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Vlaanderen in goede handen

Velen hebben zich weer eens geërgerd
hebben
zichde weer
eens seëreerd
a a n ;ien
Jos
Van
Eynde,
hoofdredakteur
van
r„_ TT- »,
,
- _
cciia g c c i g e r a
de « Volksgazet ». De man schreef inderdaad dat de huidige regering zo wat een
zegen geweest is voor Vlaanderen. Zegen
dan, bij wijze van spreken, want met zo
achterlijke dingen moet men bij Jos' ver
lichte geest niet afkomen.
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thans plannen aan het verwezelijken om
de ekonomisch verachterde gebieden met
industrie te voorzien.
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s i m e n met enkele Leuridanvrienden h a d
w ? f ^ ' ' » ^ '^^''^ ' " ^^ ••"'•"« =^^^1 van « Het
den het initiatief genomen een « plechhoud'en
' ' " '''''''
vergadering getige Heilige Mis te laten opdragen tot zieDe zaal liep spoedig bomvol. Voerden er
lelafenis van wijlen M. Jeroom Leuridan
he. woord, de heren J a n De Bondt en V
t n zijn fcraeder Maurits in de parochiekerk
Bouckaert.
In Engeland werd daarmee begonnen
(e Oost-Vleteren op donderdag 11 juli. De
door de « Distribution of industrial Act »
kanselrede zou gehouden worden door E
De geestdriftige inleiding van J a n De
Heeft men gelijk Jos te weerleggen •> in 1945. In Italië zagen we in 1950 het P. J. Goddefroy, s. j .
Bondt en de bezielende rede van dhr Bouc« Cassa per il Mezzogiorno
en onlangs
Zeker, maar in elk geval heeft men ongekaert. zo maar uit de vuist gesproken werDe plechtige Heilige Mis, eerst toegewerd het Plan Vanosi aanvaard. Nederland
lijk de man ervan te verdenken te menen
zegd,
werd
op
het
laatste
ogenblik
verboonlJhaTld''^''''' '" '"''^'-"^'^"^ ^ P P ' - ^
wat hij schrijft. Zijn bedoeling zal wel de kreeg in 1951 h a a r « Wet op de Ontwikke- den. Een gelezen Heilige Mis zonder kanklassieke geweest zijn bij hem nl. de kleri- lingsgebieden >,, Noorwegen werd begiftigd selrede mocht doorgaan. Er was geen ofDe heer Bouckaert werd door onze gouwmet een « Ontwikkelingsplan » in 1952 en
kale flaminganten te ergeren.
ferande.
voarzitter
in de bloemtjes gezet voor zijn
in Ierland zagen we in 1952 de « Undeprachtige
improvisatie.
veloped
Areas
Act
»
goed
keuren.
Zelfs
het
We kennen de geestesgesteldheid van beDat Van Eynde voor de Vlaamse belangen niet voelt zal wel niemand verwonde- bij uitstek centralistisch Frankrijk stemde paalde priesters die, na de bevrijding mee
Vriend Senesael sprak namens de Oude
huilden met de koppensnellers, tegen de
ren. De man mag zijn baas Buset bijstaan in 1950 het « Fonds d'aménagement du
Vossen. Hij gaf een levensschets van de zo
en dat zal voor hem wel het klinkendst lerritoire » en in 1954 de Dekreten voor Vlaamse nationalisten, tegen Jeroom Leuin alles diep plichtbesefte Jeroom. Zijn
bevordering van industriële decentrallsa- iidaan en legen zoveel andere Vlamingen
bewijs zijn dat de toestand in België norrede werd muisstil aanhoord en bij het
van onkreukbare levenswandel. We zullen
emde Ci- van meer dan geestdriftig toegemaal is. Als een Waal een Vlaming duldt tie.
daarover zwijgen.
juicht .'
*
als « ordonnans » en als men zelf op de
Welke wetten werden hier aangenomen
koop toe die « ordonnans » mag zijn in
Als de C.V.P.-ers te Izenberge of elders
Bij het heengaan te Oost-Vleteren hebwiens kop kan het dan opkomen dat aUes ter bevordering van de industriële decen- meetings houden voorafgegaan door een
ben
we Jeroom toegefluisterd : tot toeko*'^f''^*'^ • G«^n • Bestaan er plannen van plechtige Heilige Mis met kanselrede, dan
met normaal i s ? Neen zulke sprookjes
mend jaar, als 't God belieft, EN OP
officiële zijde ? Neen ! Men moet echter geldt het geen pohtieke manifestatie en
maakt men Jos niet wijs !
11 JULI ! ! !
'
"'^
geen intellektueel licht zijn om in te zien zal de geetelijkheid geen de minste beToch is het wel typisch dat de < Volksdat vraagstuk nummer één van onze zwaren opperen; integendeel !
Hier volgt de tekst van de gedachtenis
gazet » zich af en toe reeds genoopt voelt
Vlaamse arbeider de industrialisatie van
aan Jeroom, waarvan honderden eksemMaar een plechtige Heilige IVIis tot zieleiets over dat niet bestaande Vlaams vraagplaren uitgedeeld werden.
Vlaanderen is. Een klein beetje gezond
lafenis
van een overledene door de Volksstuk te schrijven. Inderdaad begint onze
\erstand is daarvoor voldoende. De indus« Hij was oorlogsvrijwilleger »
unie aangekondigd moet natuurlijk als
propaganda geleidelijk ook bij de werklietrialisatie van Vlaanderen is een noodza«
politiek
bestempeld
worden...
« En oorlogsverminkte 1914-18 »
den ingang te vinden. De Jos wijst op
kelijkheid om werkloosheid en mobiliteit
« Vlaams volksvertegenwoordiger 1929-39 »
doorslaande verwezenlijkingen. De Ant- op te lossen. Het inkomen in Vlaanderen
Spijts gezegd verbod liep de ruime paro« Geboren te Oost-Vleteren op 18-7-1894 »
werpse dokken worden verbeterd. En hij zou sterk verhoogd worden. De werklozefl
chiekerk proppensvol. Daar er nu toch tijc Overleden te leper op 2C-7-1S45 »
vergeet te zeggen dat die dokken overal zouden een loon verdienen, uiteraard hodens de Heilige Mis geen offerande was
voortdurend verbeterd en aangepast wor- ger dan de werklozensteun waarmee ze het
werd er gauw ene geïmproviseerd door de
« Gesterkt door het Heilig Oliesel»
den en dat Antwerpen steeds ten achter
inrichters, met uitdeling van gedachtenisthans moeten stellen en onze mobielen
« Is het nog de moeite waard om te
blijft bij de konkurrerende havens zoals zouden geen nutteloos geld aan verplaat- sen bij het uitgaan, aan de kerkdeur.
streven n a a r een ideaal, om jaren lang
Rotterdam. De cijfers tonen trouwens aan
singen moeten besteden en ook geen geld
Een gezamenlijk en piëteitsbezoek werd
hard te werken aan de zedelijke verheffing
dat Antwerpen tegen zijn konkurrenten
buiten Vlaanderen moeten laten De in- gebracht aan de Leuridansgraven. Bloeen de bewustwording van zijn Vlaamse
relatief achteruit gaat.
dustrialisatie zou een weldaad zijn voor men en kransen werden neergelegd.
volk ?
Vlaanderen,
ook
voor
de
middenstander
en
De krans door de gouwvoorzitter J f n De
Er komt een autosnelweg Antwerpen—
» Steeds herbeginnen, O liefde
de boer, omdat de koopkracht van de arBandt op het graf van Jeroom neergelegd
Duitsland. Hij moet nog komen inderdaad
beider groter zou worden en boer en mid- droeg als opschrift : « De Volksunie » met
» Dat kunt gij alleen »
want hij is er nog niet. En wat Jos niet
denstander
moeten
h
u
n
produkten
toch
daarbij
op
een
bescheiden
kaartje
het
opvertelt is dat het wegennet in Duitsland
« Dat was het bezielend gevoel van die
schrift : « Jeroom, ook wij kennen geen
b.v. nogal wat anders is als in ons land. grotendeels aan de arbeiders verkopen.
hoogstaande idealist van het zuiverste gedefaitisme. In Uw geest vechten wij halte. Hij spaarde noch zijn grote geestesOp welke erbarmelijke wijze is Antwerpen
In andere landen zijn de sindikaten ten voort ».
niet verbonden met Limburg ? Vele verkiegaven, noch zijn sterke lichaamskracht.
zeerste bekommerd voor de ontwikkeling
Vele jaren ijverde hij onverpoosd voor
zen een omweg om enigszins fatsoenlijke
Dan
richtte
onze
gouwvoorzitter
zich
tot
van de ekonomische noodgebieden omdat
recht en waardigheid. Hij bad en offerde
wegen te hebben. En dat terwijl België
de
menigte
in
volgende
bewoordingen
:
dit inderdaad het eerste en voornaamste
voor Vlaanderen. Onverbiddelijk bande hij
naar verhouding het meeste wagens telt
« Vlaamse Vrienden,
vraagstuk
voor de arbeider is. Heeft men
aUe bekoring weg van onverschilligheid of
m West-Europa en dat van die wagens
in ons land echter de socialisten reeds
zoet verlangen n a a r een gemakkelijk le» Op herdenkringen als deze spreekt
jaarlijks miljarden aan belastingen in de
over dit bij uitstek en voornaamste Vlaams men, gebruikelijk, tot de doden in de
vensbestaan. Gans zijn leven gaf hij uit
staatskas vloeien. Die miljarden worden
vraagstuk horen s p r e k e n ? Neen, niet- taal... der levenden. Wij doen dat n i e t !
liefde.
slechts zeer gedeeltelijk voor nieuwe wegen
waar ? We hebben het dan nog niet over
gebruikt, de rest wordt verspild onder deze
» Men spreekt dan tot de doden omdat,
» Hij zelf, zijn broeder Maurits, hondereen aktie hiervoor. De sindikaten staken
regering zoals onder de vorige.
de levenden het zouden horen, vaak om
den anderen zijn overgegaan'tot een a n om alle onnozelheden en om elkaar de
aan politiek te doen. Wij doen dat n i e t !
De werkloosheid is verminderd. Daarin duivel aan te doen, maar het voornaamste
der leven. Maar de kamp om het geestelijk
Wij
spreken tot de doden in de taal der
heeft de man gelijk maar dat ligt uit- vraagstuk dat hen echter zou moeten been stoffelijk behoud van het Vlaamse volk
daden. Op de communiebank, in het Heisluitend aan de hoogkonjunktuur want in kommeren zwijgen zij dood.
blijft
duren, wordt feUer. Het is meer dan
leg Misoffer, in het gebed.
alle Westeuropese landen is ze sterk genodig dat al zijn vrienden en volgelingen
Dat de Waalse sindikalisten erover zwijdaald bij zover dat ze in Frankrijk, Duits» Laat ons bidden. »
in echte vriendschap aaneengesloten blijland en Nederland praktisch niet meer be- gen is nog begrijpelijk. Hun mensen hebNa het gebed werd door de menigte, plots
ven
om voort te bidden, te offeren en te
ben
werk
in
eigen
streek
en
zij
zijn
daarstaat. Bij ons kan dat zeker niet gezegd
een dreunende Vlaamse Leeuw geheven tot
strijden voor het steeds dringend ideaal :
mee tevreden. Dat de Vlaamse sindikalisworden. Vlaanderen blijft bg uitstek de
slot van deze eenvoudige maar roerende
» Alles voor Vlaanderen
ten echter niet roeren is meer dan verstreek van de werkloosheid ! Waar vindt
plechtigheid.
dacht. Iedereen begint van langsom meer
» Vlaanderen voor Kristus. »
men nog volk waar meer dan een vierde
te weten dat er een stilzwijgend akkoord
van zijn werklieden geen werk vindt op
bestaat tussen de Waalse kapitalisten en
eigen bodem? Welnu die toestand vindt
Ijzerbedevaarders,
simpatisanten
v a n de V o l k s u n i e , V l a a m s e v r i e n d e n ,
de Waalse sindikalisten om de industrie
men in Vlaanderen.
in Wallonië te houden. Voor de kapitalisOp een totaal van 1.160.000 arbeiders in
ten komt het voordeliger uit in Wallonië
Vlaanderen zijn er nog een 70.000 werkloos waar er reeds industrie bestaat bij te bouen een 230.000 mobiel (Dagelijkse of wewen dan dat ze in Vlaanderen alles nieuw
kelijkse verplaatsing naar Brussel, WaUo- moeten beginnen en konkurrentie van a n T e n huize v a n Ing. Jan D e B o n d t . Ijzerlaan, 32, D i k s m u i d e
nie, Frankrijk en Nederland). En we be- dere financiële groepen die in Vlaanderen
Gezelligheid - Geestdrift - M u z i e k e n z a n g - o n d e r d e leiding v a n B o b Degol
leven thans een van de meest gunstige met industrie zouden beginnen is evenmin
ogenblikken door de hoogkonjunktuur. welkom. Verzet dus van het kapitaal. De
De Atlas-Kelder is open vanaf zaterdag, de vooravond van de IJzerbedevaart te 16 uur
Wat zal het worden na de wereldtentoon- Waalse sindikalisten vrezen de gebeurlijstelling ? Enkele jaren terug waren er in ke mobiliteit van h u n Waalse arbeiders en
MEN S C H E N K T ER DE BEF.AAMDE A T L A S - BIEREN
Maanderen soms 100.000 werklozen meer doen achter de schermen alles wat mogewat dan meebracht dat een derde van on- hjk is om dit te beletten. Zij worden door
te vfr^vonderen dat het aantal niet gesin- giiiiiiiiiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,iiii,iiiiiiiiiiiiii,i,,,i,ii iiiiiin^
ze arbeidersbevolking geen werk vond op de andere Waalse maatschappelijke klasü
keerden voortdurend groter wordt ! Soeigen bodem ! En die toestand is niet op- sen in die strijd gesteund.
cialistisch sindikaat, socialistische partij, I
BERICHT VAN DE REDAKTiE
|
gelost. Die 100.000 werklozen, thans opgenet zijn machtige organisaties. En h u n ver- I
slorpt door de hoogkonjunktuur, staan
Omwille van de verlofperiode ver- |
Hier in Vlaanderen^? Niets ! Geen
|uxtw3ordelijkheid voor de wantoestanden 3 schijnt dit nummer van het blad, =
weer op straat bij de eerste ommekeer in strijd van onze sindikalisten voor de indusin het ekonomisch noodgebied Vlaanderen I uitzonderlijk, op vier bladzijden in 1
de ekonomische toestand. De enige oplos- trialisatie : Zij nemen vrede met de kwaal
IS
verpletterend. Want er is een zorgeloos- .
sing van het werkloosheidsvraagstuk in
van de werkloosheid, zij nemen vrede met
= plaats van acht.
=
heid en een lafheid die gelijk staat met
Vlaanderen is de industrialisatie.
de kwaal van de mobiliteit. Tenslotte moeI
Ons
volgend
nummer
dat
verschijnt
1
verraad tegenover de arbeiÖer. En dat is
ten zij sindikalisten geen vier uur en meer
I
daags
vóór
de
IJzerbedevaart
zal
1
hetgeen zich voordoet. De « Volksgazet»
In alle ons omringende landen, Duits- bussen of treinen per dag. Wat hebben
neeft aUe reden om verder te zwijgen. Er I eohter opnieuw een nummer van acht 1
land uitgezonderd waar de verloren oorlog onze arbeiders aan zo een sindikaat ? Niet
g bladzijden zijn.
f
IS immers een stilte die welsprekend is •
^''"''''''""'""""""""iiiiiiiiimiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHdiiiiii
^dat
O ' C ede
i o p uitzondering
t e l o s s e n vraa<r<!fiikiror>
r « „ „isi
normaal is,

Wij verwachten U in de ATLAS-KELDER
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40 JAAR VLAAMS
ZeljS blecj in een zekere mate in Vlaamsvijandige kringen een gevoel van vrees
voor de Vlamingen bestaan : de herinnering aan de niet te stuiten Vlaams-nationale machtsgroei vóór de oorlog, de
diepe greep van het akiivisme naar de
macht tjjdens de oorlog, waren nog niet
vergeten. Omgekeerd had het aan sommige Vlamingen een stevig zelfvertrouwen gegeven. Schreef een nationalistisch
blad met : <( Wij voelen ons sterk genoeg
om voor België niet meer moeten beducht te zijn. Wij iveten dat zodra Vlaanderen opnieuw nationaal gezond wordt,
het zonder moeite België zal kunnen nopen zich aan Vlaanderen aan te passen ».
Het besef van de Vlaamse onmacht zou
het gevoel van ontzag bij de tegenstrever langzamerhand doen slinken en het
Vlaamse zelfvertrouwen zou bij de koningskwestie een geduclite slag krijgen.
Op bepaalde punten wist ]'laanderen
vooruit te dringen. De taalwetten, hoe
onvolmaakt ook, brachten ganse generaties Vlaamse studenten en bedienden
voort die de vroegere Vlaamse verworvendheden
konden verstevigen.
Een
l'laamse druk, hoe verminderd ook, bleef
aanhouden.
Waar echter het Vlaams-nationalisme
vóór 1940 een groot aantal mistoestanden nog niet had kunnen wegwerken —
Brussel, de centrale besturen of de strukturele werkloosheid van Vlaanderen b.v.
—^ daar bleven die toestanden verder rotten in ons iiadeel : de talentelling van
1947 en haar gevolgen zijn er het meest
ii'clsprekende voorbeeld van.
Zo moeten de naoorlogs jar en beschouwd worden als een tijd waar anttVlaamse stormloop en Vlaams verweer,
vooruitgang, verlies en verdere verrotting van oude kankers
dooreenlopen.
Het bilan zal dan toch zo negatief niet
geweest zijn.
De grote en onmetelijke
verliespost
ligt elders. Hij ligt in de uitschakeling
van de Vlaams-nationale organisatie, die
vóór de oorlog de onmisbaie
hoeksteen
van de Vlaamse beweging was en de stalen punt van de strijd voor Vlaams
rechtsherstel. Zij werd nu opgerold, uitgeroeid, lamgelegd. Zonder haar kunnen
de Vlaamse krachten niet meer tot een
offensief overgaan, kurmen zij slechts
een los defensief voeren, die tenslotte
toch tot achteruitgang moet leiden.
6. Eerste herstel van het Vlaams- nationalisme 1949-1954
In 1949 begint de storm te luwen. Indien in 1946 de regering verklaard had,
zoals zo dikwijls reeds in de geschiedenis
van het koninkrijk België, dat de Vlaamse kwestie opgelost was, dan blijkt dit
niet zo te zijn. Een volledige stilstand in
de Vlaamse beweging was er trouwens
nooit geweest en reeds in datzelfde jaar
1946 had het Davidsfonds
aangedrongen
op een verderzetten
van de Vlaamse
strijd. Nu wint die strekking terui veld.
In Vlaams-nationale kringen roert het.
(( Rommelpot » merkt op : « Naar ons
oordeel moet echter stilaan een andere
stem gaan weerklinken
die richtend
werkt en bijdragen gaat tot de nieuwe
toekomst ». De stncmende
Vlaams-nationale toon weerklinkt terug voor het
eerst in deze beoordeling van de IJzerbedevaarten : « Want liever geen IJzerbedevaart dan een IJzerbedevaart
die
een karikatuur zou zijn geworden van de
Bedevaart vóór 1940. Liever geen IJzer-

bedevaart dan een halfslachtige karakterloze betoging van Vlaamse weekdierenmentaliteit. Dat ze er allen aan denken, inrichters en deelnemers, dat de
l'laamse toren niet enkel een Kriiiis was,
maar ook een Vuist... Er zvordt in Belr^ië maar rekening geJiouden met Vlaandcren's vuist. Nooit of nimmer met
I laanderen's geduld, met Vlaanderen's
lankmoedigheid, met Vlaanderen's verdraagzaamheid, met Vlaanderen's ruimdenkendheid,
zeker niet met Vlaanderen's « civisme ». Enkel met de Vlaamse
vuist, ie Diksmuide en elders... ».

Maar alle Jlaamse noden zijn eigen
[problemen van het ]laams-7mtionalisme.
Hei meest nijpende is dal van de werkloosheid in ]'laanderen. De ekonomisch
zwakke strukiuur van ]'laandercn werd
reeds 90 jaar geleden door Jhr. De Maere in het Belgisch parlement aangeklaagd. Lodewijk De Raet en later het
llaams-nationalisme
hebben het aayigeklaagd. Op onze dagen past slechts één
oplossing : een snelle industrialisatie van
]'laanderen.

l'ol tn de schooi van de weerstandsoraan'saiies, ontstond een verbond va^i
hei ]'laams verzet, dat zeker geen
Vlaams-nat'.onale. maar dan toch een radikale \laamse politiek voorstond. Belangrijk is vooral dat hier door de noodzaak van een vooruitstrevende
Vlaamse
politiek algemeen aangetoond
wordt,
vanaf het vroegere aktivisme tot hen die
het aktivisme bestreden, toe.

Heropbouw van de Vlaams-nationale

de politieke branding : wel en wee

Onder deze nieuwe impulsen zal vanaf
1944 ^'ei J'laams-nationalisrMe terug
worden opgebouwd, in doktrine en organisatie. Een eerste begin wordt gemaakt
met de nietiwe politieke strijd. Het
Vkams-nationaal gevoel in Vlaanderen
begint opnieuw op te schieten.

Heropbouw vam de Vlaams-nationale
doktrine
Een beweging leeft in een welbepaalde gedachtenstroming.
Zo wordt het
]'laams nationalisme terug
opgebouwd
naar zijn inhoud.
In de gegeven omstandigheden wordt
de eis tot amnestie het eerst naar voren
gebracht. De grondslag van die eis
wordt in 1949, ter gelegenheid van het
proces Ward Hermans, diddelijk opgegeven : « En zelf in de veronderstellitig
dat Ward Hermans in de periode 19401944 tegen de Belgische staatsinsteüin- .
gen zou hebben << gezondigd »... Door
niemand wordt verlangd dat wij ons in
alles solidair zouden verklaren met Hermans' beleid tijdens de bezettingsjaren.
Onvoorwaardelijk
solidair blijven wij
echter met hem, waar hij zich steeds heeft
laten leiden door zijn vurige liefde voor
ons Vlaams vaderbnd...
». Zoals de
Frontpartij in 1918, vraagt men niet het
aktivisme goed te keuren. Het komt de
geschiedenis toe het te beoordelen. Waar
echter het negeren van de Vlaamse
rechts eisen door de vroegere regeerders
een doorslaggevende impuls heeft gegeven aan het tweede aktivisme, daar past
het niet achteraf verontwaardigd
de
strengste straffen te eisen. Daar past amnestie. Reeds in 1949 stemt het K.V.
H.]\
een anti-repressie motie.
Het
vraagstuk komt hetzelfde jaar ter sprake
bij de C.V.P. De'eis tot amnestie zal
alle volgende jaren door onverminderd
gesteld blijven. Zonder resultaat nochtans. Het demagogisch partijbelang is
sterker dan 's lands belang.
De federalistische
gedachte herleeft.
In de eerste jaren na de oorlog was zij
nagenoeg vergeten. De iüusie van de
demografische
en parlementaire
meerderheid van Vlaanderen was algemeen.
Toch werd vanaf 1949 sporadisch de federalistische idee opnieuw naar voren gebracht. De afloop van de koningskwestie
speelde een beslissende rol. Waar het
voor de partijen een snel vergeten episode uit hun geschiedenis was, werd het
in Vlaanderen in de diepte ab een onvergetelijke kaakslag aangevoeld. Klaarder kan niet bewezen worden dat alle
Vlaamse meerderheden in België
van
geen minste iel zijn. Spontaan groeit terug de idee van een federalistische indeling van de Belgische slaat. Ze wordt in
de volgende jaren in een ontwerp van
grondwet uitgewerkt. Het
federalisme
wordt terug de grondslag van het
Vlaams-nationalisme, zoals ten tijde van
de Frontpartij.

NATIONALISME

organisatie
Deze 2vordt nu ook opmeuw
opgebouwd, l'erscheiden groeperingen worden nu geboren uit tijd en omstandigheden. In deze tijd van wording en opbouw zoekt men overal naar de nieuwe
weg die moet ingeslagen worden. Verschillende iendenzen staan naast ynekaar,
soms ook wel eens tegen mekaar. Ze
verlopen evenwijdig, convergeren of divergeren. Zij zullen doodlopen, doorbreken of same^tsmelten. Ten slotte zullen
alle richtinggevende tendenzen
gebundeld worden in een nieuwe
\laams-nationale strijdorganisatie.
De scherpe kontrasten die tijdens de
oorlog de Vlaanls-nationale eenheid versplinterd hadden, blijven bestaan, maar
beginnen te vervagen. Alle Vlaamsbe2i.'usien, tot in de kringen van vroegere
weerstanders toe, voelen de noodzaak
van de nieuwe Vlaams-nationale strijd.
Een drani:; naar herstelde eenheid doei
zich gelden. Twee uiterste standpunten
zullen nochtans vjrloren gaan : een deel
djer vroegere Vlaams-nationale opinie is
in het C.V.P.-drijfzand
vastgelopen en
zal er de verstikkingsdood vinden. Anderen kunnen éch niet meer losmaken
uit de greep van het verleden en kunnen zich niet meer opnieuw inschakelen
in de nieuwe Vlaamse eenheidsstrijd.
Vanaf 1947 hadden opnieuw stemmen
geklonken in het voordeel van een nieuwe partijvorming. Enkele weken voor
de verkiezingen
van 1949 werd de
Vlaamse Koncentratie gesticht. Zij beoogde meer een koncentratie van de overgebleven Vlaams-nationale krachten. Later zou ze op een hechter partijgrondslag
(revestigd worden. Na allerlei spanningen gekend te hebben, sprong zij uiteen
na de verkiezingen van 1954 en versmolt
op grondslag van een niet partijpolitiek
programma met de Volksbeweging.
Na
een hele reeks stuiptrekkingen.
zou zij
ten slotte op einde 1956 uitbloeden in
een groepering met sterke C.l .P.-invloed.
Een andere groepering, de Volksbeweging, bewoog zich buiten de eigenlijke partijpolitiek. Toch omvatte zij stromingen 2tiier .'iimpatieën gingen of naar
een C.V.P. in llaamse zin
(K.V.V.)
of naar een J'laams-nationale partij, terwijl nog anderen zuiver een beweging
boven iedere partij om voorstonden. De
Volksbeweging
steunde een radikale
Vlaaynse politiek.
Een andere richting stelde zich als
taak de Heel Nederlandse gedachte —
een traditioneel Vlaams-nationaal
streven — opnieuw te verspreiden.
Ook de C.V.P. trachtte een zogezegde " verruiming » in het leven te roepen
met het doel de ]''laams-nationale krachten binnen de pariij te binden. De vroegere i'.X.]'.-parlementair
Leemans en
Cuslerf werden als kandidaten gesteld,
maar s'.nds den beginne werd die « verruiming » in partijketenen
geklonken.
Zij liep snel dood.

Het Vlaams-riationalisme opnieuw in

De l'laamse Koncentratie was bij de
verkiezingen van 1949 gestart, zonder
de minste voorbereiding en zonder financiële hulpmiddelen. Zij achtte partijvorming noodzakelijk omwille van een eigen
Vlaamse en Jtationale politiek.
Hoofdzaak ivas voor haar de opruiming der repressie. De roemvolle dagen van vroeger waren nog met vergeten en de verzuchtingen waren hooggespannen.
Veel
al heerste de overtuiging dat de erfenis
van het V.N.V. slechts op te rapen viel.
Bij velen bestond de rotsvaste zekerKeid
dat de tienduizenden stemmen van de repressiegeiroffenen
en van hun families
hen ten goede moesten komen.
Het resultaat vayi de
verkiezingen
bracht verregaande
ontgoocheliyig
104.000 steynmen, geen gekozene. De
verslagenheid was groot, even groot als
de illusies geweest waren. Droombeelden konden nochtans in die tijd alleen
maar uit den boze zijn. Alle vijandelijke
krachten waren na de oorlog samengebundeld geworden met het wel uitgesproken doel in Vlaanderen het nationalisme
voorgoed te verpletten. Het had wel
eens het einde kunnen betekenen van ieder Vlaams-nationalisme, ware er niet
een onverwoestbaar Vlaams en nationaal gevoel blijven leven. Zo kon een
haastig op touw gezette en niet geordende aktie dan toch onmiddellijk opnieuw
100.000 stemynen verzamelen. In dat
beeld gezien, icas de uitslag van de verk'iez'mgen een sukses, want wie van de
tegenstrevers een nuchter politiek inzicht in de toekomst had, moet toen begrepen hebben dat iedere kans om het
llaams-nationalisme tiit de weg te ruimen nu 7vel verkeken was.
In werkelijkheid waren de kansen van
het Vlaams-nationalisme in 1949 nog
groter dan het verkiezingscijfer het aangaf. Haar macht reikte verder. Zo alle
beschikbare krachten toen hadden kunnen ingezet worden, zou een veel sneller doorbraak op dat ogenblik gevolgd
zijn. Het werd onmogelijk gemaakt door
de triestige komedie van de « verruir
nüng )), waardoor de C.V.P. de nationalistische gelederen trachtte op te slorpen en er ook gedeeltelijk in slaagde,
daarin geholpen door de vroegere nationalisten Leemans en Custers. De sirenenzanè van de C.V.P- als zou het Vlaams
nationalisme het tot een diepgaande en
daadwerkelijke macht kunnen brengen
binnen de schoot van een « grote » parlij, zou een deel van de nationalistisch
overtuigden op de rotsklippen stukslaan.
Hetgeen toen gebeurde, was onafwendbaar, bepaald als het was door het spel
van politieke toestanden en voorwaarden
van die dagen. Toch zullen zij die er de
hand toe leenden, gebrandmerkt blijven
in de geschiedenis van het Vlaams-nationalisme.
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Dest.jds verscheen in het franstaüge weekbiad 1. RivoTol » een bloemlezing van strijdkreten en dreigementen afkomstig van enkele
CV.P.- en A.CV.-generaals uit de schoolstrijd.
Hier volgt een nederlandse i'ersie ervan.
« Wat de katolieken van dit land betreft,
zij zullen vechten tot de overwinning, want het
goüt om een heilige zaak. Kooit zullen wii ons
overgeven. »

ten met hardnekkigheid en volharding en met
de wil de vrijheid van eenieder te verdedigen. )
DUVIEUSART (17-6-1955),
Oud-C.V.P.-minister.
» De regering wiegt zich in slaap met ilhisic.1, indien zij gelooft dat de strijdvaardigheid
zal afnemen, nu het ontwerp Collard door de
Kamer werd gestemd. »
Theo LEFEVRE (20-6-1955),
Voorzitter van de C.V.P.
"De wet Collard werd door de Kamer gestemd. Morgen zal zij door de Senaat worden
gestemd. De strijd duurt echter voort en de
wet zal nooit noorden toegepast. «
COOL (19-6-1955),
Voorzitter van het A.C.V.
« Onze tegenstrevers zullen er niet meer
in slagen, zoals in april 1954 verdeeldheid
in onze rangen te zaaien met i'alse beloften. •
Theo LEFEVRE (20-6-19551,
Voorzitter van de C.V.P.
•< Wij hebben een slag verloren. Wij hebben niet de oorlog verloren, n
COOL (20-6-1955),
Voorzitter van het A.C.V.
<i Indien het noodlot wil dat deze wet
(de wet Collard) gestemd wordt zullen wij
vechten tot de regering valt. «
PHOUEN (23-6-1955)
Oud-C.V.P.-minister
" Ik ben ervan overtuigd dat de troepen
zuilen standhouden. En tol de troepen zeg ik:
de leiders zullen het even^eens. i>
Theo LEFEVRE (23-6-1955)
Voorzitter van de C.V.P.
<i Wat ons betreft, wij zuilen vechten tot
het uiterste. Persoonlijk, ben ik ervan overtuigd dat het land nooit het schoohntwerp
aanvaarden zal. »
VAN ZEELAND (23-6-1955)
Oud-C.V.P.-minister
" De strijd op het schoolplan zal slechts
eik'digen wanneer de ivrijheid opnieuw zal
bestaan. »
DEREAU (26-6-1955)
Algemeen Secretaris A.C.V.
" En het land zal voortgaan met neen te
zeggen.
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DE SCHUYFFELEER (8-5-1955).
Ondervoorzitter van de C.V.P.
" Tijdens de debatten welke de schoolkwestie in het Parlement zal uitlokken, zal de regering zich voor een eensgezind en onverdeelbaar blok bevinden die haar taak niet zal gemakkelijk maken. »
Theo LEFEVRE (10-5-1955),
Voorzitter i-an de C.V.P.
" De strijd zal slechts een einde nemen op
het ogenblik dat wij de eerbiediging van onze
rechten zullen bekomen hebben. »
DE SCHUYFFELEER (11-5-1955),
Ondervoorzitter van de C.V.P.
•' Wij eisen noch min noch meer dan de
intrekking van het ontwerp Collard. »
Theo LEFEVRE (11-5-1955),
Voorzitter van de C.V.P.
<
' Het is mogelijk dat het ontwerp 217 door
de Kamers wordt aangenomen. Het land zal
dan dienen te vechten opdat het nooit in toepassing zou worden gebracht. »
Theo LEFEVRE (20-5-1955).
Voorzitter van de C.V.P.
" ^Vii 2ijn vastbesloten ons niet neer te teggen bij de wet Collard indien zij ooit in zijn
huidige vorm zou worden gestemd. Indien alle
wettelijke protesten zonder uitwerking zouden
blijven, zullen wij tot andere middelen onze
toevlucht dienen te nemen. De koningen van
Frankrijk werden te Groeninge door de vrije
Vlaamse gemeenten verslagen. Wij zullen niet
meer dulden dat verder aan onze vr^heden
wordt getornd. »
VAN ELSLANDE (21-5-1955),
Volksvertegenwoordiger C.V.P.
« £e regering verkeert in de waan dat het
ergste van de strijd voorbij is. In de eerstkomende weken dienen wij haar deze illusie te
HEGER (26-6-1955)
ontnemen. Dat ze wete dat wij de strijd voortOud-C.V.P.-minister
zetten tot aan haar capitulatie. ><
Veel c o m m e n t a a r wensen wij d a a r
Theo LEFEVRE (21-5-1955).
niet a a n toe te voeg-en. Deze woorVoorzitter van de C.V.P.
d e n k r a m e r i j spreekt i n d e r d a a d voor
<< Wij zijn vastbesloten ons zo maar niet als
zichzelf. H e t lezen van die holle f rafiguranten te laten behandelen. Indien het
zen over leiders die n i e t zullen vermoet. zullen wij de linksen in een romp-Parsagen en overal zullen zijn waar de
'ement laten zetelen. Wij hebben besloten ui>erm<tte scherpe maatregelen te treffen. Dit verstrijd het h a r d s t is, alsmede die pate\
wacht het land van ons. Laten wij het niet
ti.sche belofte dat m e n het land niet
j
teleur stellen. »
zal ontgoochelen, zou zelfs een p a t e r
j
Theo LEFEVRE (21-5-1955).
leren vloeken.
=
Voorzitter van de C.V.P.
E c h t e r één v r a a g j e wil ik die heren
j
« Indien deze hoop op verstandhouding
mislukte generaals en valse eenheidsI
moest ontgoocheld worden, zal de weerstand
p r e d i k a n t e n stellen, v r a a g j e d a t wiii =
zonder verpozen worden voortgezet. »
hen steeds weer voor de voeten dienen
I
VAN CAUWELAERT (36-5-55),
te w e r p e n : W A A R O M H E B B E N A L - =
C.V.P.-Staatsminister.
L E C . V . P . - M A N D A T A R I S S E N VAN
i
" De gelovige bevolking van het land zal
KAMER, SENAAT EN P R O t i N =
niet dulden als burgers van tweede rang tg
C I E , alsmede h u n p l a a t s v e r v a n g e r s ,
i
worden behandeld. Het is om deze reden dat
NADAT D E W E T COLLARD W A S
^
wij de strijd voortzetten tot dat ons gerechGESTEMD, N I E T IN BLOK H U N
1
tigheid wordt verleend. »
O N T S L A G G E G E V E N ? Dit was
1
DE PAEPE (3-6-1955),
toch een volkomen wettelijke m a a t |
Volksvertegenwoordiger C.V.P.
regel, die in b i n n e n - en b u i t e n l a n d
1
" De oppositie levert een verbeten strijd op
een zeer grote i n d r u k zou hebben ge1
het parlementaire plan. »
m a a k t en waardoor verkiezingen zou|
Theo LEFEVRE (4-6-1955),
den zijn uitgelokt op een voor de par1
Voorzitter van de C.V.P.
tij uiterst geschikt ogenblik. Deze
|
" Indien het ontwerp Collard wet zou wormaatregel
zou
overigens
niets
a
n
d
e
r
s
1
den, zou onze strijd slechts voortduren, hevigeweest zijn dan de konsekwente door|
ger nog en meer gerechtvaardigd dan ooit en
voering
v
a
n
h
u
n
aktie
en
het
in
daden
|
alles zouden wij aanwenden om het er zegeomzettem
van
de
bovengeciteerde
|
vierend af te brengen, n
tt'oorden...
=
L. DEREAU (4-6-1955),
Dit gebrek een konsekwentie dat
|
.Algemeen Secretaris A.C.V.
eens te meer duidelijk doet uitschijnen
|
" Maar er blijft bloed in onze aderen; wij
dat de C . V . P . evenzeer als ten tijde
1
zullen onze eer en onze vrijheden verdedivan de koningskwestie, in dubbelzin|
gen. »
nigheid en lafheid wenst voort te ploeE
HEGER (4-6-1955),
teren, o n t n e e m t die p a r t i j elk recht
|
Oud-C.V.P.-minisier.
andaren de steen te werpen of tegen
B
'< Uw leiders zullen overal zijn waar de
->cheurmakerij te peroréren.
i
itrijd het hardst zid zijn. »
De C . V . P . en A.C.V.-leiders past
|
Theo LEFEVRE (4-6-1955).
Voorzitter %-an de C.V.P.
het in de eerste p l a a t s op de eigen
1
" Gij (tinksen) hebt ons in 1950 een les
borst te kloppen omwille van h u n gei
gegeven. Wij zullen ons deze herinneren en
brek aan doortastendheid en beslisti
Hl"; zuüen ze toepassen. »
heid, omwille ^au h u n h a r d ge1
Theo LEFEVRE (7-6-1955),
schreeuw en p e t i e t e r i g g>edoe op de
1
Voorzitter van de C.V.P.
d a g d a t hat w a a r l i j k eirnst werd.
=
'1 Deze ongelukswet zal geen lang leven
Ondertussen Weze e r a a n h e r i n n e r d
|
hebben ! »
dat de Volksunie steeds voorstander
B
VERBIST (13-6-1955),
was en B L I J F T van volledige schooli
'Oud-C.V.P.-minister.
gelijkheid n a a r Nederland-, model,
1
•> Dat de regering zich geen illusies make.
n'en déplaise a S t a a t s m i n i s t e r De
E
Deze oorlog duurt mort niettegenstaande de
Schrijver, M g r P h i l i p s e.a. die reeds
|
kabnere perioden. Wij mogen geen blijken gemet heel wat m i n d e r schijnen tevrei
ven van versaagdheid. Talloze Belgen zouden
deu te zijn.
=
ons dit nimmer vergeven en hun vindingrijk^iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitmniiiitiiittiiimiHiHintmtiititiiiiiiiiiiiiiiiiiir
heid zal kun het middel verschaffen om de
regering het teven zuur te maken. »
1
Theo LEFEVRE (13-6-1955).
B
Voorzitter van de C.V.P.
B
« De Senaatsgroep van de C.V.P. lost thms
|
de Kamergroep af. Zij zal de strijd voortzet- i

I Abonneer nu op
I
De Volksunie
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Het doet wel erg potsierlijk aan de
helderzienden van onze alleenzaligmakende C.V.P. die enkele j a r e n geleden
met klem de 21 m a a n d e n v e r d e d i g d e n ,
than!5 te horen peroréren over de d r i n gende noodzaak de legerdienst op 12
m a a n d e n t e r u g te b r e n g e n .
Mogen wij er even aan herinneren
dat in dato 21 februari 1951, op een
v e r g a d e r i n g van de C . V . P . - a r r o n d i s sement Brussel, de heren V a n Zeeland
en Lefevre m e t gloed de noodzakelijkheid beklemtoonden van de twee j a a r
legerdienst. De n a t i o n a l e voorzitter
van oiize u n i t a i r e Belgische kristelijke
volkspartij « D R O N d V O O R A L A A N
OP DE
SPOEDIGE
GOEDKEURING VAN H E T W E T S O N T W E R P
B E T R E F F E N D E D E 24 M A A N D E N
DIENSTPLICHT ,
(De S t a n d a a r d
van 2'i februari 1 9 ó l j .
E n in « De S t a n d a a r d »van 3 m a a r t
19Ó1 zagen wij een hoofdartikel s t a a n
met als titel « D E O P P O S I T I E I S
U I T G E P R A A T — DE 24
MAANDE.^
ZIJX
XIET
TE VERMI./DE.\
. .
H i e r b i j n a m de krant het op voor de
kolonel De Greef, m i n i s t e r van l a n d s verdediging onder het homogeen C V .
P.-l,<'wind. die beweerde d a t wij onze
v e r p l i c h t i n g e n slechts konden nakomen
door het invoeren van de 24 m a a n d e n .
De S t a n d a a r d voegde e r a a n toe « d a a r om moet de C . V - P . als g e d r a g r e g e l nemen : doe wel en zie niet om ». — H o e
^^ E L ze g e d a a n heeft en hoezeer h a a r
weldaden door de bevolking zij)ti gewaardeerd geworden, hebben de verkiezingen van 1954 a a n g e t o o n d .
Toen de linksen dan een p a a r weJcen
na bedoelde verkiezingen de d u u r van
de d i e n s t p l i c h t v e r k o r t t e n , m a a k t e D E
p a r t i j zich eens te meer belachelijk
door nog steeds voor een l a n g e r e dienstd u u r op te komen en de gevolgen van
de linkse m a a t r e g e l zodanig op te
schroeven alsof de Russen nu m a a r
onmiddellijk W e s t - E u r o p a zouden binnenmarcheren.
Nu is plots 12 m a a n d e n b e t m a x i m u m dat van onze jong«ns m a g worden g e v e r g d en m a g er geen week meer
worden g e t a l m d vooraleer de d u u r van
de legerdienst op een j a a r t e r u g te
brengeii! Dit wordt overig-ens reeds
sedert meer dan drie j a a r door de
\''olksunie g e v r a a g d .
Meent die p a r t i j l e i d i n g niet d a t ook
van politiekers toch nog a l t i j d een m i n i m u m ernst m a g worden g e v r a a g d ?
H e t kie'jvee van de C . V . P . bestaat
toch niet u i t s l u i t e n d uit vrijgestelden
van de p a r t i j , van h e t A . C . V . , van de
K . V y . B . en van de kristelijke M u t u a liteiten, enz die om den brode bereid
zijn alles te slikken wat door de C V .
P.-leiders voorgeschoteld wordt.
D.G.

Woeste en de
"Hogere belangen,,
In de steeds zeer interessante rubriek « Standpunten ., had de objektieve en moedige SCRUTATOR het in dato 18 juni 1957 Ln « De Standaard »
over DAENS en WOESTE.
Enigermate verkon laten v.i] hierna zijn zeer behar.enswaardige beschouwingen volgen.
DAENS EN WOESTE
De herdenking van de 50ste verjaardag van het
afsterven i-an priester Daens heeft voor gevolg gehad, dat ook de naani van Woeste weer even in
herinnering werd gebracht.
In sommige handboeken van mMionale geschiedenis pleegt men wel eens deze man als een groot
politiek figuur te bestempelen.
In werkelijkheid is hij een der
en rampspoedige figaren geweest
lenis heeft gekenl en heeft hij
aan de katotieke zaak, op lange
ontzaglijk veel kwaad gedaan.

meest noodlottige
die onze geschieaan het land en
termijn bekeken,

Anti-sociaal, anti-Vlaams, anti-progressief op heel
de lijn, verdedigde hij zijn opvattingen met een fanatisme en een bitsigheid, die ieder begrip voor het
standpunt van de tegenstrever uitsloot en geen enkel
middel, hoe verdacht ook, uitsloot. Nooit wellicht
hecjt de kristelijke demokratie een meer verbeten
vijand gekend.
Hij bestreed de algemene leerplicht, het eenvoudig algemeen stemrecht, de beperking van de arbeidsduur, de zondagsrust, de vervlaamsing van de
Gentse Universiteit, enz., enz.
En dan is ddar nog de schoolkwestie.
Laten we niet vergeten dat het voor een groot
deel aan hem te wijten is, dat de onderwijsproblemen
in ons land nooit een bevredigende oplossing hebben gekregen. Op werkelijk machiaveUistische wijze
verzette hij zich tegen iedere bevredigende oplossing
omdat daardoor de bestaansgrond van de toenmalige
katolieke partij zou wegvallen.
De schoolkwestie werd niet opgelost ondanks het
feit dat de katolieke partij dertig jaar ononderbroken
aan het bewind was en indien ook thans nog dit
probleem zo zwaar op ons politieke leven blijft wegen, dan hebben we zulks voor een groot deel aan
Woeste te danken.
Wij begrijpen de vreselijke gewetensstrijd waarvoor de katolieken uit het arrondissement Aalst geplaatst werden, wanneer men hen verplichtte in naam
van hogere belangen, voor zulk een onzalige en
rampspoedige politieker hun stem uit te brengen.
Woeste werd gehuldigd en gevierd tijdens zijn leven, maar van heel zijn politiek programma is niets
meer overgebleven. Priester Daens, zijn tegenstander, werd verguisd en vernederd, en kende hei
meest tragisch levenslot dat een priester kan te
beurt vallen, maar zijn politieke opvattingen zijn de
juiste gebleken en hebben op heel de lijn gezegevierd.
Nu men ons weer van bepaalde zijde, met het oog
op de verkiezingen, « hogere belangen » voor de
voeten werpt, kan het geen kwaad eens te overwegen
waartoe die hogere belangen destijds zoal hebben
moeten dienen. Tevens geeft het een staaltje van het
poliriek doorzicht van zekere niet politieke instanties
in dit land, die in het verleden bewezen hebben,
we! geen valse, maar toch erg onbetrouwbare profeten te zijn.

WERELDTENTOONSTELUNG '58
De Vlaamse pers klaagt steen en been omdat aan
het Nederlands zo weinig plaats verleend wordt in ie
inrichtingsdiensten van de wereldtentoonsteUing.
Opvallend is dat deze klachten meestal verschijnen in de ortodokse bladen, terwijl de Vlaams nationale pers zich van die wereldtenstoonstelling haast
niets schijnt aan te trekken; alleen bewijst haar toon
'iat zij zich verheugt in het feit dat door deze tentoonstelling publiek zal tentoongespreid worden : het
dwaas onrecht, dat nog bestaat in ons land.
Zij weten heel goed. de Vlaams nationalisten, dat.
niettegenstaande alle schijnbare goede wil. het éne
voorval na het andere duidelijk aan de Vlamingen zal
bewijzen DAT DE WARE GEEST OM GEZONDE
TAALTOESTANDEN IN ONS LAND TE BEREIKEN nog ontbreekt in vele kringen.
Het Rood Kruis — natuurlijk ! — had de eer
het eerste werkelijk schandaal — de aanklachten van
sommi^n zijn maar ingegeven door phatsjesjacht !
te hebben aan het daglicht gebracht met haar
eentalig-franstalige eerste steen. Toen Noorwegen en
Denemarken hun wereldtentoonstelling hadden werden daar eerste stenen gelegd met een tekst in het
Soors of het Deens (gesproken door stechts een
paar^ miljoenen) maar de eerste steen van ons Rood
Kruis (waarom geld verkwisten aan dit paviljoen ak
er nog zovleel andere ellende te lenigen is .-) moest
gebeiteld zijn in het Frans, omdat deze taal beter
paste bij een wereldtentoonstelling. De tqfil van ruim
15 miljoen onmiddellijke bezoekers van de tentoonstelling mocht verwaarloosd worden. Dergeüjke redenering geeft ons een duidelijk idee van de beunhazenmentaUteit. die sommigen beheerst. Menien.
die niet meer kennen dan hun Frans en die. steunende op een adeUijke titel of op een machtig kapitaal, menen dat zij het recht hebben minachtend
neer te zien op hun meertalige, Vlaamse vertaalslaven. Deze mensen zijn de doodgravers van ons
land. Het helpt niet dat onze brave dagbladen zich
tegen een klaagmuur plaatsen; zij moeten de wortel
van het kwaad opsporen en blootleggen.
Doen zi, het niet, dan zal de wereldtentoonsteUing

het toch doen. Zii zal o.a. blootleggen de schande
van de honderden Vlaamse firma's, die verkiezen hun
adminis'ratie te voeren in schamel Frans, zodat deze
taal zonder enige geldige reden bij openbare vergaderingen (herinnert niemand zich niet meer de vernederende daad van Minister Van Acker in Hertoginnedal) wordt opgedrongen aan de meerderheid die de
Vlamingen in België zijn.
Wat zijn wij vooruit met taalwetten, die voorschrijven dat het gemeentebestuur van Zoerle-Parwijs het
Nederlands moet gebruiken, als de eerste de beste
jcmkoker of paternosterbotlekensfabrikant het recht
heeft om er een fabriek op te richten, waar de bedienden moeten Frans kunnen om de ioonstaten en
rekeningen op te maken ? Wat helpen die wetten als
de Vlamingen moeten dulden dat de mijnbazen in
Limburg, de katoenbarons in Gent en de eigenaars
van '< Grandes Brasseries » in Brussel door niemand kunnen verhinderd worden om taaldwang uit te
oefenen op de mensen van de streek, willen zij werk
krijgen en niet verdrongen worden door een eentalig-franssprekende « Chef de bureau ».
En geen enkele vakvereniging bestrijdt dergelijke
dwaasheden; geen enkele politieker bekampt ze in
Kamer en Senaat. Miljoenen en miljoenen vloeien
uit de handel van de Vlaamse werkman en de Vlaamse bediende weg naar vreemden, maar niemand beweegt. Waarom ook, zegt de koster, ik verdien toch
mijn brood al zingende in de kerk van mijn Vlaams
dorpke ? Waarom ook, zegt de gelukkige kruidenier,
mijn winkel draait toch goed in mijn Vlaamse stad'?
Zweedse fabrieken met wereldfaam brengen produkten op de markt met Zweedse
opschriften
(Zweeds wofrdt gesproken door amper 6 müjoen
mensen): in die fabrieken gebeurt de volledige administratie in het Zweeds, maar in Vlaanderen
Schijnt het onmogelijk stenen te bakken, metaal te
bewerken of auto's ineen te steken of er moet Frans
bij te pas komen. Die rotte plek zal in 1958 blootgelegd worden en het 's die rotte plek die moet
uitgesneden worden.
Pendelaar.
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IN MEMORI&M
Op 22 juli jl. werd te Herk de Stad
de heer Jozef Janssens, vader van
acht kinderen, ten grave gedragen
en dit in aanwezigheid van enorm
veel vrienden, oud-nationalisten en
Volksunie-mensen.
We betuigen zijn echtgenote, kinderen en familieleden
ons diepste
medevoelen en christelijke deelneming bij dit onherstelbaar verlies.

LIER
Op donderdag 18 juli vond een vergadering plaats
te Lier om de verdere uitbouw van de parfij-abonnementenilag. ac inrichting van een federalistische
avond en de Autobusreis naar de IJzerbedevaart.
Alle Vlaams-nationalisten van Lier worden langs
deze weg uitgenoodigd toe te treden tot de Volksunie.
Zich wenden Theo Volckaerts, Grote Markt, 49. Lier.

In de m a a n d juli overleed eveneens
de echtgenote Alb. Lenaerts uit Kerkom ten gevolge ener zware en pijnlijke ziekte.
De leden van het hoofdbestuur uit
Limburg waren allen aanwezig op de
begrafenis n a a s t talrijke sympatisanten en partijgenoten.
We bieden onze vriend Albert onze
diep christelijke deelneming aan.
DIKSMUroE
Wij vernemen het ajsterven van Mevrouw Elisa
Carnicr, echtgenote van vriend Oskar Serpieters en
moeder van onze dappere medewerker Rik Serpieters.
Aan de beproefde famHi'én Serpieters-Carnier bieden wii ome kristclijke deelneming in han rouw
aan.

V.U.V.A.-BERICHT

De afdelingssekretaressen worden hierbij verzocht alle mededelingen en verslagen betreffende vrouwenafdelingen rechtstreeks ter kennisneming te zenden aan
Mevr. Peeters-Nicasie op het sekretariaat,
Kartuizersstraat 58, Brussel, die ze aan de
redaktie van het blad zal overmaken.

ANTWERPEN
IJZERBEDEVAART
Volksunie-Antwerpen in samenwerking met de afdelingen van de randgemeenten, richt een gezamenlijke cutocartocht in naar Diksmuide.
Vertrek om 7 uur aan de Vlaamse Opera.
Na de plechtigheid op de weide, bezoek aan de
ATLAS-Kelder.
Xadicn een tocht naar Brugge.
Prijs : 100 Frank.
Wij doen 'nu reeds beroep om in te schrijven.
Daarvoor kan men zich wenden :
' Sekretariaat, Karel Rogierstraat, 6.
B. Ceuppens, Belgielei, 6.
B. Degol. Wipstraat, 6.
Omnibus, Suikerrui.
Amadou, Amerikalei, 2.
Vlaamse Club. Statiestraat, 1 A.
Saivator. Oude Koornmarkt. 66'.
De Valk. Statiestraat.
Piet Pot, Pieter Patstraat.
Reeds twee bussen zijn volzet.
Lier sluit te Antwerpen aan met twee autobussen,
\ïerksem met één bus.
Vele privaatwagens volgen onze karavaan doorheen Vlaanderen.
Met vreugde vernamen we ook dit de gewaardeerd/: « Pallieters » bij onze karavaan aansluiten.
Afzonderliike groepen worden verzocht eveneens
bij onze « Antwerpse-Volksunie-karavaan » aan te
sluiten.
Schrijf nu dadelijk in.
Er is maar één Antwerpen.

IMERKSEM
.\aar de IJzerbedevaart : Alle Vlaams-nationalisten uit onze gemeente kunnen zich bij ons aansluiten um samen per autobus van uit .Merksem te vertrekken. De prijs bedraagt 105 Frank per persoon
(kenteken niet inbegrepen).
Inschrijvingen worden aangenomen : Lokaal » De
bloeiende Brem ' . Bredalaan, 845.
Sekretariaat Jos. De Swertstraat, 45.
Fr. Vermaelen, Catershojlaan, 110.
Fr. Peeters, Speelpleinstraat, 53, (villa gemeentepark).
STICHTING LODEWIJK DE RAET
Van 26 tot -Tl augustus a.s. wordt te Hofstade
(bil Mcchelcn) een studieweek ingericht gewijd
aan hei lema « Taaibclang en volksbelang ».
Op donderdag 29 Augustus wordt het onderwerp
c( De taalkwestie en de politieke partijen » behandeld
door Prof. Dr. M. Lamberty en Mr. Fr. Van der Eist,
algemeen voorzitter van de Volksunie.
\adere inlichtingen: Stichting Lodewijk de Raet.
C.oudcnbctg. 6S. Brussel. (Tel. 13.04.38)

LIMBURG
BERLINGEN
OP ZONDAG 4 AUGUSTUS
NA DE HOOGMIS
Café Prosper Toppet Dorp.
VVIM JORISSEN spreekt over
MOBILITEIT EN LANDBOUWVRAAGSTUK.
ledereen welkom
HASSELT
De Volksuniejongeren komen opnieuw samen op zaterdag 24 augustus te 16u.: Hotel Warson, Stationstr.
PROVINCIALE
KADERVERGADERING
ZATERDAG 24 augustus te 19u.
Hotel Warson, Stationstraat.
LANAKEN
OP MAANDAG 19 augustus te 20 uur
Gewoon lokaal
DEBATAVOND met WIM JORISSEN
VOOR PROPAGANDISTEN,
ZOEKERS EN TEGENSTANDERS.
LOMMEL
KADERVERGADERING op vrijdag 23
augustus te 20 uur. Gewoon lokaal.

VOLKSUNIEJONGEREN GENT - EEKLO
VERSLAG V. d. Prov. STICHTINGSVERGADERING
Vorige zaterdag ging in het Vlaams Huis Roeland
te Gent de prm'inciale stichtingsvergaderTng door
van de Volksuniejongeren Oost-Vlaanderen. Tal van
jongeren waren aanwezig o.w. meerdere studenten,
en dit ondanks de verlofperiode. Van de zijde van
het hoofdbestuur waren de heren Van de Kercho\'en,
Rolus en Van der Paal aanwezig.
Na de begroeting door de arrondissemertt-voorzilter der Volksunicjongercn, kwam Dr. Van Boxclacr aan -het woord. Deze idealistische jonge dokter,
algemeen voorzitter der V .ü .-jongeren, zette de
doehtdiingen uiteen. Ook Karel Dillen sprak tot rfe
aanwezigen en vroeg niet langer apathisch te blijven
maar krachtdadig de harde strijd voor onze volksontvoogding aan te pakken. Na de sprekers werd
aan de aanwezigen gelegenheid gegeven vragen te
stellen ot voorstellen te doen. Dit leidde tot een zeer
interessant gesprek tussen leiding en simpatisantefi.
Va de vergadering verklaarden een dertigtal jongeren zich bereid zich volledig in te zetten voor de
purtij en jongerenkernen te stichten in de verschciacne genesten. Hun werd al direkt een praktische
taak gegeven om de V.U.-jongerenaktie in gans de
provincie uit te bouwen.
^1en zal nog van ons horen.

'Ie Roe'and. Dadelijk opgenomen in de gastvrije sfeerd e daar heerste, werden de buitenlandse gasten gewezen op, de tweespalt in de liedcrheweging en dat
iv:j van het A.N.Z. zangfeest kwamen. Terloops
werd hen ook de nefaste rol uitgelegd van de sindikaten ter zake. En als slot werden reeds kontakten
gelegd voor het Zangfeest van toekomend jaar maar
dan v.in het A.N.Z. Dat noemen wij propaganda van
man lot man. mijnheer .Mullie.
Jan De Moor.

NEVELE
Zoals vi,orgaande laren vertrekt het kanton Nevcle gezamenlijk in karavaan naar de IJzerbedevaart.
De private wagens en cars zullen met Volksunieleuzen getooid worden. Vooraf een korte rondrit in
de verscheidene gemeenten. Vertrek te Nevele te 7u.
Inlichtingen en inschrijvingen voor de cars bij kd
Omaar .Mortier. Kcrrebroekstraat, 36, Nevele.
Arrondissement OUDENAARDE-RONSE
11 juli viering in Oudenaarde en Ronse
Op deze twee vergaderingen waren de Vlaamsnationalisten sterk vertegenwoordigd. In Oudenaarde werden na de spreekbeurt van de Heer Rik Borginon Volksuniebladen en pamfletten uitgedeeld.
In Ronse heeft Voorzitter Gies Cosijns na de vergadering stelling genomen tegen sommige eigenaardige praktijken van de arrondissementele C.V.P.bonzen.
WERKING
- Kolportage tochten hebben reeds in Wortegem en
Kruishoutem plaats gevonden.
ledere hulp is ons welkom 1
De uitbouw van ons arrondissement gaat steeds
verder. Dat iedereen ons helpe !
Het Bestuur.
ZOTTEGEM
Wie door de Egmontstede trekt
zorge voor een oponthoud in het
SINT-JORISHOF, Markt, Zottegem.
Wie er niet door moet, brenge
speciaal een bezoek aan... St-Joris.
OPENING ; zaterdag 10 augustus.
Uitbater : F r a n s Roose.

ZANGFEEST-KRABBELS.
— De Zingende Karavaan vanuit Gent naat Antwerpen werd een allesoverrompelend succes. Niet
OOST-VLAANDEREN
minder dan 27 autocars en meer dan 50 personenwagens vertrokken vanuit het Gentse centrum. Alhoewel aUe verkeersschikkingen getroffen waren
GENT
en o.a. verscheidene straten voor het andere verNAAR DE IJZERBEDEVAART.
keer gesloten waren kende Gent de grootste opstropZoals naar het Volksunie-kongres wordt vanuit
ping sedert jaren. Bijna alle wagens waren met VolksGent een Auto-karavaan ingelegd naar de 30c IJzerimiebanden getooid. De schaarse <( Dag van het
ter'evaart.
De
cars
en
private
wagens
zullen
vcorafFOTO-DIENST
Vlaamse Lied "-ers keken angstig verrast op. Men
gegian
worden
door
de
radiowagen
van
onze
propaEen vijftigtal prachtige fotos' werden genomen van
zou het voor rninder. En toekomend jaar zijn wc
gandaploeg. Inschrijvingen worden aanvflard in het
onze Vlaams-nationale Volksunievergadering te Antmet minstens 40 autocars. Wie leeft zal zien.
Vlaams Huis Roeland of bij G. Deheyver, Onderwerpen en optocht doorheen de stad.
— Zoals gewoonte was de Roeland na het Zanghergen.
59,
Gent
of
bij
Jan
De
Moor,
Sciiooldreef,
19
Deze fotos' worden U te koop aangeboden in de
feest de uitverkoren pleisterplaats voor de duizenden
Gcn-.hrugge (tel. • 25.65.98). Vertrek te 8u. 's morATLAS-Kelder, te Diksmuide.
huiswaartskerende Vlamingen uit West- en Oostgens aan de Roeland. Wagens ui* andere arrondisseKom U op een der foto's herkennen en bestel.
Vlaanderen. In de grote feestzaal had een gezellig
menten
kunnen
daar
aansluiten.
Steun onze Foto- en Filmdienst.
samenzijn plaats en natuurlijk werd de gelegenheid
benut door onze Gentse propagandaploeg om elk
' kwartier langs de micro geestdriftige Volksunieoproepen te lanceren. Proficiat voor die bijdehandse
militanten.
~ Een groep jonge Duitse boeren, die op uitnodiging van de Boerenbond, te gast waren op de
Dag van het A.C.V. lied raakte nadien verzeild in
LANGE GASTHUISSTRAAT 16, ANTWERPEN — (TEL. 33.85.65)
Leningen voor nieuwbouw en woningaankoop — Geldplaatsingen — Alle VerzekePUBLICITEIT
ringen — Boekhouding — Fiskale Zaken — Alle onroerende verhandelingen.
Al wie publiciteit wenst te maken
in ons blad, kan zich richten tot onze
redakticsekretaris, Wim JORISSEN,
Beethovenstraat, 16, Anderlecht, die
Deze LUXE-APPARTEMENTEN
U de voorwaarden zal laten kennen.
worder) gebouwd en U te koop aangeboden door

Zakenkantoor
E. Rolus & R. \lor\ der Paal P.V.B.A.

E. ROLUS & R: VAN DER PAAL, p.v.b.a.
Lge Gasthuisstr. 16, Antwerpen (tel. 33.85.65)
LIGGING : Pulhof (Ringlaan) - 120 M2 oppervl. - hall,
grote living (5 m.x7.7). vestiaire, geïnstall.
keuken & badkamer, twee ruime slaapkamers, schouw naar keuze, terras, w . c ,
ingemaakte kasten. Alle komfort: parlofoon
parket, lift, chauffage, vuilschuif. Gevel in
witte gladde gevelsteen. Uiterst verzorgde
afwerking. Prijs: 529.000 Fr. (akte in handen)
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WEST-VLAANDEREN
BRUGGE — VOLKSUNIE-JONGEREN
De eerste vergadering der Volksuniejongeren
greep plaats op 27 juli in het lokaal Vlissinge, onder
voorzitterschap van kameraal Vandemoortele.
Zeer bevredigende opkomst, spijt de VEEL TE
LAAT verzonden uitnodigingen (wat in de toekomst
ahwiunt dient vermeden), tevens tal van nog niet gekende gezichten.
De gouwvoorzitter had er aan gehouden de veri^adcring bij te wonen en hield een zeer strijdbare
toespraak.
Er volgde^ een openhartige bespreking.
Ofi het einde van de vergadering kwamen de heer
V. Bonckaert en Dr. De Volder ook nog kemtis
maken met de aanwezige jongeren. Een flink geslaag:u' startvergadering.
GISTEL EN OMLIGGENDE
Goed geplakt, goed gewerkt.
Gisteren zag ik tientallen toeschouwers te Zevekotc en elders vóór de talrijke cc Volksunieaffichen »
staan. Dan maar eens een pintje gedronken om te
luisteren wat men zo al daarover vertelt.
En een boer vertelde ons : c< Dat zijn kerels die
Volksuniemannen. Ze leuren met gazetten (De
Volksunie werd voorzeker bedoeld) ze plakken overal, ze delen strooibriefjes uit. Kijk ik heb er een op
zak. Er staat wat anders in dan wat de C.V.P. ons
wil wijs maken. Met de toekomende kiezing is het
gedaan met de C.V.P. De boeren zijn nu al lang
genoeg bedrogen en zullen nu eens met die nieuwe
partij proberen >'.
Ik wenste die boer proficiat voor zijn klaar inzicht
en trok er vandoor...
HOUTEM (VEURNE)
(ongelooflijk en toch waar.
Een flinke een ZEER WERKZAME KERN iwr
Houtem-Leysele-Izenberge. de Moeren en Adinkerke
werd hier gesticht.
Er wordt vergaderd, geplakt en strooibiljetten bij
de vleet uitgedeeld. De boeren zeggen : » De Volksuniewind waaU in de Westhoek ... En ZO is het,
lot spijt van wie 't benijdt !
lEPER
De tweede kontaktvergadering verliep in uitstekende vriendschap. De adressen van te bewerken jonge
heden en eventuele propagandisten werden opgenomen.
De volgende bijeenkomst zal nog vóór 15 augustus op een nader Ie bepalen datum, plaats grijpen.
OOSTENDE
^
Flinke vooruügang in het aanwerven van abonnementen door de pas gestichte kern onder leiding
van de heer Provoost.
En zeggen dat de pessimisten steeds beweerden :
in Oostende valt er niets te doen. Wacht maar 1 Als
het zo voort gaat wordt Oosende een echte Volksunieburcht.

OOSTVLETEREN
Bil 't eerste morgettkriaken van II juli werd
Onstvletercn en al de wegen die toegang tot de gemeente geven door een eenzame plakkersbaas bezocht
Zigt

Cl men ><.

7 Zal wel waarheid zi\n. want overal prijkten de
Volksunieaffichen. Maar niet te geloven is, dat dit
karweitje door een >< eenzame .. plakker geschiedde,
leper en Poperinge zuUen wel een handje toegestnken hebben.
TIELT
De kolporteurs van Roeselaere, onder leiding van
de arrondissement-voorzitter dhr. Boeckaert hebben
een kranig stukje uitgevoerd.
Op 21 juli werd naar TieU gereden om daar. na
de c< Te Deum •• plechtigheid aan de kerkdeuren te
kolporteren.
Ons blad, » De Volksunie •> werd de tedeamgangers aangeboden, ook aan de overheid, gendarmen en pompiers in " grand tenue >-. Tot grote
verbazing van de kolporteurs zelf. werden al de
bladc-i verkocht in een minimum van tijd.
Dat noemt men • DURVEN ! En zo moet het
zijn.
WESTKERKE
In zijn propagandatochten behaalt Dr. Devoldere
siikscs op sukses. Welk voorbeeld van onbaatzuchtige trouw aan Vlaanderen, voor de West-Vlaamse
intellektuelen
'.
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