigheidje om de kiezers te beletgenoemd, de andere Vlaams nationalisten zich over hun gevoerde politiek uit te
ten zijn de ((demokraten».
spreken, vinden ze wel. De politiek is
zeer vindingrijk en er zijn nog veel natve
Maar al met al hebben het gebrek aan Vingen in Vlaanderen en nog meer
gezag, de doktrinaire twisten en de weer- mensen die de machtigen nodig hebben
slag van de Europese politieke evolutie in het leven». Aktuëler kan het niet!
toch een grote verwarring binnen de partij teweeggebracht. Een pessimistische
artikel uit die dagen zegt: ((De Vlamingen zijn ellendige
zelfmoordenaars...
Vlaanderen is verdeeld in duizend eilanden waar dtdzenden waanwijze leiders
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ANTIVUAMSE MACHTEN ZOALS IN BELGIË ziekieHet geval Grootaert heeft gedurende een zekere ebbe en vloed ! Deze ebbe en kongolese talen zijn van oneindig meer
maanden de blikken der bewuste Vlamin- vloed wordt veroorzaakt cf h a n g t af van belang. Ten andere hoe staat h e t in Belgen op Kongo gevestigd, en met rechter het hoofd van het departement van Kolo- gië m e t de kennis van het nederlands in
Grootaert stonden de Vlaamse kolonialen niën; naargelang hij een Vlaming is of de zakenwereld, zelfs in Vlaanderen ?
De koninklijke
besluiten van septeinuer
ook eventjes in het brandpunt der be- Waal ! Ook al van de ministnële of exmi•Jó gaven aan minister Troclet de macht
In de kringen der kolonisten of zelfstanlangstelling ! De weerslag van deze zaak nistriële bezoekers of ze frans of nederdigen staan we er al niet beter voor. Er een pogmy te doen om de Ziekteverzekering
op de gelijkberechtiging der Vlamingen in landssprekend zijn. Onder Buisseret houzijn nochtans Vlaamsbewuste kolonisten finantieet te saneren door het invoeren van
Kongo is vooralsnog niet te overzien. In- den de vlaamshaters weer « Ie h a u t du pam a a r dezen, nog minder dan de ambtena- cenheidskontroie, oj) een deel van die \/ertussen is de rechter teruggekeerd in Elisa- ve > en ze laten het voelen.
ren, zullen h e t risiko nemen om en door zekering. Dit vooruitzicht viel niet in de
bethstad, waar hij door zijn Vlaamse
de administratie en de grote m a a t s c h a p - smaak van de nog steeds vrijuit m de
Het bezoek van een Vlaams politikus kan
vrienden uitbundig is verwelkomd ! De
staatskas puttende Landstjonden. Er werd
pijen te worden neergeduwd.
voorzitter en de prokureur-generaal van ons een riem onder het h a r t steken, maar
stemming gemaakt tegen deze besluiten en
Maanden geleden is enige beroering ont- de liberale regenngsjjartner
het beroepshof aldaar moeten bittere uren ook zeer ontgoochelen. Dit begrijpt men
begon te steistaan in deze Waalse en Brusselse kringen geren toen hij merkte dat door deze konhebben beleefd ! Door duizenden Vlamin- niet altijd in België !
in Kongo. De Vlaamse ekonomische raad
gen werden ze verwenst, hoewel ze, samen
Een m a a n d geleden kwam een zekere had een lijst van revendikaties over ge- trote hem een van zijn vruchtbaarste promet rechter Grootaert, recht hebben op
pagandamiddelen
uit de liand zou worden
onze dank ; de Vlaamse verwezenlijkingen August De Schrijver op bezoek, ex-minis- m a a k t aan minister Buisseret. De elf pun- genomen.
ter
in
het
een
of
ander
kabinet.
Vlaminten van dit betoog waren n a a r Kongo
die komen gaan, zijn mede het gevolg van
b^r kwam een CV .F.koor! Een regeringsde trap in het achterwerk, dit deze twee gen die nauwelijks over hem hadden ge- overgewaaid en hebben heel wat ergernis
krisis
dreigde. Minister Troclet nam zijn
hoord,
voelden
en
zegden,
een
beetje
opverwekt !
vlaamshatende individuen de Vlamingen
pak besluiten terug, legde ze op het gein het jaar 1957 nog ongestraft meenden scheppend, « die is van ona »! Maar die
Een bladje « Le bulletin de l'Unawal » touw, veranderde en schrapte, en bood een
te mogen toedienen ! Wij hopen dat ze grote Vlaming... sprak frans ! Hij sprak
verspreid
zonder adres van uitgever noch nieuw voorstel aan : een sciiaduw van het
frans
te
Leo,
te
Coq
en
te
Stan,
overal
en
lang genoeg in funktie mogen blijven, om
drukker,
is
dadelijk met het opruien be- eerste !
tegen
alleman
!
Tot
groot
johjt
der...
a
n
te beleven dat ze door een Vlaamsbewust
gonnen
In
Unawal vindt men de bevinderen
!
Vlaamse
missionarissen
moesten
Maar de tekorten bleven stijgen l Kriminister uit h u n ambt worden ontzet —
werkelijk aandringen om deze excellentie letters van Union en walion terug. Deze tiek kwam er genoeg, viaar een nieuw voorvoor schromelijk tekort aan burgerzin !
«Eventjes» zegden we, «stonden de Vlaam- een paar woordjes nederlands te doen heren zijn n a a r Leo gevlogen om minister stel of progrannna werd nergens uitgewerkt
se kolonialen in het brandpunt der be- spreken ! Naderhand scheen ons dit niet Buisseret « et autres personnalités de pas- en aangeboden I
langstelling». Wanneer we spreken van zo wonderlijk. Bij zijn aankomst dacht sage k Leo » te verwittigen over de gewelÜe kristelijke Landsbond
kongresseerde,
Vlaamse kolonialen bedoelen we vooral de iedereen dat deze kristelijke ex-minister dige veldtocht die de Vlaamse kringen in sprak zijn tevredeniieid uit over het steeds
Kongo
aan
het
voeren
zijn
!
Het
makste
Vlaamse koloniale ambtenaren. Bij iedere n a a r Kongo was gekomen, om poolshoogte
maar aangroeiend ledenaamal, zueeg over
vakantie moeten we vaststellen dat spijt te nemen over het gebeurlijk stichten van lid van een brave Vlaamse vriendenkring de tekorten en verketterde voor de zoveelste
de veelvuldige bezoeken door zogezegde C.V.P.-afdelingen. Niets is minder waar wordt er in betiteld als ruziestoker, t a a i - maat het plan Troclet als zuiver
etatistuch.
Vlaamse parlementairen en vakbondlei- geweest. Uit de mond van missionarissen twister, onbeleefderik, gespeend van alle Iemand uit eigen rangen vond dit ailes nu
onbeschofterik tegen de
ders aan Kongo gebracht, de antivlaamse en kolonisten vernamen wij dat dit C.V.P.- hoffelijkheid,
welletjes en dreef de onbeschaanihéid zooversten,
ajrrivist,
plaatsjesjager, revoluheerschap
heel
eenvoudig
zaken
kwam
toestanden die er heersen in het moederver,
ie vragen waar het tegenvoorstel bleef
tionair,
inciviek
en...
ondermijner
van
de
land maar matig en oppervlakkig bekend doen. Hij buitte zijn politiek m a n d a a t uit
dat
men
rederlijker wijze van de grootom te vissen naar bestellingen van cement, «Communauté Belgo-Congolaise!» Als een
zijn.
ste
der
Landsbonden
verwachten mocht !
vloertegels en dakpannen voor de fabriek Vlaming in Kongo frans spreekt, of zwijgt,
Ontstellend klonk het antwoord van leider
kan
hij
nog
als
goede
belg
aangezien
uit
St.
Niklaas
waarin
hij
aandelen
heeft.
Het is een schrale troost te vernemen dat
i an tlelsoecht dat hun plan nog moest worde Vlaamse ambtenaren in Brussel, alle Wie nu de psychologie van een « commis- worden. Spreekt hij nederlands en eist hij den uitgewerkt en dat, zelfs ware het uitgedaarenboven
nog
de
«
helft
van
de
kip
»
verhoudingen in acht genomen, er niet voyageur » kent, zal er zich niet over verwerkt, het niet tiet ogenblik was er mee uu
veel beter aan toe zijn. Het zijn dezelfde wonderen dat deze Vlaamse C.V.P.-leider dan zijn geen scheldwoorden te gemeen ! te pakken !
antivlaamse machten die in België rege- (achter de schermen zegt men) zich overal De « Unawal ^ spoort zijn leden aan zich
In het nummer van « De Volksunie » van
ren die in Kongo alle macht in handen heeft gedragen en aangesteld op die m a - krachtdadig te verzetten, zoniet zullen de
«
francophones
au
Congo
»
door
hun
zwak19
januari lUöi' werd de heren van de Krisnier,
waarop
hij
meest
kans
h
a
d
bestellinhebben en het ook laten voelen.
gen te boeken, n.1. steeds franssprekend en heid in de hoek worden geduwd, juist ge- telijke Landsbond, die menigmaal tiet beVooreerst hebben wij de Administratie. het nederlands negerend ! Bij de m a a t - lijk het nu reeds gebeurd is in België, dixit wijs hebben geleverd zo kortzichtig te zijn
als de leiders van de C. V.F. zelf, er opmerkDe hoogste ambten zijn in Kongo, ge- schappijen en de hogere missiegeestelijk- « Unawal» !
te
lijk in Brussel, op enkele uitzonderingen heid was hij op die manier alleen welkom !
Om logisch te blijven geeft het bladje
na bezet door Waalse en Biusselse nederArme C.V.P. die door deze
«commis- dan enige statistieken.
Jandsonkundigen, 20 centraal als gewestevoyageur
»
naar
de
overwinning
moet
worlijk. Dat weet of voelt onmiddellijk ieder
« I n Kongo verschijnen acht dagbladen
den
geleid
!
nieuw aangekomen Vlaams ambtenaar.
in het frans, geen enkel in het nederlands.
Op vijftien weekbladen in het frans... één
Volgens de grondwet en een vage Keure
in het nederlands !
heeft hij de keuze voor zijn verslagen, tus-t'
sen het frans en het nederlands. Wee hem
Van de oproepen n a a r de sprekende klok
nochtans wanneer hij het nederlands
zijn er 5 % in het nederlands.
kiesl! ! Het kan gebeuren dat zijn onmidGeen enkele maatschappij in Kongo gedellijke chef, zelf een Vlaming, zich met
vestigd, zelfs de nederlandse niet, gebrui- saam op gemaakt dat het de hoogste tijd
het nederlands tevreden stelt, maar dat
ken het nederlands voor hun inwendige was iets positiefs te stellen tegenover de bezijn uitzonderingen. Daarom w?ordt aan
liensten.
sluiten Iroclet; zelfs de eenheidskontrole te
menig ambtenaar gevraagd, voor de goede
Zijn andere politiekers en vakbondleiDie statistiek is niet helemaal juist. Wat aanvaarden om, van hun standpunt uit, ergang van zaken, aan zijn nederlands verslag een franse vertaling toe te voegen. ders moediger ? Neen, op 'n enkele uitzon- de sprekende klok betreft is het lang ge- ger te kunnen voorkomen. Er zou, zo schre
weten en bekend dat de Vlamingen betere I-en wij, een ogenblik kunnen komen waarDit vraagt dubbel werk en velen verkiezen dering na niet !
dan maar eenvoudig alles in het frans op
De Vlaamse strijd, door de afwezigheid horloges bezitten ! Ze hebben die spre- op minister Troclet over meer macht bete maken en de briefwisseling in het frans van partijen en het gedwongen samenle- kende klok dus minder nodig ! Sommige schikt en van die macht gebruik zou kunin te
te voeren. Maar ook dit is nog niet altijd ven in kleine kring, wordt nog min heftig maatschappijen, zelfs nederlandse gebrui- nen maken om de eenheidsmutualiteit
in orde ! Niet van de eerste dag af is de gevoerd dan in België. Men verwacht meer ken wel het nederlands, ook « De Krediet- voeren. De liberalen op wie u nu nog rekekennis van het frans zo grondig, dat pas van Brussel en het parlement, maar de bank», die zelfs nederlandssprekende Kon- nen kunt. zouden meer uit moedeloosheid
in dienst getreden Vlaamse ambtenaren, verwachtingen zijn nooit hoog gespannen golezen onder h a a r bedienden telt. Met dan uit overtuiging, het hoofd in de schoot
aanvaarden
deze taal volledig beheersen. Beknopte of geweest ! Om de kansen van Vlamingen deze statistiek wil de «Unawal» bewijzen kunnen leggen en de etatisering
in slecht frans gestelde verslagen worden en Walen officieel, dus in de administra- dat de Vlamingen, gezien dit en gezien dat, bij gebrek aan iets anders en beters.
gemakkelijk aangezien als een bewijs van tie gelijk te stellen, werd meer dan eens de geen reden hebben gelijkbehandeling te'
^ Het spreekt vanzelf dat de leiders van de
onvoldoende vakkennis of een gemis aan werkelijke tweetaligheid voorgesteld. Maar eisen.
Kristelijke
Landsbond, met deze vooruitvlijt. Dit wordt in een dossier vastgelegd het voorstellen van deze maatregel alleen,
ziende
vingerwijzing
(echte
staatsmansIs de houding tegenover het nederlands
en heet het « signalement» ! Het dossier deed bij de nederlandsonkundigen, bijz.
kunstj
geen
rekening
hebben
gehouden
!
volgt de ambtenaar op zijn gehele loop- bij de Walen, aanvallen van histerische in de missies korrekter ?
De » Libre Belgique > die « De VolksAchter vier muren en onder vier ogen :
baan. Een slecht « signalement » reeds bij woede ontstaan. Voor de Walen, in Kongo
unie » niet kan inkijken uit
patriotische
de start, is een ramp ! Om dit te vermij- gehjk in België, is België en de Belgische ja. Naar buiten uit : neen !
overwegingen, eindigt op 6-3-6: onder de
den zijn de meeste Vlaamse ambtenaren staat, hun patriotisch gewauwel ten spijt,
De toestanden op taalgebied, wat ons titel a De Ziekteverzekering en de Volmachbraaf, onderdanig, buigzaam en zelfs krui- uitsluitend een uitbuitmgs-objekt ! ledere nederiands betreft, zijn voor katolieke ten », haar artikel als volgt :
perig. Ze vrezen zelfs, althans sommigen, poging van de Vlamingen om een stukje Vlamingen bedroevend en ergerlijk. De
« Om het hoofd te bieden aan de etatihun kinderen n a a r een nederlandse klas recht te bekomen, geeft hen de gelegen- overgrote meerderheid der missionarissen
te sturen, uit schrik voor latere bevorde- heid tot schelden, dreigen met scheuring zijn nederlandssprekend (Vlamingen en sering, zouden alle strijdende krachten der
ringen. Ze zullen een bewuster houding van België en aansluiting bij Frankrijk ! Nederlanders) en toch is de voertaal van sociale demokratie, zich rond één programaannemen, zeggen ze, als ze een hogere De tweetaligheid? «Nooit» roepen de ambte- hun administratie eentalig frans en komt ma moeten scharen. Een niet gepubliceerd
programma is zoveel als geen programma.
het frans alleen in aarunerking voor techfunktie hebben bereikt ! » Dat zo'n signa- naren van het herrenvolk. Dat ze bip
Dut zij, die er een hebben het te voorschijn
lement ook voor de magistraten bestaat, Buisseret volledig gelijk krijgen, bewij- nisch en middelbaar onderwijs voor de
halen; van alle kanten roept men er om !
Kongolezen.
Wanneer
men
aan
een
Vlaamwerd maar aangenomen ter gelegenheid zen zijn laatste benoemingen van volleBlijven deze krachten in gebreke, dan zal
van de herrie rond de zaak van rechter dig nederlandsonkundigen in de informa- se missionaris vraagt waarom de voertaal het land de oplossing der regering aanvaarin hun missies frans is en het onderwijs
Grootaert. Ongelukkig is niet iedereen een tiediensten !
den, niet uit overtuiging, maar uit gelatenvoor de kongolezen alleen in het frans
rechter Grootaert !
heid; niet omdat het een goede oplossing is,
Nu, een mogelijkheid bestaat het ge- wordt gegeven, spreken zij van traditie en
Toch houden enkele Vlamingen vol. De- bruik van het nederlands in gerechtsza- overeenkomst met de Belgische admini- maar omdat er geen keuze is. »
ze volharding hangt af >an de persoon- ken wettelijk te regelen, zijn de vlaams- stratie ! Het ware wel interessant te weWij kunnen, om hoger aangegeven redelijke moed, de vakkennis en dikwijls het haters op hun achterste poten gaan staan. ten, langs een volksvertegenwoordiger om, nen, moeilijk aannemen dat « La Libre »
feit, of de kans, in sommige gewesten, dis- Redakteur Lamotte van « De Week » heeft welke taaiovereenkomst er bestaat tussen deze zinnen heeft vertaald uit t De Volkstrikten of provinciën, een hoger ambtenaar ze onmiddellijk moeten sussen. « Dit stuk- de Belgisch-koloniale administratie en de unie J>. Wie tussen de regels lezen kan,
aan te treffen die zijn Vlaamse onderge- je wettelijk recht op nederlandse vonnis- missies ! Zeker, geen missieonderwijs is merkt op dat dit anders zo konservatieve
schikten op taalgebied (grotendeels stof- sen», zo schreef hij, «zou in genendele hun nog mogelijk zonder hoge geldelijke staatsblad, water in zijn wijn doet, en de kristelijfelijk belang) onder zijn hoede neemt !
rechten van nederlandsonkundigen a a n - tussenkomst, maar de leiders der missies ke sociaal-demo kratische
machten
aanIn Kongo, nog meer dan in het moeder- tasten ! » Het kabaal is dan wat gaan lig- zouden er best aan doen niet te vergeten maant hun anti-houding in zake ziekteverland spelen aanstellerij en snobisme een gen !
dat een groot deel der staatsbij dragen ook zekering te herzien en met een positief prorol. Het frans geeft cachet en dat zoveel
uit de zak der Vlamingen komt !
gramma voor de dag te komen.
te meer dat veel Vlaamse ambtenaren hun En in de wereld van de kapitalistische
Wij vrezen dat het wat laat is /
voorliefde voor dialekt niet schijnen te maatschappijen ?
In een der grootste kongolese centra,
Die zelfde kristelijk sociale machten zoukunnen afleggen. In Kongo gelijk in Belweigeren de paters, die reeds een eentalig
Daar is het gebruik van het nederlands frans kollege besturen, een nederlandse den wij icillen op het hart drukken steeds
gië IS dit voor 50 % de tragiek van de
zeker taboe ! Van geen enkel hunner be- afdeling voor blanke kinderen te openen. veel aandacht te besteden aan wat t De
Vlaamse strijd !
Volksunie j, schrijft, zo op vlaams als op
dienden wordt ook maar de minste kenIn Kongo is nochtans de minachting nis van het nederlands geëist. De kennis Reden ? «Wij zijn gebonden door een over- sociaal gebied. Deze vlaams nationale partij
voor al wat nederlands is onderhevig aan van engels of spaans, benevens een of meer eenkomst met de regering
2S nog jong en is niet rijk, maar ze wijst
(lees door blz. 6). de weg en heeft vaak gelijk !

verzekering

DE VOLKSUNIE

—

6 APRIL 195'J

N' 7

6

De 12 maanden dienslplichlTussenkomst van Volksvertegenwoordiger Wagemans
Onze volksvertegenwoordiger
'kwam
tussen bij de bespreking
van de begroting voor
landbouw.
Het grootste gedeelte van zijn tussenkomst volgt hier.
Ik stel de vraag niet alleen nopens de
vermindering van de militaire dienstplicht,
m a a r zelfs de principiële vraag of, in acht
genomen de huidige bewapening met kernwapens de algemene dienstplicht nog in
stand moet gehouden worden; en/of er
niet veeleer zou moeten gestreefd worden
naar een louter beroepsleger, samengesteld
uit vrijwilligers, terwijl natuurlijk de nodige politiemacht voor het handhaven van
de orde in het binnenland zou worden behouden en desnoods versterkt.
Het huidig stelsel verplicht ons land tot
een geweldige inspanning, houdt gedurende geruime tijd tienduizenden jonge m a n nen uit h u n familie en van hun arbeid
terug, teneinde hen volkomen vertrouwd
te kunnen maken met h a n t e r e n van wapens van alle slag, die op dit ogenblik
reeds verouderd zijn of het volgend j a a r
zullen zijn ! Het budget van de landsverdediging dat zo zwaar drukt op het land
levert praktisch gezien niet veel resultaten op gezien de bewapeningswedloop van
de grote mogendheden en de ontzaglijke
finantiële middelen die zij ter beschikking
kunnen stellen, waardoor ons legermateriaal voor een groot gedeelte als minderwaardig moet voorkomen.
Ik stel deze vraag over het vrijwilligersleger op dit ogenblik zonder h a a r met een
positief j a of neen te beantwoorden, maar
men moet de gevolgen toch even onder het
oog nemen wanneer men bijvoorbeeld de
gelden die t h a n s voor een verouderde bewapening werden gebruikt, zouden kunnen
aangewend worden voor openbare werken,
voor sociale vooruitgang en verbetering.

Deze kamer heeft zich nog maar zopas
uitgesproken voor vrijwillige dienstneming
van de vrouwen, waarom zou dit stelsel niet
kunnen veralgemeend worden, ook op de
mannen.
En indien men er op staat dat de jeugd
van ons land zekere offers zou brengen in
sociale gemeenschapszin dan kan de jeugdige werkkracht op een andere manier in
opbouwende zin gericht worden liever dan
louter gericht te zijn op de vernietiging
en uitmoording. En het is niet omdat de
idee van hetgeen men kan noemen een
arbeidsdienst, een grote ontplooiing zou
gekend hebben in landen die niet het parlementaire regime kenden dat daarom de
idee zelf slecht zou zijn.
Alleszins moet de huidige dienstplicht
in duur worden verminderd wanneer wij
zien dat bv. Engeland de troepensterkte
vermindert, vermindering van de legerdienst aankondigt: wanneer Duitsland de
12 maanden doorvoert. Waarom zouden
wij dan meer willen doen !
Andere woordvoerders zijn hier komen
verklaren dat een diensttijd van 10 maanden voldoende zou zijn.
Ik wens in dit verband enkel te beklemtonen dat de Volksunie sedert meer dan
twee jaar het terugbrengen van de diensttijd op 12 maanden heeft voorgesteld en
nog voorstelt.
Wij vragen dan ook met a a n d r a n g dat
de militaire dienstplicht op zijn hoogste
tot 12 maanden zou herleid; en hoe minder nog hoe liever.
Vermindering van de diensttijd moet er
ook nu komen en niet wanneer de kiestijd
in het vooruitzicht is opdat de aan het bewind zijnde partijen het gegronde verwijt
zouden ontgaan dat zij alleen tot vermindering besluiten wanneer zij daarvan de
elektorale vruchten zouden kunnen plukken.

Nieuwe verkiezingswet en zetelaanpassing

Brieven van lezers

Wat met de besluiten van het laatsie Davids[on(lskongres
lil het dagblad « De Standaard » verscheen op vnjday 2^ september op de voorbladzijde :
i Een manifest van het Damdsfonds
VLAAMS
EISENPROGRAMMA
voor
onmiddellijke
uitvoering
Oproep tot gezamenlijke aktie. »
In hetzelfde blad lazen wij, de week na
het kongres te Leuven een verslag waar de
verschillende
besluiten werden
geformuleerd. In het blad « De Belleman B dat we
samen met ons eerste boek van het Davidsfonds 19ÖÏ kregen, staat een stuk geschiedenis van het Jong-Davidsfonds.
Daarin
einden we dat het Duvidsfonds een nieuwe
taak teeft nl. het Jong-Davidsfonds,
dat
er in het volgend kongres een speciale sectie voor Jong-Davidsfonds
zal zijn, enz.
In een van de nummers van de i Volksunie » werd beweerd dat er van dat vlaams
manifest niets zal in huis komen; dat de
CV.F. er wel zou voor zorgen dat het manifest alleen woorden zouden blijven.
De Heer Amter, als algemeen sekretaris
van liet IJavidsfonds zond aan de a Volksunie » een recht op antwoord, dat ook gepubliceerd werd. Zijn antwoord kwam hier
op neer : Davidsfonds hangt niet af van de
C.V.F, en zal zelfstandig zorgen dat het
manifest zijn uitwerking
krijgt.
7.0u het Davidsfonds ons eens willen kenbaar maken wat de C.V.F,
volksvertegenuoordigers hebben geantwoord na het manifest persoonlijk te hebben ontvangen ?
Durft het Davidsfonds de namen noemen
(als liet mag) van de C.V.F.-ers die geantwoord hebben.^ Hebben de liberalen en socialisten ook een ejernplaar thuis gekregen ? Wat antwoordden zijn f En wat zegt
« f ah re r » Lefèvre ?
WIJ zouden ons verheugen moest het Davidsfonds de steun krijgen van AL de

vlaamse palementsleden.
Nochtans waren
de stemmen van de parlementsleden,
die
wij, hoorden spreken over dat manifest eenvoudig negatief. Zij zouden daar niet eens
op antwoorden.
En wat gebeurt er met het ander besluit
over het Jong-Davidsfonds f
Het zal u toch niet onbekend zijn wat er
in Zele met het Jong-Davidsfonds
is voorgevallen ? In Zele zelf kunt gij het volgende horen :
« Mijnheer de deken heeft het J.D. verboden B, « De onderpastoors willen niet dat
er een J.D. komt. Maar het is hun schuld
niet dat zij zo moeten Jiandelen ».
I In Brussel bij de kajotters wordt er
verteld dat de Kardinaal het J.D. verbiedt
omdat het de « Volksunie » steunt « ((belachelijk hé Mijnheer Amter als gij de mannen kent die in uw hoofdbestuur zetelen en
zelf de verantwoordelijkheid dragen van het
J.U. Dat menen we toch in a De Belleman »
te vinden !).
a 't Is de bisschop van Gent, zei iemand,
die het verboden heeft », « 't Is niet wam,
zei een ander, 't is de vikaris, ik weet het
van iemand van het Davidsfonds van Zele
zelf ». Is dat voor Zele alleen of is het een
algemeen verbod ?
Mijnheer Amter, wij zeggen eerlijk dat
wij zouden willen dat gij gelijk hebt. Maar
wees nu zelf eens oprecht. Moest gij heden
een recht op antwoord sturen aan de
« Volksunie », zoudt gij het nog doen met
die vaste overtuiging waarmede gij het gedaan hebt ?
Het woord is aan het Davidsfonds.
Wij
wachten met ongeduld en zullen trachten
het niet te vergeten en het u op tijd te
herinneren.
„ ,
A. C. Zele.

BRIEF UIT KONGO

GEKNOEI OF DEMOKRATIE? AHTIVLAANSE NACHTEN ZOALS IN BEL6IË

"(vervolg van blz. 5)
(vervolg van blz. 1)
Intussen bloeit de nederlandse aifdeling groot gezin om de klassen te bevolken !).
D:t zou geen v e r b e t e r i n g v a n de kies- p a r l e m e n t .
van het plaatselijk ateneum, waar meest Wanneer nu deze Vlaamse leraars vragen
H o e l a n g z o u d e n de W a l e n dergelijwet m e e r zijn m a a r e e n v o u d i g g e k n o e i .
aile kinderen, ook Katolieke, zijn inge- in h u n betrekkingen met het bestuur der
missie het nederlands te mogen gebruike
t
o
e
s
t
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n
d
d
u
l
d
e
n
d
e
n
k
t
ge
?
schreven.
Dergelijk g e k n o e i m e t de kieswet, d a t
ken, worden ze vriendelijk maar kordaat
In andere centra hebben de missiepaters
O n s volk w o r d t echter steeds w e e r in
eigen is a a n l a n d e n v^raar de d e m o k r a t i e
afgewezen. «De voertaal is altijd frans
lekeleraars
aangeworven (grotendeels beniet volgroeid is of bedreigd, z o u een de r u g g e s c h o t e n door h e n die b e t a a l d taald door de staat) voor het technisch geweest en tweetaligheid brengt moeilijkbedenkelijk v o o r g a a n d e s c h e p p e n en b e - w o r d e n o m het te v e r d e d i g e n . H o e l a n g en middelbaar onderwijs voor de Kongo- heden mee in de administratie » verklaart
pater overste! Maar... een Vlaams liedje
slist slecht o n t h a a l d w o r d e n door de n o g ? Alles r o e p t op een V l a a m s e p a r - lezen. De meerderheid dezer leraars zijn
mag wel gezongen worden. Daar hebben de
nochtans Vlamingen (voorwaarde : een
tij o m d a a r k o r d a a t een e i n d e a a n te stelr u i m e p u b l i e k e op.nie.
paters niets tegen !
O n z e r e a k t i e o p dergelijke b r u t a l e len. W i j zijn bereid !
Over de katolieke universiteit «Lovania»
o n r e c h t v a a r d i g h e i d z o u scherp zijn en
te Kimoeenza kunnen we kort zijn : het
wellicht voor velen v e r r a s s e n d .
onderwijs is er eentalig frans. De rektor
D e b e h a n d e l i n g v a n de k w e s t i e der
kent geen nedei lands m a a r beschikt over
(vervolg van blz. 1)
een tweetalig Vlaams adjunkt : echt belz e t e l a a n p a s s i n g a a n het bevolkingscij•#«#
W * r « i " » ^ ^ ^ - .^^_^„i„ „an blz. 1)
gisch dus !
volk
en
het
recht
op
een
eigen
bestuur
fer in d e k o m m i s s i e v a n b i n n e n l a n d s e
Uit de geschiedenis
van de
Vlaamse
De Standaard durft het wel aan de ererkend.
z a k e n heeft a a n g e t o o n d — w a t te ver- Beweging weten we dat waar de gewo- van elk volk
gerende toestanden aan de RijksuniversiNu
schijnen
in
Zele
politieke
en
kerw a c h t e n w a s — dat er voor de v o l g e n d e ne dorpspastoors
en de paters (ook abteit aan te klagen (de Vlaamse studenten
v e r k i e z i n g e n niets terecht k o m t v a n ten) vaak achter ons stonden — paters kelijke machten hand in hand te gaan. krijgen een vertahng van de in het frans
Aktie
schijnen gegeven kursussen), m a a r zwijgt gelijk
deze z e t e l a a n p a s s i n g .
O n d e r allerlei leven nu eenmaal buiten het typisch we- Leden van de Katolieke
d r o g r e d e n e n h e b b e n d e linkse V l a m i n - reldse en staan dus dichter bij de bron- verbod gekregen te hebben lid van Jong- vermoord over veel ergere toestanden aan
te worden.
Evenwel
zou de katolieke universiteit !
gen t e g e n g e s t e m d . Zij b e v e s t i g e n daar- nen van het geloof — er bij de hogere Davidsfonds
men
ze
niet
uit
de
K.A.
beweging
moDe praktisch volledige verfransing der
d o o r o n z e stelling dat de V l a m i n g e n in wereldlijke
geestelijkheid
dikwijls
franskongolezen,
dus van toekomstig Kongo is
gen
sluiten
wanneer
ze
toch
lid
worden.
de Belgische p a r t i j e n steeds w e e r h e t kiljonse strekkingen
aanwezig waren. Zo
het
werk
van
de missies en hoofdzakelijk
werken
V l a a m s e v o l k s b e l a n g opofferen a a n h e t dat niet alleen verleden
blijkt -wie Het lokaal van de Katolieke
het werk van Vlaamse missionarissen. Wie
aan
Jong-Davidsfonds het onderwijs in handen heeft, en tot voor
partijbelang.
D e V l a m i n g e n in de herinnert zich niet de beruchte brief van werd anderzijds
C . V . P . h e b b e n hetzelfde g e d a a n toen onze bischoppen in 1906 waar het Ne- ontzegd ! Waar gaan we naartoe !
kort hadden de missies er het monopool
Er schijnen in Zele radikale
jongeren van, bepaalt de taal van een volk en een
h u n partij a a n h e t b e w i n d w a s , m e t dit derlands als taal ongeschikt
werd verop land ' Moesten de Vlamingen zich verweverschil d a n n o g d a t de z e t e l a a n p a s s i n g klaard als middel voor het hoger onder- te zitten, met amnestie en zelfbestuur
hun program,
wat de C.V.P.-ers
niet zenlijken door wie praktisch Kongo is verin het b e l a n g is v a n h u n p a r t i j , m a a r wijs ? ! — moeten wij dat
aanklagen
franst, het aantal abonnementen op De
enkel o m d a t zij h e t niet a a n d u r f d e n het als een misbruik maken van het
kerke- schijnt aan te staan. Daarom zouden die Standaard voor «-de besten onzer broeders»
hulp verzocht hebben in zou aanzienlijk slinken !
p a r t i j b e l a n g in te r o e p e n t e g e n de W a - lijk gezag, althans waar ze ons hun ki]k om kerkelijke
hun
strijd
!
Zelfs
tegen
ongeorganiseerlen ! O o k n u d u r v e n de V l a a m s e op de politiek willen
opdringen.
Enkele weken geleden, schrijvend over
de
jongeren
kunnen
de
C.V.P.
karakter- de zo goed als volledige verfransing van
C . V . P . - e r s niet k o n s e k w e n t zijn : zij
Dat durft « De Standaard » natuur- lozen niet aan ! Want wij kennen
geen Kongo eindigt dit blad zijn artikel met de
s c h r i k k e n er v o o r t e r u g v a n de W a l e n
lijk
niet
aanklagen,
waarin
ze
ongelijk
radikale jongeren
te Zele. Zij
werken uitroep : Hoelang n o g ? «Dit is gejank
te eisen dat zij z o u d e n afstand d o e n v a n
niet in Volksunieverband.
Het
wordt van een hond n a a r de m a a n ! Beter zou
de zetels w a a r o p zij v o l g e n s de g r o n d - heeft.
«De S t a n d a a r d » aan de drie katolieke
zich laten Vlaamse ex-ministers De Bruine, De Vleeswet geen recht m e e r h e b b e n , gezien d e
Wij moeten in ons
onderontwikkeld tijd dat die jonge vrienden
v e r m i n d e r i n g v a n d e b e v o l k i n g . Hier
Vlaanderen
komen tot het peil van de kennen.
houwer en De Quae de preciese vraag stelspelen geen g r o n d w e t t e l i j k e b e z w a r e n !! beschaafde
christelijke
volkeren
waar
Dat is hetgeen « geroddeld » wordt. len « Wat hebt gij met uw Vlaamse broeO n d e r t u s s e n m a g m e n er v a n v e r z e - men de geestelijken
rustig kan
terecht- Het werpt een licht op de schrik van de ders in Kongo gedaan ? ».
Het schijnt dat minister Buisseret het
k e r d zijn d a t wij alles zullen d o e n w a t wijzen waar ze dwalen in kulturele,
so- C.V.P.
voor de ontwikkeling
van de
in o n z e m a c h t ligt o m h e t V l a a m s e V o l k ciale, ekonomische
of politieke
aangele- jongeren in onze richting. Zele is één ernstig meent met zijn dekreten. Het ware
voor de drie hoger genoemde Vlaamse C.v.
voor te lichten en dit s c h a n d a a l a a n te genheden, zonder dat we daarom uit de symptoom onder de vele. De jeugd zoekt
P.-ers een eeuwige schande, moest een
klagen. D e g r o n d w e t zegt w e l d a t alle kerk moeten blijven ! En nochtans
hoe opnieuw haar weg naar de Vlaams na- Waals minister een begin maken met het
Belgen gelijk zijn voor de w e t , m a a r vaak gebeurt dit laatste !
tionale partij. Het is de enige partij waar Vlaams rechtsherstel in Kongo '
het is een l e u g e n . W a n t 3 5 . 0 0 0 W a l e n
hun Vlaams ideaal niet verkracht
wordt
Overigens
is onze huidige paus zelf
h e b b e n e v e n v e e l te zeggen als 4 5 . 0 0 0 opgekomen
maar
waar
het
kan
openbloeien
in
de
voor amnestie en voor een
V l a m i n g e n . H e t is een aanfluiting v a n federale staats ordening, in landen waar strijd om de slotfaze van de Vlaamse Bede d e m o k r a t i s c h e beginselen dat m volkeren onderdrukt
Vlamingen
of benadeeld
wor- weging : Vlaanderen voor de
V l a a n d e r e n m e e r d a n 3 0 0 . 0 0 0 p e r s o - den. Hij heeft altijd de waarde van het door
zelfbestuur.
n e n niet v e r t e g e n w o o r d i g d zijn in het
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ROESELARE
<i Brussel, Vlaamse grond ».
Zaterdag 30 maart, greep te Roeselare een kunstavond plaats onder het moto « Brussel, Vlaamse
grond ».

OOST-VLAANDEREN
GEiNT
24 maart was voor de Volksunie Oost-Vlaanderen
een miflpaal, een vertrekpunt tevens, van de gekoordmeerde werking, tussen zijn verschillende arrondissementen.
Door een honderdtal propagandisten hield OostVlaanderen te Gent, in het Vlaams huis Roeland,
zijn eerste kaderdag. De aynamischc provinciale
voorzitter Dr Van LeempuUen brac lit dadelijk de
gewenste strijdstemming, met een gloedvolle, zeer
gesmaakte rede. Zoals de tweede spreker hem typeerde, een model intelektueeUmilitant, waarvan we
er ons meer wensen. Als tweede aangekondigde
spreker kwam de heer Van de Kerkhove, lid van
het hoofdbestuur, aan het woord.
Spreker gaf een bondig overzich van het reeds gepresteerde, van de bereikte resultaten en sprak over
de voortuitzichten voor de onmiddellijke toekomst.
Na enkele gpeie wenken, die stellig benut zullen
worden, kwam volgende spreker aan de beurt. Ditmaal een jonge militant bestuursüd van het Arr.
Gent-Eckloo. Op een echte Thijlachtige wijze belichtte hij enkele markante gebeurtenissen der laatste jaren en van dit ogenblik, zoals koningskwestie,
schoolstrijd, Marcinelte, landbouwsvraagstuk en het
probleem van de mobielen. Aan de hand van zijn
overvloedige dokumentatie kon men eens te meer
de veranderende zienswijzen der partijmaniakken,
waarnemen wai zij noemen de politiek der mogelijkheden, in militantentaai echter, « het huik naar de
wind hangen ». Nu we kennen ze wel onze broodschrijvers van 11 Standaard » en « Volk ».
Achtereenvolgend hoorden we nog een plaatselijk
aktivüeitsverslag door de heer Steunhaut voor het
arrondissement Aalst, van Dr Van Boxelaere voor
Dendermonde die gloedvol met een « als ge morgen
valt, kameraad, ik blijf trouw en vecht voor twee »,
besloot. Traditiegetrouw volgde een gezamenlijke bespreking. We hoorden beurtelings de ikameraden
van Oudernaarde, Ninove, het Meetjesland, Weiteren
en Gent.
De deelname aan ons kongres, de verdere uitbouw der partij, de verschillende aktiemogelijkheden stonden aari de agenda. Een talrijke aanwezigheid te Antwerpen wordt voorzien. Midden de besprekingen overvielen ons op het onverwachts de
simpatieke en onafscheidbare heren Jorissen en Van
der Eist. Met een korte oproep en een dm>erende
Vlaamse Leeuw, besloot deze goed gevulde en zeer
geslaagde kaderdag. Het kon niet anders of ook deze
dag zal in de provincie Oost-Vlaanderen, vruchten
afwerpen. Tot de volgende maal en
Hou zee !
Die van Gent.
GENT
IVie de straten van Arteveldes stede, bemindelt,
wie Gent bezoekt, vraagt zich dikwijls af of hier ook
tweetaligheid heerst. Schandalig wat voor franstalige
opschriften men hier ontwaart ! Gelukkig maar dat
er nu reaktie is en onbekenden met het Vlaamse
hart op de rechte plaats ingrijpend verven. Wie niet
horen wil zal voelen ! Alvorens men spreekt van
steden vast te houden, moeten volksvreemde gebruiken geweerd worden in eigen stad. Daarom zien we
welgevallig op al die oververfde franse teksten neer.
Geen franse komplimenten meer, ons eigen Vlaams
is rijk genoeg.
Een wandelaar.

VOSSELARE
Donderdag 5 maart Jl. sprak Drs Wim
Jorissen voor een opkomst van landbouwers
en militanten van de Vlaams nationale
partij. Bij afwezigheid van een zaal zaten
wij lekker binnen in een pakhuis van een
fruithandelaar. Geen podium, maar een
hoge stapel fruitkisten : daarop een bord
met het eenvoudig opschrift : «Met de
Volksunie vooruit». Een met hout gestookte
kachel, een tafeltje voor de spreker, enkele
plaatjes muziek en de toehoorders rustig
gezeten op omgekeerde rijen fruitkisten.
Hoe primitief Een verschil met de Majestic te Antwerpen ! In alle eenvoud, aandachtig publiek van hard-werkende boeren, die er toch een paar uren voor over
hebben. Jorissen, vast, aanvallend lerend
en inzicht scheppend weet zijn toehoorders
rap te boeien Ze luisteren naar wat hun
op het hart ligt. Zij voelen zich in hun
zorgen verlaten, verwaarloosd, aan hun
lot overgeleverd. De prijzen van wat zij te
verkopen hebben zijn beneden alles. Wat
zij dienen te kopen is steeds tegen de
hoogste pot. En moeial Staat zuigt alles
naar zich, ook hun lieve centen. De grote
partijen laten de boer los, maar de dagen
komen dichter dat de kleine boer de grote
partijen een trap onder de broek geeft en
zich aansluit bij het groeiend verzet in
Vlaanderen. Samen met de student, met
de zelfstandige middenstander, met de ontgoochelde mobiel, die het beu wordt zestien, zeventien uren van huis weg te zijn,
geeft hij zijn steun en zijn stem aan de
Volksunie. Wim Jorissen is hun man. Hij
kan het zeggen, weet wat en waar het nijpt,
is de man van de daad.
Na een korte uitleg over de nieuwe pensioenwet voor zelfstandigen, door een kameraad van de sociale dienst, woordt de
bijeenkomst gesloten. Enkele nieuwe abonnenten en een flinke groep propagandisten
voor de Volksunie zijn de resultaten van
deze avond.

U
Aan de Jezers van ons blad de Volksunie
Vriend lezer die nog niet geabonneerd
zijt, stel h e t niet langer uit. Uw steun is
onze en uwe macht. Moest het gebeuren
dat U meer dan een blad ontvangt, geef
het door aan een vriend. Leer hem zo de
Volksunie kennen, win h e m zo tot abonee.
Onze doorbraak bij de volgende verkiezingen moet ook uw werk zijn. Help mee...
Het is nu de tijd Dank U.
OUDENAARDE-RONSE
Ook hier wordt de abonnementenslag
'duchtig verder gevoerd en de uitslagen
hebben niet op zich laten wachten. Zal ook
in dit arrondissement een jonge Volksuniebloei tot stand komen ?
DENDERMONDE
Dr. Van Boxelaere, geneesheer te Wichelen, heeft de leiding van het arrondissement Dendermonde in handen genomen.
De personen, die in dit arrondissement willen werken, moeten zich voortaan tot hem
richten.
GENTSE KRABBELS
— In de jongste weken werden door onbekenden verschillende raids gedaan op
instellingen die de taal van Fernandel
verkiezen boven onze zoete taal. De kinema's, die eentalige aktualiteiten vertonen,
waren h e t voornaamste doelwit van die
m a n n e n van de daad. Is d a t een voorsmaak je van de aangekondigde aktie tegen
de Expo '58 ?
— Te Gentbrugge werden in de voorbije
week de diploma's uitgereikt voor « School
en Gezin ». Eigenaardig genoeg maar bewuste diploma's waren zorgvuldig gewikkeld in de krant « La Libre Belgique ». Is
dat tiperend voor Gentbrugge of voor
« School en Gezin » ?
— Te Merelbeke is er heel wat te doen
geweest over die leraar van de onlangs
opgerichte Rijksmiddelbare Collardschool,
die onder de ogen van talrijke verontwaardigde voorbijgangers een zijner onderdanen met doorslaande argumenten
tuchtigde midden de straat. Bij ons gebeurt dat nooit, gnuifden de «vrije» leraars. Althans niet op straat.
— Tijdens een abominabel stomme T.V.Uitzending der liberale Gentse studenten
«ter verspreiding van de liberale gedachte»
(hm), kreeg de liberale dochter van de
even liberale burgeeester en professor Merchiers ook h e t woord. Het was niet veel
zaaks wat ze n a a r voor te brengen had.
Te horen n a a r de inhoud van de hele uitzending is de liberale gedachte niet beter
te vergelijken dan aan een uitgeholde raap
et een (heel) klein kaarsje.
— Op h e t einde van de staking der arbeidsters van de konfektie-werkhuizen,
werd te Gent een nationale protestmars
op touw gezet, het A.C.V. waardig. Zelfs
vanuit Limburg werden de woedende
schapen aangevoerd in autobussen. Op de
bewuste dag tjokten een 200 meisjes voorbij het Belfort. De zoveelste overwinning
voor het A.C.V., blokletterden de kristelijke
kranten. Vraag het m a a r aan de stakende meisjes, hoelang zij zullen moeten werken om het geleden loonverlies in te h a len. Dat raakt natuurlijk de kouwe kleren
niet van de bonzen.
DEMON
AALST
In het arrondissement Aalst wordt verder goed werk geleverd en de uitbouw van

De Volksunie in meer en meer gemeenten
aangepakt. Op 6 m a a r t j.1. vond te Lede
de reeds vroeger aangekondigde kontaktname plaats.
Enkele trouw gebleven
Vlaams Nationalisten hadden er van gehouden aan de uitnodiging gevolg te geven en konden er Meester Van der Eist
die er het woord voerde aanhoren. Al kon
de opkomst meer bevredigend zijn, toch
dient gezegd dat deze eerste samenkomst
als geslaagd kan genoemd worden. Enkele
der aanwezigen abonneerden zich op ons
blad, en aan onze buitengewoon ijverige
en bekwame sekretaris Kd. Steenhaut, die
stelselmatig in gans h e t arrondissement
de doorbraak van onze partij aan het verwezenlijken is, werd door een paar a a n wezigen hulp en medewerking toegezegd.
Dat onze vriend daar niet bij de pakken
gaat zitten, bewijst dat hij twee dagen n a
Lede, ook reeds in Denderleeuw een samenkomst had met oude getrouwen en daar
ook een overeenkomst werd bereikt om er
de abonnementenslag in te zetten. Wij
twijifeien er niet aan of ook in Denderleeuw
zal het binnen afzienbare tijd tot aktie
voor De Volksunie komen. Wij zijn er van
overtuigd d a t wij ons mettertijd allen zullen kunnen verheugen in het onverpoosd
werken van vriend Steenhaut, aan wie wij
het te danken hebben d a t in h e t Aalsterse
velen terug de noodzaak hebben ingezien
om onze Vlaamse strijd te voeren. Het arrondissementssekretariaat hernieuwt hier
de oproep reeds verschenen in ons vorig
nummer van 2 m a a r t j.1.
Dienstbetoon :
Alle door de repressie getroffen personen die door een krijgsraad werden
veroordeeld, worden verzocht aan het sekretariaat een aanvraagformulier voor eerherstel a a n te vragen. Het door de belanghebbende ingevulde formulier aan het sekretariaat inzenden die voor h e t verder
opstellen der aanvragen zorgt.
Voor elke persoon die de voorwaarden
vervult om eerherstel aan te vragen, wordt
door het sekretariaat-arrondissement Aalst
het nodige gedaan. Wij houden eraan er op
te wijzen dat h e t Vlaamse plicht is eerherstel a a n te vragen, en h e t verkeerd is er
de redenering op n a te houden dat we d a t
eerherstel kunnen missen. Elke in eer herstelde Vlaams Nationalist, is een gewonnen
stem voor de Volksunie en daar komt h e t
op aan.
Van verschillende kanten werd ons reeds
bericht dat deze eerste vorm van dienstbetoon zeer gunstig wordt bejegend. I n dien men lot- of strijdgenoten kent, die
voor eerherstel in aanmerking komen, laat
dan niet n a hen deze oproep mede te delen.
Dargen.
WETTEREN
De Ronde van Vlaanderen
Werd de Ronde van Vlaanderen een propaganda
voor de Volksunie ?
'
Zonder twijfel !
Een paar tienduizenden strooibriefjes werden op
de omloop uitgedeeld waarop onder de namen- en
nummerlijst van de renners geschreven stond : Lees
de Volksunie — orgaan van de Vlaams Nationale
Partij. Amnestie ! Zelfbestuur ! Industrialisatie !
Gretig werden de briefjes aangenomen en velen
/•uilen thans weer weten dat er een Vlaamse Partij
bestaat en dat ze van zich laat horen.

De inrichters van deze uiterst geslaagde avond waren in de eerste plaats, de jongeren uit allerhande
jeugdgroeperingen, die boven alle enggeestige partijdigheid om, elkaar de hand hadden toegestoken.
De plaatselijke kuUuurverenigingen hadden flink
geholpen, zodat de grote Patriazaal nokvol was gelopen met in overwicht jonge mensen. Ook het stadsmagistraat was goed vertegenwoordigd.
Het betoog van meester E. Van Cauwelaert, over
dit voor Vlaanderen pijnlijk vraagstuk (c Brussel
Vlaamse grond » was eenvoudig en zakelijk ernstig.
De Vlaamse toondichter A. De Preudhomme die het
kunstgedeelte van dezen avond hielp opluisteren,
werd opzettelijk aan het pubkek voorgesteld als een
der zovele slachtoffers der Belgische repressie. Beide
voormannen uit den Vlaamse strijd werden warm
toegejuicht.
Merkwaardig was de rake taal der jongere sprekers.
Duidelijk verdedigden ze de radikale Vlaamse standpunten die wij Volksunie — mensen in onze real —
politiek programma staan hebben. Bijzonder ernstig
was hun verwijt tot de oudere politiekers, die Vlaanderens' stem en recht ondergeschikt maken aan Belgische standpunten en partij-politieke berekeningen.
Onomwonden verklaarden zij door de C.V.P. politiekers flagrant in de steek gelaten geweest te zijn, in
de Komngkwestie, de schoolstrijd en de amnestiewerking. Harde klappen om de oren van de aanwezige C.V.P. politiekers.
Goed zo. De jeugd van het herworderd Vlaanderen
treedt aan. Jeugd duldt geen compromissen. Omver
en erover I
Het slotwoord uitgesproken door Burgemeester
Demolf op de daaropvolgende receptie, gaf ten volle
de striid-almosfeer weer van dezen goed geslaagde
avond. « Als alle Vlamingen hun plicht doen, hier en
te Brussel, hebben wij geen bestuurlijke scheiding
nodig, daar de Vlamingen zelf gans het land zullen
bestwren », zo sprak hij.
De jeugd blaast storm in de zeilen der Volksunie.
Het Vlaams Katoliek Studentenkorps uit Roeselare
met zijn wakkere voormannen M. Babyion en
M. Donck, hou zee t

Voor WEST-VLAANDEREN kunnen
de stortingen voor abonnementen op
«De Volksunie» gedaan worden op
de PRIVAAT postrekening n' 1108.04
van J a n De Bundt, te Diksmuide.
Bedoelde postrek-^ning staat niet bekend als rekeining van de Vlaams
Nationale partij : De Volksunie.

ANriEltPEN
Mortsel

Te Mortsel werd op donderdag 21 maart, onder
ruime belangstelling de eerste besloten vergadering
voor de leden, abonnenten en simpatisanten van deze phMtselijke afdeling gehouden. Nadat eerst een
minuut stilte werd bewaard ter nagedachtenis van
de betreurde Heer DE BEULE, die ons enige tijd
geleden ontviel, werd het woord verleend aan Mter
WAGEMANS, die de huidige politieke toestand met
de daaraan voor de partij verbonden problemen ontleedde en o.a. de schandalige praktijken door de
C.V.P. in de schoolstrijd aangewend aan de kaak
stelde. Deze kernachtige uiteenzetting kende een verdiend applaus, waarna de Heer MATTHEYSSENS
verzocht werd het woord te nemen. Deze lichtte in
zijn toespraak toe om welke redenen wij federalisten
zijn en waarom een politieke partij, een vlaams-nationale dan, nodig is om tot het federalisme te komen. Ook deze rede mocht op de toegespitste belangstelling van de aanwezigen bogen en werd dan
eveneens met een gul applaus bedacht.
Na de spreekbeurten werd de aanwezigen de gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen, waarvan dan ook gebruik werd gemaakt en alzo eindigde
dan deze eerste kontaktname, die een toenemend
sukses laat verhopen.

ONGtVALLElj,

BERCHEM-ANTWERPEN
Zaterdag 13 april te 20 uur in de
« Paraplubak », oude-Geniekazerne,
DR. BORMS-HERD.ENKING
Met omhaling ten voordele van de ,
IJzertoren.
HET TERUGKRIJGEN VAN BURGERLIJKE EN POLITIEKE RECHTEN
Hiervoor verwijzen we onze korrespondenten n a a r ons vorig nummer. Vermelden we echter nog dat wanneer ze zich tot
de prokureur des konings van h u n rechterlijk distrikt richten om die rechten t e rug te krijgen d a t dit per AANGETEKENDE BRIEF dient te gebeuren.

If^.
In afwachting van nieuwe wet, zullen de Vuurkruisers (F\raternellen) gridis ziekteverzorging
van militaire geneesheren.

krijgen

I Hongaars vluchteling. Distriktsleider
van de opstand. Verblijvend in Engeland. Landbouwer. Zoekt werk bij een
Vlaamse boer. Spreekt wat Engels en
Duits. Schrijven sekretariaat blad.
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LEUVEN
Op zondag 10 maart l.l. bewerkte een sterke
V.M.O.-ploeg uit Brussel de umversHeitsstad Leuven. Het onthaal van wege de bevolking was goed
en er deden zich hoegenaamd geen incidenten voor.
Er werd het dubbel aantal exemplaren van « De
Volksunie » verkocht in vergelijking met de vorige
kolportage te Leuven. Onbetwistbaar gaan wij vooruit. Laat ons de wens uitdrukken dat onze propagandisten de gelegenheid zullen vinden om al de
voornaamste steden en gemeenten van de provincie
te bewerken nog voor de verkiezingsstijd een aanvang neemt.

niet langs andere wegen rond de stad te
leiden was ! Tongeren is een kleine stad,
waarvan het toerisme een van de voornaamste « industrieën » is. De mooie oude
lanen met h u n wallen ademden eeuwen
geschiedenis. En er zijn t h a n s geen Barbaren van over de Rijn nodig om Tongeren
h a a r eigen karakter te ontnemen.

BRUSSEL
Te Brussel had op 19 maart l.l. een welgeslaagde
vergadering plaats voor kaderleden en propagandisten. De opkomst was zeer goed.
Spijtig genoeg kon Mr Van der Eist, provinciaal
voorzitter, op het laatste ogenblik verhinderd, de vergadering niet bijwonen.

PAYOTTENLAND
Op zaterdag 23 maart maakten Mr Van der Eist en
Drs Wim Jorissen een nieuwe tocht door het Payottenland en legden bezoeken af o.m. te Liedekerke,
Ternat en Zellik. De indruk wordt bevestigd dat
onze mensen terug « los komen » en dat de strijdvaardigheid toeneemt.
Te Buizingen-en Dworp zijn vooral onze jongeren
u:terst aktief. Beert en Halle blijven niet ten achter.

Vlaamse samenwerking in het WoluwedaX.
De bundeling van de Vlaamse Kulturele
krachten van het Woluwedal (de drie Woluwes, Kraainem, Oudergem, Bosvoorde en
Watermaal) is een werkelijkheid geworden. Op woensdag 9 januari 1957 werd
door de meeste verenigingen van het gewest het « Verbond der Vlaamse Kulturele
Verenigingen van het Woluwedal» gesticht. Het doel dat wordt nagestreefd kan
in enkele woorden worden samengevat :
op het gewestelijk vlak d.i. door de samenwerking van al de Vlaamse krachten uit
het gewest, datgene bereiken wat op lokaal vlak niet mogelijk is, namelijk het
hoogst mogelijk opvoeren van h e t Vlaams
Kulturele leven. Bovendien wil dit Verbond een gezamenlijk organisme woiden ter
verdediging van de NederlandstaUgen.
Wonderen zullen er dit jaar nog niet gebeuren, m a a r reeds worden er mooie initiatieven genomen w.o. een Guldensporenherdenking in open lucht op zaterdag 6
juU.
De stichters van het Verbond hopen dat
ondertussen de achterblijvende verenigingen, welke ook h u n ideologische strekking
weze, zich bij hen zullen voegen.
Het Sekretariaat is gevestigd te SintLambrechts-Woluwe, Watermanlaan, 14.
P.S. We kunnen dit initiatieif slechts toejuichen. Mochten andere streken rond
Biussel dit voorbeeld volgen.
KESTER
Op zondag 7 april, te 10 u. 30, Café Van Rossom,
tramstation, vergadering over het landbouwvraagstuk.
Spreker : Wim Jorissen.
Schaarbeek
In het lokaal « L'Ecusson », Collignonplein, 2, te
Schaarbeek, zal vanaf zaterdag 4 mei op dke eerste
zaterdag der maand een zitdag ingericht worden van
8 tot 9 uur 's avonds voor kosteloze raadplegingen.
Alle zelfstandige arbeiders van Schaarbeek zullen er
kosteloos alle inlichtingen kunnen bekomen over financiële, commerciële, fiskale en politieke belangen.
Zaterdag 4 mei, zaal « L'Ecusson », Collignonplein, 2, Schaarbeek, te 20 u. : de Heer Lambrechts,
over Ouderdomspensioenen.

LIMBURG
BREE
De jonge intellektuëlen te Bree beginnen
eveneens wakker te worden. Er wordt in
elk geval duchtig gediskussiéerd over de
Volksunie en de pro's zijn niet altijd in de
minderheid. Tekenend voor de armoede
aan argumenten bij de C.V.P. is het feit
dat we daar nog ernstig gevraagd worden
of het waar is dat de socialisten ons betalen ! Om te bulderen indien het de a a i t s gemene lasteraars van de C.V.P. niet eehs
te meer ten voete uit tekende ! Nooit kunnen ze tegen de stellingen en tegen het program van de Volksunie wat inbrengen. Ons
best heren, maar n a de intellektuëlen ziet
ook de volksmens uw geestelijke armoede
in. De jong-oude partij, die de C.V.P. is, zal
ook hier, in h a a r eigen burcht geleidelijk
de vlag moeten strijken voor de jonge dinamische partij die de Volksunie is !
TONGEREN : Vandalenwerk.
Ons links stadsbestuur wil bij
aan eigen gedachten Brussel wat
en op onze prachtige lanen rond
worden de bomen geveld om het
te vergemakkelijken. Net alsof het

gebrek
naapen,
de stad
verkeer
verkeer

Een eerste vergadering belegd in het lokaal op de
Zeedijk werd talrijk bijgewoond. De middelen werden
beraamd om over te gaan tot een vruchtbare propaganda voor 't blad en het winnen van Volksuniesimpatisanten.

ROMMERSHOVEN
Dit Haspengouws dorp koos in groot a a n tal, bij vorige verkiezingen, voor de Volksuniekandidaat Dr. Duchateau. De C.V.P.,
die wel weinig over ons schrijft, m a a r des te
meer tegen ons praat, vergeet hier n a t u u r lijk de strjd tegen de Inksen om ons aan
te vallen. De kiezers voor Dr Duchateau
zijn de schuld dat de C.V.P.-meerderheid
te loor ging ! Onze Rommershovenaren zijn
dan nog al eens straffe kerels ! De C.V.P.
houdt hen klaarblijkelijk echter voor erg
dom om hen zo iets te willen wijsmaken.
Van het kleine half miljoen stemmen d a t
de C.V.P. rechtstreeks of onrechtstreeks
verloor had de Volksunie er 114.000 en nog
goed a a t wij er waren. Anders waren de
linksen met nog meer lopen ! Volgende
verkiezingen zullen echter nog meer inwoners van Ronmaershoven voor Dr Duchateau
kiezen omdat ze de C.VP.-leugens beu zijn.

Een kolportage werd in het vooruitzicht gesteld,
welke waarschijnlijk nog vóór het seizoen zal kannen plaats grijpen zo het nodige tuig voor luidsprekers, bandopnemer enz... tijdig aangekocht wordt.
Sinds de laatste verkiezingen werd de Kust met
geduld en volhardingsdurf taai bewerkt. Van De Panne tot Middelkerke, van daar tot Oostende en verder,
en thans van Blankerberge tot Knokke werd ons
blad (( De Volksunie » bekend gemaakt en talrijke
abonnementen aangeworven.

HASSELT
Op onze jongste kadervergadering werd
beslist een bus in te leggen uit Zuid-Limburg n a a r ons kongres te Antwerpen op
12 mei. De beslissing hoe Noord-Limburg
n a a r Antwerpen reist zal getroffen worden
door onze sekretaris René Evers, die spijtig genoeg door ziekte weerhouden was.
De vergadering voor de Volksunie-Jongeren Limburg za! plaats vinden op vrijdag
26 april om 15 uur te Hasselt, hotel Warson. Het woord zal er o.m. gevoerd worden
door Wim Jorissen.
De beslissing betreffende sindikale werking en ziekenkassen werd in beraad gehouden tot een volgende vergadering om
nadere inlichtingen te kunnen inwinnen.
Een nieuwe affichenkampanje zal ingezet worden. De nieuwe affiches werden uitgedeeld.
Volgende kadervergadering werd vastgesteld op zaterdag 27 april te 19 u. Hotel
Warson, Hasselt.
GENK
""Op zaterdag 31 m a a r t werd door onze
propagandisten gekolporteerd te Genk. Ook
hier keken de inwoners wel wat verbaasd
op. Ze zijn geen kolportages gewoon. Zo
wordt Genk echter ook meer met de Volksunie vertrouwd.
St-TRUIDEN-MELVEREN
Een vergadering wordt voorzien voor
vrijdag 26 april te 20 uur waarop Wim J o rissen het woord zal voeren. Onze medewerker Bessemans staat in voor de organisatie.

WEST-VLAANDEREN
DIKSMUIDE
Op de wekelijkse kernvergaderingen werden beslissingen getroffen tot het hemen van meer en
meer kontakten met landbouwers en middenstanders.
Ook voor het doelmatig verspreiden van de twee
laai'ste nummers van ons blad (nummers 5 en 6)
met zijn prachtige hoofdartikelen over de schandalige verwaarlozing van de landbouwsektor en hoe
boer en middenstander bedreigd worden.
Bedoelde artikelen, gretig door boer en middenstander gelezen, werden op de markten van de
streek, breedvoerig besproken.

lEPER
De Volkunieërs waren op 't kattenfeest. Er kon
geen kolportage gehouden worden, doch een goed
ingezette propaganda van man tot man leverde vruchtbaar resultaat. Binnen afzienbare tijd komt de kern
leper opnieuw in aktie.
Van Menen tot Elverdinge, van Zonnebeke tot
Vlamertinge, van Merksem tot Dikkebusch, in één
woord op al de toegangswegen tot leper, waren de
Volkuniekaters in de weer. En zo werden onze leuzen . Amnestie — Zelfbestur — Leve de Volksunie,
enz... enz... aan duizenden kattefeesters herinnerd.
Bij de « Dames » waar sedert dag en yveek repetities voor een « Vive Ie Roi » gehouden werden,
kon men een » Leve de Koning », in reuzeletters
dan nog, op de muren van het gesticht waarnemen.
Wellicht het werk van een Vlaamsgezinde leperse
kater ?

BLANKENBERGE
Onder de aansporing van een nieuwe en flinke
medewerker, werd een Volksuniekern gesticht voor
Blankenberge en omstreken waarvan evenveel oude
als jongere nationalisten deel uitmaken.

WESTKERKE ^
Dr. Jos De Voldere, geneesheer te Westkerke, nam de taak op zich de jonge intellektuëlen uit West-Vlaanderen aktief in
de Volksunie in te schakelen. Zijn verdere
werking zal zich koncentreren op de arrondissementen Roeselare-Tielt, waarvan hij
afkomstig is en het arrondissement VeurneDiksmuide-Oostende waar hij thans woonachtig is.
BRUGGE
In afspraak met Wim Jorissen en Mr
Van der Eist nam de bekende letterkundige Marcel Matthijs de taak op zich overal
propagandakernen in het arrondissement
Brugge te stichten. De personen, die hem
hierbij willen helpen kunnen zich tot hem
wenden op het adres : Marcel Matthijs,
Oude Zakstraat 73, Oedelem.

NAAR

"Aoe juist gezegd in het Vlaamse spreekwoord
(( De aanhouder wint ! ». De Volksunie wint de
kuststreek.

UnWERPEN

KORTRIJK

op

Ook te Kortrijk wordt de aktie op nieuw ingezet.
De heer Jan De Bondt heeft, na herhaalde pogingen,
de gewenste kontakten gevonden met mannen van
de Vlaamse daadkracht, mannen die met de volksziel in nauw kontakt staan.

Onze arr. Sekretaris. dhr Bultinck is thans voldoende hersteld om zijn bezigheden te hervatten.
Ook ontvingen wij bericht van onze trouwe propagandist Remi Verbrugghe, die de kliniek heeft
mogen verlaten.
Voor beiden een hartelijk proficiat !

ICHTEGEM
Het « caritas s-feest ten bate van de
Vlaamse verminkten en hun behoeftige (je:innen is schitterend
geslaagd.
Be opkomst was buiten alle verwachting
spijts de ingezette fluisterkampagne dat het
niet zou lukJcen. Én... nooit zag Ichtegem
zoveel uitbundige geestdrift. De ruime zaal
van « De Engel » liep proppensvol, geen
enkel ptlaatye bleef onbezet.
De Wcithoek ontiratikt .' De Vlaamse nationalisten, cooral de jongeren durven thans
tonen ivie en wat ze zijn. Door hun machtige opkomst, door hun uitbundige
vreugde,
dans en gezang hebben de jongeren, ook de
vele aanwezige ouderen, eens laten zien dat
het een IJDELE
waan is geweest de onweerstaanbare tred der Vlaams-nationale beu-eging te willen stuiten door een onmenselijke repressie en epuratie.
Opnieuw wordt de Westhoek er van bewust dat we sterk zijn als WE MAAR
WILLEN. Jong en oud heeft willen en DURVEN tonen dat een nieuw tijdperk
van
bloei is doorgebroken. Ook de vrouwen hebben laten zien dat de angstpsychose overwonnen is en het kwijnend vertrouwen verlevendigd. In één icoord : de Westhoek heeft
getoond dat het voor altijd UIT EN AMEN
is met vrees en angst, tot beschaming van
de tegenstanders en van de twijfelaars !
Zoveel enthousiasme bij een zo uitgelezen
publiek, meestal Volksunieërs, heeft de beste verwachtingen overtroffen. Een welgemeend proficiat voor de inrichters en voor
de plaatselijke kracht M. Dekeyser.
Onze algemene sekretaris dhr Rudi van
der Paal, door ziekte belet, kon niet op het
feest aanwezig zijn. De HH. Bouckaert en
Jan De Bondt van het'Hoofdbestuur
en een
talrijke schare van hun medewerkers, o.a.
de HH. Baeckelandt, Devisschere, Godeeris,
Haesebaert, Sabbe, Tryhon, Verstraete, Van
Tulden, enz... enz... hadden er van gehouden dat prachtig feest van de
DURVERS
te helpen opluisteren.
Een spijtig wangeluid in het feest was
het te veel herhaald lawaaierig negermuziek
en het veel te weinig ten gehore brengen
van Vlaamse liederen. Wat dan ook menig
en gewettigd protest uitlokte.
Moge de Vlaamse verminkten en hun behoeftige gezinnen uit de Westhoek een milde steun uit het « Caritas D-feest kunnen
ontvangen.
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Over de pas begonnen werking zal ten gepasten
tijde meer en vooral verheugend nieuws verschaft
worden.

GOED NIEUWS !
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MEÖEDELINGEN
VAN DE V.M.O.-LEIDING
Nu onze aktiviteit zich steeds verder uitstrekt en ze in de loop van de
komende maanden nog intenser moet
worden past het enkele mededelingen
opnieuw in herinnering te brengen :
1. Nieuwe kameraden zijn steeds welkom, uit welke richting ze ook mogen komen. Zij moeten zich echter
a a n de militantentucht onderwerpen op straf van uitsluiting. Geen
aktie mag door de militanten gevoerd worden zonder voorafgaand
akkoord, hetzij van de plaatselijke
V.M.O.-leiders, hetzij van de algemene V.M.O.-leiding. Nieuwe leden
kunnen zich schriftelijk melden
aan het sekretariaat van de Volksunie te Brussel, Karthuizersstraat
58. Voor het stichten van nieuwe
kernen kan men steeds op iemand
van de V.M.O.-leiding beroep doen
om doel en werking van de V.M.O.
te komen bespreken.
'i,. We herhalen hier nog eens uitdrukkelijk dat we steeds bereid zijn ten
volle de verantwoordelijkheid van
door ons georganiseerde aktiviteiten
te dragen, m a a r dat de V.M.O. niet
wenst verantwoordelijk gesteld te
worden voor ongeordende aktie,
buiten kader, verricht.
3. ALLE afrekeningen van kolportages moeten centraal langs de V.M.
O-.leiding om gebeuren. De bladen
worden ook centraal ter beschikking gesteld.
Elke plaatselijke
V.M.O.-afdeling moet het aantal
bladen dat zij meent te kunnen
verzetten aan de V.M.O-leiding opgeven met het adres waar ze moeten bezorgd worden.
4. In de schoot van de V.M.O. worden
« beschermende leden » aanvaard.
Het is immers een feit dat sommige kameraden werkelijk door de
omstandigheden belet worden openlijk voor onze idee uit te komen,
hoewel ze niet liever zouden wensen. Meerdere van deze kameraden kunnen ons echter wel op a n dere manieren steunen, bv. geldelijk of door hun wagen eens ter
beschikking te stellen.
De « beschermende leden» van
de V.M.O. zullen een jaarlijkse minimumbijdrage van 500,— fr. betalen. Alle V.M.O.-leden moeten
uitkijken naar «beschermende leden ». Officiële ontvangstbewijzen
zullen op aanvraag door de V.M.O.leiding aan elke afdeling worden
opgestuurd.
Brussel, 28 maart 1957.
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