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BEHEER : KARTUIZERSSTRAAT. 58, BRUSSEL TEL. 11.82.16 
VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

DE VOLKSUNIE EN DE REGERING 
Tussenkomst van 

Bl| DE BESPREKING VAN DE 
Het is misschien niet passend als 

nieuweling; al dadelijk aan het woord 
te willen komen in deze vergadering:, 
maar ik beschouw het als mijn plicht 
teg:enover de 104.000 kiezers die ik 
hier alleen vertegenwoordig'. 

Inderdaad behaalde mijn partij 
meer dan 100.000 stemmen, alleen in 
het Vlaamse land, in uiterst ongun
stige omstandigheden. Ik geloof dan 
ook dat ik hier de enige ben die er 
aanspraak mag op maken een zo 
groot aantal kiezers te vertegenwoor
digen en ik hoop dan ook dat U mij 
uw aandacht niet zult weigeren. 

Ik sta hier niet ont bepaalde parti-
kuliere of standsbelangen te komen 
verdedigen, maar als exponent van 
een gedachtenstroraing die even eer
biedwaardig is als andere gedachten-
stromingen zoals bvb. het socialisme 
of het liberalisme. Deze gedachten-
stroming faat uit van een hoge waar
dering voor de volksgemeenschap als 
grondslag van de maatschappijvor
ming, en van de kuituur. Het is mijn 
goed recht het belang van de Vlaamse 
volksgemeenschap te stellen boven 
welke belangen ook die ten grondslag 
liggen aan het bestaan der andere 
politieke partijen die hier vertegen
woordigd zijn. Het is van dit stand
punt uit dat. ik de r e g ^ i ^ s s e r k l ^ -
ring Wens te bespreken. " 1 ^ ^ ; ^ ' 

De regeringsverklaring bevat heel 
wat goede dingen en het zou wel in 
hoge mate verwonderlijk zijn indien 
dit niet het geval moest zijn. Voor
aleer nader in te gaan op enkele pun
ten, wens ik principieel stelling te 
nemen tegenover het unitair belgisch 
standpunt dat deze regering inneemt. 
Ik geloof namelijk niet dat mijn volk 
zichzelf kan vinden en zichzelf zijn 
op normale wijze in deze unitaire, 
gecentraliseerde staat. Ik acht struk-
tuurhervormingen onontbeerlijk en ik 
ben een overtuigd voorstander van 
het federalisme. In deze verschilt 
mijn opvatting niet van deze der 
Waalse federalisten die ook in deze 
vergadering vertegenwoordigd zijn. 
Voor de oorlog werd deze opvatting 
ook gedeeld door een aantal personen 
die vandaag nog op de banken van 
de C.V.P. en zelfs op de banken der 
regering zetelen. Zij hebben welis
waar hun houding na de oorlog gewij
zigd, maar zij hebben ons nooit gezegd 
waarom. Ik zie niet in, ik kan niet 
inzien dat de omstandigheden dus
danig zouden gewijzigd zijn dat de 
taalwetten thans zouden volstaan en 
struktuurhervormingen o v e r b o d i g 
zouden geworden zijn. 

Mr. Frans van der Efsf 
REGERINGSVERKLARING IN DE KAMER 

Dit wordt trouwens in de parti j
programma's tot op zekere hoogte 
toegegeven. Alle partijen beweren 
voorstanders te zijn van kulturele 
autonomie. In feite is de vorige 
regering op dit punt voUedig in ge
breke gebleven. De huidige regering 

spreekt niet van kulturele autonomie, 
maar verzekert dat de kultuurruden 
«een werkelijke macht zullen heb
ben ». Wat betekent dit en is het wel 
mogelijk een stelsel van effectieve 
kulturele autonomie te verwezenlij
ken zonder de Grondwet te wijzigen. 
In haar Kerstmis-programma van 
1945 verklaarde de C.V.P. : « De C.V.P. 
wil de volledige ontplooiing zowel van 
de Waalse als van de Vlaamse kul-
tuurgemeenschap. Zij is er voorstan
der van dat dit het voorwerp zou 
uitmaken van een grondwettelijk 
recht, waardoor gans de aktieve poli 
tiek van de Staat zal worden be 
heerst.» Toen de gelegenheid geboden 
werd dit programmapunt te verwe-
zenhjken, bij de voorbereiding van de 
grondwetherziening einde 1953. was 
het de opsteller van dit programma 
die de heer Van Elslande bezwoer zijn 
amendementen hiertoe strekkend in 
te trekken. 

Ik betreur de vaagheid van de re
geringsverklaring op dit punt, des te 
meer daar er met geen woord gerept 
wordt over de splitsing van het minis
terie van Openbaar Onderwijs en 
Schone Kunsten, alsmede van Radio 
en Televisie. Ik vind ook geen woord 
over de verbetermg der taalwetgeving, 
die in het verkiezingsprogramma van 
de C.V.P. fn het vooruitzicht gesteld 
werd in de regeringsverklaring. 

Het is nochtans duidelijk — en de 
besluiten van het zogenaamde Studie
centrum Harmei die ons nog zopas 
ter hand gesteld werden kunnen ons 
slechts \ersterken in onze mening — 
dat kunturele autonomie voor beide 
volksgemeenschappen als een mini
mum moet beschouwd worden. 
Waarom dan al dit geaarzel en ge
treuzel, in plaats van resoluut deze 
hervorming door te voeren in al haar 
konsekwenties. 

moet een einde gesteld worden aan 
een schandaal dat voor, het Vlaamse 
volk uitdagend is. Ik ben federalist, 
maar zolang wij in een unitaire staat 
leven moet men ook koqsekwent zijn. 
Ik zal nooit aanvaarden dat men ons, 
hoe dan ook. de nadelen van het 
federalisme zou opdringen zonder de 
voordelen. 

In dit verband wens ik hier een 
lans te breken voor het invoeren van 
de nationale apparentering, die 
evenzeer als de zetelaanpassing beant
woordt aan de demokratische begin
selen en de rechtvaardigheid. Ik weet 
dat de grote partijen met een zekere 
minachting neerkijken op de kleine 
partijen, maar het is niét goed in een 
land als het onze dat aan een paar 
partijen op kunstmatige wijze een 
quasi-monopolie verzekerd wordt. De 
huidige omstandigheden doen klaar 
uitkomen hoe het bestaan van enkele 
kleinere partijen de regeringsmoge-
lijkheden zouden vergroten. liet is 
volkomen verkeerd dit probleem te 
zien in het perspectief van een twee
partijenstelsel naar angelsaksisch 
voorbeeld dat wij in ons land niet 
kennen en dal niet tot de voorzien
bare toekomstmogelijkheden behoort. 

(Vervolg JïP.tóBk,,^! 

0ok wij hebben gewetenóvra^ef^ 
De vergelijkende uitslagen van de 

verkiezingen zijn voor de Volksunie 
zeer leerzaam. Het ongelijke beeld 
per streek is zeer typisch; overal zijn 
we in de stedelijke distrikten voor
uitgegaan : Antwerpen, Gent, Brus
sel. De zuiver landelijke kantons 
daarentegen, waar de vlaamse natio
nalisten tot dusverre het meeste bij
val mochten verhopen, geven veelal 
een zekere achteruitgang, vooral In 
West-Vlaanderen en Limburg. 

De verklaring ligt voor de hand : 
de stellinghame van de geestelijk
heid is hier het doeltreffendst ge
weest Typisch is ook de verschillende 
houding van onze kiezers voor Ka
mer en Senaat, ongeveer 1/4 heeft 
de Volksunie niet gevolgd voor de 
Senaat. 

Dit bewijst dat onze kiezers hun 
stem principieel hebben afgewogen 
en dat evenveel ons ontsnapt zijn,-
die de stemverdeling moeten hebben 
overwogen zonder ze uit te voeren. 
Het kiezerskorps heeft geoordeeld 
vanuit de grote antithese van links 
tegen rechts die de voorbije verkie
zingen heeft beheerst boven alle an
dere problemen uit en in sterkere 
mate zelfs dan de C.V.P. en de link
sen zelf ooit konden vermoeden. 

Geen enkele dissidente groep heeft 
enige kans gehad en het is in dat 
perspektief een verheugend feit dat 
de Volksunie zich als partij heeft ge
handhaafd en zelfs haar positie heeft 
versterkt in de drie grote steden Dit 
bewijst tenslotte dat zij een eigen 
partij vormt en geen broze dissiden
tie. Bij nader toezicht blijkt dat de 
speciale psychose pas in de laatste 
twee weken is toegespitst geworden 
en dat de onzekerheid ten aanmen 
van de C.V.P. werd terzijde gebeld 
terwille vaQ.jile vrees voor een voort 
gezet links bewind. 
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Een ander punt waarover de rege
ringsverklaring ons niet inlicht zijn 
de bedoelingen van de regering be
treffende de vaststelling van de taal
grens, de aanpassing van de admini
stratieve en gerechtelijke grenzen 
aan de taalgrens, het taaistatuut van 
de tweetalige brusselse agglomeratie 
en de bescherming van de taaUnte-
griteit van onze Vlaamse gemeenten 
in het arrondissement Brussel. Ik zal 
hier vandaag niet uitweiden over 
deze problemen, maar ik wens toch 
het fundamenteel belang van een af
doende oplossing ervan te onderstre
pen voor een regeUng van het natio
naliteitenprobleem in België. Men 
kan ten overstaan van deze proble
men niet blijvend een struisvogelpo
litiek huldigen. 

Ik heb met voldoening gehoord dat 
de regering de bedoeling heeft het 
aantal parlementaire zetels in over
eenstemming te brengen met de wer
kelijke bevolkingscijfers. Hierdoor 

I. — STRUYE IN DE SENAAT : 

Wat in Hongarije gebeurde is wraakroepend ! 

Bij ons in België zou zulks niet kunnen gebeuren ! 

De herhaalde en vooral ultieme 
drastische tussenkomst der geeste
lijke overheid heeft dit proces be
spoedigd en aan de Volksunie haar 
zekere zetel in Gent-Eeklo ontnomen. 

Het Is voor onze mensen, die dan 
toch ook een partij op kristelijka 
grondslag aankleven, een zware proef 
aldus de geestelijke overheid van op 
de kansel en met de volledige inzet 
van alle K. A.-organisaties op haar 
weg te hebben ontmoet om haar op
gang en armslag te doorkruisen en t^ 
breken ten gunste van een andere" 
partij de C.V.P. EN DIT ZOND^ïR 
ENIGE GARANTIE, kans of tegen
prestatie van harentwege voor de 
Idealen die ons duurbasr zijn 

De huidige tussenkomst rijt daa 
ook in onze harten oude wonden open 
vanaf de stelling tegen een vlaamse 
hogeschool tot de herhaalde veroor
delingen en organisatorische bekam-
ping tussen de twee wereldoorlogen 
die belet hebbei de vlaamse beweo-ins 
door een eigen autonomie in het Bel
gisch kader struktureel te voltooien. 

Wij verwijten de Kerk dat zij in het 
verleden de Staat boven het Vofk 
heeft gediend en thans het katolieke 
Vlaanderen inroept cm bevv-ust of on
bewust dp strijd voor een vlaam.sf-
autonomie verder af te remmen Het 
grieft ons tegenover de herhaalde 
gretige tussenkomst der kerkeliikf 
overheid tsgen de vlaamse ontvoog
ding te moeten vaststellen dat wii 
dergelijke ophefmakende tussenkom
sten moeten ontberen om de gevaar
lijke ideologische collaboratie tijdens 
de oorlog en de wraakroepende re
pressie nadien te schandvlekken dia 
duizende families hebben vergiftiad 
en verscheurd met alle morele en reU 
gieuze ellencfe d'? "• bet gevolg vail 
waren. •• -z .̂  

| n haar K e r s t p r o g r a m n r a h ^ d e 
C.V.P nog de volledige oncplooiinfr 
van de vlaamse en waalse kultuut-
gemeenschappen vooropgezet, die het 
voorwerp zou moeten worden van een 
grondwettelijk recht waai door cf̂  
ganse aktieve politiek van de Staat 
zou worden beheerst (blz. 36) Da 
grondwet zou deze natuurlijke ge
meenschappen moeten erkennen sa- ' 
men met het recht van elk dezer een
heden op volledige ontwikkeling (blz. 
103). Een herziening der grondwet 
werd m het vooruitzicht gesteld om 
de rechten van alle Vlamingen en-
Walen tegen elke inbreuk te waar
borgen (blz. 94). 

Nooit werd hiertoe een poging aan
gewend en bij de grondwetsherzie
ning in 1954 (en 1958? !) werd da 
kans hiertoe moedwillig verzaakt bij 
monde van dhr De Schrijver. De her
inrichting van de staat in funktie 
van zijn twee natuurlijke gemeen
schappen, samen met alles wat hier
mede verband houdt, is het grote mo
tief dat de Volksunie voortjaagt en 
haar sterkte uitmaakt 

Het grieft ons . ...• speciaal m 
onderwijsgebied te moeten vaststellen 
dat de linksen ons een onderwijs-
struktuur willen opdringen, die niet 
beantwoordt aan de vlaamse gemeen
schap, maar het grieft ons evenzear 
vast te stellen dat de schoolstrijd 
wordt gevoerd van uit hetzelfde in
dividualistisch vrijheidsbeginsel dat 
dient om de vlaamse minderwaardig
heid op onderwijsgebied te bestendi
gen m plaats van dit probleem zuj-
ver te stellen als een gewetensptd-
Dleem en als een sociale dienst (plu
ralistisch beginsel) en tevens In funk
tie van de beide natuurgemeenschap
pen met hun eigen behoeften aan 
elitevorming. 

(Vervolg op blz. 8) 

ALLEN NAAR ANIWERPEN 
ZONDAG 13 JULI 1958 te 10u30, (voormiddag van het Vlaams Nationaal Zangfeest) 

ZAAL MAJESTIC, Camotstraat 90, ANTWERPEN 

GROTE VOLKSVERGADEHIN 
Sprekers : Advokaat Guido VAN IN (Brugge) 

Onder Voorzitterschap van Mr. Frans VAN DER ELST. Volksvertegenwoordiger 
Dr. Leè WOUTERS <Gent) . 

—̂  -̂ng Advokaat Daniël DE COP«NCK (Brussel) 
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'£0 IS HET GEMAKKELIJK 

Na een lange periode van dubbel
zinnigheid komt Scrutator in « De 
Standaard » openlijk op voor de ver-
luiming van de C.V.P. Daar wij niet 
van dubbelzinnigheid houden heb
ben wij het liever zo. Vele vrienden 
— e^hte en onechte — hebben de 
sielling verdedigd : voor de Senaat 
C.V.P. Kiezen. De onechte legden de 
nadruk op het C.V.P. kiezen voor de 
Senaat De echte op het Volksunie 
Jsiezen voor de Kamer. De verkiezings
uitslagen hebben uitgewezen dat die 
taktie'i slechts opgeld kan maken bij 
de min of meer intellektuële kiezers, 
vandaar grotere alwijkingen tussen 
het aantal stemmen voor kamer en 
^€naal in de stad dan op het platte
land waar het percent intellektuëlen 
>;eringer is. Stemmen vo»r de kamer 
hebben we er niet veel door gewon
nen, we hebben er wel verloren voor 
de senaat. De aangroei werd belet 
omdat de gewone kiezer die nog twij
felde wel de indruk moest opdoen dat 
het noodzakelijk was dat de C.V.P. 
Inxjwon en hij zich daarnaar gedragen 
heeft door op alle lijsten C.V.P. te 
kiezen. 

Om terug te keren tot Scrutator 
willen we er op wijzen dat hij het 
zich wel gemakkelijk maakt. Hij 
heeft geen propaganda gemaakt voor 
de Volksunie. Hij is er dan ooi' de man 
niet vaor die uit te maken heeft wat 
ons Volksuniepropagandisten en -kie-
«ers te doen staat. 

Zijn redenering is trouwens nogal 
Mmplistisch : drie keer is de Vlaamse 
partij na de 2de wereldoorlog mis
lukt, dus moeten we het langs de 
C.V.P. proberen ! En hoeveel maal is 
«Je C.V.P. in haar Vlaamse politiek 
« mislukt * ? Sinds 128 jaar hebben 
we van haar niets dan mislukkingen 
gekregen. Niet beter kunnen bij en
kelen, niet beter willen bij de mees
ten ! He"t is ergerlijk zulke redenerin
gen te moeten horen. 

Wij bouwen ondertussen onze par-
lij verder uit. Onze propagandisten 
zijn gesterkt uit de ongelijke strijd 
gekomen. Dat is een waarborg te meer 
itm een volgende maal opnieuw de 
enige weg te banen waarbij er voor 
Vlaanderen iets te bereiken valt : de 
apartheid van een Vlaamse partij. 

Daarbij kijken we belangstellend uit 
wat Scrutator door de C.V.P. zal be-
leiken. De samenstelling van het mi
nisterie Eyskens ig een eerste Vlaam
se « overwinning ». Eén minister uit 
Antwerpen, één uit West-Vlaanderen, 
één vertegenwoordiger van de Lim
burgse franstalige families, één mi
nister uit Oost-Vlaanderen wanneer 
we Houben nog als St Niklazenaar 
kunnen beschouwen, plus twee 
Vlaamse Brabanders en twee 
« Vlaamse » Brusselaars met Frans 
als huistaal. Voor een partij met 2/3 
gekozen uit Vlaanderen voorwaar een 
t,thitterend bilan. Hun kabinetsraad 
van voor enkele dagen was daarbij 
uitsluitend in het Frans. Flamingan
ten kiest C.V.P., het is uw beste kans 
tn de Franse sleutel voor Vlaande-
ïens ontvoogding ! 

i^fi ah «II fH" 

©OK AL VLAMINGEN 

De regering Eyskens bestaat — of 
bestond want wanneer we dit schrij
ven kennen we het lot nog niet van 
dit ministerie — uit 16 leden. Offi-
eiteï heeft het 8 Vlamingen tegen 8 
Franssprekenden. 'De C.V.P.-pers 
durft ook schrijven 8 Vlamingen, 4 
Walen en 4 Brusselaars. Van den 
Boeynants heet zelf tweetalig. 

Hoe 7.iet de toestand er in werke-
Ujkhei'j uit ? De « Vlaamse » minis
ters zijn Eyskens, Van Houtte, De 
Vleeschouwer, Segers, Dequae, Van 
Hemelrijck, Houben en Meyers. Van 
deze acht nu zijn er drie aan huis 
Franssprekend Van Hemelrijck 
waarvan de enige dochter volledig 
Frans opgevoed werd, Van Houtte be
ruchte Franskiljon en de minder be
kende Limburger Meyers, met Schey-
ven de man van de geldmuur, van de 
haute finance. Deze laatste behoort 
tot een van de weinige fatsoenlijk 
Fianssprekende families uit Limburg. 
Bet is typisch dat de eerste minister 
die Limburg sinds twintig Jaar op-
Hieuw krijgt, een van huize uit Frans
talige is. 

STEMMING OVER DE REGE
RINGSVERKLARING IN DE 
KAMER 

Nadat de liberalen Lahaye en 
Van Glabbeke verklaard hadden, 
dat zij de regering hun stem 
zouden geven, bleek het dat de 
stem van de Volksunie-geko
zene zou beslissen over het lot 
der regering Eyskens. 

Ten overstaan van deze gewij
zigde toestand heeft Mr. Van der 
Eist geoordeeld, dat hij de C.V.P. 
voor haar verantwoordelijkheid 
moest plaatsen, en haar ver
plichten haar programma uit te 
voeren, en haar beloften te hou
den. 

Wij zullen thans zien wat de 
heren van de C.V.P. gaan doen: 
2'j krijgen thans de gelegenheid 
te bewijzen, dat zij het ernstig 
menen met hun beloften ! 

ALS MEN BESLIST WIL 

MINISTER ZIJN 

Bertrand evenals Van den Daele en 
Moyersoen kregen dus geen minister
tas wat achter de schermen aardig 
wat wrok met zich bracht. Ook de 
oude gloriën als Folien geraakten er 
niet terwijl Theo Lefèvre op een sier
lijke wijze uitgeschakeld werd voor 
landsverdediging. De man heeft Ie 
veel werk als partijvoorzitter. 

Typisch is het geval van senator 
Van Hemelrijck. De man wilde beslist 
minister zijn. Nu was niemand scheu
tig op Openbaar Onderwijs. Van He
melrijck, ondervoorzitter van de Boe
renbond, die van Openbaar Onder
wijs niets afweet — de man werd 
dokter in de rechten langs de midden-
jury — nam dan dat ministerie maar. 
Kortelijk is het dat « De Standaard > 
die voor enksie maanden Van Hemel
rijck naar de Franstalige kandidaten 
voor Brussel uilde overplaatsen om
dat hij zich kantte tegen Nederlands
talig hoger onderwijs in Kongo, de
zelfde Van Hemelrijck thans als een 
volwaardig Vlaming wil doen door
gaan. Nu van « De Standaard » ver
schieten we niet meer gauw. 

BIJ DE LEUGENKAMFANJE 

De C.V.P.-pers heeft bij de verkie
zingen voortdurend geschreven dat de 
stemmen van de Volksunie uitsluitend 
de linkse partijen ten goede kwamen. 
De verkiezingsuitslagen hebben bewe
zen dat dit flagrant onjuist is. Voor
eerst te St-Niklaas - Dendermonde 
waar onze .senaatslijst afgekeurd 
werd heeft ongeveer 60 % blanco ge
kozen en dit zonder propaganda van 
onzentwege. Na de C.V.P. gemeenhe-
den bij de vorige verkiezingsstrijd 
zullen we in het vervolg wel onze kie
zers aanzetten niet voor de kleurpar-
tijen te stemmen. Stemmen van men
sen slechter dan de kommunisten 
moeten trouwens door elke partij 
met afschuw afgewezen worden. Daar
naast de toestand te Gent-Eekio : een 
vijftienhonderd stemmen meer voor 
ons en wij hadden de laatste zetel, 
die thans naar de socialisten ging. Zo 
de C.V.P. de linksen wat meer be-, 
vochten had en ons wat minder was 
dit gebeurd. Ook in Limburg heeft de 
C.V.P. het links kartel een zetel tei. 
geschenke gegeven door hoofdzake
lijk de Volksunie te bevechten Lim
burg is de enige Vlaamse provincie 
waar de linksen nog wat vooruitgin
gen. Een 3.000 stemmen verlies en ook 
daar ging een linkse zetel — een libe
rale — verloren, die de C.V.P. zou ge
had hebben. In West-Vlaanderen be
houden de liberalen hun kworum, te 
Oostende met een kleine 3.000 stem
men marge. Had de C.V.P. daar meer 
tegen de linksen gevochten dan te
gen ons, dan zouden ook in West-
Vlaanderen de twee liberale zetels 
(Van Glabbeke en Lahaye) wegge
vallen zijn. De C.V.P. heeft dus haar 
eigen meerderheid in de grond ge

boord, wat haa t trouwens niet veel 
kan schelen, want Ki^booins die 
hoopte.,; ĵ K voprkQ^rstém^én van 
Vlaams-iiationaUsten maar ze niet 
kreeg, schreef hnmers herhaaldelijk 
dat men liever links ^oest kiezen dan 
Volksunie, 

Het omgekeerde is ook,, waar. De 
kommunisten behouden hun zetel 
met een marge van 1.000 stetnmen te 
Brussel. Zo ze die zetel verloren had
den ware die niet naar de socialisten 
gegaan maar wel naar de C.V.P. 

Spekulerend op de onwetendheid 
van de kiezers heeft de C.V.P. aardig 
wat gelogen. De énige christelijke 
partij zal dus ook wat te biechten 
hebben ! 
SOCIALISTEN EN KOMMUNlSTEN 

De samenwerking van kommunisten 
en socialisten in de Vlaamse provin
cies is nadelig geweest voor de socia
listen. Vooreerst is de kommunist 
Bert Van Hoorick verkozen op hun 
lijsten. « Onze Bert Van Hoorick is 
gekozen » schreef « De Rode Vaan » 
de dag na de verkiezingen ! 

Dit samengaan v^n socialisten en 
kommunisten was koren op de molen 
van de C.V.P. De socialisten hebben 
hier op korte termijn ^lithans een 
fout gemaaTit. De kommunisten even
eens. 

Door slechts in drie provincies op 
te komen en in de andere gouwen aan 
te raden socialist te kiezen heeft ze 
haar eigen stellingen ondergraven. 

Tegenslag hadden de kommunisten 
ih Henegouwen waar ze door een ver
schil van een 600 stemmen tussen 
Kamer- en Senaatslijsten wel hun 
senaatszetel behielden maar hun twee 
kamerzetels zagen verloren gaan (één 
aan de socialisten en één aan de 
C.V.P. : ) . Thans hangt hun senators
zetel in Henegouwen en hun kamer
zetel te Brussel aan een zijden draad-
Je. Alleen hun kamerzetel te Luik is 
nog vrij vast. 

EEN* BESTENDIGE VOLSTREKTE 
MEERDERHEIDi?;^ % .tt'' 

, , ,'yim 'J, 
Z» we « Het Volk » ^mogen geloven 

is er op 1 j,unr'ë(Ctt bnjVèride omme
keer gebeurd in het ISild. Men heeft 
ingezfen dat de C.V.P. de meest so
ciale partij iis — ondanks de besten
dige hoge werkloosheid en mobiliteit 
in Vlaanderen waar het A.C.V. nooit 
wat voor deed en ook niets zal voor 
doen ! — en de bijval van de C.V.P, 
zal bestendig blijven. Elke dag dreigt 
« Het Volk » met nieuwe verkiezingen 
die aan de C.V.P. ook de volstrekte 
meerderheid in de Kamer zal bren
gen. Laten we vooreerst opmerken 
dat de bijval van de C.V.P., afgezien 
van de normale slijtage van het links 
bewind en van hun dwaze schoolstrijd 
politiek hoofdzakelijk te danken is 
aan de bisschoppen. Dat laatste wa
pen zo het bij elke verkiezing gebruikt 
moet worden zal vlug afbotten. En een 
volstrekte meerderheid in de Kamer 
zou de grootste ramp zijn die de 
C.V.P. zou kunnen overkomen. Zij 
zou dan opnieuw vier jaar moeten 
regeren en de ramp in '62 zou zeker 
zo groot zijn als die in 1954. En men 
stelle zich even voor dat de linksen, 
geleerd door 1 juni 'Ui hun handen 
zouden afhouden van het vrij onder
wijs. Wat dan ? Hoe zou de C.V.P. er 
dan nog bovenop geraken ? Het is 
natuurlijk niet uitgesloten dat de 
partij fanatici hun slag thnis halen, 
maar het zal dan interessant zijn hun 
gezichten te bekijken in '62 ! 

VLAAMSE DAG EN VLAAMS 

NATIONAAL ZANGFEEST 

De inrichters van « De Dag van het 
Vlaamse Lied » die de slag tegen het 
Vlaams Nationaal Zangfeest verloren 
hebben hebben toch nog hun best 
gedaan oom een tijdbommetje na te 
laten. De « Vlaamse Dag » waarin zij 
zitting hebben naast een minderheid 
van betrouwbare Vlaamsgezinden 
hebben ze weer net de zondag voor 
het Vlaams Nationaal Zangfeest we
ten te plaatsen. Aan de opkomst voor 
het Vlaams Nationaal Zangfeest zul
len ze echter niet veel kunnen veran
deren. Anderzijds zijn we benieuwd 
wat voor een hybridisch ding die 
«Vlaamse Dag» zal worden. Er is 
een liberale en een socialistische 
redenaar naast Monseigneur Van 
Waeyenbergh die de C.V.P.-strekking 
zal vertegenwoordigen. Een Vlaams 
nationale redenaar is er natuurlijk 
niet. Kruim zal er dus wel niet inzit
ten. Toch zijn wij benieuwd wat het 
geeft, alleen maar om te zien wat die 
enkele jonge radikale elementen zul
len weten te bereiken. 

BIJ DE IJZERBEDEVAART 

Een drietal leden van het IJzer-
bedevaartkomitee : De Schuyffeleer. 
Karel van Cauwelaert en Gaby van 
de Putte werden tot C.V.P.-senatoren 
verkozen. Zij dienen dus ontslag te 
nemen uit het IJzerbedevaartkomitee. 
Tot hog toe werd hierover echter nog 
niets vernomen. Die zaak dient alles-
ziens haar beslag te krijgen voor de 
volgende IJzerbedevaart zoniet zal 
die bedevaart weer gekenmerkt wor
den door incidenten van het begin 
tot het einde. En daar kunnen we 
zonder. 

FINANCIEEL KOMMENTAAR 
OP DE W.T. 

Zonder blind te zijn voor de grote 
universele e,n humane betekenis der 
W.T., mogen we haar sociale en eco
nomische betekenis in ons nationale 
leven niet voorbijgaan. 

Deze is verre van rooskleurig. 

De W.T. legde immers aan de ge
meenschap grote offers op, die ge
bracht werden hetzij langs de kanalen 
der beroepsgroeperingen, hetzij door 
een eenzijdige stimulering en concen
tratie van investeringen in de Brus
selse agglomeratie voor z.g.n. spoed
eisende werken en uitgaven waaraan 
praktisch alle ministeries en parastar 
tales hebben deelgenomen. Deze u i t 
gaven die naar een gedetailleerde 
•raming van het dagblad «Le Soir > 
ongeveer 18 miljard bedragen (d.i. 
2.000 F voor elke Belg, groot en klein, 
of 10.000 F voor een familie met drie 
kinderen), hebben een domper ge
plaatst op de zo gewenste politiek van 
industrialisatie en tewerkstelling in 
de Vlaamse gewesten, op de uitwer
king van een gezonde landbouw- en 
havenpolitiek, Wegenfonds en geplan
de autostrade Antwerpen, Luik, 
Duitsland, evenals op de sociale 
bouwpolitiek en op de exnansie van 
het gevorderde onderwijs in het 
Vlaamse land. De W.T, betekent al
dus een consolidatie der bestaande 
wanverhoudingen en brengt zelfs 
nieuwe offers on het altaar van een 
reeds zo bevoordeligd centralisme. 

Financieel gezien is de W.T. de 
prijs voor de medewrking der Brus
selse kringen aan de financierings-
politiek van de Waalse mijnen (36 
miljard volgens het woord van Minis
ter Motz) met Vlaamse gewesten als 
eeuwig benadeelde van de Belgische 
« societas leonina ». 

Gans In tegenstelling met het 
ideaal dat officieel wordt uitgedragen 
naar buiten, is de W.T. op het bin
nenlandse vlak door haar etatistische 
inslag een overwinning van de tech
niek en de geldmachten op de men
selijke betrekkingen. Dit wordt ver
sterkt door de gemiste kans om de 
twee natuurliike gemeenschaopen in 
Belgié als zodanig tot uitdrukking te 
brengen en tot een beter begrip van 
elkander. 

Terwijl de hoofdstad Brussel onder 
technisch en urbanistisch oogpunt 
steeds beter wordt uitgerust om haar 
taak als hoofdstad te vervullen, wordt 
ze dit onder menselijk oogpunt steeds 
min'der. 

De besluiten van het studiecentrum 
Harmei voor de Waals-Vlaamse 
vraagstukken hebben dit euvel, dat 
steeds sterker te voorschijn treedt, 
duidelijk aangetoond. 

In het licht der kandidatuur van 
Brussel als Euro-hoofdstad, biedt dit 
een zeer droevig vooruitzicht. Zal ook 
hier de techniek het halen op de 
menselijke verhoudingen ? 

Hoe heerlijk ware het nochtans 
moest België als plurinationale staat 
aan het komende Europa zelf een 
voorbeeld kunnen geven van gelijke 
vrijwaring, organische uitbouw en 
ontwikkeling van zijn natuurlijke 
gemeenschappen van Vlamingen en 
Walen ? We bedoelen door middel 
van een federale herinrichting van 
de staat, waarbij beide natuurlijke 
gemeenschappen de belangen die hun 
eigen zijn zelf beheren en belangen 
die gemeenschappelijk zijn ook als 
zodanig samen ter hand nemen. 
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STAD EN PLATTELAND 

Het is een feit dat de Volksunie in 
de steden bijgewonnen heeft en op 
het platteland verloren. Dat valt niet 
alleen te bemerken te Brussel, Ant
werpen en Gent maar ook te Meche-
len waar het Juist zo typisch is om
dat dit het arrondissement is waar 
op het platteland het meest verloren 
werd. 

Eigenaardig is het feit dat de Baé-
renfrontstemmen die we daar verlo
ren praktisch alle C.V.P. stemmen ge
worden zijn. 

Hetzelfde geldt voor Leuven en ook 
in Limburg hebben de kleinere ste
den zoals Hasselt, Tongeren en Maas
eik nog het best stand gehouden, net 
zoals in West-Vlaanderen trouwen*. 

In de huidige omstandigheden is 
die toestand begrijpelijk. Ons verlies 
werd hoofdzakelijk zo niet uitsluitend 
bepaald door de tussenkomst van un-
ze bisschoppen tegen de uitdrukke-
lijke voorschriften van de achtereen
volgende Pausen en van de voorbeel
den van de bisschoppen in het bui
tenland in. Deze tussenkomst van de 
bisschoppen ging gepaard met een 
sterke druk van de lagere geestelijk
heid en van de achterbuurten C.V.P. 
propagandisten. Op niet intellektuële 
Vlaamsgezinden heeft dat de nodige 
indruk gemaakt en zij besloten deze 
keer althans C.V.P. te kiezen. Een an
dere faktor was het geheel of, gedeel
telijk uitschakelen van eei», aantal 
van onze propagandisten omwille 
van het broodmotief of omwille van 
het niet vinden van een aiVAfeepaste 
verdedigingstaktiek tegen d1ê"É f̂efana-
tiseerde C.V.P. benden (wil iüëti rea
list blijven dan kan men te ^Vét an
ders noemen). De normale"irtv1oeds-
sfeer van deze plattelandséWnógkh-
disten werd dus sterk ingeWroinpen. 

In de steden werd het kltoiaat veel 
minder bepaald door de Oi.V;P. fels op 
het platteland, waar hun mtét^et" 
heid vaak overweldigend is.'B^ïlfMJii 
komt het feit dat de stedelirtil «rtë^k 
afkerig staat tegen het \eriheWg<fh 
van godsdienst met politiek^ «ff Ü^ 
broodroof en intimidatie d^aï^'^ri^k-
tisch' niet gebruikt worden uii; schrik 
vooir ajverechtse uitslag. • liat^S" -' 

l ïmiv , , ' 

De werking van de Volksunie was' 
trouwens hoofdzakelijk op de steden 
gericht alleen reeds daardoor dat on
ze jeugdige propagandisten hoofdza
kelijk stedelingen zijn. De vergadi-
ringen die we hielden op het platte
land stonden sterk in minderheid 
tegenover die gehouden in Öè 'steden. 
Onze scholing ook was hoof'dzakelijk 
op de steden gericht. Daarvaii heb
ben we thans de vruchten geplukt. 

Nog een andere faktor speelde. Na 
een jarenlange C.V.P. regering is er 
steeds een gedeelte van haar kiezers-
korps dat hen beu is. Op het platte
land is dat aantal groter omdat het 
percent C.V.P. stemmen daar veel ho
ger ligt. Deze faktor heeft in ons 
voordeel gespeeld bij de verkiezingen 
van 1954. Bij deze verkiezingen waren 
we dus op het platteland kwetsbaar
der dan in de steden. Volgende ver
kiezingen na een normale termijn van 
C.V.P. regering gehouden zullen waar
schijnlijk weer gunstig voor ons zijn 
op het platteland. 

Daarbij komt ook dat meer dan de 
stedeling, die «rvev het algemeen poli
tiek meer ontwikkeld is de platte
lander gevoelig is voor het argument 
van de verloren stem, vooral als de 
ontgoocheling over zijn partij niet zo 
groot is. 

Een laatste faktor verdient vermel
ding. Meer dan in de steden is de 
plattelander gesteld op sociaal dienst
betoon. Het is dit dienstbetoon dat o. 
ra. de liberalen zoals D'Haeseleire, Van 
Audenhove, De Gent e. a. bij de ver
kiezingen, hoe ongunstig ook voor 
hun partij, beter laat stand houden. 

De taktiek van het dienstbetoon 
werd trouwens voor de oorlog op het 
platteland ingeluid door Vlaams na
tionale verkozenen als De Clercq, Bu-
taye. De Backer, Dr. Ballet, Mr. Rom-
sée e. a. Bij die taktiek zullen ook 
onze propagandisten moeten heraan-
knopen. 
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DE VOLKSUNIE 
en de REGERING 

(vervolg van blz. 1) 

Men zal moeten toegeven dat het niet 
rechtvaardig is dat de meer dan 
100.000 kiezers die hun stem gegeven 
hebben aan mijn partij slechts door 

'één gekozene vertegenwoordigd zijn. 

Het is verheugend te vernemen dat 
de regering de gezinstoelagen voor de 
kinderen der zelfstandige arbeiders — 
en ik denk hier vooral aan onze boe
ren met hun talrijkhuisjgezinnen —• 
eindelijk op hetzelfde peil wil bren-

i gen als de toelagen voor de kinderen 
der loontrekkendeii. Dit is een daad 

Ivan sociale rechtvaardigheid. Wat de 
I gezinspolitiek in het algemeen betreft 
! wens ik te wijzen op het feit dat de 
de'Tiografische toestanden in Vlaan-
de en en in Wallonië verschillend 
ïijn, zodat een doeltreffende gezins
politiek niet dezelfde kan zijn in beide 
landsgedeelten. 

De natalistische politiek van de 
vorige regering was afgestemd op de 
Waalse toestanden en nadelig voor 
de Vlaamse kroostrijke gezinnen. 
Welke zal op dit gebied de politiek 
van de htiidige regering zijn ? Met 
grate belangstelling heb ik geluisterd 
naar het sociaal-ekonomisch pro
gramma van de regering. Ik zal mij 
ook hier beperken tot een paar pun
ten. . ' ' . *, 

Vooreerst l^^treur ik dat niets ge-
2e§d werd ovex het lot van onze 
Vlaamse mobAftlen en over de houding 
die de regeri^^ denkt aan te nemen 
te°enove^ h^^,,vraagstuk der mobiii-
teit en alles T,jr̂ t er mee samenhangt. 
Wel verklaari deze regering — zoals 
vorige regeringen — dat zij een in
spanning zaLidaen om de structurele 
werkloosheid te bestri'den. De mid
delen die Ki^,v0orstelt ^ijn in het ver
leden gejbileknn ontoereikend te zijn. 
Het zoif «ais ^e. ver \oeren hier uiteen 
te zetten \^i(^rom. Het is echter dui
delijk 4^t jpeec doeltreffende maat
regelen ver^isj; jüjn. 

Ook aanvaardak niet dat het nemen 
van maatregelen ten gunste van het 
door werkloosheid geteisterde Vlaan
deren telkens afhankelijk gesteld 
wordt van gelijkaardige maatregelen 
ten gunste van Wallonië, b i t Is ver
kapt federalisme dat des te minder 
gewettig.1 is waar Wallonië in de 
naoorlo .^e periode voortdurend be
voordeeld geweest is op eenzijdige 
wijze, in zoverre dat Wallonië een 
over .eindustrialiseerd gebied is dat 
ber ~ ip moet doen op vreemde arbeids-
kr jhten. 

De laatste jaren werd in het licht 
g >teld dat dp lonen van onze Vlaam
se arbeiders t^^^O c'c lager liggen dan 
de Ionen uitbetaald in Wallonië. In 
een unitaire^^t^at is dit onaanvaard
baar en hebben wij het recht van de 
Staat te verlangen dat hij maatrege
len zou nemen om de levensstandaard 
van onze Vlaamse arbeiders op het-
lelfde peil te brengen als de le%'ens-
stinidaard in Wallonië. 

Dr. r . Van Mechelen heeft in zijn 
boek « De ontwikkehng van de volks
kracht in Vlaanderen » een schrijnend 
beeld opgehangen van de sociaal-
ekonomische toestanden in het 
Vlaamse land. Hij komt tot het be
sluit dat ekonomische autonomie voor 
VHanderen evenzeer noodzakelijk is 
aK kulturele autonomie. Ik geloof 
ö? t hij gehjk heeft. Ik geloof niet dat 
deze regering — indien zij de gele
genheid krijgt in leven te blijven — 
meer zal doen dan de vorige regerin
gen omdat er in dit land kapitalis
tische machten zijn waarvan de in
vloed op het l'egeringsbeleid te groot 
fs. Ik meen niet dat de huidige rege
ring in dit opzicht de nodige waar-
bo-<en van onafhankelijkheid biedt. 

De vermindering van de diensttijd 
door een eerste stap in de richting 
van een vrijwiUigersleger is op zich-
«elf goed te keuren. Ik meen echter 
dat het scheppen van een waarachtig 
Vlaams klimaat in het leger voor vele 
\ laamse jongeren een groter aanspo
ring 20" zijn dan het verlenen van 
geMel- premies. Het valt echter 
te vooral 3n en te vrezen dat het ver
dienstelijk werk dat minister Spinoy 
In dit opzicht aangevat had door zijn 
«P^;oIger niet zal voortgezet worden. 
Het ware in dit opzicht van groot 
belang geweest dat een Vlaming 
minister van Landsverdediging zou 
geworden zijn. 

Ten slotte wil ik even stil staan bij 
de passus in de regeringsverklaring 
die handelt over de repressie en de 
epuratie. Ik heb de repressie- en 
epuratiepolitiek in de naoorlogse 
periode van dichtbij gevolgd, ook in 
de praktijk in de uitoefening van 
mijn beroep. Ik geloof dat er weinige 
mensen zijn die dit probleem in gans 
zijn omvang, met al de tragiek die er 
aan verbonden is, overzien. Met 
spijt heb ik moeten vaststellen dat 
het dertien jaar na de oorlog in deze 
vergadering niet mogelijk is dit pro
bleem te vermelden zonder gevoels-
reakties uit te lokken. 

Ik aanvaard niet dat men zich ver
ontwaardigd toont over wat in Hon
garije gebeurt, maar dat men weigert 
een gewetensonderzoek te doen over 
wat in eigen land gebeurt is en nog 
gebeurt. 

Het is trouwens spijtig dat de 
linkse partijen nog niet ingezien 
hebben, na de les van deze verkiezin
gen, dat het electoraal belang van 
deze kwestie voor hen nul is. Waarom 
dan onmenselijk blijven in de haat 
en de onverzoenlijkheid ? Ik hoop 
dat ik nog de gelegenheid zal krijgen 
om later uitvoerig dit probleem te be
handelen. Laat mij alleen de wens 
uitdrukken dat men eindelijk de moed 
zal vinden om humaan te zijn. niet 
in woorden maar in daden. De rege 
ringsverklaring spreekt zeer vaag over 
menselij'^e en edelmoedige oplossin
gen. Ik ]iad graag vernomen wat de 
regeria ; ii^nkt te doen met de leven
de doden i^e in de gevangenissen op
gesloten yiUen. De voiige minister 
van Justitie heeft weliswaar verklaard 
dat hij de herziening van deze ge
vallen niet uitsloot, maar in de prak
tijk weigerde hij iedere herziening. 
Ik herinner de Kamer aan de uitla
ting van de heer senator Rolin over 
deze gruwzame uitvinding van de 
heer Moyersoen. Hij verklaarde in 
de senaat : c Het gemotiveerd besluit 
dat de toepassing van de wet Lejeune 
belet, lijkt mij een wapen te zijn dat 
ons niet waardig is. » ' ' i '.X' • >' • • 

Na de verkiezingen 
Door Paul Blij weert 

H*orzittei-
Volksunie St^dentena^eliiur Gent^ 
KameraderitpYWi] zijrf e M f \ i l i e u ^ 

periode ingetreaen In d«'VlaSmse Nst»--
tionale strijd. Na de liarde verkie
zingsstrijd, dank ik langs deze weg U 
jonge mannen en vrouwen die met 
ons hebt gevochten voor een ideaal 
dat zo onverbiddelijk werd aangeval
len. Wij hebben deze verkiezingsstrijd 
gevoerd met ongelijke middelen. Wij 
stonden tegenover machtige tegen
standers. Maar we hebben volgehou
den. De uitslagen van 'de Verkiezin
gen hebben misschien vele onder ons 
ontgoocheld. Wij haden er meer van 
verwacht omdat wij dachten de re
sultaten te zullen oogsten van onze 
onblusbare werkkracht. Het heeft 

^Jndruldcen uit hef Parlemenfair Halfrond 
zitter van de C.J'.P. senaat^ 
ivcrd dan nog de jranshiljon"Jeam 
Van Houtte aangesteld. Die zal ini 

• Dfe dpenmgszilting van liet parïe 
ment na de verkiezingen is één der 
zeldzame zittingen ivaarop Kaniei 
en Senaat voltallig zijn. Niem-and 
wil de eedaflegging missen, voor
waarde om zijn mandaat effectief uit 
ie oefenen. Voor wie zijn intrede 
doet in dit milieu zijn er heel wat 
indrukken en ervaringen op te doen. 
Het is zeker geen gemakkelijk mi 
lieu : de parlementsleden zijn ^ lo 

niet mogen zijn. Dit mag. voor ons tendeels doorwinterde politiekers, 
tnchtvolle parttjleden, die misschien 
ook wel persoonlijke opvattincren 
hebben maar deze steeds zullen op
offeren aan het partijstandpunt. 

f tM - ".•5(r:i *»! 

Tal van vraagstukken stellen zich 
nog in verband met de repressie en 
de epuratie. te veel om hier te ver
melden. 

Mijn voorganger heeft een amnes
tiewetsvoorstel neergelegd en ik weet 
niet wat het verder lot v\n dit voor
stel geweest is. Het ko^nt niet meer 
voor op de tabel d°v wetsvoorstellen 
die aanhangig zij'^ bij de Kamer. 

Ik zal op het gepaste ogenbhk het 
initiatief nemen een nieuw wetsvoor
stel in te dienen. 

Een minderlieidsregering of een 
regering die steunt op een kleine 
meerderheid in het parlement en in 
het land beantwoordt niet aan de 
noodwendigheden van het ogenbhk. 
Een stabiele regering, beschikkend 
over een ruime meerderheid, is nodig 
om tot een gezamenhjke en positieve 
inspanning te komen tot handhaving 
en verhoging van de welvaart van 
het land. Het is echter evenmin wen
selijk dat een waakzame oppositie 
zou uitgeschakeld worden of herleid 
tot haar kleinste uitdrukking. 

echter geen reden zijn'om' de moed 
te laten zinkeh noch een uitvlucht 
om oo zij te gaan staan. Wij moeten 
vooruit. Een jonge generatie Vlaams 
Nationalisten is aan het groeien. Het 
was nog te vroeg om daar thans de 
resultaten van te zien. Maar we we
ten dat duizenden jonge mensen met 
ons in gedachten hebben meegestre-
den gedurende de weken die de ver
kiezingen vooraf gingen. We weten 
dat duizenden ionge mannen en vrou
wen dien zondagavond met ons heb
ben meegevoeld bij het beluisteren 
van de resultaten die langs de ether 
toestroomden. 

Kameraden er is voor ons een 
zware taak weggelegd.. Wij jonge 
Vlaamsgezinden zijn de belichaming 
van een idee die in alle landen haar 
aanhangers heeft : de idee die het 
nationale als grondslae neemt bij de 
beoordeling en behandeling van de 
maatschaoDeliike vraagstukken: de 
idee die aan het nationaal belane. 
het geestelijk en stoffelijk belang van 
het eiffen volk, de voorrang geeft 
boven de endere uitzichten van het 
maatschaoDeliJk bestaan. Zij die 
zich naar deze gezichtshoek richten 
en, in alle landen van de wereld, na
tionalisten worden e^enoemd. offeren 
gaarne hun nersoonlük voordeel hun 
rust. hun gezondheid, hun leven 
zelfs, omdat zij deze taak, de verze
kering van het bestaan en de groot
heid van hun volk, beschouwen als 
de schoonste taak die hun in de PC-
meenschao kan beschoren zijn Dat 
is onze roening. Wii ziin uitverkoren 
om te striiden voor en te waken over 
de eeesteUike en stoffelijke belaneren 
van ons volk: het is onze bestemming 
de Do'itieke leiders van onze natie te 
7iin, Wij zijn overal een minrierbpH 
Wij •'.ijn overal onontbeerlijk. Wij 
ziin de stuwkracht zonder welke een 
volk niets groots tot stgnd brengen 
kan. ja zelfs 7ich niet blUvend har>d-
haven kan. Dat is de beslissende b'^-
tekenis van het nationalism^e in alle 
landen. ' 

Kameraden, de strijd gaat voort. 
In alle landen van de wereld vechten 
de. nationalisten voor de Mrüheid van 
hnn volk. Vele vojkeren ^^bben zich 
in de laatste tien jaar vrijgevochten 
van de banden van het kolonialisme. 
Tndia, 7.uid Afrika, Marokko. Tunesië, 
Java, Vietnam en Ohpna hebben ten 
koste van onmenshjk lijden hun vrij
heid veroverd. Tn Algeria, Ierland. 
Schotland. Zuid-Tirool en Vlaanderen 
gaat de strijd verder. Ook daar zal 
he^ nationalisme eens overwinnen. 

Kameraden de strjid gaat verder., 
In Zuid Afrika zegevierde de « Natio
nale Partij», in Tunesië houdt de 
Neo Destour partij de macht in han
den, in Marokko regeert de Istiklal, 
in Zuid-Tirool behaalde de nationa
listische partij een grote overwinning. 

In Vlaanderen heeft de Vlaams Na
tionale Partij, niettegenstaande de 
hardnekkige tegenstand, bij deze 
verkiezingen stand gehouden. Het is 
voor ons een morele overwinning. 

Wanneer we even karl de verkie-
zingsuitslaeen ontleden dan zien we 
dat de Volksunie in de grote agelo-
meraties haar oosities lieeft verbe
terd. 
Arrondiss. 1954 1958 
Gent-Eeklo 

. , . K 1 •; 

senaalsgroep^,,•.^,„^,^ 

ngesteld. Die zal ini ' -'•'^ 
welmoeten vervangen worden daar' 
hij ondertussen al minister ^eworr^-iy^^l 
den is. Dit waarschtjnliik ah dali^j^^Jj^, 
voor het gioot aandeel dat hij o'ls ,r>{^'.f 
ge-ivezen eerste minister van de ho- ••- "•< 
mogene C.]'.P.-;jr,^.,-i,^,, aehad*'*'-^!'^'^ 

.'heeft in de verpletterende HcrfcV/an '̂"'""'*"^*' 

lil de Kamer i. od CamiUe H^yi^^^:\^^ 
uians als enige kandidaat vooi / ief- i ; i .W 
voorzitterscliap voorgcdiaocn en bij*' *̂'̂ *̂ '' 
handgeklap herkozen. " • >^'^.ys'>. 

In de Senaat speelde zuh een J»:5-2"*f^ 

Een van de eeiste ervaringen die 
men opdoet is dat er 2^'eliswaar veel 
J'laniingen zijn — de meerderheid 
— maar dat de woordvoerders der 
partijen, die dus ook namens de 
Vlamingen spreken, allemaal fians-
sprekenden zijn : du Bus de War-
neffe voor de CV.P., Bohv vooi 
de B.S.P.. Cha)les fansi.ens voor 
de liberalen. Onmiddellijk loclt 
men de mindeiwaardige positie der 
Vlamimren aan, die braaf op hun 
plaats zitten en stilzwijgend beamen 
wat franssptekenden mede in hun 
naain zeggen. 

Overigens hadden de ]'laanisc 
C.V.P.~ers reeds vóór de eerste 
openbare ver[;aderhig gekapituïecrd. 
toen zij de vlaamsvija'tdi^e en fara-
tickc ex-minister van Justitie, du i 
Bus de Warnaffc. tot voorzitter, 
van hun kaniergroep kozen. Zij 
maakten hem daarenboven eerste 
ondetvoorziller van de Kamer. Een 
ander oud-viinister van Justitie, 
Moyeisoen, en de Waal Beho<rne 
waren de andere kandidaten "can de 
C.V.P. voor de funkties van. onder
voorzitters. Wanneer C'amiÜe Huys-
inans zal belet .zijn zal de ,Kauisr 
vo^roezetev wordeifdovr du Bus de 
Wtirit^ff?: fnT('ijl;-de 'Senaat "èoor^ 
{^ezelen wordt door Stiuye' De se-
natoien deden ' liet. inderdaad niet. 
beter.: zij verkozen de onnoembare 
Struyc tot voorzitter van de Senaat 
cn de even bciuchte Moietiu de Me
len tot ondervoorzitter Men zal 
misschien begrijpen waarom son.^-
migen de C.V.P. „ (e partidcs fu-
sileurs )) noemen. Hel zijn inder
daad de (( fusileurs » Struyc, du 
Bus de Warnaffc, Mor eau de Me
len, die er de bazen zijn. Dank 
zij de Vlaamse knechten. Tot voor-

selijke komedie af toen Struyc f l o / ^ ^ v S 
executies !) het gepast vond reri- i^ '^V* 
ontïvaaidi^d te protesteren te^.vi di ' ' 
executies te Boedapest. Blijkbaar i, '' 
er in gans de Senaat geen enkel fat- j 
soenlijk man, die de moed had iccht \\ 
te staan en de v.aag te stellen ot 
deze veiontwanrdiQino 
was. 

"^ei-j gepast 

pe-A (7 wekenlang oel,cuzcl en 
sukkel heeft Eyskens dan maar een 
minderheidsiegeiing gevormd, ho-
n.\jgeen C.V.P. De samenstelling^ 
van deze regering en de verdeling 
der portefeuilles is in 1'laams op
zicht onti^oochelend : theoretisch 
zouden er evenwel J'laamse als 
Waals-Brusselse ministers zint (de
ze verhouding is reeds onaanvaard" 
baar !'), doch ónder de zgz. Vlaam-' 
&e ministers zijv er niet minder dan'' 

'»• f:t. 

•drie franskiljons, die thuis Frark^^^^» 
sp ' 
M: Vak 

•<('wit 

Ik kan niet oordelen van welke 
zijde de slechte wil gekomen is bij de 
pogingen tot een regeringsvorming op 
bredere grondslag. De regering die 
zich thans aan het parlement voor
stelt is een minderheidsregering. De 
regeringsverklaring bevat, zoals 
steeds, vele beloften. Ik vraag mij af 
of de C.V.P. niet te veel rekent op 
St. Niklaas voor het inlossen van al 
deze beloften. Zij moge dan beden
ken dat St. Niklaas wel een simpatieke 
heilige is, maar dat hij minder ge-
Jnakkelijk zal ©verhaald worden om 
een helpende hand toe te steken dan 
een gewone bisschop. 

Ik kan om al deze redenen mijn 
vertrouwen niet schenken aan de re
gering. Ik meen echter dat er geen 
reden is om tegen de regering stelling 
te nemen, doch dat wij haar de gele
genheid moeten laten een poging te 
doen om haar programma uit te voe
ren. Ik zal mij dus onthouden bij 
de stemming over de regeringsverkla
ring. 

ploeg te slaan en de strijd te hervat
ten. De leemten die na de oorlog in 
de Vlaams Nationale gelederen zijn 
geslagen zijn groot. Een ganse gene
ratie is voor ons verloren gegaan. 
Maar nieuv\'e generaties verlangen 

8.803 (2,7 r<:) 15.024 (4,5 «;.-) ^^J^^ ^et ogenblik dat zij zullen inge-
Antwerpen ^ schakeld worden in de Vlaams Natio-

21.083 (4s2 Tf) 22.981 (4 4%) "^^^ strijd. De 100.000 besten uit ons 
Brussel , volk staan achter ons. Met hen gaan 

10.891 (1,3 %) 12.088 (1,4 %) ^^ verder tot het ti.i voor Vlaanderen 
Het stemmenverlies deed zich voe- ,,-, 

len op het platteland. Frans Van der Eist, Wim Jorissen. 
De vooi-uitgang die zich heeft dui- H P ^ R ^ ^ H ^ T ; 5'̂ '̂ *®' Deccninck. Jan 

delijk gemaakt in de grote agelome- w s ^nt v!\^ ^^. \T' ons de bezie-
raties is de vooruitgang die de Volks- ^fniH n /» . i , ? .nY^'"^"'^ Nationale 
unie normaal had moeten kennen nn'M^^- ^xr^ • ^^^"^^^ gouwen, ga 
over gans het Vlaamse Land. vJ^n l i ^ ' ^ H 1 i ° "^^ "'vf"/^" hernieu-

- ,̂ j , , ^ven langs deze weg het vertrouwen 
Niemand zaï betwisten dat de stel- dat we in U stellen. Samen gaan we 

Iingname van de geestelijkheid tegen een betere toekomst voor Vlaanderen 
de Volksunie bij deze verkiezingen uitbouwen, 
doorslaggevend is geweest ^ r, , ^, . ,. 

tj- J^\^ . •'̂ ^̂ •==>''- Frans Van der Eist gij vertegen-
Honderdduizend stemmen zijn als woordiart Vlaanderen in het parle-

gevolg van deze « spijtige vergissing ment. Wij verwachten van U dat ge 
van de hogere geestehjkheid» voor op elk ogenblik de belangen van ons 
de Vlaams Nationale Partij verloren volk met de meeste hardnekkio-heid 
gegaan. zult verdedigen. 

Het Ugt niet in onze bedoeling de Kameraden de strijd gaat verder, 
geestelijkheid hiervoor te schand- Wat achter ons het is voorbij. Nie-
vlekken, maar ik denk dat ik de "^and kan 't verleden ongedaan ma-
mening vertolk van alle jonge Vlaams '^en, Eén kans is gemist omdat 
Nationalisten wanneer ik zeg dat wij Vlaanderen niet bereid was. Daar zim 
deze houding diep betreuren ^r die zeggen het uur der volke'-en 

Hpf i« nn^o T,:,cf» «„^..f • • ^ j. ^^^^^ n^^ '̂* ^ens. Niet waar ! Eer 
deze s te l l in^ntmf V L ° H ! ' H ^ ' ^ ' ^ ^ "̂ ^̂  Vlaanderen ver<.aat komen er nog 
de kerk y v?^ J H ? . - ^ ^ bisschoppen leven.skansen. W îj moeten ons voor 
heeft gedlan ^ ^ bereiden op de slag van morgen. 

lievtelrljck . -^s ^•Paul•. .t\ 4».^ 
M^y^rs.. » :"" ..-.- ,.y.%-- tiiti,.^tc,~i fix j-^Om 

ÓpmefMifk irhn dat ie vla'ams- '•••^''«» 
gezinde Van den Ddele, die als mi- .'' ' Jj* 
nister een 'poging gedaan had om ^ ^ ^ 
het taalevenwicht in zijn ministerie »ni*i» 
te verwezenlijken, gcxeeerd werd. r^'-tf». 
Dot zal hem leren : vlaamsgezinde''^'^ '"«̂  
ministers zijn niet gewenst, daar 
kan De Boodt ook over meespie-
ken. 

Erg is liet dat hel ministeiie van 
Justitie toevertrouwd werd aan de 
fanatieke Luiker Waal Harmei van " "./'' 
wie op het gebied van de repressie ^^^f''^*^ 
niets te verwachten is, terwijl het ' „r 
eveneens belangiijk ministerie van • •••'•• 
Binnenlandse Zaken aan een andere 
Waal, C halles Heger, gegeven 
weid. Waarschijnlijk als beloning 
voor zijn mislitkking^als minslei van 
landbouw in de vorige ifom'óe'éne 
L. I .r.-iegeiing. 

Wanneer x^'ij dil schrijven i-, nu e ,.,- , 
niets bekend over het lol van de r'e-»-'^''^^ 
gering Eyskens. 

De re o oil ;svcj, f i - i ' 

Wij ionge Vlaams Nationalisfpn , •̂ f* "̂ "̂ ^ moet bewerkt worden o u - j $ 
• - • ^ "• .^,?-i'^"^,\'?,:!? dat het bereid weze de hsnden die het "̂  

v^n S e | S ' ° v S ? w S e " " o S fÜ^. — n af te sn.jden en het op te 
nemen met Gods huln voor 
levensrecht van Vlaanderen. 

het lijke leiders 
Kameraden,"lH deze'uiterst moei- ^ 

lijke omstandigheden ' heeft het '^^ geschiedenis geeft nog een kans. 
Vlaams Nationalisme stand gehou- ^^* Vlaanderen dan het uur dat het 
den. En dat qi9^t^^ooi-,ans,*lleii-^en ^^^^e is, herkenne,., en toegrijpe. 

' """' <̂ '- '-";•;'"en aan de Prpjiagandisten, aljen aan het werk. 

we ld - 5<i,»*^j^ 

vijandig ontliaald op de socialistic -^ f JSW 
sche banken en koel op de lihe/ifg^'^''' ^'^f^ 
banken. Het is zeer de vraag of'er-
een paar liberalen bereid zouden zijn 
zich ie onthouden om aldus de rege
ring een wankel en kortstondig ievch 
te laten dan wel of de legeiing reedt 
hdel'jk zal omvergexvorpen worden. 

Steunf de VoSksunie ! 
steunt de Volksunie in de-

harde strijd die zij te voeren 
heeft, 
— door nieuwe abannenten op 

ons blad aan te brengen, wat 
van het grootste belang is 
voor de verspreiding van 
onze gedachten; 

— door financiële steun die 
l< noodzakelijk is om onze wer-
\ king mogelijk te maken. 
Jk (P. C. nr 54.4.5.46, W. Jorissen; 
<^ Brussel). 
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ZO DACHT HET VLiy\MS NATIONALISM 
EERSTE, STREVEN NAAR 

EEN NATIONALE 

VLAAMSE EKONOMIE 

(Vcrzwlg) 

Als eerste stap moet aan de bedrij
ven in Vlaanderen gelegen een 
aparte Vlaamse rechtspersoonlijk
heid icordcn gegeven teneinde hen 
-vam de centrale Brusselse invloed 
los te maken. Vervolgens moeten 
die bcd)-ijven in Vlaamse richting 
omgevormd ivorden. Tenslotte 
moeten zij tot een nationaal Vlaams 
oeiveien verenigd ivorden dat de 
Vlaamse ekvnomte ccn 
thig kan geven. 

eigen tich-

Het Vlaams nationalisme zal na 
de. eerste wereldoorlog de mogelijk
heid van ccn zelfstandige Vlaamse 
ekonomie op positieve gionden 
stiven. Het betoogt dat « Vlaan
deren alle ekononiisclie hulpbron-
ne\n bezit loelke thans België bezit, 
zodat het even goed als België een 
in'. ekonomiscJi opzicht zelfstandig 
bestaan zou hunnen leiden. Door 
zijn schitterende ligging aan de zee, 
door het bezit van een der belang
rijkste liavens van de 'd'ereld, van 
een rijk kolengebied en een vrucJit-
bare akkcibodcm, door een even
wichtige verdeling van plattelands-
en stadsbevolking, beschikt Vlaan
deren over ekonomische hulpbron
nen welke zijn politieke zelfstandig
heid zeker niet in de weg dienen te 
staan... Integendeel, België heeft, 
door zijn eenzijdig naar Wallonië 
georiënteerde politiek, uit de eko
nomische hulpbronnen van Vlaan
deren lang niet gehaald wat er uit 
teUjülen was. België heeft onze zee
kust verwaarloosd, het heeft Ant
werpen benadeeld. Het heeft onze 
verkeersbelangen genegeerd, maar 
het heeft boven alles onze Vlaamse 
arbeidskracht klein gehouden ». Op 
nationalisme dat, in zijn welbegre
pen eigenbelang zelf, het Waalse 
de opwerping dat Antwerpen het 
Waalse achterland nodig heeft om 
zich als eersterangshaven te kunnen 
handhaven, antwoordt het Vlaams 
industriegebied evenzeer Antwer
pen nodig heeft en heiden op me
kaar zijn aangewezen. 

NQg werd aan het Vlaams natio
nalisme opgeworpen dat Vlaande
ren iover geert financiële ekonomi
sche'' Self standigheid kan beschikken 
doordat het Belgische bank- en ka
pitaalwezen bijna v'olledig in Brtis-
sel gekoncentreerd ligt. Het natio
nalisme erkent dit p)obleem, maar 
meent dat de oplossing ervan van 
zuiver technische aard is : Liederik 
had reeds tijdens de eerste wereld
oorlog aangetoond hoe de centra
listische invloed van Brussel moest 
gebroken ivorden. 

Professor Pinxten zou in latere 
jaren' nogmaals de ekonomische 
zelfstandigheid van Vlaanderen ten 
volle bewijzen. 

DE EIS TOT 
INDUSTRIALISATIE VAN 

VLAANDEREN 

Slechts door eigen beschikkings
recht voor Vlaanderen kon het na
tionalisme de machtige en logge 
struktuur der ekonomie grondig 
wijzigen in Vlaamse richting. Daar
om bleef het al zijn kmchten bun
delen op de eis van zelfbestuur. 
Daarbuiten kon het Vlaams natio
nalisme slechts onrechtstreeks een 
wending der Belgische ekonomie in 
Vlaamse zin bewerken door zijn 
volle politieke macht te laten gel
den binnen de Belgische staat. 

Zoals De Raet het had voorzien, 
luarcn de tijden en de omstandighe
den nu rijp voor een uitgebreide 
ekonomische ontwikkeling van 
Vlaanderen. Alle fakioren war'en er 
gunstig voor. De pas begonnen 
ontginning der Kempische steen
koolmijnen en de verderschrijdende 
uitputting der Waalse, de over
vloedige arbeidskracht in Vlaande
ren, de grote verkeersmogelijkhe
den door Antwerpen geboden, de 
gunstige verkeersgeografische lig-
s^ing van Vlaanderen dat door zijn 
ligging aan de zee een machtige 
troef in handen had in deze nieuwe 
tijd waar door de uitputting van de 
ertsen in het binnenland de invoer 
van grondstoffen van overzee nodig 
'icas geworden, terwijl afgewerkte 
fabrikaten moesten uitgevoerd wor
den. Al deze redenen zouden op 
grond van zuiver ekonomische mo
tieven tussen de twee wereldoorlo
gen een belangrijke ekonomische 
veischuiving naar Vlaanderen mee
brengen. De rechthoek Antwerpen-
Brussel-Luik-Maaseik wod het 
centrum van een Vlaamse ekono
mische heropbloei. 

koolbekken en door Antwerpen, 
volledig haar gang móést gaan en 
tot een groeiende industrialisatie 
van Vlaanderen moest hiden. Ook 
aan de andere, VUantse nijverheden, 
in hoofdzaak aan de iekstielnijver-
heid, ivilde het -èen gezonde hazis 
zien verzekerd. Aan de landbouw, 
^vaai'van de rentahilitèit'zeer gering 
is ge'yoorden, m^fiten terjig nieuwe 
wegen geope-Ad worden. 

In 1926 wordt het Vldams Eko-
nomisch Verbond opgericht. Zijn 
doel is er op gericht de belangen 
van het Vlaams bedrijfsleven ie 
verdedigen, maar daarnaast ook de 
Vlaamse taal en het Vlaams besef 
in het ekonomisch leven in Vlaan
deren te doen doordringen, ten slot

te ook de ekonomische vraagstuk 
ken in Vlaanderen te bestuderen. 

Men werd zich eveneens in 
Vlaanderen bewust dat Vlaamse fi
nanciële elites en een Vlaamse fi
nanciële kracht nodig waren om aan 
een nationale Vlaamse ekonomie 
een hechte grondslag te geven. De 
ekonomie in België wordt immers 
geleid door de^ machtige Brusselse 
bankgroepen die door hun Frans 
Belgische gerichtheid voor Vlaan
deren noodlottig zijn. De zgn. 
« groep van Leuven » bracht het 
tot de stichting van een eerste 
Vlaams bankwezen dat er in slaag
de 3 tot 4 p.c. van de gezamenlijke 
bankoperaties in het land te draine
ren. In de bestaande toestanden 
was dit resultaat reeds opmeikelijk. 

VIT. ANTIMILITARISME 

EN PACIFISME 

Een der meest kenmerkende 
trekken van het Vlaams nationalis
me tussen 1918 ̂ n 1940 ligt in zijn 
antimilitaristisch en pacifistisch 
streven. Het heeft op de natonalis-
tische beweging een diepe stempel 
geslagen die ze duidelijk van de 
andere partijen zal onderscheiden. 

De oorsprong van deze merk
waardige geestesrichting moet wor
den gezocht in de diepere volks-
aaid van het Vlaamse volk, die ni 
zijn zuiverste vorm in de Vlaamse 
en Vlaams Nationale Beweging tot 
uiting kwam. In de gan'i bijzondere 
atmosfeer die heerste na de eerste 
wereldoorlog, zou ze tot haar ruim
ste ontplooiingsmogelijkheden ge
raken. 

DE 

Toch werden de ontzaglijke mo
gelijkheden die voor Vlaanderen 
openstonden, in hun bijna algeheel
heid gefnuikt door de remmende in
vloeden die de Waalse industne, 
het bevoordeeld kind van de Frans '̂̂ '" steeds sterker antimilitaristisch 

ANTIMILITARISTISCHE 

TRADITIE IN 
VLAANDEREN. 

In het Vlaamse volkskarakter 
was met de eeuwen gestadig aan 

Belgische staat, er op uitoefende 
alsmede door de vervreemdende 
aktie van diezelfde WDalse nijver
heid, die de Vlaamse bronnen van 
ri]kdont voor eigen belangen benut
te. 

Met al ziJ7i krachten zou het 
Vlaams nationalisme zich hiertegen 
verzetten. Het mag als een onte
gensprekelijk feit aangenomen wor
den dat, naast zuiver ekonomische 
faktoren, ook de invloed van het 
nationalisme er toe bijgedragen 
heeft tussen 19ê0 en 1940 een dan 
toch gedeeltelijke verschuiving van 
de nijverheid naar Vlaanderen te 
bewerken. Het zou anders niet uit 
te leggen zijn hoe na de tweede 
•wereldoorlog deze ekonomische ver
schuiving volledig kon stop gezet 
worden. 

De Frontpartij en het V.N.V, 
zouden er de volle nadruk op leg
gen dat de Vlaamse ekonomische 
ontwikkeling die mogelijk werd ge
maakt door het Kempisch steen-

gevoel gegroeid. Zijn ontstaan ligt 
in de wisselwerking tussen de na
tuurlijke uitingen van de Vlaamse 
volksaard en het historisch gebeu
ren in Vlaanderen. 

De diep doorvoelde kerstening 
van het Vlaamse volk, zijn nuchtere 
werkelijkheidszin, zijn individtia-
lisme en zijn particularistische nel
gingen, zijn drang naar vrijheid, al 
deze faktoren moesten het tiaar 
een vredelievende helding doen. 
overhellen. ; 'f''..,i*f^' 

De eeuwenlange, strijd van 
Vlaander-en voor 'zijn vrijheden; de 
ruime blik op de wereld die hei 
moest krijgen door zijn centrale geo
grafische ligging in West-Europa, 
gedurende duizend jaar lang de ba
kermat van de wereld op het gebied 
van intellektuele en materiële 
vooruitgang; zijn positie als grens
land en slagveld tussen de Engelse, 
Franse en Duitse grootmachten; 
het moest alles tot een sterke inslag 
op het volkskarakter leiden en het 
nog sterker in de richting van het 
pacifisme stuwen. 

Reeds in de Middeleeuwen had
den de Vlaamse gemeentelijke mi

lities in beginsel de wapens steeds 
gedragen tot verdediging der ste
delijke belangen. Imperialistische 
doeleinden zijn het Vlaamse volk 
steeds vreemd gebleven en steeds 
met tegenzin werden bij gelegen
heid de gemeentemilities ingezet 
voor de machtspolitiek van hun 
landsheren, 

In later eewiven zouden de Vla
mingen nooit meer verplicht, maar 
slechts nog in vrijwillige krijgs
dienst de wapens dragen. Het kon 
in Vlaanderen alleen maar een 
geest van weerstand doen rijpen te
gen ieder verplicht wapendragen 
dat niet tot uitsluitend doel had de 
verdediging van eigen land, van ei
gen volk en van eigen belangen. 
Het verzet tegen de verplichte in
lijving in het-Franse f evolutionair e 
leger werd een der voornaamste 
oorzaken die de Boerenkrijg deden 
uitbreken. 

Verwonderlijk is het dan ook niet 
dat m de Vlaamse beweging, de ui
ting bij uitstek voor de herwording 
van de traditionele Vlaamse waar
den, een sterke antimilitaristische 
geest steeds latent en dikwijls open
lijk aanwezig is. 

De eerste Vlaamse partij, de 
Meeting, ontstond op die grondslag. 
Zo zij zeer opportunistisch het Ant
werps verlet tegen het bouwen van 
een fortengordel rondom de grote 
handelsstad voor eigen doeleinden 
benutte, dan kan niet geloochend 
worden dat het terzelfdertijd beant
woordde aan een oprecht Vlaams 
antimilitaristisch streven. Zodanig 

i f f *^ 

zelfs dat, toen de katolieke partij na 
enkele jaren praktisch de Meeting 
opslorpte, zij haar antimilitaristisch 
programma voor eigen doeleinden 
zou overnemen en tot korte tijd 
voor de eerste wereldooilog het 
slagwoord « Niemand gedwongen 
soldaat ! n in Vlaanderen zou doen 
weerklinken. 

Een andere uiting van de onver
valste Vlaamse en sociale geest, de 
<( Kristene Volkspartij » van pries
ter Daens zal in 1899 eveneens het 
antimilitarisme op haar programma 
schrijven en een vrijwilligersleger 
eisen. 

Na 1918 zal het tmdiiionde 
Vlaamse antimilitarisme zich in het 
Vlaams nationalisme komen verbre
den, mede onder invloed van de 
geestelijke atmosfeer na de eerste 
wereldoorlog, met een breed paci
fistische stroming. 

HET VLAAMS NATIONALE 

ANTIMILITARISME. 

Gedurende gans de periode die 
de eerste van de tweede wereldoor
log scheidt, blijft het Vlaams natio
nalisme gekant tegen iedere vorm 
van militarisme. Het betekent niet, 
enkele ekstreme stromingen uitge
zonderd, dat het zich verzet tegen 
gelijk welke vorm van militaire or-
ganizatie. Het ziet deze echter in 
haar diepere bestaansreden als mid
del tot verdediging van de indivi
duen, van de verworvenheden en 
van de belangen van het vaderland 
tegenover een vreemde macht. Het 
erkent dat voor dit doel alle nodige 
praktische maatregelen dienen te 
worden genomen. Het keeit zich 
echter tegen ieder » militarisme », 
tegen iedeie militaire organisatie of 
militaire geest die zijn innerlijke 
noodzaak en betekenis vergeet en 
in zichzelf een eigen bestaansreden 
gaat vinden. In deze voorwaarden 
wordt het militarisme tot een zelf
standige macht binnen de staat en 
dient het maar al te vaak als eeyi 
instrument voor het voeren van een 
imperialistische machtspolitiek te
genover het buitenland. Het natio
nalisme oordeelt dat de beirekkin
gen tussen de staten in al de mate 
van het mogelijke door zedelijke 
normen dienen bepaald te worden 
en dat de militaire organisatie 
slechts een middel tot verdedigin<r 
moet zijn, niet tot overheer^ng. . 

In deze geest verzet het l/laanis 
nationalisme zich tegen het Frans-
Belgisch militair akkoord van 1920. 
Het Frankrijk van Clemenceau 
voerde na zijn overwinning van 1918 
in een imperialistische politiek laat 
tische politiek. Een machtige mili
taire organizatie moest haar m haar 
buitenlandse politiek tot een krach
tig argument dienen. Het Vlaams 
nationalisme oordeelt dat België, 
door zich op militair gebied niet 
FrQ.nkrijk te verbinden, zich gewild 
in een imperialistische politiek laat 
meeslepen die afhrexik doei met alle 
tradities van de Belgische staat tot 
dan toe. Zulke houding kan Vlaan
deren in ernstige internationale ver
wikkelingen doen beirekken. Het 
nationale Vlaanderen veroordeelt de 
ongezonde Belgicistisch nationalisti
sche geest die deze militaire machts
politiek goedkeurt en die ten andere 
ook haar imperialistische kijk naar 
elders richt ander het motto : <( Bel
gië moet groter zijn ». Het streven 
van deze Belgicisten ging naar de 
anneksatie van Zeeuws-Vlaanderen 
en van Nederlands Limburg. Het 
Vlaams nationalisme drukt erop dat 
een gezond nationalisme zich tegen 
ieder imperialisme verzet. 

(Vervolg in volgend nummer) 
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Me Vlaams-Nationalisten daarheen ! 
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ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
WERKING 

De taktiek elke bestuursvergadering 
te gebruiken om steeds verder kon-
takt te leggen in het arrondissement, 
heeft op 1 juni vruchten afgeworpen 
en had tot gevolg dat de stemmen
verschuiving naar de C.V.P, veroor
zaakt door de kerkelijke tussenkomst, 
in onze stedelijke agglomeraties meer 
dan volledig goedgemaakt werd door 
nieuwe kiezers, terwijl de landeUke 
kantons er niet zo erg onder leden 
als in andere arrondissementen. 

Immers, de verkiezingsuitslag, be
haald in de kantons Asse. Sint-
Kwintens-Lsnn'c en Wolvertem is 
een van de meest gunstige van al 
de landeliike kantons en is het ge
volg van de bijzondere aandacht die 
aan de plaatselijke werking besteed 
werd. 

De gevolgde weg is dus werkelijk 
de goede en alles moet in het werk 
gesteld worden om in die richting 
verder tp gaan. Er wordt dan ook be
roep gedaan oo vrijwilligers uit de 
tot heden minder bewerkte gemeen
ten, opdat zii al de overtuigde Vla
mingen zouden opsporen en hun 
adressen overmaken aan het alge-
m°en sekretariaat 

Het is een gemakkelijke, maar 
zeer belangrijke bijdrage tot het vor
men van esn doeltreffend Volksunie-
net, dat gans het arrondissement 
overspa»- • 

De verliiezingen van 1 juni hebben 
bewezen dat wij overal beschikken 
over karaktervaste, vlaams-nationale 
kiezers die zelfs niet begeven onder 
de hevigste druif: ons doel moet zijn 
kiezers OD te snoren, ze in onze wer-
kmg te betrekken en alzo terug de 
macht te veroveren, waarover het 
vlaams-nationalisme beschikte in 
1940. 

Dit werk vereist dat in elke ge
meente een paar mensen zich voor 
de leuze « Vlaanderen Eerst ! » vol
ledig zouden inzetten, zoals onze 
voorp angers dat zo suksesvol gedaan 
hebben in de inren 1918-1940. 

Het besef alleen dat wij overal 
werken en overal vooruitgaan zal de 
andere partijen dwingen meer in-
si.anning te doen voor de Vlaamse 
belangen; deze inspanning zal 
groeien naarmate onze werking en 
onze macht groeit. 

Hoe krachtiger de zweepslag slaat 
op de andere partijen, hoe vlustger 
ze terug de nodige aandacht zuUen 
besteden aan het bevorderen van 
algehele Vlaamse welvaart. DAT is 
ons doel en daarvoor rekenen wij op 
IEDEREEN. 

KANTON WOLVERTEM 
De vrijdag voor de verkiezingen 

. waren een twintigtal onzer propa
gandisten op plak- en kalktocht in 
Nieuwenrode, toen een groepje on
der hen botste op een groep heet
gebakerde C.V.P.-ers. Toen na een 
duchtig handgemeen deze jongens 
afdropen, meenden ze dat het bij 
hun kristelijkheld paste de Volks-
uniepropagandsten uit te maken 
voor « zwarten ». Komende uit de 
mond van spotapen, die nog met 
koordekens in hun blokjes liepen 
toen zich voor de Vlamingen de 
moeilijke oorlogsproblemen stelden, 
klinkt dergelijk scheldwoord haast 
als een eretitel. We hebben overal 
vastgesteld dat de Volksunie de 
enige machtige groepering is in 
Vlaanderen, waar echte verzoening 
heerst en het toeval wil dat 
bij de twintig propagandisten, 
uit het kanton Wolvertem, die voor 
« zwarten -> uitgescholden werden 
z!c»i een RAF-Plloot bevond, die 
' " - h t f'oven TQjidp-i. c^pmon jpet 
twee gewapende weerstanders van 
het eerst? uur ! Zij menen geduren
de de oorlog hun plicht gedaan te 
hebben en zij zijn beste vrienden 
met andere Vlamingen, die er gedu
rende de oorlog anders over oordeel
den. Thans is dat alles achter de rug 
en worden ze allen geleid door de 
dwineende leuze VLAANDEREN 
EERST. 

Gedreven door deze leuze zal ook 
in het kanton Wolvertem, dat zeer 
uitgebreid is, verder gewerkt worden 
aan de uitbouw van onze partij. Van 
Wemmei tot Londerzeel en van Mal-
deren tot Grimbergen moeten onze 
vrienden hun krachten samenbun
delen, opdat bij de volgende verkie
zingen ons kanton, samen met de 
kantons Asse en Vilvoorde de door
braak zou brengen in ons arrondis
sement. 

GEWEST ^^LVOORDE 
Het juninummer van « Volksunie-

berichten -y, mededelingsblad voor 
Vilvoorde en omliggende gemeenten 
werd zo pas verzonden. Dit blad is 
bedoeld als regelmatige schakel tus
sen al onze Volksunievrienden en 
verdient navolging in andere gewes
ten. Wie het blad regelmatig wenst 
te ontvangen, schrijve naar het ge
westelijk sekretanaat : Kleinsteen-
straat, 77, te Vilvoorde (Tel. 51.28.78). 

In dit nummer worden onze leden 
aangespoord zo talrijk mogelijk deel 
te nemen aan onze Volksvergadering 
van 13 juli te Antwerpen en aan het 
Vlaams-nationaal Zangfeest. De op-
richtmg van een sociale dienst (werk
verschaffing, hulp bij het indienen 
van aanvragen, enz.) is eveneens aan
gekondigd en wat de gemeentever
kiezingen betreft, geeft het nummer 
volgende punten, die de Vlamingen 
daarbij moeten lelden : 

— waar een franskiljons gemeente
bestuur zijn Dlicht verzuimt : 
OPKOMEN MET EIGEN LIJST 
VOOR GEMEENTEBELANGEN; 

— waar één of andere franskiljonse 
kandidaat opkomt : DEZE KAN
DIDAAT BESTRIJDEN; 

— waar een kandidaat opkomt, die 
zich bij de verkiezingen van 1 juni 
als een ploert gedroeg tegenover 
de Volksunie ; DEZE KANDI
DAAT HARDNEKKIG BEKAM
PEN. 

De Volksunie is een algemene 
Vlaamse partij en haar rol ligt hoofd
zakelijk op het algemene Vlaamse 
vlak, maar in de drie hierboven aan
gehaalde gevallen is het de rol van 
haar aanhangers ook de gemeente
lijke politiek te beïnvloeden. 
BRUSSEL 

Traditiegetrouw komen op zondag 
13 .lull a. s. de automobilisten samen 
te Brussel om 8 uur op het grote par
keerterrein (Vismarkt), bij de St-Ka-
telijne-kerk, om in karavaan naar 
Antwerpen te rijden, naar onze gro
te Volksvergadering en naar het 
Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Eenieder weze present te 8 uur. 

IN MEMORIAM 

DAT MOEST ER VAN KOMEN 
In PEUTIE stak ons plakkaat 

« DOE NU UW OGEN OPEN * Vóór 
het venster van één onzer vrienden 
zo erg de ogen uit van de C.V.P.-
kalkers dat ze, wanhopig en niet 
wetende hoe ze het effekt van die 
ogen moesten breken (met haken
kruisen konden ze niet werken, want 
het betrof hier een oorlogsvrijwilli
ger !) ten einde raad vóór het huis 
van onze vriend geschilderd hebben: 
« DIE UIL WIL NIETT ZIEN ». Grin
nikend reden ze 's anderdaags zijn 
huis voorbij, maar h u n lach werd 
groen, toen ze hun spreuk omge
vormd zagen tot : « DB C.V.P.-UI
LEN WILLEN NIET ZIEN *. En .. de 
toekomst zal uitwijzen dat deze 
spreuk juist was ! 

In VILVOORDE dacht een vrome 
snotaap de Heer welgevallig te zijn 
door. . aan een Volksuniepropagan
dist, die tevens ijveraar is van de 
Bond van het H. Hart te zeggen dat 
hij van hem NIETS meer wilde ont
vangen zelfs het maandelijks bid
prentje niet ! 

Priester Daens, wat moet u dat 
ginder boven in de hemel pijn ge
daan hebben. Zestig jaar na uw mar
telgang op deze aarde om voor uw 
volk een levenswaardig bestaan te 
bekomen, worden de belangen van 
godsdienst en politiek nog altijd zo 
door elkaar geklutst, dat men zich 
tenslotte afvraagt wat Ons Heer fei
telijk gesticht heeft : de Roomse 
kerk of de C.V.P. ? 

In STEENOKKERZEEL hebben 
edelmoedige C.V.P.-ers het nodig ge
oordeeld de vader van één aan het 
oostfront gesneuvelde vrijwilliger te 
kwetsen door hatelijke en grievende 
opschriften op zijn huls te schilde
ren. 

Er zijn geen woorden sterk genoeg 
om dergelijke sadistische vandalen-
streek af te keuren. Als straf moest 
dergelijk gespuis door de Opperste 
Rechter veroordeeld worden om een 
paar eeuwen lang met hun schijn
heilig wezen door koedrek gesleurd 
te worden. 

Zeker hebben er zich in Vlaande
ren een paar honderd dergelijke ge
niepige feiten voorgedaan, die MIS
SCHIEN voordeel gebracht hebben 
aan een partij, maar die het geloof 
niet ten goede kunnen komen. In alle 
ernst en tussen vier ogen zouden we 
eens aan eender welke priester wil
len vragen of hij het niet hoog tijd 
acht dat men « de C.V.P. haar eigen 
potje alleen laat koken ». 

Er zijn nu eenmaal kristenen, die 
zweren bij de huidge unitaire Belgi
sche C.V.P., maar er zijn er ook ve
len dif zweren hil de zwvr V^%^m. 
se Volksunie. Waarom zich bij dat 
leit niet neerleggen ? Wij Vlamin
gen, die zeker en vast nooit door de 
machtigen van de Kerk werden be
loond omdat wij « de besten van on
ze broeders door de eeuwen heen heb
ben afgestaan ». verwachten niet da.t 
de Volksunie door herderlijke brie
ven zou aangeprezen worden als DE 
partij, maar we verwachten GELIJ
KE BEHANDELING. ^'^^^•i 

Waarom deze proef niet wagen ' 
Als het waar ig dat de Kerk voor de 
sociale organisaties het pluralisme 
aanpnjst en niet eist dat alle boe
renzonen lid worden van de Kajot-
ters, waarom dat pluralisme dan ook 
niet aanvaarden in de politiek '' 

DOLF CLAUWAERT c,:. 

•Enkele dagen geleden hebben wij 
met enkele vrienden « den Dolf » uit
geleide gedaan naar zijn laatste rust
plaats te Wemmei. 

Ligt er niet iets symbolisch in het 
feit, dat juist de naam van de brus-
selse randgemeente, tvaar de Vlamln-
gen nog vechten om hun recht, ge
koppeld is aan deze van Dolf Clau-
waert, die gans zijn leven lang in de 
hoofdstad gevochten heeft om de 
Vlamingen recht te doen wedervaren? 

De jongere generatie heeft hem niet 
meer gekend, de man die ons thans, 
op 79-jarige leeftijd, na een lange, 
pijnlijke ziekte ontvallen is. Maar de 
ouderen van dagen weten hoe Dolf 
Clauwaert, Antwerpenaar van ge
boorte, een halve eeuw geleden, als 
toneelkunstenaar te Brussel, in de 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, de 
schoonste glorievolle dagen beleefde. 

Een van zijn grootste verdiensten 
in de Hoofdstad was wel het tot bloei 
brengen van de wekelijkse « Lieder
avonden voor het Volk », waar hij 
honderden Vlamingen op het An-
neessensplein in begeestering een
drachtig wist doen samen te zingen. 
Wie zet dat ooit weer op touw ? 

Wij denken ook nog aan de voor
stellingen van Vlaams Toneel in de 
Alhambra-schouwburg. 

Na de jongste oorlog greep de re
pressie ook Dolf Clauwaert naar de 
keel. Hij werd wel lichamelijk ge
knakt maar moreel niet verslagen. In 
de uren van de hoogste nood dacht 
Dolf niet aan zichzelf maar was hij 
bekommerd om diegenen welke zoals 
hij geslagen werden, zoals de dochter 
van een onzer meest vereerde voor
mannen ons bij de begrafeni^lech-
tigheld toevertrouwde. 

Aan Mevrouw Clauwaert en fami
lie betuigen' wij onze innige kriste-
lijke deelneming in hun rouw 
(A.P.N.) 

KANTON ASSE 
Hoe rijmt men dat te saam ? In 

het plaatselijk C.V.P. weekblad breekt 
iemand de lans voor het Inrichten van 
een 11 Juli-viering opdat (val niet 
omver) de C.V.P. in gans het land de 
overwinning heeft behaald en om
dat In Brussel de kandidaat der 
Vlamingen (lees Gérard Van Wynen-
daele) ondanks zijn vele voorkeur
stemmen, niet verkozen werd. 

Hij sleurt er nog Davidfdnds en 
V.T.B. bij. alsof hij niet weet dat de
ze verenigingen buiten en boven alle 
politiek staan. 

Kwam die bijdrage waarover wil 
het hierboven hebben van de hand 
van een Piet Wijsneus of Jaaksken 
dan zouden wij dat niet abnormaal 
gevonden hebben. 

Maar dat die oproep komt van ie-
mande die onze jongeren, in het 
radikalisme is voorgegaan en steeds 
een voorbeeld is geweest van vlijt en 
offervaardigheid, bevestigt dus de ge
ruchten die reeds lang de ronde doen. 

Heeft zijn vroegere vriend, de Mon
seigneur, op hem dan zoveel Invloed 
gehad ? 

Nu weten we tenminste wat we aan 
die man nog hebben. Maar voor één 
soldaat laat de Koning niet na te 
vechten. Waar hij faalt moeten et 
tien andere zijn plaats Innemen, daar 
zullen wij, vergrijsden zowel als jon
geren voor zorgen. 

VETERAAN. 

KANTON SINT-JANS-MOLENBEEK 
Ons kanton heeft de handschoen 

opgenomen, toegeworpen door de an
dere stedelijke kantons, die meer 
stemmenwinst boekten dan wij. Onze 
propagandisten zijn nu reeds aan de 
slag gegaan; er zullen abonnementen 
gemaakt worden, lidkaarten ver
kocht, leden gewonnen voor de 
Vlaamse Ziekenkas en vooral een in
spanning gedaan tot het organiseren 
van een dienst voor sociaal dienst
betoon. Dit laatste is zeer nuttig werk, 
want nog te veel van onze mensen 
moeten voor bepaalde problemen bij 
de duivel te biechten gaan 

beschoren zijn. Dat Is hun roeping. 
Zij zijn overal een minderheid. 

ZIJ ZIJN OVERAL ONONTBEER
LIJK. ZIJ ZIJN DE STUWKRACHT 
ZONDER WELKE EEN VOLK NIETS 
GROOTS TOT STAND BRENGEN 
KAN, JA ZELFS ZICH NIET BLIJ
VEND HANDHAVEN KAN. Dat is de 
beslissende betekenis van het natio
nalisme in alle landen. » 

De meer dan 100.000 Vlamingen die 
op 1 Juni voor de Volksunie hebben 
gestemd zijn geen koppigaards. Het 
zijn Vlamingen, die ondervonden 
hebben dat zij door de C.V.P. te steu
nen ook hun steun verlenen aan een 
man als Struye, die wel krokkedille-
tranen weent voor Imre Nagy en Pal 
Maleter, maar die zelf rekordhouder 
is In het laten neerknallen van men
sen. 

De 100.000 Volksuniestemmen van 1 
juni bewijzen dat het onontbeerlijke 
nationalisme in Vlaanderen nog leeft' 
KANTON ANDERLECHT 

Niet alleen in Dilbeek, waar op 1 
juni een schitterende stemmenaan
winst werd geboekt, maar ook in An-
derlecht wordt nuttig organisatorisch 
werk verricht. Nieuwe propagandisten 
hebben zich aangeboden en leggen nu 
reeds de grondslag tot verdere voor
uitgang van de partij. Het is hard en 
tijdrovend werk, maar ze zullen hier
in aangemoedigd worden, als ze den
ken aan de schitterende overwinning, 
welke de nationalisten dit jaar in 
Zuid-Afrlka behaalden tegen een te
genstander, die onoverwinnelijk 
scheen. De tegenstanders die wij te 
overwinnen hebben zijn de unitaire 
partijen, die met de wereldmacht, 
die door de zuidafrikaners moest over
wonnen worden, niet kunnen verge
leken worden. Juist voor de oorlog 
hadden wij de partijen trouwens bij
na op de knieën gekregen; zover zal 
het uiteindelijk weer komen, als we i 
eendrachtig samenwerken met voor 1 
ogen de enige leuze die ons mag lei- i 
den : 'VLAANDEREN EERST ! j 

ANTWERPEN 

POLL TE BORGERHOUT 
Op 27 dezer vond te Borgerhout de 

poll plaats voor de aanstelling van de 
kandidaten voor de aanstaande ge
meenteverkiezingen. 

Tal van leden hadden eraan gehou
den deze verrichting bij te wonen. 

Het arrondissementeel bestuur was 
hierop vertegenwoordigd door de 
gouwvoorzitter Reimond Mattl>«y3-
sens, en door provincieraadslid Ward 
Rolus. 

De stemming gaf volgende uitslag : 
1. Jos De Oroof, arrondissementeel 
penningmeester en oud-gemeente-
raadslid; 2. Juul Dillen; 3. het! hui
dig gemeenteraadslid Ferdi van de 
Vijver; 4. Mevr. Raets, enz... 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
Op 28 dezer vond de eerste arron-

dissementsraad plaats sinds de ver
kiezingen, dit onder voorzitterschap 
van Reimond Mattheyssens. 

De raad besprak uitvoerig de orga
nisatie van de volksvergadering de 
voormiddag van het VI. Nat, zang
feest, de verdere organisatie van het 
arrondissement, alsmede allerlei be
langrijke aktlvlteiten. 

Ook de kwestie van de aahstaande 
gemeenteverkiezingen werd grondig 
besproken. Nuttige wenken werden 
gegeven. 

In ons vorig blad vermeldden wlJ een 
lijst van gemeenten, waar men bezig 
is lijsten samen te stellen. Door een 
vergetelheid werd de afdeling Merk-
sem niet vermeld. Ook deze afdeling 
zal haar man staan in oktober. 

: Sluit aan bij de 
• VLAAMSE ZIEKENKAS 
: OPSTANDING 
• wettelijk erkend op 16.4.1952 
5 Centraal Sekretariaat : DEUR-
5 NE, Muggenberglel. Tel. 36.17.02 
: Plaatselijke sekretariaten te : 
: BRUSSEL, steenweg op Ninove, 
: 354. Tel. 22.59.53 
£ BORGERHOUT, Bouwhandel-
: straat, 22 
ï GENT, Martelaarslaan, 195 
• HOBOKEN, Fodderiestraat, 36 
: MECHELEN, Brusselse steenweg, 
• 53 
ï MERKSEM, Van Praetlei, 32. 
! TeL 45.70.96 
: ST-NIKLAAS, Minderbroeder-
: straat, 47. Tel. 76.26.91. 
: De Vlaamse ziekenkas OP-
: STANDING groepeert zowel de 
: vrij- als de verplicht verzeker-
! den. ZIJ KEERT VOLLEDIG 
j DEZELFDE WETTELIJKE 
: VOORDELEN UIT ALS DE AN-
[ DERE ZIEKENKASSEN. Men 
: kan overkomen van een ander 
• verzekeringsorganisme MET 
• VOLLEDIG BEHOUD VAN 
I RECHTEN EN ZONDER NIEU-
I WE WACHTTIJD TE VERVUL-
! LEN. De verplicht-verzekerden 
I kunnen overkomen elke eerste 
I dag van een kalenderkwartaaL 
j De vrij-verzekerden kunnen el-
I ke maand overkomen. Vraag in- i 
I lichtingen aan onze sekretaria- i 
i ten. Weldra oprichting van i 
; nieuwe plaatselijke sekretaria- i 
: ten in het Vlaamse land. ; 

VOLKSUNIEKIEZER ; 
De uitbouw van de Vlaamse • 

sociale organisaties Is een abso- j 
lute noodzakelijkheid geworden, i 
De uitslag van de verkiezingen j 
op 1 juni heeft bewezen dat een j 
sterke sociale onderbouw grond- i 
slag en voorwaarde is voor de ! 
stevigheid van de politieke : 
partijen. Elke bewuste Vlaming : 
heeft tot plicht de Vlaamse so- : 
ciale organisaties te steunen, : 
Tijdens de verkiezingsstrijd : 
hebben wij de ware gedaante : 
van het ACW leren kennen. J 
Haar lijfblad HET VOLK spuw- : 
d« dagelijks op de Vlaams-na- | 
tionalisten en voerde een ware 1 
modderkampanje tegen de 
Volksunie. Het zou onverant-
ivoord zijn Indien de Vlaamse 
nationalisten nog langer Iiun 
steun zouden verlenen aan 
kleursindikaten en -ziekenkas
sen die hen, bij de geringste ge
legenheid, in de rug schieten. 

DAAROM GELDT ENKEL 
NOG EEN ORDEWOORD : EL
KE BEWUSTE VLAMING 
SLUIT AAN BIJ DE VLAAMSE 
ZIEKENKAS. Als honderden het 
vandaag nog doen staan wlJ 
morgen met duizenden. 
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GRIMBERGEN 

VLAAMSE SOLIDARITEIT ; 

WERKBEURS 

Wie helpt beproefde West-Vlaamse, 
te Brussel gevestigde familie aan pas
sende werkkring in om het even wel
ke Vlaamse provincie ? 

Man : magazijnier, autogeleider 
(Vlaams, Frans). 

Vrouw : bediende, dactylo, reken-
phchtige (Vlaams, Frans, Duits, En
gels). 

Schrijven : Volksunie (V. B.), Kar
tuizersstraat, 58, Brussel. 

•< Ik begrijp niet waarom sommige 
van onze mensen uit koppigheid de 
C.V.P. de rug toekeren ». Dat was de 
vraag die Corneel Verbaanderd zich 
in Grimbergen op een vergadering 
stelde. 

Indien hij de werken van. Max 
Lamberty gelezen had, zou hij het 
antwoord gevonden hebben in vol
gend uittreksel : 

< De vlaamsgezinden waren en zijn 
de belichaming van een idee die in 
alle landen haar aanhangers heeft : 
de idee die het NATIONALE als 
grondslag neemt bij de beoordeling 
en de behandeling van de maatschap
pelijke vraagstukken; de idee die aan 
het nationaal belang, het geestelijk 
en stoffehjk belang van het eigen 
volk, de voorrang geeft boven de an
dere uitzichten van het maatschap
pelijk bestaan. Zij die zich naar deze 
gezichthoek richten en in alle landen 
van de wereld nationalisten worden 
genoemd, offeren gaarna hun per
soonlijk voordeel, hun rust, hun ge
zondheid, hun leven zelfs, omdat zij 
deze taak, de verzekering van het be
staan en van de grootheid van hun 
volk, beschouwen alg de schoonste 
taak. die hun in de gemeenschap kan 

WIEKEVORST 
Ongelooflijk en toch waar... De 

pastoor van Wiekevorst heeft In de 
laatste verkiezingskampanje de gren
zen der welvoeglijkheid verre over
schreden. De morgen van de verkie
zingen durfde hij aan zijn parochia
nen VANOP DE KANSEL de vraag 
stellen : « Wat zou er gebeuren met 
een Volksunie propagandist Indien hij 
tijdens een propagandatocht plotse
ling zou sterven ?... » Als men de pas
toor van Wiekevorst goed kon ver
staan, dan wilde hij eenvoudig zeg
gen : « Die propagandist gaat recht 
naar de hel ». 

Een groot katoliek Vlaming heeft 
eens gezegd : « Er zullen in de hel 
meer herders dan schapen komen >. 
Wij beginnen het stilaan te geloven. 

Wij hopen dat het aartsbisdom Me-
chelen hier scherp zal optreden. 

VLAANDEREN ZINGT ! 
De Toverkracht van het Lied, ge

tuigt op 13 Juli a. i. op het 21»te 
Vlaams Nationaal Zangfeest te Ant
werpen (Sportpaleis) overweldigend 
en afdoende, voor de luidkracht dié 
schuilgaat In het samenzingen en 
beleven van eigen schoonheid en 
verlangen. 

Over alle soms kleine misverstan
den en meningsverschillen heen 
slaat de notenbalk van ons eigen 
Vlaams Volkslied de brug waarop 
allen elkaar zullen te gemoet treden 
als broeders, zingend een eender^, 
taal, belijdend een zelfde geloof,, l}e-,\, 
levend een zelfde vreugde. 

* Dit Is het nur dat alle veten wij-' ' 
ken, 
waarop wij samen zingen ui t één 
mond; 
hier zijn wij broeders en elkaarfl 
gelijken. 
O, kon dit uur een ganse Jaaif'" 
bestrijken, *•• 
zodat heel Vlaanderen sterkdoof .* 
eendracht stond, s (Cl. d. R,) .• 

Inlichtingen : 21ste VLAAMS NA
TIONAAL ZANGFEEST, A. N. Z., 
Otto-Veniusstraat, 15, Antwerpen, 
Bureeluren (9-12) - (14-17). T ^ " ' 
33.02.34. »«>^^as 

. 5,-...('i 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke dinsdag in het lokaal Lorelei, J. Van Praetstraat, 19, Brussel 

(Beurs) van 18.30 tot 20.30 uur. 
houdt onze sociale medewerker ACHIEL VAN MALDEREN zitdag over 
alle sociale aangelegenheden. 
KOSTELOZE RAADPLEGINGEN over Pensioenen, Kinderbijslagen, 
Verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Fiskale aangelegenheden, enz. 
OOK RAADPLEGINGEN PER BRIEF : schrijven aan A. Van Maldc-
ren, steenweg op Ninove, 354, Anderlecht : 
— duidelijk het «eval uiteenzetten, . -^ •_ 
— een zegel van 2,50 fr. bijvoegen voor het antwoord 
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GENl} 
Allé, Oost- en West-Vlamingen wor^ 

den, op terugreis van het Vlaams Na
tionaal Zangfeest, verwacht te Gent 
In de zaal « Roeland >. 

De Arrondissementsleiding van de 
Volksunie geeft vanaf 19 uur een Ge
zellig Samenzijn met zang-dans-kwis 
en allerlei verrassingen. Gratis in
kom. 

G^OTE 
GULDENSPORENVIERING 

Zaterdag: 5 juli. om 19 u. 30 
in de Zaal « Roeland », Korte 
Krulstraat, 3, Gent. 

kijgericht door het Verbond 
van Blauwvoetvendels Vendel 
Artevelde, Gent. 

Treden o. a. op : 
— 'T Lijsternestje 
— Paul Sutger 

, (Hammondorgel) 
— Blokfluitenensemble 

ft Singhet Vro », Gent 
— V.T.B. Volksdansgroep 

« DuUe Griet ». Gent 
— V.B.V. choreografisch vende-

lieiskorpe « Tijl » 
— V.B.V. Muziekkapel 
— Samenzang : Jef Tinel 
— Feestredenaar : 

Dr. Leo Wouters 
— Poëzie, romantiek, luim, ernst 

KANTON NEVELE 
ENKELE NABESCHOUWINGEN 
De uitslag in het kanton behaald 

was zeer bevredigend. Op de lijst 
voor de provincie haalden wij het 
hoogste percentage (15,2 %) voor het 
Vlaamse land. Spijts al de vuile mid
delen tegen ons gebruikt was de door
braak in het kanton gelukt, ook vele 
linkse stemmen werden afgevangen. 
De liberale stemmen waren erg af-
gesmolten. 

Tegen een veelvoudige en unfaire 
overmacht hebben onze propagandis
ten hun man gestaan. Aan allen, die 
zich hebben ingezet, onze beste dank. 

Nevele bezit in Dr. Wannijn een 
flinke kandidaat, hij behaalde méér 
idan 1.900 voorkeurstemmen. 
DEINZE 

Mr Maere, kandidaat voor de pro
vincie van de C.V.P. is een berucht 
man, geworden. Zijn propagandisten 
hebbfen de hoofdvogel geschoten wat 
politieke vuildoenerij betreft. Be
paalde van die heertjes gedroegen 
zich- als dolle honden. Wat te Nevele 
en omgeving gebeurde in de laatste 
week voor de verkiezing, deed ons 
denken aan de terreur-dagen van 
1944. Aan de C.V.P.-propaganda 
kleeft een smet, die weinig Jcristehjk 
Is. Maar stemmen gaan vóór zielen. 
AAL^ÈR 
' De reiizeborden op het eigendom 
van de vriend Van den Kerchove. zijn 
heinde en verre bekend en bespro
ken. Zij waren een doorn in het oog 
van kleine A.C.W.-ers. Op een nacht 
waren zij binnengedrongen op het 
erf, maar helaas, zij gingen lopen. 
En de borden moesten weg en zouden 
weg ! De borden zijn er blijven staan 
tot de laatste dag. En geen mens kon 
zijn ogen geloven, toen op 1 juni 
's moreiens die borden er nog stonden. 
Vriiheid bij democraten is een be-
treirkeliik begrip. 

Wat een machtiee vondst is d i t ! 
«Hitler is een zwijn, wat moet de 
Voli<-<!unie dan niet zijn ! » Dat is 
A.C.W.-kultuur. In Aalter weet men 
best. wie soms «zwijnemanieren» 
heeft. De zetters van dergelijke 
rijmojes zouden best door de nroost-
kanunnik een beetle kristelijk fat
soen worden bijgebracht. 

En Theo, met ziin «culturele 
backerround» (!) dixit Manu Ruys, 
mag ziin nropasanda wel wat slijpen 
Maar tegen kristeliike broeders is 
alles'wat « des duivels >̂  is toegelaten. 

EEKLO 
Hier te Eeklo zijn C.V.P.-ers ge-

kniote mannen voor terreur en dik-
tPtuur. - Gelijke kansen en vrijheid 
ziin mooie leuzen voor reine dwazen. 
Alles ^yat door anderen geolakt wordt 
overnlakken is een koud kunstje voor 
de stoeffers met de vrijheid. Druk, 
gewetensdwang, met broodroof drei
gen, zovele waoens van de zich kris-
teliik noemende Volksoartij. Dwang 
krenkt vrijheid. Jone;e mensen 
plooien wel, maar vergeten niet. 

Geza? verspelen is niet moeilijk, 
gezae winnen is wat anders. Kriste-
Ujk ziin is ook wat anders dan zich 
kristeüik noemen. De partij heeft 
gewonnen, maar wie zou betwiifelen 
dat veel eeloof werd versoeeld. Helaas 
dat is voor partij ratten bijzaak ! 
ZINGENDE KARAVAAN DER 500 

Het gouwsekretariaat Oost-Vlaan-
deren van het A.N.Z. roept U toe : 

RIJD MEE VANUIT GENT ! 
Vertrek der karavaan te Gent, om 

9 u. 30 stipt aan de Voldersstraat. De 
autobussen uit de andere gouwen 
kunnen daar ook aansluiten, liefst 
m.et leeuwenvlag getooid. Ook priva
te wagens kunnen mee. 

Prijs per persoon : 85 Jr. kaart van 
£0 fr. inbegrepen (voorbehouden 
plaats^, Deze prijs blijft gelijk, onge
acht r. m te Maldegem, Aalter. Wet-
teren. Oudenaarde, Deinze of Gent 
instapt. 

Men kan inschrijven door storting 
van 85 fr. per persoon op girorekening 

1031.94 van Jan Andries, te St-
Amandsberg (Gent). Maria-Hendri-
kastraat, 110. (Tel. 28.17.32) 

W E S T - V L A A N D ER EN 

LEURIDANHERDENKING 
De Volksuniepropagandisten die 

zich verleden jaar hebben ingezet tot 
het wellukken van de Leuridanher-
denking, op 11 juli, te Oost-Vleteren, 
zullen dit jaar de «Leuridanvrienden» 
niet behulpzaam kunnen zijn bij het 
inrichten van bedoelde Leuridandag. 

Hun ganse tijd wordt in beslag ge
nomen voor het inleggen van de 
V.U.-autobussen uit West-Vlaanderen 
en het organiseren der reizen naar 
het te dicht bij 11 juli gelegen Zang
feest te Antwerpen (13 juli). 

De «Leuridanvrienden» mogen ech
ter op een talrijke opkomst van Volks
unieleden rekenen zo zij de herden
king te Oostvleteren laten doorgaan. 
KORTRIJK 

Zondag 1.1. waren al onze vertrou-
wensmensen en militanten op de ver
gadering aanwezig. 

Iedereen drukte zijn tevredenheid 
uit over de bekomen verkiezingsuit
slag, die ons daaromtrent een ver-, 
dubbeling van het stemmenaantal 
bracht, in vergelijking met de ver
kiezing van 1954. Die uitslag danken 
wij vooral aan de geestdrift en de 
vurigheid waarmede al onze propa
gandisten zich hebben ingezet, zo 
mannen als vrouwen, bij dag en bij 
nacht, tot zelfs in het franssprekende 
gedeelte van ons arrondissement, wat 
dan ook een onverwacht resultaat 
gegeven heeft. 

Er werd besloten verder aan uit
bouw te doen, de arrondissementslei
ding te verstevigen door er nieuwe 
elementen in op te nemen, de reeds 
bestaande kernen uit te bouwen en 
nieuwe op te richten. 

Met dezelfde geestdrift waarmede 
ieder van onze propagandisten zich 
had ingezet tiidens de verkiezings-
striid, verklaarden zil zich nu ook be
reid om aan de uitbouw van onze 
beweging in ons arrondissement mede 
te werken. 

Die van Wevelgeni. 

A N T W E R P E N 

BIJ HET EEN EN TWINTIGSTE 
VLAAMS-NATIONAAL ZANGFEEST 
EMIEL HULLEBROECK 80 JAAR 

Alle overtuigde Vlamingen, die op 
13 juli naar Antwerpen komen om 
het 21ste Vlaams-Nationaal Zangfeest 
bij te wonen, zullen daar getuige zijn 
van een onvergetelijke hulde aan 
Meester Emiel HuUebroeck ter gele
genheid van zijn tachtigste verjaar
dag. 

In 1953. dus vijf jaar geleden, vyas 
datzelfde Antwerps Sportpaleis de 
getuige van de prachtige hulde aan 
de Meester voor zijn 75 jaar. 

1953 was voor het ANZ een beslis
send jaar. Velen hebben dat reeds 
vergeten. Maar in dat jaar viel de be
slissing voor het al of niet voortbe
staan van het Vlaams-Nationaal 
Zangverbond. 

En het strekt HuUebroeck ter ere 
dat hij NIET gezwicht is voor de aan
biedingen en de vleierijen van de 
mannen van de « Dag van het Vlaam
se Lied » (die reeds de laatste adem 
uitbliezen), en dat hij manmoedig de 
zijde van het ANZ gekozen heeft. 

Mocht 13 juli uitgroeien tot een 
grootse manifestatie van genegen
heid en dankbaarheid aan de ver
dienstelijke Meester voor het heerlijk 
werk dat hij. een leven lang, voor 
Vlaanderen gepresteerd heeft. Moge 
het Antwerps Sportpaleis die dag 
zinderen van geestdrift, en moge 
geestdriftiger en verbetener dan ooit 
zijn lievelingslied, de Blauwvoet, 
weerklinken. Men zou geen raker ant
woord kunnen geven aan de dwazen, 
die hem steeds kleineerden. Men zou 
geen brutaler antwoord kunnen ge
ven aan de enkelingen (Goddank, 
het zijn er slechts enkelen) die in het 
ANZ, omwille van hun rankuneuze 
kleingeestigheid en hun kleinmense-
lijkheid. ALLES irr het werk hebben 
gesteld om die Hullebroeckhulde te 
boycoteren. 

Wij wensen Meester Emiel HuUe-

Inliqhtingen bij ^nze propagandis
ten enî Öki'hfet tatbnjler Wj 'i'i 

Mr. Jef Libens, Tiensesteenweg, 38, 
St-Truiden , 

Manu Brans" St-Trudostraat, 7, 
St-Truiden 

Fr. Clepi. Colemont, Kerkstraat, 
Nieuwerkerken v,. 

Désiré Dijlst, ZoAierstraat, 48, Has
selt ' •;•• • * „ • ';••'••••• 

Jan ït'auffiriarin,, Hamoii^^' 
René Evers, Dprpsstraat, 152, Over-

pell 
Frank Joris. Berken, 46, Gellik 
Lambert Jorisseh, Viséwe^:, Mal 
Jef Usé, Tonger§e steenw/sgi 5, Ko-

ninksem r • n' •̂  - i sr 
Jaak Cuppens, Kerkstraat, 8, Neer-

oeteren ' 
Jef Verstraeten, Gruitrode 
Therèse Cletiaac, Sakramentsstr., 

Tongeren ''(' fei" 
Leopold Jorisséri', Bloer, 33, Tonge

ren 
Raf Conings, Steenweg. Rlemst 
Nikel Mereken, Daalstraat, Herde

ren 
Louis Thoelen, Groenstraat, 25, 

Hoeselt 
Jaak Gilissen, Steenweg, 49, Me-

chelen aan de Maas 
NEERPELT 

De verkiezingen hebben ons eens 
te meer bewezen dat kanton Neerpelt 
nog steeds een stevige Vlaams Natio
nalistische kern bezit, die ten koste 
van alles verder dient uitgebouwd te 
worden. De verkiezingen hebben ons 
verder geleerd dat van al onze tegen
standers de C.V.P. de meest gemene 
is .(wat we trouwens reeds lang wis
ten). Dat ze nog steeds als DE « Ka
tholieke » partij wil doorgaan, bewijst 
alleen maar dat het woord « katho
liek » fel gedevalueerd is. Dit is trou
wens ook te merken aan het gedrag 
van verschillende van haar kandida
ten en propagandisten, aan wie alles 
toegelaten is en waarvan ook alles 
aanvaard wordt, alléén maar omdat 
ze in de C.V.P. staan. De grootste 
schurk, de ergste cafélopers, worden 
goed van zodra ze in de C.V.P. terecht 
komen. 

De partij die de repressie en epu-
ratie wil oplossen maakte opvallend 
veel gebruik: van hakenkruisen en van 
het woord «zwart». «Vrijheid» en 
« demokratie.» hebben dus ook al een 
erge devaluatie ondergaan. Het zou 
moeilijk anders-itunaan met indivi-
du,en als deze waarvan de C.V.P. te 
Öv'erpelt vol steekt. Mensen die de 
zorg om hun gezin (overdadig) ver
drinken in herbergen; die van hun 
werk verjaagd werden wegens aller
hande oplichterijen; die vroeger 
reeds in rode stoeten mee socialis
tische vlaggen gedragen hebbea'^ die 
in hun buurt tweedracht zaaien; 

waren (natuurlijk) veel beter dan wij. 
De brieven van de kardinaal en de 
bisschop van Brugge werden te pas 
en te onpas gebruikt, men verzweeg 
echter opvallend de brief van de 
bisschop van Luik, de énige die voor 
ons telde en waarin aan de geeste
lijken van het bisdom ten strengste 
verboden werd stelling te kiezen tus
sen de partijen of kommentaar te 
geven over de verkiezingen. Wat niet 
belette dat op I-Mei bedevaarten zgz. 
proosten een tientje door de aanwe
zigen lieten bidden «. voor een goede 
afloop van de verkiezingen, d.w.z. voor 
een overwinning van de C.V.P. ». Wat 
ook niet' belette dat verschillend^ 
priesters vanop de kansel toch kom
mentaar gaven, natuurlijk ten voor
dele van de C.V.P. : dat sommige 
vrije scholen aan hun leerlingen om
zendbrieven meegaven, bestemd voor 
de ouders, waarop zéér duidelijk ge
schreven stond dat wie V.U. of links 
stemde doodzonde deed. De dood
zonde-slogan was ook DE propagan-
da-stunt van de C.V.P. bij de brave 
mensen in Limburg. Wie in deze om
standigheden nog twijfelde aan een 
overwinning van de C.V.P., was ziende 
blind. De massa heeft de laatste keer 
werkelijk als « massa » gestemd. Vele 
mengen deden het tegen hun goes
ting, voor de C.V.P stemmen, maar 
ze deden het toch. En dat telde. 

Na de overwinning trok er natuur
lijk ook een overwinningsstoet door 
Overpelt. In deze stoet stapten ver
schillende (katholieke) mensen die 
ook in '44 in een zgn. overwinnings
stoet stapten, en toen vooral niet 
vergaten te plunderen en te stelen. 
Het ontbrak er ook nog aan dat men 
tot baldadigheden overging : de per
sonen die hiertoe in staat waren, 
waren voldoende voorhanden en het 
plunderen zou aan deze stoet ziin 
« waardigheid » niet ontnomen heb
ben. 

Het schoonste meest nog komen. 
Van onze kandidaten L. Vanhelden 
en R. Evers had de C.V.P. 2 strooien 
poopen gemaakt (model : CoUard-
pop; brevet : C.V.P.). en die twee 
mensen zouden onder krijgsgehuil en 
woeste dansen oogehangen worden 
en verbrand. De Donpei werden ge
maakt door iemand die reeds een 
zwaarbeladen strafregister en een 
alles behalve deftig verleden heeft, 
een oudbekende van gerecht en poli
tie, maar die toch de kans krijgt in 
de C.V.P. een (zeer vuile) rol te soe-
len. Dit tekent ook de mentaliteit 
van' de Overpelter en N. Limburgse 
C.V.P. : het smerigste en vuilste eerst, 
als het maar gaat tegen de Volks
unie. Morele waarde is bij verschil
lende van haar orooagandisten en 
medewerkers ver te zoeken en' soms 
zelfs helemaal niet te vinden. Ais die 
Doooen toeh mei verblind werden, 
is dat aan andere oorzaken te wijten 
dan wel aan het feit dat men het niet 
wilde doen. 

Vermits er al een huldiging olaats 
heeft van iedere onderbeginneling die 
een kermiskoerske wint. moest ook de 
politieke overwinnaar van het Noor
den gehuldigd-worden. Zo moest dan 
te Overoeli deouté Claessen gehul-
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Geschiedenis 
herhaalt ilch 

die voor verdere aktie bij Oostpries- digd worden. Wat dan ook gebeurde, 
terhulp en de Bauorde streng gewei- |Met het gevolg dat te voorzien was : 
gerd worden, dergelijke mensen zijn ' • ^ " -—-- -•- ^"^-r^ - -
precies ook niet geschikt om « katho
lieke » propaganda te voeren. 

Wij begrijpen niet hoe talrijke 
ouders hun kinderen (lid van de ka
tholieke jeugdbewegingen) afstonden 
aan zulke bende van schorremorrie en 
ploerten (een C.V.P.-woord van een 
C.V.P.-zatlap). Want de C.V.P. zat met 
een groot ei, en ?;ag zich genoodzaakt 
de laatste nacht tal van katholieke-
aktiekinderen op te roepen, in de 
hoop dat het « aantal » haar ook wel 
de « kracht » zou geven. Tal van ha
kenkruisen werden .geplaatst door 
deze kaïholieke-aktiéleden,'en onder 
leiding van eeri 'viertal katholieke 
leraars, waarvan één het dan nog te 
danken had aan zijn « zwarte kolle
ga's » (die in 1944 zo goed zwegen) 
dat hij niet gestraft werd. Van je 
« zwarte » vriendien moet je het heb
ben ! We begrijpen nu ook waarom 
wij te Overpelt zo uitgemaakt werden 
voor « zwarten » : mensen die thans 
in de C.V.P. staan en zich moeten wit 
wassen voor hun houding tijdens de 
bezetting, kunnen niet beter doen dan 
aan anderen die haam te geven, in 
de hoop dat men over hun gedrag 

en houding zal zwijgen 
Voor de rest gebruikt de C.V.P. een 

hoop gemene leugens waaiop we te 
gelegener lijd wel terugkomen. Het 
meest opvallende nu was dat Over
pelt vol hakenkruisen stond. Het wa
ren katholieke (?) vakleraars, die 
gedurende 4 jaren geprofiteerd heb
ben van het geld dat ook wij aan 
«School en Gezin > gaven, die de 
grootste haat-zaaiers en de beste ha-
kenkruis-séhilders' waren, en zich 
o.a. ook Heten ontvallen dat 'de C.V.P. 
nog eerder met de socialisten zou 

broeck en zijn trouwe echtgenote kartel sluiten dan met de Volksunie. 
nog zeer vele gelukkige jaren toe. Dat 
wensen hem trouwens alle overtuigde 
Vlaams-Nationalisten. 

Rudi VAN DER PAAL. 

L I M B U R G 

LIMBURG NAAR ANTWERPEN 

Zoals ieder jaar worden bussen in
gelegd naar Antwerpen op zondag 13 
juli. 

Het was ook onder leiding van deze 
verlichte geesten dat speciale borden 
werden geplaatst, metershoog in de 
elektriciteitspalen, die aan de simpele 
kiezer moesten vertellen dat de Volks
unie zwart en rood, kommunist en 
socialist,, in één woord : vanalles was, 
behalve katholiek-. Borden, die eerst 
gediend hadden 'voor «Vrtj,heid en 
demokratfé"» •vC'erden nü gebruikt om 
haat te zaaien. •" "• •' ' ' 

De verkiezingsstrijd van de C.V.P. 
ging uitsluitend - fen alïeefn tegen de 
Volksunie. Wij waren alles, behalve 
goei... Socialisten en kommunisten 

een vechtpartij onder de C.V.P.-ers 
als besluit van d'e huldiging. Voor 
hen die de C.V.P., haar meataliteit en 
haar- m.edewerkers kennen, was die 
vechtoartij een zeer normaal ver-
schiirisel en misstond ze oók niet op 
die huldi°ing. De « grote > man was 
ook hier de maker van de högerver-
noemde poppen,- Ook zonder.dat wij 
er voor iets tussen zitten! komt de 
ware gedaante van de C.V.P. wel 
boven. 

Ondertussen heeft oud-senator 
Slegten uit St-Hulbrechts-Lille afge
daan voor de Gi^.P. Nadat hij vorige 
verkiezing niet meer herk'O'zen werd 
wegens het vecraad'varj de- 3 C.V.P.-
Drovincieraad«re^eni zag 'hij thans 
zijn mandaat gegeven aan éea A.C.V.-
er. N. Limbui-'gis'wel geed om stem
men te leverenj -volksvertegenwoor
digers en se'ia toren'hebben die men
sen niet nodig; die ste^ime-i — trots 
alles — toch wel C.V.P." Een dank
baarder massa met een.-zo grote 
kuddegeest vindt men nergens meer. 
We veronderstellen dat senator Sleg
ten zal tevreden zijn over de houding 
van zijn vrienden. 

Ons besluit na de verkiezingen staat 
vast : wii kunnen alleen maar verder 
werken. En als in de a.s. herfst nieu
we parlementaire verkiezingen moes
ten plaatsgrijpen dan kunnen we 
maar alleen en van ganser harte 
hopen oonieuw van de partij te kun
nen zijn. Ondertussen bereiden we 
ons voor op de gemeenteverkiezingen 
(die nu al aan de C.V.P.-Overpelt de 
gelegenheid geven opnieuw onder 
mekaar ruzie te maken en te krake
len). Onze plak- en kalktochten gaan 
onverpoosd verder en reeds werden 
dë eerste kontakten gelegd voor de 
oprichting van een Vlaamse zieken
kas. Wij versagen niet ! 
LEOPOLDSBtRG 

De C.V.P. had zekere beloften ge
daan aan burgemeester Oeyen om 
deze laatste toch maar op haar lijst 
te kunnen meekrijgen. Nu de ver
kiezingen voorbij zijn. zijn ook de 
beloften vergeten. Met het gevolg 
dat wij ons bij a.s. gemeenteverkie
zingen weer zullen kunnen verwach
ten aan een hevige strijd Oeyen-
C.V.P.. waarin weer eens de C.V.P. een 
daverende klopping zal krijgen van 
haar medewerker van vóór enkele 
weken. 

In het werk « Le régime représen-
tatif en Belgique depuis 1790 » (het 
stelsel van politieke vertegenwoordi
ging in België sedert 1790) van de 
Brusselse hoogleraar John Gilissen 
het volgende over de herziening van 
de Grondwet van 1815 door Willem I. 

« In tegenstelling met wat men zou 
denken splitste de grondwet-commis
sie zich niet in 2 groepen, de ene bel-
gen, de andere hoUanders. Maar in 
twee richtingen, de ene behoud.sgezind 
de andere vooruitstrevend. Het voor
stel om het ontwerp van Grondwet 
voor te leggen aan een vergadering 
van notabelen werd uiteindelijk aan
genomen met 16 stemmen tegen 6, te 
weten 3 belgen en 3 hoUanders. 

Deze vergadering moest 1604 Bel
gische notabelen omvatten door de 
koning aangeduid. Maar nadat de 
geestelijkheid systematisch uitgeslo
ten was, liet de reactie van de be
houdsgezinden niet op zich wachten. 
De oppositie werd aangevoerd door 
de bisschoopen in 't bijzonder door 
die van Gent, de franse prelaat de 
Broglie, aan dewelke Raepsaet 
het herziene ontwerp van 
Grondwet in 't geheim had medege
deeld. Ze stuurden aan de koning een 
« eerbiedige vermaning » (une repre
sentation respectueuse), heftig pro
testerend niet alleen tegen de uitslui
ting van de geestelijkheid in de re
presentatieve vergaderingen, maar 
ook tegen de gewetensvrijheid. 

Een « herderlijke instructie » van 
2 augustus 1815 verbood uitdrukkelijk 
aan de katholieken ds nieuwe grond
wet te aanvaarden; op het platoni
sche verweer volgden bedreigingen. 
Willem reageerde niet en wachtte de 
uitslagen der stemming af. 

Deze waren verrassend. 
Terwijl men zich verwachtte aan 

een massale goedkeuring door dat de 
notabelen gekozen waren door de ko
ning, werd het ontwerp verworpen 
met 796 stemmen tegen 527 en 281 
onthoudingen. De geografische sorei-
ding van ja en neen toont de diep
gaande invloed van de geestelijkheid 
op het Vlaamse landsgedeelte : in de 
provincie der beide Vlaanderen en 
Antwerpen waren er 466 neen-stem
men tegenover 105 ja-stemm.en. Daar
entegen in Luxemburg (het huidige 
grote hertogdom en een deel der Bel
gische provincie) alsmade in de ar
rondissementen Verviers en Dinant, 
was er geen enkele negatieve stem. 

Over 't algemeen had het waalse 
landsgedeelte het- ontwerp • goedge
keurd,.. , . . 

Willem liet zich' niet üit zijn lood 
slaan. Onder ide opposanten hadden 
126 hun weigreing gemotiveerd « om 
godsdienstredenen >; de koning be
schouwde ze als de grondwet aan
vaardend, doordat de vrijheid van ge
weten door de geallieerde mogendhe
den was opgelegd in de « acht artike
len ». 

Hij handelde evenzo (en om dezelf
de reden?) met de onthouders. Hij 
kwam aldus tot 527 -'• 126 -;- 281 = 
934 gunstige stemm.en tegenover 79( 
— 126 — 670 oppositiestemmen Dii 
is hetgsen men de ;< Hollandse reken
kunde « genoemd heeft. 

Op 24 augustus 1815 kondigde Wil
lem de nieuwe grondwet af en stig
matiseerde de houding der enen « var 
wie de maatschappij het voorbeelo 
had mogen verwachten van evangeli
sche liefde en van verdraagzaam
heid ». 

Tot zoverre de tekst van fijof. Gi 
lissen. ' •> : . 

Enig com.m.entaaris niet ongepast. 
De houding van de bisschoppen wa 

in 1815 wellicht ingegeven docr eei 
verkeerde vrees voor de expansie var 
het erotestantisme en een anti-hol 
landse vooringer^ornenheid riet ZDride 
verband met hun esnzijd'g? f rans-
georiénteerdheid, mieer dan docr eei 
gerechtvaardigde religieuze bsicom 
m.ernis. Na 25 jaren Franse revoluti 
konden de p,odsdienstvrljhcd door d 
mogendheden opgslegd en ds afschaf 
f ing van de geestelijke stand als poli 
t 'ske macht, bezwaarlijk ernstig opge 
nemen worden temeer dat geen en 
kele poging werd ondernomen on 
hierop in 1830 terug te komen 

Op te merken is reeds toen het ver 
schil van gezindheid in Vlaandere 
en Wallonië en het verschil van in 
vloed van de geestelijkheid in di 
twee onderscheidene gebieden. 

Wij moeten erkennen dat het on 
derwijs problesm van thans als vraag 
stuk ongetwijfeld reeier is. doch da 
dit zich gans anders aandient wau 
neer men vaststelt dat het Vlaams 
land bestendig een ruim.e katohek 
meerderheid aandient en dat het ker 
keiijk ingrijTDen slechts zijn voll 
scherpte heeft geopenbaard tsjen ee 
andere eveneens kristelijk gericht 
fractie, die nochtans dezelfde oplos 
sing van het onderwijsprobleeem na 
streeft en dit daarenboven samen me 
andre problemen wil oplossen op d 
natuurrechtehjke basis van een fede 
ratieve autonomie der natuurlijke ge 
meenschappen van Vlamingen en Wr 
len. 

De katholieke Vlamingen kunne 
niet anders dan vaststellen dat eei 

I (Lees door blz. 8) 
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Vloanderen moef zich van 
zijn krocht terug bewust worden!!! 
Na de memorabele en voor de 

Vlaams-nationalisten teleurstellende 
1 juni 1958 is de tijd thans rijp voor 
de bezinning welke noodzakelijker
wijze moet volgen op een verloren 
strijd — of tenminste op een strijd 
die het verhoopte succes niet ople
verde. 

Het zou ons te ver leiden om in 
extenso uit te weiden over de oorza
ken en redenen van de teleurstellende 
politieke resultaten van de verkie
zingsstrijd. 

Bie oorzaken zijn velerlei en leder 
Vlaams-nationalist dient een gewe
tensonderzoek te doen om na te gaan 
of hij wel konsekwent Vlaams na
tionaal heeft gedacht en vooral ge
handeld. 

We kunnen ons evenwel niet van de 
indruk ontdoen dat er in de naoor-
<ogse Vlaams-nationale strijd nog op 
een en ander gebied wordt tekort ge
schoten en dat men soms de reali
teit van het huidig ogenblik over het 
hoofd Ziet. 

Die realiteit moeten we eerst en 
vooral onder ogen nemen op het so
ciale vlak. ^ • .. 

• -Il • ••-- f.'7^:ry-

Het is een onloochenbaar feit dat 
ds vooroorlogse VI. nationale bewe-
g)ng leed aan een soort sociale 
bloedarmoede : het" sociale aspect 
van de Vlaamse strijd werd te zeer 
verwaarloosd en te v'eel werd op het 
politiek aspekt van die strijd de na
druk gelegd. 

Wij hadden gehoopt dat die les r i t 
het verleden thans zou begrepen zijn 
en dat het sociale de plaats zou krij
gen die het verdient, of liever die het 
MOET hebben willen we werkelijk lot 
lesultaten komen ! 

Het is Goddank zo dat vele bewuste 
v/ïamingcn het probleem ook van die 
kant be.:ijken en Ket is een verheu
gend, fpit vast te stellen dat er zo 
talrijken ons reeds hun mening rond
uit hebb;n gezegd : ^ de verkiezingen 
van 

de Vlaams-nationalisten mangelt aan 
sterke sociale organisaties >. 

Het mangelt de Vlaams Nationalis
ten NIET aan sociale organisaties 
WANT DIE ZIJN ER ! 

Het mangelt hen alleen aan STER
KE sociale organisaties enkel en al
leen omdat te veel van onze mensen 
nog te laks zijn, te laks om hun steun 
en hun lidmaatschap te schenken 
aan hun eigen organisaties ! Neen, 
kameraden, we moeten de schuld met 
aan dit of aan dat geval wijten, we 
moeten beginnen met voor eigen deur 
te keren. 

Als iedereen voor eigen deur keeit 
is heel de straat zindelijk ! -

Als ieder Vlaming niet alleer- met 
het woord maar METTERDAAD ZIJN 
en ONZE organisaties steunt dan 
vaart hijzelf en per slot van rekening 
heel de Vlaamse gemeenschap er goeö 
mtde. 

De hevigheid van de politieke strijd 
is thans geluwd. Hij mag evenwel 
niet stilgelegd wordeii, maar laat ons 
thans deze « politieke rust > benutten 
om ons sociaal stei-k uit te bouwen. 

Laat ons eindelijk eens beseffen dat 
sociale strijd broodstiijd is in de hui
dige conjonctuur «n dat een politiek 
sterke partij willens nillens behoefte 
he^ft aan een sociaal element D.^T 
NIET KAN GEMIST WORDEN ! 

Als ieder Vlaams-nationalist de 
zaak zo bekijkt en naar die vaststel
ling ook handelt dan kunnen we de 
toekomst met een gerust gemoed te
gemoet zien. 

A!s ieder Vlaams-nationalist aan 
ONZE VLAAMSE ZIEKENKAS OP
STANDING zijn bijdragebons en zijn 
gelden gunt, als hij daarbij ook aan 
ONS V.O.V.W. zijn bijdrage stort dan 
kunnen we zeker zijn : dan zullen de 
resultatei» ook op politiek terrein, 
niet uitblijven IEDEREEN BEGRIJPE 
2ilJN PLICHT EN HANDELE 100 % 
VOLGENS ZIJN OVERTUIGmG 

UüN. 
-til •11»»»» f 

Bïtl&VrCN VAN LEZERS 
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Waf ziin onze beneraöls 
van plan? 

• Het tijdelijk algemeep .order num
mer 283 van 1958 voorziet'enkele vrij
staande betrekkingen voor onderoffi
cieren bij de Militaire Politie. 

Voor het garnizoen Tervuren, of
schoon gelegen in het Vlaamse lands
gedeelte mogen zowel Walen als Vla
mingen zich kandidaat stellen. 

Voor het garnizoen Brussel echter 
gaat men neg een stapje verder : 
daar mogen de Vlamingen niet mee
doen, want de betrekkingen worden 
er koudweg voorbehouden aan Wa
len of... tweetaligen ! Niets voor de 
Vlamingen dus of... Bruxelles fran
cais in de echte zin van het woord ! 

Dat sommige militairen aansturen 
op «Bruxelles ftanpais» zien we trou
wens nog in het Staatsblad van 9-10 
iuni 1958, waarin eksamens aange
kondigd worden voor technisch ma
gazijnier. Zoals voorzien door de taal
wetten worden er nederlandstaligen 
aangeworven voor Vilvoorde en frans-
taligen voor Rocourt, maar het 
Vlaams Verbond der Overheids
diensten moet krachtdadig proteste
ren tegen het feit dat er in het Voer
tuigenarsenaal te Brussel enkel frans-
taligen mogen komen. 

Het voertuigenarsenaal js een open
bare dienst, gelegen in de Brusselse 
agglomeratie en dientengevolge heb
ben zowel Vlamingen als WaJen het 
recht daar een betrekking te bekle
den. 

HOE DIE BETREKKINGEN ZUL
LEN VERDEELD WORDEN HANGT 
AF VAN DE B]iI.ANGRIJKHEID VAN 
HET AANTAL VLAMINGEN. WAAR
UIT ONS LEGER IS SAMENGE
STELD. De gewoonte mag echter niet 
aangenomen worden dat elke mili
taire inrichting, die zich in de Brus
selse agglomeratie bevfndt, enkel zou 
toegankelijk zijn voor -franstaligen. 

In deze zaak is de grootst* waak
zaamheid geboden, want valse plooien 
zijn rap genomen en als we vergeten 
regelmatig het strijkijzer te gebrui
ken, komen we weer zover als juist 
na de oorlog, toen het leger goed op 
weg was om te hervallen in de ge
vaarlijke plooien van dertig jaar ge
leden, toen er allea in het Frans ge
beurde. 

Hier is werk op de p l ^ k voor onze 
volksvertegenwoordiger en voor het 
v v . o . ü V., • 

ONS P:;OGRA!\li\lA WORDT AAN DE 

NIEUWE REGERING A.4NPEVOLEN! 

Op 20 juni publiceerden de dagbla
den de aanbevelingen, welke het 
Vlaams Ekonomisch Verbond deed 

• aan de nieuwe regering. 

Deze aanbevelingen stemmen xol'e-
dig overeen roet de ekonomi'-cho pun-
fen van het Vol'fsnnieprogranima en 
leveren Avel het duidelijkste bewi.is 
dat dit nrogramma ernblig en ver
antwoord is. 

Vanwege de nieuv,'e rec,cring w?re 
het een grove fout. mopst zij die aan
bevelingen van het V.E.V. in de wind 
slaan. 

Naast deze economische p.anbeve-
inigen door het V.E.V. heeft de C.V.P. 
er ook gekregen wat betreft de Vaam-
se problemen (vanwege de Vlaamse 
Volksbeweging), de schoolproVemsn 
en de inkorting van de militaire 
öienstplcht (vanwege de C.V.P-joK-
grren), zodat de leiding van de C.V.P. 
heel goed weet wat er van haar ver
wacht wordt. 

Voegt men de aanbevelingen van 
bet V.E.V.. de C.V.P.-jongeren en de 
Vlaamse Volksbeweging samen, dan 
heeft men bpa,st een volledig over
zicht van het Volksunieprogramma. 
Da grote meerderheid van de Vla-
mmgen is dus akkoord met ons pro-
p,Tamma en de enige vraag die we 
nu no'̂  stellen is : ZAL DE CV.P. 
ONS PROGR.'IMMA UITVOEREN ? 

Doet zij het, dan is er werkelijk veel 
fen goec'e veranderd. Dan is het be
wezen dat. onder de drukking van 
onze partij, tenminste één onzer uni
taire partijen gedwongen werd te 
j]veren voor de Vlaams? belangen. 

Doet zij het niet, d?n kunnen de 
Vlaamse C.V.P.-jong.-'ren, de leden 
van de Vlaamse Volksbswegmg en 
van het V.E.V. maar één logisch be
sluit treffen, aangezien hun aanbe
velingen voor de zoveelste maal als 
zuivere lucht beschouwd werden door 
de CVP., en dat is : de rug toekeren 
€ii aansluiten bij de Volksunie, die 
alleen nog bij machte is opnieuw de 
Vlaamse-nationale politieke macht te 
vormen, die beantwoordt aan hun 
verzuchtingen en die vóór 1940 be
wees onontbeerlijk te zijn. 

Herman D. V - Oudenaarde. 

1 » II — EINDELIJK EEN VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIES 
Z. Exc. VAN HEMELRYCK ; En nu ik Minister ben, mijn dochter zult 
ge eindelijk wel wat Vlaams moeten spreken. 

OPROEP VAN HET A.N.Z. 
Het 21ste VLAAMS NATION.4AL 

ZANGFEEST op 13 juli a. s. te Ant
werpen. Sportpaleis is geen «pen-
luchtvertoning, geen concert, geen 
massaspel, geen show. maar een 
FAMILIEFEEST bij uitstek l 

Ouderen en Jeugd, Gezinnen en 
generaties zitten vereend rond onze 
eigen toondichters en zingen SA
MEN, kijkend en belevend de Liede
ren van heden en verleden. 

Regie, tekst, optredende' groepen, 
kunstenaars en deelnemers, niemand 
ïoekt het hoogste sukses. 

Allen zijn er dienaren van het on
vervalste en onvolprezen goede Ne
derlandse Volkslied, oud in traditie 
en overleverjigy jong' in kracht en 
inspiratie. 

Wees allen welkom,, niet wn toe 
te schouwen maar om zelf te zijn een 
fiere Vlami i^ ^ n g e M in det vaad 
ren taal. ' ^ - - ? ' -^* ^ 

Inlichtingen r 21ste Vlaams Natio 
naai Zangfeest (13-7-58). A.N.Z. 
Otto-Veniusétraat. 15. te Antwerpen 
Hei. 33.02.34. Postrekenins.js^^NJZ. 
nr 963.36. ^̂  ^^t^j Hri-j^Hh^e^'J-

Bureeluren (9-12 - , 14-17)eJ u'Iai^« 
''• Jvv nVv' ^: 

Mijn waarde Kameraden, 

Ik behoor niet tot de Volksunie. Ik 
heb haar in het verleden mijn kri
tiek niet gespaard. De voorbije ver
kiezingen hebben het verhoopte suk-
ses niet gebracht en hjk steeds in 
geval van tegenspoed kruipen de 
ratten uit hun holen. ;< Zij die het 
altijd gezegd hebben >. Zij, die niet 
begrijpen dat een « Vlaamse Bewe
ging » zonder politieke machtsvor
ming, zonder Vlaams-Nationale Par
tij, slechts een eunukken-Vlaamse 
Beweging is. 

Laat U niet van de wijs brengen 
door dat zeemzoet gefilosofeer. 

Want het is de C.V.P. die de regie 
voert van de waaiende pennoenen. 

Iedere « pressure-group » taktiek 
krijgt slechts zin wanneer er een 
politieke macht achter staat — al 
weze dit dan momenteel ook nog in 
potentie. Wij allen zijn min of meer 
ontgoocheld door de verkiezings
uitslagen. Ieder van ons persoonlijk 
moet hierbij in het eigen hart 
schouwen en zich afvragen : Wat 
heb ik persoonlijk gedaan ? 

Antwoordt mij niet "• ik heb mijn 
rechten niet. Of ik kan niet omwille 
van mijn werk. Of ik heb geen tijd. 
Of de Volksunie is niet volmaakt. 
Dat weet ik, maar wij mogen de bit
tere waarheid niet uit het oog ver
liezen, dat DE VOLKSUNIE MOMEN
TEEL DE ENIGE MOGELIJKE WEG 
VORMT. OOK DE ENIG MOGELIJKE 
WEG NAAR AMNESTIE. Al de rest 
is kamergepraat. Ook wie geen rech
ten heeft kan geld storten. Ook wie 
niet openlijk ageren kan, kan een 
abonnement werven op het blad. 

Nu meer dan ooit moeten wij er 
hartstochtelijk op waken dat de zelf
standige Vlaams Nationale Partij 
niet alleen blijft bestaan, doch uit
groeit tot in het kleinste dorpje, haar 
cellen vormt in ieder bedrijf en fa
briek, dat ze tevens meer naar de 
diepte boort dan dit in het verleden 
het geval was, dat we begrijpen dat 
we er niet komen met halfheid. 

100.000 stemden voor de Volksunie. 
Indien we er in lukken deze 100.000 
te bundelen, dan zullen er binnen 
enkele jaren veel meer dan één Van 
der Eist in de kamer zetelen. En dit 
juist hangt van ieder van ons af. 
Ook >an U en van mij. 

BOUDEWUN. . 

« DAT » BEGINT SLECHT 

De Vlaamse CV.P.-kiezen? hadden 
gehoopt dat de nieuwe'homogene re
gering tenminste een regering zou 
zijn, die de meerderheid weerspiegelt, 
welke voor de C.V.P. heeft gestemd. 
Minstens 9 van de 16 ministers had
den moeten overtuigde Vlamingen 
zijn. 

De Vlaamse CV.P.-jongeren zijn al 
één illusie rijker geworden : zelfs G. 
VAN DEN DAELE behoort niet tot 
deze ploeg ! 

Behoren wel tot deze ploeg : Jean 
Van Houtte, Meyers en Maurice Van 
Hemelrijck, waarvan zonder aarzelen 
mag beweerd worden dat ze van de 
Vlamingen wel een stem verwachten, 
maar voor hen niets over hebben. 

Van de 16 ministers zijn er dus : 
11 Walen of franskiljons en 5 zoet
waterflaminganten. 

« DAT » is dus al zeer slecht begon
nen. Uit het orakel-van-Delfl-proza 
van de politieke Standaardredacteur 
kunnen we verder opmaken dat c'-e 
huidige regering wel haar uiterste 
best zal doen om het pensioen te ver
hogen, de 12-maanden legerdienst in 
te voeren en meer toelagen te verle
nen aan het vrij onderwijs maar dat 
<! de > belangrijke ekonomische pro
blemen zullen onopgelost blijven. 

Eén voorspelling kunnen we doen : 
na deze regering zullen de Vlamingen 
tot het besef komen dat het in Bel
gië nooit zal veranderen zolang er in 
dit huis België geen twee goed afge
scheiden appartementen (één voor de 
VlamJngen en één voor de Walen) 
zijn ingericht. 

Zoals de zaken nu s,taan valt alles 
wat er in het huis Belgiè gebeurt 
steeds uit ten nadele van de Vlaamse 
huurders. Er is in dat huis één teller 
voor belastingen, één teller voor uit
gaven, één teller voor openbare wer
ken en de geschiedenis heeft ons ge
leerd dat die tellers steeds in het 
voordeel tellen van de Waalse hum-
ders; de Vlamingen zijn altijd de 
peer. Zij sparen meer dan de Walen, 
maar hun spaarcentjes dienen om in 
Wallonië het industrieel overwicht te 
behouden of om in Kongo nog meer 
firma's op te richten, waar men en
kel werk krijgt als men Frans kent. 
De Vlamingen hebben meer kinderen 
dan de Walen om ze af te staan voor 
de militaire dienstplicht, om ze te 
sturen naar Wallonië om er de fabrie
ken in gang te houden of om er werk
lozen van te maken. 

Alle mogelijke regeringen hebben 
we al gehad : elke keer konden we 
tot hetzelfde besluit komen : de ge-
fopten wonen in het noorden van het 
land ! 

Zal « DAT ^ blijven duren ? Het 
heeft er alle schijn van, want met 
een regering als deze is er weinig kans 
op verbetering. Er is zelfs geen Van 
4en Daele bij ! 

.SftjJ> FONS - Wevelgem. 

De Fransl(itjonse 

Het staatsgevaarlijke franskiljo
nisme heeft vele vangarmen en al8 
we er in slagen één daarvan te ver
zwakken, dan wordt de worgende 
neiging van de andere zoveel te ster
ker. I 

De grootste kracht van het frans- : 
kiljonisme is de onverschilligheid bii ; 
de Vlamingen, die een rustig jobke ) 
hebben als koster of kruidenier, als i 
staatsagent of als reiziger en die niet 
verder kijken dan hun onmiddellijk 1 
persoonlijk belang. i 

Een onderwijzer, die door vele in- ; 
spanningen een rustig betrekkingske i 
ergens in een Vlaamse gemeente of i 
stad heeft verworven en dan denkt ; 
dat er niet meer moet gestreden wor
den voor de Vlaamse belangen, begaat ] 
tegenovre zijn nakomelingen een ' 
schromelijke fout. ; 

Het zijn de onverschilligheid, de i 
zelfgenoegzaamheid en het gemis aan ; 
strijdvaardigheid van tienduizenden : 
Vlamingen, die honderden belang- •; 
rijke betrekkingen van beslissende ; 
aard voor de toekomst van het Vlaam- : 
se volk in handen laten van frans-, i 
kiljons op Buitenlandse Zaken, in Bel - i -'-|;v 
gisch Kongo en in het Leger. 1 •: 

Als binnen een vijftigtal jaren de ' 
kleinzoon van die zelfgenoegzame 
onderwijzer, kruidenier, koster of rel- • i 
ziger voorbijgestreefd wordt door an
deren, wanneer een generaal, een' , 
ambassadeur of een goeverneur-gene- ' . ,, 
raal van Belgisch Kongo moet b e - % - 4 ' 
noemd worden, dan is dat de schuldra^vW> 
van die grootvader. .•'f.i.rf •' 

Van de offers en de inspanningen "^ï'^' 
die wij brengen hangt de toekomst af+*>j^'.' 
van ons volk. Als we ons tevredeü-"''''''1 ' 
stellen met onze goede broodwinning' ' 1 
NU, dan zijn wij de .schuld van de 
blijvende achteruitstelling van emze 
nakomelingen, als het er op aan komt' 
belangrijke posten te bekleden. ' 

Indien wij nu het geluk kennen ho
gere studies te kunnen doen in het l 
nederlands, indien we nu in de moge- ' ' 
lijkheid verkeren reeds enkele hogere 
betrekkingen in de staatsdiensten tfe 
verwerven, indien de Koninklijke Mi-, 
litèire School ook nu toegankelijk i^ 
voor Vlamingen. DAN IS DAT TEi'. ' " 
WIJTEN AAN DE OFFERS DIE O N Z E " ' 
IJZERJONGENS EN DE NATIONA,-
LISTEN SEDERT 1918 HEBBEN GEr' 
BRACHT. .„^J5 

Zij en zij alleen hebben leven'lafcia^ 
de Vlaamse brouwerij gebracht. ' ) --fli '-

Opdat WIJ THANS WAT MEER-' >̂ '̂'̂ '' 
ZOUDEN GEKREGEN HEBBEN DAI^ 
DE KRUIMELS DIE VAN DE 
STAATSTAFEL VALLEN. HEBBEN 
SOMMIGE VAN ONZE VOORGAN
GERS GELEDEN. GESTREDEN EN! 
DIKWIJLS BLOOTGESOELD GE
STAAN AAN ALLE MOGELIJKE VER-.' ' 
VOLGINGEN. 1 

Dat mogen onze jonge mensen, on-ff-ji^ 
ze studenten, dat mag niemand onde»!" ."̂  r 
ons vergeten. Maar het moet ons dan ' , 
ook aansDoren om verder te strijderti 
tegen de franskiljonse inktvis, die nojf 
altijd beschikt over zeer vele vang-' 
armen. i 

De strijd tegen die inktvis moet hef-; 
tig en volgehouden zijn. Hij bestaati 
niet in voorzichtige aanbevelingen, 
niet in het hdmaatschap alleen van 
ongevaarlijke verenigingen en bewe
gingen, maar in de samenbundehng 
van alle Vlaamse, overtuigde krach
ten in één politieke macht. 

Deze politieke macht kan nooit lig
gen in eender welke van de huidige 
unitaire partijen, want alle drie wor
den ze gedeeltelijk verlamd door hun 
Waalse en franskiljonse vleugel. 

Tienduizenden Vlamingen hebben [ 
bij de laatste verkiezingen nog eens 
« voor de laatste keer .> vertrouwen 
gesteld in de C.V.P., omdat die schijn- ' 
baar de meest vlaamsgezinde is Wat 
is hun beloning ? , 

Deze partij, die voor ruim 70 % 
haar kracht haalt in het Vlaams* 
land heeft de helft van de ministei--
zeteJs afgestaan aan de minderheid 
en telt in de andere helft nog twee 
ministers, die wel bij naam maar niet 
in hun hart Vlaming zijn (Van 
Houtte en Van Hemelrijk ! \ 

Diezelfde partij heeft weer eens de 
voor het levensbelang van het Vlaam
se volk zo belangrijke ekonomische 
problemen uitgesteld en wil ons wijs
maken dat de zetelaanpassing DE 
overwinning zou zijn. 

Gelukkig heeft de Volksunie neg 
stand gehouden bij de laatste verkie
zingen en waakt zij over onze belan
gen. De laatste verkiezingen hebben 
haar noâ  niet het enige doeltreffende 
wapen d.i. voldoende politieke macht 
bezorgd, maar de honderdduizend 
kiezers, die achter haar staan, houden 
de macht in handen om tegen de an
dere partijen te ageren tot ze terug • 
hun Vlaamse plicht doen. Doen ze het 1 
niet, dan komt er wel eens een ver- 1 
kiezing, die vrij is van gewetensdwang 
en ons terug de doeltreffende poli
tieke macht verschaft, welke bestond 
vóór 1940 en waaraan wij alle be 
staande verwezenhj kingen te dan
ken hebben -^u 

TIJL - Kortenberlg; 
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De Nalionole Siriid op Cyprus 
*^^;|»V.D^ laatste tijd geniet Cyprus weer 

,.\]<de grootste belangstelling. De natio-
' - , jnalistische opstandelingenbeweging 

* " " '|,* ,ECKA heeft haar tweede groot offen-
;*:*;" iV'r, '^ïe'f ingezet en Engeland stuurt hele 
'-^^' i ' i ' röiviziea-valschermspringers naar het 
-*" "^''^^élland. 

' ^ 'Vermi t s wij belang stellen In de 
foevrijdingstrijd van alle verdrukte 

. _ _ . . ,Volkeren en het werk van onze gees
tesverwanten over de hele wereld, 

' kan het beslist geen kwaad dat we 
die Cyprische vraag eens van nader
bij belichten. 

De vraag, die zich onmiddellijk 
' opdringt is natuurlijk : is de opstand 

.V^--:- '"-^j)-Cyprus wel degelijk een NATIO-
" NALE opstand? Dat zal blijken uit 

"hetgeen nu volgt. 
Dat de Cyprioten geen Engelsen 

, zijn of ook geen Turken hoeft wel 
' geen betoog en dat ze bijgevolg geen 

(Britse of Turkse regering als de hun-
tie moeten erkennen is vanzelfspre
kend. 

Buiten een onooglijk percent ras
echte, geïmporteerde Turken en Jo
den, dat zich niet door de autoch
tone bevolking liet opslorpen, be-

, staat de bevolking van Cyprus uit 
/, peilenen. Dezelfde Hellenen, die het 
,| Griekse schiereiland bevolkten, be-
!gQnnen namelijk rond 1500 vóór K. 
hpt .eiland te bevolken. Hun taal was 
dezelfde als die van hun stamgeno-

,ten op het vasteland en ze vereerden 
'dezelfde goden. Afrodite — godin 
van de schoonheid en de liefde — 
werd volgens de mytologische over
levering op Cyprus geboren; Zeno, 
groot Grieks wijsgeer en stichter van 

' de stoïcijnse school, was een Cyprioot. 
Van den beginne af is Cyprus deel
genoot geweest van de Griekse be
schaving op alle gebied. Ook nu nog 
is 'heel hun kuituur zuiver Grieks : 
ze spreken Griekse dialekten, ze zijn 
Aanhangers van de Grieks-Ortodokse 
kerk, hun muziek en hun nationale 
klederdracht zijn Grieks Duidelij
ker kan het niet. 

•' Het is maar vanaf 1191, na 27 eeu-
Ven samenleven, dat het eiland een 
andéfe weg opgejaagd wordt dan het 
hiöfederland; in dat jaar wordt het 
door Rijkaard Leeuwenhart veroverd 
tijdens de Kruistocht. Die verkoopt 
het later aan de tempelridders. Dan 
Valt Cyprus in handen van de Vene-

'tiaanse handelaars en tenslotte van 
de Turken. 

! Griekenland zelf, eveneens door 
de Turken veroverd, begon in 1821 
fijh vrijheidstrijd; al de ontelbare 
Griekse eilanden en eilandjes werden 
bevrijd, uitgenomen Cyprus, dat de 
Engelsen inpalmden na het « geheim 
akkoord van 4 juni », tussen Disraeli 
eh de Turken. Engeland wilde Cyprus 
hebben als vlootbazis voor haar han-
dtei ï»et het oosten en als legerstand-
pitaats aan de ingang van het Suez-

.Maar' ih. Ï915 was" "de'stfategische 
waarde van het eiland al voldoende 
gezakt, opdat Engeland zich bereid 
zxju verklaren het eiland aan Grie
kenland terug te « schenken >, op 
voorwaarde echter dat Griekenland 
n^ee wereldoorlogje wou spelen, aan 
de zijde van de vrijgevige gentlemen. 
Griekenland sloeg het voorstel af. 
Als het twee jaar later toch in de 
oorlog meegesleurd werd, was de En
gelse belofte vergeten. 

In de dertiger jaren brak op 
Cyprus een eerste anti-Britse op
stand uit. Hij werd hardhandig on
derdrukt en leverde geen onmiddel
lijk rezultaat. 

Toen de tweede wereldoorlog aan-
kw^am liet Engeland nog eens vage 
beloften van vrijheid doorscheme
ren. Gevolg : 30.000 Cyprioten namen 
diehfet in het Britse leger... 

Na de oorlog werd de bepaling 
< iselfbestuur voor koloniale volke
ren » Uit het Handvest der Verenigde 
Naties filet op Cyprus toegepast, want 
< Cyprus was immers geen koloniaal 
volk >, hietwaar. Uit die nieuwe ver
bittering ontstond de irredentistische 
beweging ENOSIS ( = terugkeer, we
deraansluiting) en bij de volksraad
pleging-, van 1950 stemde 96 % der 
kiezers voor aanhechting van Cyprus 
bij .Griekenland. Daar Engeland aan 
die,kant doof bleef, ging, onder lei
ding van Digenis, de weerstand — of 
het terrorisme, naar keus — over tot 
de gewapende opstand; dat werd dan 
de jl t i idi^ EOKA (Nationale Organi-

zatie van Cypriotische Strijders), 
waar de bladen, het .steeds over heb
ben, r -,"V.",t:,* --ï^Jfiijt. 

Engeland reageerde met een' fievi-
ge repressie : koliektiéve straffen, 
sluiting van scholen, lijfstraf op kin
deren, gijzelaars, afsnijden' van de 
voedseltoevoer, koncentratiekamp, 
verhanging van de studenten Karao-
lis en Dimitrioe, ontvoering van de 
eerbiedwaardige aartbisschop Maka-
rios. - , , . 

Toen bleek dat de Cyprioten met 
dat alles niet minder onhandelbaar 
waren geworden, riep Londen de 
« betwiste •» landvoogd Harding te
rug en liet Makarios weer vrij, even
wel met verbod naar Cyprus weer te 
keren. 

Een tijdlang heerste er nu een be
trekkelijke rust. Maar de aankomst 
van de nieuwe landvoogd Hugh Foot 
gaf alweer aanleiding tot onrust 
(« boikot van de burgemeesters ») en 
de verzekering vanwege de EOKA dat 
ze het niet opgaf. 

Nochtans waren de meeste waar
nemers ervan overtuigd dat het nog 
wel een tijdje zou duren eer Cyprus 
weer van zich zou doen horen, en 
een tijdlang schenen ze ook gelijk te 
zullen krijgen. Foot is een heel an
der mens dan Harding (als men de
ze laatste wel mens mag noemen) : 
Foot rijdt, zonder speciale bescher
ming, op een ezel de bossen in, geeft 
handjes aan de kinderen van de berg
bewoners enzovoort, kortom de poli
tiek van de glimlach. 

Dat de nationalistische leiders op 
Cyprus zich echter door geen schijn
bewegingen om de tuin laten leiden 
en trouw blijven aan het uiteindelijk 
doel — Griekenland één — bewijzen 
de berichten, die dezer dagen weer 
de redaktiekantoren van onze dag
bladen binnenkwamen. 

Het laatste woord is op Cyprus nog 
niet gesproken, maar wie dat laatste 
woord zal hebben, DAT staat wel 
reeds vast : de Griekse nationalisten 
van Cyprus. Want zij hebben wel 
geen macht, geen geld, maar ze heb
ben gelijk en . ze laten zich niet ont
moedigen door een tijdelijke neder
laag. Zij zullen het halen, en dat zal 
niet meer zijn dan rechtvaardig. 

H. T. 

Bezoekt « Huize Twee Eiken » 
te Guigoven 

langs grote weg Hasselt-Tonge-
ren. . . '^^v . ' 

Dierenpark - Kinderspelen. 

DE ZUIVERE FLAMINGANT 
' ^ HH- v̂ eneJri»' al '•'étf politieke 
p ^ i | « n d*Jï«*«rè^ flamingan
ten,!; omdaiji) dCfeö; ihüln.«Vlaamse 
princiepen ^l i tgeet i énkele par
tij willen slacljtofferen. 
- De zuivjare flanMngapt harngt -

-zijn tijd en zijn geW aan zijn 
'strijd, zonder er" ooit de minste 
.beloning voor te. verwachten. 
Hij strijdt voor zijn volk, zelfs 
als-dat-volk, opgehitst en be
drogen, hem niet verstaat, hem 
smaadt, henw vfirschopt. Te mid, 
den ' van het vuil geknoei van 
•partijleiders en partijknechten, 
die gewetens pogen a£ te kopen, 
omdat ze zelf af te kopen zijn, 
vecht hij steeds met dezelfde 
moed, met dezelfde geestdrift, 
met dezelfde opofferingsgeest 
voor zijn misprezen werk. » 

ALFONS SEVENS, in « De 
vlaamsgezindheid en de moed 
van Edward Anseele, en van de 
bende van Vooruit », januari 
1912. Is er sedert 1912 veel ver
anderd ? 

Ce geschiedenls 
herhaalt zich 

(Vervolg van blz. 6) 

te meer hun kerkelijke aanhankelijk
heid werd misbruikt. 

Sedert het ontstaan van België en 
van de Vlaamse beweging heeft de 
kerk immers in haar politieke gedra
ging steeds de kant gekozen van de 
verfransende leidende standen en 
van het verfransend centralistisch 
unitarisme tegen elke uiting van po
litieke en aanvankelijk ook kulturele 
Vlaamse autonomie. 

Wie weet hoe diep de kerk haar in
vloed in het Vlaamse land uitstrekt 
door haar scholen en organisaties, 
krijgt meteen een inzicht in de tra
giek van het Vlaamse volk, en het tra
gische gewetensconflikt waarvoor het 
vooruitstrevende kristelijk bevolkings
deel in Vlaanderen sedert meer dan 
50 jaren akuut wordt geplaatst, met 
al de vernieting en teleurgang van 
psychische en menselijke krachten 
daaraan verbonden. 

Deze tragiek is slechts ten volle te 
begrijpen als we bedenken hoe zeer 
een volk nood heeft aan een klimaat 
van optimisme om de volle maat van 
zijn ontplooiing te bereiken. Het kan 
niet bestendig in een geestelijke en 
institutionele .crise noph in een kli
maat Van halvering en halfslachtig
heid leven zonder en zwaar onder te 
lijden, vooral wanneer het een klein 
volk geldt. 

Meer. dan ooit is het ogenblik ge
komen om terug te grijpen naar de 
reddende vingerwijzingen van L. 
Dosfel die over het gezag en de ver
houding van kerk en staat alsmede 
over de verhouding Vlaanderen-Bel-
gié zeer wijze en bedachtzame woor
den heeft gesproken die nog al hun 
w&arde hebben behouden. 

GEWETENSVRAGEN 
(Vervolg van blz. 1) 

Het is niet zonder bitterheid in het 
har t dat we vaststellen dat ook de 
kerkelijke onderwijszorg in de prak
tijk dezelfde premissen huwt en on
gelijkmatig wordt verdeeld tussen 
Vlamingen en Walen in volkomen 
disproportie tot het aandeel van Vla
mingen en Walen in het geheel der 
Belgisch katoliciteit. In die voorwaar
den blijven we eeuwig gevangen in 
de gekende inferioriteitspositie wat 
de leidinggevende groepen betreft die 
het openbare, sociale en economische 
leven leiden. 

De onvoorwaardelijke steun der 
Kerk ter overwinning van de C.V.P. 
kan aan deze laatste de indnik laten 
dat zij naar willekeur deze blanco-
check kan benuttigen om de Vlaamse 
problemen achteloos voorbij te gaan 
En ook dit maakt ons bezorgd voor 
de toekomst en drukt op ons gewe
ten. 

Het is geenszins op een lichtvaar
dige wijze dat we opteren voor een 
aparte vlaamse Volksunie. Wat wij 
thans zien gebeuren met de Brusselse 
verhoudingen doet ons naar de 
Volksunie uitzien. De massale centra
lisatie van Vlaanderen naar een nog 
steeds fransgeoriénteerde hoofdstad 
doet ons het ergste vrezen' voor "de 
Vlaamse toekomst. Daarom strijden 
wij zo hard voor de vrijwarine: en au
tonome uitbouw der natuurlijke ge
meenschappen van Vlaanderen en 
Wallonië. En wij zijn overtuigd dat 
het ontbreken van deze zedelijke 
grondslag en organische uitbouw van 
België ook voor de godsdienstige en 
schoonmenselijke bloei nadelig is. 

Wij miskennen de linkse bedreiging 
niet en vergeten niet dat de grond
oorzaak van de vlaamse crisis en 
stagnatie ligt bij hen die het open
baar leven hebben toegespitst en ver
giftigd met een koningskwestie en een 
onderwijsoorlog en aldus hebben be
let de definitieve regeling der Waals-
Vlaamse verhoudingen op de voor
grond te brengen. 

Op Vlaams gebied evenals op onder
wijsgebied streven wij een meer prin
cipiële oplossing • na, boven de spe
ciale conjunktuur die thans het land 

verdeelt. Alhoewel die konjuktuur 
ons ongunstig is geweest, blijft de ze
kerheid dat de vlaamse kwestie eens 
in haar geheel aan bod komt. We moe
ten deze helpen aan bod brengen hoe 
ook onze tegenstanders door een ver
nuftig machiavellisme deze probleem
stelling willen verhoeden, en naar 
nieuwe afleidingen zoeken. Het is een 
verheugend feit dat we inmiddels on
ze posities handhaven en het is nood
zakelijk deze verder uit te bouwen op 
het ideologisch en organisatorisch 
vlak. , 

Organisatorisch :- door de uitbouw 
van onze partijkaders, blijvende kon
takten en zelfs door een engere sa
menwerking met bestaande of te 
scheppen nevenorgan'satles als syn-
dikaten en mutualiteiten, zieken
kassen, middenstandsgroepen en boe-
renorganisaties. 

Ideologisch : door de nadruk te leg
gen op wat ons specifiek onderscheidt 
van de andere partijen, de beveiliging 
en uitbouw der vlaamse gemeenschap 
als natuurlijke eenheid in het Bel
gisch en Europees kader en dit op 
basis van een gemeenschappelijk 
moreel ideaal dat kristen en niet-
fcristenen kan-verenigen en in beide 
richtingen kan werven haar aan
hang. > 

Dat ideaal loont de moeite om te 
worden .nagestreefd m,et de fcanse in
zet onzer persoonlijkheid : op dit 
terrein kühneh wé onze strijd plaat
sen in een heerhjk Europees perspek-
tief : een ade<juate plurinationale 
staatsinrichting uit te werken die tot 
voorbeeld en a^trekkingspool kan 
dienen vijor he t nieuwe Europa in 
wording", difZÜn h'&tuufUjkè gemeen-
schapp€ip .dient te herkennen en als 
organische entiteiten vit te bouwen 
en te waarborgen. 
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. BERICHT 
Wegens het JAARLIJKS BETAALD 

VERLOP IN DE ïDBüKKERIJ zal het 
eerstvolgend nvtHatUer vaa ons blad 
een week Iftter V«^hijnejh.* 

^MEDEDELINGEN IN VERBAND 
MET' ONZE 'VOLKSKERGADE^ 
RING DE VOORMIDDAG VAN 
HET VLAAMS - NATIONAAL 
ZANGFEEST TE ANTWERPEN 

OP ZONDAG, 13 JULI TE 10 U. 30 
IN ZAAL. <<, MAJESTIC », CAR-
N0T-^7 .RAAT, 90.-̂  

— « V O P A G A N D A K I P A V A A N : 
alle autokars en pr.vewagens, 
die wensen deel te nemen 
aan de propagandakaravaan, 
die ,door Antwerpen trekt 
voor de aanvang van de 
volksvergadering, verzame
len uiterlijk te half tien op 
de Plantijn Moretuslei (vlak
bij het Antwerps Ooststa
tion ). 
Wij rekenen op een zear tal
rijke opkomst voor deze 
tocht. En wij hopen dat al
le deelnemers daar stipt te 
half tien zullen present zijn, 
want om half elf vangt de 
volksvergadering aan. 

- SPREKERS : op deze mani
festatie spreken advokaat 
Guido van In (Brugge), Dr 
Leo Wouters (Gent) en ad
vokaat Daniël de Coninck 
Brussel). De bijeenkomst 
wordt voorgezeten door on
ze algemene voorzitter, volks
vertegenwoordiger Mr. Fr. 
Van der Eist. 

- IN MEMORIAM : Bij de aan
vang van de vergadering zal 
door een lid van het inrich
tend komitee hulde gebracht 
worden aan de nagedachte
nis van enkele vooraan
staande en verdienstelijke 
Vlamingen, die ons naar de 
Eeuwigheid voorafgingen, 
o. m. Pater Rafael van Cae-
neghem (Kieldrecht), Lode-
wijk Masfranckx (Brussel), 
notaris Gerard de Bock (Si-
naai-Waas), Mevr. Richard 
de Cneudt (Gent), Jef de 
Brabanter (Aalst), Paul de 
Kempeneer (Hamme aan 
Durme), Willy Mertens, de 
tekenaar van ons blad (Bei-
chem), Oktaaf de Beule (Ze-
le). Jozef van Deuren (Kon-
tich), architekt Ernest de 
Belder (Borgerhout), oud-
senator Dr. Ixxje Goemans 
(Berchem) •\"'"' ' < t ' 

- OPTOCHT : zoals verleden 
jaar trekt na de volksverga
dering een optocht door de 
voornaamste straten van de 
stad. Hieraan verlenen o. a. 
hun medewerking : de « Har
monie van Antwerpen », mu
ziekkapellen, vendeliers, mi-
krowagens... 
Namens het Inrichtend Ko
mitee, 

Radi-Van der Paal 

VERSCHAEVE-HULDE 
In 1959 zal het tien Jaar eejacteöv* -

zijn dat Cyriel' Verséhaeve te Solbad-
Hall (Tirol) overleed. Het ]a,ir 1959 
zal dan ook aanleiding geven tot tal
rijke Verschaeve-herdenkingen. 

Enkele vrienden van Verschaeve, 
alsook enkele jeugdleiders, meenden 
nochtans dat het herdenkingsjaar 
1959 niet mocht ingegaan worden, 
zonder dat op de pastorie te Solbad-
Hall een gedenkD'n?^ a'^io-ebrachb 
werd, d't om r^e talrijke Vlamingen 
d'e iaarüiks Solbad-Hall bezoeken, de 
nlaats aan te wilzen waar onze grote 
Vlaamse denker overleed. Die gedenk
plaat, door een bekwaam beeldhou
wer in brons gegoten, znl anistiek 
voU'omen verantwoord zlln De vol
gende so'^ere tekst zal eroo te lez°n 
ziin : " Hier stierf. R novembsr 1919, 
Cyriel Verschaeve, Vlaming. >^ 

D°ze gedeni^olafit w^rdt ont^u'ri oo 
vriidas: 25 iul' 1958 Deẑ ^ orthulüog 
is rochtans " 'et «ie PU'^e niecbtig-
he'd vnn de Vprsc'->""va-bnic)^, die oo 
ö'^'z^ dag te Solbad-Hall doorgaat 

Ziebier het nro-rramrca : tp 10 uur 
30 " nio'^ht'fe H. Mis. oogedraoren 
door "^..FP. r>r DA .'=ïtra<-ke S. On
der c'e H M'=:. kan^ïelrede door e^n 
v-pkenHe V^'-^haeve-kf^^ner N'< d° H 
Mi.s ontviniima van d'̂  ETPipntnlaat 
00 V'^'"=!''bip'e's sterfhuis T~«fiqrria een 
blne '"•^•^nlde >^n v^r^^'ri^i^'V'i'^ lïraf 
fke'-" "f f-̂  sn>*^T'-H'^"> T^'].5 n 
""Tdo'^is'^'h^ 7;if<-ir>or v'"'"'on me?r<^ere 
Vlaan^se er hii')--n'nr>d-a v '"c'^ae^"'-
kenn^rs het wnord 7i'"<=-n vn'="-en De 
'pzirsen zuUen oml^^t zijn rr'et 
Beef^over-muziek en V'aamse strijd
liederen Te 20 u : Vlaams-Tirooise 
ontspanningsavond. 

Dit schrijven om Uw ." - ' • te 
vestipen op het uitzonderlnk belang 
vgn deze Ver^chs'^'ve-bnlde Tevens 
hebben wil de eer U " ' t te nodieen oo 
deze VerscTi^eve-hi'lde aanwezig te 
zijn. De V.TB. za' U graag ter zMde 
staan om Uw orivé-reizen t'̂  regelen. 
(Wendt U hiervoor tot het V T.B -
secretariaat. Sint-Jakob^markt 45, 
Antwerpen, of tot de plaatselijke kan
toren). Het is meer dan waarschijn
lijk dat de V.T.B, een groeosreLs zal 
inrichten die op 25 juli te Solb^d-
Hall zal vertoeven (Inlich,ting?n 
hierover verstrekt het VTB. - sec re 
tariaat- of de olaatseMik? kantoren.) 

Er zijn reeds enkel° verenigingin 
d'e een busreis inlesroen. Wii do^n 
een beroep oo onze Vlaamse ve:réni-
gingen om dit voorbeeld te volgen 

Mogen wij teven Uw welwillende 
aandacht vestigen oo het volgenrié '' 
Deze Verschaeve-hulde wordt door 
geen enkele verenigmg ingericht E^r 
kele vrienden van Versfhap,ve en oqk 
enkele jeugdleiders n-^men be»- init/a-
t ef maar verwachten dat gans 
Vlaanderen zich bij die hulde zal aan 
sluiten. 

Er werd een bescherm.comité opge
richt om de Verschaeve-hulde te pa
troneren Dit comité bestaat uit dp 
redactieleden van bet Verzameld. 
Werk van Cyriel Verschaeve, dg 
vrienden en oud-leerlingen van Ver
schaeve. enkele vooraanstaande , let
terkundigen en geestelijken. 

Maar aan iedereen wordt de gele,-
genheid gegeven zich bij d'e hi|ld^, 
aan te sluiten Daarom wordt thans 
een erecomité opgericht, waarbij, 
iedereen kan aansluiten. Daar^.e 
wordt men verzocht bijliggende kaart, 
duidelijk ingevuld, terug te sturen. 
Wij willen tevens vragen minsten.s(: 
100 F. te storten op P.C R 1265.67 van 
Jaak L. de Meester, te Halle-Brabant. 
Wij durven .aandringen -het zo nuld 
mogelijk- t e d o e a . Men-zal. getttsddce? 
lijk begrijpen -dat d4e Versebapwe* 
hulde- vele en grote «nkosten .made« 
brengt ; de zeer kosteiatee t»ot»!en -
gedenkplaat, metselwerk voor -'de 
plaatsing van die plaat, zaalhuur, eez 
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