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Op grove taigens steetr het niet
In « Het Weekblad der Vlaamse Ardennen » verscheen een artikel van volksvertegenwoordiger J a n Verroken dat een
aanval in regel is op de Volksunie. Alhoewel verschenen in een plaatselijk weekblad kunnen we deze aanval niet onbeantwoord laten, omdat hier een a a n t a l
argumenten naar voor gebracht worden die
wij nog dikwijls zullen te horen krijgen en
die dus maar best eens grondig weerlegd
worden.
J a n Verroken is een van de zeldzame
C-V-P.- volksvertegenwoordigers voor wie
wij nog een zekere simpatie voelden omdat wij hem beschouwden als een eerlijke
vlaamsgezinde. Het spijt ons dan ook te
moet«n vaststellen dal hij zich alvast
« unfair » aanstelt en er niet voor terugschrikt grove onwaarheden te schrijven
om de Volksunie toch maar t« kunnen
treffen. Denk niet dat wij overdrijven :
het is niet door de schuld van de C.V.P.
zelf. maar het is door de mede-schuld van
de Volksunie dat de l\omogenen in 1954
een daverende nederlaag opliepen en een
linkse regering mogelijk werd ! Alsof
net niet iast«taat dat de C."V.P. in 1CS4 in
totaal 233.200 stemmen minder behaalde
voor de Kamer als in 1950, terwijl er
217.679 geldige stemmen meer uitgebracht
werden in 1954. zodat de totale verschuiving 450.879 stemmen bedroeg !

als partij nog niet in 1954 ! Het indienen
van lijsten was toen een improvisatie en
op deze lijsten stonden toen ook kandidaten van het Boerenfront en de Middenstand. Doch al deze kandidaten hadden
het kiesprogramma onderschreven dat in
Vlaams opzicht heel wat meer te betekenen had dan het C.V.P.-programma ! En
welke rabiate franskiljons staan er niet
op de C.V.P.-lijsten l ! Heeft J a n Verroken in 1949 en 1950 niet telkens ACHTER de aartsfranskiljon Herman gestaan?
In 1949 dienden de stemmen der vlaamsgezinden die Verroken ronselde om Herman n a a r het parlement te sturen.
Verroken mag trouwens gerust zijn dat
de lijsten van de Volksunie in 1958 stukken beter zullen zijn dan in 1954. Wij hebben niet geslapen zaals de C.V.P. maar
hard gewerkt. Verroken weet ook wel hoe
zwak hij staat met zijn verdediging van de
C.V.P. Hij zoekt een achterpoortje door
aan te bevelen te stemmen voor de
vlaamsgezinde op de C.V.P. lijst. Welnu
dit is in onze ogen bedrog. Want deze
Vlaamsgezinde op de C.V.P lijsf (wellicht
staat hij daarbij nog op een onverkiesbare plaats en profiteert een ander van zijn

groter dienst bewijzen door de waarheid
bekend te maken. Wat hebben wij aan
Vlaamsgezinde C.V.P.-ers die binnenskamers uiting geven aan hun opgekropte
wrevel, aan hun machteloze opstandigheid, maar die telkens weer de nek bukken als 't er op aankomt.
Heeft
volksvertegenwoordiger
Albert
Vandenberghe de moed gehad het wetsvoorstel tot verbetering van de taalwet op
hfct onderwijs dat hij op zak droeg in te
dienen? Neen! Hij mocht niet van de partij
Heeft volksvertegenwoordiger J a n Verroken het wetsvoorstel lot amnestieverlening voor de Vlamingen dat hij op zak
droeg durven indienen ? Neen ! Hij mocht
niet van de partij
Heeft volksvertegenwoordiger J a n Verroken het amnestie-wetsvoorstel van Herman Wagemans mee o n d e r t e k e n d ? Neen!
Hij mocht niet. .
Toen de homogene C.V.P.-regering aan
het bewind was met een meerderheid van
twee stemmen werden er onder al die
Vlaa'tt»g«3ilde C.V.P.-voiKsvert<:genwoordigers GEEN TWEE s;e\onden die de moed

Het is*dus zo klaar als pompwater dat
het niet de 114.000 stemmen behaald door
de C.V.V. zijn die de balans naar de linksen hebben doen overhellen. De waarheid
is dat de C.V.P. door h a a r eigen laksheid,
door haar eigen fouten in 1954 een vreselijke nederlaag opgelopen heeft en bewezen heeft de linkse vooruitgang niet te
kunnen tegenhouden. Toch beweert Verroken dat de Unie « hiervoor wellicht een
speciale melding (zal) krijgen in annalen
van diezelfde loge? In vette letters schrijft
Verroken, zonder blikken of blozen. «MET
(iü.000 STEMMEN MEER IN O.-VLAANDEREN ALLEEN WINT DE SCHEURLIJST
NOG GEEN VERKOZENE BIJ».
Welnu in 1954 behaalde de C.V.V. in
Oost-Vlaanderen 26.363 stemmen
daar
waar de laatste zetel in deze provincie
toegekend werd op basis van 22.523 stemmen. De C.V.V. had dus in 1954 reeds
stemmen TEVEEL voor een gekozene, doch
behaalde het kworum niet. Gans het probleem bestaat er in te Aalst of te GentEeklo het kworum te behalen. In 1954
waren hiervoor 6.830 stemmen te kort te
Aalst en 7.030 te Gent. Met de aangroei der
bevolking zal het kworum in 1958 wat hoger liggen, maar het aantal kiezers stijgt
ook. Het is dus duidelijk dat er geen 60.000
stemmen meer nodig zijn, maar slechts
een 7.000 a 8.000 te Aalst of te Gent om
een verkozene te hebben.
Verroken maakt veel kabaal rondom de
naam van de Bethune SuUy die in 1954
op de lijst van de C.V.V. stond te Aalst.
Deze was toen de kandidaat van het Boerenfront. Inderdaad bestond de Volksunie

ti ? i

T

'

. HET REGERINGSPLAN OM DE FINANCIEN ^- EEP VLOT TE BRENGEN
L.ebaert- Zie Aziel als «e hem hier aan die stille hoek overvallen kraai, er geen haan over.

voorkeurstemmen — en dan is het bedrog
volledig), is machteloos, hij is de gevangene van de partij, van de partijbonzen.
Hij mag op de lijst staan om de stemmen
op te vangen van de Vlaamsgezinden, hij
mag hard werken, hij mag zelfs nu en
dan een eigen opinie hebben ,. maar op
het beslissend ogenblik moet hij de partijtucht aanvaarden, moet hij zijn overtuiging op zak steken, zijn geweten geweld aandoen en de partijbonzen gehoorzamen. Dat weet J a n Verroken beter dan
wie ook en hij zou de Vlaamse zaak een
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hadden om de regering te dwingen, te
verplichten iets te doen voor Vlaanderen...
De Walen, die schrikten niet terug voor
chantage... De Vlaamsgezinden waren
mak en braaf.
Gij wist, J a n Verroken, wat er te Ronse
en op de taalgrens gebeurd was met de
talentelling. Waarom werd deze vervalste
talentelling niet nietig verklaard ?
De C.V.P.-regering heeft aan de linkse
regering de gelegenheid geboden om deze
vervalste talentelling te publiceren. Omdat er geen twee Vlaamse volksvertegenwoordigers opgestaan zijn in het pai-lement om eenvoudig te eisen dat recht zou
geschieden.
Dat is de treurige werkelijkheid.
Wie is de Vlaamsgezinde C.V.P.-er die
de moed heeft ons openlijk het schandaal
aan te klagen van de vertegenwoordiging
m de partijleiding, waar 30 p.c. Waalse leden evenveel vertegenwoordigers hebben
als 70 p.c. Vlaamse leden om er samen
met de franskiljons uit Vlaanderen de
meerderheid te vormen ?
(lees door op blz 6)
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Regeringszweer
barst open
GOOCHELAARS
VALLEN UIT HUN ROL
/ / p / f^aal mcl de regering Van Ackei
lav kvaad miar erger. Vav het begiv
ai aan hebben we ge-waarschnuwd
tegen
de kwdkzdversploeg
die het bewind in
v'/^
Ucsc regering doet mets
anders
iUiH bakkesprongen
maken.
Van hel
bcg.u „I hevil V,iu Acker en zijn regeliiigsploefi f'i't er op aamrelegd de minder politiek georiënteerde
gewone man te
overblufjcu
dooi schijnbare aktiviteit.
In
werkelijkheid
worden de miljarden
meerinkomsten
(van .7? maart '54 tot 31
miiart '57 ste^i n de inkomsten
van de
lichlsti-eekse
bclastmgen
met 4,5 milind en die vav de onrerhtsiieekse
behistin^in
met il miljard het zij onder"(lieideliik nut 15% rn mei 30%)
verkwist aan de weiniq produktieve
wereldlcntoonstenini> die volgens de laatste cijUis aan het land 12 miljard kost.
Dat
de C.l .7^ tol die
wereldtentoonstelling
besloten
heeft is een geringe
veront•^clnildioing. \'iemand
heejt de linkje reoeiing verplicht de C . I ' . P .
stommiteilen
te laten voliren door linkse
dwaasheden.
Dooi deze Vei hoogde inkomsten had de
ivoeriiifi eindelijk een begin kunnen maken met de industrialisatie
van
Vlaanderen, idee die de socialisten toch dierhaar r.ou moeten -^n. Zij had de belasimgsduik
kunnen verminderen,
wat de
liberalen toch wensten? Zij had een degelijke landbouwpolitiek
kunnen
voeren
en iels kunnen doen voor de
bedienden,
y^iets van dit alles werd gedaan.
Alleen
de Waalse en Brusselse zware
industrie
kree^
een helasthigsvtrmindering
die
volgens de \ e get ing di-ic miljard
bedraagt, maar die volgetis sommige
statistieken tot 7 miljaidzou
oplopen!

Thans heejt de regering
voor meer
dan twee miljard te veel opgehaald op de
Xationale Bank. Als de beheerraad
van
die bank dit aan Van Acker
meedeelt
IS de eeiste reaktie van-deze Brugse
Tito
die direkteur willen afzetten. Het is pa^
wanneer hij hooii dat de beheerraad van
de Nationale Bank eensgezind achter de
direkteui staat dat hij inbindt. Het zijn
hfer geen gewone
postbedienden
die
Achtel met de snoi maar kan
buitengooien !
(lees door op blz 6)
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vroegen haar immers de verwezenlijkingen op llaams gebeid te vergelijken
voor de oorlop met de uversche^^rdheid)>

Kerkelijkheid en politiek
E. Reigrotski publiceerde een studie
over de sociale bindingen 'in de Duitse
bondsrepubliek. (Soziale
Verjlechtungen
in der Bundesrepublik. Elemente des sozialen Teilnahme in Kirche, Politik, Organisationen ^md Freizeit — Tubingen
1956)- Zijn onderzoekingen sloegen op
ongeveer een 4'-000 personen uit alle lagen van de bevolking. Interessant is de
aanhankelijkheid van personen aan geloof in verhouding tot de politieke partij
van hun voorkeur. In de C.D.U. zijn
63 p.c. Katolieken en 35 p.c. Evangelisch-Protestants.
(In ons land zijn de
protestanten — grotendeels...
liberalen.
Wat een aantrekkingskracht de -C.V.P.
toch heeft, zij die Adenauer tot voorbeeld ii'illen nemen !). In de Socialistische Partij vinden we 38 p.c. die zich
Katoliek noemen en 55 p.c- evangelisten.
Bij de liberalen zijn er 69 p.c. evangelisch tegen 28 p.c. Katoliek. In de kleinere partijen zijn er gemiddeld 55 p.c.
Katolieken.

O

I\\ILII -.C op dan zien we dat er ongeunie flink zal vooruitgaan weet ook iedereen — en zeker Jantje met de pijp — veer 30.000 stemmen dienen gewonnen
dal wij het kworuni halen te Gent, Ecklo voor zes zetels. Natxiurlijk moeten dan
voornamelijk de
basisarrondissementen
of Aaht wat een aanwinst van een zebewerkt
waar
hel
kworum
in het bereik
ven duizend stemmen geldt en ons
Iwee zetels geeft voor
Oost-Vlaanderen. ligt. Denkt Verroken dat we zo dom zijn
Dan moeten de andere arrondissemen- dat niet te doen !
ten nog niet zoheel veel
bijwinnen.
Schepene De Weerdt tegen Leynen
Daarom zijn ook de stemmen van Oudenaarde-Ronse van belang. Van die enMet simpatie volgen we het debat van
kele stemmen kan onze tweede kamer- de schepene van Mortsel tegen d Hel
rn eerste senatorszeiel afhangen. Overi- Belang van L{mb%irg » en Hubert Leygens zal jantje zeker zijn zetel houden nen. tliibeit wil iynmers de vrede in hel
veivnits er in zijn arrondissement twee Bcl.^'sch huishoude^i bewaren door de
C-\'.P.-ers gekozen zijn waarvan Jantje Walen ecu parlementaire zetel van de
de eerste is. Hij moet zich dus maar l'lamingen len geschenke te geven. Zou
ni^t ongerust maken... De senaatszetel Hubert toch wülen minister worden en
zal in Oost-Vlaanderen nog gemakkelij- ij.l hij op een goed blaadje komen bij
ker veroverd worden vermits Aalst en Walen en fmnskiljons ? Klaarblijkelijk.
Oudenaarde-Ronse
samengaan en het Xu er zijn al grotere idioten als hij mikworum maar even hoog ligt als voor de nister geworden. Hij heeft dus ook zipi
kans
Met de eenheid van de Katolieken is Kamer.
l), Luin weet zich inderdaad aanvaardhet dus ook in Duitsland al maar slecht
Waar Jantje de hoofdvogel afschiet is baar te maken. Hel is de eerste maal
gesteld l
waar hij de geschiedenis er bij sleur-t. niet dat Hubert zijn huüi naar de wind
<( Moeten wij dan altijd wevers en vol- hangt. Hij is immers niet minder dan een
ders blijven » schrijft Jantje. Nu werd oud-scheurmaker want Hubert is een
Artevelde inderdaad vermoord door de oud-rexistisch journalist. Dat hij thans
volders. Artevelde
verdedigde
echter hel onrecht tegenover Vlaanderen wil
een zelfstandige politiek tegen de aan- bestendigen moet n\emand verwonderen.
hangers van Frankrijk. In de huidige Dal is immers sinds 127 jaar de geest
terminologie zouden we zeggen een in de C.V.P. en hel kost Hubert toch
]^laams Nationale politiek.
ni h ! Het meest verwonderlijke in dit
Machtsmi^ruik
Onze
tegenstanders,
linksen
en i^jval is dal schepene De Weerdt zijn
In een demokratie dient men de amb- C.V.P., hebben echter in België altijd leo.iccv. ernstig schijnt te verded^en en
ten te verdedigen met als maatstaf de be- de verfransingspolitiek gesteund en Jan- r'r.l hij tocii in de C.V.P. blijft. De man
kwaamheid. Daar kijken de socialisten al tje Verroken heeft altijd — moge hij nog 'unct toch weten dat Vlaamsgezind en
evenmin naar als de C.V.P.
Integendeel, goede bedoelinggen hebben — de partij- i'.l'.P. uu eenmaal niet samengaat. AlNu was de l'u.ns loch niet wanneer men spreekt van
bekwaamheid of geen bekwaaynheid, als lijn en lucht gevolgd.
C.V.P.
er
toch
in
1944
ook
wel bij — verwezenlijkingen !
men maar links is krijgt men elk ambt
en
hoe
!
—
om
de
Vlaams
Nationalisten
toegewezen. De B.S.P. is de partij voor
profiteurs en arrivisten. En de eigen er achter te draaien en hun kri^telijke
kinderen worden niet slecht bediend. We aezinnen Ie verwoesten. Of niet Jan ?

hadden gehoopt Spaak voorgoed kwijt te
zijn. De dikke man heeft echter nog een
zoon. Die werd thans aangesteld als adjunkt-direkteur bij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal waar het om
verscheidene honderdduizenden per jaar
gaat- Zoals men ziet, tglent is aangeboren !
In die omstandigheden kan men begrijpen dat Van Acker niet wenste ten
achter te blijven. Zijn zoon, die hij reeds
vrijgesteld had van militaire dienstplicht,
was wel gezond genoeg om arrondissementskommissaris te worden en kan zelfs
kumuleren want de jongen is thans ook
nog kidtureel adviseur van de Wereldtentoonsteüéig
erbij geworden.
Zou
overwerk dan niet slecht zijn voor zijn
gezondheid ?
Nu de geneeskundige kosten kan hij
dan wel betalen want ook die job wordt
aardig wat betaald. Doe voort Achiel l
Men zal je leren kennen.
AU Jantje Verroken vertelt
Ook in de streek van Oudenaarde en
Ronse werkt de Volkuniepropaganda de
CVP.
klaarblijkelijk op de zenuwen
want thans begint zelf Jantje Verroken
zijn kapel te verdedigen. Tot daartoe.
Maar dat Jantje demagogische en leu'genachtige titels gebruikt, vinden we
nogal kras voor een goed kristen. <( Met
60.000 stemmen winst haalt de Volksunie nog geen zetel in Oost-Vlaanderew>
schrijft Jantje. Dus met min of meer
26.000 plus 60.000 of min of meer
86.000 stemmen halen we volgens hem
geen zetel ! Iedereen die op de hoogte
is van verkiez-^igen zal vlug berekend
hebben dat de Volksunie op die wijze
dicht bij de vierde kamerzetel is en bij
de tweede voor de senaat. De waarheid
is dat we nog enkele duizenden stemmen
mogen verliezen zo we het kworum maar
halen voor Gent oj Aalst. En verm^^s
het kleinste kind en ook de meest overtuigde C.V.P.-kiezer weet dat de Volks-

en de Maams Nationale partij en na de
oorlog met de « eenheid » en zonder de
Vlaams Nationale partij.
Het antwoord ? De stilte des grafs '
Wie zal hel niet begrijpen ?
Juicht Vlamingen juicht
£) IS iets veranderd m de C.V.P.
Juicht, Vlamingen juicht. « De Standaard » doet het ons kond.
Behogne
heeft ergens in Wallonië gezegd dat le
veel geld aan Brussel besteed wordt l
Is onze lezer nu nog niet overtuigd dal
ihans meer dan ooit alle u scheiirmakerij » uil den boze is ? Behogne heeft ei
niet bij gezegd waaraan dat vrijgekomen
geld za^ besleed worden. Zov deze
Wallingant Wallonië kunnen bedoeld
hebben ? Neen nietwaar, dal Is uitgesloten ! Hei moet dus Vlaanderen zijn !
l'lamingen, hel gaat thans veranderen,
KIEST
C.V.P. ! Zo ge te veel Volksunic kiesl zou het kiinnen zijn dat « De
Standaard » weldra geen Vlaamse grieven meer zou hebben om aan te klagen
vermits men uit schrik voor ons zal doen
(Vat men niet moei doen voor « De Standaard » waarvan men niets te vrezen
heejt. Waar gaal die C.V.P.-krant
dan
van bestaan ?

Vervelende Volksunie
jantje Verroken bekent dat de C.V.P.
verveeld zit met ons argument dat een
goede 30-000 stenunen winst ons 5 zetels
zal doen biJ7t'innen. Hij probeert ons
vooi leugenaars af te schilderen !

Wordt Demany door De Standaard
Ziehier de cijfers • Tongeren - Maas- betaald?
eik dient 4.000 stemmen bij te winnen,
Sinds een paar weken geurt « De
dan mag Hasselt - St. Truiden er nog
Standaard
» met het feit dat Demany in
2.500 verliezen. (Zo Hasselt - St. Trui((
Le
Peuple
» hen een crypto-Volksunie
den er 7.-500 bijwint mag Tongeren krant
genoemd
heeft. Zij wrijven zich in
Maaseik er circa 5.000 verliezen ! )
Limburg had 16.600 stemmen en met de handen van genoegen. Kunnen ze nu
19.000 stemmen ongeveer werd de laat- niet bewijzen aan het slinkend aantal lezers dat hen nog gelooft dal zij zo goed
ste zetel toegewezen.
zijn als de Volksunie !
Voor Brussel dienen er ongeveer
Het feit kan verklaard worden door6.000 stemmen bijgewonnen.
Aanvul- dat <( De Standaard » van wege de C.
lende stemmen waren er in Leuven en V.P- de taktiek opgelegd krijgt zoveel
mogelijk de Vlaams Natikmale gedachNhjvel nog te over.
te te verdedigen om dit lezerspubliek aan
l'oor de provincie Antwerpen brengt
te trekken en het dan te bewerken toch
een aanwinst van een 8.500
stemmen
C.V.P. te kiezen. Dat is inderdaad de
(in de drie arrondissementen samen !)
triestige rol die « De Standaard » dient
ons een tweede kamerzetel en een eerste te spelen. Daar houdt haar taak op want
senatorzetel. Te Antwerpen werd het verwezenlijkingen krijgt ze n\et.
kworum met meer dan 4-000 stemmen
Onze propagandisten dienen de Stanoverschredendaardlezers daar overal op te wijzen zodat
Oost-Vlaander en moet het kworum weldra iedere Vlaams Nationalist geimuhalen te Gent-Eekloo
of Aalst. Dit niseerd is tegen haar gift.
vergt ongeveer 7.000 stemmen winst
Zou Demany die taktiek niet doorOp een van die twee plaatsen het kwo- zien ? Misschien, maar erg snugger is
rum bereikt dienen de andere vier ar- hij dan niet !
rondissementen
samen slechts
10.000
De bewering van Demany komt u De
stemmen b!ij te winnen voor iwee kaStandaard » echter zo goed van pas dat
mer- en een senatorszetel. Voor een kamen zich afvraagt of het geen doorgemerzetel moeten we, buiten het kworum stoken kaart is en die vent van haar een
in een arrondissement,
slechts 8-000 flink geschenk gekregen t.eeft. Alleen de
stemmen halen in de andere arrondisse- bekende gier^heid van De .Smaele kan
menten samen .
ons daaraan doen twijfelen. Maar de C.
In West-Vlaanderen dienen ongeveer WP.-er Fosty heeft misschien wel zijn
onder de arm genomen?
11.000 stemmen bijgewonnen te Roe- B.S.P.-vriend
Ondertussen
zullen onze lezers opgeselare - Tielt of Veurne - Diksmuide Oostende. Ook dan weer mogen in de merkt hebben dat « De Standaard » op
andere arrondissementen nog duhenden onze uitdaging van vorig nummer niet
l}ccft durven en kunnen antwoorden. We
<;iemm?n verloren gaan.

De pin up boy uit de mode !
De politiek kent haar snobs net zoals
het danspubliek die kent. Voor dit laatste was eersl de rock and roll mode en
nadien de callipso, die men thans ook
reeds moe wordt. Nadat Napoleon Devèze als pin up boy tol op de draad versleten geraakte, moesten de liberalen
dringend it'fli nieuws hebben. Ze kregen
Vanoudenhove. Zijn mode schijnt echter
niet zo lang te duren. Met de afbraak
van een gedeelte van de Brusselse vi(idukt verliest zijn verschijning alle glans
en begint hij reeds de spotlust op te wekken. Is een degelijke
persoonlijkheid
met als grondslag de liberale gedachte
nog denkbaar ? Hel zou paradoksaal geweest zijn en wij althans geloofden dit
niyt. We hebben ons niel bedrogen.
Kitsch gaat een tijd mee en verdwijnt
dan onder hel misprijzen.
Moet de kleine man het doen ?
Méé) dan een jaar geleden, in « De
]'olksinne » van 2 juni '56, stelden wij
die vraag. Er kwam geen antwoord.
Maar het is gegaan als in de dwHibootoorlog. Deze week is plots een onderzeeër te Anderlecht boven water gekomen en heeft er een C.V.P.-voltreffer
—
torpedo afgevuurd op een onzer voortvarendste slagschepen. Zekere morgen
ging een « Volksunie » propagandist te
kommunie.
Een eerbiedwaardig, doorkristelijk mens, vermits hij priester U,
wachtte onze brave kameraad op bij de
uitgang van de kerk en bekladde zijn zo
pas geheiligd zieltje met volgende onzuiverheid :
« Jongen, ge moet ophouden met uw
propaganda voor de Volksunie- Ge
moogt di^ mannen niet steunen,
want
het zijn geen goei kristenen. Er zijn er
daaronder die leraai- zijn aan officiële
scholen. In plaats van zulks te doen hadden zij al lang hun ontslag bij die linksen
moeten indienen.»
Maar Ons Heer huitsde klaarblijkelijk
nog in onze makker zijn zieltje,
want
kalmpjes-aan heefl hij aan die voltreffer - torpedo - afschieter geantwoord :
« Mijnheer Pastoor, ik volg in geweten
de richtlijnen van de Paus, en ik geloof
dat ik in veilig gezelschap ben ».
Maar nu weten wij het loch, dat het
wél de kleine man is, die het moet doen,
want terwijl de grole-partijbonzen banketeren en naar Rusland, en Kongo, en
andere verre streken reizen in gezelschap
van de gehate linksen, zouden leraars,
onderwijzers, ministerie-bedienden, e. a.,
zichzelf op straat moeten smijten!
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NIEUWE ANTIVLAAMSE STREKEN IN KONGO

De drie stelsels door dit individu aan
de provinciale advizerende raden voorgelegd, luiden als volgt :
1) De Kongolezen kiezen tussen de tweede nationale taal (lees Nederlands) waarin niet wordt onderwezen, en een inlandse taal;
2) Ofwel kiezen ze als tweede verplichte taal een inlandse taal, deze waarin ondei-wezen wordt, één onzer nationale talen zijnde (lees Frans), en als derde de
andere nationale taal (lees Nederlands);
3) Het derde sisteem stelt voor, die van
• onze nationale talen, die niet als eerste
wordt aangeleerd (lees Nederlands), a P
verplicht op te leggen !
De raad der Oostprovinqie, hoctfdstad
Stanleystad. is met het onderzoek der
voorstellen begonnen. Zoals we verder zullen zien werden de drie ministeriële voorstellen voor advies, alle zonder stemming
verworpen !
In deze raad zetelen 65 leden : 4 bisschoppen, de diensthoofden van stad en
provincie, 15 Kongolese notabelen (zogezegde evolués of chefs uit de brousse) en
enkele planters of kolons. 42 leden waren
aanwezig.
De 15 aanwezige inlanders, hierin a a n g e b o o r d door een meerderheid talanken
verwierpen eenstemmig het aanleren van
een inlandse taal als verplichte tweede
taal.
De sistemen twee en drie ondergingen
hetzelfde lot, alleen « la première langue
nationale * (het Frans) werd zonder diskussie door Kongolezen en een meerderheid van blanken aangenomen.
Een vierde sisteem werd door deze raad,
met 31 op 42 aanwezige leden aangenomen als advies ; n a a s t het Frans zou nog
een verplichte taal in het middelbaar onderwijs worden aangeleerd, echter niet a
priori de tweede nationale taal (lees Nederlands) wel zou aan de Kongolese ouders de keuze worden gelaten tussen Nederlands en . . Engels ! De zeer civieke
keuze der niet minder civieke Walen heeft
dus in de Oostprovincie school gemaakt I
Tot dit advies wet wordt gemaakt,
zo denken de 31, blijft er ons tijd gehoeg
over om de Kongolezen tegen het Nederlands op te ruien ten voordele van hel
Engels !
Hoe werd er nu gestemd ?
Sisteem drie : het onderwijs wordt gegeven in een der nationale talen (lees
Frans) en de andere nationale taal (lees
Nederlands) wordt verplicht vak; werd
verw^orpen met 34 stemmen tegen 8. De
drie onthoudingen werden bij de tegenstemmers gevoegd. De vier bisschoppen,
leden van de raad, zijn geografische Vlamingen. Twee stuurden hun kat ! Van de
twee aanwezigen stemde alleen Mgr De
Wilde, dominikaan, voor het Nederlands
als verplichte tweede taal ! (Te onthouden bij gebeurlijke vraag om steun voor
de missies !) Mgr X, wiens n a a m we niet
meedelen (hij meent h e t goed met de
Vlamingen !) heeft zich onthouden. Hij
vond de kwestie te delikaat ! ' Een Pilatushouding dus !

BESCHOUWING OVER DE
STEMMING TE STAN
Voor ons Vlamingen is er vooruitgang in
vergelijking met de stemmingen in de
Kasai- en de Kivuprovincies. In deze raden kreeg de stelling, of het sisteem,
Frans en Nederlands verplicht, geen enkele stem. De stemming tegen het Nederlands van Mgr Pierard en de verontwaardiging bij de Vlamingen hierdoor verwekt,
heeft de hogere geestelijkheid van de
Oostprovincie even doen nadenken. Geen
enkele heeft tegen gestemd, mg^r onder
die besten onzer broeders ^ waren er
toch nog drie die het niet de moeite waard

EN

Onmiddellijk na het parlementair verlof
zal het parlement de verdragen betreffende Euratom en Euromarkt bespreken en
goedkeuren. Alhoewel de goedkeuring van
deze verdragen vrijwel zeker is en de bespreking vermoedelijk oppervlakkig en
kort zal zijn, wensen wij niettemin ons
standpunt bondig uiteen te zetten. Deze
verdragen hebben inderdaad een grote
draagwijdte en een grote betekenis. Het
is op zichzelf reeds bedenkelijk dat het
parlement alleen nog gekend wordt wanneer alles reeds lang, achter de schermen,
bedisseld is, om een louter formalistische
goedkeuring te hechten aan verdragen
waaraan praktisch toch niets meer k a n
gewijzigd worden. Het is een der verschijnselen die simptomatisch zijn voor de
machtsverschuiving van de wetgevende
macht n a a r de uitvoerende macht, met
daarbij een toenemende rol van machten
die geen politieke verantwoordelijkheid
dragen.

EUROMARKT

waar de partijen in feite de vertegenwoordigers aanduiden en de heren van de hoge
gezagslichamen in feite ontsnappen a a n
vonden voor het Nederlands als tweede
iedere demokratische kontrole of sanktie.
verplichte taal te komen getuigen !
Er moeten middelen en wegen gevonden
worden om een gevaarlijke ontwikkeling
De Kongolezen die in deze kwesties tode pas af te snijden en waarborgen te getaal onwetend zijn, hebben zich door de
ven. Er moet o.m. ruime openbaarheid gemeerderheid blanken laten beetnemen en
geven worden aan de beraadslagingen, de
bedriegen I
beslissingen, de uitgaven der Europese inZe hebben allen tegen een inlandse taal
stellingen.
Er moet een effektieve volksgestemd. De blanke meerderheid verlangkontrole
zijn,
met goedkeuring der uitgade niets liever, zolang de Kongolezen geen
ven.
algemene taal bezitten, wordt het zelfbeOnze houding tegenover de Europese inwust maken en h e t verpreiden van natiostellingen wordt ook grotelijks bepaald
nalistische opvattingen geremd.
door ons wantrouwen tegenover de BelgiEen Kongolees drukte er zijn verwondesche unitaire staat en zijn vertegenwoorring over uit dat de ene keer het woord
digers, voornamelijk juist op h e t gebied
Vlaams werd gebruikt en de andere keer de
van de buitenlandse politiek. Wij, Vlaminterm Nederlands. Een Brusselse kolon zei
gen, kunnen geen vertrouwen stellen in de
hem dat het Vlaams een kleine taal van
Belgische delegaties en vertegenwoordiBelgië was en het Nederlands de taal van
gers. De machtsverhoudingen in de Belgieen vreemd land n.1. Nederland ! De Konsche eenheidsstaat zijn ons te ongunstg,
golees scheen het nog niet te begrijpen !
vooral ook op financieel-ekonomisch geOnbetwistbaar wordt de parlementaire
Als stemmingmakerij zijn alle middelen demokratie geleidelijk m a a r zeker meer en bied.
goed, juist gelijk in Belgié.
meer uitgehold. De openbaarheid van het
Wij hebben geen enkele waarborg dat de
(lees door op blz 6)
staatsbeheer die het toezicht en de konbelangen van onze landbouw, van onze
Vlaamse verbruiksgoederenindustrle, van
onze Antwerpse haven, niet schaamteloos
opgeofferd worden aan de Waalse zware
industrie. Wij hebben geen enkele waarborg dat het industrieel onderontwikkeld
Vlaanderen niet eens te meer gaat geslachtofferd worden, op het altaar van zekere supra-nationale kapitalistische belangen, die schuil gaan achter een Europees kleedje.
Wij hebben het recht niet lichtzinnig
te zijn en ons te beroezen aan mooie woorden. Het is altijd gevaarlijk met grote h e ren kersen te eten en van een ware Europese geest is nog niet veel te bespeuren.
Overbodig te wijzen op de gevaren die
kleine volksgroepen zonder eigen publiekrechtelijke struktuur, zoals het Vlaamse
volk, bedreigen. Wij moeten niet rekenen
op de andere staten^ ook op Nederland
niet : zij kennen alleen de Belgische Staat
in zijn unitaire vorm.
Het is van wezenlijk belang dat de
struktuur van de Belgische Staat zou hervormd worden in federalistische zin, d a t
Vlaamse volksgemeenschap publiekrechER KOMT GEEN OORLOG .MEER DANK DE ATOOMBOMMEN.
telijke struktuur zou krijgen, erkend wor(Spaak bij de oprichting van de stichting Spaak voor de vrede)
den als kuituur- en belangengemeenschap,
Spaak • Kameraden door het uitvinden van dit helse vernieitgingstuij; hebben wc de eeuwige vrede aan
en zelf de verdediging van deze kultuur « n
de wereld geschonken.
deze belangen zou kunnen waarnemen.
trole der burgers-kiezers moet toelaten
Voor ons is de omvorming van de BelgiMOTIE
wordt meer en meer in het gedrang gesche
Staat EEN VOORAFG.AANDELUKE
Het Hoofdbestuur van de Volksunie bracht. In de nationale parlementen, alKWESTIE die onze houding tegenover de
vergaderd te Brussel op 12-10-1957, na
thans in ons parlement, wordt de openba- Europese initiatieven in grote m a t e t e bespreking van de politieke toestand :
re diskussie vervangen door een onwaarpaalt.
— Stelt de verspilzucht en het onver- dige vertoning : de meerderheid stemt
Wij zijn bereid groot te zien, m a a r niet
antwoord financieel beleid van de regezwijgend en tuchtvol al wat de regering om ons als onnozelaars de strop rond de
ring aan de kaak waardoor de Staat in voorstelt en de oppostie houdt propagannek te laten leggen. Wij willen eerst onze
een periode van hoogkonjunktuur en met
da-redevoeringen. De belangrijke besliseigen problemen oplossen, zolang wij dit
steeds stijgende fiskale inkomsten niettesingen vallen in geheime gremiums. Erger
nog kunnen.
min zware financiële moeilijkheden kent;
is het in de Europese instellingen, die
Waar de Belgische Staat zo bereidwillig
— Stelt vast dat de huidige rampspoewerkelijk een bedreiging vormen voor de
is om een gedeelte van zijn m a c h t af te
dige toestand grotendeels te wijten is aan demokratie, in de Westerse opvatting.
staan aan supra-nationale instellingen, is
onproduktieve uitgaven, zoals de bluf-weWij hebben het voorbeeld van de Eurohet onaanvaardbaar dat hij n a a r binnen,
reldtentoonstelling, waartoe door de voor- pese Gemeenschap voor Kolen en Staal
tegenover het Vlaamse volk, halsstarrig
malige C.V.P.-regering besloten werd en
voor ogen.
vasthoudt aan een verouderd staatsnatiodie de huidige regering de moed niet geZiedaar een gremium. omgeven door een nalisme en iedere machtsoverdracht weihad heeft af te gelasten, en de grootscheepprofiterende bureaukratie dat ontsnapt gert, zelfs op kultureel gebied.
se openbare werken waarvan alleen de
aan iedere doeltreffende kontrole van weOnze houding is een gemotiveerde onthoofdstad profiteert;
ge de kiezers. Af en toe vernemen we iets houding. In de gegeven omstandigheden
— Stelt vast dat de huidige toestand tot over de reusachtige vergoedingen die deze
een nog krassere achteruitstelling van het heren zichzelf toekennen, terwijl zij het zouden wij tegen de verdragen moeten
Vlaamse land dreigt te leiden door het af- aardse m a n n a rijkelijk laten neerdalen stemmen. Aan deze neen-stemming zou
gelasten van de schaarse openbare werken over hun talrijke beschermeUngen. Met de evenwel een betekenis kunnen gegeven
worden die onjuist is : wij zijn geen vijanin Vlaanderen, waaronder ekonomisch ten uitbreiding van de Europese instellingen
volle verantwoorde zoals de vergroting der gaat het niet beteren, maar erger wor- den van een gezonde Europa-politiek.
Antwerpse haven en de verbinding Antwer- den. De macht van deze instellingen neemt Daarom is het beter dat wij onze houding
toelichten.
pen-Roergebied ;
toe en ons lot zal grotelijks in hun h a n Dit gezegd zijnde en in het bewustzijn
— Protesteert tegen het ongehoord feit den Hggen (1).
dat wij de gang van zaken niet zullen tedat de Staat in gebreke blijft zijn persoDeze nefaste ontwikkeling wordt niet geneel en zijn schuldeisers tijdig te betalen; remd, doch veeleer in de h a n d gewerkt genhouden achten wij het onze plicht te
wijst er op dat o.m. de aannemers van door de partijbonzen die voor zich zelf, waarschuwen tegen het schandelijk in geopenbare werken niet betaald worden hun naastbestaanden, h u n vrienden het breke blijven van de regering wat betreft
(daar waar zij zelf de R.M.Z. moeten be- beloofde land ontwaren, waar er kan ge- de voorbereidende maatregelen die noodtalen onder bedreiging met boete en 12 p.c. profiteerd worden zonder zich te moeten zakelijk zijn om de schok op te vangen.
nalatigheidsintrest ! ) ; dat de apotekers bekommeren om interpellaties of verkie- Het kan een ramp worden voor bepaalde
takken van onze ekonomie en we denken
maanden lang wachten op betahng; dat zingen.
daarbij vooral ook aan onze landbouw. Het
de pensioenen voor zelfstandigen aan een
In princiep zijn wij niet gekant tegen ontbreken van een echte landbouwpohtiek
groot deel der rechthebbenden niet uitbeeen
Europese eenmakingspolitiek : wij stelt onze landbouwers in een mindertaald worden;
zien wel in dat in vele opzichten Europa waardige positie ten overstaan van de a n — Protesteert met klem tegen het te klein is om verdeeld te blijven. Doch
schandaal van de verhoging der onrecht- wij zijn niet te vinden voor een Europese dere landen met een aktieve landbouwpostreekse belastingen, die onvermijdelijk eenmakingspolitiek tegen elke prijs. Er litiek. De Vlaamse ekonomie is politiek oneen stijging der levensduurte voor gevolg zijn zekere waarden die aan het leven zin mondig. Het is opvallend hoe de Waalse
moet hebben en waardoor de gewone man en betekenis geven die wij niet over boord gekozenen eensgezind in de bres springen
het hardst getroffen wordt; kan niet a a n - wensen te gooien, ook niet voor een pro- telkens het er op aan komt een of ander,
vaarden dat de belastingsdruk, die reeds blematisch bord linsensoep of verhoogde zelfs lokaal, Waals ekonomisch belang te
verdedigen. En dan zijn er buiten het paroverdreven zwaar is, vooral voor de mid- levensstandaard.
lement nog andere, uiterst invloedrijke
denstanders, nog zou verzwaard worden;
In de eerste plaats ons eigen volksbe- machten die waken over de groot-kapita— Besluit dat de regering Van Acker de staan en onze eigen kuituur.
listische belangen die hoofdzakelijk in de
regering is van de sociale achteruitgang
Maar ook ons staatsbestel : demokratie
door de steeds stijgende levensduurte in de betekenis van onze oude Nederland- Waalse zware industrie geïnvesteerd zijn.
waardoor de koopkracht der wedden en lo- se traditie van toezicht en kontrole van Daartegenover is de passiviteit der Vlaamnen steeds maar vermindert; dat zij de het volk op het staatsbeheer, in de eerste se gekozenen godgeklaagd !
Wat zal het dan zijn op supra-nationaal
regering is van het financieel wanbeheer; plaats de staatsfinancies.
plan ? Wanneer er slachtoffers moeten
— Spreekt zich uit voor onmiddellijke
Wij zien zeer duidelijk het gevaar in :
ontbinding van het parlement en raad- een doeltreffend toezicht en medezegging- vallen dan weten we wel waar die zullen
gevonden worden.
pleging van het kiezerskorps.
schap van het volk wordt onmogeUjk,
(lees door op blz 6)

Hogere geestelijkheid doet duchtig mee
Drie sistemen zijn vooropgezet door minister Buisseret betreffend het verplicht
aanleren van een tweede taal in h e t middelbaar onderwijs voor Kongolezen. "Wat
deze minister aangaat we hadden iets te
vroeg gejuicht bij het uitvaardigen van
zijn taaidekreten van toepassing in het
gerecht ! Meneer Buisseret heeft zich nog
eens gedragen, als een schijnheilige t n
valsspelende Waal. Hij wil het Nederlands
« zijn plaats » geven in het gerecht ! Voor
hij zijn dekreten uitvaardigt, benoemt hij
echter inderhaast te Leopoldstad zeven
nederlandsonkundige magistraten, waarvan vier zijn gekend als bot weigerend de
geldigheid van een in 't Nederlands uitgesproken vonnis te erkennen !

EURATOM
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Mr. Fr. VAN DER ELST

De Polilieke Partijen en de Vlaamse Beweging
in.
Wat eist het Vlaamse volksbelang ? Wat
is het doel van de Vlaamse Beweging ?
Dit is een voorafgaandelijke vraag die van
groot belang is voor het oplossen van ons
vraagstuk. Wanneer het de bedoeling zou
zijn van de inrichters dezer studieweek —
maar dat geloof ik niet — de Vlaamse
kwestie te reduceren tot een loutere taalkwestie dan zou ik al dadelijk moeten protesteren dat ik niet akkoord ga. Ik a a n vaard niet dat men de Vlaamse Beweging
verminkt tot een taalbeweging zonder
meer, zonder diepere inhoud en betekenis.
Ik zie de Vlaamse Beweging in het licht
van de grote nationalistische gedachtenstroming in de wereld, ik zie h a a r oorsprong en h a a r ontwikkeling in samenhang met de nationaliteitenbewegingen in
Europa en in de ganse wereld, ik erken in
h a a r een nationale beweging. Voor mij is
de Vlaamse kwestie meer dan een kwestie
van taalgebruik in h e t openbaar leven,
voor mij is zij een volwaardige nationale
kwestie en omvat zij als dusdanig alle levensproblemen van onze volksgemeenschap, niet alleen een taalprobleem, maar
politieke, sociale, ekonomische, demografische, kulturele problemen.
Nu wil ik wel toegeven dat mijn zienswjjze niet de enig mogelijke is: wanneer
wij de geschiedenis van de Vlaamse Beweging ondervragen n a a r de diepere zin en
betekenis en h e t uiteindelijk doel dezer
beweging komen wij tot de vaststelling dat
er vanaf de oorsprong eigenlijk twee
Vlaamse Bewegingen geweest zijn of dat
er in feite twee onderscheiden stromingen
geweest zijn in de schoot van de Vlaamse
Beweging, ook al zijn de enkelingen zich
daarvan niet altijd bewust geweest en al
hebben velen nooit klaar gezien, nooit
juist geweten waar zij stonden en waar
zij naartoe wilden.

vaartstaat. De houding der verschillende
partijen ten overstaan van de Vlaamse
taalbeweging is, onder de druk der omstandigheden en voornamelijk sedert de
invoering van het algemeen stemrecht, in
gunstige zin geëvolueerd. Geen enkele partij kan zich nog de weelde veroorloven
opsnlijk tegen de taalwetgeving op te treden, al blijven er in de schoot van de p a r tijen nog steeds kernen van verzet die in
bedwang moeten gehouden worden. De
taalwetten zijn niet overbodig geworden,
zij vormen nog steeds de onontbeerlijke
dijk die ons volk moet beschermen tegen
franse overstroming. Deze dijk is nog
steeds bedreigd en kan nog begeven: hij
wordt ondermijnd door het gemis aan
Vlaams-nationaal bewustzijn en door een
voortdurende
verfransingsdruk
aangevochten.
Zoals de heer Lode Craeybeckx in een
rede voor het Vlaams Pleitgenootschap te
Brussel voor enkele jaren vaststelde biedt
het huidig taaistatuut geen blijvende oplossing: de feitelijke franstaligheid op het
hoogste vlak plaatst de Vlamingen in een
minderwaardige positie. Ten overstaan
van de weigering der Walen Nederlands
te leren staat men hier voor een onoplosbaar vraagstuk in de belgische eenheidsstaat. De taalbeweging heeft h a a r einddoel niet bereikt.

Aan de ene k a n t werd de Vlaamse Beweging beschouwd als een taalbeweging strevend n a a r h e t herstel van de door het
systeem van 1830 miskende rechten van de
Nederlandse (voor sommigen : Vlaamse)
taal in België.

Deze stroming liep overigens gedeeltelijk samen met een stroming van gans andere oorsprong en die we zouden kunnen
betitelen « de stroming houd ze dom, houd
ze braaf ». Deze was er op gericht het
Vlaamse volk af te zonderen van de moderne gedachtenstromingen door h e t op te
sluiten in zijn dialekten. De kennis van
het Frans, doch ook v a n h e t Nederlands
werd als een gevaar beschouwd voor de
godsdienst en de zeden !
Aanvankelijk gingen de taaleisen niet
verder dan de gelijkstelling van het Frans
en h e t Nederlands In het Vlaamse land,
met stilzwijgende erkenning van de eentaligheid van Wallonië en van h e t F r a n s
als staatstaal op het hoogste vlak. Geleidelijk is men verder geëvolueerd n a a r de
eis van de absolute gelijkstelling van beide
talen, doel dat nooit bereikt werd. Naast de
eentaligheid in Vlaanderen en Wallonië
blijft immers de tweetaligheid op h e t
hoogste vlak in feite franstaligheid.
Aan de andere k a n t echter leeft in de
Vlaamse Beweging vanaf hare oorsprong
het volksnationalistisch princiep, de overtuiging, dat de Nederlandssprekenden (of
de Vlamingen, zoals zij spoedig zullen genoemd worden) een volksgroep vormen,
een nationaliteit, die als dusdanig, in min
of meer eng verband met de taal- en volksgenoten In h e t Noorden eigen wezen en
en eigen taaikarakter bezit, uitgedrukt
in een kultuur. Dit streven n a a r de bevestiging en de ontplooiing van een eigen
volksnationalteit, dit nationalisme m a n i festeerde zich eerst als overwegend een
taaivraagstuk (de redding van de taal
scheen h e t eerste en noodzakelijkste gebod); h e t groeide uit tot een kultureel
vraagstuk in de ruimste zin van h e t woord;
h e t zocht eindelijk - zeer laat in vergelijking met de nationaliteitbewegingen elders
in Europa — zijn politieke uitdrukking in
de formulering van een programma van
min of meer ruime politieke zelfstandigheid. Deze evolutie volgde trouwens de
evolutie van de staat en de staatsgedachte van de liberale staat n a a r de wel-

In de gegeven omstandigheden kan men
zich, bij een verzwakking van het Vlaams
bewustzijn, aan nieuwe verfransingsgolven
verwachten, des te meer daar in de schoot
der belgische partijen nog steeds tendenzen voortbestaan tot afbraak van de taalwetgeving.
De nationalistische gedachte, de Vlaamse Beweging als nationale beweging, is er
verre van dezelfde posities als de taalbeweging te hebben veroverd. Zij heeft zich
aan de belgische partijen niet kunnen opdringen, noch in h a a r princiep, noch in
de gevolgtrekkingen van dit princiep,
nl. de aanpassing van de staatsstruktuur
aan een volksdualisme dat het behoud
van de staat zou grondvesten op het erkende bestaan en de politieke gestaltegeving van de twee volksgemeenschappen.

In het Vlaams Komitee voor Federalisme
zetelen personen die geen nationalisten
zijn, die thuishoren in de staatspartijen,
maar die toch het federalisme aanvaarden
als wenselijk. Uitgaande van een verschillend standpunt kan men dus komen tot dezelfde eis en ik meen te mogen vooropstellen dat struktuurhervorming van de
staat de uitkomst is van de eisen en wensen der vlaamsgezinden, nationalisten of
Hiet.
Alle.szins wens ik voorop te stellen dat ik
weiger het Vlaams vraagstuk te reduceren
lot o e i tj,a,r:westie zonder meer die zou
op te ios.>en Kijn door taalwetterij. Ik verwer.i doze Ualwettenmiseries, o.m. omdat
ik idkenins- houd met het karakter van
de hu'dige staat en met zijn alomvattende
rol ca invloed; omdat ik rekening houd
r.ici het feit dat de taalgemeenschap die
wij vormen zwakker is, kleiner dan de
taalgemeenschap waarvan de Walen en de
franssprekenden in ons land slechts de
p'aatselijke exponenten zijn. Ik ga uit van
het standpunt dat ons volk alleen door politieke gestaltegeving én zijn grondgebied
én zijn eigen wezen kan verdedigen, dat
een minimum van politieke zelfstandigheid
noodzakelijk is. Dit minimum is de federale omvorming van de eenheidsstaat. Wie
alleen over taalwetten spreekt die spreekt
aan mij voorbij, hij interesseert mij niet.
Er is een tweede vooropstelling : beschouwt men het Vlaams programma (in
welke vorm ook, met welke inhoud ook)
als ondergeschikt aan het bestaan van een
katolieke partij, aan de overwinning van
het socialisme, aan het patriotisme zoals
do liberale partij dit wil monopoliseren,
dan is iedere discussie eveneens overbodig.
De absolute prioriteit van het partijprinciep op het Vlaams princiep betekent wanneer men logisch doorredeneert dat men
o::> voorhand aanvaardt dat het Vlaams

wachte resultaat. Weldra werden de
vlaamsgezinden meegesleept n de felle partijpolitieke strijd tussen vrijzinnigen en
klerikalen. Omstreeks 1860 werd het roer
omgesmeten door Vuylsteke die beweerde
de taktiek te volgen voorgesteld door de
Duitser Friedrich Oetker : elk verovere
de m a c h t in zijn eigen partij.
Het is nu juist honderd jaar geleden dat,
in 1857, het werk van Oetker in nederlandse vertaling verscheen. De enige vooruitgang die wij gedaan hebben in deze honderd jaar is dat wij andere woorden gebruiken om hetzelfde te zeggen. Wij spreken t h a n s van een «pressure group» binnen
of buiten de partij. Wat wilde Oetker ?
Wat hij wilde was de groepering van de
vlaamsgezinden buiten de partijen met
werking in de partijen. Wat hij wilde was
dat de vlaamsgezinden eisen zouden stellen bij de verkiezingen en dat zij zouden
stemmen voor de partij die h u n eisen a a n vaardde, desgevallend zich onthouden (wanneer h u n eisen niet ingewilligd werden.
Dit was een nog primitieve m a a r toch juiste opvatting van de pressure-groep, opvatting die evenwel door de vlaamsgezinden
nooit werd toegepast, omdat zij dadelijk
bereid
waren
omwille
van
de
partij
en
het
partijbelang
genoegen te nemen met een waardeloze
kiesbelofte of een onverkiesbare plaats op
de lijst. Zij waren niet bereid sankties toe
te passen op hun partij... wel op de tegenpartij. In die omstandigheden was er geen
spraak van drukking. Vuylsteke heeft Oetker verkeerd begrepen, m a a r ook zijn taktiek van de verovering der liberale partij
van binnen uit door de vlaamsgezinden
heeft geen resultaten opgeleverd, bij zover
dat hijzelf op het einde van zijn leven vreselijk ontgoocheld was en zeer pessimistisch over de toekomst van de Vlaamse
Beweging.

volk mag ten onder gaan indien het bestaan ervan niet kan verzoend worden met
De nationalistische gedachte leeft alleen
voort in de Vlaams Nationale partij en als het levensprinciep van politieke partijen,
tijdelijke formaties die zichzelf proklamegeestelijke stroming die ook tal van m e n ren tot eeuwige waarden. Het is klaar dat
sen geestelijk beïnvloedt die buiten deze
de partijen het vraagstuk aldus niet wenpartij staan.
sen te stellen. Dit ware te grof en te onDe ware houding van de staatspartijen aanvaardbaar. Maar de feitelijke politiek
wordt best belicht door h u n moedwillige der staatspartijen gaat onmiskenbaar van
sabotage van een stelsel van waarachtige dit standpunt uit. Men stelt het propagankulturele autonomie. Wat ons voorgespie- distisch voor alsof het Vlaams belang noodgeld wordt als « kulturele autonomie »
zakelijk samenvalt met het belang van de
(maar niet eens kan verwezenlijkt worden)
katolieke partij of met het belang van het
is geen autonomie en beantwoordt niet aan socialisme : onbewezen axioma's die op
hetgeen door dit begrip in het internatio- niets berusten.
naal recht verstaan wordt Wat men door
Wanneer de tegenstelling in bepaalde
kultuurautonomie dient te verstaan kan
men leren uit de minderheidswetgeving zo- omstandigheden al te flagrant is stelt men
als die onder toezicht van de Volkeren- het voor alsof het alleen een kwestie van
bond tot stand gekomen is in de periode personen zou zijn. Nieuwe simplificatie
tussen de twee oorlogen, o.m. uit het sta- waarbij men verzwijgt dat een partij wat
tuut van de kultuurautonome groepen in meer is dan een toevallige verzameling van
Estland van 1925. Dit begrip zou het be- personen.
staan vereisen van een zelfstandig Vlaams
Ik zal niet terugkomen op wat ik reeds
openbaar lichaam, onafhankelijk van de zegde over de sociologische kenmerken der
regering of het parlement, dat gans het ge- politieke partijen. Het getuigt van een grobied van het kultuurleven (met inbegrip
te dosis naïviteit te geloven dat men de sovan het onderwijs !) autonoom zou behe- ciologische wetten kan ontgaan of doorren, m.a.w. federalisme in de sektor van breken.
het kultuurwezen. Wat ons voorgesteld
wordt als kultuurautonomie, zijnde een
IV.
soort adviserende raden, gelijkt er niet op:
Ik hecht geen overdreven belang aan hishet is blijkbaar nog altijd gemakkelijk aan torische argumenten in een politiek debat
de flaminganten appelen voor citroenen te al heb ik persoonlijk veel belangstelling
verkopen.
voor de geschiedenis.
Ortega y Gasset heeft er voor enkele
Theoretisch is het onderscheid tussen de
Vlaamse Beweging als taalbeweging en als jaren nog op gewezen dat waar de mens
nationale beweging van groot belang voor vroeger in de geschiedenis een maatstaf
het antwoord op de vraag die wij ons ge- kon vinden om zijn houding te bepalen, dit
steld hebben, gezien de instelling van de t h a n s niet meer het geval is omdat de gebelgische partijen tegenover deze twee be- stelde problemen zo radikaal nieuw zijn,
omdat de evolutie zo groot en zo snel gewegingen.
weest is.
In feite echter stellen we vast dat de
Voor de Vlaamse Beweging zou men
taalflaminganten op een verloren positie evenwel hetzelfde niet kunnen beweren :
vechten wanneer zij het Vlaams bewust- zij worstelt nu nog met dezelfde grondzijn als nationaal bewustzijn, als diepere problemen als vóór honderd jaar.
grondslag voor h u n taaleisen negeren.
Van de eerste jaren af die volgden op
Wat vertegenwoordigen zij nog ? Een het petitionnement van 1840 was voor de
vaag regionalisme of een folkloristisch ver- vlaamsgezinden de vraag gesteld van de
schijnsel ? Zuivere taalflaminganten zijn verovering der politieke macht die nodig
zeldzaam. De meeste vlaamsgezinden staan was om de gewenste hervormingen door te
bewust of onbewust een heel eind verder.
voeren. Men dacht eerst aan een beweging
boven en buiten de partijen, taktiek die
Wij hebben gezien hoe de uiteenzetting
ontgoochelend was. Een poging om zelfvan de heer Craeybeckx logisch uitloopt standig op te komen, met Hendrik Conop de niet uitgesproken eis van struktuur- science als kandidaat, gaf niet het verhervormingen.

Het is deze ontgoocheling die geleid heeft
tot nieuwe pogingen tot afzonderlijke partijvorming.
Bij al dit gepraat over « in » of « bulten »
of « boven » de partijen (men voelt er veel
voor h e t « geroddel » of « gezwets » te
noemen, omdat men in vele gevallen bewuste misleiding vermoedt) verUest men
uit het oog dat de effektieve waarde van
een pressure-groep afhangt van de doeltreffendheid van de drukking : men moet
bereid zvr. bewust schade toe te brengen
aan de moedwillige partij. Deze schade kan
slechts bestaan in h e t veroorzaken van
stemmenverschuiving, van stemmenverlies.
Dergelijke drukking is niet mogelijk zonder het alternatief van een andere partij.
De drie belgische staatspartijen bieden
in Vlaams opzicht geen alternatief, omdat
hun politiek in Vlaams opzicht in de grond
niet verschilt.
Tijdens de 19e eeuw is dit wel anders
geweest : de twee partijen die elkaar op
leven en dood bevochten keken verlangend
uit n a a r hulp, van waar die ook zou komen.
Beide partijen hebben gepoogd zich van de
Vlaamse Beweging meester te maken, niet
om Vlaamse motieven, maar uit partijpolitieke motieven. Daarom had de taktiek
voorgesteld door Oetker toen wellicht enige kans (theoretisch); praktisch is er niets
van terecht gekomen. Redelijkerwijze kan
een stemmenverschuiving bij wijze van
sanktie en om Vlaamse motieven slechts
bewerkt worden wanneer er een partij is
die in dit opzicht verder staat, radikaler is.
Wie in een partij staat kan deze taktiek
niet aanbevelen zonder zich zelf uit te
sluiten : hij zondigt tegen de wet van het
partijbelang en de partijtucht. Dat wordt
niet vergeven.
Referaat gehouden te Hofstade op de
studieweek « Vlaamse Beweging > van de
Lodewijk De Raet-Stichting.

TE BESTELLEN
OP HET SEKRETARLAAT
— Veertig jaar Vlaams Nationalisme
(20 fr.).
— De Politieke partijen en de Vlaamse Beweging (10 fr.).
— Lessen uit h e t verleden (10 fr.).
— Vlaamse Beweging en Vlaams Nationalisme (25 Ir.).
— Het Vlaams FederaUsme (25 fr.).
P.C.R. 5445.46, W. Jorlssen, Brussel.
De eerste twee brosjuren zijn thans
in druk.
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EEN GRIEVENLIJSTJE
— Vlaanderen heeft 8 volksvertegenwoordigers TE WEINIG en Wallonië 1 TE
VEEL;
— 't Nederlands s t a a t op de tweede r a n g
niettegenstaande 57 tot 60 % Nederlandssprekenden ;
— 65 tot 70 % werklozen in f
land;

Vlaamse

— Tienduizenden moeten in Wallonië gaan
werken;
— In de officiële
Beneluxbetrekkingen
wordt h e t F r a n s gebruikt niettegenstaande er slechts 4 miljoen Franstaligen in vertegenwoordigd zijn tegenover
16 miljoen Nederlandssprekenden;
— Het ministerie van Buitenlandse Zaken
blijft praktisch eentalig F r a n s ;
— 60 tot 90 % der hoge ambtenaren van
de ministeries zijn Franstaligen;
— Talrijke Franse klassen worden in stand
gehouden in Vlaanderen;
— De Brusselse olievlek wordt steeds groter door de steun van de overheid en
van de kleurpartijen;
— In het middelbaar en hoger onderwijs
zijn veel meer Walen d a n Vlamingen;
— De wereldtentoonstelling is praktisch in
h a n d e n van Franstaligen;
— De diplomatische diensten bestaan uit
86 % Franssprekenden en slechts 14 f^
Nederlandstaligen;
— De meeste waterwegen in Vlaanderen
blijven verwaarloosd en zijn door t e
kleine schepen bevaarbaar en zelfs volstrekt onbevaarbaar;
— De nationale raad voor de jeugd telt
twaalf Franstalige leden en slechts zeven Nederlandstaligen;
— De nodige staatstoelagen worden a a n
de Gentse universiteit onthouden evenals een behoorlijke uitrusting. Onbevoegde en waardeloze leerkrachten worden er benoemd;
— De Rijkswacht telt 26 Franstalige en 9
Nederlandstahge hogere officieren; h e t
officierenkorps bestaat uit 201 F r a n s taUgen en 83 Nederlandstaligen;
— Het algemeen bestuur van de (Vlaamse)
eerste minister telt 14 Franstaligen t e gen 9 Nederlandstaligen;
— Sedert de wapenstilstand worden in de
uitgeputte steenkolenmijnen van Wallonië 30 miljard fr. gestoken. Verder moeten de Limburgse mijnen een deel van
h u n winst afstaan a a n de Waalse;
— In Kongo wordt het Nederlands zo goed
als uitgesloten;
— Het kommissariaat-generaal der wereldtentoonstelling omvat als leidende a m b tenaren 8 Franstaligen en 1 Nederlandstalige;
— I n de Belgische afdeling van de wereldtentoonstelling zitten 7 Franstaligen en
4 Vlamingen. De buitenlandse afdeling
is in handen van uitsluitend F r a n s t a l i gen en de afdeling Personeel telt 5
Franssprekenden en 2 Vlamingen; de
leiding van de afdeling «Ceremoniën en
Protokol» telt enkel Franstaligen.
— Antwerpen heeft 72 transmutatieklassen en Wallonië heeft er geen ! In die
klassen worden de leerlingen meestal
verder verf r a n s t ;
— Alle hogere a m b t e n a r e n van de Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid zijn Franstaligen;
— Het officieel Ekonomisch en Sociaal I n stituut van de Middenstand wordt beheerd door 8 Franstaligen en slechts 2
Vlamingen;
— De griffiers van de beide Kamers, de
adjunkt-griffiers en de direkteurs van
de Kwesturen zijn Franstaligen.
— De provincie Limburg h a n g t af van h e t
hof van beroep van Luik waar slechts
een enkele Nederlandstalige kamer bestaat;
• In 1955 gingen 5 1,2 miljoen fr. n a a r de
Franstalige
Akademiën
en
slechts
3.800.000 fr. n a a r de Vlaamse;
Het Franstalig hoger onderwijs ontving
282 miljoen en het Nederlandstalig
182 miljoen;
In gevolge de kultureel-akkoorden werden in 1956, 63 reisbeurzen toegekend
a a n Franssprekenden en 50 a a n Nederlandssprekenden ;
In de grote wetenschappelijke inrichting zijn er 100 Franssprekenden en 39
Vlamingen;
Aan de centrale diensten te Brussel zijn
46,7 % Nederlandssprekenden verbonden terwijl de Vlamingen 60 % der bevolking uitmaken;
In het ministerie van Koloniën worden
JaarUjks 11.940.000 fr. a a n Franssprekende a m b t e n a a r s uitbetaald
tegen
7.600.000 fr. a a n de Vlamingen. Er zijn
daar 5 Vlamingen tegen 23 Franssprekenden in de hoogste graden.
V. Mechelen

BRIEVEN
VOLKSUNIE : NIEUWE HOOP
Geachte Redactie,
Al een paar jaar trok ik mij van de poKtieke boel
niets meer aan. Ik ben één van de rode militanten
geweest die zich in 1950 tiet opzwepen tegen koning
Leopold. Ook ik was toen 20 hevig opgezweept dat
zowel ik ah die andere sukkelaars in Grdce-Berleur
had kunnen neergeschoten geweest zijn Gehikki
leef ik nog, maar die longens ii Grdce-Berleui ziji
dood en .. vergeten. Het ergste is nog wel dat zij voor
.METS gevallen 21/71, want nu bekennen de rode leiders dat zij toen gelogen hadden en dat zij ons hebhen bedrogen.
Voor poliiiekers die tot dergelijke smoelentrekkerij
in staat zijn loan ik mij niet meer warm maken en
daarom geloofde ik niets meer van al hun praat. Of
denken zij, die met ons stemmen rijk geworden zijn
dat wij zo blind zijn als een mol • Wat mij nog
erger op de lever ligt is dat wij wekenlang moeten
staken om enkele frankskcns meer te krijgen per
week (of om veel geld te verspelen zoals deze zomer
gebeurd is !), maar dat de volksvertegenwoordigers
zonder onze raad te vragen 45.000 fr. per jaar konden
bij hun dikke bijverdienste voegen. Hebben is hebben,
ze.ggen die, en krijgen is de kunst, 't !s gemakkelijk
als ge zo dicht bij de kws zit, maar voor ons schiet
er niets over dan stomweg knikken en zwijgen. De
laatste k-eer stemde ik nog rood, omdat ze vermindering van diensttijd beloofden en omdat ik hoopte
dat mijn broer er zou van profiteren. Nu koirtt het
uit dat ze mijn broer nog veel te lang bij het leger
gehouden hebben en dat 12 maanden meer dan genoeg zou geweest zijn. Lijk ze een ezel doen rapper
lopen door een wortel voor zijn muil te houden zo
denken ze ons volgende keer nog rood te doen stemmen door te beloven dat... ze dan de diensttijd nog
eens zullen inkorten. Met wiens voeten spelen die
heren wel ?

VAN LEZERS

maar verlaagd wordt in dienst van een partij. Dat
is in de grond beschouwd verraad aan iets wat ons
heilig en daurbaar is. Verraad is immers volgens
het woord van Cyriel Verschaeve : « Het prijsgeven
van een hoger ideaal voor een lager doeleinde. « Deze vaststelling-stemt mij niet tot vreugde en ik hoop
maar dat er hier spoedig verandering ten goede zou
komen...
Destijds lazen we in een C.V.P.-krant : « Met de
dood in het hart zal ik nogmaals voor de C.V.P.
stemmen ». Het is nu vier jaar later.
De kruik ging te water tot ze brak. Neen, C.V.P.
en aanverwanten, ditmaal is het hoe spijtig ook,
neen en nog eens neen ! Ook de ziel van het
kind, hoe schoon herschilderd, zal daar niets meer
aan verbnderen.
A.V. Herdersem.

OPENBARE DIENSTEN
BESCHOUWINGEN IN VERBAND M E T DE
ALGEMENE VERGADERING VAN HET
VERBOND VAN HET VLAAMS OVERHEIDSPERSONEEL (V.V.O.)

Maar het onheil dat een nieuwe linkse regering ons zou brengen is nog veel groter
en daar men tussen twee kwalen de minst
erge moet kiezen, kiest men dus best maar
altijd weer voor de C.V.P. !
De heldhaftige Standaard zet dus aan te
kiezen voor onrecht - het weze nu groter of
kieiner-tegenover Vlaanderen ! De Standaard zet dus aan bij de pakken te gaan
bitten en ons hoofd liever langzaam door
de C.V.P. dan ineens door de linkse beul
te laten afkappen. Hij gewaagt er niet over
dat in beide gevallen de uitkomst dezelfde
zal zijn !
Het verdriet ons De Standaard zo verraderlijk en zo laf te zien. Waar zouden wij
op dit uur in Vlaanderen gestaan hebben,
zo Rodenbach deze oplossing zou gekozen
hebben en na hem alle helden en martelaren van het Vlaamse volk ! Is dat de voortzetting van het testament der IJzerhelden ? Is dat de eed van trouw aan Vlaanderen ? Voor de « Standaard » is de wraakroepende
politiek
der
KRISTELIJKE
VOLKSPARTIJ dan nog niet zo heel erg !

Wij zeggen : liever in het veld komen
tegen een vijand, van wie wij tenvolle weten dat hij een vijand is, dan te gast zijn
voor een bord waarin noch mossel noch
Üeze algemene vergadering, gehouden op 8 Octo- vis ligt. De C.V.P. is een even gevaarlijke
partij voor Vlaanderen als de linksen, geber 1957 in het Conciencehuis te Brussel, heeft
vaarlijker zelfs in die zin dat zij de enige
weer een^ duidelijk bewezen dat de Vlamingen onis die schijnheilig een Vlaams program
der het unitaire stelsel verlamd liggen als onder
voorstaat om onnozele flaminganten aan te
een molensteen.
Wij zijn ongeveer met vijf miljoen Nderlands- trekken maar die het voortdurend verraadt
sprekenden Ui dit land. Dit wil zeggen dat wij tal- en prijs geeft aan al wat haar maar de
rijker zijn dan de Noors- of de Deenssprekenden in minste angst inboezemt. Daarvan mogen
de Koningskwestie en de Schoolstrijd ten
de wereld en ongeveer zo talrijk als de ZweedsEen trap onder hun broek moeten ze hebben en
eeuwigen dage getuigen. Het zijn historisprekenden. Er zijn in de Bcneluxlanden welhaast
ik ben blij dat de Volksunie gekomen is om er een
sche zuilen van lafheid en onmacht! Dit
17 miljoen Nederlands-^prekcnden. Zonder enige
stampke van belang van te maken.
volstaat ruim om haar mislukking en verhinder van wie ook vormen de Skandinaafse laalIk weet het ; de Volksunie moet er looral zijn om £;roepen een kuiturele eenheid, waar zowel de soldaat werpelijkheid te verrechtvaardigen.
te zorgen dat er voor de Vlamingen iets gedaan zou als de generaal, zowel de portier als de direkteur,
Wij mogen de « Standaard » voortaan
worden door de andere partijen, maar ze moet er ook zowel de klasseerder als de eerste minister voor
bij de uitgeleefden en gemakzuchtigen rezijn wor andere zaken. 11 las enkele weken geleden alle nationale betrekkingen enkel moeten gebruik
kenen, bij de schapen, bij de lauwen die
op vele muren in Vilvoorde dat de boeren gefopt maken van HUN taal, terwijl wij zodanig verpletdienen
uitgespuwd! Haar taal is de taal
ivorden door de partij, die de meeste stemmen van de terd liggen onder het unitair, verfranst stelsel dat
der verlamming en der misleiding : opium
boeren krijgt. Als de boeren eens met de Volksunie
wij, als Vlaming en met onze taal alleen, in ons voor de Vlamingen !
probeerden, zou er wel een andere liedje gezongen
eigen land niet tot volle ontplooiing kunnen geHorden ?
Zo wij de 4 Standaard » immers goed
raken.
Met de middenstanders is dat hetzelfde. Zij koeken
begrijpen, dan Is Vlaanderen's strijd afHet feit dat het Vlaams overheidspersoneel de
a^ vleermuizen vast aan de vermolmde partij der ligesloten en bestaat er geen hoop meer op
noodzaak heeft aangevoeld zich te groeperen tot
beralen en worden altijd maar meer in het hoekje
een betere toekomst. Want wat zou óe
een afzonderlijk verbond, bewijst dat zij geen vergeduwd. Waarom breken ze niet met hun oude geC.V.P. nu nog voor Vlaanderen doen, zo
trouwen stellen in hen die beschikken over de powoonten en jagen de liberalen de bibber op het lijf
zij zou weten dat wij gedwee de hoofden
litieke of de sindikale macht. Zij ook hebben de
door eens voor de Volksunie ie stemmen ? En de
buigen en haar op de koop toe nog uiter•I lessen uit het verleden » begrepen.
irerfcmart ? Ze denken die nog altijd maar siroop aan
mate dankbaar zijn !
De politiekers, die zij aan de macht hebben gede baard te smeren door te zeggen : « Manneke, aan
Welke uitkomst, welk beterschap ziet de
bracht en de sindikalisten, waarin zij vertrouwen
ons socialisten hebt gij alles te danken; vroeger was
« Standaard » ? Waar hebben mensen en
het zus en vroeger was het zo en nu is alles zoveel stelden, zijn dermate gebonden aan de unitaire
volkeren het gebracht, die zo oordeelden ?
machten dat zij NIETS positiefs kunnen venvezenheter dank zij ons ».
lijken voor het Vlaamse rijkspersoneel.
Immers, ondanks alle mooie teorie geweven rond
• de taalwetten kunnen de Vlamigen zich in dit land
nergens uitleven als Vlamingen. Zolang wij dat
niet kunnen is er een fout in de organisatie van
ons land.
Het is veel beter voor hen die met ons zweet rijk
Die fout ikent iedereen, die denken kan; zij
geworden zijn in de partij, maar is het voor ons dan
vloeit voort uit de unitaire basis waarop men Walen
wel zo veel beter ? Is het vooral voor de Vlaamse
Wij dagen de « Standaard > uit ons eens
werkman daarvoor zoveel beter ? Hoeveel zitten er en Vlamingen poogt te binden ten koste van de
te willen uitleggen hoe hij zo een opvatnog zonder werk of moeten dagelijks uren van huü Vlamingen en zij kan alleen hersteld worden door
ting overeenbrengt met het Vlaams radihervorming van België op federale grondslag.
wegblijven om in Wallonië of in Frankrijk te gaan
kalisme, dat hij van zijn lezers anders zo
Partijen, die zelf vastgekluisterd liggen aan het royaal durft te vragen !
werken • Hoeveel zijn er nog die in voüe Vlaamse
land nog moeten onderdoen voor een franskiljonse unitarisme en die er alle nadelen van vertonen, durVoor ons blijft recht RECHT, daar is
baas, die ons taal niet verstaat ? .Nu nog moet een ven natuurlijk deze logische oplossing niet in hun
geen
omzeilen en geen schipperen aan en
programma
schrijven.
verkoopstertje in Vilvoorde maar zien <iat ze Frans
al wie niet meewerkt om dit onvervalst en
Eén partij alleeen heelt het gedaan en zij heeft
genoeg kent, want haar papieren moet ze nog altijd
binnen de kortst mogelijke tijd te verovein het Frans invullen, omdat de direkteur dat zo wil ! daardoor bewezen dat zij het vertrouwen verdient
ren, heeft er schuld aan dat Vlaanderen
van
de
Vlamingen,
die
nu
haast
zonder
uitzonder.•iüeen schrik voor een nieuwe partij zal iedereen
de hatelijke kolonie is gebleven van dat
doen ncdenken en de zaken rapper doen veranderen. ring nadeel lijden of tot verdubbelde inspanning gebrave
Belgié, zowel wat belastingen als ardoemd
zijn
door
het
huidige
staatsbestel.
Daarom -item ik volgende keer voor U.
beidskrachten
betreft. Brussel is het
Indien die Vlamingen konsekwent blijven met deze
M.V.D. — Machelen.
Little Rock der Vlamingen, de Waalse
overtuiging dan zullen zij al hun steun verlenen aan
koolmijnen Vlaanderens Siberië !
de Volksunie.
Godsdienst en poliHek
De Alva's der C.V.P. zijn nu de eerste
Door deze partij te steunen, zullen ze ons volk
om te prediken dat men grieven terzijde
Geachte Redaktie,
een politieke macht bezorgen, die alle poorten voor
moet kunnen zetten en geen wraak mag
de Vlamingen kan openen, welke toi heden toe
Hetgeen ik in het blad « De Volksmacht » spekoesteren ! Maar zijn de grieven niet
hermetisch gesloten bleven voor hen.
ciaal volg is steeds het artikel « Op de Kandelaar ..,
juist de rechtmatige gevoelens gesproten
niet omdat men daar steeds de nagel op de kop slaat,
Deze politieke macht zal voor iedere Vlaming
wat ik zeer in twijfel trek, maar wel om te weten stoffelijke vooruitgang betekenen ook voor hen die uit het geleden onrecht? De Standaard
heeft blijkbaar maar povere grieven en
hoe daar godsdienstige en poUtieke ideeën worden thans denken dat alles voorspoedig gaat. Stijging
voorgeschoteld. Reeds heb ik vastgesteld dat er daar van de levensstandaard voor de Vlaamse ambtena- gaat daarom maar liefst al rusten.
werkelijke ketterijen werden verkocht wat in een ren b. V. heeft voor gevolg dat zij meer kunnen
Het blijft nog altijd waar dat men voor
kristelijk blad wel niet zou mogen zijn. Zie in dit besteden aan artikelen, welke thans buiten hun be- een zaak moet geleden hebben om er heverband het artikel dat verscheen ter gelegenheid
reik liggen. Winkeliers, handelaars, garagisten, landlemaal voor gewonnen te zijn : denkt de
van de internationale bidweek : u Opdat allen één bouwers, ambachtslieden en werklieden, atlen heb«Standaard» dat wonden geheeld zijn
mogen zijn ». De eenheid die daar wordt opgeroe- ben er baat bij dat ze het hunne bijdragen tot de en verontschuldigd omdat zij oud zijn, de
pen is niet die eenheid, zoals de Kerk die bedoelt. zege en de vooruitgang van hun partij DE VOLKS- Wereldtentoonstelling
daargelaten
die
Inderdaad de Kerk hoeft niet innerlijk naar eenheid
UNIE.
nieuw is ! Men strooit er bovendien nog
te streven; want zij bezü die onafgebroken sinds
iedere dag zout en roet in. Voor wie moed
Opsteller
haar sHchting en is een van de hoofdkenmerken van
bezit is elke verwonding een aansporing
het wezen der Kerk. (Zie de geloofsleer der Kerk.)
LIEVER LAF DAN MOE !
tot méér moed : het vreselijk besef van
Het schoonste, of beter, de grootste bok die
zijn wonden heeft vaak tot de overwinning
Het
zal
voor
niemand
meer
een
geheim
daar geschoten wordt in dat artikel is dat men zongeleid. Ja, een afrekering is er nodig, geen
der duidelijke overgang van de godsdienst springt zijn dat « De Standaard » van zijn frontoog
om oog, geen tand om tand, maar
leuze
heeft
gemaakt:
«
Alles
voor
Vlaannaar de C.V.P. net alsof godsdienst en C.V.P.
met één besliste ruk het masker van schijnderen, Vlaanderen voor de C.V.P. ! >.
zusters zouden zijn of moeder en kind. Zulk een
heiligheid eraf en liever een meerderheid
voorstelling is nadelig voor de godsdienst en voor
Lees zo mogelijk « Feiten en beschoubevechten, dan haar monsterachtig — een
de C.V.P. Dat is noch min noch meer uitbuiterij;
wingen > van 23 september 11.
monster eet zijn eigen jongen op — te
dat betekent ten slotte voor de C.V.P. een bekenDe
C.V.P.
en
Lefevre
Theo
hebben
hun
aanvaarden ! Of heeft Vlaanderen geen
tenis van haar politieke machteloosheid. Ze wil zich
plichten tegenover Vlaanderen op grove
reden om verbitterd te zijn ! Geen feestebedienen en laat zich ook bedienen door kerkelijke
lijkheid (!) gaat voorbij zonder dat het
gezagdragers, voor wie de godsdienst niet meer doel is wijze, wetens en willens verwaarloosd;
daarom verdienen zij wel van de stok !
(lees door op blz. 6)

DE VOLKSUNIE - 19 OKTOBER 1951 N' 2ü

6
BRIEVEN VAN LEZERS
LIEVER LAF DAN MOE
(Vervolg van blz 5)
publiek en in volle gezicht wordt gesmaad!
Maar, kom, de « Standaard v bezweert ons
niet meer in opstand te komen tegen onrecht en boven alles h e t land van Lammegoedzak te blijven.
Dit is de Imsterrijke les, die de « Standaard » ons te geven heeft, terwijl wij
overal zien dat de kleinste, stoutste groep
durvers de wereld kunnen doen beven.
Zouden wij geen C.V.P. en geen Brussel
kunnen doen beven, wij die met velen
zijn?
En zouden wij niet beter de zweep,
waarop de « Standaard ^> het heeft, op de
« Standaard * zelf leggen als op een laks
paard, dat zich nog gedienstig wil inspannen voor de holle cirkuswagen van de
C.V.P.?... In de politiek was men steeds
hard en onverbiddelijk tegen Vlaanderen.
Wij nationalisten kunnen maar reageren
als we eveneens hard en onverbiddelijk
vechten voor Vlaanderens recht.
R.F. Gent

Regeringszweer barst open
(Vervolg van blz 1)

Bewegingsicven - BRABANT
(Vervolg van blz 3)

NIEUWE
ANTI-VLAAMSE STREKEN
IN KONGO

AKROIvCISSEMENT BRUSSEL
(Vervolg van blz 3)
/)n/ samcu met l'aii Ackcr de liberaal
Da.
r
g-olc
belangen
voor
Vlaanderen
ondci
De
raad
van de Kivu provincie heeft
l.ichaoi
de grote verantiuoordeüjke
w
bi\zondcr • aspekten te Brussel op het spel staan,
niets
bijgeleerd.
De drie ministeriele sisteen dat dit als zodanig ingezien -wordt is heeft liet dagelijks bestuur in een omzendbrief enkeraen werden verworpen. De Kongolezen
het rechtvaardig
spel van het lot. De le Volksunie-programmupunten aangehaald, en in verkozen eenparig het Frans, verwierpen
L'herale partij is de partij van het oroot- ruime kring verspreid. Alle Brusselaars, echte va- het swahili als verplichte tweede taal en
kapitaal, die zich echter omivïlle van de derlanders en " bons belge% » zullen akkoord gaan. wensten de keuze tussen Nederlands en
<stemmen mede laat doorgaan als de par- dat in de hoofdstad Vlaming en Waal gelijkberechtigd Engels als tweede verplichte taal. De a a n .
moeten zijn; dat Brui,sel een splijtzwam is in plaats
lij van de middenstand.
De
middenstan- van een bindteken Wünnecr het Nederlands er offi- wezige blanken sloten zich penparig aan
bij die wens. Wat konden ze meer wensen ''
ders worden echter de liberalen zo ben cieel in een hoek geduwd wordt; dat er met de
Deze wens is maar een bevestiging van
als de C ' . r . P . Kregen ze in plaats van beruchte " peerdefamilic >• op onderwijsgebied geen deze, uitgesproken gedurende de zitting
de beloofde 25% vermindering
van de vrede akn genomen worden, en dat de Vlamingen, van enkele maanden geleden en waarover
belastingen
niet coder ongeveer
25% ivelke alleen hun recht opei'icn. geen imperialisten hier reeds verslag is uitgebracht. Bij de
zijn.
bewuste Vlamingen heeft de antivlaamse
vei'lion-ing ? (j i n ^ de waarde
van
Waat- de unitaire partiien de Vlaamshaters en gehouding van Mgr Pierard veel verontwaarhun staatsleningen
met gevoelig naar be- niepige transkiljnns niet in de hoek durven of willen dering verwekt. Deze bisschop,, die onder
zijn broussemissionarissen, 70 p.c. Vlaneden door de schuld van de liberale zotten, bii'i de (c stoute kinderen >• daar zal Wf
VOLK.SI
ME
het
doen.
mingen telt vindt het maar normaal dat
knoeiers.
\'clc kleine zelfstandigen
zulze
in h u n strijd voor beschaving van deze
len dit de liberalen — en terecht zwaar SOCIAAL HULPBETOON
Belgische kolonie hun arbeid, hun gezondaanrekenen
bij de verkiezingen.
Het is
De zittingen, welke elke dinsdag van
heid en zelfs hun leven te pand stellen;
niet omdat
liberalen
zoals een
Rey, 18 u. 30 tot 20 u. in «De Lorelei», Van de taal van die 70 p.c. moet echter uit
een Mundeleer
en een \'an
Aiidenhpve Praetstraat 19, gehouden worden hebben het openbaar leven worden gebannen !
VERDEDIGERS VAN « ACHIEL »
reeds vele mensen uit de repressie-moeiBij het sluiten van de zitting van deze
lol walgcns toe hun pretentie overal gaan lijkheden geholpen. Terwijl de C.V.P. praat
GEVONDEN !
raad
heeft zich nog een zekere de Bève
In h e t weekblad van de Kristelijke ar- tentoonstellen
dat iedereen hun opvatting en peutert, terwijl de « h u m a n i s t » Lilar
doen opmerken. Hij protesteerde met klem
beidersbeweging « De Volksmacht » van over hun eigen aktiviteiten
deelt!
idealisten achter slot en grendel blijft tegen ue verkwistingen van het geld der
zaterdag 28 september 1.1. lezen wij :
houden en terwijl de «Kop '> en «Mort
De liberalen zijn de lichtekooien
van dPbout . h u n onzuiver zieltje trachten wit gemeenschap aan de rijksuniversiteit te
Straatschenderij is geen politiek argude Belgische poUt.^ek. Zij verkopen
zich te wassen door nog altijd maar « Houdt de ^lisabethstad, waar voor tjvee Vlaamse
ment.
studenten, zes nieuwe leerstoelen zullen
Velen zullen de aanplakbrieif met foto
VOO) het grootst aantal
ministerszetels incivieken ! » te roepen, doet de Volksunie worden ingericht. De kleine d en de franse
van Achiel Van Acker op verschillende aan de CW'.P.
oj aan de B.S.Ppro- stil m a a r degelijk werk.
naam schijnen te wijzen op een n a a m van
plaatsen der stad Gent hebben zien h a n Wie liever schrifteUjk in betrekking komt adel en van Franse of Brussels-Waalse afgram?
Dat
wordt
dan
vergeten.
Ww
gen. De schrijvelaar van de Volksmacht
met deze dienst, schrijve gerust naar het komst. Niets is minder waar. Uit genomen
merkt hierbij op dat den « duts », Achiel neemt hun program ernstig op? Ih' kie- sekretariaat. Aldus kunnen ook mensen
inlichtingen blijkt dat we hebben te doen
bedoelend, verloren hing tussen andere zer^ O daar zullen ze eens aan denken die buiten het Brusselse wonen, geholpen
met een doodgewoon Antwerps-franskilrommel en schrijft verder :
een paar maanden voor de
verkiezingen. worden.
jon, « paraplumarchand .. van beroep. Teen
Echter niet voor i e d e r e e n .
Het ]\'ii zijn er van overtuigd dat ze bij de
h i j ' zijn eertste regenschermen verkocht
ANDEBLECHT
groepje hoogstaande poltiekers (? ? ?) die
sprak hij Vlaams, na de eerste duizend
volgende
verkiezingen
twee
maanden
De eerste huisbezoeken hebben hier bet« vergeefs pogen van onder de n a a m van
ook Frans en na de tienduizend alleen
de « Volksunie » de a a n d a c h t op zich te erna er nog meer zullen aan denken dan wezen dat de oogst overvloedig zal worden. nog Antwerps-Frans ! Na de bevrijding
Wij zullen hen Lo'"c nummers werden verkocht en een
trekken, hebben waar ze konden op die twee maanden ervoor.
kreeg hij schrik voor de Russen, pakte
affichen een band geplakt waarop stond daarbij behulpzaam
kontaktvergadering zal aan de Anderlech- ' zijn boeltje en zijn miljoenen samen en
zijn.
« 5 ballen voor 'n frank ». Op andere plaatlenaren de kans geven om de Bevan van
liet zich neer in de Kivu, waar hij nu
\et zoals de vorige regering is deze
sen werd de affiche bevuild., en verder :
cnze oartij : Drs Wim Jorissen aan het
« commerce ^^ doet met de negers.
re<^ering
negatief
voor
Vlaanderen.
De
Maar daarom keuren wij toch het besmeuwoord te horen.
Aan dit weinig Interessant individu antverscheen
in 1954 voor
Vlaanren en het vernietigen van een andermans C.\'.P.
SIXT-JOOST-TEN-NODE
woorden wij dat het zogezegde verkwiste
eigendom niet goed...
dcieu inet lege handen. Ook deze regeAls een bosbrand breidt onze aktie zich
anderhalf miljoen niets is, vergeleken met
We kunnen ons nu met die stunt van
ring zal met lege handen
verschijnenuit. Ook Sint-Joost heetft ons alweer wer- de miljarden die alle Belgische regeringen
« 5 ballen voor 'n frank » allerminst kwaad
Het kernvraagstuk
van de nieuwe nij- kers geleverd, die de vuurdoop met onze sedert 1830, in de administratieve kaders
bloed zetten, doch dat de kopstukken van
geschuwd kranige V.M.O. hebben ondergaan en die van dit land aan de Vlaamse gemeenschap
de Kristelijke arbeidersbeweging in « 5 bal- verheid in Vlaanderen werd
met de verkiezingen hun man zullen staan. hebben ontstolen !
len voor 'n frank» « graten » vinden en
als de pest. l^an Acker gaf de voorkeur VILVOORDE
(Verslag stemming provinciale raad van
daarmee « hoogstaande » politiek voeren een 50.00(1 werklozen van de lijst te
Katanga,
in volgend nummer.)
Op zondag 24 november 1957 om 10 uur
dat laten wij over aan de beoordeling van 'schrappen omwille van het
bondgenoothebben wij een buitenkansje. Naast onze
hun volgelingen. Meerdere Volksmachtle<;chap met liet groot-kapitaal
(zo -lüorden algemene voorzitter, advokaat Fr. Van der
zers hadden m a a r een woord na het lezen
ze echter niet pvoduktief)
en etikele tien- Eist, komt Drs Wim Jorissen ons toespre- OOK |AN VERROKEN
van het artikel ! Afgunst !... en dit is wel
juist gezien.
duizenden
naar Walloni'd en Brussel te ken' op onze vergadering. Uitnodigingen
WORDT ZENUWACHTIG
Dat er hartelijk gelachen is om die « 5
'Sturen. In l'laandercn
kwamen
echter worden verstuurd. Belanghebbenden kun(vervolg van blz. 1)
ballen voor 'n frank > dit kan niemand geen nieu^ee jabrieken,
enig
afdoende nen naam en adres daartoe opgeven. InGeen enkel Vlaamsgezind
C.V.P.-er
lichtingen over onze partij kunnen beko- durft in opstand komen tegen de tirannie
tegenspreken, zelfs partijgenoten
van
oplossing om werkloosheid
en
mobHteit
men worden bij volgende propagandisten te van de volksvreemde partijbonzen. Wij
Achiel Van Acker vonden h e t een goeie
uit te schakelen,
om een nieuw
afzetge- Vilvoorde :
grap.
kennen alleen de namen van hen die het
en De Mesmaeker, Vlierkensstraat 145; Houpe,
Toen enkele bedienden van het «Volk» bied te vinden voor onze bedienden
strijdperk verlieten : L. Roppe, Michiel
om zijdelings de inkomsten
van land- Lode Solrijstraat 28 en Vandamme, Klein- Van de Kerckhove. . We kennen de naam
h u n wagen voor h e t restaurant parkeersteenstraat 77.
den merkten zij dadelijk op dat iets onbouw en middenstand
op te drijven.
van een die hun voorbeeld wilde volgen...
Inschrijvingen als abonnent en lid worgewoons onder die dikke kin van Achiel te
In de politiek zijn er mensen die ande]'oor de openbare werken lelt alleen
bemerken viel, bij het naderen en al leden door hen ook aanvaard.
ren
gebruiken en misbruiken. In de CV.
van de havens
zend « 5 ballen voor 'n frank » konden zij Brussel. De verbetering
F. behoren de Vlaamsgezinden tot de geen Gent en van de sluis
h u n lach niet verbergen en was er ook een van Antwerpen
bruikten en misbruikten. Daarom heeft het
te
'Verneuzen
worden
op de lange baan EURATOM EN EUROMARKT geen belang of er 10 of 20 Vlaamsgezinzekere voldoening dat dit gebeurd was op
h u n gezicht waar te nemen, doch bij nader geschoven
alsook de uitermate
belangden onder de CV.P.-gekozen zijn. Niet het
(Vervolg van blz 3)
toezien bemerkten zij dat die « grap » van
minste belang. Wat van belang is voor het
)ijke autosnelweg
Antwerpen-lMiburgVoor dit alles dragen wij. Goddank, geen Vlaamse volksbelang is dat er een Vlaamsde Volksunie uitging, dan pas ging h u n
Duitslandverantwoordelijkheid. Maar wij hopen dat Nationale partij als de Volksunie sterk
« goeie » lach over in een « groene » lach.
De Vlaamse landbotiw geraakt
steeds onze waarschuwingen nog tijdig gehoor wordt, vooruitgang maakt : pas dan zal er
Wat moeten wij zeggen op het « verzullen vinden in Vlaanderen. Er moeten in
wijt » van '< besmeuren van andermans meer in een slop.
in de C.V.P. geluisterd worden n a a r de
Vlaanderen toch nog mensen genoeg zijn
eigendom.
stem
der Vlaamsgezinden, pas dan zal men
De repressie
wordt thans
opgelost met een open oog voor de dreigende geWij kunnen alleen de « hoogstaande »
luisteren
naar een Verroken en zaJ hij,
huilend van pijn varen. Mensen die niet zodanig verknecht
C.V.P.-politiekers verwijzen n a a r h u n fo- door de gevangenen,
voor het eerst, iets kunnen bereiken.
todokumentatie, o.a. over de Schoolbwes- en zonder dokter of priester te laten ster- zijn aan de kleurpartijen dat zij zich geen
Maar indien de Volksunie verdween dan
tie, dan zullen zij zien : afgezaagde en ven : de nieuwste humanistische
metode eigen oordeel meer mogen vormen. Er is liep Verroken nog de kans, met al zijn
ontwortelde bomen, — andermans eigen- van Lilar. Om de aandacht af te leiden geen wezenlijk onderscheid tussen de bui- voorkeurstemmen, buiten gegooid te wortenlandse poUtiek der Belgische staatspardom besmeurd, — straten opengebroken,
doen ze het veicet de zoveelste maal de tijen en de C.V.P. verdient in dit opzicht den en vervangen door een of andere Herenz., enz. en bij de laatste Rome bedeman.' Daarom vergist J a n Verroken zich
vaart der KJV.J. kan iedereen nog over- doden herdenken om nog wat meer finan- even weinig vertrouwen als de B.S.P. Een
zwaar wanneer hij de Volksunie a a n v a l t
Struye
is
voor
ons
even
erg
of
erger
dan
uit hen te kloppen
en
blijifselen vinden van kleefzegels en kalk ciële voordelen
Daardoor dient hij misschien de Waalseen
Larock.
Alleen
de
Volksunie
biedt
aan
op andermans eigendom door militanten spreken ze over Leon Degrelle, die wij
brussels-franskiljonse kliek die in de unide
Vlamingen
de
mogelijkheid
om
hun
A.C.V. en C.V.P. achtergelaten.
graag zouden zien terugkeren
om wat levenswil ook ten overstaan van het bui- taire C.V.P. de plak zwaait, maar VlaanHoe durven zij zonder schaamte spremeer te vernemen over de
oorlogspresta- tenland klaar te manifesteren. Alleen het deren, het Vlaamse volksbelang worden
ken van : « Straatschenderij is geen pokleurpartijev sukses van de Volksunie zal de wereld dui- niet gediend door de strjdbare Vlaams-Nalitiek argument ». Is dit niet de bekende ties van de bonzen uit de
en de delijk maken dat er in België Vlamingen tionalisme in zijn eigen kampformatie te
kwaadwilligheid van de C.V.P.-politiekers? maar waarvoor de Van Ackers's
bestrijden. Dat is, naar het woord van TalDe schrijvelaar eindigt zijn artikel met .Spaak's angstvallig
zorgen dat hij niet wonen, dat er in België nog een nationaliteitenvraagstuk bestaat dat in het belang leyrand, erger dan een misdaad : het is
de beschuldiging, dat Achiel Van Acker terugkeert.
In Spa^tje kan men geen Dc- van Europa, van een gezonde Europa-po- een politieke fout.
door ons Volksunie aan h e t bewind gearelle vinden omdat Leon een
andere litiek een oplossing eist.
Dat naïevelingen die buiten de politiek
komen is.
staan zich laten vangen aan propagandaheeft...
Wij zullen daar weinige woorden aan naam aangenomen
(1) In West-Duitsland werd bij de goed- slogans en verkiezingsbeloften kan men
verspillen want wij zijn er bijna zeker van
De socialisten van de regering
van
keuring
der verdragen door het parlement nog begrijpen. Van een man die sedert
dat die meneer die dit geschreven heeft het zeer dure leven denken
waarschijnaan de bondsregering de verplichting op- jaren midden in de politiek staat begrijpt
er zelf van overtuigd is dat de regering
dat
ze
zich
alles
kunnen gelegd de Bundestag en de Bundesrat men dat niet en aanvaardt men dat niet.
van Van Acker en zijn ploeg aan h e t be- lijk
omdat
ze
tegenover voortdurend (« laufend ») op de hoogte Daarom zal J a n Verroken door zijn houwind gekomen is door de schromelijke veroorloven
tekortkomingen op alle gebied der vier een toonbeeld van een lakse partij staan te houden van de ontwikkelingen in de ding bewijzen wat hij is, de oprechte en
eerlijke Vlaamsgezinde waarvoor wij hem
j a a r homogene CV.P.-regering.
zoals de C.V.P. Zij zullen zich vergissen Raad van Euromarkt en in de Raad van
hielden, of de partijknecht, die het enge
Euratom.
Inzover
door
een
beslissing
van
Neen, U zijt heren van de Volksmacht want naast dcC.]'.P.
groeit snel een
een der Raden recht geschapen wordt dat partijbelang stelt boven het hoger volksniet meer de « arbeidsbeweging > ten tijde
kracht in
Vhandere"'
toepasselijk is in Duitsland of wetgevende belang en die denkt door de bestrijding
van Eirüel Verheecke en andere, U zijt de nieuwe politieke
slaafse kliek van de C.V.P. gespijsd door En met de ]'olksunie zullen ze het zo ge- maatregelen in Duitsland vereist worden, van de Volksunie in het gevlei te komen
het geld der arbeidersklasse.
makkelijk niet kr\jgen. Xa de
verkiezin- zal deze voorlichting geschieden nog voor van Theo Lefèvre's en De Schrijvers... In
Daarom laten wij ons ook door U niet gen zullen de linksen wel enkele /ooiz'/t.s de Raad in kwestie een eindbeslissing ge- dat geval kunnen we verder praten.
troffen heeft (Art. 1 a).
beetnemen.
lager zingen.
V. P. Gent.
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HNTIIiriRPEN
De algemene ledenvergadering van Volksunie Amwerpen kende een groot succes. Het stemmige maltie van het Raadshvis liep boordevol.
Onder de aanwezigen noteerden wij • Rudi Van der
Paal, Ward Rdus, Jos D( Groot, Kwel Dillen, Van
Cracncnbroek /Meir. Vermettcn, jei Paredis. Denijs De Vree en .Antoon Van Soom. Er was een
flinke afvaardiging ran jeugd en vrouwenbeweging.
Voorzitter Benoii Ceuppens opende op een hartelijke
wijze de vergadering en ga} onmiddellijk hei woord
aan A^ekretaris Bob Degol die in het bizonder de
tmk wn de propaganda in de partij mmr voren bracht.
Va eerst de rol van Antwerpen beschreven te hébben in het verleden van de Vlaams-nationale strijd
met zijn hoogtepunten maar tevens met zijn scimk
kende gebeurtenissen kwam hij tot de kern van
zijn betoog.
Vanaf na moeten wif de propaganda-offensievcn
inzetten tot het wellukken van de kiesstrijd. Hij gaf
vervolgens een overzicht van de werking van de i erschillcnde afdelingen in hel kader van de Volksunie
en deed een speciale oproep tot de Antwerpse vrouwen i'oor toetreding tot de vrouwenafdeling. Ais slot
van zijn kernachtig betoog deed hij een oproep tot
eendrachtige samenwerking in de Scheldestad van
alle Vlaams-nationale groepen omdat ook nu weer
het ganse Vlaamse land naar de sinjorenstad zal opkijken.
Hierop i'olgde een korte filmvoorstelling van onze
'.riomfaniehjkc 14 lulidag met zijn onvergetelijke optocht, opname die we zeer geslaagd mochten noemen
en waarvoor we de vriend Wim Van Nuffel de kineast
gelukwensen, Flitsen genomen üjdens het VlaamsS'ationaal zangfeest besloten deze voorstelling.
Hierop verleende de voorzitter het woord aan de
gouwvoorzUter Reimond Mattheysscns. Het was g, i,uiteenzetting hetgeen deze naar voren bracht maar
een scherp re^quisitorium tegen de schrijver van het
(rrtikel in ae Standaard verschenen. Meester Leo Lin^
demons. Sarcastisch, spottend en bijtend, mmr punt
voor punt de stellingen van Lindemans weerleggend.
Even hard, ja. zeifs vernietigend beantwoordde hij dan
een artikel geschreven door iemand die de gmwvocrr.
zitter vroeger tijdens een van zijn spreekbeurten in de
<• majestic » « kletsmafoor » noemde: Theo Lefevre.
Het was dan ook niet te verwonderen dat de talrijke
aanwezigen bizonder gesnoept hebben ivm deze merkwaardige uiteenzetting.
Als slot van de avond werd dan het woord verleend
aan volksvertegenwoordiger Herman Wagemans. Deze
interessante uiteenzetting begon met de vertelling over
de legende van de Lorelei en een betaald antwoord
aan de sukkelaar van de avond Meester Lindemans.
Zou hii nog geen nieuw artikel gaan schnjvenr Spreker ontwikkelde de politieke toestand inzake werkloosheid, het kempisch kolenbekken en verwees naar de
tamme houding van de C.V.P. inzake koningskwestie
en schoolstrijd. In dit laatste verband Itaclde hij feiten
aan uit een ongewilde vuurproef die Jcf De Schiiyfcleer moest ondergaan op een voorllichtingövergadcring waar hem vragen in verband met School en
Gezin werden gesteld. Hiei werd de C.V.P. net haar
schoolstrijd volledig ontmaskerd.
De VoUcsunie laat zich met de schoolkwestie niet
vangen was tenslotte het be^uit. Een kort overzicht
van de te wlgen politiek te voeren door de Vlaams
nationale partij besloot deze toespraak met de voorlezing van een strofe uit het Lied der zelfstandigheid
van de jonge dichter Jos Vinks.
Een dreunende Vlaamse Leeuw besloot deze gestaagde vergadering
Observer.
VOLKSUNIE-HANDBAL-MATCH.
De sportmanager van de stadsleiding deelt meae
dat volgerre ploeg in het veld zal treden voor de
wedstrijd tegen afdeling Deurnc op zaterdag 2 nostraat—Pretoriastraat te Berchem. Opgooi )5 uur.
vember op het veld van Uilenspiegel, bitbreidin^sdoor Reimond .Mattheysscns.
Doel : Gebreurs Adriaan of Ward Rolus.
Backs : Herman Wagemans en Bob Degol.
Half-Backs : M. De Leeuw - Ferier Joris - L. Delnie
Voorlijn : Huybers - Br.Bruyninckx - H. Felix - Kers'ens en E. Felix.
Mogelijke verandering zou kannen gebeuren wat
de backs betreft daar het niet zeker is dat de vriend
Bob Degol zal kunnen spelen daar deze mogelijk nog
niet hcsteld zal zijn van zijn kwetsuren opgelopen Hjdens een verkeersongeval. Hij zal dan vervangen
norden door J. Goossens.
Prachtschalen werden reeds ter beschikking gesteld.
De ^ouwvoorzitter zal de aftrap geven.
Alle Vlooms-Saiionalisten zullen op deze wedstrijd
aanwezig zijn die tevens zal gefilmd ivorden.
Een grootscheepse propaganda zal i-oor deze wedstrijd gevoerd worden.
Vorig j a a r een s u k s e s
D I T JAAR EEN R E U Z E N S U K S E S

HET l|e VOLKSUNIEBAL
i n g e r i c h t door V o l k s u n i e - D e u r n e

OP ZATERDAG 16 NOVEMBER 1957
in z a a l
« C O N C O R D I A »
T u r n h o u t s e b a a n 28, D e u r n e
Puik Vlaams orkest
Feestleider Rik Baeckelmans
A a n v a n g 20 u u r
K a a r t e n t e b e k o m e n bij d e leden —
NEEM T I J D I G VW KAARTEN —

XXIVe JAARLIJKSE
BERTEN FERMONT HERDENKING
De 24c jaarlijkse herdenking van de heldendood
van Berten Fermont zal gehouden worden te Antwerpen, zondag 17 november 1957.
Programma:
— I) Korte plechtigheid op het Schoonscikerkhof,
bij het Grafmonument.
— 2) In de kerk der Witte Paters van Afrika, Keizerstraat. H. Mis met sermoen door E.P. de Laere,
— 3) Herdenkingszitting in de bovenzaal van het
•' Riibenshoj n, Groenplaats met Herdenkingsrede.
Bijdragen voor onderhoud van het graf en de werking van het komitee kunnen gestort worden op
postrekening 433254 van het Berten Fermont-Herdenkingskoinitee v.z.w.. Groenplaats 9, Antwerpen.
Op verzoek gelast het komitee zich ooA- met het
neerleggen van bloemen op het Graf.

denaar over het Vlaamse vraagstuk gebruikte benaderde in zuiverheid de zweep van Theo. uit zijn
paardebil. Senator Delporte uit Tienen verklaarde
immers het beeld van de zweep als een sluipmoordenaar die met een mesje de hiehpees van de C.V.P.
worstelaar oversnijdt ! De zweep is dus een scheermesje ! Wat zitten de heren verveeld met die zweep!
Veen senator uw C.V.P. « worstelaar » (sic) slaapt
en met enkele geduchte kletsen jaagt de Volksunie
hem op omdat ook hij de linksen zou bevechten en
niet alles aan ons zou overlaten.
HASSELT
KADERVERGADERING
Op d o n d e r d a g 31 ol t o b e r t e 19 u u r
H o t e l « W a r s o n », S t a t i o n s t r a a t .
O n z e flinke p r o p . , s a n d i s t Miei T h i e l e n
zorgde voor e e n z e v r n c e k i n d (of is h e t
n u m m e r a c h t Miei ?) d a t h i j u i t s i m p a t i e
voor de g o u w v o o r z i t t e r L i m b u r g W i m
doopte. We wensen h e m d a t h e t nieuw
Volksunielid b i n n e n 25, 30 j a a r onze h u i d i ge Wim m o g e opvolgen a a n h e t hoofd v a n
de Volksunie L i m b u r g .
IIERK - DE - STAD.

DEURNE
KOLPORTAGE
Tijdens een prachtig geslaagde kolportage waarbii
alle beschikbare nummers, een paar 100, op enkele
uurtjes verkocht werden werd dit kiekje genomen.
We herkennen onze gouwvoorz.ttcr R. Mattheysscns
met onze ploeg propagandisten voor de micro-wagen.
Als de mannen van Deurne iets ondernemen doen
ze geen half werk. Zo zal er steeds te weinig voorradig zijn. hetzij nummers hetzij plakgericf om hun
jeugdige geestdrift te bevredigen. Een volgende kolportage en een ophefmakende wervingsaktie zijn
reeds op touw gezet. Wie doet beter dan VolksunieDeurne V L A A M S
V O L K S U N I E
AFD.
ANTWERPEN - NOORD
U wordt
v r i e n d e l i j k v e r z o c h t a a n w e z i g t e zijn
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Te Hctk-dc-Stad ts er geleidelijk een flinke kern
gegroeid, die initiatief begint te nemen. Met alleen
IS het aantal abonnementen te Herk-de-Stad en omgeving zeer sterk opgelopen doch geregeld ook laat
Herk van zich horen. Thans werd er weer duchtig
geplakt en gekalkt.
Uit Herk-de Stad OOK rijdt er een bus naar de
doorbraak/eisten te Antwerpen Zich aanmelden bii
de plaatselijke piopagandisten
OPROEP
H e t g o u w b e s t u u r L i m b u r g v a n d e Volksunie d o e t h i e r b i j e e n o p r o e p t o t de p r o p a g a n d i s t e n onze k a d e r d a g t e B r u s s e l op
z o n d a g 20 o k t o b e r bij t e w o n e n ( S t . M i chiel, G r o t e M a r k t 24 o m 15 u u r . )
Eveneens doet h e t een oproep en meer
in h e t b i z o n d e r t o t d e J o n g e r e n d e
Vlaams-Na tionale
Doorbr a a k f e e s t e n
te
A n t w e r p e n n i e t t e willen m i s s e n . Deze
Doorbraakfeesten schijnen i n d e r d a a d uit
te groeien tot een v a n de topgebeurtenissen v a u 1957.
LANAKEN
Onze plakkers waren aan het werk te Gellik.
Lanakcn en. tRekcm. Honderden Volksunieaffiches
werden geplakt. Onder meer kreeg de grote weg
Lanaken, Rekem een flinke beurt

op d e

GROTE

KAMERAADSCHAPAVOND
in d e z a a l CORDIAL.
O u d e K o o r n m a r k t 66
Deze a v o n d w o r d t o p g e l u i s t e r d door
W a l t e r 'T J O L I J N z a n g e r
en
R e n a a t GRASSIN (Ketje)
verder muziek en
V l a a m s e gezelligheid
W I J VERWACHTEN U ALLEN
Het Bestuur.
BERCHEM
De stichtingsver^u.iLn.ig va., ae ajdehng Btrchem.
ingericht door Rudi van der Paal werd uiterst druk
bijgewoond. .Meer volk dan ooit i'oor de oorlog op
een nationalistische vergadering, getuigden oud-nationalistcn. De sprekers Kar el Dillen en Wim Joriscn mochten heel wat bijval oogsten. Zij waren ook
in een beste dag.

LIMBURG
LANAKEN
Debatvergadering met
WIM
JORISSEN
op z a t e r d a g 9 n o v e m b e r t e 20 u u r
Gewoon lokaal.
MAASEIK
Onze plakkers en kalkers «wen aan het werk te
Rotem en te >Elen. Vooral Maaseik werd echter
bewerkt de nacht voor de arrondissementele C.V.P.
vergadering. De toegangswegen waren keurig vol
geel zwarte Volksunieaffiches gehangen en in de
stad zelf was niet alleen geplakt doch vooral
duchtig gekalkt. Voor de vergaderzacd zag het wit
van Volksunieleuzen.
De vergaderig zelf was maar een mager beestje.
Hoewel bussen van overal uit het mrondissement
gratis de liefhebbers aanbrachten was de zaal maar
goed half gevuld! Uit Maaseik zelf was dus klaarblijkelijk bitter weinig volk.
Daarbij hadden de
Volksunieleuzen klaarblijkelijk niet alleen de toehoorders maar ook de C.V.P.-sprekers op de
zenuwen gewerkt want de beeldspraak die de

OOST-VLAANDEREN
GENT
VOLKSU.MEJO\GERE\
Ondanks de A' griep
was er een grote belangstelling voor de uiteenzetting van Drs Wim Jorissen over het federalisme.
Uit de vragen die achteraf gesteld werden bleek
het dat het de Volksuniejongeren Gent-Eeklo ernst
»"üs met het uitdiepen van dit wezenlijk vraagstuk
in onze Belgische politiek.

DRONGEN - MARIAKERKE
Va een periode van kolportagerust, hebben we terug aangepakt in deze twee Gentse randgemeenten.
Hoe de Volksunie als partij gekend is, ondervonden
we gchjk waar gewerkt wordt. De Volksunie heeft
burgerrecht verworven en een kiezersnieuwsgierigheid laat zich voelen. Men wü ten slofte iets meer
weten van de nieuwe partij, die de oude rommelzooi
vervangen moet. Vandaar ook dat, zelfs in kleine gemeenten de verkoop van ons blad, -vlot verloopt.
Vooral het deur aan deur kolporteren verhoogt het
rendement. Doorzetten is hier niet alleen gewenst,
maar zelfs plicht. Iedereen moet de gelegenheid krijgen ons te leren kennen en waarderen.
AALST
Een gelegenheid zoals de onthulling van het Priester Deens gedenkteken, mocht niet verloren gaan.
om ook docr. op zulke goede voedingsbodem, aanwezig te zijn. Ce ploeg van Gent was dan ook
eens temeer op post, om met ons blad te kolporteren.
Spijts de regenvlagen en het ongure weder, hadden
we een enorme verkoop. Wat wij te bieden hebben
weten ook de oudere Daensisten. Van ons, geen totcntrckkerij ol aanbidding van wat eens verbrand
werd. Recht door zee. en Vlaanderen eerst, zijn onze leuzen. Daarom moet het ook niemand verwonderen dat het aanzien van de Volksunie steeds maar
stijgt. In tijden waar onrectit en verknechting, schering en inslag zijn, moet het goede zaad, door een
Priester Daens een uuitgestrooid, weUg kiemen. De
VrKksune zal het werk voor Vlaanderens ontvoogding
verder doorvoeren tot de overwinning is behaald.
Die van Gent.
OUDENAARDE - R O N S E
\a het eerste offensief dat bestond in het aanbrengen van de namen .• « Volksunie — Zelfbestuur
en Amnestie » — (aktie waar niet woivlt mee opgehouden) zijn overgegaan tot het uitdelen van duizenden stroo.bUjetten. Deze pamfletten werden aan de
kerkdeuren uitgedeeld, zoals te Ronse, Nederbrakel,
\^'ortegem, Kruishoutem, Beveren, Oudenaarde, StMaria-Horebeke. In minder belangrijke centra werden ze over de post verdeeld op kosten van plaatseliike simpatisanten. Overal ontmoeten onze kolporteurs simpatie, te meer daar de aktie geschiedde in
bijzijn van onze voormannen. (Die tussen haakjes
gezegd zich Vlaming durven tonen ook te Ronse —
een lesje voor de C.V.P-flamingantjes uit de Volksbond !)
— De organisatie gaat nu ook naar verschillende
andere gemeenten. De sekretariaten voor Nederbrakel. Oudenaarde, Ronse en Kruishautem worden U
weldra meegedeeld.
— Ons blad « Ce Volksunie » werd druk door ijverige propagandisten verspreid. Alle lof voor deze onbaatzuchtige ijveraars.
Met het oog op de verkiezingen wordt van na
af aan een stevige kas aangelegd. Het is de bedoeding onze leden en simpatisanten een uitgebreide argumentatie te bezorgen. Onze zweep heeft nut en
heeft de pijlen gelokt van onze C.V.P. krantjes.
Weldra vernemen we langs daaruit hun echt »Vlaams
zijn ... De reaktie op onze lokvogels is buitengewoon. We houden onze beste pijlen echter voor de
finale. Het arsenaal is goed gevuld en... wij beschikken over scherpe schutters. Wie niet horen wü moet
voelen ! ! .' Het zou wei eens kunnen gebeuren dat
de zweep hier een gans paard uitspant ' ' Opgepast !
NINOVE

De C.V.P.-Ninovc is bang voor de waarheid ! In
het weekblad •< De Denderklok » verschenen geregeld artikelen, die de C.V.P. klaar en duideüjk,
recht op de man af, hun tekortkomingen verweet.
Het C.V.P.-bestuur Ninove, onder voorzitterschap
van Mijnheer Fernand De Cooman (die we nooit
STUDESTE.VAFDEUi\G
: Onze studentenafdein staat hebben geacht zo iets te kunnen doen, of
ling nam een eerste initiatief. Een gestencild blad
staat hij ook onder druk van andere personen ?)
• De Torens >, waarin de doelstellingen van de
vond het misplaatst en bedreigde de drukker-uitgeVolksunie en van haif^- studentenafdeling toegelicht ver. Censuur van ons of U%v blad wordt niet meer
werden, werd op een paar duizend eksempharen ongekocht 1
der de smdenten verspreid.
De Heren hebben dan een Komitee van Censuur
gesticht (ze moet dus niet onderdoen voor Rusland
GENT-EEKLO
of voor de socialisten) en aüe artikelen die in « De
AALTER
Denderklok » verschijnen hebben nu een <c goedkeuring
„ van de C.V.P. nodig 1
De loenst, die te Aalter de autosnelweg verlaat
We
begrijpen
dat de C.V.P. schrik heeft voor
om over Maldegem de grote weg naar Knokke te
de waarheid. Klepeü « De Denderklok » ze niet
bereiken, weet hoeveel tijd er aan de overweg van
meer uit, « De Volksunie » zal het verder doen !
de spoorlijn Brussel-Oostende verloren gaat, hoeBRAVO
ERWETEGEM
veel kostbare minuten verspild worden langs de onWoensdag 9 oktober had de C. V. P. (kanton
telbare kronkels en bochten en hoe dikwijls op de
dhier een voorlichtingsvergadering bekasseien uit grootvaders periode een tochtje naar de Zottegem)
zee met het verlies van zijn goed humeur wordt be- legd waarop oud-minister Moyersoen het woord zou
voeren over Vlaamse problemen gevolgd door betaald. Het is nu 35 jaar geleden dat de boeren van
Knesselare hun hagen enkele meters mochten ach- sprekingen en kosteloze tombola. Daar vele volksunieleden dit briefje op naam in hun bus kregen
teruitstellen, omdat de weg zou verbreed worden.
Maar van de grote, goede verbinding tussen Aalter meenden ze te moeten aanwezig zijn. Dit was ook
het geval met Mr Diependale (kandidaat voor Seen Maldegem bestaat nu nog altijd niets, tenzij de
naat) en Meester De Boe (kandidaat voor de kamer
plannen. Reeds vóór 1940 was men begonnen aan
de nieuwe overbrugging van het kanaal Gent-Brugge. te Oudenaarde). Niemand hoeft verwonderd te zijn
naar het verloop op het einde der bespreking die in
Op dit ogenblik, 17 jaar later, is reeds het voetstuk
hoofdzaak gericht was tegen de Volksunie (socialisafgewerkt.
ten en liberalen werden niet vermeld).
Verleden jaar plaatste het Wegenfonds grote borDe minister werd duchtig van antwoord gediend
den om aan te kondigen: « Binnen 9 maanden is
en ontweek als een paling iedere keer de vragen in
deze brug klaar.» Na verloop van maanden werd
het debat. Voor de gedokumenteerde gezegden van
de 9 een 8, nag later een 7.. Dan raakte het bord
zijn tel kwijt. Ondertussen ligt het werk stil en de Mr. Diependale bleef hij doof. Na tussenkomst van
Mr. De Boe werd het echt woelig. Op één zo dioorspronkelijke 9 maanden zijn verlopen.
recte aanval had zelfs de minister niet gerekend.
Verleden week sprong Tijl uit zijn graf op en
Hij vond niet beter na zijn patetische oproep tot het
zondagmorgen verkondigde het bord heel wijselijk :
kristeHjk geweten het volk op te raien als in sept.
ALS AC HIEL GELD VINDT, KOMT DEZE
1944, en meende nu nog met koncentratiekampen en
BRUG KLAAR. Of er daarmee gelachen is .'...
moordenaars te moeten schermen.
Maar Achiel zal geld vinden...in uw en mijn zakken,
Erwetegem strekke tot voorbeeld. Geen enkele
maar dan eerst voor een viadukt te Brussel en voor
vergadering over Vlaamse problemen mag nog gede Expo' 58. Die hebben voorrang, Vlaanderen zal
nouden worden zonder de aanwezigheid en de ver'er eens waehten !
dediging der Volksunie — Bravo Erwetegem ! ! !

DE VOLKSUNIE - 19 OKTOBER 1957 N' 20

8

ROESELARE
Een

onvergetelijke avond

AAN ONZE LEZERS
IN KONGO EN OVERZEE
De Volksunie telt niet minder dan
300 lezers in Kongo en Amerika Opdat ze ons blad spoedig zouden ontvangen zullen we hen die de prijs
van een steunabonnement betalen
(minimum 200 Fr) voortaan het blad
per luchtpost bezorgen.

Viktor Bouckaert heeft aan de WestVlaamse propagandisten een feestmaal
aangeboden, waaraan allen, die het genoeDe Vlaams-Nationale Doorbraakfeesten banter - A. de Simpelaere - Mr. M. de Boe
gen hadden er aanwezig te zijn, de beste
in het teken « Eendracht en Strijdbaar- - U. de Longie - Fr. Dirks - K. de Clerck herinneringen zullen bewaren.
Talrijk waren zij opgekomen, de jonge- heid » vinden plaats te Antwerpen, op Ir. G. Deroo - J. De Moor - Mw J.D. Domela
ren en de ouderen, opgewekt, strijdvaardig, zondag, 27 oktober te 15 uur in zaal « Ma- Nieuwenhuis Nyegaard - Jw L. Dosfel BRABANT
Drs E. de Facq - P. de Kempeneer - Sam de
en vooral uiterst tevreden over de bereik- jestic », Carnotstraat, 90.
Vriendt - Clem de Ridder - Ir. J a n de Bondt
te resultaten van de laatste maanden.
Zij worden ingericht door de « Vlaamse
Ik heb reeds tal van feestelijkheden en Kr ing-Antwerpen », die in december 1955 - Prof. dr. F.J. de Waele - Dr. J. Devoldere DILBEEK
Maandag 7 oktober dag der traditioneel geworden
bijeenkomsten bijgewoond : echter zelden het Nationaal Huldebetoon Pater Stracke - Dr. R. de Beule - A. de Fré - Prof. dr. L.
jaarmarkt. Heel vroeg lopen de mensen te been.
Elaut
Dr.
Cl.
Franssens
J.
Gouverneur
ontmoette ik zoveel geestdrift, zoveel op- organiseerde.
Mr. P. Ghyssaert - Huyghe - Pater Heri- Hun eerste kontakt was vandaag met DE VOLKSrechte vriendschap, zoveel openhartigheid
Aan deze manifestatie verlenen hun
als op dit samentreffen te Roeselaere op medewerking : Emiel Hullebroeck, Renaat brecht - Architekt B. Hendryckx - Dr. se. UNIE. Dilbeek zag zwart en geel van VolksunieB. Hermans - Dr. A. Elewaut - Jw H. Hen- affiches. Alsof dit nog niet genoeg was hadden ook
21 september.
Veremans, Hendrik Diels, Armand Preud' derlckx - Prof. dr. Em. Heynderickx - Mr. de schilders hun kameraden plakkers een handje
Het feestmaal werd o.a. bijgewoond door homme, de deklamator Antoon vander
Ed. Huygens - Emiel Hullebroeck - Drs W. toegestoken on op de voornaamste kruispunten en
ingenieur J a n de Bondt, Dr. Devoldere, Plaetse, het « Lieven Duvoselkoor » (BrusJoris;en - Mr. Jef Libens - Architekt Fr. tramhaltes prijkte groots en overtuigend VOLKSdhr en Mw Toon Desimpelaere, oud-burge- sel) o.Lv. Prof Amendt, de muziekkapel
UNIE op de wegen. Vol aandacht lazen dan ook
Leper - J. Lefroid - J. Loveniers - Archimeester van den Plassche, door praktisch van het Nationaal Verbond van Blauwtckt-urbanisl L. Leniere - Dr. jur. J. Muys de Dilbeekse boeren de affiches over de landbouwalle kaderleden en propagandisten uit de voetvendels, koperensemble enz...
- Dr. R. Meysman - A. Moortgat - J. Macha- politiek, speciaal voor hen uitgehangen.
provincie, alsmede door mijn vrienden
Korte oproepen zullen gehouden wor- ris - Dr. jur. G. Myncke - L. Maesfranckx Niet de C.V.P. zal de linksen uit Dilbeek houden.
Ward Rolus en Karel Dillen.
den door oud-kamerlid Dr. H. Ballet, A. Meijer - R. Mattheyssens - A. Mertens 7.C is er veel te tam voor. Slechts de Volksunie
Er werden verschillende
tafelredens Prof. dr. Vt^alter Couvreur, oud-senator R. Maes - O. Mortier - H. Provoost - H. voert een aktieve propaganda die de socialistische
gehouden : de reeks werd geopend door Edmond van Dieren en Dr. Leo Wouters.
Peeters - dhr en Mw Aug. Peeters-Nicasie - verfransers doet wijken. De Volksunie is de enige
dhr Bouckaert, en de Bondt. Zeer gevat
Bij de aanvang van het feest zal door H. Paelinckx - Dr. J. Pelemans - Mw J. partij in Dilbeek die kordaat de pogingen tot verantwoordde Karel Dillen op het domme de voorzitter van de « Vlaamse KringRyffranck-Spaeys - C Rousseeu - Dr. J. Iransing bevecht om Dilbeek te bewaren als' een
artikel van de C.V.P.-er Lindemans.
Antwerpen » hulde gebracht worden aan Rs.nouchamps - E. Reypens - A. Sabbe - Vlaamse burcht aan de poorten van Brussel.
In een pittig Antwerps, in een ronde jo- de heer Cyriel Rousseeu, de trouwste me- Ir. A. Stevens - Dr. R. van Leemputten viale taal wist Ward Rolus de disgenoten dewerker van wijlen Dr. Borms, naar a a n - M. Senesael - H. Sommen - Drs Fr. F. Teur- ASSE
Een kontaktvergadering wordt voorbete boeien. Hij bracht hulde aan de voor- leiding van zijn vijf en zeventigste ver- linckx - Mw A. Thiry-van Ael - H.L. T a n reid voor de maand november. Deze streek
m a n n e n J a n de Bondt, Viktor Bouckaert jaardag.
rez - H. van de Moor tel - Dr. Pol Van Tildie bij de laatste verkiezingen erg Vlaamsen Dr. Devoldere. Hij maakte van de ge- EEN ENORME BELANGSTELLING
borgh - W. van den Eynde - H. van der
nationaal
stemde zal het bij volgende verlegenheid gebruik om de echtgenoten van tekent zich nu reeds af. Van alle kanten Cruyssen - R. van Hulse - Dr. P.A. van
de Moortele, die zopas in het huwelijk t r a - komen mededelingen binnen dat auto- Rossem - F. Haepers - Dr. H. Peeters - F. kiezingen nog beter doen. Door ondervinden, te feliciteren. Het jonge koppel werd kars worden ingelegd. In alle streken van de Vijver - P. van de Velde - Dr. jur. J. ding weten ze daar dat stemmen voor de
in de bloemen gezet.
wordt een koortsachtige propaganda ge- van Passel - Pater A. Versmissen - P. van C.V.P. gelijk staat met stemmen voor fransDe volgende tafelredenaar Toon Desim- voerd. Autokars zullen honderden Vla- de Noortgate - K. Vertommen - J. Paredis kiljons...
pelaere mocht een hartelijk applaus in mingen brengen uit Hasselt, Herk-de- M. van Poucke - J. Sleurs - A. Verschae- OPWIJK
Gans deze gemeente was versierd dank
ontvangst nemen voor zijn onverbloemde Stad,
ren - F. van Rossem - E. Verhofstede - M.
Sint-Truiden
Ninove
Kortrijk
zij
onze ijverige plakkersploeg. Een a a n klare taal.
Diksmuade Roeselare(, Brugge, Oostende, \ m den Bossche - A. vander Plaetse - Mr.
Als algemeen propaganda- en organisa- Gent, Aalst, Oudenaarde, Brussel, Leuven, Frans van der Eist - Mw J. van den Bergh - gename verrassing, die belooft voor de toetieleider bracht ik vooreerst een warme Mechelen, Turnhout, Eeklo en Lier.
Mr. A. R, van CoppenoUe - Apoteker Jei komst.
hulde aan de West-Vlaamse vrienden, die TOEGANGSKAARTEN
van Eyck - L. Verbeke - J. van Lierde - Dr.
zich, vooral de laatste maanden, onderJ. Valgaeren - Architekt J. van HaerenWEST-VLAANDEREN
Nu reeds kan met stellige zekerheid
scheidden door hun stoutmoedig werk.
borgh
- A. Vindevogel - Pater R. van Caevoorspeld worden dat de grote feestzaal
Ik bracht hulde aan Mw de Bondt-Miny,
ALVERINGEM
« Majestic » letterlijk overrompeld zal ncghem - Dr. O. van der Hallen - Oud-sede trouwe echtgenote van de provinciale
nator Edm. van Dieren - Ere-advokaat M.
Flink werk geleverd op de jaarmarkt.
worden. Men bestelle best nu reeds de toevoorzitter, die h a a r echtgenoot trouw ter
van de Kerckhove - Meester Renaat Vere- Kontakten met de boeren en uitdelen van
gangskaarten
bij
«
Kunsthandel
't
Karzijde staat in zijn zware taak. Al wie op
mans - A. van Malderen - Dr. J. van Boxe - honderden strooibiljetten over het landbezoek kwam bij de familie de Bondt te veel », Kerkstraat, 57, Antwerpen (tel. laer - E. Vandenberghe - H. van den Broeck
bouwvraagstuk.
Diksmuide mocht zich immer verheugen 35.89.91' Prijzen : 20 - 30 - 40 - 50 Fr.
- J. van Besien - L. Wouters - Prof. H.
ADINKERKE - DE PANNE
INRICHTEND
KOMITEE
in een bizondere hartelijke gastvrijheid.
Peeters - Dr. K. DuDont - W. Sedeyn - M.
Vervangen van afgewaaide(?) plakbrieHet
Bestuur
van
de
«
Vlaamse
KringIk betrok in mijn hulde- en dankwoord
van den Heule - Dr. Sylvain Hoste - Prof.
eveneens Mw Viktor Bouckaert en Mw Dr. Antwerpen » gelastte Rudi Van der Paal L. Amendt - het bestuur van de Jong-Ne- ven door nieuwe.
met de organisatie van het feest.
Nog eens door de ongekende artist-schilDevoldere.
derlandse Gemeenschap - het bestuur van
Zij, die nadere inlichtingen verlangen, de Pallieters - de Centrale van het Verbond der een zeer mooie « Volksunie » aankonMijn aankondiging dat de oprichting van
diging in reuzeletters, op 't plakbord van
van Vlaamse Kringen - de heren voorziteen algemene propagandaraad ter voor- of wensen in te schrijven voor de autode Zeelaan. Goed gewerkt!
bereiding van de aanstaande verkiezingen kars, kunnen zich wenden tot volgend ters en bestuursleden van de «Vlaamse
Kring-Rupelstreek >, «Vlaamse
Kring- BLANKENBERGE
nakend was droeg de algemene instem- adres:
Algemeen sekretariaat van de Vlaamse Lier» «Vlaamse Kring-Berchem», «VlaamHuisbezoeken. Uitdelen van geperimeerming.
De avond verliep verder in een uitste- Kring, p/a. Ward Rolus, Antwerpsestraat, se Kring-Hasselt», het « Erasmusgenoot- de Volksunienummers en strooibiljetten.
schap-Antwerpen», V.Z.W. Jeugdzorg. Alkende atmosfeer : samenzang en voor- 150, Mortsel (tel. 33.85.65)
Een welgelukte affichenslag spijt alle
gemeen Nederlands-Zuidafrikaanse Vere- soort intimitatiemiddeltjes tegenover de
d r a c h t wisselden mekaar af, en het was SAMENSTELLING
eerst in de vroege morgenuurtjes dat onze
INRICHTEND KOMITEE niging, Vlaams-Nationaal Jeugdherberg- propagandisten.
vrienden afscheid namen van mekaar.
NIEUWPOORT
- Het Bestuur van de « Vlaamse Kring-Antwer- net Sint Maartensfonds-Waasland, Jong
De West-Vlaamse vrienden zullen met pen » :Ward Rolus (voorzitter) — Rudi Van der Vlaams Aktie Komitee, het Nieuw Verbond
Hier ook huisbezoeken en verspreiden
mij akkoord gaan wanneer ik verklaar dat Paal isekretaris) — Jw Lieve Ballet, —accountant A. van Vlaamse Oudstrijders (Antwerpen), van ons blad. Over 't algemeen gunstig
dergelijke buitengewoon geslaagde bijeen- Cuypers, Drs Remi de Vis, Karel Dillen, advokaat het Nationaal Verbond van Blauwvoetven- onthaal.
komst enkele jaren terug gans ondenkbaar luk Sihoups, dr. jur. Marcel Usé, tandarts A. van dels (Gent), Genootschap Vlaams Leven.
WESTKERKE
was.
Toen Prof. Couvreur, Drs Jorissen en Dringen.
Namens de Jongeren zijn toegetreden :
In volgend nr. van 't blad, verslag over
ik in begin 1955, n a de eerder ontmoediDrs J L. de Meester - R. Demonie - E.
— Ter gelegenheid van deze manifestatie werd het
de
vergadering van 17 dezer ten huize van
gende uitslag van de verkiezingen, kontakten Inrichtend Komitec aangevuld met volgende mede- Depla - K. Dekesel - R. de Vis - P. Dhooge
legden in West-Vlaanderen, ontmoetten wij werkers: architeki V/illy Blockmans (Kampenhout), - B Empereur - L. Ferrari - J. Faes - J. D" Devoldere.
overal eenzelfde atmosfeer van moedeGilissen - J. Herbots - A. Huysman - W.
BERICHT AAN ONZE ABONNENTEN
Wilfried, Sosse^aers (Mechelen), Renaat Bosmans
loosheid, defaitisme, ja zelfs van wantrou- (Mechelen), Cyriel Bultinck (Pervijze), Benoit Legein - H. Miny - B. Maes - P. Mulder Lezers, die liever niet wensen dat
wen. De nationalisten waren er sterk ver- Cewppens (Antwerpen), Ingenieur Clem Colemont P Martens - B. Maréchal - H. Senaeve de
p o s t . h u n een kwijting aanbiedt,
deeld. Onze tegenstanders stookten en
(Nieuwerkerken),
]-aak Cuppens
(Neeroeteren), W Tiebos - S. Vermeire - G. van Craenendienen 'thans onverwijld te storten
verspreidden de meest lasterlijke geruch- Egels (Antwerpen),
Jos de Groof (Borgerhout). broeck - L. Vandeplassche - K. Van Damme
daar binnen enkele dagen onze lijsten. Men schrok er zelfs niet voor terug Guido Dekeyser (Gent), Jan de Moor (Gentbrugge), - G van Eecke - J. van Oosten - J. Sleurs ten n a a r de post gaan.
leden van het hoofdbestuur als « logebroe- Ortwin de Prü (Ninove). Désiré Dijlst (Hasselt). E. Facq - J. Marcelot - E. de Busschere Met nieuwjaar zal ons formaat
ders * en «agenten van de staatsveilig- René Evers (Overpelt), Jan Kaïifmann (Leuven), J. de Raeve - C. Sleurs.
lichtjes
vergroten. Toch zal onze prijs
heid ï dood te verven. Kortom : een hope- Lode Lambrechts (Uer), Bob Maes (Zaventem).
niet
verhoogd
worden omdat we erop
loze boel leek het daar te zijn in die een- Gilbert Murrath (Antwerpen-West), Rik Nachterstaan dat in de eerste plaats onze
maal bloeiende Vlaams-Nationale streek gaele (Oudenaarde), Frans Peeters (Merksem), IN MEMORIAM BRUNO DE WINTER
eenvoudige lezers ons blad verder
van Verschaeve, Leuridan en Tollenaere. P. A. Raeymaekers (Borgerhout), Paul Roelof
De derde foarlijkse Mis ter nagedachtenis van
kunnen betalen. Onze « kapitaalHet blijft dan ook een ONVERGANKE- (Brugge), Viktor Roggeman (Schaarbeek), Emiel wijlen Bruno de Winter, stichter van het
krachtigen» verzoeken we echter
LIJKE verdienste voor J a n de Bondt en Stcenhauf (A-alst), Rik Talpe (Roeselare), Omer weekblad « Pallieterke », eveneens ingericht door de
hierbij liever een steunabonement
Viktor Bouckaert dat zij het in die periode van de Kerckhove (Aalter), Lucien van den Plas- Vlaamse Kring, zal plaats vinden dezelfde dag, 27
dan een gewoon abonnement te storaandurfden terug van wal te steken. Zij sche (Lauwe), Mw Leo van der Stighelen-van Rooy oktober te 11.30 mr in de kerk van de Heilige
ten.
hebben hierdoor aan de zaak van het (Turnhout), Gilbert van Eecke (Poperinge), Her- Teresia (Luithagen-Mortsel). De kanselrede zal geOok personen die gedurende de
Vlaams-Nationalisme de grootste diensten man van Mol f Borgerhout ,) Antoon van Soom (Ant- houden worden door Z.E. Pater Prof. dr. N. Wdlaatste
maanden een proefabonnebewezen.
diers, hoogleraar aan de Leuvense Universiteit en
werpen), Piet Vereecken (Morstel).
ment
kregen
zal kwijting aangeboOnze partij gaat daar, langzaam m a a r
rektor van de Hogeschool voor Vrouwen te Antwerden worden. Wij hopen dat zij zich
zeker, een nieuwe bloeiperiode tegemoet
pen.
bij onze groeiende lezersschaar zuldank zij het pionierswerk van die manneri. AANBEVELINGSKOMITEE
De muükale omlijsting wordt verzorgd door de
len voegen.
Dagelijks komen nieuwe medewerkers bij.
vioolvirtuoos Jos van der Smissen en de bariton
Ik sluit met een woord van proficiat aan Voorzitter : oud-kamerUd Dr. H. Ballet.
Onder de ruim vierhonderd toetredin- Marcel Reynaerts.
onze jonge propagandisten Bultinck, Talpe,
gen,
die ons bereikten in slechts enkele
19 oktober 1957 N' 20
van den Plassche, De Visscher, Vereecke,
DE VOLKSUNIE - ^ JAARGANG
Roelof en h u n trouwe medewerkers, te weken tijds, vermelden wij vooral :
Pater Dr. D.A. Stracke, S.J. - Mw Lodetalrijk om ze ieder afzonderlijk te vermelëEffiTYE^-VrVvan'^dSSHoofdred
^^
,^ ^^, ^ . „ „ 3 3
wijk
Dosfel - E. Audenaert - N. Allegaert den. Het hoofdbestuur van de Volksnuie is
REDAKiit. . ^^*'^- ' g j emstraat, 20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel 16 2833
U dankbaar voor uw onbaatzuchtig en A. Frans - Mw I. Arnould - Mw Th. Brouns
Drs Wim J o r i s s e n ^ ' ^ ' r f d S i e s a k r e t a r i s . Beethovenstraat 6 AnderiecM- V. Bouckaert - Dr. Bombeke - A. Booverheerlijk werk.
Tel 2184 21 Alle briefwisselmg voor blad op dit adies sturen
gaert
Pater
A.
Bouquillon,
O.P.
Dr.
P.
RUDI VAN DER PAAL
Beheer : Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel 1L82 16
Boeynaems - Ir. Fr. Broos - Z.E.H. Dr. A.
VOLKSUNIEJONGEREN
r^!riif^!^:nT l%tTA'i^ms^^
a^f?.;v^arnffot einde '58: lOOfr.
Bellemans - Dr. A. Broekaert - E.H. W.
sLunabonnTi^ent: 200fr. (minumum)
Loss« " " " i m e r s : 5fr.
LIMBURG
Corsmit - Mw L. Cantens - Ir. J. CharpenAbonnement buitenland : 100 fr. Per luchtpost 200 fr.
^^^^^^
vergaderen te HASSELT
tier - Gies Cosyns - Mw Prof. dr. Vital Ceop zaterdag 9 november te 16 uur
len - Mw D'Haene-De Witte - Jw G. de
^^f'^:}^^J^^.J^\r^'È^
e'^LrTalrËtterZ
van de maand
Wulf - E.P. Fr. de Smedt - L. de PalmeHotel « Warson »
verantwoordelijk voor uitgave en opsteT M T ï n ^ ^ I ^ i ï ï ^ n s , Stefaniestr., 14. Antwerpen.
Stationstraat, Hasselt
naer - Willem de Meyer - Dr. M. de Bra-
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