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WAREN TE BRUGGE

NA DE TOTENTEEkkERU TE BRUGGE
Achiel, gij die van Brugge zijt, zat in
uw geboortestad langs voren, en dit is niet
volgens het rijmpje. Men zal om U ter
wille te zijn, er spoedig een nieuw liedje
moeten op vinden.
Gij zat daar echter op Uw plaats, en ge
gedroegt U als een goede socialist. Ere
aan wie ere toekomt.
Gij hebt al de groepen vriendelijk toegeknikt, en zeer flink in Uw handen geklapt wanneer Uw Waalse kameraden, U
de sovjetgroet brachten met h u n gebalde
vuisten. Dit was zeer vriendelijk van U.
Wij hebben er hoegenaamd niets tegen
dat een man van Uw kaliber op de handen
gedragen wordt door het volkje dat te
Brugge samen geronseld werd.
We vinden het alleen spijtig dat toen
ge, bleek en moede van knikken, glimlachen en toejuichen, om half negen 's
avonds van deze historische negentwintigste septemberdag niet van eerste minister tot eerste consul werd uitgeroepen.
Om tot keizer te kunnen gezalfd worden
is dat immers een vereist stadium.
Uw vriendelijke wederhelft heeft even
kranig de eer en de beproeving doorstaan.
Kamiel, de Langhals, die bij U zat, was
oud, bleek en zeer zenuwachtig. Zijn gedachten en zijn hoofd gingen van de ene
naar de andere kant. Hij was gekweid of
onrustig, afgunstig of verstrooid. Nu weten wij, wat hem scheelde ... hij was verliefd.

Hebben ze dit per toeval met geleerd
aan onze Dietse jeugdploegen "> Zeker, ge
hebt veel meer trommels en wimpels kunnen kopen dan wij. waarschijnlijk ook nog
van een beter merk, daar het al rode waren, m a a r niet te min verheugt het ons,
dat ons voorbeeld, süjl en houding heeft
bijgebracht aan Uw jongeren.
WAT WE AL HOORDEN
— «Achiel - Achiel - Achiel .> riep en
zong jong en oud. We hoorden vrouwen in
vervoering, hysterisch deze strijdkreet uiten.
Alle Walen zongen de internationale :
— « C'est l'internatonale qui fera Ie
-genre humain. » Ook Vlaamse elite-ploegen zongen dit vaderlands lied ! De Walen
beklemtoonden verder « A bas la calotte a bas les calottins - lis en auront sur leurs
gueules, a u t a n t qu'ils en voudront». Ook
Vlaamse socialisten hebben we dit horen
mede brullen.
— Hip - hip - hoera, 't Is al voor Achiel !
— Een brave socialist van het Vlaamse
platteland, liet opmerken < Achiel heeft het
algelijk verre gebracht hé ! ».
— « J a n is soldaat en smeet zijn broek
op s t r a a t » zongen enkele lustige broers.
— Rood is troef, kommunisten, liberalen,
en katholiek, 't is al ene kliek. (Dat wisten wij al, en dat weet waarschijnlijk ook
iedereen; daarom ook werd de Volksunie er
niet bijgenoemd.)
*-, -: .'*,
— « Achiel - AGhiei - Achisr ^4-'€^^
ken U » geroepen op een speciale toon juist
als n a a r een heilige die achter de wolken
weg, ten hemel vaart.

— We zagen een enkele fanfare met de
naam « Vlaams en vrij » en 99 andere onvoorwaardelijk rode fanfaren.
— Wij zagen duizenden notabelen uit de
partij of uit de rode ministeries, en ze h a d den allen fijne mantels a a n en droegen een
overvloed van film- en foto-apparaten.
— Wij zagen n a een optocht van 6 uur
kleine kleuters van drie tot vijf jaar, rood
verkleumd, waggelen a a n de hand van
goedhartige doch rode sociale assistenten.
— We zagen vrouwelijke fluitisten, a c cordeonisten, kapelmeesteressen en operette-girls met rode dragonderhoedjes en
hoge roze benen.
— We zagen een oud blauwrood versteven moedertje van honderd jaar de wenende Achiel omhelzen.
— We zagen jeugd m e t hoepels en met
clavecimbels.
— We zagen liefdepaartjes, militanten,
oud-gezetenen, en rode gepensioneerden
met rode kentekens.
— We zagen een bekende grote IJzerfiguur, oud C.V.P.-er en kasteelheer meestappen bij de « damnés de la terre » om
te betogen voor étatisatie van alle grootgrondbezit.
— We zagen dat Achiel de uitvinder of
geldschieter is van de moderne treilers, die
rolmops en stokvis bezorgen op duizenden
proletarische tafels.
— We zagen een glunderende partijrat
in een opulente Mercedes m e t rode spandoek daarboven «Achiel dank voor onze
ouden dag zonder ellende ».

Majoor was dik, glinsterend en tevreden
bij het zien van de ontplooiing van zijn
rode macht.
De Bruggelingen zelf waren bang voor
Uw macht, Achiel, en voor het zegedronken volkje dat voor U opmarcheerde. Zij
kennen immers Uw metoden, en weten dat
daar waar het te pas komt, zo b.v. ter gelegenheid van eeri staking, een uitzuivering
of zelfs van een voetbalmatch. Uw wil onmiddellijk wel wordt. De Bruggelingen waren zelfs bang hun huizen te bevlaggen,
of enig woord van kritiek te uiten terwijl
Uw knokploegen doordraafden. Het is best
ook van te zwijgen op dergelijke plechtige
ogenblikken, zo men ten minste niet onmiddellijk de marteldood wil sterven, want
overal stonden achterdochtige roden pionnen U te beluisteren.
Door Uw beloofde boycot aan kafeehouders en winkeliers zijn de Bruggelingen nog
verder voor U gezwicht: ze hebben hun
portalen wijd open gehouden om een deel
te kunnen bemachtigen van het m a n n a dat
gij zo rijkeüjk in de zakken hebt laten vallen van Uw betaalde partijburocraten.
staatsambtenaren en sjofele volgelingen.
Wij wisten wel, dat ge ook iets voor de
middenstand zoudt doen !
Wij moeten het bekennen, er was machtig veel volk, en het ware zinneloos geweest ze te willen tellen; doch vergeleken
'Dij de stemmenmacht van Uw partij, kunnen wij vrijpostig zeggen, dat wanneer de
Volksunie opmarcheert, er procentsgewijze met de behaalde stemmen, dubbel zoveel volk aanwezig is, met dit verschil dan
nog, dat al onze betogers idealisten zijn
die aan geen baantje geholpen worden door
hun poüüeke opinie doch veeleer, ervoor
vervolgd werden.
Uw betogers. Achiel, staken vol vuurrood fanatisme en het was nodig ook om
'ieze burcht van tweeduizend kloosterlingen, zoals ge Uw geboortestad liet noemen,
in te nemen.
Er was veel strijdlust en geestdrift onder Uw troepen. Deze met blauwe uniformen zagen er echter uit als « simili kajotlers i. En uw zegezekere rode valken geleden woudergoed op « Hitlerknechten ;• met
adelaarsbanieren. Uw vendeliers en trommelaars dwongen eerbied af door hun kundigheid.

Te Sint-Gillis werd een gedenkplaat ingehuldigd ter ere van de Klandestiene Pers.
— 4 D-y-a du monde hé, et ils ont peur
hé ! » riep een grijze Waal tot zijn voorbijstappende makker.
WAT WE AL ZAGEN
Om een goede vergelijking te maken,
best verstaanbaar voor beschermden en
heropgevoeden, die eenmaal zwoeren van
nooit van hun leven geen wortelen meer
te eten, kunnen wij ook getuigen dat wij
van ons leven geen rood meer wensen te
zien. Het dwarrelde voor onze ogen van
vermiljoen-, kastanje- en bloed-rood. Van
af de pet, aiover das. bloes, rok, vest en
broek, handschoenen en buikriemen, hemden, sokken, schoenen en klompen, wimpels en banieren, panelen en letters, stokken, vlaggen en wagens, alles was gekleurd
of gezoomd tussen grijs, wit, paars en
zwart, met rood. nog rood en nog meer
rood : werkelijk om er kleurenblind van te
worden.
— We zagen oude dames in rode t u r n japonnen met plastieke bescherming, die
hun rode vlaggen lieten neigen voor afgod

— We zagen op honderd Waalse « m i neurs», dat er zestig gepensioneerden waren met helm en lamp en zagen ook dat
bijna al de Vlaamse mijnwerkers gezonde
jeugdige Ujven hadden en nog volop in
het werk zaten. Er was er zelfs een bij van
circa 15 jaar.
— We zagen dat het dank is aan Achiel
dat er te Mechelen, sjalotten, prei, en rode
kolen groeien. (Een mooie wagen nochtans).
— Wij zagen een vlag van 1924 uit Torhout waarop een gebroken geweer in goudbrokaat geweven stond.
— Wij zagen meer profiteurs van Uw
regime dan brave mensen en harde werkers.
(Lees door blz. 3.)
Overigens luaren de referaten van Mr.
Deconnick
en de heer De Weerdt
op
zichzelf uitstekend
als uiteenzetting
van
het probleem.
Maar hoe de
problemen
oplossen?
Wij ic'ensen aan het Davidsfonds
een
vruchtbare en vooral striidhatiffe
aktie.

Na het
Davidsfondskongres
In verband met het artikel in het vong nummer
van ons blad werd
onze
aandacht gevestigd
op het feit dat het
vorig kongves alteen de ivcns zou uitgedrukt hebben dat een afzonderlijke
seklie zich zou bezig houden met
jong-Davidsfonds.
Wij menen dat dit een spitsvondige excuse is, waar een wens van
het kongres voor het hoofdbestuur
toch
een bevel zou moeten
zijn.
\^^ij hebben met een gevoel van meewarigheid de verslagen vn de pers gelezen over het Davidsfondskongres.
Ziedaar een vergadering
van overtuigde
en
goedmenende
Vlamingen
die zich
bewust zijn van nun politieke
machteloosheid, die zeer goed weten wat er ontbreekt en wat er inoet nagestreefd
worden,
maar die er voor terugschrikten
klare taal te spreken.
Zo niet zouden
we
moeten veronderstellen
dat dit de ezelachtigste ezels zijn die er op de wereld
rondlopen.
Want een ezel stoot
geen
tweemaal tegen dezelfde
steen.
De flaminganten
doen sedert meer dan
honderd jaar niet anders dan altijd maar
tegen dezlfde steen
stoten.
Zeker en vast is het Davidsfonds
geen
politieke organisatie, maar als strijdende
Vlaamse vereniging moet het o.i. aan de
Vlaamsgezinden
de doeltreffende
middelen durven voorhouden
die tot een oplossing van de Vlaamse problemen
kunnen
leiden. In de allereertse plaats
zelfbestuur voor het Vlaamse Volk. Het
moet
ook de moed hebben om dit doel na
te streven, o.m. door een
grootscheepse
aktie, waardoor ook de politiekers
verplicht zouden worden kleur ie
bekennen.
De algemene
Voorzitter van het Davidsfonds heeft in verband met
Jong-Davidsfonds bekend dat de propaganda
voor
en de uitbouw van J.D. voorlopig
stilgelegd
werd, alsook de
voorgenomen
sektievergadering
uitgesteld, omwille van
besprekingen
die gevoerd
worden
met
met nader genoemde
instanties over de
bestaanvorm
van ]. DMgr. Philips heeft ook op het kongres
zijn mond niet open gedaan, alhoewel een
verklaring van hem zeer nuttig zou geweest zijn om de toestand op te klaren.
Wij zijn nieuwsgierig
om het verdere
verloop te kennen.
Wie met zijn ellebogen moet
aangevoeld hebben hoe weinig krediet de C.
V.P. nog geniet bij de
Vlaamsgezinden
en hoe weinig er nog geloof
gehecht
wordt aan C.V.P.-kiesbeloften
is Gerard
Vanden daele. Hij heeft ongetwijfeld
niemand overtuigd door zijn duistere
zinsspelingen op <( een stok achter de deur »
om de Waalse C.V.P.ers
te dwingen.
Laat hij alvast vtaar beginnen
met
die stok te gebruiken om een einde te maken aan de toestand in de C.V.P.
zelf
waar 30% Waalse CVP.-leden
evenveel vertegenwoordigers
hebben in de
leiding van de partij als 70%
Vlaamse
leden Dat is een even groot
schandaal als het schandaal van de
zetelverdeling in het parlement
I En zij moeten
niet wachten tot wanneer zij terug aan 't
bewind zijn- deze kwestie kunnen zij dadelijk oplossen '
C l ^ e s door hiernaast)
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Cijfers over Massabetogingen
Over de hulde aan \'an Acker schreef
(c De Volksgazet » dat niemand kon
zeggen of er 60.000. 70-000 oj 100.000
aanwezigen waren. Wij denken dat so
er .100.000 waren de B.S.F, wel zou
geschreven hebben 200.000. De franstalige C.V.P. pers gaf als cijfer 30 tot
JtO.000. Laten we aannemen dat er ongeveer 50.000 aanwezigen geweest zijn.
Nu is het wel mogelijk dat de C.V.P.
voor partijdoeleinden zoveel mensen niet
samen krijgt omdat er geen fut m zit.
De socialisten mogen echter gerust weten dat de I 'olkstmie een veel hoger percent van haar kiezers in optochten samenkrijgt dan de BS.P. Overigents mogen de socialisten liefst niet vergelen
dat we voor een amnestie- en zelfbestuur
betoging als de IJzerbedevaart meer volk
samenkrijgen als de socialisten te Brugge. Dit mag hen tot wat bescheidenheid
aanmanen. En voor de IJzerbedevaarten evenmin als voor onze partijoptochten reist niemand gratis.

ling. Alleen zijn ze reeds tevreden ais
ze naast de oude kapitalisten mogen
zetelen.
Die mogen blijven ah zij
er ook maar bij zijn. Een mooi gebaar
is dal wei Wie schat in miljoenen de rijkdom van een Spaak of een Brunfaut ?
Wie zal ons zeggen ïtoeveel een Van
Acker en een Anseele al op zij gelegd
hebben ? In elk geval nogal beduidend
meer als de << gewone volksmens » / De
heren hebben er overigens reeds aJle
uiterlijkheden van, tot de vreemde kastetaal toe. En gehinderd voelen ze zich
helemaal niet. De « linkse >» socialist
Renard die net zo goed in een tiental
beheerraden zit als MuUie, de. CVJP^
boerenverdediger, heeft het zelfs al gevonden om het de volksmens uit te leggen. Nog goed dat ik in de beheerraad
van de Nationale Bank zit « zegt hij »
om te kijken wat er gebeurt ! ».
De honderdduizenden
als « bijverdienste » steekt de man niet in zijn eigen
zak maar geeft hij aan goede(sociaUstische) werken. Geloof je het niet lezer ? Wij ook niet l Wie kan die wantoestanden aanklagen ? De C.V.P. ?
Haar mannen doen hetzelfde. Daarom
zwijgen ze daar ook over. De enige die
dat kan is een jonge, zuivere oppositiepartij zoals de Volksunie. Daarom ook is
ze er nodigHopeloos uit de tijd

houdt hel dan ook op. De rest van hem Gezonde reakties
zijn politieke vodden. Betde sektoren pa,< Het üavidsfonds » heeft zich hel
pier en vodden vinden we immers wel laatste jaar niet- gedragen zoals het ber
vaker verenigd in één handelaar.
hoort. Niet alleen heeft het op zijn vorig
We gaan nu De Standaard eens uit- kongres partijpolitiek stelling gekozen
drukkelijk een paar vragen stellendoor de Volksunie te negeren. Ook he«ft
Vooreerst : Welke zijn juist de verwe- ze het (( Jong Davidsfonds » afgeremd
zenlijkingen op Vlaams gebied gedurende om de propaganda voor het Volksuniehet C.V.P. bewind?
program door geestdriftige Vlaamse
Zo »De Standaard» in zijn argumentajongeren te voorkomen. Thans vroeg
tie alleen ajkomt met het feit dat Moyer- ze weer een C.V.P. spreker op haar
soen de vervalste taalteüing niet gepu- kongres. Geen bezwaar van ons zo ze
bliceerd heeft menen we dat de socialisten ons niet altijd weerden. Het heeft ons
met evenveel ktinnen komen aandraven. echter verheugd dat de leden zelf gaan
Van Acke? kan dan inderdaad zeggen : reageren. Wanneer Gerard van den
(. Ik heb de werkloosheid gedeeltelijk uit- Daele het nog eens probeerde de Dageschakeld ! »
vidsfonds flaminganten bij de neus^ /te
Wij weten dat dit laatste een gevolg nemen door te zeggen dat de C.V.P.
is van de konjunktnur maar we weten ook ernst zou maken met de zetelaan pass mg
dat Moyersoen en de C-V.P. de verval- — eens opnieuw aan het bewind
sing van de taallelhngen niet nietig ver- en dat de gebeurlijke Waalse saboteurs
klaard hebben wat hun eerste plicht was wel zouden zien wat er zou gebeuren zo
De zweep en de paardebil
en dat zij zo de rechtstreekse aanleiding ze niet gewillig waren werd er gelachen
in de zaal en klonk de vraag « Hoe gaat
creweest zijn tot de linkse stap.
« De Standaard » is niet sterk geestIs het verder niet zo dat een liberale ge dat doen 1 ». Vraag waarop Gerard
driftig over de beeldspraak van Theo
Waal thans toch een pover begin van natuuriijk het antwoord schuldig bleef.
Lefèvre. Theo wil thans immers zwepen
recht voor het Nederlands in Kongo be- Het honderd jaar oude trukje van
snijden uit paardebillen. Wat voor gekDe val van de Franse regering op
gint te verwezelijken daar waar in deze Maanderen met beloften te paaien schijnt
ke dingen wil de man nu eigenlijk niet?
grond
van het Algerijns vraagstuk werpt
geen
verf
meer
te
pakken
!
Het
is
goed
Vlaamse CV.P.-burcht
de ene C.V.P.
Het is een onbetwistbaar feit dat Theo
flamingant na de andere noch De Vlees- dat de C.V.P. dat gaat beseffen. Ook de eens te meer het licht op een potsierlijke
in een middelbaar-schoolopstel maar een
hauwer, noch De Bruyn, noch Dequac flamingant wordt geleidelijkaan politiek mentaliteit. Ze menen inderdaad nog ginmatig cijfer zou halen met zulke beeldder dat alle volkeren blij mogen zijn dat
rijp. Het wordt trouwens tijd ook.
spraak. <( De Standaard » blijkt ander- daarvoor tijd vonden ? Dequae aarzelze
door Frankrijk onderdrukt
worden.
zijds ook niets voor de zweep te voelen de zelfs niet om de Vlaamse voorvechNiet
de
geringste
mate
van
zelfbestuur
als vervangstuk voor haar schild en haar ter rechter Grootaert een ezelsstamp te Energieverspilling
mag verleend. Parijs moet de wet diktezwaard. Gek is het dat «De Standaardn geven om zelf toch maar als aaanneemEen andere merkwaardige
tussen- ren ! Zo Parijs, zo Brussel l Ook hier mohet nog eens probeert met het afgezaagd lijk » door te gaan! En de Vlaamse afde- komst hoorden we van een Leuvens ad- gen we blij zijn als we naar de franstalitrukje van de slechte C.V.P. en van de ling van de Kongolese universiteit, die er vokaat, die vlakaf de waarheid zei en gen uit Brussel mogen luisteren. De wezeer slechte B.S.P.
We gaan met die thans gekomen is, wordt bevochten dooi- wel dat een kulturele verenigingen poli- reldtentoonstelling is het nieuwste bewijs
beide zaken akkoord. Maar met het be- de Vlaamse C.V.P. verkozene te Brussel, tiek niets kan bereiken. Het is elemen- van hun onhandelbaarheid.
sluit dat we dan maar slecht moeten kie- senator Van Hemelrijck !
taire politieke wijsheid, die alleen m
Dergelijke mentaliteit is meer dan
Kunnen de Vlaamse socialisten niet lozen gaan we niet meer akkoord. Die reVlaanderen nog verwondering schijnt te idioot. Het Frans wordt elke dag meei
denering kan bijval kennen bij onnoze- gisch op De Standaard argumentatie ant- wekken. Zolang de Vlamingen
mtshi- een lokale taal van ondergeschikt belang.
laars maar niet bij mensen met gezond woorden: (( Zorg dat wi] in Vlaanderen tend blijven strijden in kulturele vereniKostelijk is het wanneer we een Franse
verstand.
Want spijtig genoeg
voor 70% van onze stemmen halen en wij doen gingen of bewegingen zullen we onderakademie
horen protesteren omdat ze uit
,< De Standaard » heeft men de dwaas- meer als de C.V.P. » !
drukt blijven. De kulturele verenigingen Oostenrijk een brief kreeg in het Engels.
Zo kunnen we dan ook socialist kiezen!
heid, zo niet de kwade trouw, van haar
kunnen de kleurpartijen slechts wat af- In Oostenrijk net zoals op de Balkan is
Waar
we evenzeer voor bedanken. Hun
redenering voor de oorlog schitterend
dwingen wanneer ze dreigen een Vlaam- het Frans sinds lang geen tweede taal
ingezien.
Toon koos men niet tussen bedrog is even groot. De redenering van se parti] te steunen. Wat zou overigens
meer- In Oostenrijk is het Engels net zokwaad en erger, men koos goed want « De Standaard » is niet alleen kinder- normaler zijn dan hen te steunen die wilals in Duitsland en op de Balkan is het
men koos Vlaams-iiationalist. En men achtig, ze is misdadig. De grote Vlaamse len vechten op Vlaams gebied ? Op
Russisch.
had geen gebrek aan goede uitslagen voor vraagstukken worden noch door links
zichzelf kan het Davidsfonds
niets.
In Nederland is het Frans tot nog toe
Vlaanderen gelijk de jongste twaalf ja- noch door rechts aangepakt.
Slechts politiekers kunnen politieke uifl_ de derde vreemde taal die aangeleerd
Men roert ze zelfs niet aan.
ren wanneer de meeste Vlaamsgezinde zo
slagen boeken. En zo het Davidsfonds werd, na het Engels en het Duits. Thans
dom waren zich door « De Standaard »
Is er iets gedaan voor de industrialisaniet geholpen wordt door de kleurpoli- gaan er stemmen op om de leerlingen als
te laten misleiden. Neen men boekte de tie van Vlaanderen onder de huidige of
tiekers y aar om probeert ze niet langs vierde taal te laten kiezen tussen Fwns
éne Vlaamse zege na de andere ! En de onder de vorige regering? Nochtans is dit
ons. Als apolitieke vereniging zou ze alle en Spaans. Ook in haar laatste bastion
Vlaams gezinden zijn thans de nederlagen de enige wijze om werkloosheid en mopolitiekers hun kans moeten geven. De Noord-Afrika
en Klein-Azië wordt het
hen toegediend door de slechten en de biliteit blijvend op te loss.en !
leden schijnen op die weg het bestuur Frans als tweede taal opgegeven.
Egypnog slechteren moe, zij willen opnieuw
Is er iets gedaan om het nieuw pwlenogal
ver
vooruit
te
zijn.
Kunnen
degete
heeft
het
reeds
afgeschaft.
overwinningen. En daarom bouwen zij tariaat, de landbouwers, dooreen radikaal
Het maakt de Fransen alleen maar bede Volksunie uit, koortsachtig, om een hervormde landbouwpolitiek uit hun die- lijke personen als een Amter het Davidsfonds
dan
niet
op
die
goede
weg
brenlachelijk
te denken dat iedereen hun^ taal
overrompelende Vlaamse zege te ver- pe nood te helpen?
gen ?
moet leren. Als tweede taal is het Frans
werven.
Heeft een van beide regeringen de kleisinds lang verdrongen door het Engels.
ne middenstander het leven draaglijk ge- Volksmensen
Het Spaans heeft hen thans reeds van de
maakt? Is er nieuwe werkgelegenheid geEen kultuurproletenkrantje
derde
plaats verdrongen en het Russisch
In verband met de Van Ackerhulde
komen voor onze kandidaat-bedienden en
en
het
Duits beginnen die taal thans heleHet is belachelijk u De Standaard » krijgen onze Vlaamse bedienden en amb- bluft de socialistische « Volksgazet » dat
maal op de achtergrond te dringen.
(( De Vooruit » te horen betitelen als niet tenaren hun normale promotie in staats- de socialistische leiders volksmensen geWij verheugen ons over deze ontwikbleven
zijn
en
de
taal
van
het
volk
spreintellektuële krant en als krant die niet ter en parastatale diensten ?
keling
omdat we onze Franskiljons en
ken.
Je
moet
toch
maar
durven
!
De
Werd de taalgreyis vastgelegd? Kwam
goeder trouw zou zijn. Als wij polemiBrusselaars
thans eens lekker kunnen uitBrugse volks jongen Van Acker, die naar
zeren schrijft De Standaard dan halen we er ten minste kulturele autonomie?
lachen
wanneer
ze willen uitpakken met
Moeten we ons opnieuw vier jaar lang verluidt nog een huldedicht aan Dr.
de teksten van onze tegenstrevers aan !
Bornis schreef na '1A-'18 spreekt thans hun geweldig argument van het Frans als
In het uitgehold konform^stisch Katoli- laten voor de zot houden door een nieuwe
hoofdzakelijk Frans. Zijn ministerkoüe- wereldtaal. Vele jonge Vlamingen beheercisme van deze tijd heeft het begrip leu- kleurpartijr e gering zonder -hen te laten
ga's Vermeylen, zoon van een Vlaams- sen thans reeds beter Duits oj Engels als
gen klaarblijkelijk geen inhoud meer, eve% zien dat het Vlaanderen ernst is en dat
gezinde, en Anseele, zoon van een Gents Frans. De wercldstromingen in het geweinig trouwens als het begrip « Vrije we aan eigen partijvorming doen? En
nadien nog eens vier jaar? En dan nog arbeider spreken evneens haast vitshir bruik van vreemde talen laten zich ook
Tribune » /
iend Frayis. Ze spreken de kastetaal van hier leeds gelden. Wij zullen die ontwikeens ? En zo opnieuw 127 jaar ?
Als Mr. Leo Lindemans onder de ruWij dagen « De Standaard » uit, eens en de heren die onze Vlaamse zwoegers utt-^ keling zeker niet bestrijden want de
briek « Vrije Tribune » in « De Stan- voorgoed, ons basis argument te beant- buiten. Mooie volksmensen zijn dat. Wij Franssprekenden doen alles om een afdard H een artikel schrijft « Volksunie of *woorden: Werd er ja dan neen in de perio- noemen hen profiteurs €n volkshedrie- keer voor hen en voor hun taal in het leven te roepen.
C.V.P. ?» dan kijkt begrijpelijker wijze de 1918-1840 met een afzonderlijke Vlaamse
partij
meer
gedaan
voor
de
oplossing
van
de lezer uit naar de repliek van « De
De tijd van de Vlaaynse intellektueel
Voor wie objektief
toekijkt
het Vlaamse vraagstuk dan na 1944 zonder
Volksunie ». Welnu de Standaardlezers afzonderUjke Vlaamse partij. Alleen daarop is het duidelijk dat in de kontmuntsiir als uitstekend tweetalige
Vlaams-Frans
zullen die niet zien omdat de « Vrije Tri
moet « De Standaard » ons antwoorden. sche staten er nog steeds kafntaUsten ioopt ten einde. Hij wordt vervangen
bune » (sic) niet vrij is voor de Een krant die niet de radikaal Vlaams- zijn. Alleen zijn het niet meer dezelfden door de meertalige
Nederlandssprekende.
(( Volksunie ». Op orts schriftelijk ver- gezinde uithangt mag daarover zwijgen als vroeger- Het zijn de bonzen van de In zover het nieuwe type voldoende
zoek op onze beurt onze stelling uit- uit politieke berekening, een krant die wel kommunistische partij die thans kapita- Fmns kent om zich te behelpen waar node radikaal Vlaamsgezinde uithangt en het
een te zetten liet dhr De Smaele ons tele, argument angstvallig verzwijgt is ter kwa- list zijn. In ons land waar de socialisten dig is het winst dat hij daarnaast vrij goed
fonisch antwoorden dat hij ons dit niet der trouw. Noch min, noch meer.
een grote partij geworden ajn onderken- Engels en Duits kent. wat vroeger meekon toestaanl Dhr De Smaele is een vrij
Wij wachten op het antwoord van « De nen we reeds een soortgelijke ontwikke- ntal niet het i^eval was
geniaal papierverkoper.
Maar daarmee Standaard ».
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WIJ WAREN TE BRUGGE
(vervolg van blz. 1)
— Wij zagen een wagen met opschrift
«Hij zorgde voor onze oudjes» verbeeldende een binnenkamer en op de schoorsteen stond voor de gelegenheid een kruis
met kandelaars. We hielden een ogenblik
ons hart vast als we bedachten d a t enkele
groepen voordien er nog een groep voorbij gekomen was, al tierend * lis en auront
les calottins sur leur gueule, a u t a n t qu'ils
en voudront». Zou h e t nu, en hier gebeuren ? God spare die christelijke socialisten van dergelijke gesel Gods !

3

Kroniek der
DE RAAD VAN STATE VERWERPT
VERZOEKSCHRIFT VAN Dr. GLORIEUX
EN ZIJN « K.-O. » !
Op 22 augustus 1957 deelde de Raad van
State zijn advies mee over een in 1955 ingediend verzoekschrift door het Belgisch
Geneesheren Verbond. Het is verbazend hoe
vlug die Raad van State werkt. In dit advies, uit 't Frans in 't Nederlands vertaald,
misschien door de bladen foutiet meegedeeld, komt meer dan een onjuistheid en
ongerijmdheid voor.

Ziekteverzekering

In oktober '40 zond hij brieven a a n al
de Belgische kollega's, hen uitnodigend,
om met de « Centrale Machten » sommige
instellingen van België grondig te wijzigen.
De <. Centrale Machten » hebben hem wandelen gezonden. Tenminste die keer heeft
hij werkelijk geluk gehad '
EN PREMIER VAN ACKER,
WANNEER SANEERT HIJ DE
ZIEKTEVERZEKERING ?

Fiauïve antwoorden voor een eerste m i nister ! Hij h a d niets bekend te maken
alleen omdat hij geen plannen had. Drie
jaar regering hebben d a t bewezen. Zijn b e slissingen in zake Ziekteverzekering zijn
nul ! Tenzij men als aanwinst aanziet de
ziekelijke wellust of te sadisme waarmee
hij de werkonbekwame arbeiders, de
Vlaamse mijnwerkers in h e t bijzonder, sedert de laatste weken t r a c h t te achtervolgen ! (1)

Zijn werkelijke daden zowel in h e t b e Een lezer stuurt ons een nummer van lang der Vlaamse arbeiders als in d a t der
Zo wordt van h e t A.B.G.V., die h e t ver- het Beknopt Verslag van de kamerzitting gehele gemeenschap zijn zo mager, d a t ze
— We zagen Brusselse studenten uit de zoekschrift indiende gezegd, dat deze ver- van 6 mei 1954 : lees wel van vier en vijf- ^speciaal voor de verkiezingen zullen moegoddeloze school of uit de Brusselse uni- eniging tot taak heeft te zorgen voor de tig !
ten opgefokt!
handhaving der beroepseer, de waardigheid
versiteit, met een dito gedrag.
" De heer Eiskens h a d de regeringsverWij hebben h e t allemaal meegemaakt
der geneesheren en het naleven van de
— We zagen de mannen van «Germinal» plichtenleer. Deze bewering is totaal on- klaring gegispt en premier Van Acker dut, wanneer in een cirkus de uitvoerde
die niet wetend waar met h u n handen ge- juist. Het A.B.G.V., lijk alle beroepsvereni- houdt zijn repliek : hij beweert d a t de fi- nummers weinig applaus oogsten, geweldig
bleven, er een nieuwe groet hadden op ge- gingen heeft tot taak de stoffelijke en ze- nanciële politiek van de C.V.P. tot een zeer op de trompetten wordt geblazen en o n vonden, echter de ware democratische delijke belangen van h a a r leden te verde- ernstig deficit heeft geleid. Voor de sektor barmhartig op de grosse-caisse wordt geslagroet, een met de hand op het rode hart. digen. Wil dit verbond zich ook bemoeien der Ziekteverzekering is de toestand insge- gen, o.n toch de &ecstari.t op gur.-; te brenlijks katastrofaal !
gen !
— Wij kregen modeshow terzelfder tijd met h e t handhaven der beroepseer en het
De
heer
De
Paepe
C.V.P.
(Ned.)
:
«
Wat
Zo is h e t ook m e t h e t nummer van Van
naleven der plichtenleer, d a t m a g het. Of
te zien.
Acker. De enkele verstandigen onder de
haar prestige in deze hoedanigheid verrei- IS uw oplossing » ?
Eerste minister Van Acker : « Ge zoudt Vlaamse socialisten hebben opgemerkt d a t
— Wij zagen al wat de socialisten a a n kend genoeg is, is een andere zaak ! Daarzijn beleid, bij de toeschouwer-kiezer m a a r
rommel en menselijke karrikaturen bezat. voor is de Orde der Geneesheren wettelijk het eens moeten weten » (Gelach) !
Verder handelt de eerste minister over matig geestdrift heeft gewerkt.
— Doch we zagen ook flink gedrilde en ingesteld !
fatsoenlijke Vlaamse jongeren, die stijlvol
Daarom moest op 22 september de Beiaard
Nu, hoe h e t ook is gebeurd, het A.B.G.V. het steenkolenprobleem Ook hier is de toeen fier doorgingen. Voorwaar mannen van is door een hoge rechtskundige instantie in stand z.1. verre van rooskleurig.
spelen, een koncert worden gegeven.
daad en durf !
De heer Eyskens : -; Wat Is d a n toch uw
's Avonds moesten fakkeltochten worden
het ongeUjk gesteld; wat te verwachten
gehouden. (Afgekeken van de nazi's), 't Zal
— We zagen tweetalige callicots met het was ! Daar Meneer Glorieux a a n de voor- oplossing » ?
Frans vooraan.
zitter van dit verbond deze ongelukkige
Eerste minister Van Acker : « Ge zljt al boter a a n de galg zijn; de massa houdt
weeral te nieuwsgierig (gelach) heb nog niet meer van « chique » !
— We zagen onder al dit volkje een roe- stap heeft ingeblazen, komt het affront op
rende eensgezindheid om iedereen te haten zijn hoofd terecht. We zouden willen schrij- wat geduld ! Men moet zijn plannen niet
ven « de m a n heeft nooit veel geluk ge- altijd bekend maken; men moet vooral be- TANDARTSEN EN POLIKLINIEKEN
die niet h u n gedachten deelt.
had
» ! Maar dit is niet zo '
slissingen treffen ».
Meneer de redakteur,
— We zagen twee wilde varkenskoppen
die Achiel speciaal kwamen groeten uit de
Daar we in de bladen onzer beroepsvereArdennen en nietdeugend gingen onze genigingen zo goed als niet tegen de poliklipeinzen n a a r de Vlaamse polderbizon.
nieken verdedigd worden, schrijf ik U dit
briefje.
— Wij zagen duizenden rode zakdoeken
en dito vaandels in fluweel, nylon, katoen,
Een patiënt van mij h a d een gebit nodig.
wol, perion en zijde, genoeg om er een ganse
Haar toestand beantwoordde a a n de wettefabriek mede te onderhouden en er een
lijke voorschriften, m a a r ze moest volgens
afdeling op te richten van Uw vakbond.
de heren van de polikliniek van mutualiteit
X h a a r gebit laten maken door HUN t a n d — Wij zagen een rode neger, (wat hier
arts ! Dat heeft de vrouw niet gedaan; ze
zeldzaam is).
is bij h a a r eigen t a n d a r t s gegaan, en n u
WAT WIJ NIET ZAGEN
wacht ze reeds zes maand op terugbeta— Dat was Renard, die zoals alle vosling !
sen liefst alleen op loerjacht ligt.
Het schoonste van de zaak Is d a t de lei— Dat was ook Spaak. Bij deze opmerders van die polikliniek zelf gaan bij een
king binnensmonds gepreveld, wedervoer
tandarts in de stad en niet bij de t a n d a r t s
een toeschouwer dat deze eminente repuvan h u n polikliniek •
blikein waarschijnlijk uit de partij gesloten was omdat hij ondertussen al te kris(1) Verder in dit Beknopt Verslag lezen
telijk en al te rijk geworden was.
we : « De premier verklaart nog d a t hij de
werkloosheid zal bestrijden. Zo zal de r e WAT WIJ NOG LAZEN
gering de immigratie en de vestiging van
— «Arr. leper : het arme westland,
Vlaamse arbeiders in de Waalse mljngevraagt werk in eigen land ». (dit hebben ze
bieden bevorderen waar zulks zich o p zeker van de Volksunie geleerd).
dringt » ! ! MARCINELLE BOVEN ! !
— «Brugge is fier op U » ; (en daarom
Het Brussels Gemeentebestuur heeft een z omerunlform voor h a a r politie goedgekeurd
(lees door blz, 6)
waren nergens vlaggen te bespeuren).
— « Wij vragen voor de kleine m a n een
Wij danken U op onze beurt d a t gij ons 1
veilig bestaan, en een verzekerde toekomst»; (en al diegenen die wij zagen de gelegenheid gaf U en Uw kornuiten be-1
voorbijmarcheren en een veilig bestaan ter te leren kennen. Wij zagen h e t Janus
schenen te hebben met een verzekerde gezicht der socialistische partij. Wij d a n toekomst, zagen er n u juist geen kleine en U d a t we weten d a t er socialisten zijn
Wi^ hebbi n met genoegen
vastgesteld
al even Fraais als in de Maatschappij
voor
van 2 jaar tot 100 jaar en d a t h e t niet
mannen u i t ) .
dat het jongerenkomitee
op passende wij- de Wereldtentoonstelling,
waarvan
Vanalleen
de
pastoors
zijn
die
gewetensdwang
— «Socialisme is ons geloof en onze
ze gereageerd
heeft op de houding aan- den Boeyvants
eveneens een der beheertoekomst»; (zo, zo en wij die dachten d a t uitoefenen. Wij danken, U, d a t die het zien
wilde, nu ook kan weten d a t uw stoottroe- genomen door de burgemeester
van
onze
ders
is.
geloof alleen voor nonnekens en uilskuipen kerels met gebalde sovjetvuisten zijn,
hoofdstad,
de h. Cooremans,
voorzitter
kens was).
en d a t gans uw partij ondermijnd is door
Men moet de moed hebben de waar— «Asse, West-Brabants zwarte gewest^; communisten.
^an de Maatschappij
voor de
Wereldtenheid
onder ogen te zien: de
veruntwoor(en wij die weten dat gans Vlaanderen a a n
'oonstelling.
het zwart worden is !).
Wij weten des te beter d a t h e t socialisdelijkheid
voor het schandaal
van de
— «Door socialisme - arbeid - vrede en me alleen kan gedijen in achterlijke lanDe rol gespeeld door de h. Cooremans •i Expo '58 » is een verdeelde
verantvrijheid»; (zijn dan alle werkgevers in den waar de doorsnee ontwikkeling ten
bewijst eens ie meer hoe on720zeldwaas woordelijkheid.
Zeer terecht heeft Mr.
deze tijd van hoogkonjunktuur, socialis- achter is.
die makke flaminganten
zich
aaiigesteld
Deconinck
op het kongres van hel Datische patroons geworden. En wil < lis en
Wij weten des te beter dat Uw doel h e t
hebben
die,
in
de
plaats
van
luid
te
providsfonds onderstreept dat de initiale verauront sur leur gueule » dan rode vrijheid omlaaghalen is van alle menselijke grootbetekenen ? »
bij de C.V.P. ligt. Het
heid, en de nivelering inluidt van alle testeren tegen de benoeming van derge- antwoordelijkheid
— «Pour les families nombreuses, un standen... een beknotting betekent der lijk persoon tot burgemeester
van de was de homogene
C.V.P.-regering
die
milliard. Pour les malades, deux milliard. menselijke waardigheid om er lakeien van hoofdstad,
het nodig achtten de nieuwe Moens de Fering benoemde tot konimisPour les vieux, trols mlllard»
te maken in dienst van diktator, staat, of
burgemeester
te huldigen.
saris-generaal,
met uitgebreide
volmach— « Merci Achiel - Dank U Achilles > kameraad Achiel.
Het
jongerenkomitee
moet
een
kordaten... en zonder enige waarborg voor de
(sic) (Inderdaad de s'; families nombreuWij leerden de macht van uw syndlkases > uit de Vlaanders danken U voor uw ten en coöperatieven kennen en vormen te, fiere houding aannemen en niet met
Vlamingen. Dit is geen
verontschuldiging
ongegeneerde rechtzinnigheid) !
voor de linkse regering, die even schulons n u te beter een denkbeeld van uw m a t e - zich laten sollen.
— < Het sociaal toerisme bloeit door riële macht.
dig is. Het bewijst echter dat de Vlaamse
Van Acker ^; (zeker gij, Huysmans en t u t Doch
onze
macht,
kameraad
Achiel
is
belangen
even slecht gedijd
worden door
tiquanti jaagt het geld uit de zakken van
van
een
gans
andere
aard.
Wij
uit
de
nl
de
unitaire
belgische
staatspartijen
zonvele van Uw brave mensen, alleen om U
Volksunie, die geestdriftig kunnen staan in
te laten toejuichen).
der
onderscheid.
— «De socialisten van Hoei-Borgworm dienst van een ideaal, die paraat zijn gebleven zonder geld en spijts vervolging,
groeten h u n partijgenoten van VlaandeWat de Volksunie betreft: wij stellen
wij weten d a t we tot ons volk moeten spreren » (na ze ook beledigd en bedreigd te
ken aldoor h u n h a r t en h u n hoofd, terwijl
vast dat inomenteel
nog alleen
getracht
hebben in h u n eigen huis en toch was het gij U alleen wendt tot h u n buik en h u n
wordt
de
schijn
te
redden.
Men
vecht
de enige rode soreuk die Vlaanderen ver- geldbeugel.
Waarom echter de h. Van den Boey- voor het uithangbord.
Daartoe zullen wij
noemde). D a n k U Achiel.
Wij zullen de Vlaams nationale gedachte nants, C.V.P.-volksvertegenwoordiger
en ons niet vernederen.
Wij hopen dat wij
opnieuw vooruit brengen en de geestdrift C.V.P.gemeenteraadslid
te
Brussel, in 1958 in staat ztdlen zijn om van de
Achiel tot hier ons relaas van wat we van Uw troepen breken door een nog grotere geestdrift gerijpt en gesmeed in de moest bedankt worden begrijpen we niet « Expo '58 » de «wereldtentoonsteUing»
hoorden, zagen en lazen.
sprekende in de letterlijke zin van het woord te mastrijd voor hogere kuituur, ja voor totale al te best. Deze steeds Frans
WAT WIJ VOELDEN ?
Medelijden met de kleine bedrogene uit herwording van het Vlaamse volk.
Vlaming is voorzitter van de
Logexpo, ken van de levenswil van het J^laamse
Wij zullen voor U Achiel, zoals Uw socia- de maatschappij die moet zorgen voor de
Uw partij, afkeer voor het Waals gespuls,
Volk en van de schandelijke
achteruitdie door onze stad dreigend voorbijtrok, en listische < Voor Allen » het schreef «de gehuisvesting
vav
het
personeel
der
Westelling
van
de
Vlaamse
volksbelangen
veel begrip voor de duizenden die U erken- vaarlijkste en felste bekampers zijn » tot
en het
onderbrengen door de Belgische staatsmachten.
En dA
telijk zijn omdat ze in Uw partij vetgemest spijt van wie h e t benijdt, in de eerste reldtentoonstelling
ny-^^f^ tot soüt van de C.V.P Gesrroet.
van de bezoekers- Tv T.ogexpo is alles niet door het woord, ynaar
kunnen worden.
metterdaad.

Jeugdkomitee biji van zich af
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Mr. Fr. VAN DER ELST

De Politieke Partijen en de Vlaamse Beweging
problemen gezien worden. In geen enkel alleen aan de grote politieke armoede der
Ik beschouw het als een verheugend ver- gens streven de andere partijen in de van de drie staatspartijen is of kan dit Vlaamse Beweging. De oorzaak ervan moet
schijnsel dat een onderwerp als dat van grond ook eikaars vernietiging na, voor leidend beginsel het Vlaamse zijn, omdat ook gezocht worden in het feit dat deze
vandaag het voorwerp uitmaakt van een zover zij een levensbeschouwing, een hun unitaire, belgische struktuur dit uit- nationalisten vast zaten in het XIX eeuws
objektieve gedachten wisseling en ik ben er staats- en maatschappijopvatting hebben sluit. Voor een Viaams Nationalist is het liberaal nationalisme en dan in hoofdzaak
vast van overtuigd dat het onderzoek van die mekaar uitsluiten, wat alvast het ge- klimaat van deze partijen ondragelijk, hij in het feit dat de nood zo dringend was,
dergelijk vraagstuk veel kan bijdragen tot val is voor de socialistische en de kato- kan er zich niet thuisvoelen. Wat hem de toestand zo onrustwekkend dat zij
de politieke scholing der Vlaamsgezinden, lieke partijen.
en beweegt zal hij niet terugvinden overtuigd waren dat in de eerste plaats alMet welk recht degradeert men de drijft
iets waar de Vlaamse Beweging nog steeds
in
deze
partijen als drijvende kracht, als les in het werk moest gesteld worden om
de substantie van het volk, het blote begrote nood aan heeft. En wanneer dan op Vlaams Nationale Partij tot een scheur- bezielend motief.
staan, door het behoud van eigen taal en
mij beroep gedaan werd is het weliswaar partij ? Men vraagt het zich tevergeefs af.
Daarbij
komt
dat
in
iedere
partij
de
wet
niet in mijn hoedanigheid van voorzitter Afgezien van de herhaalde pogingen tot speelt van het zelfbehoud, van het partij- wezen, veilig te stellen. Daarvoor werd geop Vlaams Nationale grondstreden op basis van een minimumprovan de Vlaams Nationale Partij — ik partijvorming
slag in de schoot vaïi de Vlaamse Beweging belang, dat tevens het belang is van de gramma dat zo weinig mogelijk weerstand
spreek hier in mijn persoonlijke naam — vóór de ooriog 1914-18, bestaat er sedert partijbonzen.
zou uitlokken.
maar dan werd ongetwijfeld toch rekening 1919 onafgebroken een Vlaams Nationale
De eerste vereiste voor het behoud en
gehouden met de positie die ik inneem. Partij, al was zij, tijdeUjk, na 1944 tot on- de macntsaangroei van de partij is eenMen vroeg alleen een taalwetgeving,
Overbodig dus U te zeggen dat ik hier een macht gedoemd. Hoe oud moet een partij heid en gesiotenneid. Wie deze eenheid in
standpunt, een bepaalde visie op het ge- dan wel zijn om recht op bestaan te heb- gevaar brengt door spanningen te verwek- hoogstens een hervorming van de belgische
stelde probleem kom toelichten. Ik hoop ben ? Deze partij was voor de oorlog ster- Ken die tot scheuring kunnen leiden, wie staatsstruktuur. Aan een eigen staats- en
dit te doen met eerbiediging van de aka- ker dan de liberale partij in Vlaanderen stellingeu vooropzet en verdedigt die on- maatschappijopvatting werd daarbij niet
demische geest van deze vergadering, het en in vele landelijKe arrondissementen aanvaaraoaar zijn voor een fraKtie van o.e gedacht : de nood was te groot en men
onderwerp behandelend als een gegeven sterker dan de socialistische partij. In partij, is een slecht partijlid, een gevaar- wilde het essentiële redden. Dit is in de
van politieke wetenschap, vrij van politie- 19ö9 behaalde het V.N.V. 24,47 p.c. der lijk element dat onschaaeüjk moet ge- periode tussen de twee oorlogen trouwens
ke passie en strevend naar wetenschappe- stemmen in de provincie Limburg (waar maakt worden. En hij zal onschadelljK ge- nog in grote mate het geval gebleven voor
de partijen die de nationalistische strolijke objektiviteit.
de socialisten slechts 13,02 p.c. haalden), maakt woraen, want alle sociologen zijn ming vertegenwoordigden. Het is zonder
Ik ga uit van de veronderstelling te spre- 16,47 p.c. in West-Vlaanderen, 14,06 p.c. het eens om het oligarchisch karakter der
duidelijk voor de Frontpartij, het is
ken voor een gehoor van personen beho- in Oost-Vlaanderen, 13,54 p.c. in Antwer- pohtieke partijen te onderstrepen, sedert meer
minder duidelijk voor het V.N.V. dat wel
rend tot verschillende politieke gezindhe- pen. In een aantal kieskantons behaalde de baanbrekende studie van Kobert Mi- een poging deed in de richting van de uitden, maar die dan toch allen dit gemeen deze partij tot 40 p.c. der stemmen.
cnels, « Wur aoziologie des Parteiwesens bouw van een nationalistische staatsophebben dat zij Vlaamsgezinden zijn, dat
in der modernen Demokratie », van 1910.
Scheurpartij van wie of wat ? Het is een Het is voor de politieke sociologie een uit- vatting.
zij bekommerd zijn om het Vlaamse volksilluzie vanwege de katolieke partij gemaakte zaaK dat de poiitieKe partijen
belang. Dit weze het gemeenschappelijk zoete
Het is nochtans een feit dat ook door
het Vlaams Nationalisme als een ver- in handen zijn van een zeer beperkte
vertrekpunt dat een vruchtbaar gesprek dwaald schaap te aanzien, een schaap dat
het V.N.V. de voorrang gegeven werd aan
groep van personen, die een praktisch on- het veroveren van een publiekrechtrfijk
moet mogelijk maken.
zo dikwijls reeds het mikpunt was van een
Ik wens hier, in deze omstandigheden, jammerlijke verwarring van katolieke gc- aanvechtoare positie innemen, in zover dat statuut voor de Vlaamse volksgemeenzij in leite onaizetbaar zijn en meestal schap, waardoor het Vlaamse volksbestaan
geen rekwisitorium uit te spreken om de loofsbelangen en klerikale kiesbelangen
tot aan hun dood hun positie handhaven veilig zou gesteld worden. Het beginseltekortkomingen aan te klagen van de belVrijzinnigen hebben steeds een vrij begische staatspartijen, wat wel niet moeilijk langrijke rol gespeeld bij de pogingen tot indien zij zich niet vrijwillig terugtrekken akkoord V.N.V.-K.V.V. heeft bewezen dat
zou zijn, maar mijn inziens als negatieve Vlaamse partijvoiming en in het Vlaams uit de politiek. Deze personen beschikken men bereid was zijn nationalistische
bewijsvoering de kern van het probleem Nationalisme. Er zijn onder de Vlaams Na- ook over de hefbomen waardoor het pro- staatsopvatting op zak te steken om dit te
paganda-apparaat der partij bediend bereiken. Ik heb als advokaat de gelegenonbesproken zou laten.
tionalisten heel wat mensen die buiten de
Van mijn standpunt uit heb ik een ant- Kerk staan en nooit voor een katolieke wordt en de puDlieke opinie der partijle- heid gehad na de laatste oorlog als verdewoord te geven op de vraag naar het be- partij zouden stemmen om godsdienstige den gevormd en geleid in <ie gewenste diger op te treden van vooraanstaande postaansrecht en het nut van een zelfstan- motieven; er zijn er duizenden en tien- richting. Want het is niet waar dat de litieke leiders van het V.N.V. en was aldige Vlaamse politieke partij. Het beant- duizenden die, ook als gelovige mensen, politieke partijen door de pubUeke opinie dus goed geplaatst om een inzicht te verwoorden van deze vraag zal reeds ruim- dit nooit zullen doen omdat zij de tyran- geleid worden.
werven in de tijdens de oorlogsjaren geschoots volstaan om de tijd te vullen die nic niet aanvaarden van een partij die hen
Het omgekeerde is waar : de publieke voerde politiek. Ik heb daarbij de overtuimij toegestaan werd (1).
wezensvreemd is en die beheerst wordt opinie is wat de meesters van het propa- ging opgedaan dat het voor deze mensen
I.
door volksvreemden (Walen, franskiljons, ganda-apparaat wensen dat zij zou zijn. in de eerste plaats ging om het behoud
Het is een eigenaardig axioma der bel- gedenation aliseerde brusselaars).
Men leze daarover o.m. het degelijke werk- van een eigen politieke machtssfeer tot
waarborg voor het eigen volksbestaan dat
gische politiek ~ als elk axioma vooropIk stel dan ook voorop dat het Vlaams je in de koliektie « Que sais-je ? », « La zij wilden beveiligen. Bepaalde duitse ingesteld, doch niet bewezen — dat alleen
propagande politique » van Jean-Marie
de drie traditionele staatspartijen recht Nationalisme, met een eigen staats- en Domenach of de meer uitvoerige studie van stanties die op annexatie aanstuurden waen reden van bestaan hebben. Wie niet bij maatschappijopvatting, met een eigen po- Driencourt, « La propagande, nouvelle for- ren hiervan zo overtuigd dat hun politiek
hen aansluit wordt als « scheurmaker » litiek geloof, met een eigen programma, ce politique », naast talrijke Engelse, stu- duidelijk de richting uitging van een uitschakeling van het V.N.V. ten einde het
bestempeld, wie niet voor hen stemt wordt alle voorwaarden veivuit tot volwaardige dies.
begrip Vlaams volk te vervangen door het
als een vijand van de staat en het regime partij vorming.
Vlaams Nationalisten kunnen zich dan begrip van een Vlaams land. Zodra zij het
Ik meen dat deze partijvorming noodbehandeld. Dit verschijnsel is zo wonderook niet doorzetten in de belgische staatsbaar dat zelfs de getalsterkte van de partij zakelijk is omdat de plaats van een Vlaams partijen : principieel niet omdat hun stre- aandierven arresteerden zij de leider van
het V.N.V.
Nationalist
niet
kan
zijn
in
een
belgische
geen rol meer speelt : zelfs toen de Vlaams
ven onverenigbaar is met het leidend bestaatspartij.
Nationalisten in Vlaanderen alleen zevenIk stel dit alles voorop om tot het beEen politieke partij is een vereniging ginsel en de struktuur zelf van deze partien zetels in de Kamer behaalden werd
tijen, praktisch niet omdat zij in botsing
hun partij niet als volwaardig aanvaard, van personen met dezelfde poUtieke over- moeten komen met een belangrijke en m- sluit te komen dat voor het Vlaams Natioterwijl dit wel het geval was met de libe- tuiging en dezelfde betrachtingen, die de vloedrijke fraktie der partij, aldus het nalisme de eigen staats- en maatschappijrale partij die in Vlaanderen slechts negen staatsmacht trachten te veroveren om partijbelang schaden en de woede der par- opvatting slechts in de tweede plaats
komt : in de eerste plaats gaat het om de
hun doel te bereiken. Een politieke partij
zetels veroverde.
tijbonzen opwekken.
elementaire rechten van het Vlaamse volk,
De staatspartijen leven meer dan ooit wordt gevormd op grond van een politieke
De aansluiting van werkelijk nationalis- om het veilig stellen van het eigen volkslevensbeschouwing,
van
bepaalde
groepsin de waan dat zij alleen reden van betisch voelende en- denkende elementen bij bestaan. Zo is, onder de invloed der feitestaan hebben, dat zij een monopolie be- belangen.
een der staatspartijen kan voor deze paromstandigheden, het Vlaams NatioDe sociologen hebben uitgemaakt dat tij geen versterking betekenen. Voor zover lijke
zitten.
nalisme
in feite liberaal-nationalistisch
Er is In onze politieke verhoudingen een partij-aanhorigheid daarbij in grote mate zij hun opvattingen en temperament niet gebleven : het is in de eerste plaats geverschijnsel van vroegtijdige seniliteit, een kwestie van temperament is. Tot de verloochenen brengen zij een vreemd ele- hecht aan het princiep van het zelfbevan verstarring die de vormen van ons po- politiek voelen zich velen geroepen die ment in de partij, een « Fremdkörper », schikkingsrecht, aan de politieke gestalting
litiek leven, nog geen vijftig jaar oud se- achteraf blijken niet opgewassen te zijn dat niet assimileerbaar is. Na korte tijd van het Vlaamse volk tot vrijwaring van
dert de invoering van het zuiver algemeen tegen de zenuwslopende intriges van de zou dit leiden tot uitsluiting of scheuring. het eigen Vlaams wezen.
Het is U duideUjk dat van dit principieel
stemrecht, wil doen doorgaan als defini- vechtende temperamenten die men er in
Indien dit zo is dan kunnen wij de vraag
tief, als een konstruktie die de eeuwen ontmoet.
standpunt dat ik als Vlaams Nationalist stellen of het Vlaams volksbelang niet beVilfredo Pareto heeft het type getekend : inneem geen verdere diskussie mogelijk is. ter, niet doeltreffender kan gediend wormoet overleven en die hoogstens nog vathet naar omhoog komen van deze die met Gij aanvaardt mijn standpunt of gij aan- den in een grote partij dan in een zelfbaar is voor dé tail verbeteringen.
Wat deze partijen in de waan hunner armen en voeten, met knieën en ellebogen vaardt het niet. Ik weiger het bestaans- standige Vlaamse partij die geen uitzicht
drieledige volmaaktheid uit het oog verlie- kunnen duwen en vechten, naast deze die recht van mijn partij, de gelijkwaardig- biedt op een verovering van rechtstreekse
zen is dat het nationalisme evenzeer kan de sluwheid bezitten van de vos en de heid (in mijn opvatting de meerwaardig- macht in een naaste toekomst.
optreden als een volwaardige staats- en kronkeligheid van de slang om zich naar heid) van mijn staats- en maatschappijAldus wordt van dit nieuwe standpunt
maatschappijopvatting die haar eigen boven te werken, zonder te spreken van opvatting als basis tot partijvorming in uit de diskussie terug mogelijk.
grondslag heeft in de verzoening der deze die vertrouwen op het ruwe geweld. betwisting te stellen.
(Vervolg in volgend nummer.)
stands- en klassebelangen op het hogere Het gevolg is dat hartstocht en ambitie
vlak der nationale harmonie, der volks- in de politiek overheersen, dat partijen
II.
gemeenschap, met uitsluiting zowel van georganiseerde groepen zijn met het oog
Nu
moet
ik
echter
toegeven dat de voor(1) Referaat gehouden te Hofstade op de
een materialistische klassenstrijd als van op de verovering van de macht, aanvanke- stelling van de Vlaamse partij als Natiolijk
om
ideeën
of
groepsbelangen
te
doen
een aanspraak op konfessionele staatsvorstudieweek « Vlaamse Beweging » van de
zegevieren, later dikwijls om zuivere nalistische partij met eigen staats- en Lodewijk De Raet-Stichting.
ming.
maatschappijopvatting
niet
helemaal
juist
machtsambities te voldoen. Alleen wie zich
Ons volksnationallsme wordt bij voor- in ruime mate verwant voelen kunnen een is. Gedurende de XlXe eeuw en tot 1914
keur voorgesteld als de baarlijke duivel en min of meer homogene en bestendige par- heeft de stroming tot machtsvorming buimen maakt er zich van af met slogans be- tij gemeenschap vormen. Het militant ge- ten de staatspartijen het nooit tot de uitrekend op de Pavlovreakties bij de massa : deelte van de partij wordt steeds gevormd bouw van een algemene en blijvende
TE BESTELLEN
totalitarisme, fascisme, racisme, modem door mensen die zich, bij alle persoonlijke Vlaamse partij kunnen brengen. Lodewijk
heidendom, anti-europees egoïsme, enz... tegenstellingen en ambities, nauw verwant De Raet heeft te Brussel nog zijn aktieve
OP HET SEKRETARIAAT
Ondertussen houden de staatspartijen vast voelen in hun politieke hartstocht, die zich medewerking verleend aan de « Vlaamse
—
Lessen
uit het verleden (10 fr.).
aan een enggeestig belgisch staatsnationa- bewust zijn een strijdgemeenschap te vor- Volk^artij » die bij de verkiezingen van
— Veertig Jaar Vlaams Nationalisme
lisme dat zelfs een stelsel van waarachtige men in het gezamenlijk beleven van één 1892 en 1894 opkwam, doch zonder sukses.
Het
waren,
kenschetsend,
bijna
uitsluitend
(20 fr.).
kulturele autonomie uitsluit!
gedachte, van één hartstocht, van één
— De Politieke partijen en de VlaamIk heb hier het nationalisme als staats- temperament. De partijen hebben hun ei- vrijzinnigen die medewerkten aan dit Inise Beweging (10 fr.).
en maatschappijopvatting niet te verdedi- gen klimaat, hun eigen sociologische wet- tiatief.
—
Vlaamse
Beweging en Vlaams Nagen : dit is het onderwerp niet van dit ten.
Er is echter meer : de nationalistische
tionalisme (25 fr.).
debat. Doch ik stel het bestaansrecht van
stroming
tn
de
Vlaamse
Beweging
heeft
Zo is het ook met de belgische partijen,
— Het Vlaams Federalisme (25 fr.).
een nationalistische partij voorop als evenledere
partij wordt beheerst door een lei- nooit de ontplooiing gekend van de naP.C.R. 5445.46, W. Jorissen, Brussel.
waardig naast de andere partijen. Dit betionale
gedachte
tot
een
nationalistische
staansrecht kan niet afhangen van een dende gedachte, waaraan alles dienstbaar staats- en maatschappijleer. Dit ligt niet
erkenning door de andere partijen. Overi- gemaakt wordt, in funktie waarvan alle
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Het Werkloosheidsvraagstuk
DE UITSLUITINGEN.
De eerste uitsluitingen gebeurden reeds
in 1946, doch verscheidene jaren bleef het
aantal ervan in verhouding gering; daarenboven waren de uitsluitingen meestal
van korte duur (1 tot 4 weken). Een grote
kentering bracht reeds h e t koninklijk besluit van 13 december 1951, waarbij de vergoede volledig werklozen, die met een zelfstandige samenwonen of een zelfstandig
beroep uitoefenen, van het recht op werkloosheid uitgesloten worden. Een verscherping van de maatregelen tot uitsluiting
bracht het koninklijk besluit van 26 september 1953, dat de bepaling bevatte, dat
de volledig werkloze vrouwen wier werkloosheid op abnormale wijze aanhoudt of
zich of abnormale wijze herhaalt, h u n
werkloosheidsvergoeding konden verliezen.
Van april 1952 tot december 1953 werden 3.584 uitsluitingen uitgesproken, welke evenwel in h e t jaarverslag van de
Rijksdienst voor Arbeidsbemiddeling en
Werkloosheid niet zijn gedetailleerd. Sedert 1953 evolueerden de zwaarste uitsluitingen als volgt (met opzet worden de uitsluitingen van 1 tot en met 12 weken hier
buiten beschouwing gelaten; hun aantal is
vrij konstant gebleven).
Uitsluitingen (maandgemiddelden)
13 weken en meer

c

a

CU

a

1

1

r—i

Onbepaalde tijd

a
fl
C

O

CS

1953
176 176 352
464 804 1268
1954
479 983 1463
153 169 322
1955
520 1151 1671
129 UI 240
1956
440 1310 1750
108 12 120
1957
109 13 122
597 1027 1623
(eerste zes maanden)
Om onnodige verwikkelingen te vermijden en ook rekening te houden met de
omstandigheid, dat een gering percentage
der uitsluitingen van lange duur in beroep
worden herzien, is het van statistisch oogpunt uit wenselijk, enkel de uitsluitingen
van onbepaalde duur in de balans te leggen. Het lijdt geen twijfel, dat de werkloosheidscijfers ook tijdens de laatste
twee jaar der homogene C.V.P.-regering
kunstmatig werden omlaaggedrukt. Wil
men de officiële werkloosheidsinkrimping
tussen juni 1954 en juni 1957 (112.268) tot
hun juiste verhoudingen terugbrengen,
dan kan eenvoudig niet worden heengestapt over de uitsluitingen, die hoegenaamd niet als een toename van de werkgelegenheid kunnen worden afgeschilderd.
Op grond van de cijfers van bovenstaande tabel kan worden vastgesteld, dat tussen
juni 1954 en juni 1957 definitief werden uitgesloten :
1954 (juli-dec)
: 1463x 6= 8.778 werkl.
1955
; 1671x12 = 20.052 werkl.
1956
: 1750x12 = 21.000 werkl.
1957
: 1623 X 6= 9.738 werkl.
(eerste zes maanden)
hetzij 59.568 werklozen. Met andere woorden : de helft der zogenaamde vermindering der werkloosheid is het werk van de
administratieve valbijl.
Het beste bewijs, d a t de rest van de vermindering der werkloosheid enkel is toe te
schrijven aan de overal tot uiting komende hoogkonjunktuur wordt wel geleverd door tabel 4. Daaruit blijkt onomstotelijk,
ü a t het werkloosheidspercentage
van de Vlaamse gewesten in h e t totaal
tussen 1954 en t h a n s identiek is gebleven.

Overheidsbeleid, d.i. het scheppen van
nieuwe werkgelegenheid in Vlaanderen
zou zonder enige twijfel de verhouding ten
gunste van de Vlamingen hebben gewijzigd.
Bij de beoordeling van tabel 3 mag eveneens niet uit het oog worden verloren, dat
de vreemde werklozen (3"o van het totaal)
in de overwegende mate inWallonië stempelen, een omstandigheid, welke de verhouding voor de Vlamingen nog ongunstiger maakt. Het geografisch aspekt van
de werkloosheid wordt door de politieke
partijen en de vakverbonden schier systematisch weggemoffeld, alhoewel het
schoentje precies daar wringt.
België Is h e t enig Westeuropese land,
waar statistieken op het gebied van de
mobiliteit der arbeiderskrachten
niet
voorhanden zijn. Ik geloof trouwens dat
politieke beweegredenen niet vreemd zijn
aan onze achterstand. De algemene telling van 31 december 1947 heeft weliswaar
gegevens opgeleverd in verband met de
verplaatsing der werkkrachten m a a r ze
moeten met de grootste omzichtigheid worden
behandeld.
We
menen
zelfs
dat het volledig verkeerd zou zijn
t h a n s nog hierop te willen steunen. In
twee boekdelen, welke zopas door het Centrum voor Economische Studiën van de
Universiteit te Leuven werden gepubliceerd over de strukturele werkloosheid in
West-Vlaanderen vonden we over deze
provincie e&n aantal belangwekkende gegevens, nl.
— van de aktieve bevolking van 390.000
personen werken er 48.000 buiten de
provincie;
— de aangroei van de tewerkstelling in
West-Vlaanderen bedroeg tijdens de
laatste jaren amper 1.411 eenheden
per jaar, tegenover gemiddeld 7.206
voor h e t jaar (in andere woorden
steeds meer pendelemigratie n a a r in
hoofdzaak Wallonië en Frankrijk);
— de arrondissementen leper, Tielt en
Diksmuide verliezen onophoudelijk bevolking door de verhuisbeweging; het
zijn « Abwanderungsgebiete » in de
echte zin van het woord. Voor WestVlaanderen in zijn geheel beliep het
uitgaand verhuissaldo tussen 1949 en
1955 jaarlijks van 2.700 tot 3.500 pétsonen;
— 38.170 grensarbeiders, d.i. 69 p.c. van
het totaal, hebben hun woonplaats in
West-Vlaanderen.
Als illustratie van de stelling, dat de mobiliteit van de arbeidskrachten niet is afgenomen, kan nog worden gewezen op de
statistiek van het aantal werkabonnementen en abonnemenmten voor werklieden. De
aantallen daarvan bedroegen in :

1952
1953
1954
1955
1856

3.238.000
3.214.000
3.298.000
3.447.000
3.837.000

TAALSTRIJD IN KONGO

Heeft de Regering
de werkloosheid in het Vlaamse land
verminderd ?
Met de regelmaat van een klok wordt
in de socialistische en liberale pers gewezen op de gunstige ontwikkeling van de
tewerkstelling in België. Gewoonlijk krijgt
de lezer dan een tabelletje onder ogen, dat
in wezen overeenstemt met de bijgevoegde
tabel 1. Voortgaande op deze officiële cijfers is het a a n t a l werklozen dus tussen
juni 1954 en juni 1957 (cfr tabel 2) verminderd van 206.842 tot 93.574, hetzij een
daling met 112.268 eenheden.
Indien men zich doodstaart op de cijfers
is de redenering ongetwijfeld
juist.
Deze e m p i r i s c h e
denkwijze
houdt
evenwel geen rekening m e t enkele faktoren, zoals de tewerkstelling door de openbare besturen en de uitsluitingen van
werklozen.
De tewerkstelling door de openbare besturen evolueerde als volgt (daggemiddelde) :
1953 : 8.669
1954 : 14.044
1955 : 22.743
1956 : 9.730
1957 : 4.543 (eerste 6 m a a n d e n ) .
Vermits deze tewerkstelling volledig
door het Rijksfonds voor Ziekte en Invaliditeit (84 p.c.) en de gemeenten (16 p.c.)
wordt bekostigd, is het volledig verkeerd
ze als een vermindering van de werkloosheid te beschouwen. Deze fiktie duurt
reeds verschillende jaren. Tabel 3 toont
aan, dat, met uitzondering van het jaar
1955, de tewerkstelling door de openbare
besturen geen ingrijpende weerslag heeft
gehad op de evolutie van de werkloosheid.
Wat het aantal uitsluitingen betreft verwijzen we n a a r het begin van h e t artikel.
TABEL 1
Daggemiddelde
van het a a n t a l gekontroleerde werklozen
J a a r 1952 : 172.570
J a a r 1953 : 183.614
J a a r 1954 : 166.926
J a a r 1955 : 116.489
J a a r 1956 : 91.034
Jaar 1957 : 83.333
(eerste zes maanden)
TABEL 3
Door de openbare besturen
tewerkgestelde werklozen
Maandgemiddelde juni 1953 : 10.191
»
juni 1954 : 13.049
»
juni 1955 : 28.526
»
juni 1956 : 12.346
»
juni 1957 : 6.554

TABEL 2
Daggemiddelde van het a a n t a l gekontroleerde werklozen
Volledig
Gedeeltelijk en
Totaal
werklozen
toevallig werkl.
Volled. Gedeelt. en
Mannen
Vrouwen
Maand
Mannen
Vrouwen werkl.
toev. werkl.
Juni 1954
99.582
59.029
29.668
18.563
158.611
48.231
Juni 1955
58.435
39.435
20.996
18.080
97.870
39.076
Juni 1956
49.630
28.128
21.310
14.040
77.758
35.350
Juni 1957
19.367
46.891
17.668
9.648
66.258
27.316
TotaaJ a a n t a l gekontroleerde werklozen
(gemiddelde)
Algemeen
Mannen Vrouwen
totaal
Juni 1954
129.250
77.592
206.842
Juni 1955
79.431
57.515
136.946
Juni 1956
70.940
42.168
113.108
Juni 1957
64.559
29.015
93.574

TABEL 4
Verdeling werklozen over het land
a) Volledige werklozen (daggemiddelde der gekontroleerde werklozen en percent)
Totaal
aantal
volledige
Vlaams landsgedeelte
Waals landsgedeelte
Arrondissement Brussel
werklozen
m. -j- vr. Mann. % Vrouw. %
Totaal % Mann. % Vrouw. % Totaal % Mann. % Vrouw. % Totaal
Juni 1954 158.611 68.576 68,9 38.551 65,3 107.127 67,5 18.662 18,7 10.431 17,7 29.093 18,4 12.344 12,4
10.047 17 22.391
Juni 1955 97.870 41.676 71,3 25.924 65,7 67.600 19,1 9.378 16,1 7.083 18
16.461 16,8 7.381 12,6 6.428 16,3 13.809
Juni 1956 77.758 34.605 69,7 17.120 60,9
51.725 66,5 8.344 16,8 5.738 20,4 14.082 18,1 6.681 13,5 5.270 18,7 11.951
Juni 1957 66.258 32.261 68,8 9.927 51,3 42.188 63,7 8.583 18,3 5.024 25,9 13.607 20,5 6.047 13,9
4.416 22,8 10.463
b) Gedeeltelijke en toevaUige werklozen (daggemiddelde der gekontroleerde werklozen en percent)
Totaal
aantal
gedeeltel.
Vlaams landsgedeelte
Waals landsgedeelte
Arrondissement Brussel
werklozen
m. -f vr Mann. % Vrouw. %
Totaal % Mann. % Vrouw. % Totaal % Mann. % Vrouw. % Totaal
Juni 1954 48.231 22.192 74,8 12.285 66,2
34.477 71,5 6.107 20,6 4.802 25,9 10.909 22,6 1.369 4,6 1.476 7,9 2.845
Juni 1955 39.076 16.303 77,7 12.575 69,6
28.878 73,9 3.451 16,4
4.225 23,4
7.676 19,6 1.242 5,9 1.200 7
2.522
Juni 1956 35.350 14.567 68,3 9.925 70,7
24.492 69,3 5.582 26,2 2.990 21,3
8.572 24,2 1.161 5,5 1.125 8
2.286
Juni 1957 27.316 11.944 67,6
6.565 68
18.509 67,7 4.495 25,4
2.160 22,4
6.655 24,4 1.229 7
923
2.152
N. B. — Vlaamse landsgedeelte : Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg en arrondissement Leuven.
Waalse landsgedeelte : Luik, Luxemburg, Henegouwen, Namen en arrondissement Nijvel.

°l

14.1
14,1
15,4
15,8

%
5,9
6,5
6,5
7,9

Hadden we gehoopt dat de uitvaardiging der dekreten, door art. 3 van de K o loniale Keure gewaaroorgd, op ruime basis
zou geschieden, h e t blijkt d a t de Tropenzon ons de politiek in het Moederland h e e l t
doen vergeten.
De besprekingen in de Senaat en de uitvaardiging van h e t dekreet op h e t taalgebruik in gerechtzaken, roept ons onmiddellijk h e t beeld van de gierige droppenteller voor ogen, die waar levert waarvoor
geen kwautextsattest vereist is.
Het is spijtig genoeg zo, d a t in h e t Moederland re weinig belangstelling bestaat
voor de problemen van ons overzees gebied.
Dit eerste dekreet bevredigt onze l a n d genoten hier niet.
Hei IS waar a a t er in ons overzees gebied
een r'rans uiaumperiaiisme bestaat, a a i ae
il ranse taai ais ae nationaie taai aanziet
en n e t is eve;a waar a a t een minaerneid
dit imperialisme wil bestendigen, zeer zeker to o grote schade van de gemeenschap.
Dat buiten hen, de gewone m a n , de k o lonist, ae aétaiiiant, ae zelfstandige, de
bioiende en veie amotenaren a a n een gezonde wenK, Qie ons verblijf alhier blijvend
kan doen worden, onmiddellijk veel i n schiküeiijkheid betonen wordt wel door
enjteie feiten bewezen.
Een rondschrijven, door de Vlaamse
Vriendenkrmg gericht a a n handelaars en
uitDatingen van openbare huizen, vragend
of de NeaerianasspreKenden in h e t isieaerlanas door hen konaen bediend worden
deed al dadelijk tal van bevestigende a n t woorden binnen stromen.
Feesten ingericht door Waalse of Vlaamse kringen ziet onze landgenoten verbroederen omdat ze weten d a t onenigheid onder weiKe vorm OOK aan de Beigiscn-Kongolese gemeenschap schaadt. Onze lanagenoten hetzij Walen ot Vlamingen gelovigen
of ongelovigen zijn hier niet om eikaar te
bevecnien m a a r wel om schouder a a n
schouder te bouwen aan een grote taak, in
wederzijds vertrouwen en waardering.
Is de huidige toestand historisch gegroeid, het wordingsproces ware helemaal
anaers verlopen inaien dekreten als grondslag tot een ware éénheid 50 j a a r geleden
waren verschenen en toegepast.
De normale historische groei van de toekomst zou er een moeten zijn van verschillende taalgroepen, die geleidelijk a a n
de verschillende talen genoegzaam kennen.
Het is inderdaad onweerlegbaar dat iemand die de beide iandsstaien beheerst en
een inlandse taal n a a r gelang h e t geografisch gebied waarin hij h a n d e l t in een
superieure positie verkeert en beter medewerkt a a n h e t waar maken van onze overzese gemeenschap.
Er mag hier taalstrijd in h e t leven worden geroepen zomin als ander erge geschillen.
Het Moederland moet meer a a n d a c h t besteden a a n alle Kongolese problemen en oplossingen nastreven die samenbinden en
niet ontbinden. Dat hier volledige samenhorigheid kan bestaan, ook in andere domeinen m a g blijken uit de wens uitgesproken op de laatste Provinciale Raad van dg
Oost-Provincie, door de heer Charles Bonte, voorzitter van Fedacol, ten gunste van
de zusters verpleegsters die minder vergoed
worden dan een inlands verpleger.
De toestanden zijn alhier niet dezelfde
als in het Moederland en zijn er vaak niet
gekend.
Inzake onderwijs is h e t zo d a t om in de
Franse taal te onderwijzen, de onderwijzers, leraar of technisch leraar geen F r a n s
diploma of geen melding van grondig Frans
moet bezitten. Het staatstoezicht a c h t iemand bekwaam of onbekwaam en h e t
komt ons voor d a t hier r u i m denkend
wordt opgestreden.
Bezitten we geen officiële statistieken
we zijn overtuigd d a t het a a n t a l Nederlandssprekenden die in h e t F r a n s onderwijzen h e t a a n t a l h u n n e r Franssprekende
kollega's benadert. Het feit dat Nederlandsonkundigen in de scholen voor blanken
die beleidelijk a a n interrassiale scholen
worden, er het Nederlands onderwijzen zou
in h e t Moederland protesten uitlokken, hier
alleen m a a r wrevel, omdat h e t hoolfddoel
dwingend vraagt geen geschillen uit te lokken die aan ons prestige kunnen schaden,
alhoewel hier partijdig wordt opgetreden.
Waar is het d a t Nederlandssprekenden
zich vlugger aanpassen niet omdat ze 't
zoveel gemakkelijker hebben of meer moed
bezitten, m a a r omdat de Franssprekenden
in de huidige toestanden niet noodzakelijk tweetalig moeten zijn.
(Lees vf-fter op ^l-». fi.)
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Kroniek der Ziekteverzekering
(vervolg van blz. 3)
Maar het schandaligst is dat die polikliniek, die voor miljoenen zaken doet, als
vereniging zonder winstoogmerken, zo noemen ze zich, geen cent belasting moet betalen; terwijl ik met mijn zes kinderen
60.000 fr. bij de ontvanger mag neertellen !
Wat doen onze beroepsverenigingen ?
Met dank en beste groeten
Dr. STOMAT.
Volgens de nog altijd geldende en wettelijke reglementen in zake ziekteverzekering, mag een verzekerde zich laten verzorgen in België, waar en door wie hij wil.
De uitgevoerde prestatie, in dit geval een
trandprotesis, die alleen toegestaan wordt
indien de verzekerde is aangetast door een
bepaalde ziekte, moet worden terugbetaald
aan het wettelijk tarief en dit na goedkeuring door de medische adviseur. Daar deze
zelf de uitbetaling niet doet, kunnen de
financiële diensten van de mutualiteit, het
de verzekerden nog een heel tijdje lastig
maken en de betaling steeds uitstellen, wat
hier het geval schijnt te zijn ! De verzekerde kan h a a r geval voorleggen aan de klachtenkomissie van haar provincie.
Dat de leiders van een polikliniek zich
« privé » laten verzorgen is normaal ! In
Engeland bestaat de Nationale Gezondheidsdienst, gestemd en ingevoerd door de
Labourparty. De meeste parlementaire leden ervan laten zich nochtans verzorgen in
niet aangesloten ziekenhuizen ! In die hebben ze waarschijnlijk het meest vertrouwen !
Het vraagstuk der poliklinieken blijft gesteld en hoewel sommige beroepsverenigingen in hun toegevingen zeer ver zijn gegaan, schijnen de mutualiteiten, waar h e t
h u a « verenigingen zonder winstbejag »
betreft, van geen akkoord te willen weten.
Ze zijn machtig en hebben sindikaat en
partij achter zich, terwijl de individualistische dokters in de meeste gevallen niet
eens gesindikeerd zijn !

A C V MET VAN ACKER
TEGEN ONS
De « Volksmacht », het orgaan van de
christelijke sindikatcn heeft een abonnement genomen
op aanvallen tegen
de
l'olkstmie.
Klaarblijkelijk
hebben
ze
maar uiterst slecht gezorgd voor de ontwikkeling van de arbeiders, voor wie ze
zogezegd zorgen, maar ivier
vertrouwen
ze niet waard zijn. Klaarblijkelijk
moeten
ze immers niet vrezen door lezers uitgelachen ie worden om zo maar
klakkeloos
ie durven beweren dat de Volksunie
de
oorzaak is van de linkse regering I De
C.V.P. verloor immers net zoveel
stemmen aan de liberalen eenerzijds en aan
de socialisten anderzijds als aan de Volksunie- Klaarblijkelijk
weten haar lezers dat
zeljs nog niet. De « Volksmacht
» licht
hen dus zeer slecht voor zodat ze zich
bewuste leugens kan
veroorloven.

Het Vlaams Nationansme breekt door!
De Vlaams Nationale Doorbraakfeesten
in het teken « Eendracht en Strijdbaarheid » gaan een overdonderend sukses tegeiixoet. In alle streken van het Vlaamse
land wordt een koortsachtige propaganda
gevoerd. Autokars worden ingelegd te Ninove. Kortrijk, Diksmuide. Roeselare,
Brugge, Oostende, Gent, Aalst, Oudenaarde, Brussel, Leuven, Mechelen, Turnhout,
Hasselt, Sint-Truiden, Tongeren, Mechelen-aan-de-Maas, Eeklo en Lier.
Deze groots opgevatte betoging wordt
ingericht door de « Vlaamse Kring-Antwerpen », die in december 1955 het onvergetelijk nationaal huldebetoon aan Pater
Stracke organiseerde.

Misselijk
wordt de « Volksmacht
»
echter waar ze meerit Van Acker te moeten verdedigen
tegen de Volksunie.
Gisteren schreef haar zusterorgaan
« Het
l'olk >t dat wij de bondgenoten
waren
van de socialisten, vandaag verdedigt
de
,. Volksmacht
» de socialisten tegen de
l'olksiinie ! Mag men redelijkerwijze
zo
iets van iioi'^male mensen verwachten
?
Waarover hebben ze het ? Wel sommige van onze propagandisten
te Gent
en te Brugge hadden Van Acker op zijn
aanplakbrieven
netjes een bandje aangedaan met het opschrift « Vijf ballen voor
één frank ». Achiel stond er netjes
mee.
De « Volksmacht
» neemt het echter op
voor haar bondgenoot.
Ze mag hem hebben !

t0im0>0>0tm0>0>0>0»0>tmtmmm
KANKER, SPUITWATER EN « DE SERIEUABONNEER NU OP DE VOLSKUNIE :
SE » PERS
30 FR. TOT EINDE JAAR
Dit heeft met de ziekteverzekering niet
Postgiro 5445.46, W. Jorlssen, Brussel
rechtstreeks iets te maken, m a a r daar de
geneeskundige vakbladen niet omzien, m o gen anderen er toch eens op wijzen.
Geen week gaat voorbij of de « grote serieuze pers > om ze zo te noemen, neemt
LIMBURG
uitgesponnen berichten over, van pseudo
geleerden, die het zoveelste middel hebben
ontdekt om een aantal ziekten te gene- OVERPELT
zen.
Te Overpelt waren onze kalkers anderDe ziekte waarover het meest sensatio- maal op tocht om onze door de C.V.P. verneel kan worden geschreven is natuurlijk prutste teksten opnieuw aan te passen.
de kanker. Telkens wordt 'n nieuwe oor- Onze vrienden van de C.V.P. zullen deze
zaak, 't zij voedings- of genotsmiddel ont- aanpassing weten te smaken.
dekt die als oorzaak van deze gevreesde EEN OFFERTJE : Z.E.H, pastoor heeft dus
kwaal wordt aangeduid. Het laatst in de op de Kansel gevraagd dat de Volksunie
rij moest het spuitwater het ontgelden. een offertje zou brengen door volgende
Waarschijnlijk is deze zogezegde kanker- verkiezingen niet op te komen ! Waarom
verwekker gelanceerd om de aandacht van zou mijnheer pastoor dat offertje nu eens
het roken af te leiden en misschien ook niet aan de C.V.P. vragen ? Zij hebben nu
wel om de hele zaak voor een tijd belache- reeds zoveel kansen gehad om eens wat te
lijk te maken !
doen. Kijk eens bij de koningskwestie
G a a t het niet over kanker dan m a a r over hadden ze het veld vrij. Zij lieten zich onbloedziekten en verjongingskuren geschre- der de voet lopen door een paar duizend
ven. Het komt de laatste tijd steeds meer linkse betogers en een 500 snotneuzen van
voor dat patiënten op het spreekuur hun de Brusselse universiteit. Overigens hebben
dokter een heel pak krantenknipsels voor- ze toch al zoveel kansen gehad om ook voor
leggen, teneinde hem bij het opmaken van ons in de Kempen iets te doen. Waarom
hebben ze ook hier bij ons geen politiek
zijn behandeling te helpen en bij te staan
Moest de * grote, serieuze pers » met van struktuurekonomie gevoerd en in het
h a a r geleuter over nieuwe ziektebehande- noorden wat industrie gebracht ? Dan
lingen willen ophouden, ze zou h a a r lezers, moesten t h a n s geen honderden werklieden
patiënten en dokters, een grote dienst be- van het kanton Neerpelt vier uur per dag
verliezen met n a a r Eindhoven te reizen om
wijzen.
daar maksimum 140 fr. per dag te verdienen. De politieke zonden van de C.V.P.
TAALSTRIJD IN KONGO
schreien ten hemel om vergelding. Of
(vervolg van blz. 5)
denkt mijnheer pastoor nu werkelijk d a t
Er moet een ruime overgangsperiode kameraad Dupont dit Vlaams vraagstuk
voorzien worden en verkregen posities ge- zal oplossen ? Wij denken dat Wim Jorlsvrijwaard blijven van elke dwang.
sen die zaak nogal eens anders zal a a n Het merendeel onzer landgenoten alhier pakken. En is Dupont werkelijk zo een
is ruim genoeg in zijn denken om vriend- toonbeeldige geloofsverdediger ? Dan moet
schappelijk en in samenhorigheid een ge- hij eerst m a a r zorgen dat ze dit in zijn
brekkige toestand langzaam uit de weg te eigen streek geloven !
helpen.
Een enkel voorbeeld uit tientallen, h e t MAASLAND
Te Rekem waren onze plakkers eens te
zeer geprezen koor van de kathedraal van
Stanleystad bestaande uit Nederlands- meer aan het werk om de gemeente wat op
sprekenden die het F r a n s beheersen, uit te smukken.
Te Lanklaar, Rotem, Stokkem en MeesFranssprekenden met of zonder enkele n o ties van heb Nederlands, voert voltallig wijk werden flink wat propagandanumFranse en Vlaamse Jiederen in roerende mers van «: De Volksunie» verspreid om
ook in deze streek van het Maasland de
éénsgefcindheid uit.
Volksunie
bekend te maken. Heel wat leDit is de geest waarin de dekreten zouden moeten uitgevaardigd worden. De be- zers waren aangenaam verrast door onze
sprekingen die er moeten toe leiden moe- strijdbaarheid. Dat juist is het wat ze bij
ten wars zijn van politiek en op nationaal de C.V.P. missen. Ook in deze dorpen zal
plan gevoerd worden om tot een nationale de Volksunie vruchten plukken. Ook hier
oplossing van gelijkberechtiging te komen, is men de linksen moe evenals de al te
die niet moet afgedwongen worden, m a a r tamme C.V.P.-oppositie.
Te Lanaken wordt een nieuwe debatverdie geleidelijk zal groeien, indien h e t uitblijven van dekreten geen andere wending gadering voorzien met Wim Jorlssen.
Waarschijnlijk zal ze plaats vinden op zageeft aan de toestanden.
terdag 9 november te 20 uur.
F. V. W.

KOMITEE TER AANBEVELING
Tot dit komitee, dat voorgezeten wordt
door oud-volksvertegenwoordiger Dr. H.
Ballet, traden een menigte vooraanstaande
personen toe.
In het volgende nummer van « De Volksunie » geven wij de schitterende lijst ervan.
EEN UITGELEZEN PROGRAIVIMA
Meester Emiel HuUebroeckk leidt de samenzang, terwijl verder o.a. hun m e dewerking verlenen de komponisten Ren a a t Veremans, Hendrik Diels, Armand
Preud'homme, J a n Brouns, de deklamator
Antoon vander Plaetse, het Groot Gemengd
Zangkoor Lieven Duvosel uit Brussel onder leiding van Prof. Dr. Hamendt; verschillende muziekkapellen, vendeliers en
een volledig koperensemble.
OPROEP TOT EENDRACHT
Tijdens de plechtigheid zullen vooraanstaande Vlamingen een oproep doen tot
eendrachtige samenwerking. Zegden reeds
toe : Dr. Leo Wouters en Dr. Rik Ballet.
TOEGANGSKAARTEN
Nu reeds kan met stellige zekerheid voorspeld worden dat de grote feestzaal « Majestic » letterlijk overrompeld zal worden.
Het hele Vlaamse land door bestaat er een
levendige belangstelling voor deze manifestatie. Men bestelle nu reeds de nodige toegangskaarten bij « Kunsthandel 't K a r veel », Kerkstraat, 57, Antwerpen (tel. :
35.89.91). Prijzen : 20, 30, 40, 50 fr. De
inrichters van de autokar Ronse-Oudenaarde bestelden dertig toegangskaarten. Proficiat !
INRICHTEND KOMITEE
Het bestuur van de Vlaamse Kring, speciaal ter gelegenheid van deze betoging
aangevuld met de meest aktieve elementen

ANTWERPEN
ARRONDISSEMENTSLEIDING
Zaterdag 12 oktober 1957 te 16 uur op
het sekretariaat Karel Rogierstraat 6, te
Antwerpen, arrondissementsleiding onder
het voorzitterschap van de heer Reimond
Mattheyssens.
Alle leden dienen op deze vergadering
aanwezig te zijn.
Agenda zeer belangrijk.
De a-penningmeester verzoekt alle afdelingen op deze vergadering te willen afrekenen in verband met lidkaarten en brochures.
Er worden geen uitnodigingen verzonden.
Bob Degol
A-sekretaris
BERCHEM
In deze belangrijke randgemeente van
Antwerpen met h a a r 46.000 inwoners vindt
op donderdag 10 oktober te 20 uur, in de
zaal «Rubens», Statiestraat 175, (vlakbij
het station van Berchem) een belangrijke
kontaktvergadering plaats die zal voorgezeten worden door de heer Reimond Mattheyssens, arrondissementeel voorzitter.
Verder zullen daar korte toespraken gehouden worden door onze algemene voorzitter, advokaat Frans van der Eist, door
de algemene sekretaris Drs Wim Jorlssen,
alsmede door dhr Karel Dillen, provinciaal
voorzitter van de Volksuniejongeren.
Tot deze bijeenkomst nodigen wij alle
weimenende Vlamingen van Berchem van
harte uit.
POSTABONNENTEN
Binnen een paar weken dient de
lijst van de aan te bieden postabonnementen aan de post overgemaakt. De
postabonnenten, die liever niet aan de
postbode betalen kunnen de aanbieding voorkomen door in de loop van
volgende dagen hun abonnement
voor volgend j a a r te storten op postgiro 5445.46, W. Jorissen, Brussel (gewoon : 100 fr.; steunabonnement :
200 fr.). Hun namen worden dan van
de lijst der aan te bieden kwijtingen
geschrapt.

uit de Vlaamse provinciën, gelastte dhr
Rudi Van der Paal met de organisatie van
het « Feest van de Vlaamse Eendracht ».
Zij, die nadere inlichtingen verlangen of
wensen in te schrijven voor plaatsen i)i d?
talrijke autokars die ingelegd worden, kunnen zich wenden tot volgende adressen :
Algemeen sekretariaat van de Vlaamse
Kring, p.-a. Ward ROLUS, Antwerpsestraat,
150, Mortsel (tel. 33.85.65). — Omer VAN
DE KERCHOVE, Brugstraat, 3, Aalter. —
J a n DE MOOR, Schooldreef, 19, Gentbrugge. — Jaak CUPPENS, Kerkstraat, 8, Neeroeteren. — Ingenieur Clem COLEMONT,
Kerkstraat, Nieuwerkerken (Limburg). —
René EVERS, Dorpstraat, 152, Overpelt. —
Désiré DIJLST, Zomerstraat, 48, Hasselt, —
Viktor ROGGEMAN, Thleffrystraat, 66,
Schaarbeek. — Bob MAES, Alex Feldheinistraat, 20, Zaventem. — Remi MAES, Gommarusstraat, 5, Lier, — Lucien VAN DEN
PLASSCHE, Kortrijkstraat, 175, Lauwe. —
Gilbert VAN EECKE, Duinkerkestraat, 43,
Pervijze, — Paul ROELOFS, Lange Vesting,
3, Sint-Andries-Brugge. — Rik TALPE,
Koornstraat, 13, Roeselare. — Renaat BOSMANS, Vrouwvlietstraat, 9, Mechelen. - Wilfried BOSSELAERS, Polpulierendreef,
26, Mechelen. — Mw Leo VANDERSTIGHELEN, Driezenstraat, 32, Turnhout. — Rik
NACHTERGAELE, Grote Markt, Oudenaarde. — Emiel STEENHAUT, Vooruitzichtstraat, 86, Aalst. — Jozef VAN LIERDE,
Zamanstraat, 8, Sint-Niklaas-Waas. — Ortvvln DE PRIL, Taveernestraat, 38, Nlnove.
UITNODIGING
Langs deze weg om nodigt het inrichtend komitee alle Vlamingen, die in één
of andere organisatie een leidende rol spelen of in het verleden gespeeld hebben,
alsmede alle leidinggevende jongeren, van
harte uit tot het aanbevelingskomitee toe
te treden (sekretariaat : Vlaamse kring.
Antwerpsestraat, 150, Mortsel).
IN MEMORIAM BRUNO DE WINTER
Dezelfde dag, zondag, 27 oktober, te
11 uur, vindt m de kerk van de Heilige
Teresia (Luithagen-Mortsel) de jaarlijkse
Heilige Mis plaats voor de zielelafenis van
wijlen Bruno De Winter, stichter van het
weekblad « Pallieterke ». Deze plechtigheid
wordt telken jare ingericht door de
« Vlaamse Kring-Antwerpen ». De muzikale
omlijsting van deze plechtigheid wordt verzorgd door de vioolvirtuoos Jos van der
Smissen en zijn trouwste medewerkers.

OOST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT AALST
Te Aalst gaat het Volksunie-leven volop
zijn gang. De opkomst voor de propagandistenvergadering in « De IJzer » overtrof
alle vorige. Er werd besloten tot de oprichting van de Volksuniejongeren, groep
Aalst en van de Volksunievrouwenafdeling
Aalst.
In een volgende vergadering hield Dr.
Van Boxelaer, leider der Volksuniejongeren
een uiteenzetting over vorm, streven en
doel van de jongeren in de Vlaams Nationale Partij.
Te Ninove ging een Arrondissementele
vergadering door met het oog op de verkiezing van het Arrondissementeel bestuur,
wat een flinke stap in de goede richthig
betekent en voorzien laat dat er nog meer
en beter zal kunnen gewerkt worden.

WEST-VLAANDEREN
STEENBRUGGE
Op zondag 27 oktober in de SintPietersabdij
te Steenbrugge
om
10 uur, plechtige jaarmis tot zielelafenis van Dom Van Assche. Na de
mis bezoek aan het graf.
VEURNE — HOUTEM — IZENBEEGE
Kontaktvergaderingen, huisbezoeken, uitdelen van strooibriefjes waren de aktiemiddelen sedert een p a a r weken voor onze
flinke propagandisten.
Overal toenemende belangstelling voor
de Volksunie, vooral bij de boeren.
EERNEGEM
De aangevraagde kolportage voor 14 dezer maand werd tot een latere datum verschoven.
Ingevolge bepaalde feestelijkheden en de
door de gemeente ingerichte wielerwedstrijd, kon de tocht, met luidspreker niet
plaats vinden.
Uitgesteld is echter niet verkaren !
Door overvloed van kopij werden
een paar artikels, een drietal brieven
van lezers en een gedeelte van het beweglngsleven verschoven naar een volgend nummer. Onze inzenders willen ons verontschuldigen !

J
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OOST-VLMNOEREN
KRABBELS UIT AALST
Zaterdag 14 september werden de inwoners van verschillende vyijken der stad
langs luidsprekers op de hoogte gebracht
dat diezelfde dag te 20 u. 30 grote socialistische meetings zouden gehouden worden.
We konden er niet aan weerstaan toch ook
maar eens te gaan luisteren hoe de socio's
het nu weer gingen aan boord leggen om
hun eigen te bewieroken.
Rond 20 u. 20 waren we dan ook reeds
op post... we moeten WE met hoofdletters
schrijven want al dachten we wel daar
niet te veel volk te zullen aantreffen, toch
begonnen we te twijfelen of we wel goed
verstaan hadden, want hoe we ook zochten en rondzagen, meer dan vijf personen
troffen we daar vooi die grote meeting
niet aan. We zouden dan maar wat wachten tot wat meer volk zou opdagen. Het
tegenovergestelde gebeurde want n a een
half uur wachten bleven er nog drie mensen over. Toen dan eindelijk de sprekers
voorafgegaan door een groepje muzikanten, ter plaats waren, kwamen een twintigtal personen uit de dichtsbijzijnde huizen
en uit een drankgelegenheid. Als eerste
spreker kwam een jongere aan het woord.
Men kon het goed aanhoren dat hij zijn
les van buiten had geleerd. Hij had het
over enige nieuwe beloften die de partij
zou houden • 14 dagen betaald verlof voor
de arbeiders - vermindering an de legerdienst - verdubbeling van de soldij bij h e t
leger, enz. Wie dat allemaal zal betalen,
daarom had hij niet eens nodig het liedje
« Wie zal dat betalen » te zingen, dat wist
toch iedereen ! Het patronaat natuurlijk
en de kapitalisten. Hij schoot volgens ons
echter de hoogvogel af toen hij beroep
deed op de .. katholieke jongeren om... socialist te worden. Deze rode propagandist
durfde het aan te verkondigen dat de
B.S.P. niet meer tegen de Godsdienst was.
Dat was nu geluwd, enz. In andere woorden er bestaat geen beletsel meer dat pratikerende kristelijke mensen tot de socio's
overlopen, want alleen van een gesocialiseerde maatschappij kan lotsverbetering
komen.
Als er zovele socialisten als nieuwe kiezers zullen bijkomen als er aanwezig waren zal het goed zijn !
M. DARGEN
ZWIJNAARDE
Hier hadden ons m a n n e n het voornamelijk op de Scheldebrug voorzien : meterhoge Volksunie's, Amnestie en Zelfbestuur,
sieren nu de inkom van de gemeente.

VURSTE — MELSEN — SCHELDERODE
In de eerste gemeente waren onze leuzen beklad. Dat zulks niet blauw-blauw zou
gelaten werden, kon ieder vermoeden. De
hakenkruisen werden verwijderd en een
xeuzegroot « De Volksunie is Vlaams >, geicalkt.
Ook beide andere gemeenten kregen een
goeie beurt. Wat echter niet zeggen wil, dat
senator Ronse, telkenmale zijn zondagsplicht moet verzuimen, alleen m a a r om de
Amnestieëis, niet te moeten zien. Zou men
wroeging krijgen, bij het aanschouwen van
een gekalkte eis ? Heeft de achtbare meester, in de vette advokatenjaren, ook wat teveel aan erelonen gerekend ? Doe restitutie senator en alles wordt weer goed.
MERELBEKE
Wij zijn een volk van sportliefhebbers.
Dit gezegde heeft onze propagandisten zeker geïnspireerd, om het voetbalveld en
zijn omgeving, met de Volksunie te tooien.
Ook de sportlui leren de Volksunie kennen
MELLE — GENTRODE — KWATRECHT
Alhoewel niet bombastisch aangekondigd,
verloopt de propagandastrijd, bij de Volksunie in fazen. In voornoemde streek, is de
zoveelste faze dan aangebroken, deze van
de spoorwegen. Kunnen de baanverbruikers, geregeld met ons kennis nemen, dan
mogen zeker de treinreizigers ook niet verwaarloosd worden. Vandaar d a t onze groep
het voorzien h a d op de, van de treinen,
goed zichtbare plaatsen, om de Volksunieeisen aan te brengen.
DESTELBERGEN
Ken j a a r m a r k t brengt groot en klein, oud
en jong, op de been. Onze flinke propagandisten waren het echter nog vroeger. Destelbergen zou opnieuw, voor de zoveelste
maal, van de Volksunie horen. De jaarmarkt was dan ook prachtig versierd, met
onze Volksuniebanden, die eens temeer hun
deugdelijkheid, bewezen, burgemeesters en
ander zuurkijkers ten spijt.
Hou zee.
D!e van C>nt

Enige tifd geleden werd te Gent, m samenwerking met al de vereniging welke in hel Vlaams
Huis « Roeland n hun zetel hebben, overgegaan
iot de stichting van een VLAAMSE KÜLTUURKRING.
Deze kring neemt zich voor, met de medewerking van bedoelde verenigingen, in de wintermaanden - van oktober tot maart — telkens op de
2e zaterdag, te 20 uur, in H Roeland » voordrachtavonden, causerieën, filmavond en dgl. in te richlen.
Wij durven beroep doen op de sympathie en
solidariteit van alle Vlaams-nationalisten uit het
Gentse om dit initiatief metterdaad te steunen.
Op zaterdag 12 oktober, te 20 uur STIPT, steti
de kineast M. BONAMJE zijn nieuwste film voor •
STROMEND LEVEN, een pfaijitigi* klAurenfüm
over de Schelde. - - Verder een bijfilm over
Bretagne.
De toegang is vrii en kosteloos voor eenieder
GENT-EEKLO

Wie mee wil n a a r de Vlaams-Nationale
Doorbraakfeesten te Antwerpen op zondag
27 oktober 1957 kan zich hiervoor aangeven in «Roeland > (tel. 23.28.28) of bij
Guido Dekeyser (tel. 25.09.08).
Er wordt een bus ingelegd welke te 9.30 u,
aan Roeland zal vertrekken. Prijs : 50 fr.

ROESELARE
't Konijnsmulpartijtje (waarover in dit
N" een breedvoerig verslag) was een enige
gelegenheid om onze talrijk opgekomen
propagandisten onderling en op humoristische wijze, hun wedervaren bij dag- en
nachttochten, te horen vertellen. En, of er
gelachen werd.
In n a a m van al die onvermoeibare werkers, ook in n a a m van de aanwezige bestuursleden, worde hier een woord van warme dank toegezegd aan de gastheer Viktor
Bouckaert, voor zijn gebaar van oprechte
vriendschap !

BRUGGE
Ter gelegenheid van de Van Acker-hulde
werden meest al de wegen n a a r Brugge toe,
met Volksuniebanden... versierd, waaronder banden met de speciale vermelding :
« Achiel wanneer werk in Vlaanderen »
of « Achiel, hoe zit het met de Staatskas ?»
of met andere passende slogans.
De plaktocht werd ondernomen enkele
dagen vóór de Achielbetoging en wonderbaar mag het heten dat al de banden en
affichen niet afgerukt of overplakt werden.
Wellicht zijn de burgervaders van de gemeenten rond 't Brugse zo kleinzielig niet
als hun kollega's van Wingene, Zevekote,
enz . enz... die bij het zicht van een Volksunieband gevaar lopen een beroerte te
krijgen.
Ofschoon er in 't Brugse flink gewerkt
wordt, ontvangen we te weinig nieuws voor
't blad daarover.
Van tijd tot tijd een woordje over de
wekelijkse vergaderingen, over de Volksuniejongeren, over de gevoerde propaganda, enz. is zeer gewenst.

TORHOUT
We zijn in bezit van de brief d.d. 20 september van . ' n ouden plakker». Schrijver feei-3\c zlcu bekend te maken of bij de
Sekretaris voor Brugge, kameraad Roelof
of bij de gouwvoorzitter J a n De Bondt, te
Diksmuide.
De «vijf of zes m a n n e n uit Torhout»
dienen zich eveneens te laten kennen,
schriftehjk of mondeling.
***
WINGENE
Wees toch niet ongeduldig beste simpatisant V...
Onderstaand artikeltje over het ongepast (om niet erger te zeggen) optreden
van het feestkomitee, werd tot opname in
N'' 18 van t blad aan de redaktie gezonden.
«Door overvloed aan kopij moest een
volle bladzijde bewegingsleven tot volgend
N' verschoven worden » (zie blz. 8 van N'
18).
Kunt U ons de n a a m niet opgeven van
de « hooggeplaatste persoon die de inwoners ging verbod opleggen leeuwenvlaggen
uit te hangen » ?
De Volksunie zal, stellig zeker, niet onverschillig blijven toezien en, om Uw woorden te gebruiken, « ' t feestkomitee van
Wingene zo braafjes weten te maken als
met het IJzerbedevaartkomitee is geschied»
Hier gaat dus het artikeltje dat voor N""
18 bestemd was.
WINGENE — BREUGHELFEESTEN
De toeloop van Breughelaars en feestvierders was nog groter d a n verleden jaar.
Veel, zeer veel werd gedaan om de m e n sen... goed te laten eten en drinken vooral.
Angstvallig werd nochtans uitgesloten alles wat m a a r enigzins aanleiding tot oprechte Vlaams-strijdlustige geestdrift kon
zijn.
Zo werden de deelnemers en de bezoekers verzocht « geen strijdUederen » te
zingen (zie programma blz. 16).
De Breughels, de schilders die « h e t
Vlaamse land in al zijn uitingsvormen uitbeeldden » mogen hier slechts herdacht
worden met het oog op smullen, drinken
en leute.
Vlaamse strijdliederen rijn uit den boze.
Men schijnt te Wingene niet te weten d a t
er hogere belangen bestaan voor ons volk
dan... worsten eten. De edelste betrachtingen van h e t Vlaamse volk liggen uitgebeeld in zijn strijdliederen. Elk gedacht er
aan wordt hier versmoord. Spijtig !
Geen strijdliederen ? Dan m a a r door vele groepen jongeren het nieuwe deuntje gezongen van :
« Met de Volksunie vooruit > (big)
4 Naar Zelfbestuur » (bis).
Men zegt dat sommige sukkelaars die
geen Vlaamse strijdliederen dulden, er balorig bij werden. Dat komt er van !

Zondag 15 september ging te Gent een
arrondissementele sympatisantendag door
welke op een zeer bevredigende opkomst
mocht bogen.
Na een inleidend woord van dhr Van den
Kerckoven Welke vooral wees op de intense
propaganda gedurende de laatste maanden
door de Volksunie gevoerd en waardoor de
pers verplicht werd h a a r taktiek van
«doodzwijgen» te verbreken, kwam onze
propagandaleider aan het woord.
Hij gaf een overzicht van het deze zomer gepresteerde werk en • beklemtoonde
de onmiskenbare groei van onze partij,
groei welke ondermeer blijkt uit de stijgende belangstelling voor onze aktle en de
steeds groter wordende verkoop van ons ALVERINGEN - OEREN - STEENKERKE
blad.
Flink werk wordt hier geboekt. PropaVervolgens sprak volksvertegenwoordiger
gandatochten,
kontakten met de boeren en
Wagemans. Aan de hand van voorgaande
verkiezingsresultaten bewees hij overduide- een voortreffelijke affichenslag.
In een bijzonder welgeslaagde plaktocht
lijk dat het kworum in het arrondissement
Gent-Eeklo voor onze partij volstrekt "be- te Alveringen en omliggende werd, voor
reikbaar is en bijgevolg ook de kans op een zoveel hét nog nodig kon blijken, 'de' a a n dacht van de boeren gevestigd op het
gekozene reëel is.
Werken en werven is dan ook het parool, schandaal van de stikstofprijzen. De Waalse fabrikanten van stikstoffen doen onze
geen steriel gevit of gediskussieer !
Een interessante bespreking vojgde waar- boeren 20 % meer betalen voor dezelfde
in vooral werd beklemtoond dat de Volks- waren die zij aan buitenlanders verkopen.
De C.V.P. Senator Mullie, voorzitter van
unie een partij is op kristelijke basis die
de
Belgische Boerenbond zit in de beheerin zake schoolwestie zich niet tevreden
stelt met wat meer staatssubsidies — zo- raad van de grootste dezer Waalse stikstof- lEPER
als de C.V.P. — doch volledige schoolge- fenf abrieken en... laat begaan. Heeft
De flinke medewerker P.V. is, God dank,
lijkheid opeist zoals in Nederland het ge- de moed niet er met klank uit te trekken t h a n s hersteld en heeft zijn propaganda
en 't schandaal openlijk aan te klagen ?
val is.
hernomen.
Wie zei ergens ook weer : « Voor 't vet
De kontaktvergaderingen zullen eerlang
Vermelden wij nog dat namens de verkunnen hernomen worden.
gadering en mede in n a a m van volksver- van 't smeer likt de kat de kandeleer»...
Een proefnummer van ons blad werd aan
tegenwoordiger Wagemans, een huidetele**
gram werd gestuurd aan het Prof. Pinxten- al de boeren van Oeren en Steenkerke ge- VLAAMS NATIONALE DOORBRAAKcomité te Overpelt ter gelegenheid van de zonen. Alveringen kwam reeds vroeger aan FEESTEN, ANTWERPEN (27 oktober)
inhuldiging van het grafmonument van de beurt.
Inschrijvingen voor de reis met autobus
Ook de gekende Volksuniestrooibriefjes : worden opgenomen :
deze Vlaamse priester, overtuigde federa« Boeren » en « Vlaamse Ouders » werden
list en vriend van de Volksunie.
Te Brugge, bij kameraad Roelof, Lange
verstuurd.
Vesting 3, St-Anries;
Pas verzonden ontvingen we reeds dankTe Diksmuide, bij kameraad Bultinck,
zegging van drie boeren met belofte van Diksmuidestraat 43, Pervijse;
WEST-VLAANDEREN
nropaganda voor de Volksunie.
Te Gistel, bij kameraad Zwaenepoel,
DE KUST
De ogen gaan open bij de boeren. Ge- Gravenbosch 27.
't Seizoen is gedaan. De stoere kerels daan met het C.V.P. bedrog zeggen ze en
De prijs, toegangskaart
inbegrepen,
van de kust hervatten hun propaganda m.eer en meer richten zij zich tot de strijd- wordt zo laag mogelijk gesteld en zal van
lustige Volksunie.
voor de Volksunie.
't a a n t a l deelnemers afhangen.
Geperimeerde proefnummers van ons
**
blad worden verzonden of, wat veel beter
is, aan huis afgegeven, wat meestal dan
een praatje toelaat.
GIJ,
De twee uiteinden, Blankenberge en De
Panne, waren 't eerst aan 't werk, behalve
DIE VERLANGT TE BOUWEN
Oostende nochtans, waar kameraad Provoost en zijn ploeg, steeds maar doorwerDIE EEN WONING WENST TE KOPEN
ken, seizoen of geen seizoen.
De Volksunie moet de kust veroveren.
DIE VERANDERINGSWERKEN AAN UW EIGENDOM WILT UITVOEREN,
Daarom onverpoosd gewerkt, kloeke kerels •
WENDT U IN VERTROUWEN TOT HET
**
GISTEL en OMLIGGENDE
Onder het impuls van Dr. Devoldere
wordt die streek van 't kleurenpartijenvergift gezuiverd en door de Volksunie veroverd.
LANGE GASTHUISSTRAAT, 16, ANTWERPEN
Strooibiljetten en proefnummers worden
bij de vleet uitgedeeld.
<TeL 33.85.65)
Door de dagelijkse kontakten zowel met
boer als met werkman, zowel met middenWIJ LENEN ü GELD LANGS HET MACHTIGST ORGANISME OM
stander als met Intellektuëel, komt thans
De Volksunie in 't midden der belangstelAAN DE MEEST VOORDELIGE VOORWAARDEN.
ling te staan. Overal wordt over de nieuwe strijdlustige partij gesproken.
RAADPLEGINGEN ZONDER KOSTEN EN ZONDER VERBINTENIS.
En waar men niet zou durven er van te
spreken, daar spreken de overtalrijke plakLeningen voor nieuwbouw en woningaankoop — Geldplaatsingen — Alle Verzekebrieven van onze Vlaams Nationale kamp
ringen — Boekhouding — Fiskale Zaken — Alle onroerende verhandelingen.
en van zijn zegevieren met en door de

Zakenkantoor
E. Rolus & K. Van der Paal P.V.B.A.
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VOLKSUNIE-VROUWENAFDELING
Alle Kaderleden der V.U.V.A. worden
verwacht in het lokaal
« Sint-MICHIEL »
Grote Markt, 24-25, te Brussel
ZOiNDAG 20 OKTOBER 1957, te 14 u.,
op de
KADERVERGADERING der V.U.V.A.
De Voorzitster

BRABANT
BRUSSEL
DODENHULDE - 10 NOVEMBER 1957
Op de laatste vergadering van het dagelijks bestuur
gehouden in het lokaal « Breugel » werd vastgesteld
dat de DodenhuMe dit jaar zal plaats vinden in SintMichiel (Grote Markt) ap zondag 10 nm>ember om
;5 uur.
Het is onze plicht de Vlaamse strijders te herdenken, die ons zijn voorgegaan en vooral diegenen, die
terwille van hun overtuiging het offer van hun leven
hebben gebracht in dikwijls hopeloze omstandigheden
Nooit mogen wij het eindeloos leed van deze helden
vergeten.

BRUSSEL - KADERVERGADERING
ZON
TE

DAG 20

OKTOBER

15 U U R CAFE S T M I C H I E L - G R O T E M A R K T '24
Toespraken van W I M J O R I S S E N
RUDIVANDERPAAL
R. M A T T H E Y S S E N S
F R A N S VAN D E R E L S T

BRIEYEN VAN LEZERS

Geachte Heren,
In het vorig nummer van de Volksunie
las ik Uw antwoord aan M. Lindemans. Ik
vind echter dat gij die man al te zeer
spaart. Zijn politiek is toch werkelijk nefast
ALLE PROPAGANDISTEN WORDEN DRINGEND VERWACHT
voor Vlaanderen. Hoe kan men het imcmers
verantwoorden op een Brusselse C.V.P. lijst
VUVA-Verkoopsters
verantwoording geroepen ? Hebben zij niet te staan en toch de naam te willen hebben
halen in het Vlaamse land - want al willen de hereeds 124 jaar tijd gehad om de school- Vlaamsgezind te zijn ? Want kijk.
Onze leden, werkzaam als verkoopsters, melden
ren van Ejcpo '58 het nog voor de wereld verborgen
kwestie op te lossen ? Zei hun grote voorDe C.V.P. haalde voor h e t arrondissement
ons dat in hun groot warenhuis bizondere lessen in
houden, toch zijn wij veruit de meerderheid in
Brussel voor de Kamer 240.732 stemmen
Engels en Duits werden ingericht terwille van de
België! - deze drie partijen doen niets positiefs om man Woeste destijds niet « zo de Katolie(voor de Senaat 247.109). Voor de helft
vreemde bezoekers der wereldtentoonstelling, maar
een einde te stellen aan het onrecht dat de Vlaamse ke partij geen schoolkwestie had, ze zou
kwamen deze stemmen zeker uit h e t Vlaamdat er nog tientallen verkoopsters ronlopen, die geen
boeren de Vlaamse middenstanders en de Vlaamse ze moeten uitvinden ! »
C.V.P.-jongeren, ziet gij niet n d a t de se platteland rond Brussel waar de linksen
Nederlands kennen.
werknemers ondergaan. Zij laten liever miljarden
leiders van Uw partij verraad plegen ? Al- zeer zwak zijn. Te Brussel zelf zijn daarbij
Zij eisen met klem dat de bijkomende inspanning wegsmijten aan koolmijnen, die niets meer waard
de meerderheid van de C.V.P. kiezers Nederzijn in plaats van dat geld nuttig te besteden in les laat voorzien d a t in de komende verdie zij moetan leveren ah tweetaligcn zou vergoed
landssprekenden. De Franssprekenden kiestreken als Limburg, de Kempen. ZuidrVlaanderen, kiezingsstrijd de schoolkwestie en de daarworden.
zen in veel hoger percent links dan de VlaDe Volksunie steun! volledig deze eis niet alleen enz. waar jonge krachten aanwezig zijn om te wer- mee verbandhoudende kwestie van de ziel
van
het
kind,
volledig
a
a
n
bod
zullen
komingen. We mogen dus zonder enige overken.
Zij
hebben
liever
dat
de
boer
zwoegt
dag
en
voor de verkoopster, maar ook voor de duizenden andrijvig zeggen dat minstens 75% van de
nacht voor minder dan 15 frank per uur en ze heb- men. Wat of wie geeft U de verzekering
dere bedienden van het Brusselse, die gedwongen
C.V.P. stemmen Vlaamse stemmen zijn.
zijn tot tweetaligheid en dit dikwijls in vernederende ben liever dat onze jonge mensen urenlang de trein dat, van zohaast ze weer aan de m a c h t zijn
ze
de
ganse
zaak
niet
voor
een
ministerop
moeten
om
toch
maar
werk
te
vinden.
Maar
Welnu van de 10 kamerleden die de CV.
omstandigheden.
P. verkozen kreeg te Brussel zijn er 6 F r a n s Met een sterke politieke Vlaamse macht zou op onze \lamse mensen zijn het beu altijd hun rug ie portefeuille verkopen ? Wees er maar
zeer korte tijd een einde gesteld worden aan deze be- bukken en hun stem te vergqoien aan uitbuiters; van overtuigd. Zo gebeurt liet altijd bij sprekenden (Debucquoy volgde de overleden Vergels op) en van de 5 senatoren zijn
schamende toestand. Het is inderdaad enkel te wij- zij stellen zowel in de Kempen ds in Waasland, hen.
Het Vlaams programma dat Uw voorzit- er 3 Franssprekenden. De kamerlijst wordt
ten aan de untaire inrichting van België dat de in- zowel aan de kust als in Brabant vertrouwen in de
ter Lefevre U nu voorschotelt kon reeds aangevoerd door de Franstalige du Bus de
spanningen van Walen veel beter betaald zijn dan deze Volksunie , die ongerept is en strijdt voor het
vier
jaar geleden door zijn partij worden Wamaffe en de senaatlijst door de beruchte
recht
en
voor
de
welvaart
van
iedereen.
van de Vlamingen. De eersten leren maar één taal
verwezenlijkt;
zij verkoos echter op de Franstalige Struye, die met 102 gefusiljeéren krijgen de vetbetaalde posten; wij teren er twee
Na deze striemende aanklacht neon yonze alge^
Vlaamse Beweging verder te parasiteren. den de rekordhouder is van h e t aantal uitof meer en krijgen de kruimels die van de tafel vaUen. mene voorzitter. Meester Vander Eist het woord.
Wij laten ons door geen beloften meer gevoerde doodstraffen. Een prachtvoorbeeld
Zullen wij als knullen sterven door afzijdig te blijOveral in Vlaanderen grijpt iedereen naar de
paaien
! Ons besluit staat vast : de voor een Katoliek. Stond op die C.V.P. lijst
ven of zullen wij bijdragen tot onze welstand en deze
Volksunie ats naar een laatste redplank. Niet alleen
van onze kinderen door de politieke Vlaamse macht
ouderen komen weer tot ons, gelukkig omdat hun VOLKSUNIE heeft onze volledige steun ! ook de fameuze Herman niet uit Ronse,
500% frankiljon? En is een van die paar
oude, nationalistische droom niet ijdel blijkt te zijn, En wij zullen h e t winnen !
te helpen opbouwen ?
« Vlaamse » C.V.P. senatoren niet Van Hemaar ook de jongeren ontsnappen de ene na de PENSIOENBIJDRAGEN
melrijck die het onlangs nodig vond te verANDERLECHT
andere aan de giftige inspuitingen, welke hun seVoor de zelfstandigen die h u n pensioen klaren d a t er aan de Kongolese universiAangespoord door het uitzonderlijk sukses van de dert enkele jaren werden toegediend. Over gans
afdragen
is het geraadzaam h u n laatste teit t h a n s is niet zodanig dat hij er de n o vergadering in Vilvoorde, hebben enkele Anderlech- het land keren ze de unitaire partijen de rug toe,
storting te doen in 't begin van de m a a n d en waarvan de enige dochter nooit Nederomdat
zij
heel
goed
voelen
dat
deze
zonder
de
schertcnaars besloten in hun kanton ook een koniaktverwaarin ze verjaren. In geval ze in 't be- lands spreekt?
pe angel van de Volksunie nooit Vlaamse daden
gadering te beleggen.
gin
van de m a a n d verjaren dan zeker tien
Is h e t geen schande voor iemand die zich
De zeer talrijke simpatisanten uit het Anderlechtse, zullen willen stellen.
dagen voor de verjaardag. Wanneer ze Vlaamsgezind noemt op zo een lijst te staan
Na een overzicht van de vooruitgang die op
die bij gebrek aan tijd of terwille van andere omstanbinnen de vijftien dagen n a afbetaling
Daarbij komt nog d a t volgende verdigheden, niet aktief kunnen optreden, gelieven adres- enkele jaren tijd werd geboekt en waarvan de ge- hun stortingsbewijs van de post noch niet
kiezingen opnieuw de sektair St. Remy op
senlijsten op te maken van goedgezinden en deze aan slaagde vergadering in Vilvoorde weer eens het be- in handen hebben, moeten ze onmiddellijk
die lijst zal staan! En dan beweert Mr.
het sekretariaat over te maken. Dit betekent een uitersf wijs was, deed Meester Vander Eist een oproep tot aan de Kas waar ze gestort hebben gaan
Lindemans d a t hij die mensen gaat overallen
om
met
alle
mogelijke
middelen
bij
te
dragen
tot
nuttige hulp voor onze propagandisen en stelt hen in
reklameren. Die vertraging brengt moei- tuigen ! ! ! Zo er een hemel bestaat voor
de strijd, die zonder enige taijfel leiden zal tot de
staat de vergadering doeltreffend te organiseren.
lijkheden mede voor de belanghebbende
overwinning van de goede Vlaamse zaak. Na de die h u n pensioen moeten genieten, de on- argeloze onnozelaars, dan krijgt hij hem
zeker I
LOT
vergadering kregen wij de kans om met elkaar
dergetekende heeft het zelf ondervonden.
Mr. Lindemans had de vorige maal 6.358
Onze plakkers en kalkers waren alhier op ronde. kennis te maken en niet alleen de ouderen drongen
P.R. stemmen. Daarmee ging de Franstalige
Enkele kajotters onder leiding van hr. Pastoor orga- aan op een volgende vergadering, maar ook de
Nossent naar het parlement ! Zijn aktivinizeerden ook een tocht om onze piakbrieven af te geestdriftige jongeren staken de koppen bijeen om ASSE
teit thans is niet zodanig d a t hij er de noin
het
Vilvoordse
een
jongerenafdeling
te
stichten,
rukken. Maar zij kwamen te laat, want gans Lo. hm
Alle Assenaren kregen ons laatste blad in de bus dige duizenden zal bij winnen te meer daar
al kennis gemaakt met ons werk en wat meer is : terwijl de dames afspraken maakten, die een be- en, %'olgens onze plaatselijke propagandisten, waren
volgende maal tal van vroegere C.V.P. flalofte inhouden voor de toekomst.
wij komen nog terug.
de mensen aangenaam verrast door de rake, duidelijke
minganten Volksunie zullen kiezen.
Namens het bestuur worden al de plaatselijke taal, waarmee de » totentrekker » in zijn hemd werd
Zijn stemmen zullen dus eens te meer
AABSCHOT
medewerkers bedankt die adressen hebben bezorgd
gezet. Nu begrijpen zij ook waarom zovele jonge sodienen
om een Vlaamsvijandige F r a n t a l i Voor een abonnement, voor een lidmaat- en alzo hebben bijgedragen tot het welslagen van cialistische militanten hun partij beu zijn.
ge te kiezen. Zou hij dan niet best doen
deze
beloftevolle
bijeenkomst.
schap, voor alle inlichtingen over de Volkszich als kandidaat terug te trekken? Want
Als eerste behning werd ons toegezegd dat op
unie wend U tot onze popagandlst : R. Van
niet alleen gaan die stemmen verloren m a a r
ASSE
—
Belangstellenden
uit
Asse
en
ZONDAG 24 NOVEMBER 1957 in hetzelfde lokaal
den Bogaert, Stationstraat 39, Aarschot.
veel erger zij zullen andermaal dienen om
omgeving welke nadere inlichtingen
en op hetzelfde uur een vergadering M péiegd
vijanden van Vlaanderen in het zadel te
omtrent
De
Volksunie
zouden
verlanWOLVERTEM
worden, waar buiten Meester VANDER ELST ook
helpen ! !!
gen,
mogen
zich
gerust
wenden
tot
Ook in deze Vlaams-nationale burcht lazen de men- zijn simpatieke medestrijder WIM JORISSEN het
De Smedt Lodewijk, Steenweg op
Hoe is het toch mogelijk dergelijke argewoord zxtf. voeren. Geen enkele simpatisant mag
sen vol belangstelling ons laatste blad, dat van deur
Brussel 92, Asse (Tel. 52.G1.66).
loze politiek te voeren I Wordt dat soort
deze
buitenkans
missen.
tot deur rondgedragen werd. Velen onder hen hadden
« flaminganten » dan nooit wijzer ? Zij
Om zeker te zijn dat wij geen -enkele vriend
al een voorsmaakje gekregen dank zij ons pamflet
zijn
reeds de oorzaak dat men ons reeds 127
over de boeren, maar door dit blad konden ze nader voor deze vergadering vergeten uit te nodigen, wor- DE VOLKSUNIE STARTTE TE ASSE
jaar voor de zot houdt. Willen zij dan de
kennis nemen met de uitgebreide werking van te den onze propagandisten verzocht adressenlijsten te
Op 1 oktober j.1. hebben enkele vastbe- oorzaak blijven dat het nog zo lang zal
partij. De streek van Wolvertem, die reeds iedereen bezorgen op het algemeen sekretariaat.
raden
kerels te Asse een kern gevormd, die duren.
verraste bij de laatste verkiezingen, is vast besloten
BELANGRIJK
Laat de Volksunie er toch alles op zetIn al de gemeenten van het Vilvoordse kan ons in het gewest de Volksunie-gedachte zal ten om onze Vlaamse mensen voor te lichten
haar faam hoog te houden.
blad bekomen worden bij de dagbladhandelaars. verspreiden en doen ingang vinden.
Op de eerste kontaktvergadering werd zodat deze onbewuste helpers van onze ergLEUVEN
Onze txdrijke, trouwe abonnenien kunnen tot deze
ste vijanden de kous zodanig op de kop
Samen met Turnhout is het arrondissement Leuven suksesvolle verkoop verder bijdragen door-hun biad, een aktieplan opgemaakt en opdrachten
krijgen dat hen de lust vergaat hun n e na lezing, over te maken aan een vriend of een ken- gegeven. Ondertussen zijn de verschillende fast werk voort te zetten.
het jachtgebied, waar de socialisten alleen schijnen af
propagandisten
aan
't
werk
getogen.
Er
te rekenen te hebben met een tamme C.V.P. Zoals nis en er deze op te wijzen dat zij het blad regelIn de hoop dat U mijn briefje zal willen
werd besloten dat de kern in princiep om
de Volksunie echter in Limburg en elders in Vlaan- matig kunnen bekomen bij hun dagbladhandelaar.
plaatsen,
Achtend,
de maand zal vergaderen.
Op deze wijze wordt het goede zaad verder uitderen aüe gras voor de voeten van de linksen wegF.D. Schaarbeek
(K.Z.K.)
maait zo zal lij het ook in Leuven doen.
De eerste vruchten van stille, maar onverpoosde
werking zijn de talrijke abonnementen, die werden
geboekt.
Deze winter zullen de studenten bewijzen dat zij
de lessen uit het verleden begrijpen. Het is immers
aüeen Vlaams-Natiomde politieke macht, Me vroeger
de tegenstrevers gedwongen heeft om toegevingen te
doen. Deze macht aüeen kan, bij de grote gebeurtenissen, weeke op komst zijn, de redding brengen.

geworpen en steunen wij onze dagbladhandelaars.
Jonge V.O.S.

HALLE
Opvallend is het hoe verveeld de C.V.P.
zit m e t h e t verleden, zelfs de C.V.P.-jongeren weten er geen blijf mee en zouden
liefst over alles de spons vagen (voor zover h e t h u n eigen verleden betreft). Over
amnestie zijn ze natuurlijk niet te spreken, hier telt zelfs de kristelijke n a a s t e n liefde niet.
VILVOORDE
Debittere nederlaag die wij Vlamingen
Onze eerste kontaktvergadering was een sukses opliepen in de schoolstrijd, ligt ons zwaar,
over heel de lijn. Vrienden uit gans het gewest
te meer daar h e t de C.V.P.-bonzen zelf
waren talrijk opgekomen en werden simpatiek ont- waren die de laffelijke aftocht bliezen en
hun eigen wachtwoorden saboteerden.
haald in ons gezellig lokaal.
In de (C.V.P.) « Gazet van Halle » wordt
Dr. Bouchery, onze arrondissementele voorzitter,
straalde dan ook toen hij het welkomwoord uit- er wekelijks met hel en duivel gedreigd t e sprak en het woord verleende aan kameraad Van gen diegenen die het zouden aandurven bij
de volgende verkiezingen de zogenaamde
Malderen.
Wat elke Vlaming, die niet met de ogen toe over katholieke eenheid te verbreken. Ons, kiede aarde loopt, weet en voelt dat heeft deze spre- zers, wordt op onze ZWARE verantwoorker nog eens duidelijk gemaakt. De nationale par- delijkheid gewezen. Wanneer worden de
eens ter
tijen, die alle drie nochtans de meeste stemmen C.V.P.-volksvertegenwoordiger.s

Antwerpen - Doorbraakfeesten
ZONDAG 27 OKTOBER 1957
te 15 uur
Dirigenten : Renaat Veremans, Armand Preud'homme, J a n Brauns
Deklamator : A. Van der Plaetse, Koperensemble, vendeliers,
muziekkapellen.
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