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on de POllflEKE TOESTAND
Het Zangfeest is eens te meer uitge- group», om een veelgebruikte term
groeid tot een indrukwekkende, mas- aan te halen, niets bereikt, zelfs geen
sale uiting van de Vlaamse levenswil. rimpeltje in de parlementaire vijver.
Dit Zangfeest is werkelijk iets emgs De oorzaak is te zoeken hij de polien
het is kenschetsend voor de toe- tieke partijen, die normaal in een
De politieke toestand was verward woordelijkheid op te nemen. Aan- vraagstukken die óns bizonder in4een vol onzekerheden toen de regering vankelijk zag het er naar uit dat een resseren. Er bestaat geen enkele gel- stand in dit la«d dat noch de pers, demokratische staat de impulsen van
Eyskens zich voor de Kamer aanbood. groep liberalen zjch zou onthouden dige reden om de linkse partijen te noch de radio noch de televisie aan de volkswil moeten omzetten in da(
om de regering Eyskens voorlopig in volgen of te steunen. Wij hebben tij- deze gebeurtenis de aandacht en de den. Dit gebeurt niet in ons land omI n de schoot der partijen waren er leven te laten. Op de dag van de dens de kiesstrijd-aatl onze kiezers plaats geeft die iiormaal zouden zijn. dat de unitaire belgische .staatsparuiteenlopende strekkingen waarbij het stemming kwam er een verstrakking uitdrukkelijk beloofd dat wij de CV. Dit Zangfeest is Vlaamse werkelijktijen geen Vlaamse partijen zijn en
een open vraag bleef welke strekking in houding : zij zouden in blok tegen P. zouden steunen om de schooJkwesuiteindelijk, de bovenhand zou halen. stemmen en de regering doen vallen. tie op te lossen en wij hebben het heid die men niet wil erkenen, die de Vlaamse levenswil niet tot uitm|>
iZo waren er bij de socialisten en de
beleid van de linkse regering scherp men wil uitsluiten, waarmee men brengen en in daden omzetten.
liberalen de « harden » die, nietteafgekeurd.
geen rekemng wil houden. Alle beDit
was
een
overwinning
van
de
Amnestie en zelfsbestuur zijn voor
genstaande de afstraffing opgelopen «t h a r d e a » en van de socialistische
Anderzijds wensen wij dat de zetel- wuste Vlamingen, in de eerste plaats- deze partijen taboe : men moet ei
bij de verkiezingen, vasthielden aan taktiek Twee rebellen Van Glabbeke aanpassing onmiddellijk zou doorge, het linkse eenheidsfront en die de re- en Lahaye, waren echter niet akkoord voerd worden en dat heeft de heer alle deelnemers aan het Zangfeest, zoveel mogelijk over zwijgen en deze
gering Eyskens onmiddellijk ten val en het bleek dat zij zelfs bereid wa- Eyskens beloofd.
moeten zich toch de vraag stellen hoe problemen liefst ontwijken Daarovei
wilden brengen, nadat zij reeds de ren een stap verder te gaan dap onthet komt en h o e h e t mogelijk is dat zijn de partijen het stilzwijgend
vorming van een coalitieregering ge- hoBdiog. en de regering te steunen.
In de gewijzigde omstandigheden m deze staat eenvoudig geen rekening
eens, want voor ieder van hen ziju
siboteerd hadden. Zij speculeerden
waarin de stemming ovfir de regeer op dat de Koning ,na het ontslag
ringsverklaring plaats had, toen het gehouden wordt met de uitdrukkelijke het netelige problemen die alleen
van de regering aanvaard te hebben, Daar de socialist Geldhof dringend bleek dat in tegenstelling met de ver- wil van 20.000 Vlamingen in een maar aanleiding kunnen geven tot
een nieuwe formateur zou aanwijzen, teruggeroepen was uit verlof en zijn wachtingen de liberalen zich niet massavergadering
samengestroomd twisten en tegenstellingen in de
ditmaal een socialist. De gewezen aankomst verwacht werd en er een zouden onthouden, maar in blok te- Geen enkele politieke partij is verschoot van de partij. Alleen een
eerste minister. Van Acker, zou dan C.V.P.er ziek was, zag het er naar uit genstemmen, behalve vermoedelijk
een poging doen om een drieledige dat de stem van de Volksunie-geko- twee, toen het er naar uitzag dat de moedelijk m staat (tenzij in uitzon- Vlaams nationale partij kan onvoorregering te vormen, waarin de in- zene zou beslissen over het lot der stem van de Volksunie-gekozene een derlijke omstandigheden zoals ko- waardelijk opkomen voor de verwovloed en de pretenties van de C.V.P. regering.
beslissende betekenis kreeg, moest ningskwestie of schoolkwestie) dit na zelijking van deze eisen en uiteindefel beknot zouden worden. Mislukte
daaruit het besluit getrokken worden. te doen. En toch klinken de eisen en lijk de andere partijen dwinger^, er
deze poging dan zou men naar kamerDe reakties in de pers hebben beIn de rangen van de C.V.P. was
oetbinding en nieuwe verkiezingen men beduusd. Men wenste niet alleen wezen dat deze houding de juiste was. de verlangens, zo luidruchtig gema- stelling tegenover te nemen tv."»-,-.
De voorzitter van het ANZ, Vitleef
gaan, maar onder een linkse minder- te regeren. Men was tegen wil en dank
nifesteerd en toegejuicht, in doveDe C.V.P. moet thans regeren. Wij mansoren. Waarom ? Wij zouden wil- Portier, heeft ook dit jaar weer eeö
heidsregering. Het risiko van een tot de homogene regeringsformule
Volstrekte C.V.P.-meerderheid werd gekomen, na weken getreuzel, omdat houden de handen vrij : wij hebben
moedige radikale rede iHtgespro^ceii
öiAarbij aanvaard : de socialisten ge- er geen ander oplossing overbleef in- geen enkele verbintenis, geen enkele len dat de Vlamingen zich over deze
•weji de voorkeur aan een homogene dien men het initiatief niet uit h a n - verplichting aangegaan en kunnen op vraag zouden bezinnen. Het is met die trouwens volledig beantwoordde
ieder o<:;enlblik onze houding herzien noroifial dat zO'n machtige « pressure aan de geest van de vergadering. He
, C.V.P.-regering, die zij, met behoud den wilde geven. D« C.V.^P. wenst ook indien
daartoe aanleidihg zou zijn
stormachtige toejuichingen hebbe»
van het socialistiscl^-liberale boadge geen nieuwe verkiezingen, die haar
dit bewezen. Naar het h a r t va» df
nootschap, op alle manieren den dui- wellicht zouden kunnen verplichten
>»el souden aandoen. Theo Lefevre zou alleen te regeren. De C.V.P. zoekt een
aanwezigen sprak ook Mr Emiel HuU
ê a n wel opvolgers vinden om de voorwendsel om h a a r verkiezingslebroeck,
die we niet genoeg kunhött
schoolstrijd in tegenovergestelde zin programma niet te moeten uitvoeren
danken voor de boodschap tot Zijn
I .Voort te zetten, onder aanwending
volk gericht op het ogenblik waarop
<ran dezelfde middelen, maèr drasti ' Dit ging zo ver dat men geeri ernstige
Scher toegepast !
dit volk hem huldigde. Deze boodschap
poging deed om de regering Eyskens
;
is het overwegen waard De verwijzing
te; redden. Het onverwerpen van deze
' In de B.S.P. blijkt de diktatuur van regering zou de C.V.P, toelaten aan
naar
de strijd en de doorbraak van
ALLE SETROUWEN WAREN OP POST
Ma^ Buset onaangetast, alhoewel men haar kiezers te zeggen : gij ziet wel
het
nationalisme
in Zuid-Afrika is
had kunnen verwachten dat hij om dat wij het alleen niet kunnen, dat
ook voor ons een aansporing om niet
(gezondheidsredenen zou verdwenen wij verregaande toegevingen moeten
MACHTIGE y£ROADËRIN@
BHJn nadat hij op zo flagrante wijze doen. Zelfs de drie-partijen-regering
Het is traditie geworden dat de vooral de instemming van de jeugd te versagen.
gefaald had en zijn taktiek volkomen kon men dan goedpraten.
Volksunie
de voormiddag van het wegdroeg. Mr. Van In ontpopte zich
yerkeerd bleek. De socialisten zijn
Vooral de Vlaamse jeugd moet deze
Vlaams-Nationaal
Zangfeest haar ge- als een bezielend spreker.
slechte verliezers. Zij willen niets toeboodschap horen en onthouden : zij
Ten overstaan van deze toestand
geven en hun houding (o.m. hun ver- moest de politiek bepaald worden die trouwen en alle belangstellende^ uitDe hoofdschotel moest geleverd
[teet tegen pensioensverhoging en ver- de Volksunie zou volgen. Noc^U de nodigt op een grote volksvergadering worden door Dr. Leo Wouters die moet zich losmaken uit de strikken
van de unitaire parijen, uit de kom"^«mindering van de legerdienst) is niet taktiek van de linksen, noch de tak- in de Majestic. Alhoewel de verkiestormachtig toegejuicht werd toen promissen en de dubbelzinnigheid,
van aard om hen aan simpatie te tiek van de C.V.P. moet door de
doen winnen.
Volksunie gesteund worden : zelf- zingen pas achter de rug liggen en hij zichzelf voorstelde als «de ver- om onvoorwaardelijk de strijd aan, te
standig en onafhankelijk moeten wij men kon vrezen dat de belangstel- slagen veldheer van Gent ». Met het gaan tegen alle machten die de ont' Bij de liberalen is er tot op het onze taktiek bepalen. Het is dv'.de- ling tijdelijk zou verflauwen, bewees groot gezag dat zijn onkreukbaar voogding en de toekomst van ons
(laatste ogenblik touwgetrokken : zij Ujk dat de Volksunie er alle belang de opkomst dat de Volksunie beschikt idealistisch verleden hem verleent volk in d e ' w e g staan Dan zullen,
{aarzelden. Enerzijds gaven zij zich bij heeft de C.V.P. voor haar verant- over een vast publiek dat vastberaijrekenschap van het feit dat hun ver- woordelijkheid te plaatsen en haar te den stand houdt en plichtgetrouw op sprak Leo Wouters op de hem eigen dank zij het natienaüsnae, ook voor
wijze over de toestand in Vlaanderen. het Vlaamse volk <; gouden poorten »
Hkiezingsnederlaag te wijten was aan verplichten te regeren en haar belofpost is. De ruime zaal was inderdaad In scherpe bewoordingen sprak hij opengaan. Ondertussen bewijst een
ihun bondgenootschap men de socia- ten te houden.
I listen en dat zij zich moesten los
volgelopen toen de vergadering, met o.m. zijn afkeuring uit over het manifestatie als dit zangfeest dat de
lÉBiaken van de B.S.P. en hun vrijheid
Vier jaar linkse regering zijn overi- enige vertraging een aanvang nam. zielig gestook van enkele anonieme Vlaams-nationale stroming in Vlaanhernemen. Anderzijds waren zij te- gens in Vlaams opzicht meer dan vol- Op het podium hadden plaats geno«helden » die door het verspreiden deren leeft, groeit, en nog met haar
ttiighoudend om samen met een ze- doende geweest om te bewijzen dat er
gedronken C.V.P. te gaan regeren en niets te verwachten is van een linkse men de voorzitter, volksvertegen- van een dwaze en lasterlijke « rebel- volledige expressie gevonden heeft
onmiddellijk terug regeringsverant- regering voor de oplossing van de woordiger Mr. Van der Eist, en de len-brief » blijkbaar niets anders be- op politiek vlak
sprekers. Dr. Leo Wouters, advokaat ogen dan ruzie stoken.
Daarmee
Daniël Deconink en advokaat Guido wordt Vlaanderen niet gediend. Aan
Van In. De leden van het hoofdbe- kritikasters heeft Vlaanderen nooit DE RENEGAAT
brek gehad : vooral naamloze, die KIJKT OM HET HOEKJE
stuur hadden vooraan in de za?
> de moed missen om openlijk uit
De rubriekschrijver van « Van
plaats genomen.
;omen voor hun geschrijf. Alle Kamerleden en Senatoren» is wel niet
Mr. Van der Eist, i n een kort op
.iisen van goeden wil moeten mee- aan zijn eerste bok die hij schiet.
ningswoord, begroette de aanwezige
en dankte hen etn* hun trouw. Hij , erken om de Volksunie verder uit Thans heeft hij weer de algemene
wees er op dat voor een nationalis- te bouwen, want het is Vlaanderen's lacblu^t opgewekt met Theo Lefèvre
een groot politicus te noemen, klaartische partij als 4e Volksunie de uit- enige kans.
Gezien het gevorderd uur zag Mr. blijkelijk omdat onze bisschoppen ter
slag van een verkiezingsstrijd niet bepalend of beslissend is. Het gaat er Van der Eist er van af zijn slot-rede hulp geschoten zijn om de C.V.P rn
om een idee die wij steeds trouw zul- uit te spreken en werd onmiddellijk nood er weer eens bovenop te helpen
len blijven omdat zij beantwoordt de optocht gevormd die door de voor- Manu had het in datzelfde artikel
aan onze diepste overtuiging. Daar- naamste straten van Antwerpen trok, over wat hij noemde de « kulturele
als bewijs van de strijdvaardigheid background » van voornoemde Theo
om zullen wij nooit versagen.
van de Volksunie.
Gezond Nederlands kan hij klaarDe eerste spreker was Mr, Decoblijkelijk
niet schrijven ? Of was het
ninck die een goed doordacht betoog H.MUiiiniiiiiiii'iiiiiinniiiMifiiininiiHiiniiiiiiiiiiiMiiHiimiiiiiiiiiiii!r maar om «would be intellektuéle»
voordroeg, misschien wel een ietsje te I "LEZER
i P I 3 E L E T | lezers wat te overrompelen ? De tiH moeilijk om volgen voor een massasenkomst van Mr. Van der Eist in de
vergadering. Er deed zich een klein i WEGENS HET BETAALD VER- | kamer kon hij moeilijk afbreken Dan
incidentje voor toen èea der aanwe- I LOF IN DE DRUKKERIJ ZAL | maar eens geschreven over het achzigen meende luidop te moeten pro- I HET EERSTKOMEND NUM- | terlijk nationalisme. De afvallige
MER VAN
I
testeren tegen een uitlating yan Mr. I
keek cm het hoekje. Zou « De StanDeconinck over h e t activisme, die hij | D E
daard » deze jonge man niet eens een
V
O
L
K
S
U
N
I
E
I
PRIJSXJITDELING. — Bij de uitreiking der Ministerportefeuilles,
klaarblijkelijk verkeerd begrepiSin had.
i
VERSCHIJNEN OP
i week op de redaktie buitenlawd van
Pïr. Frans VAN DER ELST tot premier EYSKENS : « Ja, ge zult regeren
Mr. Van In oogstte veel s^Jksi^ met I ZATERDAG 9 AUGUSTUS E.K. | het blad zetten. Dan kan hij zijn
een korte, gleeé«Mle-iiinpjCo^|si^i|^ die ItliHWIHIIIUIillllWllBllfltlillllUlimillHKUIIIWIIUHUIHHinHllhl politieke background wat bijwerken.
« a als eerlijk Vlaming uw beloften h ouden ! »

De C.V.P. p e ï regeren en haiir programia uitvoeren
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Dl GROTE VOLKSYERGADERING
van de VOLKSUNIE fe ANTWERPEN

DE VOLKSUNIE — 26 JtJW l f 5 « N^ M
een «odere oppervlakkige
kritiek
naar voor brengt of defaitime zaait.
Allen weten we toch dat alleen een
Vlaamse partij afdoende resultaten
kan afdwingen. En vermits er geen
andere uitweg is heeft geen enkel
Vlaams nationalist, welke verdiensten
hij ook ooit gehad heeft, het recht
GODSDIENST EN POUTIEK
niet e p in mationausjne en vinden wij DE VLAAMSE DAG I I I
afzijdig te staan. Elke aarzelende
Mgr. Van Waeyenberg vestigde de
zander veel moeite e e n syntese t o s Het ongemotiveerd vermengen v a n
bonding of passiviteit is erger Ann
sen deze v « ^ e n d e drie brachten : ons aandacht op de waarde van de tra- godsdienst en politiek beeft trouwens
misdadig. Het is een zware politieke
gevoel van persoonlijke xelfstandig- dliilic en op ons echt Vlaams verleden. allerlei slechte gevolgen. Het kweekt
fout.
heid, onze genegenheid voer ons stukDaarnaast kwam bij op voor a m - bij de beschermde paxtij een m e n t a je geboortegrond en h e t besef van nestie : « Er fcome barmhartige ver- liteit aan van een heilige oorlog
©nze verbondenheid met alle andere zoening door reeds t e lang uitgestelde waarbij alles toegelaten is, e n de BEDENKINGEN
1 kwijtschelding a a n allen die niet mis- grofste laster in de eerste plaats. Zo BIJ DE SENAATSKWESTIE.
m e n s e n op aarde a.
was Mr. Frans Van der Eist een m a n
dadigers zijn van gemeen recht ».
Hoewel we weinig van diiJcussie
H e l zij» drie begrippen die een
die
nooit
naar
de
berk
ging,
Wim
honden
over taktiek na afloop van dtc
Wij zijn h e t volïedig m e t Mons. Van
voiksnationalisf onderschrijft en beJorissen een socialistisch gesindikeer- gebeurtenissen e n we meer bekomWaeyenberg
eens.
Hij
herhaalt
slechts
lijdt. Het is kenschetsend dat zovele
de, de Volksunie flink betaald door de merd zijn over de nieuw© fase van de
Vlamingen vooral van socialistische wat onze Paus in 1949 reeds vroeg.
linksen, bestond de leiding van onze strijd moeten ons toch een paar bestrekking van h e t Vlaams nationalis- Het komt t h a n s op daden aan.
partij uit de ene helft v a n logemen- sehonwingen van bet hart. De v e ï I anc d e barikatimr moeten m a k e n van
Die zullen nu echter s p o e d ^ g e sen en uit de andere helft van brave deeldbcid bij sommige ouderen over
egoïsme m e t «ogbleppcn dtet niets scbieden m e t de nieuwe h o o a o g u e
KatoHeken die zich door de logeman- het opkomen voor de senaat heeH
buiten de e ^ n streek kan waarderen CV.P. regering onder leiding v a n
nen lieten beduvelen. Al deze dwaas- onze propaganda verzwakt die van de
om aan de sterke zuigkracht van de Prof. Eyskens van dezelfde Leuvense
heden kon m e n op het platteland h o - CV.P. versterkt.
Vlaams nationale idee te ontsnappen. Alma Mater.
ren, maar die dwaiasheden doen hef
Twee zaken nn. De eerste wat, zo
De heer Mussche is een typisch
b i | de politiek onderontwikkelden, die
bij gebeurlijke verkiezingen op korte
voarkeeld
van
iemand
die
leeft
van
op
het
platteland
de
grote
meerderThans
Deze Vlaamse wedeiopstantling, l e heid zijn. Wij hebben tegen die m e - termijn de CV.P. zou vragen dat de
gen al de grote,'gevestigde m a c h t e n hetgeen hij loochent.
todes nooit één protest gehoord van Volksunie alleen zou opkomen voor
»«, zij doet bijna mlrakuleas aan, e n
Wam
bevoegde xijde e n h e t m o e t ons dan de senaat en niet voor de kamer, -va toch is zij geen mirakel: zij ib het
ook niet verwonderen dat er kierers mits haar meerderheid is de senaat
werk van mensen geweest, van al die
ook niet verwonaeren a a t er «lerers
,
, .
,. .
, ,
^^ui^^
edele k'einc Vlaamse mensen die o n s
,.
. .
j r . v i » „ , i j . . „ verzekerd
de inzien
kamerdatechter
DB INCIDENTEN
niet ? Men is,
zaldie
nu m
toch
derkiezen die
maar
de _._^ , ^^_
in de laatste lOO jaar z»in voorgegaan.
metdan
voorook
de niet
CV.P.voor
wilden
, _^ belachelijk
^_. . .
, . , ^_
B e t was potsierlijk de giftige k o m - waren
gelijke politiek
aandoet.
Op eigen krachten, gans alleen, zonmentaren van de Fransèabge kranten Volksunie, wel voor de liberalen, o m Ten tweede. Die nationalisten dve
der iemands hulp is ons volk uit zijn
te lezen over de incidenten a a n b e t dat daarvoor kiezen zo erg niet was
zo ver gingen de taktiek te laten prials
voor
de
Volksunie
die
wel
een
erondergang opgestaan. »
Frans paviljoen ter gelegenheid van
DE VLAAMSE DAG II
meren gedeeltelijk ten koste van b e t
Nog zjjn we, er echter niet : « De
...» ». II- x.té
- De Vlaamse Dag. Beschamend waren gerlijk slechte partij moest zijn daar bestaan van de partij zelf, wat v r a inertie v a » drie volle eeuwen dragen
Rektor Lambrechts behchtte onze 1 ,
--, ,
„,^„#.r-i..,fcK»t««..», de priesters er zó tegen te keer g i n gen zij t h a n s a a n de CV.P. die MJ
*
. ^
.
,
. ~ „ , van
anderzijds
de « verontschuMiigmgen»
wij nog in onze ledematen; wij zijn
gouverneur
D«. Clercq e n v a n de gen terwijl over de liberalen niet veel een meerderheid voor de senaat g a achterstand.
»
De
ekonomische
struk
gezegd
werd.
Als
de
Volksuniekiezers
„ , rdeze
k r c a« eonwaardin v a » de
daardoor een volk geworden van eer- ekonomische e n wetensehappehjke, Vlaaihse'„„,„,
pers «^ver
ven. (Had zij die niet zonder hen ? ) .
der t i a g e mensen, traag ki ons spre- tuur bepaalt gans wezenlijk h e t kuï- ge » betoging. In ons land is h e t i n - echter h u n kandidaten vergeleken
Wat krijgen zij »p Vlaams gebied ?
tureel
uitzicht
van
een
volk.
Hiermemet
die
van
de
CV.P.
waarbij
het
ken, tsaag m onaw gang, e n l»€t g e derdaiad heiligschennis i e t s te durven
de
is
niet
gezegd
dat
een
grote
ekoaantal
dat
leeft
volgens
de
metodes
Wanneer komt Dr. EBas vrij ? (Heeft
vaar is niet uitgesloten, dat w i j h e t
doen te^ext het land van « ï e grand
ritme v a n deze tijd njet kunnen bij- nomiscbe bloei noodzakelijkerwijze dte GauUe ». Onze Vlaamse pers deed van h e t Ond-Testament : een huis- de nieuwe minister van justitie al iehouden. » Men kan b e t moeiUjk juis- een fel ontwikkeld en rijk gevarieerd echte^ de deur ^oe. Als de Vlaamse vrouw en enkele bijvrouwen niet o n - mand in vrijheid gesteld ?) Wanneer
geestesleven tot gevolg moet hebben :
ter zien.
jongeren nog geen normale demokra- aanzienlijk is of kandidaten die de komen Prof. Daels en Wies Moens
het is er echter eeir uitstekende stitischc betoging mogen houden tegen edelste vorm v a n liefde volgens de terug ? Wanneer wordt de taalgrens
mulans toe.
vastgeschandalige toestanden waar gaan Grieken, de homosexualiteit, beoefen- w e t e n s c h a p p e l i j k
D a t is, geloof ik, t e n minste een we d a n naartoe ? De afstand tussen den, ja dan zal m e n begrijpen dat de legd ? Wanneer komt de industria'aanwijzing die wij uit het grote boek de terroristische d a d e n bij de onder- verbijstering en de woede daar i n - lisatie van Vlaanderen ? Wanneer de
gelijke Ionen in Vlaanderen en Walder geschiedenis kunnen aflezen : drukte volkeren «veral in de wereld gang vonden.
lonië ? Wanneer wordt een einde geperiodes van grote ekonomische o p - e n een schnchtere
deinokratisehe
Beschouwen wij h e t als vanzelfDe heer Mosseïie waar&ehttwde t e - gang worden gekenmerkt dooi een betoging hier» ^ afgekeurd door de sprekend dat wij die kiezers het no- steld aaji de verfransing te Brussel f
gen de -Europese eenheid, waar hij uitbundige geestelijke fermentatie.
« wegdenkende JI pers, geeft ook h e t dige onderscheid bijbrengen tussen Wanneer grijpt de regering in vooi
«cbter voorstander v a » is. « De grote
Ik voel me geneigd h e t intellektueel verschil aan in de verwezenlijkingen godsdienst e n misbruik ervan op p o - een volledige tweetahgheid .op dr
volkeren hebben Iran ambities v a n overwicht dat bet Waalse landgedeel- ginder e n hier. Laten onze jongeren litiek gebied dan beschouwen wij h e t [ W.T. ?
«verheersing nog n i e t afgelegd. In (e tot in de laatste jaren beeft g e - zich niet store» a a n b e t sufferig • e k als vanzelfsprekend dat m e n in
Allemaal zaken die uitgesteld w e i veel v a n die Europese organisme» is had op bet Vlaamse voor een goed gekwijl v a n onze Belgisistiscbe pap de ogen van hun onwetenden onze
d e » Sint Juttenis ! Zelfs de zetelasrsde Europese geest » « « altijd verre deel alhans m e t >Qtt industriële e n ipenbcimers. jj^^d :,'i >i,i y - !^ -•
eer herstelt door die laster aHigedaai} pdssing wordt i » vowraad gehoudea.,",- -j^
z«ek. 9
ft "vA ttHm 'i^-v^'f jltfgétÜ .7 'te maken. Men moet niet alleen d a ekonomische voorsprong in verband
tot na de gemeenteraadsverkte*inge«f •"•<'»*^
'd^en stellen maar ook de gevotgcn van
Wij moeten onze eigen volksper- te iwengen ».
voor een mogelijk akkoord met de lizijn daden zien om b e t e e n s op zijn
boenlijkheid h a n d h a v e n « w a n t de
beralen.
« Het is V wellicht niet onbekend
Kiebooms te zeggen. Want als laster
fcuJtuur leeft van verscheidenheid, dat in dit land lager onderwijs a a n
geen zonde meer is dan kan de a c h van oorspronkelijkheid; Europa, de vijf leerlingen in h e t Nederlands
terklap er zeker geen meer zijn.
wereld mag geen eenvormige massa wordt verstrekt, a a n drie in het
worden, maar e e n vrije federatie van Frans. Terwijl in het middelbaar o n SCRUTATOR
levende volbsgemeenschappen — als derwijs, het getal nedcrlandsfalHre EEN HllMORlST
Volgens « De Standaard » verklaareen groot symfonisch orkest, waarin leerlingen het getal franstalige nog
Naar we vernamen noemt Scrutaiedere groep instrnmenten xijn eigen m e t ongeveer 1.500 eenheden ever- de Pater Crick s.i. op de Guïdenspo- tor h e t een « schoeliestreek » dat we
partij speelt met «ijn eigen onver- treft, zijn de verhoudingen i n h e t h o - irenviering van h e t Davidsfonds-Brus- hem voorgesteld hebben als een
vangbare klank... Wij moeten weer ger onderwijs precies h e t tegengestel- sel « De Kerk — niet steeds even be- nieuwbakken
C.V.Pxr.
Hij
bKjft
een eigen aeMstandige Vlaamse b i j - de van dit in h e t lager onderwijs : grijpend in het verleden — wil t h a n s Vlaams nationalist wat hij altijd gedrage tot Europa k n a n e n leveren zo- vijf franstaligen tegen drie neder- meer en meer haar dank betuigen e n weest is, zegt h i j . Misschien zal hij
haar steun verlenen a a n allen die het zich zo niet indenken maar we
als w i j dat gedaan hebben »n de late landstaligen.
zich i n liefde toewijden a a n h e t zede- sfeHen zijn heftige reaktie op prijs
middeleeawen e n >n de Renaissance
Men
mag
aannenaen
d
a
t
door
de
Kjt,
stoffelijk e n kultureel welzijn want a k een Vlaams nationalist C
want anders heeft Euotopa niets a a n
ZELFBESTDUB
band de Vlaamse hegesehootetiideB- v a » eigen v o l k ^ e n o t e n . In h u n strijd V.P.er vrordt is dat uiterst zelden e e n
«IJS ».
Tijdens de GuldensporenherdenDe heer Mwssebe ^ i t t e verder t e n uit financieel e n sociaal minder om gerechtigheid hebben ze tevens eerlijke bekering maar gewoonlijk kingen en op h e t Vlaams Nationaal
der bevolking troow de Kerk gediend».
een opportunistische. En wij walgen Zangfeest kwamen h e t v«rfkse natiovöOF e e n s _..»>„....„
amengaan n
m»eft itfpdrrland
j w o e n a n a bevoorrechte lagen
»
en voor e e » samenwerking v a n alle s t a m m e n dan de franstalige
Het is ook onze opvatting dat wij tt zeer van figuren als een Leemans nalisme en de federalistische idee
De gevolgen hiervan blijven niet in onze strijd om gerechtigheid voor en e e n Custers (HB niet te steigeren herhaaldelijk op h e t voorj^an.
Viaamsgezinden.
Te
Dit laatste deed wat potsierlijk aan uit. KleromeiKier dan bij b m f r a n s - Vlaanderen tenslotte om e e » ehris- dat ouderen m e t e e n verdienstelijk Kortrijk (overgenomen door de telewant de Vlaams nationale strekking talige stndieBiahkers is w o r ém felijke gedachte vechten, maar dat de Vlaams nationaal verleden hetzelfde visie) kwam Mr. MichicI Van de
Kerckhttve e p voor de noodzakelijktoch zeker een belangrijke strekking vlaamstaligen de noedEcaxk w n zo Merk — a l t h a n s de Belgische Kerk — pad zouden opgaan.
heid van e e n jnridisehe erkenning
vooral onder de intellekfuëlen e n de spoedig HH^elijk < hmtk broed t e ver- ons daarbij thans haar steun zou
Het is eehter e e n feit dat de artiverienen is wel w a t kras. Met lijdt
van de Vlaamse volksgemeensehap en
e n ^ e strekking die konsekwent h e t dienen ».
voor niemand die te goeder trouw is kelen van de laatste maanden van voor de bevordering van het gevo«l
Vlaanderen eerst hnldigt was g e Wat zij v a n h e t universitair diploS c r u t a t w in ruime kring de indruk
weerd. De traditionele flaming antl- m a in de eerste plaats verwachten is twijfel dat de Volksunie op h e t poli- gewekt hebben dat hij h e t verkeerde een Vlaamse natie te zijn. Het w a s
tiek
plan
de
efc^onent
i
s
van
de
sehe kleinzieligheid.
een onmiddellijke renderende betrekpad opging. Het kan ons slechts ver een merkwaardige toespraak. AnderVlaamse Beweging.
zijds sprak Mr. Portier doortastende
Lange eeuwen werden de CJtoriste- king e n vooral e e n « vaste » loopbaan
Nochtans hebben wij van de steun heugen dat de schijn w » aHen b e taal op h e t Vlaams Nat. Zangfeest
» e n als de melaatsen van de m a a t - b ^ voorkeur in staatsdienst.
van onze geesteMjkheid niet veel be- drogen heeft.
Hij kwam op voor de vrijlating van
schappij beschouwd, tientallen jaren
Dit « ntaftaristisek » uitzicht ep de merkt, wel integendeel.
Het woord
Dr Ehas, voor de terugkeer van Prof.
waren het in Vlaanderen de socialishogere studiën valt bij onze Vlaamse van Rodenbach over de tegenstand DE TAAK DER OUDEREN
Daels, Wies Moens, Prof. De Vleeten, t h a n s zijn wij h e t ! Zonden we
jongeren op. Wij begrijpen deze gees- van « de bisschop die o n s banvloekt
De nieuwe uitbouw v a n h e t Vlaams schanwer, Servaes e.a., voor algehei©
niet allen een Jodenster gaan drateshouding die in sociale motieven alis h i j slecht genoenmaald heeft » nationalisme is m e t gemakkelijk.
amnestie e n voor zelfbestuur. De CV.
gen ? Geestelijk gesproken i^ V l a a n is een treiwige werkelijkheid geble- Niet de uitslag v a n vorige verkiezinwortelt.
P. oren zuUen getuK hebben. In h e t
deren, zijn de kleurpartijen e n ook de
g e n zweeft wis hierbij voor ogen. Al bizonder dan d i c van Jan Boon de
Zij is echter een grote hinderpaal ven.
m a a m s e jeugd rijk aan burgerventEr is ter zake niets veranderd. Men hadden we viior ^ s werk beter v e r - potentaat van het NJJl-, voor wie « »
Jes. Met h e n zal het niet gaan.
op de weg naar onze volledige o n t heeft
de a-politieke Blauwvoeterie wacht dan t o e b wisten we d a t de Zangfeest vraer e e n s niet bestond.
Wie de rede van de heer Mussche plooiing.
'verketterd — e n hoe had m e n zich konjunktnur o n g u n s f ^ was. Slechts Ontroerend w a s o p h e t Zangfeest h e t
hoorde of las en hem n i e t kende zou
Ze staat cmize kultureie uitbouw in
over dit groots pedagogisch werk de tussenkomst van de bisschoppen korte dankwaord v a » onze gevierde
gedacht hebben dat b e t een Vlaams de weg.
m o e t e n verheugen — m e n h e e l t d e heeft trouwens bewerkt dat we op h e t tachtigjarige Iramstenaar. Emiri Hulnationalist was die sprak. Wij immers
Prof. Lamin-ecbts. behoort t o t de li- Vlaamse sociale partij v a n priestet platteland verloren, daar waar we in leftroeck:. H i j h a d h e t «war a n » «gebevechten h e t scherpst h e t onrecht
t hechtheid aan Vlaanderen, zijn ENIG
berale strekking. Meer nog d a n de Daens vervirfgd en van h e t leven van de steden vooruit gingen.
en de achterstand van Vlaanderen.
Men kan onze flinke schaar pro- vaderland en spoorde de jeugd a a n
andere twee kleurpartijen is zij deze grote figuur e e n drama gemaakt.
Wij willen de eigen volkspersoonschuld v a » h e t g e e n Prol. Lambrechts Men heeft h e t Vlaams nationalisme pagandisten zeker niet verwijten dat niet te versagen v « « a l e e r Vlaanderen
lijkheid uitbouwen om een eigen rol
na i a i 8 gedwarsboomd e n m e n gaat ze in de Volksunie gekomen zijn als baas zon zij» »» eigen hnis doer
te spelen in het Europees volkeren- bier aanklaagt.
een a a n g e n a a m tijdverdrijf. Wie hen 25ELFBESTUrR.Mochte» a l de jffl»Zij ook heeft zieb altijd verzet t e - t h a n s verder m e t de Volksunie. OnJ^ompleks.
kent weet dat geen enkele partij over geren die zo geestdtiftig toejnidktcs
danks
de
Katolieke
teorieén
van
h
e
t
~ Het volks nationalisme dat wij hul- gen de staatstussenkomst t«t m t zo een groot percent onbaatzuchtige even geestdriftig i n oamt gelederen
pluralisme
o
p
politiek
gebied,
ondanks
en
digen wil juist e e n einde stellen aan bouw van een regionale tktmenm.
werkers beschikt. Dat zij anderzijds vechten voor deze politieke verovede
ondenrichtinge»
v
a
n
onze
Pausen
onze amorfe toestand als volk en het zij hee^t de laatste ficntaKen jaren
vaak niet alleen geïnspireerd zijn ring zodat wij bij de volgende huldim
a
^
t
m
e
n
verder
misbruik
van
zijn
is juist h e t voorbeeld van de andere nooit wat gedaan em h e t ekMWBiiscb
idoor de Vlaamse idee maar ook door gin« van Meester Bullebroeek binneia
m
a
c
h
t
om
de
franskiljons
e
n
de
G.
voUieren dat ons inspireert. Hoe gek en geestelijk peil v a n de Vlaamse
V.P. ter wille te zijn en op e e n o n - het voorbeeld van vroegere n a t i o n a - vijf j a a i die vezovering heel inat
doen d a n oo/k de woorden v a n de heer volksmens t« verheffen^ slaaf a l s de
rechtvaardigt w i j » OM»* l^MTtij t e b«- Hsten
Hsten maakt
maakt dat
dat zij
zij bijzonder
Bijzontier i«maan
m a a n - vij» , « « - ~ - ^ — " ^ ^ ..
Vlaarose
liberalen
zijn
v
a
n
'
d
e
Walen
99ussche a a n « o m d a t wij t o t e e n
««naam getroffen worden wanneer [dichter zouden genaderd zijn
nadelfcn.
' '
t^ -i
klein volk behoren, slaifen wij o n s [ e n Brasscleiars.

DE VLAAMSE DAG
De beste rede 09 « e VJaarase Dag
was die van Achiel Mwföctic, Toowitter van het Venneylenlwnds. De keer
MMSSche, een deer e n d««r eeiIJjk
en
oprecht
man,
««fc m
«ij"
vergiisJngen wees, op onze ai-hterfcland afe volh smds de X V l e eeuw e n
ouae vpedergebaerte int eigen kracht
i-ra de X l X e en XXc eenw door schatti-n van enefg>e ï « » d e r bedenken nUgestort in »n»e Vlaamse strijd.
« Herinner u «nze tegenspoed en
al onze beproevingen sedert de XVle
eeuw, toen ineens ® M « vreselijke v»l
begon, en hoe dit arm* kleine volk
hier, afhterWeef in de 19de eeow, verlaten, hwftgeïig, wtgeimt, vei&tompt.
En hoe dan, van mt de o n é e i s t e l a gen van dït vo!k, van onder zijn arbeiders, iiJn boete», l i j n kltciiie b o t gers d* Mannen «*in opgestaan :
Hendrik Conscience, Ginido Gezeirc,
Peter Benoït, Edward Anseele, t i e n tallen anderen, die dit volk een n i e u we toekomst hebben geopend.
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Wat de lezers van
Indrukken uit het
Parlementair Halfrond «De Sfiiodlaif ^
Sedert ous vorig nunDuer tot op
'het ogevblik waarop xve dit artikel
schrijven zijn er maar een paar vergaderingen
van het palement
geweest, maar daarbij alvast een van
de meest spannende en sentationele
'die er ooit plaats gehad hebben
De regeringsverklaring
van de
•heer Eyskens verd eerst in de Kamer besproken. De "a'oordvoerders
der verschillende partijen
kit'amen
aan het woord : zij spraken allen
Fi'ans en uitsluitend Fi<ins, behalve
natuurlijk de ivoordvoerder van de
,Volksunie. Namens de B.S.P.
sprak
Max Buset;
namens de liberale'k
Charles Janssens; namens de C.J .
P. du Bus de Warnajfe.
Niemand
'van hen zei ook maar een halj woord
over de Vlaamse ploblemen oj de
repressieproblemen.
De
Vlaamse
C.V.P.ers,
die Vlaanderen
weer
eens gaan redden volgens De Standaard en CS., zwegen in alle talen :
verbod hun mond open te doen.
De liberale
volksvertegenwoordi-^er Hilaire Lahaye,
die in zijn
eigen naam sprak, sprak in het Nederlands.
Daarentegen
zou
1'an
'Glabbeke,
's anderdaags,
Frans
spreken.

niet mogen weten

sedertdien reeds enkele
initiatieven
genomen : in de kamer
iverden
wetsontwerpen
aanhandig
gemaakt
Wat de lezers van « De Standaard »
betreffende de verhoging der penniet mogen weten is dat, nadat de
sioenen en de uitbreiding van het woordvoerder van de , CV.P.-kamervr-ijwilligerschap in het leger
groep bij de behandeling van de regeringsverklaring uitsluitend Frans
Het zou de bedoeling van de re- gesproken had, thans ook de woordgering zijn in de senaat een paar voerder van de C.V.P.-senaatsgrosp,
meer delikate wetsontwerpen
neer na een paar zinnen in gfbxekkig xsete leggen, o.m. betreffende de ze- derlands, uitsluitend Frans gesproken
heeft. In « De otandaarcj .> werd het
telaanpassing en de
schoolkicestie. voorgesteld alsof senator Pierrg De

I

Ondertussen
dienden de socialisten
reeds een verzoek tot
interpellatie
in met de hoop natuurlijk de regering toch maar ten val te ktmnen
brengen, en dan liefst niet op wetsontwerpen zoals dat over de pensioensverhoging
of strekkend
tot
vermindering
van de
legerdienst.
Deze
interpellatie
heeft
eigenlijk
geen inhoud of geen zin : na de
stemming in de kamer
verklaarde
de heer Eyskens
toe te geven dat
de stemming uitgebracht werd « in
zeer bijzondere voorwaarden » en
dat de regering zou delibereren over
de toestand door deze stemming in
het leven geroepen. De heer Bohr
wenst nu de heer Eyskens te ondei-vragen over de uitslag van deze deliberatie...
Door de ziekte van de
eerste minister moest de interpellatie verdaagd worden: zij zal deze
week,
woensdag,
plaats
hebben.

Smet alleen maar -Nederlands gesproken heeft ! De waarheid is dat ook in
de Senaat alle' woordvoerders der
partijen Frans gesproken hebben, op
die enkele zinnen van De lamet na. Is
het geen schande dat ge^n enkel van
die zgn Vlaamsgezinde C.V.P.-ers
zijn mond durft opendoen? Af en toe,
wanneer het niet belangrijk of niet
gevaarlijk is, krijgen zij van hun bazen ook eens toelating om wat te
zeggen..

j"l"
a {•>•••

Momentopname tijdens de < VLAAMSE DAG
De man met de franse koleire : « Wat ! ze mogen hier binnen zonder m°-r
en ze maken van hunne Jan ! Zij moeten toch met denken, dat ze hier'
thuis zijn, « les boches du i\ord ! ' >
VOOR EN NA DE VERKIEZINGEN

Vóór de verkiezingen vonden een
aantal C.V.P.-kandidaten het nuttig
en wenselijk zich te vertonen op de
vergaderingen ingericht door het
jeugdkomitee voor de Wereldtentoonstelling : daardoor verleenden zij
zich zelf een brevet van vlaamsgeWat de lezers van « De Standaard » zindheid, en dat kon geen kwaad,
ook niet mogen weten is wat Emiel gezien de konkurentie van de VolksHullebroeck op het machtig Vlaams- unie.
Nationaal Zangfeest gezegd heeft tot
Na de verkiezingen is de vlaamszijn volk in zulke treffende en bete- gezindheid van die heren plotsehng
kenisvolle bewoordingen. Dat past in- met vele graden gedaald alsmede hun
voor het ieugdkomitee.
derdaad niet in het kraam van de belangstelling
Op de 11 juli-herdenking ingericht
Vlaamse Standaardpolitiek en dus door het jeugdkomitee te Strombeekgaat men er stilzwijgend aan voorbij Bever op 5 lull waren zij afwezig,
met een vage. nietszeggende om- behalve Mr .Leo Lindemans. Vooral
de afwezigheid van volksvertegenschrijving. Dat noemt men '^ objec- woordiger Verbaanderd. die in de
tieve voorlichting ». Het is goed er aanoalende gemeente Gri'ribergen
nog eens nadrukkelijk op te wijzen woont, wa.s opvallend. Nu dient gedat Verbaande'-d het kin ar predat Mr. Hullebroeck gewezen heeft op zegd
soeeld heeft van tijdens de kiesde noodzaak van •-. meesterschap in strijd enerziids beroep te doen op de
eigen huis ' door zelfbestuur en ook vlaamsgezinden en anderzijds tweehet voorbeeld van Zuid-Afrika voor- talige persoc-ihlke oropaganda te
voeren om de fran<'sorekepden in
gehouden heeft waar het nationalis- onze Vlaamse gemeente in het geme « gouden poorten » geopend heeft vlei te komen.
voor de toekomst van het Zuid-Afrikaanse Volk
AANGEHOUDEN ?

II

SLECHTE VERLIEZERS
De sociahsten zijn slechte verliezers. Zij kunnen het maar met verkroppen dat Achille geen eerste minister ineer is en dat zij hun sektaire
politiek niet kunnen voortzetten.
Daarbij zi1n zij koppig en aiet bereid
de lessen te trekken uit de oogedane
ervaring. Denken zij werkelijk dat
het nog zin of nut heeft te protesteren bit de passages over de zetelaanpassing en de reuressie in de
regeringsverklaring ?

Is het door die aouain'? a a " te
nemen dat zii denken in Vlaanderen
door te breken ? Heeft het aa'ital
voorkeurstemmen behaald door Fernand Demnnv en Jos Van Evnde. die
De woordvoerder
van de Volkstwee schriivelaars die met een i r c i unie, die woensdag nainiddag aan
viek op hun neus lonen, dan niet bewezen dat het resistentialisme elechet woord kwam,
werd met veel
toraal gezien niet rendeert •> Wat -^ou
men
aandacht beluisterd, zowel op de re- Over 't algemeen veronderstelt
dat groepje onverzoenbare weerstanders van Waak en sluit v nog te begeringsbanken
als op de banken der dat de liberalen, die vreemd zijn aan
tekenen hebben indien het niet gezich
oppositie. Klaarblijkelijk
was men dit verzoek tot interpellatie,
steund werd door de socialist'<;che
pers ? En wat is er gemeen a'^ • de
nieuwsgierig
en wilde men
deze zouden onthouden. Met de libe)alen
socialistische traditie (internationajVieuTue figuur wikken en wegen. De weet men echter nooit..
lisme, anti-milltarisme. enz...) en het
enggeestige oatriotardisme dat altiid
heer Eyskens zou 's
anderendaags
het monopolie geweest is van de
'in hoffelijke bewoordingen
antwoorblauwsel-venten en de Libre P^lo-inneToen Mr. Van der Eist op bewuste lezers ? Wanneer komen in de B.??.P.
den op zijn tussenkomst en een vrij
6
juli *s avonds het groot Auditorium de verstandige mensen eens aan h e t „ M f
belangrijke
verklaring
afleggen,
Wat de lezers van De Standaard op de Wereldtentoonstelling binnen- woord ?
waaraan men hem nog wel ee%is zal
ook niet mogen vernemen is dat de kwam om de uitvoering bij te wonen
. i\
- ^ ^ •^m^burgemeester van Antwerpen, Lode van '< De Schelde ' werd hij met vet- VLAANDEREN EERST '.
hunnen
herinneren.
Craeybeckx. op de 11 juli-herdenking wondering begroet : « Wij dachten
Amper enkele weken na de verkie-j nOnn
ingericht door de Stad Antwerpen, dat gij aangehouden waart f. « Men
De woensdagavond
was de toezingen hield de Volksunie in Ant-' '
Mr. Van dei Eist heeft in de
een
belangwekkende
redevoering
gestand verward
en onzeker.
Wat
heett ons gezegd dat gij bij het Frans werperf reeds een troepenschouw'.
Kamer de kwestie van de nahouden heeft over de ekonomische
paviljoen
door de politie aangehou- Het gold geen bijeenkomst van opzouden de liberalen doen ? Nietionale apparentering te berdp
achterstand van het Vlaamge land.
gevorderde troeoen. maar van troemand wist het, en zij zelf blijkbaar
gebracht
Vlaamsgezindheid is immers een den werd >. enz.. Men was er blijk- pen, die in volle verlofperiode vrijbaar weer eens vlug bij geweest om willig een voormiddag opofferden om
ook nog niet. Er werd druk overDe nationale apparenterin* zou C.V.P.-monopolie. Buiten de C.V.P.-ers valse berichten te verspreiden en d e ; a a n hun koomannen te tonen diit ze
kan
of
mag
niemand
vlaamsgezind
leg gepleegd en
beraadslaagd.
een rechtvaardige zaak zijn en zou
aandacht af te leiden van eigen ver _, de strijd verder zullen zetten. Wie
^^„mi K ,1 xt TT
j
TT,i 4.|i" Antwerpen was. heeft door zijn
in de lijn liggen van een konsekwente zijn of bezorgd over de Vlaamse no- „„t,
De donderdag kzvam, na een zeer demokratie. Een bijkomend voordeel den. Maar welke C.V.P.-burgemees- antwoordelijkheid Mr. Van der Eist [aanwezigheid willeT herhalen dat het
spannende zitting, de
ontknoping. zou zijn dat zij de scherpe tegenstel- ter in het Vlaamse land doet het Lode heeft trouwens geen deelgenomen de leuze " Vlaanderen eersf ' is die
aan de vergadering 's voormiddags, 1 hem leidt. Vlaanderen heeft voor alCraeybeckx na ?
We zullen er hier niet over uitwei- ling links-rechts zou verminderen.
tegen het feit dat het'i^^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ ^^^ politieke macht: deVolledigheidshalve moeten we er als protest
•"
4.,
TT,
..
• .., ^e kan alleen voortspruiten uit eenden,
daar er voldoende over (fe- Al deze argumenten zullen echter aan toevoegen dat lode Craeybeckx ,,,
Vlaam.s-nationale Vlaanderen met j drachtige samenwerking tussen zoniet veel helpen. De C.V.P. en de
schreven werd in de dagbladen.
het woord kwam op deze vee! mogelijk samenwerking
Vlaamse mensen.vereist
Die
B.S.P. zouden enkele van hun op on- niet alleen de (goede) burgemeester aan
van Antwerpen is. maar ook volks- ^ plechtige » vergadering, waarop zgz. eendrachtige
rechtvaardige
wijze
verworven
zetels
van
ieder
Vlaming
tucht
en
uitslui
De C.V.P.ers
en vooral de pre« alle strekkingen van de openbare ting van oersoonlijke voorkeur bedienen af te geven, de C.V.P. aan vertegenwoordiger. In de kamer echmier bleken niet erg
opgetogen. ons. de B.S.P. aan de kommunlsten. ter zwijgt hij voorziclitig over Vlaam- opinie in Vlaanderen - aan het treffende bijkomstigheden en nersonen. De troepenschouw van 13 juli
se noden en het is ondenkbaar dat woord kwamen.
heeft bewezen dat de overbluffende
Een ogenblik zag het er naar uit of Daarom zal er niets van komen. hij diezelfde redevoering in het parmeerderheid van de strildende VlaEyskens heeft trouwens reeds gewag
de heer Eyskens
aarzelde of hij gemaakt van ongrondwettelijkheid. If-m^nt Z'ju uitsure^en W'.t heel wat OAI TE LACHEN.
mingen tuchtvol en eendrachtig ziin
en dat ze zee-- coed beseffen dat dismoediger en verdienstelijker zou
deze meerderheid zou
aanvaarden. Hij wordt tegengesproken
door
In woede ontstoken schreef Jos Van kussies over bijkomstige ounten alzijn. Zoals het ook heel wat ver
leen de tegenoartil, dip 70 machtip
Spinoy. Als de C.V.P. er het geweten
ir • <l
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deze
Vlaamse
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te
spreken
toen
wonden
hoofdartikel
over
de
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land te regeren. Zo werd dan ook sleurd.
Cns hnnFV'-ia"'t e ren. j , ^ , ^ ; ^
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Eyskens een meerderheid haalde
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van
de
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ja.
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Wat zou de nationale apparentering
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we ken- Liberale partij > en « een verrader schouwingen over het verleden zija"***"*"
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Heeft de C.V.P. haar~meerderheid in worden ».
re De Smet,
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0
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1
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te gaan. Verder kwamen tussen in B.S.P.
onze rangen «t's-an. vragen we niet ; .^- ,j
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had hebben voor de senaat C V P . te
Het komische van het geval is ech- wat hebt a\] geduren^ie de ooric' "^'•c^tf.i^A.,
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2
het debat de kommunist
Noël en Kommunisten
stemmen ? Waarom heeft zij, vójr de
-1-1
ter dat er in de rangen van de B.S P. daan ? Wij vragen alleen • w^t kun*" ' { ^ p'
Liberalen
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niet
gezegd
deze
stem10
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baron de Dorlodot. Bij gemis aan
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2
2
een Volksunie gekozene in de senaat Kartel
d't Oif. n*ö^'
eerlijk geweest. Zoals het ook nu land zitten en dat zelfs de directeur snrekingen over het iii''
•werd er door iiiemaiid de aandacht
dat. maar we verwachten ' * '^'^^r^,^ ^
eerlijk zou zijn openlijJc te bekennen van de <- Volksgazet , senator Mol- O
U zün manier zou biidra"''''! tot het ^'•*•
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«
een
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van
het
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gevestigd op de Vlaamse
problemen
dat alleen mejt, de |S^<?Un^j van het
smeden van het wanen dat de be-'>''**^want
hij
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zich
destijds
uit
voor
een
staande antï-vi^^mse ^^afht kan hre-«T svjf,i»,
Door de provinciale senatoren zou Vlaams-nationale, ^'\f).^and^e^',
het federalisme en stemde met de
De regering bekwam in de senaat
de C.V.P. de volstrekte meerderheid linkse meerderheid kan voorkomen Waalse federalisten voor een herzie- ken : POLITIEKE VLAAMSE MACHT,- ,.^„rtf
l^aiuurUjk de meerderheid. Zij heeft in de Senaat behouden.
worden.
ning van de grondwet in die zin :
Kempenaar - Wést'erla '

Zetelverdeling met
Nationale
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HT HET
VII ANTIMILITARISME

HET

VLAAMSE

NATIONALE

ANTIMILITARISME
(Vervolg)
Tegenover het militarisme plaatst
het Vlaams nationalisme de noodzakelijke gezonde geest van landsverdediging. Het weekblad « De
Ploeg » schrijft in 19£ê : « De strijd
tegen het Belgisch militarisme kan
alleen op doelmatige wijze worden
gevoerd door degenen die het wezen
van dat militaiisme goed doorzien
en weten te onderscheiden tussen
de echt militaire geest en de plicht
der burgers om door gemeenschap{pelijk verweer het onafhankelijk be\staan in bescherming te nemen...
[Een nationale partij moet de natioinale verdediging als een heilig beiginsel huldigen en de geest van ver]Zet tegen de vieemde indringer ver'scherpen. Zij mag haar strijd niet
\laten verlammen door in eigen boezem een moreel defaitisme aan te
kweken ».

EN

PACIFISME

tot regeringspartij werd, haar pacifistische gedachte zich stilaan bij
andere idealen in het sociaUstisch
muzeuni voor antikwiteiten gaan
voegen.

Het Vlaams nationalisme zou, in
volle samenwerking met de nationaal denkende Vlaamse Oud^Strijdersbonden van het V.O.S., een
pacifistische stroming in Vlaanderen houden tot bij het uitbreken van
de tweede wereldoorlog en zou —
HET
VLAAMS
misschien enig feit in de wereldgeschiedenis — de volledige sintese NATIONALISME
VOOR DE
maken tussen nationalisme en tusREDDING
VAN DE
VREDE.
sen antimilitarisme en pacifisme.
Gedurende twintig jaar zullen in
Vlaanderen de kreten weeiklinken :
« Nooit meer oorlog » en « Vloek
aan de oorlog », zowel in het
V.O.S. als in de Frontpartij, zowel
in het V.N.V. als op de IJzerbedevaarten.

Dat standpunt zal het Vlaams natiotialisme steeds Jiandhaven. Wanneer het op zijn programma schrijft
de vermindering en zelfs de afschafHet Kongres van het Vlaamse
fing van de legerdienst, dan stelt
Front
van 1922 vatte zijn pacifishet eveneens als voorwaarde dat een
internationale ^achterlijke regeling tisch programma in een beginselverklaring samen : « Algemene en
zulks mogelijk maakt.
algehele ontwapening; geen akkoorBij de oprichting van het V.N. den met mogendheden die weigeren
V., wordt nogmaals geschreven : te ontwapenen; samenwerking met
Wij staan op het standpunt van het ontwapende mogendheden tot isonationaal zelfverweer » eti wanneer lering der andere; opzegging van
in 1939 de oorlog aan de deur staat, het Frans-Belgisch militair akkoord;
verklaart het Vlaams nationalisme herziening van het traktaat van
'4at het desnoods met de wapens de Versailles; verzaking van alle sankonafhankelijkheid van Vlaanderen ties voorzien bij dit traktaat; terugtegenover Duitsland zal verdedigen. trekking van de bezetting uit het
Rijngebied; oprichting van een werkelijk algemene volkenbond, toegangelijk voor alle mogendheden;
afschaffing van de geheime diplomatie ».

HET

VLA A .'S

NATIONAAL

PACIFISME.
Na de eerste wereldoorlog zou
het traditionele Vlaamse vredesstreven zijn volle uitdrukking vinden in de brede pacifistische stroming die toen over de wereld ging.
Het pacifisme streeft er naar, niet
zich tegen het militarisme te verzetten, maar over de hele wereld een
toestand te scheppen die alle legers
overbodig maakt.
Een oorlog van nooit gekende
omvang had in 1918 de overtuiging
bijgebracht dat ditmaal « de oorlog
4,e oorlog gedood had ». Men waan'de zich opiecht in het begin van een
tijdperk van eeuwige vrede. Een
streven ontstond, o. a. in de Volkenbond uitgedrukt, om de vrede te
haridhaven op grondslag van recht
en rechtvaardigheid door een vrije
samenwerking van alle vrije naties.
Het Protocol van Geneve en Locarno in 1929, de ontwapeningskonferentie van 1932, zouden de
tappunten zijn van dit verlangen
naar vrede.
Op enkele kleine groeperingen
na, zouden twee stromingen in België het pacifistische ideaal verkondigen : het socialisme en het
Vlaams nationalisme. Zo het socialisme het slagwoord « Vrede door
(algehele ontwapening » en het
ifdeaal van « het gebroken geweer »
verspreidde, dan zou, naarmate de
socialistische partij meer en meer

Dat geen gewapeiyl verweer het
eventuele gevaar kan afwenden
noch verhinderen, doch alle militaire voorbereiding dat gevaar integendeel
groter
en
dreigender
maakt » en profetisch voegt het eraan toe : « dat geen oorlog nog zegevierend kart worden
gevoerd,
maar elk land, in de oorlog betrokken, met have en goed, met man
en muis, verloren is — daar zijn
immers in de moderne oorlog geen
overwinnaars
en
overwonnenen
meer.., »

Het nationale Vlaanderen verwerpt de oorlog als middel tot slechting der internationale geschillen
omwille van zedelijke redenen : de
oorlog is immers niets anders dan
de bevestiging van het recht van
de sterkste; het is een misdaad tegen de mensheid en een oorzaak
van zedelijk verval op alle gebied.
Ook lost in praktijk de oorlog
maar zeer weinig of niets op van de
bestaande veten. Trouwens kan in
de huidige wereldstruktuur de veiligheid der kleine staten niet meer
verzekerd worden door militaire
middelen.
Het nationalisme oordeelt dat een
werkelijke oprechte houding van
alle staten het welslagen van de aktie van de Volkenbond kan mogelijk maken en kan leiden tot de vestiging van een nieuwe internationale
moraal, op basis van de verzoening
en het scheids gerecht. Het meent
dat alle staten, — ook België —,
moeten overgaan tot algehele ontwapening, maar het legt niet minder nadruk op de allernoodzakelijke
« zedelijke ontwapening ».

Vanaf 1933 wordt duidelijk dat
de oorlog nog niet uit de gedachten
der volkeren is verdwenen. Het
oorlogsgevaar
groeit
opnieuw.
Duitsland herwapent, Italië valt
Etiopië binnen, fascisme en kommunisme staan tegenover mekaar in
het brandende Spanje. De tijden
zijn niet meer geschikt voor een integraal pacifisme. Toch zal het
Vlaams nationalisme al zijn krachten aanwenden tot het laatste o(^enblik om de oorlog te weren of om
hem in de mate van het mogelijke
te beperken, zodat het in 1938 in
alle oprechtheid kon zeggen : « Intussen bidden wij God opdat hij
ons den vrede schenke, waarvoor
wij alles gedaan hebben wat menselijk mogelijk is ».
Wanneer in 1933 de onrust terug over de wereld neerdaalt, blijft
het nationale Vlaanderen onwankelbaar zijn vredesideaal verkondigen.
Het blad der Vlaanmse Oud-Strijders schrijft : (( Ons leger,'Ons vredesleger groeit in Vlaanderen l En
wij, volk van Vlaanderen, wij luiken de hand aan alle volken, wij
willen liefde en geen haat, wij willen
leven en vrede, geen oorlog ».
In de volgende jaren zullen het
V.O.S. en het V.N.V. hand in
hand een sistematische vredesaktie
voeren. Niet een houding van morele lafheid prijzen zij aan, want ook
zij verklaren zich bereid desnoods
de onafhankelijkheid van Vlaanderen te verdedigen. Zij verzetten zich
echter met alle kracht en tot het
laatste toe tegen de oorlog, eenvoudig omwille van de oneindige rampspoed die hij met zich zou brengen,
ook voor de overwinnaars. Daarom moeten alle kansen benut worden voor de redding van de vrede.
Het V.N.V. verklaart in 1937 in
het Parlement dat het zich tegen iedere vreemde inval zal verdedigen,
maar voegt eraan toe : (( Dergelijke
opvatting heeft niets te stellen met
militarisme. Wij zijn en blijven antimilitaristen, zelfs wanneer wij ons
te weer stellen tegen een vijand.

Wij aanzien de oorlog als een zeer
grote ramp en een zeer groot
kwaad. Wij verafschuwen hem en
zullen alle doelmatige middelen gebruiken om hem van ons af te weIn een manifest zal het V.O.S. ren ».
zijn mening uitdrukken »( dat het
tijd wordt dat Staten en regeringen
Tot in 1936 blijft het Vlaams nagaan beschaafd genoeg worden om tionalisme ijveren voor een internaaan ruw geweld, aan massamoord tionale overeenkomst tussen de stavan onschuldige burgers te verzaken ten, die de vrede zou kunnen handen het Recht te huldigen, zoals alle haven. Zelfs met die staten wiens
mensen, zelfs de meest primitieve, machiwellust di^idelijk blijkt, moet
het Recht erkennen en huldigen en getracht iaorden op grondslag van
door hun maatschappelijke organi- verzoening ^fin^n^ed^rzijds vertrouzatie trachten te handhaven...
wen tot eek veitwelijk t'e komen.

NATIONALISME

Wanneer vanaf 1937 duidelijk
blijkt dat iedere toenadering tussen
de grootmogendheden definitief is
uitgesloten, blijft het nationalisme
zich in al de mate van het mogelijke
verzetten tegen het uitbreken van
een oorlog en bereidt er zich op
voor hem tot het minste kwaad te
helpen beperken, zo hij toch moest
losbarsten. De gedachte van het
u Burgerlijk verweer » wordt uitgeVin.

— DE BUITENLANDSE
VLAAMS

sproken, waardoor, in geval hei
land toch ooit onder de voet zou
worden gelopen, een maximum aan
verweer kan worden geboden mei
niet geweldadige metodes. Door
zich voorstander te verklaren van
een neutraliteitspolitiek voor Vlaanderen en België, tracht het Vlaams
nationalisme de oorlog te beperken
en tezelfdertijd het lard tot het uiterste er voor te behoeden.
POLITIEK

VAN

HET

NATIONALISME

De Vlaams nationale strijd is er nauw aan Frankrijk wordt verbonin hoofdzaak steeds op gericht ge- den, acht het Vlaams nationalisme
weest op het binnenlands terrein vooral de geest van toenadering gezelfbeschikkingsrecht
voor Vlaan- vaarlijk waarvan het akkoord de uit'
deren te veroveren. Dit was de al- drukking is. Praktisch heeft zidke
lereerste noodzaak. De aandacht toenadering tussen een grootmacht
die aan de binnenlandse vraagstuk- en een kleine staat er steeds toe geken werd besteed, heeft soms wel leid dat de kleine staat politiek en
de belangstelling binnen het Vlaams kultureel tot een satelliet van de
nationalisme in zekere mate afge- grootmogendheid wordt. Voor de
leid "Van de eigenlijke buitenlandse Vlaamse volks gemeenschap zal dit
politiek en ligt ook wel aan de oor- slechts noodlottig zijn. Maar niet
sprong van enkele minder juiste minder verzet het nationale Vlaaritoetsen in deze politiek. Toch zal deren zich er tegen dat door het mihet nationalisme in Vlaanderen litair akkoord België meegesleurd
steeds duidelijk zijn houding bepa- wordt in de imperialistische politiek
len ten overstaan van het buiten- van Frankrijk. Het wil niet dat
land, ja, zou zijn buitenlandse poli- Vlaanderen daardoor in een oorlog
tiek zich tot een volledig gesloten zou betrokken worden die voor zijn
geheel uitbreiden, naarmate zijn po- belangen nooit anders dan schadelitieke invloed binnen het land lijk kan zijn.
groeide.
Gedurende zestien jaar zal in
Vlaanderen
het verzet tegen het
De houding van het Vlaams naFrans-Belgisch
militair akkoord ontionalisme werd steeds bepaald door
onderbroken
en
in steeds hoger
een realistische kijk op het gezonde
tempo
gevoerd
worden.
In 1930
nationale belang van Vlaanderen in
klinkt
het
:
«
Wij
vechten
voor
zijn verhouding tot het buitenland
en kon dus ook niet anders dan Vlaanderen, nooit voor Franco-Belgrondig verschillen van de buiten- gië )) en later zal nog verklaard worlandse politiek gevoerd door de Bel- den :« Wij hebben twintig jaar lang
gische staat. Te weinig werd er tot de Belgische vassaliteit aan Franknog toe op gewezen op welke in- rijk, die meteen oók de Vlaamgrijpende wijze de buitenlandse pc- se bezegelde en ons bloed als onderlitiek van het Vlaams nationalisme pand wilde stellen voor de Franse
er in geslaagd is die van de Bel- belangen' onverpoosd aangeklaagd
gische staat diepgaand te beïnvloe- en hardnekkig bestreden ».
den en in sommige van haar aspekWanneer van 1935 af de oorlog
ten om te buigen in de zin van het
over
Europa begint te dreigen, weiVlaams belang.
gert het Vlaams nationalisme zich
door het Frans-Belgisch militaire
FRANKRIJK.
bondgenootschap in het krijgsgeFrankrijk was sedert eeuwen de beuren te laten meeslepen. Nieuw
erfvijand van Vlaanderen. De drang Vlaanderen schrijft : (( Het zou onvan Frankrijk naar uitbreiding had zinnig zijn te beweren dat België
sinds het ontstaan van de gecentra- zich steeds aan een konflikt zou
liseerde Franse monarchie onder kunnen onttrekken... Maar het is in
Lodewijk XIII vorm gekiegen in 1935 even onzinnig te beweren dat.
het streven naar « Ie pré carré », het in ieder geval en in iedere omnaar « les frontières naturelles » ; standigheid in de toekomst onmogede Rijn in het oosten, de grote ri- lijk zou zijn, zijn neutraliteit te hevieren in het noorden. Sinds Riche- waren. Wat echter wel vaststaat, is
lieu had Frankrijk, verdoken of dat België door het F rans-Belgisch
openlijk, steeds deze veroverings- militair akkoord gebonden, geen de
politiek voorgestaan. In de eerste minste kans heeft aan gelijk welk
jaren van de jonge Belgische staat Europees konflikt, om gelijk welke
was het gevaar van opslorping door motieven ontstaan, te ontS7iappen.
Frankrijk niet denkbeeldig en in
1866 zou Napoleon III ernstig En dit is tragisch voor Vlaandeplannen koesteren voor de aanhech- ren... Het militaire akkoord met
ting van België bij Frankrijk. En- Frankrijk echter gunt ons geen
kel de Franse nederlaag van 1870, kans. Als de oorlog komt, hoe dan
waardoor de Franse invloed sterk ook, zijn wij veroordeeld de dood
teruggedrongen werd, zou dat stre- in de muil te lopen ».
ven voor lange jaren de genadeslag
Grote betogingen worden door
geven.
het Vlaams nationalisme op touw
gezet. Overal weergalmt in VlaanToen in 1918 Frankrijk als zegederen de kreet : « Los van Frankvierende natie uit de oorlog kwam,
rijk ». Na de verkiezingen van 1936
bestond het gevaar dat het opnieuw
die voor het nationalisme een groot
een sterke aantrekkingskracht zou
sukses ^vorden, zal koning Leopold
uitoefenen op zijn noordelijke geIII het Frans-Belgisch militair akbuur en hem in een zekere mate binkoord opzeggen. Het is echter meer
nen zijn politiek machtsbereik zou
dan de opzegging van een akkoord,
meeslepen. Wanneer dan op 7 sephet is het teke i van een groeiende
tember 1920 tussen België en
Vlaamse macht die de Belgische ^
Frankrijk een defensief militair
staat heeft gedwongen een weg in I
bondgenootschap wordt gesloten,
te slaan die aan het belang van <
zal Vlaanderen er zich vanaf de eerVlaanderen beantwoordde.
' ;
ste dag tegen verzetten. Naast het
feit dat door deze alliantie België (Vervolg in het volgend nummer)' [
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"W%J ïmsg:n diep het lioold •voor de
nagedachtenis vpn een lieili? priester
en étiev ovcivigó VJaning, Z.E.H. l \ o
Jn groter aantal nog: dan vo»ig j a a i
Cornel'=:. Hij was een vrie.id van
'trok Limburg n a a r onze grote volksLoiïewi.it Dosfel cïi bleef de idealen
vergadering van 13 juli en naar het
van zihi jfusd Irouvj. Om zJln "Vlü- ^^^^ ^i^va v»n Frnest Claes, pJs SCHAARBEEltf ivi
' i V j>- vj^ i'^-ri»_
MEISË
Vlaams Nationaal Zangfeest.
min^-2.ïin v.erd bJ> jernedcyd en ciri^tJirne Van Reeth, leidster van de
De vangarmen van de franskiljonse
De verkiezijTgen zijn n e s met lang
Uit Maaseik, Neeroeteren. Lanaken,
ach«eniit?-este*ö : mj die het ve? had lyanq-trag va» bet long-Davidsfonös,
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Borms, als Juliaan 'vergadering. Een sterk bestuur werd gekerfd door met de verfkwast alle basssen terwijl ook tientallen persafranstalige opschriften te doen ver- nenwagens de tocM ondernamen.
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?wt IS oerfecdi»^ veel woorden te
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tot Frank Joris, Berken 46, Ge>de Volksunie nog aan^ienlijlf te ver- direct alles tweetalig te willen heb- zich
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!ben. Zoals een Amerikaan eens zegde lik of tot de plaatselijke propaganihogen.
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Zijn laatste wens was h e t dat ep «•?" iid van het Vlaams verzet, zich begin gemaakt mét 'ëWciaaï'dienst- is er oorspronkelijker in een Vlaamse
zijn ee'-ivowc*ise doodskist de leuze [iioag verheugen ir^ de aanwezigheid betoon (nadeve- bijzonderheden dien- gemeente dan pittige straatnamen,
« Alle"? voor 'Vlasaöei'en - Vlaanderen van het voltalliig schepencollege, de aangaande zullen volgen).
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Te dikwijls vergeten we dat de kieI De uilslag va» de verkiezingen i het ontstaan van de Volksunie was de
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Een hartelijik proficiat aan onze medemens, meer nog dan wij zelf, ivooruitzichten door elkaar gooien.
E grondslag en veorwaarde is voor = die t h a n s (Hider de Vlaamsgezinden olakkers, die aan de ingang van zijn tijd beleeft. We moeten daar
Wij bernjpeii n. Jules Deconinck,
I êe stevigbeid van dte politieke f heerst. De dnik is aeer hoog en voor- Tento 58 onze aanplakbrief : «Vla- rekening met houden. Het aanpas- dat gij ontgoocheld zi,1t, maar wij
een versteviging en intgroeien ming waar blijft uw vlag > hebben singsvermogen speelt een beduidende weten wat onze voorzitter Van dfr
I parfijea. Elke bewHste Vlaming f swTt
in de dïe?>te van ooae partli. Velen aangebracht een hartehjk piofieiat diegenen te behoren die tevreden zijn Eist doet en hij geniet tms voile verI heeft lot pHcbt de Vfaamse s«- 1 die tot heden schuchter emze werking ocii aan de VtrfksuniepropagandiEten, de H. Kerk. — eeuwen bestaande en trouwen.
f ciale evsanisaties te steaiien. i hebben gevolgd en nog niet openlijk &e zo vinnig en gepast reageerden toeh nog jong —. Onze m e t h o d e s
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f van het ACW Ieren keniiem. 1 jdin^ van on?e werkinsr. Zuid-Afrika is deze domme man troftwens, * e de massa te bereiken. Want kennen
I Haar B|(blad HET VOLK spow- f ; bc wee'? osis dat de aanhGoder wint r aanleiding gaf tot de spontane kreet: ze nu de Volksunie als dusdanig, dan
« Kaar het Frans paTiljoen -n, waar stellen we ook vast dat het zich beI de dageRjks op de Vlaams-na- | wij hawden vel tef wij oak winnen j daarna
inderdaad zeer vele A^amin- perkt tot de kennis alleen van het
I tionali&len ei» vaerde ee« ware §
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I woord zijn indien de Vlaamse | GULltENSPORENVIERING
aan de Vlaamse dame, één onzer k a n - vermoeden. Die onbekendheid maakt
Niettegenstaande de maand juli ft.^ ' dïdaten' b ï r d T jJm'^te'Terïieziir^n, dat een groot gedeelte van de massa
I nationalisten nog langer IIBH i
jaar gevuld is met zovele Vlaamse ' die
" "haar talenkennis
- nuttig gelHTïikte vijandig, zoniet weigerachtig tegen- NOG VERKIEZINGSVARIA
^ steun zouden verlenen aan = feesten
en gebeurtenissen, namen om aan weetgierige vreemdelingen over
mis staat. Daaraan moeten we,
I kleursindikaten en -ziekenkas- i toch vele duizenden deel aan de — waaronder n a a r het schijnt MikoNaar wij thans uit goede bron vei nu er nog tijd genoeg rest, verhelI sen die hen, bij de geringste ge- | g r o o t s e Guldensporenviering in jan f — uit te leggen «waaroBr» ge- pen. We moeten naar het Volk, we nemen, zijn de Wevelgemse C.V.IP_
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s der Eist deugd gedaan hebtoen zijn legde ze met brio uit dat het een moeten de massa beroeren. Het zal
onze gewezen lijstaanvoerder,
i
DAAROM GELDT ENKEL - propagandisten zo talrijk aanwezig schande was dat tienduizenden in dit geen gemakkelijke opgave zijn, het van
is misschien ook ons noodlot niet tot om te laten ver,schijnen op een strooite
hebben
gezien.
Met
ontroering
i KOG EEN ORDEWOORD : EL- 1
land nog de gevolgen moesten öra- diegenen te behoren die tevreden zijn brief met als onderschrift •< Hier hebt
behiisterden dezen de Heer Burge,- gen van een onverbiddehjke en met
|.KE
BEWUSTE
VLAMING 1 meester
een muilezelrol te vervullen. U de aanstichter der woelingen m
Soens, toen hij, wijzende
tegea öe Vlamingen gerichte Maar willen we werkelijk de Vlaamse St Salvator Kathhcdraal te Brugge J>.
I SLUIT AAN BIJ DE VLAAMSE = naar het terrein van Tento 58, ver- meestal
represae. Toen een patriot h a a r heropstanding bewerken, dan kunnen Maar waarom hebben zij zich niet
I ZIEKENKAS. Als honderden het | klaarde dat 70 % van het vuil, zwaar meende te moeten onderbreken met we geen enkele moeilijkheid vluch- rechtstreeks tot onze vriend gewend?
gevaarhjk werk gedaan werd door de vraag : tVous avez sans doute
I vandaag nog doen staan WIJ = en
Het Volk moet een juist begrip Zij zouden van hem een zeer mooie
Vlamingen, maar dat zij er maar aussi eollaborê avec les ABemands s ten.
over politiek krijgen .PoKticke wi- foto bekomen hebben, genomen ter
g Diorgen met duBendeiii.
30 % vaa de gemakkelijke en vetbe- haalde ze triomfantehjk haar weer- rijpheid
laat de profiteurs onver- gelegenheid van het officieel bezoek*
~"'"""""
'
iiiitiiiiimiiinniiniiiiniiiiiiiiiiiiiimC taalde postjes hadden gekregen.
standerskaart bo<ven met Iwt verzoek stoord verder boeren, daaraan dient van Zijne Eksellentie aan Wevelgem,
dat de patriot ook de zijne zon
waarop Zijne Doorluchtigheid biij
Corneel Verbaanderd van het n a - getoond hebben. De patriot (tjFpe een einde gemaakt, en daarvoor ook ghmlaehend
om het schone gezin, de
burige Grimbergen was op dit voor Le Soir !)dro«p beschaamd aJ, ter- moet iedere nationaKst ijveren.
zes kinderkes van onze kameraad
de Vlamingen zo belangrijk feest af- wijl sommige omstanders «mtroerd
We zijn nu de tweede faze van (Kis
terwijl hij en zijn vrouw verwezig. Is het omdat de verkiezingen de hand drïikten van dexe kranige bestaan ingetreden. Trekken we de zegent,
heogd
en
trots staan toe te zien.
nu toch achter de rug zijn of is het vrouw en anderen h a a r levendig toe- lessen uit de eerste en dragen we er
omdat hij wel een beetje verlegen juichten.
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niet
meer
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De C.V.P.-ers hebben hun leedver]«? Ooggetuigen meldden namelijk
vergissingen te doen. Rechtdoor gaat maak gehad met het herderlijk schrijTer attentie van hen. die eerder (mze wegt zooder links of rechts af ven Mgr. Deanedt, waaruit ze poliBestaat er wel één vereniging in dat, terwijl zijn kalkers «Stemt
Vlaandieren, die een 11 juli feest in Vlaams* op de Grimbergse stratan Fransman zijn dan goed vaderlander te wijken, hard en overtuigend, we- tieke munt geslagen hebben, maar
mekaar k a a steken, zoals V O ö - (g:hilderden, zijn plakkers «Votez en die alles aanbidden wat int Fkank- tend w a t we wiBm. Alle militanten wij heWien het zeer iwjnlijk gevonP.S.C. » plakten in die Vlaarose ge- 'rijk komt, worden Mer de bescha- z.allen een nog grotere insi>anning den. Doch de K.W.B.-ers zijn niet a l Merksem dat doet ?
meente. Dat verbaast natuurhjk nie- mende woorden aangehaald, uitge- leveren en b e t Iranne bijdragen tot tijd znike enthoesiaste supporters
Zeker, er worden grootser fee^tpn mand, die nagaat wat de C.V.iP. u i t uitgesproken door officiële be- overtuiging van de onmiddellijke om- van onze bisschop geweest. Dat ze
ingericht, met méér velk en méér zet in Brussel (zie Haren en Neder- haald,
wakers van h e t Frans paviljoen : geving, het vormen van nog meer maar eens «De Volksmacht t> herstijl. Maar weet men ergens de echte over-Heembeek !), in
Schaarbeek «T«ea-les.„ ees chiens eoofmie aotts [ k e m s i en afdelingen. We willen de lezen uit de tijd der gemeenteverkie11 juligeest TO dicht te benaderen ? (waar het Nederlands te vnil is om le
faisMïs en Aigérie! a Wij vraten partij verder uitbouwen, want, met zingen, hoe ze toen Mgr. Desmedt
Het kunstfeest van 5 juli was, iir feesten aan te kondigen), in Sint- ,dat er gevaarlijke zotten levtm in alle vereende krachten nu aangepakt, zal bedonderd hebben ©mdat hij het a a n Lamhrechts-Woluwe en zelfs in landen, maar als de FVansen deaken de vcd'gende kiesstrijd gemakkelijker gedurfd had Jules Coussens en de
dit opzicht, zeker een model.
Als niemand minder dan Hans Meisbroek. Ofschoon de H. Vader ons dat ze in België het recht heiBtoen de nog^ gevoerd waarden en zeker gewcm- «Volksbelangen» geluk t e wensen
FJower. aan het kfevier, roet een se- ^rr^Hr'^^l^^v^.'JS^fe-.^ -^ö meerderheid %an ^dit^l^d "Si^ > nen. 2ioals we gisteren waren zullen met hun sukses hij de gemeenteverlektie iHt eigen werk, het feest opent ea de taal van elk volk te bescher- schelden voor honden en dat ze zelfs we ook morgen zijn, een leger van kiezing. Achter het IJzeren Gordijn
t^* -^ ^ * » Gooi, toaeelleider van men^ draagt de C.V.P. buitengewoon het recht hebben aan te ;^orea «an geduchte iniHitanten, m a a r niet meer spreken ze van hersenf&oeling, maai'
h e t pavKïsJonda, gedichten voor-t ijverig bi) tot öe verfransing. Trou- deehiemers aan een gepaste b e t o ö n g zoals in zekere pers vermeld, mifitan- voor het IJzeren Gordijn hebben öe
ten zonder j o l ^ I i n g e n .
tti'aagt van Geaene. Bodenbaeh, Wies' wens hoeveel C.V.P.-ers zweren er niet
K.W.B.-ers uit de C.VJ". wel behoefte
Moens en René öe cnercft ©f vertelt
aan een hersenverfri&sing.
Hon
zee
in .Vlaanderen ?
tjes gestekt
Die uit AVevelgem
Die van Gent

ftiifwtifit

^^:^^^^^ röbre'«'.ür; fi^'iy;^i*T^f S f j u ?
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en
dan
ook
in
het
geheel
niet
beleefSOCIAAL DIEN'STBETOON
den. Een Amerikaan, die dat leven- tekenen dut. noch fiu.i-ci, ie, noch
Elke dinsdag in het lokaal Loielei, J. Van Praetstraat, 19. Brussel
loos schouwspel aanzag zegde • «Is kulturele belangen, J* ze lts de gods"
(Beurs) van 18.r« tot 20.30 uur
that all Brussels can offer ? It is dienst mot m <le ^if< ,n .f, .staan om
houdt onze sociale medewerker ACHïEl VAN MALDEREN
zitdag
painfull and a shame ! » En werke- voor VUandor^,, />.nn>e..|,un t e ^ ^
•ver alle soriale aangelegenheden.
Besri i-ef, .,c- \inL nil»
lijk wat het Brussel van Cooremans m a c h t n e n
KOSTELOZE R.4ADPI,EGÏNGEN over Pehsioienen, Kinderbijslagen,
en Beulemans aan de vreemdelino^en dat zeUbe.stuwT heo; -hur verüe-e le;
Verzekering tegen ziekte en invatiditeit, Fiskale aangelegenheden
jarbood, was magei- oimlijk en een ven zal behoer.^en. dat' hel ^'ul uib
•"f»- f ,',-enz.
.schande voor ons land. Ons verwon- zim met de uUbuitinfe van de Vladert dat niet, want zij die de «Om- mingen in het alRomeen, dat het zal
• * «' 'OOK RAAD-FLEGINGEN PER BRIEF : schrijven aan A. Van Maldemegang » ontwerpen zijn mensen, die
- -ren-, steenweg op Ninove. 354, Anderlecht :
l " ^ ^ ' * ^ te worden als
beho»-e". fat de vertranste, i^ultuur- kolom'"
~ duidelijk het geval uiteenzetten,
Zoiarm
de Vlamingen niet in die
loze b«ji<yci3tisc>ie-'kringen, die nooit
— een zegel van 2,50 fr. bijvoegen voor het antwooi'd
nii'an m sta-n "'in met het mensen- gee.st zullen hnndelen, zowel als
mate*'lal d?t Bri'ssel nog kan b'e- mas<.-ampns, dan als individu, zo
den
een stijlvnile orestat'e te leveren . lang 7 li men ze a'.s r--i-io"rii VQ J^.^^
VLAAMSE SOLIDARITEIT
zelfs meer gehoor te geven aan de
In
Brussel
is de wortel, riie een volk terslalli'^e mensen bchj'ide'^n'
WERKBEURS Vlamingen in haar partij.
met zv,n gesf'hiedema, ziin overleve- 1 Op politiek terrein is er maar een
Deze Vlamingen zouden zonder de
«ÖEKT WERK :
ringen en ziin schoonheid verbindt partii dio dit begr3*)en heeft Sluit
Een Vlas tuinbouwkundige zoekt bedreiging van de Volksunie overal
afgesneden en het is nodig dat d.-' aan bij de Volksunie en laat u niet
in
het
hoekje
mogen
staan
om
er
werk te Antwerpen, Brussel of Leuofficiële
instanties inzien dat het linger tpisleiden door oolitieke volksven. Kan iemand helpen ? Schrij- te zwijgen of te knikken. Nu de Volkshoog
tijd
wordt aan de Brusselse ho- , 'msieid^rs. Kam.eroden die begreoen
unie uit de verkiezingsstrijd gekomen
ren aan het beheer van het blad.
volking
de
kans te bieden om tcru" ' '-'ebt. komt. versterkt onze rangen
is met een onwrikbare kern. nu hebt
m voeling te komen met de Viaam"' "n verhaast bet o-^i^ipHing.snroce.s'
gij en Leo Lindemans de kans om
of Waalse traditie en kuituur. Do van het huidige unitaire België
op tafel te slaan en te vechten voor
figuranten, die in de «Omgegane »
De Goedendag.
WEST.VLAANDEREN
de Vlaamse belangen. Zult gij dat
optraden, waren,een besnottmg van
doen ? Zult gij voor die strijd deshet Brusselse verle'den. v.r wa^ volnoods uw laatste frank uitgeven ?
Gans het blufomhulsel van deze strekt gebrek aan waardiph^'d mn f, EINDELIJK
BOESELARE
Wij hopen het en wij hopen vooral
Door de plaatselijke leiding van De dat ge bij de volgende verkiezin^/n verbroedering is op 6 Juli weggeval- overtuisring en aan geestdrift. Ili-t I het grote, aangrijpende boek
• Volksunie werden onze propagandis- niet zozeer de Vlaamse Jonge V O.S. len en thans staat Moens de Fernig was het pijnlijk produkt van een
met de REPRESSIE als onderten uitgenodigd op een gezellig idealisten van de Volksunie zult be- daar als de grootste ruziestoker van zielloze ontwortelde maatschappij,
werp ! ' I
ons land. Voor het eerst sedert het die ook oo een andere •nnnK-r oijnÉlTondmaal dat, zaterdag 5 juli plaats strijden,
maar
wel
de
linksen
en
de
lijk
tot
uiting
komt
teiv^nc,
.^ipr,.
poogt
bestaan
van
Belgié
werd
aan
gans
de
»ond in de bovenzaal van het Boer- franskiljons uit uw eigen partij.
ONDER DE TOREN
wereld het schrijnend onrecht bloot- de « Brabanconr.e » te zingen
gondisch Gasthof.
Uiirboek
uit het dagboek van
gelegd,
dat
alhier
door
,QQze
machtEen veertigtal aanwezigen, waar- Nieuws uit OVERMAAS.
hebbers geduld wordt. Jjf|es
Soectator.
een terdood veroordeelde door
onder de dames in minderheid waren, De Overmaastoestand :
üadden de uitnodiging aanvaard. — (in telegramstijl)
MARCEL MATTHIJS
Want, de onbeschoftheid'tegenover
Onze onvermoeibare « kopman » de
VERANTWOORDELTJKHEID'=7I\ ?
Een
literair
historisch en raeaons
en
tegenover
de
Nederlanders,
Verfransing vordert. Boycot en
'• heer Viktor Bouckaert en zijn kraselijk dokument van bliivende
het Frans paviljoen Wijk
Nadat een deel vau de C.V.P.-pers,
-fBge vrouw, dokter en mevrouw De- verdachtmaking van iedere werking, waarvan
facetten van het Vlaams
betekenis.
•oidere, Antoon Desimpelaere en me- die schijn heeft te ijveren voor volkse langrijke
probleem.
Het Is feitehjk een bij- « De Standaard » vooraan, gedurende
trouw.
De
Voerstreek
mist
een
tweeifrouw behoorden tot de aanzittenHet
boek dat geschreven MOEST
weken
hun
lezers
opgehitst
hid(»<»n
komstigheid, maar ze heeft het
ijten. — Ook de ieugd had de oproep de pastoor Veltmans.
^ worden en waar elke, door de
Vlaamse
volk
de
gelegenheid
gebotegen
de
vreemde
paviljoenen
op
de
Oink beantwoord.
Meerderheid van bevolking onderom rond die schandelijke verne- Wereldtentoonstelling waar onze taal I repressie getroffene en iedere
Een korte maar fi.in-ge'"oedeUjke gaat zwijgzaam, onbegrijpend, vrees- den
dering zowel de lauwen als de voor^ rechtgeaarde Vlaming reeds jatafelrede van de heer Bouckaert achtig en sceptisch tegenover Vlaan- zichtigen
samen te brengen tot één niet geëerbiedigd wordt, in de eerste
bracht er onmiddellijk de passende deren
plaats het paviljoen van Frankrijk, <(j ren met hoop naar uitziet
spontaan
protest.
Het
was
Inderdaad
stemming in. Enkele orettige herinGevolg: toenemende misvorming
Verschijnt einde luli op een betussen die betogers niet zodat een klein kind kon voorzien en
oeringen uit de voorbije verkiezings- en franskiljonse pretentie (holle va- verheugend
alleen
tientallen
rode
Valken
in
uniperkte
oplage Het werk, 350 blz ,
voorspellen
dat
er
op
6
juli
incidenkampagne werden bovengehaald en ten) babelse taaiverwarring, kultuurmaar ook deftige en voorzichzal
niet
in de boekhandel verdaaruit bleek andermaal dat de geest loosheid. Duizende bals en geen kul- form,
ten
zouden
plaats
hebben,
dreven
deze
tiere Laatste-Nieuwslezers te horen
van Tijl ook in ons arrondissement tuurf eesten.
krijgbaar
zijn. Wie zich het bemeeroepen : « Ne-der-lands ! » Is het kranten het zover « verontwaardigd »
BT'T steeds niet dood is en wel nooit
zit er van wenst te verzek3ren
misschien
de
pakkende
aanplakbrief
deze
incidenten
af
te
keuren
en
te
En
onze
strijd
?
Vroegere
strijders
je:-%*'tn zal.
over de Expo. die Volksuniepropaganstort nu reeds 115 fr op P C R .
,',, ^sn oproeo tot volharding en door- voor volkse trouw durven niet meer disten aan de ingang van de tentoon- betreuren. Incidenten waarvoor zij In
4367 52 van Marcel Matthys,
ijre^ting werd tot de Aanwezigen ge- roeren: handvol getrouwen staan stelling hadden aangebracht, die de eerste plaats verantwoordelijk zijn,
machteloos, zo Vlaanderen niet helpt.
, nicht en luide toegejuicht.
Oedelem.
duizenden Vlamingen de ogen heeft want zij hebben de feiten aangeNa tafel voerden de jonge e,n Vlaam.se beïnvloeding.
geopend ? We ho0en van ja, want klaagd en onze mensen opgehitst.
•',',Y,'^-4!
'»oudere» heren de dames ten dans...
Ons kampeerterrein van öt Mar- het wordt inderdaad •ti.jd dat de Vla'm omgekeerd. De gezelligheid duurde tens Voeren trekt dit jaar allerlei mingen samen eens duchtig van zich Deze feiten mochten aangeklaagd ZELFBESCHIKKINGSRECHT OF
t o t in de vroege uurtjes en er was groepen aan. Zij aanvaarden onder afbijten. En zij die schreven dat de worden, de incidenten «ijn zeer goed
^ « e m e e n protest toen het uur van hun kamoperiode, genoemde beïn- relletjes van 6 juli te betreuren ziin verklaarbaar, maar wat wij niet kun- ZELFBESCHÏKKINGSPLÏCHT ?
Zo luidt de titel van de br'oct^ure
teheiden sloeg.
vloeding in Overmaas ter harte te zouden best hun klok gelijk zetten
k -Een bijzondere vermelding verdient nemen. Zij doen beroep op U, om op met de klok van de Vlaamse jeugd, nen «aanvaarden» noch «verklaren» 1958, uitgegeven te Antwerpen, door
)g de s,ymDathieke mevrouw Van één van volgende data naar Over- die wel dankbaar is dat ze in het dat is de laffe in dubbelzinnige hou- het « Berten Fermont Herdenking.sontergem die zich ontpoote als een maas te komen, n a a r hierna ver- Nederlands mag studeren nu. maar ding van die kranten. Liefst van al komitee » ^ B F H C . ) De ondertitel
tzonderlijke opera-zangeres, en de noemde plaatsen of onderstaand die ook eist dat ze na die studies niet zouden ze nog de verantwoordelijk- wijst op « Een nieuwe Krachtbron in
aanwezigen vergastte op énkele num- adres om ons en onze kampeerders zou kapotlopen tegen die vervloekte heid in onze schoenen geschoven de Vlaamse Ontvoogdmgstrijd »"' '
Bnertjes uit haar rijk repertorium.
aan te moedigen in dat Vlaams apos- sociale taaimuur. De' jeugd heeft op
In •de verantwoording zegt het
Door allen werd de wens geopperd tolaat. De Overmazers die reeds te 6 juh de macht in "handen genomen; hebben. Wanneer wij verantwoorde- <
' B.F.H.C. », dat zijn eerste taak imlijkheid
op
ons
nemen
dan
spelen
we
SBoedie weer eens bijeen te komen. veel Waalse rotte kost verorberden, ze weet dat enke! sthid en durf aan
mers is, zoals zijn naam het aangeeft,
Vfe zullen het doen !
A. D.
hebben nood aan gezond vlaams Vlaanderen die gedeeltelijke rechten geen verstoppertje, dan komen we zorg te dragen voor de nagedacbteoLs
bezorgde, welke zij thans geniet, maar daar openlijk voor uit.
voedsel.
van de Vlaamse idealist Berten Ferze wil verder : ze ei?t haar volledige
mont. Ook deze laatste trouwens as
— Zaterdag 9 oogst: om 20u, op on- rechten op.
• 'Bezoekt « Huize Twee Eiken »
aan vele jongeren in Vlaanderen ten
derstaand adres « Kempische avond »
mxQ I
hoogste bij name bekend; weinigen
te Guigoven
HONDERD JAAR TEN ACHTER
door K.S.A.Loenhout en... opening
Rode valken, Kajötlers. Volksunieder ouderen herinneren zich precies
tangs grote weg Hasselt-Tongevan onze vlaamse kermis, (van 9 tot longeren. Boerenfronters, MiddenVele Vlamingen maken zich soms de toedracht der zaken, waarbii hij
ren.
en met 16 oogst)
standers, allen moeten ze zich vereni- kwaad als de Walen hen in het gelaat zijn leven offerde voor zijp, ideaal.
— Vrijdag 15 oogst: vanaf 14u.; op gen om deze keer de laatste over- slingeren dat ze op politiek gebied Men weet allicht, d^t hij een « dienstDierenpark - Kinderspelen.
zelfde adres « ZOMERFEEST » en na winning, maar ook de voornaamste 100 jaar achterstand hebben op de weigeraar i geweest is, en d^t wpord
20u. « KNALAVOND» door de voor- te behalen : het recht om. na in het Walen, en ze overdenken niet dat er heeft in ons land nog steeds een letrekkers van &t Paulusse minarie Nederlands te hebben gestudeerd, in al te veel waarheid in deze woorden lijke klank, al is er dan momenteel
JBJN LAATSTE FRANK !
(Drongen) Deze groep zal van 10 tot Belgié even ver te geraken met juist schuilt. Ze gaan jaarlijks zien naar een eindje wet in de maak, waarmee
IBER OVERWEGING AAN
16
oogst in de verschillende Voerdor- dezelfde inspanningen als zij. die in de opvoering van Tijl Uilenspiegel, en België — eindelijk — het voorbeeld
CX)RNEEL VERBAANDERD
het Frans studeerden. Vlaanderen ze wanen zich Tijl zelf terwijl ze och zal volgen van de meest beschaafde
nen avondfeesten geven
arme veel beter op Lamme gelijken landen, waar sinds tientallen Jaren
« Het is goed in 't eigen hart te kij- Hetzelfde gebeurt van 18 tot 30 oogst eist volledige rechten !
in hun dagelijks doen. Ze roepen en de
ken
dank zH de Voortrekkers ( De Rots .>
gewetensbezwaren tegen militaire
Rode Valk ^ Merelbeke schreeuwen als ze met honderden dienst
I» 's Avonds voor het slapengaan
van Gent.
wettelijk erkend zijn ». '
samen
zijn
«Vlaanderen
eerst»
en
» Of men van de ochtend tot de
Wij
bevelen
de lezing van deze broze
hebben
niet
eens
de
betekenis
er
Meer
kampeerders
zijn
welkom.
Dat
DRIE
FEESTEN
avond
ze schrijven naar Camping, Veurj 191
van begrepen. De uitslagen van de chure ten zeerste aan. De hoofdstuk» Geen enkel mens heeft zeer ge- bint-Martens Voeren
Op 6 juli had de Vlaamse dag verkiezingen hebben dit klaar en dui- ken : Een vergeten voorbeeld —
, daan. »
(Alice NAHON.)
Ieders bezoek wordt deze zomer plaats. Het was een produkt van delijk bewezen. Wat verstaan ze dan Vlaanderens teleurgang .. en Toedoor Vlaanderen eerst ? Deze woor- komst — Volk en Natie — Zelfbeofficiële inspanningen.
In januari 1958 schreef kadinaal verwacht.
den betekenen toch-^dat er geen en- h i k k i n g . Recht of Plicht ? —-l*leu--^i
Ottaviani in « Il quotidiano » volgenOp 13 juli kreeg Örussel zijn Om- kel, maar dan ook geen enkel prin- ^we
— Hoe aaa*a**eoi-'-^
de zin : « Sommigen, door de katomegang. Het was het produkt van ciepe boven gaat, dat er niets ter —, Mogelijkheden
zullen boeien en tot nadenken
Ueken verkozen om in het openbaar
«DIE F R E I W I L L I G E N »
het verfranste Brussel.
wereld kan of mag bestaan dat het stemmen.
leven de kristelijke beginselen ingang
Idee en offergang van de
Op 13 Juli zongen de Vlamingen zelfbeschikkingsrecht van Vlaanderen
De brochure (28 blz) is verkrijg-^
té doen vinden, ontpoppen zich dikEuropese
SS-VRIJWILLIGERS
in Antwerpen. Het was een feest, ge- in de weg staat. Voor de oprechte baar bij het B.F.H C, Groenplaats, 9,
wijls als meer aan hun eigen ambisproten uit de volkse, Vlaamse geest. Vlaming moet Vlaanderen Eerst be- Antwerpen (AP.N.).
360 biz. — rijk geïUustcxserd
ties en loopbaan houdende dan aan
bet verwezenlijken van een betere
2 52 fr.
Vanuit kultureel oogpunt zou aan
üpor de Kerk gewenste wereld ».
het eerste feest 10, aan" het tweede
door Felix STEINER
.Die woorden, Corneel. zoudt gij
2 en aan het derde minstens 18 pun•« 's avonds bij het slapengaan » ook
ten op 20 moeten toegekend worden.
Bij voorintekening voor
eens moeten overwegen, want we |
Het eerste werd uitgezonden door
l»ebben gedurende de verkiezings3 Oogst slechts 210 fr.
radio en televisie; het tweede waarstrijd, de indruk opgedaan dat gij
schijnlijk ook, terwijl het derde
niet goed weet welk vlees de C V P .
slechts vermeld werd als ware het
tn haar kuip heeft.
Boekhandel
ergens een kermiskoers geweest.
In uw ijver om deze partij aan het
VAN BOGHOUT - LOGIER
Het is om met de kop tegen de
bewind te krijgen hebt gij gezworen
Jordaenskaai 3, Antwerpen
muur te lopen, als men zoiets vastöat gij zelfs uw laatste frank zoudi
stelt, want als er in ons land iets
P.C.R. 42,93.87
uitgeven om de Volksunie te bekamplaats heeft dat waard is aan buitenpen. We beweren niet dat deze ijver, _ tmmmm*
M M W M I ? landers getoond te worden en dat als
tagegeven is door het verlangen uw
kutuurpropaganda haast alles overeigen ambities en loopbaan te die- DE VLAAMSE EENDR.ACHT
treft wat ons land kan bieden dan is
«aen. maar we beweren wel dat gij
HERBOREN het zeker wel het Vlaams-Nationaal
op die manier verhindert dat voor
De betogingen die op 6 juli plaats
bet Vlaamse volk meer welvaart en aadden voor het Frans paviljoen en zangfeest. Daar werd een schouwspel
geboden dat misschien wel enig is in
een betere wereld wordt gevonden. waaraan enkele duizenden spontaan Europa.
Een volk komt daar samen,
Want, met de katolieke partij al- deelnamen, zijn het logisch gevolg zingt er zijn liederen en leeft mee
leen, zo heeft de geschiedenis ons van een opeenstapeling van vergis- met alles wat hem, daar geboden
geleerd, zou er van Vlaamse welvaart singen, welke door de verantwoorde- wordt. Eendrachtig veert het recht,
aeer weinig in' huis gekomen zijn. Als lijken m dit land werden begaan en juicht het, keurt het af. De ziel van
er enkele taalwetten gestemd wer- waarop de Vlaamse pers en het Jeugd- het Vlaamse volk komt er tot uiting
den, dan was het onder druk van de komitee terecht de aandacht vestig- en juist dat machtig gebeuren wordt
den.
° niet aan de wereld getoond. Men
Vlaams-nationalisten !
Gebeurt er eindtjiijk in de loop van
Ze hebben terug aangeknoopt met heeft wel het koele produkt getoond
de volgende jaren weer iets, dar. zal de vooroorlogse generatie, die een- van de officiële instanties : de Vlaamb e t zijn uit heilige vrees voor de drachtig optrad en zoveel bekomen se dag, waarvan mag gezegd worden
— 26 JULI 1958 N' 14
Volksunie. Ware de Volksunie op 1 heeft door haar heftige betogingen dat het openluchtfeest mager was en
DE VOLKSUNIE
- 4» JAARGANG
| « n i 1958 zoals uw wens was, voUe- Geen enkele wet kan immers gestemd verveelde door de gevaarlijke tussen- Uitgave van de v.z.w. De Volksunie.
d-5 uitgeschakeld, dan handden de worden, die breekt met oude tradities, pozen.
REDAKTIÈ Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur,
vsrfransers van Dilbeek, Linkebeek tenzij ze opgedrongen wordt door
In Brussel werden die tussenpozen
Beizegemstraat, 20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel. 16 28.33
Wemmei, Kraainem, Wezenbeek, Op- hardnekkige strijd en volgehouden
gebruikt om kreten uit te brengen, Drs Wim Jorissen. redaktiesekretaris. Beethovenstraat 16. Anderlecht.
pem, Haren, Meisbroek en Neder- agitatie.
kreten uitgeshngerd uit ontevredenTel. 21.84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit adres sturen.
ov-er-Heembeek vrij spel gehad en
heid of uit verveling. De regisseur Beheer : Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.82.16
badden Struye en Van den BoeyWie niet horen wil moet voelen en was
echter niet in fout, maar wel de Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
nants, Van Hemelrijck en E>e Rie- de inrichters van Expo 58, die niet officiëlen
die hem geen middelen Jaarabonnement: lOOfr. Halfjaarlijks: 50fr.
••aeker rustig verder kunnen gaan wilden horen, hebben op 6 juli ge- hadden
verschaft om te werken.
Steanabonnement : 200 fr. (minimum)
Losse nummers : 6 fr.
met Brussel aan Wallonië te verko- voeld dat de meerderheid van dit
|)eii en hun kinderen in het Frans land niet bestaat uit schapen en
Abonnement buitenland: 120 fr. Per luchtpost 300 fr.
Een
echte
kultuurschande
was
o p te voeden. Nu hangt de bedreiging straathonden, die alles aanvaarden echter de Ommegang van het ver- Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46, W. Jorissen. Brussel
»an de Volksunie nog over hen- de en alles slikken, maar dat ze fier en franste Brussel : een vertoon van
De Volksunie verschijnt dfe eerste en derde zaterdag van de maand.
« h r i k voor haar dwingt de C V P doelbewust streeft naar gelijke be- mooie kostuums en vlaggen door fi- Verantw. uitgever : Mr. Fr. Van der Eist, Beizegemstr., 20, Btu.s.sel
handeling overal in dit land.
guranten, die hun j o l niet begrepen
I

Een normale vaderlander begrijpt
dat deze betoging enkel tot doel had
de machthebbers aan te sporen tot
meer voorzichtigheid en meer oprechtheid bij het'oplossen van het
Vlaams prpbleeojt i no; ,>••'>'..
Helaas eëh'é^rf^t'g^VU'Vft' Vlaamse pers (piinUikd'^-éttVmed?'.-:---^ !).
heeft de 'Wètöfife V ' e - t ' . l ' ve-keerd
daglicht gesteld 'èVi zè' betreurd, terwijl de Waalse iflers (Le,S9u-iOTD kop !)
dadelii'< eert jeremjade begc^nen is,
die vernederend, ^s ,voor het dagb' idtiedrijf in oijs land. A^at zouden orze
Franse vrienden mu wel denke i ?
Wat zoude,n de vreem.delirigen wel
denken ? en andere dergelijke onzinnige vragen werden gesle'd in
Dlaats van naar de wortel te zoeken
van het kwaad. Deze Exoo, die in het
teken moest staan van de verbroedering onder de volkeren, heeft OD onverbloemde wiizeti-angetoond dat een
volk uit het land. wo.ar deze Exoo
plaats green, enkel goed gevonden
wordt om als schotelvod te dienen en
het vuil werk op te knapoen.

H

