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Vlaamse Bev^eging

lol regeling van hel laalgebruik
in hel onderwijs

en « Pressure Groups »

In de naoorlogse periode, toen de | voor de andere partij stemmen en
Vlaamse Beweging een diepe inzin- aldus door een globale stemmenking kende, die nog steeds niet over- verschuiving drukking uitoefenen
wonnen werd, meenden sommigen Gans deze taktiek liep falikant uit
een uitweg gevonden te hebben door omdat de vrijzinnige vlaamsgezinden
De wet houdende de taalregeling snapt aan de toepassing van de wet. alsook in speciale instellingen, kan zich te gooien op een nieuwe weten- weigerden voor de katolieke partij te
In het Lager en in het Middelbaar De taaiinspecteurs hebben de aan- onmogelijk op eenvormige wijze in schappelijke term, overgewaaid uit stemmen en de katolieke vlaamsOnderwijs dateert van 1932. Zij is dacht van de Minister op dit pro- deze wet vastgelegd worden. Evenwel de Anglo-Amerikaanse politieke so- gezinden weigerden voor de liberale
dus meer dan vijf en twintig jaar bleem reeds gevestigd. De idee werd zal iedere regeling op dit stuk steeds ciologie : « pressure groups s>. Dit partij te stemmen. Er was dus geen
oud. De ervaring heeft geleerd dat, zelfs vooropgezet de wet toepasselijk het grondbeginsel der wet moeten was het magisch woord dat in het « drukking » : de partijen waren
alhoewel de grondbeginselen van de te maken op het niet-gesubsidieerd eerbiedigen.
debat gegooid werd, al of niet te goe- sterker dan de « pressure group ».
wet ongewijzigd dienen te blijven, vrij onderwijs. (Zie document nr 11
der trouw, om uit de machteloosheid
De grootste moeilijkheden in ver- te treden waarin men zich bevond.
verbeteringen noodzakelijk zijn om van het Centrum Harmei.) Dit stelt
Het verschijnsel is trojwens komde toepassing van deze grondbeginse- echter een dehcaat probleem waar- band met de toepasing der wet doen
Het verschijnsel dat door deze plex : er zijn « pressure groups » die
lerx te verzekeren. Om een ingewik- op wij hier niet willen ingaan.
zich voor in de brusselse agglomeratie nieuwe term aangeduid wordt is ech- dit slechts in schijn z'jn, maar in
kelde en gebrekkige redactie te veren in de z.g. tweetalige gemeenten. ter niet nieuw, het is integendeel zo werkelijkheid afhangen van politieWat het gesubsidieerd vrij onder- Hier huldigt de wet het beginsel : oud als de straat. In alle geordende ke partijen. Zij dienen de belangen
mijden hebben wij er de voorkeur
aan gegeven een nieuw ontwerp uit wijs betreft is de naleving der taal- moedertaal of gebruikelijke voer- maatschappijen hebben burgers die van een politieke part'j. Jcan Meyte werken, liever dan de bestaande wet een der voorwaarden tot het be- taal in het onderwijs. Door moe gemeenschappelijke of gelijklopende naud,: —
in -zijn
• ' " boek
— " «» Les
•-^•^ group3s
s^uuy^s de
ue
komen van toelagen. (Zie art. 4, 1 dertaai of gebruikelijke taal dient opvattingen of belangen verdedigden P^^ssion en France », wüst er op dat
_wet te amenderen.
van de wet van 13 juli 1951 tot rege- te worden verstaan de taal die in de . zich gegroepeerd om gezamenlijk in ^^^
' " Frankrijk
Pr^nWüt- talrijke
foi.MT.„ vooibeel,.„„-u._.
bvb.
in
In de eerste plaats is het wense- ling van de toekenning van toelagen huiskring het meest gesproken wordt. | vloed of drukking uit te oefenen op den aan te halen zijn van « groupes
lijk het toepassingsgebied van de wet aan de vrije middelbare onderwijs- De toepasing van dit be£;insel v e r o n - ' de machthebbers. Alleenlijk heeft de de pression », die onracht-treeks door
nauwkeuriger te omschrijven. De wet instellingen.) Men zou echter, naar derstelt een taaiverklaring afgelegd ongehoorde uitbreiding van de be een politieke partij in het leven wervan 14 juli 1932 zegt niet dat zij van het voorbeeld der vier Vlaamse pro- door het gezinshoofd voor de inwoners voegdheidssfeer van de modsrne den geroepen of die gesteund werden
toepassing is op de bewaarscholen vincies nog een stap verder moeten van de brusselse agglomeratie of van staat voor gevolg gehad dat het aan- door een politieke partij, omdat zij
gehecht aan middelbare scholen; op S^an, ten einde misbruiken te we- officieel tweetalige gemeenten.
tal « pressure groups » gestadig toe- haar belangen dienen.
de lagere en middelbare technische I ren. Deze provincies stellen het toe
genomen is.
Ook in de Vlaamse E : W - ~ ' ' I T z'jn
Deze taalverklaringen zijn beslisscholen en landbouwscholen; op de kennen van toelagen aan het vrij
Er is heel wat gepubliceerd geweest, daar voorbeelden van bvb. de Katospeciale onderwijs- of opvoedings- technisch onderwijs afhankelijk van send voor het taairegime van het
gestichten. In deze leemte moet het op zich nemen door de betrokken kind en hun waarachtigheid moet de laatste jaren, over dit verschijn- lieke Vlaamse Lanc' -fccnd die door
schooloverheden van de verplichting, dan ook kunnen nagegaan borden in sel, zonder dat men mag zeagen dat Van Cauwelaert en de kstolieke pnrvoorzien worden.
Een de bestudering ervan voltooid is. I n - tij gebruikt werd om de v'aam-gozinin de vrije niet-gesubsidieerde scho- de mate van het mogelijke.
Wat de toestand betreft In de len en secties van alle aard, inge- belangrijk element ter beoordeJing tegendeel blijven er heel wat me- den aan het liintje te houden, om
Vlaamse streek, Waalse streek en richt onder dezefde algemene direc- van de waarachtigheid der verklaring ningsverschillen bestaan, o. m. over als veiligheidsklep dienst te doen.
Duitssprekende gemeenten, wordt het tie als de gesubsidieerde scholen, is de geboorte:
III ouders. Daar- het belang_ en
__ de. werkelijke invloed
grondbeginsel der wet — streektaal hetzij onder hetzelfde dak, hetzij In om is het wenselijk d a f S e taalvef-|Tan de t pressure groups ^
Het was een zeer gelukkige oplosvoertaal in het onderwijs — over 't verschillende gebouwen, de taalwet klaring deze inlichting zou vermelsing die gegeven werd aan het proalgemeen geëerbiedigd. In het Vlaam- toe te passen en de taaiinspectie toe den. Een eenvormig officieel model
Het zou ons te ver voeren over de bleem de vlaamsgezirc'en in de katose land evenwel stellen zich nog twee te laten. Dit voorbeeld zou door de van verklaring dient voorgeschreven. verschillende standpunten uit te lieke partij een ongevaarl jke bevrebelangrijke problemen die moeten Staat dienen gevolgd. Volledigheidsweiden. Alhoewel het goed zou zijn diging te schenken : buiten de parHet Is logisch dat deze verklaring om sommigen tot het inzicht te bren- tij, maar in feite onder de kontrole
opgelost worden om tot een normale halve wordt dit hier aangest'pt, daar
toestand te komen. Vooreerst is daar dergelijke maatregelen buiten het afgelegd wordt op het ogenbhk dat gen dat zij al te voortvarend en al van de partij.
de kwestie der z.g. transmutatie- raam vallen van de wet die ons thans het kind als leerling in een onder- te lichtzinnig zijn In hun bewerinIn een officiële uitgave van de
wijsinstelling opgeschreven wordt en gen.
klassen die door de wet van 1932 bezig houdt.
C.V.P.,
« Vlaamse Zorc^en », wordt
van
dan
af
het
kind
vergezelt
wantoegelaten werden. De idee die hierIn de Vlaamse Beweging is het ver- zelfs de formule van de « pressure
De inrichting van het onderwijs van neer het van school verandert.
bij vooropzat was de kinderen die
de streektaal niet kennen via deze de tweede landstaal in het lager Het is immers onaanvaardbaar dat schijnsel helemaal niet nieuw. Wij groups > aanbevolen, een bewijs dat
transmutatieklassen vertrouwd te onderwijs wordt door de wet van 1932 opeenvolgende tegenstrijdige taalver- hebben er reeds op gewezen dat de de C.V.P. er niets v " - "reest
maken met de streektaal, zodat zij overgelaten aan het vrij initiatief klaringen afgelegd worden of kinde- promotors van de « pressure groups »
Inderdaad weten u., .ugewijden dat
verder met vrucht het onderwijs in van de gemeente en schoolbesturen. ren van school veranderen om de wet in de evolutie van de Vlaamse Bewede streektaal zouden kunnen volgen. De mogelijkheid wordt voorz'en van te kunnen ontduiken, zoals thans ging een eeuw te laat komen : wat een « pressure group » alleen in beDergelijke transmutatieklassen be- het Inrichten van een facultatieve veelvuldig gebeurt. (Zie nota van de zij voorstaan werd juist 100 jaar ge- paalde voorwaarden een effectieve
staan in vijftien gemeenten van het leergang op verzoek van 25 gezins- h. Vranckx voor het Centrum Harmei, leden aangeprezen door de Duitser druk kan uitoefenen. A^',n Potter in
Friedrich Oetker die een s*-udie ge- een studie over de « British PresVlaamse land, o.m. te Antwerpen, hoofden. Ook het aantal lesuren dat document nr 231).
wijd had aan de Vlaamse Beweging. sure groups » versch-ncn in « ParGent, Leuven, Tienen, Genk, Eisden, mag besteed worden aan het onderHet
is
eveneens
beslist
noodzakelijk
Met
dit verschil dat Oetker bhjkbaar liamentary Affairs » (herfst 1953, IX,
wijs
der
tweede
taal
wordt
door
de
enz... In Wallonië echter bestaan
het
schoolhoofd
te
verplichten
de
meer begrip had voor de werking van 4, blz. 425), schrijft : « It is worth'
geen transmutatieklassen, alhoewel wet bepaald.
waarachtigheid
der
taalverklaring
te
;
- ; p ^ ^ - ^ ^ ^ y o ^ p T ; " - " / . ^ t pointing out that in th-ory, if the
niet kan ontkend worden dat er heel
Er Is geen reden om af te wijken controleren. Komt hij tot de bevin- dige promotors. Ook heeft de erva- major parties agree to adopt ex'^ctly
wat Vlaamse Inwijkelingen in de
the same policies in a particular field,
,.;»,„ i
j . . ,
ding dat dfi
de taalverklarinotaalverklaring niet ring
voornaamste Waalse centra verblij- van dit beginsel en een verplichting uing
bewezen dat de methode n'et
the
pressure groups concerned are
op
te
leggen
die
vooral
in
Wallonië
strookt
met
de
werkelijkheid,
dan
ven.
deugde omdat er gewoonweg geen
fel verzet zou uitlokken. Om pedago- moet hij het kind plaatsen in de klas effectieve « drukking » ui*'^°'^°f""d deprived of bargaining '^ower; and in
some inter-prr'y agreements
Dit bewijst dat deze klassen niet gische redenen dient voorzien dat het waarin het thuishoort volgens de werd. Oetker had vooropgesteld dat practice
P^^^^'^^e some inter-prr'y agreements
beantwoorden aan een noodwendig- onderricht in de tweede taal slechts wet. Twijfelachtige gevallen dient hij de vlaamsgez'nden, in groep hun I ^"'^ ™"^^ ^^^^ ^°™^^ ""^'^^'^^tandings
heid en dat de rechtstreekse aan- van het derde studiejaar af mag aan- aan de taaiinspectie te signaleren. stem zouden geven aan die politieke
have had that effect. » (Het is de
en niet meer
v,^. dan
^„w drie
VX
. XC uren
uicii Tegen de besUssing van het school- Dartij d'e b " n e'--n 7~n v r
passing van deze kinderen aan het vangen
•- moeite waard aan te stippen dat in
onderwijs in de streektaal mogelijk in de derde en vierde graad en zes hoofd of van de taaiinspectie kan het lijken. Dit veronderstelde dus dat de theorie, wanneer de voornaamste
is. Dit gebeurt inuners met de Vlaam- uren in de volgende studie jaren in [ gezinshoofd beroep aantekenen voor vlaamsgez nden z'-^h niet zouden partijen akkoord gaan om op een b ; se kinderen in Wallonië. Ook in Lim- beslag mag nemen. Geschrapt dient ^^^ ^^^y
binden aan een politieke partij, af- jpaald gebied deze!f:'3 ::-!ifek aan te
burg geschiedt thans de assimilatie te worden de bepaling dat " het met
(Lees door op blz. 3) wisselend nu eens voor de ene dan nemen, de betr-k':-! -c-ure groups
van kinderen van vreemde nationa- die leergangen belaste personeel onberoofd z-jn van v\„_ olijke macht;
liteit, die niet het Frans als moeder- der het gewoon personeel van de
en in de praktijk hebben so^^m'ge
taal hebben, door een stelsel van plaatselijke scholen zal worden aanafspraken tussen de partijen en een
rechtstreekse aanpassing bij middel geworven ". Het is immers verkieseveel minder formele ver.standhouding
Van de streektaal. (Zie document lijk, waar dit mogelijk is, een gespehetzelfde effekt gehad.)
nr 10 van het Centrum Harmei.)
cialiseerde leerkracht met dit onderWelnu dit is van t3e_.assing cp de
richt te belasten.
In Vlaanderen beantwoorden deze
belgische unitaire partijen, die stiltransmutatieklassen trouwens niet Voor het middelbaar onderwijs voorzwijgend akkoord gaan om cp Vlaams
gebied grosso modo dez°lfde politiek,
aan hetgeen de wetgever gewild ziet de wet het onderricht in een
te volgen.
heeft : het zijn geen transmutatie- tweede taal zonder evenwel te bepaklassen, doch klassen waar de wet len dat dit de tweede landstaal moet
Bij afwezigheid van een Vlaamse
ontdoken wordt. De gegevens en in- zijn. De minister kan het onderricht
partij kunnen Vlaamse pressure
lichtingen desaangaande verstrekt in de tweede landstaal op het progroups niets bereiken, o-^^dat de andoor de taaiinspectie bewijzen dit. gramma brengen, doch dit moet dan
een
facultatieve
leergang
zijn
en
geen
dere, belgische partijen in onderlinge
(Zie : Verslag van taahnspecteur
afbreuk doen aan het grondbeginsel
verstandhouding de Vlaamse kwestie
Rumes voor de K. VI. Academie;
der wet. Gezien het verzet in Wallonië
uitsluiten uit hun kompe"ite-gcb-ed.
documenten nrs 9, 10 en 11 van het
tegen het verplicht onderwijs van het
Het is in de gegeven omstandigheden
Centrum Harmel.) De enige gezonde Nederlands is het wellicht best de
ondenkbaar dat, om Vlaamse motieoplossing Is dan ook de afschaffing wet op dit punt niet te wijzigen. (Zie
ven,
een groot aantal Vlamingen, die
.van deze transmutatieklassen.
document n r 143 van het Centrum
normaal voor de C.V.P. stemmen, gegroepeerd in een « pressure group *,
Een tweede probleem stelt het vrij Harmel).
Ivoor de B.S.P. of de liberale partij
onderwijs dat, in zover het niet door Het onderricht in de tweede taal in
I zouden stemmen.
de Staat gesubsidieerd wordt, ont- het technisch en landbouwonderwijs,
Docent VAN MECHELEN ; üw hulp is overbodig, WIJ zuUen wel helpen i j
(Lees door op blz. 6)

Ingediend door Mr. Fr. Van der Elsr
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Ï WEEPABTIJENSTELSEL ?
Bet was de laatste jaren steeds een
grelielde teorie van de C.V.P.-kranten wanneer ze ons wilden bevechten
van te wijzen op de onontkoombare
ontwikk:.'Iing van ons land naar het
tweepartijenstelsel.
^ e hebben na de verkiezingen van
'54 reeds op het onzinnige van die
beiwering gewezen. De socialisten
V Olmen t9?n weliswaar 9 zetels, de
C-V^I*. verloor er echter 14. Na deze
vcrlij^zlngen schijnt de teorie meer
toepijsselijk.
De laatsJe verkiezingen werden
echter ver\a'st door een pseudo godsCiin, fge inslag. A'le partijen behalve
de C.V.P. verloren. Evolueert echter
m Europa alles naar een 2 partijen
!btej,>£l ? Tot onze verwondering komt
thans ook « H?t Pennoen =» met die
bewer'ng aandraven.
Laten we het peval even onder
ogen nemen.
In de Angelsakssehe landen gaan
i?e ve~kiezingen man tegen man.
Daar ligt dus geen vergelijkngspunt.
Het voorbeeld \an Duitsland —
door « Het Pennoen » aangehaald —
i: evenmin goed gcsehikt omdat de
hlenere partijen de weg afgesneden
VyorJen door de klausule van het minimum 5 '^c van de stemmen.
Frankrijk, Spanje, Portugal, JaegoF^lav.e en de Ian:Ien achter het IJzere-i G3rd)jn kennen diktatoriale of
autoritaire regimes. Blijven dus over
in Europa Nederland, Luksemburg,
Oostenrijk, Italië, Zwitserland, Zweden, IJsland, Noorwegen en Finland.
Daar gelijken* de verkiez ngswetten
het be5te op die van ons l.»nd. Kennen deze landen geen grote verscheidenheid van partijen ? Zeker zijn
daar ook grote én kleine partijen
maar deze landen blijven Europees
door hun rijic verscheidenheid van
partijen.
Is één.
« Het Pennoen » beweert verder dat
de liberalen tegen de dood vechten.
De liberalen verdedigen is wel het
laatst waar we aan denken. Maar de
objektiviteit verplicht ons vast te
stellen dat men hun dood reeds zo
lang voorspelt maar dat hij uitblijft.
Meer zelfs, iedere onbevooroordeelde
waarnemer ziet in dat de liberale
partij opnieuw heel wat zetelwinst
zou boeken zo ze b2reid was een jarenfange oppositierol te spelen. Daarvoor zou zij de gedachte aan een
Imkse blok moeten opgeven. De socialisten zouden geen alternatief hebben en verplicht zijn met de C.V.P.
te regeren. Het samengaan C.V.P.B.S.P. zou de middenklassen nog
itrrker verwaarlozen dan thans het
geval is en de liberalen die geen regeringsschuld zou treffen 7ouden er
de voordelen van plukken. Welk objektief toeschouwer ziet dit niet in ?
Het geval is overigens ingewikkelder dan men denkt. Men moet tot de
^rond van de zaak gaan. Waarom
bestaan er protestantse partijen in
Nederiand waarom (sterke) agraEj'ifhe partijen in de Skandinaafse
landen. •Raarom monarchistische in
Italië. Zi} zijn de uitdrukking van
lypi'^che belangengroeperingen in die
landen en beantwoorden aan werkelijke behoeften.
Wie nu zal loochenen dat Vlaanderen verwaarloosd en achteruitgèsteld
wordt in België ?
Zeker niet onze nationalistische
vrienden uit « Het Pennoen ». Hun
afkeer voor de partijpolitiek heeft
hen echter weer naar de gemakkehjksle oplossing gedreven.
Welnu een verwaarloosde groep
grijpt in haar bewuste leden naar
de formule van een afzonderlijke politieke strijdformatie die in een demokratie een partij is.
PARTIJ OF BEWEGING OF BLOK ?
« Het Pennoen » neemt ons kwahjk dat we een partij zijn en geen
beweging ook a!s we aan verkiezingen meedoen. Z^en onze vienden dan
niet dat dit muggenzifterig is. Wij
"heten toch Volksunie en streven de
unie of eenheid van ons ganse volk
na. Dat klinkt toch niet erg partijdig of wel ? Dat wij ons gemakshalve
ook al eens partij noemen — de man
in de straat noemt elke politieke
groep die opkomt bij verkiezingen
een partij — daar dient men nu toch
niet over te struikelen. Zo wij ons
morgen een « blok » noemen verandert dat ook maar iets aan de zaak ?
Het komt op de geest aan en niet op
een woord.
En de geest is dat wij dromen van
een Volks-unie.
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IS HET MOGELIJK ?
« Het Pennoen » vraagt öf het objekt van het Vlaams nationalisme
niet zoveel groter is dan twee of drie
nationalistische
volksvertegenwoordigers te laten kiezen. Een gekke opmerking die weer eens getuigt van
de anti-partijpolitieke ingesteldheid
van dit maandblad. Wij zouden kunnen antwoorden om het te doen begrijpen of het objekt van het vlaams
nationalisme niet groter is dan het
uitgeven van « Het Pennoen ». Ons
doel is niet volksvertegenwoordigers
om het genoegen daarvan — zo groot
is dat genoegen niet en voor een
kleine partij is het een zeer lastige
job daarbij — maar parlementaire
macht is hetgeen ons ontbreekt. Er
zijn slechts twee middelen. Ofwel
volksvertegenwoordigers in een demokratie ofwel een staatsgreep (met
of zonder terrorisme) en een diktatuur. Wij geloven dat in Vlaanderen
het eerste dan toch nog het meest
realistische is.
De tijden zijn veranderd schrijft
« Het Pennoen ».
Thans is er geen plaats meer voor
een Vlaamse partij. Wij moeten langs
een van beide grote partijen werken
(zo leest men althans tussen de regels door).
Feitelijk moeten we dus — volgens
hen — terug tot de onefficiënte metodes van voor 1914. De periode van
1918-1940 is afgesloten als verouderd,
die van 1830-1914 komt terug als
nieuw.
Wij leven dus beslist in een modern en nieuw tijdperk.

DE ENIGE WEG
De ervaring sinds 1830 heeft ons
geleerd dat van de unitaire kleurpartijen niets te verwachten is op
Vlaams gebied. De logika spreekt
trouwens eenzelfde taal. Werk in
federalistische richting kan men inderdaad van unitaire partijen niet
verwachten.
^^
, ii
Wat dan ?
J;?^ ^ n'f^i> rf
Een revolutie ? 'JTerrorisme ? Diktatuur ? De vraag stellen is «e beantwoorden.
Er blijft dus alleen de eigen politieke machtsvorming langs een eigen
politieke groep tegen de unitaire
kleurpartijen.
De enige zwakke tussenschakel zou
een drukkingsgroep buiten de partijen zijn. Maar drukkingsgroep zegt
alternatief. Welk alternatief ? Een
andere kleurpartij ? De vraag stellen is weer een negatief antwoord in
absolute zin oproepen.
Zijn we nog niet geslaagd na 1944?
Tot daar ! We moeten verder omdat
het de enige weg is. Valt het lastig ?
Wij weten het.
Een veel geciteerde maar weinig
overdachte Willem de Zwijger kan
ons voorlichten : « Het is niet nodig
te hopen om te ondernemen, noch te
slagen om te volharden »
Was hij geen staatsman ?
ZIELEN OF STEMMEN
« Het Pennoen » heeft ons altijd
sterk geinteresserd.
L'it die kring komen trouwens onze medewerkers Drs. Wim Jorissen en
Mr. Daniel De Coninck.
Een paar van hun redakteurs hebben echter een ziekelijke anti-partijpohtieke ingesteldheid, die het nochtans vaak uiterst interessante blad
soms ongenietbaar maken. Voor die
redakteurs zijn wij een troep geestelijk verdwaalden die zich kleineren
door roem en geld na te streven door
middel van een parlementaire job.
Roem en geld dienen zij dan echter
liefst te vervangen door wroeten en
onkosten.
En die parlementaire job is nog
niet eens voor velen weggelegd.
Maar kom, kijken we even naar de
interessante brieven die ingestuurd
werden over de houding van Mons.
De Smedt. Piet Tommissen verwoordt
het standpunt van de Vlaams nationalist en neemt geen blad voor de
mond. Wat trouwens begrijpelijk is.
Dat de verbazingwekkende herderlijke tussenkomst ook bij de ont-

wikkelde
C.V.P.-ltië2èr!s
krachtige
reakties oproept bewijst «en brief van
een O.V.P.-er, 'éie als motto voert
« Wat baat het de Kerk dat zij kiezers wiint, als zij sehade lijdt aan
haar ziel 7 »
Volgens schrijver heeft de bisschop
van S^rugge zich onvoldoende gedokumei^^eerd en gingen aan zijn brief
geen "voldoende verzoeningspogingen
vooraf.
Schrijver komt krachtig op tegen
het « zondige » om voor ,de Volksunie
te kiezen. Dat lijkt hem in genen dele verantwoord. Daarbij betoogt de
schrijver dat dergelijke tussenkomsten wel voordelig zijn voor de
C.V.P. maar erg nadelig voor de Kerk.
En nochtans dienen de Katolieken in
de eerste plaats bekommerd te zijn om
het welzijn van de Kerk.
Het lijkt ons de gezonde rede zelf.
KERK EN POLITIEK
Men heeft herhaaldelijk opgemerkt dat de grote gezinnen in hun
overgrote
meerderheid
christelijk
zijn en dat desondanks het aantal
christenen niet groter wordt. Er zijn
meerdere oorzaken. Een ervan en
een vrij belangrijke is wel het inmengen van de geestelijkheid in ons
land in de politiek. Het is inderdaad
vaak zo dat een pastoor meer bekommerd schijnt om een stem te
veroveren voor de C.V.P. dan om een
ziel te redden. De reaktie is natuurlijk dat de benadeelde niet-christelijke partijen bun best doen om hun
aanhangers buiten de kerk en buiten
de christelijke organisaties te houden
daar dit haarden van C.V.P. propaganda zijn. Het gaat niet op uitsluitend de schuld op de niet-christelijke
partijen te gooien. De voorzchtigheid
is immers een van de vier kardinale
deugden.
Onze geeseiijkheid schijnt dit vaak
te vergeten.
Het geval van stellingneming langs
herderlijke brieven en langs de preekstoel tegen een tweede christlijke
partij is nog flagranter omdat het
indruist tegen de leer van de Kerk
ter zake en tegen de uitdrukkelijke
pauselijke onderrichtingen. Dat gebeurt alleen in Vlaanderei;i.
Men maakt hier grof misbruik van
de onvoldoende kennis die de gemiddelde gelovige heeft van de juiste verhouding tussen Kerk en politiek.

DE WONDE BLOEDEND HOLDEN
Het schoolvraagstuk is een typische
uiting van de klerikale politiek (wij
gebruiken het woord klerikaal steeds
in de zin waarin de christenen zelf
het gebruiken nl. het misbruik maken van het geloof). Ook hier kan
men de schuld niet alleen op de linksen laden. Staat men immers niet
verstomd als men leest in het beknopt parlementair verslag dat op
de vraag van Buset, voorzitter van de
B.S.P. of de C.V.P. het schoolvraagstuk zal laten rusten zo al haar eisen thans ingewilligd worden geen
enkele C.V.P.-er — minister noch
volksvertegenwoordiger een kik geeft!
Nooit krijgt men een juiste formulering van hun eisen. De enige verstandige eis zou de volstrekte schoolgelijkheid zijn. Dat kan niet zegt de
C.V.P. Het moet een modus vivendi
zijn. Maar een modus vivendi dat elke maand kan veranderen en waarin in elk geval telkens wijzigingen in
dienen gebracht wanneer de C.V.P.
in de oppositie zit.
Het schoolvraagstuk is de loper
waarmee de C.V.P. telkens uit de oppositie dient te geraken.
Dan werpt zij zich telkens opnieuw
op als de verdedigster van het geloof
en van de verdrukte H. Kerk. En zij
bekommert zich geen zier of haar
walgelijke komedie het geloof zelf
schade berokkent. Zij zijn de witgekalkte graven, de kooplieden in de
tempel. Maar Christus is helaas niet
meer op aarde om deze joden uit zijn
Huis te ranselen. Integendeel zij
krijgen vrij spel en de zegen daarbij. De wonde diend bloedend gehouden. En of deze schijnheilige politiek ook zielen kost aan de H. Kerk,
wat geeft het ?
Het Is klinkende munt voor de
C.V.F.^ ^ ' " "
"
"
>«

EENHEID ROND HET ZANGFEEST
De mantelorganisaties van de
C.V.P.-jongeren (K.S.A., Chiro, B.J.B.
enz.) blijven krachtige pogingen aanwenden om in het A.N.Z. te geraken
en het te ontmannen. In hun jongste voorstel vragen ze geen gelijke
vertegenwoordiging meer maar wel
een redelijke vertegenwoordiging. De
« redelijkheid » is echter maar bedrog want hun voornaamste eis is
« dat de bindtekst en de toespraak
vooraf door de Beheerraad UNANIEM
wordt goedgekeurd ».
Buitenlandse vlaggen (bedoeld is
de algemeen Nederlandse oranjeblanje-blauw vlag) dienen daarbij
ook vermeden. Het Wilhelmus en het
Zuidafrikaans lied mogen we zingen.
Er wordt althans niets over gezegd.
Ook de Brabangonne is niet vereist.
Iedereen die over een zekere dozis
verstand beschikt zal hen begrijpen.
Als het A.N.Z. zo zoet is dan zullen
zij anderzijds bewerken dat de dagbladpers opnieuw unaniem achter
het zangfeest staat.
Men zal inderdaad opgemerkt hebben dat de C.V.P.-kranten vooraf
over het zangfeest bitter weinig of
niets geschreven hebben. Dat was
klaarblijkelijk het drukkingsmiddel
van deze heerschappen. Het gevolg
is geweest dat de opkomst voor het
zangfeest weer met een paar duizend
personen aangegroeid is. Het A.N.Z.
kan het dus best stillen met de nationalistische periodieke pers alleen.
Wij menen echter dat de voorgestelde « eenheid » die wel mensen
met een verweekte geest of met een
ziekelijk hart kan bekoren, een schadepost is. Wij wensen de voortzetting
van « De Dag van het Vlaamse Lied ».
Hun organisaties zijn dan gedwongen een grote inspanning te doen om
hun leden warm te maken voor een
Vlaams initiatief en wat aan Vlaamse
opvoeding te doen. Komen zij terug
in het A.N.Z. dan willen ze wel baasjan spelen maar de rest van hun inspanningen zal slechts schijnbaar
zijn. Voor ons part mogen die heren
ook hun eigen IJzerbedevaart inrichten. Publiek brengen zij praktisch
toch niet aan en zij doden alleen
maar de gezonde geest.
'

EEN UITDAGING
Kreeg het VI. Nat. Zangfeest vier
maal zo veel publiek als de Dag van
het Vlaamse Lied, het is ongeveer de
verhouding van nationalisten tot
C.V.P.-ers op de IJzerbedevaart. Ook
daar is de aanbreng van de C.V.P.ers zeer gering. Het is dan ook werkelijk een uitdaging aan 80 % van
de bedevaarders dat tegen de geest
van de vroegere bedevaarten in parlementairen zitting hebben in dit komitee.
Inderdaad is het een ongehoord
feit dat de nieuwbakken C.V.P.-senatoren De Schuyffeleer, Van de Putte
en Karel Van Cauwelaert nog steeds
hun ontslag niet ingediend hebben in
het komitee en dat anderzijds dit
komitee de moed schijnt te missen
die kerels buiten te zetten ! Of hoopt
het komitee dat die heren Prof. Daels
terugbrengen op zondag 24 dezer ?
De aanwezigheid van een kerel als
Karel van Cauwelaert die voor geen
laster tegen de nationalisten terugdeinsde gedurende de jongste verkiezingskampanje is een ware uitdaging aan de Vlaams-nationalisten,
d.w.z. 80 % van de bedevaarders.
Na het schitterend Vlaams Nationaal Zangfeest dreigt weer de schaduw van een ontmande bedevaart
ontsierd door incidenten. We weten
wel dat Prof. Fransen, schoonbroer
van het C.V.P.-kamerlid Moyersoen
en schoonvader van de parlementair
Lindemans de gevange is van de
C.V.P., maar is er in het bedevaartkomitee dan niemand meer die voldoende macht heeft de gezonde traditie te doen eerbiedigen en die kerels buiten te zwieren ? Was de geest
van de doden dan een C.V.P.-geest
of een Vlaams nationalistische ? Het
woord is voorlopig nog aan het bedevaartkomitee. Maar de verontwaardigm; groeit. •
-,-;.'

Een van de beloften waarmee d«
C.V.P. sommige argeloze Vlaamsnationalisten wisten over te halen
voor de Senaat voor hen te kiezen
was de formele belofte Dr. Elias onmiddellijk in vrijheid te stellen zo
Ze aan het bewind kwamen. Ze regeren thans reeds twee maanden maai
het, schandaal dat deze politieke gevangene steeds maar blijft zitten
duurt voort.
Hoe anders zou het uitgezien hebben zo de paar honderd duizend flaminganten voor onze Vlaamse partij
zouden gestemd hebben. Onze stemmen zouden alle in zetels omgezet geweest zijn en we zaten op de wip
én in de Kamer én in de Senaat. Dan
zou er voor Vlaanderen iets verwezenlijkt geworden zijn. Thans blijven zelfs elementaire dingen achterwege.

ALS ARRIVISTEN DE STAF BREKEN
De jonge Prof. Frans van Mechelen wil klaarblijkelijk nog een trapje
hoger in de maatschappij. Hij heeft
zijn bruikbaarheid willen bewijzen
door een artikel tegen de Volksunie
te schrijven. Wij zijn gedreven door
dromerig romantisme, persoonlijke
ambitie of verbeten «revanchegeest».
Wij nodigen kleine Frans uit een
paar maanden propagandist te worden voor de Volksunie. Dan zal hij
voor altijd weten wat « dromerig romantisme » is. Met de verbeten revanchegeest insinueert hij dat wij op
wraak beluste incivieken zijn. En we
zijn zelfs niet eens inciviek. Die
« persoonlijke ambitie » daar is ons
Fransje beter in thuis. In zijn studententijd was hij de onfortuinlijke
bezieler en uitgever van het radikaal
nationalistisch weekblad « Branding »
dat het juist tien weken uithield.
Frans was toen niet voor 1 % met
de C.V.P. akkoord.
Kwam dan de « ambitie » professor te worden. Hij begon met « voorzichtig » te zijn. Thans verbrandt
hij wat hij aanbeden heeft. Hij
hoefde zich anders niet eens te gedragen gelijk Dr. Elias d|e voor de
keuze gest«ld professor te worden
ma^'fr zijn nationalisme op te geven
voor het professoraat bedankte. Frans
had zich enkel te spiegelen aan het
voorbeeld van zijn betreurde voorganger Prof. Pinxen. Die bleef zijn
overtuiging trouw en had ook geen
schrik om de Volksunie te verdedigen.
En nu we toch aan het vergelijken
zijn. We hebben sterk de indruk dat
onze Frans de rustige bescheidenheid
van Prof. Pinxten mist en dat hij
Prof. Eyskens probeert te overtreffen
in pose. Het is een meevaller jong
prof. te worden voor wie daarnaar
verlangt maar daarom moet men nog
geen pin-up boy worden.
Sokrates was een wijs man « o m dat hij althans wist dat hij niets
wist ». Wij bevelen Prof. Van Mechelen de lektuur van Platoon aan.

•^^jr^'i^-^r^rr

DE 12 MAANDEN KUNNEN
WACHTEN
Volgens « De Nieuwe Gids » stemde onze volksvertegenwoordiger voor
of tegen de regering in zake de 12
maanden volgens het knopje dat hij
het eerst vond. Haar lezers mogen
niet juist ingelicht zijn. Mr. Van der
Eist steunde het amendement van de
oppositie voor de onmiddellijke invoering van de 12 maanden dienstplicht en voor de afschaffing van de
verplichte legerdienst in Duitsland.
Daardoor stemde hij alleen maar
voor het program van de Volksunie.
In beide gevallen stemde de C.V.P.
tegen ! Onze jongens moeten voor de
12 maanden wachten tot er 10.000
vrijwilligers gevonden zijn.
De anti-militaristische geest in ons
land kennend naast de vrees bij de
moeders voor kanonnenvlees kan het
lang duren eer we zo ver zijn. Met de
C.V.P. zouden onze jongens tot St.
Juttemis kunnen wachten vooraleer
de 12 maanden er komen.
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EEN PAAR WOELIGE ZITTINGEN

WETSVOORSTEL

(Vervolg van blz. 1)
De wet van 1932 kent reeds het
bestaan van een jury (art. 7). Het
Vooraleer met verlof te gaan heeft zijn regering niets zal wijzigen aan j gen hebben. Veel hangt hier af van
is
wenselijk de samenstelling ervan
Gans het fameus, geheim plan van
de Kamer nog een paar woelige zit- de bestaande toestand zonder het de demografische evolutie.
te
wijzigen, een dergelijke jury ook
Theo
Xefèvre
komt
er
op
neer
dat
tingen gekend.
parlement te kennen, ziet het er
te
voorzien voor het middelbaar en
Wat
er
ook
van
zij,
het
is
vrij
onmen zoveel vrijwilligers zal aanwerHet is wel de moeite waard de hou- naar uit dat voor november niets zal
technisch
onderwijs en het hoger
billijk
alleen
de
arbeiderspensioenen
ven als er nodig zijn om de verminding der verschillende partijen even veranderen !
beroep bij de minister af te schafte
verhogen,
zonder
iets
te
doen
voor
dering
door
te
voeren
zonder
de
effecvan dichterbij onder ogen te nemen.
Vele vurige schoolstrijders zullen een verhoging van de bedienden- tieven te verminderen. Hpeveel zijn fen.
De C.V.P. bevindt zich in een vrij
Een taalverklaring is overbodig
nu
misschien wat afkoelen. Op te pensioenen en de, zo lage, pensioe- er nodig ? Tienduizend ? Veertienonaangename situatie. De verkievoor kinderen die woonachtig zijn
duizend ? Men weet het niet precies.
zingsoverwinning die zij behaalde merken valt trouwens nu reeds dat de nen der zelfstandigen !
in een eentalige gemeente of die
heeft terecht bij de kiezers en de le- formele verklaringen door de heer
Om vrijwilligers aan te lokken be- reeds onderwijs genoten hebben in
Er is dus heel wat kritiek mogelijk,
Eyskens
afgelegd
in
de
Kamer
over
den van deze partij de gewettigde
maar het is voor iedere partij on- looft men hen o. m. een premie van een eentalige gemeente. Het is imverwachting gewekt dat zij thans het officieel onderwijs en de uitbrei- dankbaar een maatregel te bestrijden 100.000 'Fr. na vijf jaar dienst. Hoe- mers duidelijk in welke klas zij
hare verkiezingsbeloften zal inlossen. ding ervan strijdig zijn met het die op zichzelf een verbetering bete- lang zal het echter duren vooraleer thuishoren.
Wij hebben destijds het demagogisch standpunt ter zake ingenomen door kent voor een gedeelte van de bevol- men voldoende vrijwilligers zal a a n hoogwaardig- king. Het was dan ook pijnlijk voor geworven hebben ? Niemand kan het
Uitzonderlijke gevallen die zich
karakter van het C.V.P.-kiespro- sommige kerkelijke
zouden kunnen voordoen, kunnen
heidsbekleders.
gramma aangetoond. Op dit ogenblik
de socialisten : zij gaan er prat op zeggen en niemand weet dus voor door de taaiinspectie beslecht voorwordt reeds over tal van punten van
Vermits er dus voorlopig niets te strijden op de voorposten van de wanneer de vermindering van de
dit programma gezwegen, maar men komt van een oplossing van de sociale vooruitgang (wat de arbei- legerdienst mag verwacht worden. den met desgewenst beroep voor de
jury.
wil de schijn redden door althans schoolkwestie, heeft de C.V.P. de ders betreft!), doch werden hier De minister heeft geweigerd enig
Thans is de toestand zo dat heel
een paar punten te verwezenlijken. aandacht willen afleiden door de voorbijgestreefd. Zij kronkelden in antwoord te geven op deze vraag. Het
Het voornaamste is zeker de school- verhoging van de arbeiderspensioenen vele bochten omdat zij enerzijds de kan een jaar duren of meer vooraleer wat kinderen die in eentahge gekwestie : de strijd tegen de wet en de zgz. vermindering van de C.V.P. moesten aanvallen, doch an- men het vereiste aantal vrijwilligers meenten wonen of aldaar hun lager
onderwijs genoten hebben, naar
Collard. De C.V.P. zou thans de wet legerdienst tot 12 maanden.
derzijds niet anders konden dan de zal gevonden hebben. De gewezen Brussel of naar een tweetalige geCollard moeten opheffen en de
verhoging goedkeuren. De gemoede- minister van landsverdediging, Spi- meente naar school gaan en door
De belofte de arbeiderspensioenen
schoolgelijkheid verwezenlijken. Zij
noy, heeft zelfs beweerd dat men ze een valse taaiverklaring de wet ontren waren dan ook geprikkeld.
kan dit, wat de schoolgelijkheid be- op 36.000 Fr. te brengen werd gedaan
niet zal vinden. In feite is de C.V.P. duiken.
Dit
voorbeeld
bewijst
echter
hoe
treft, daar zowel de liberalen Van als opbod-politiek tegen de socialisdus niet in staat haar belofte in te
De toepassing van de wet wordt
Glabbeke en Lahaye als de Volksunie ten. Tijdens de vorige legislatuur nog gevaarlijk het is wanneer een grote lossen. De C.V.P.-ers beweren nu dat
partij
op
demagogische
wijze
aan
thans dikwijls bemoeiUjkt of zelfs
gekozene, bereid zijn hiervoor hun had de C.V.P., o.m. bij monde van de
zij
wel
de
12
maanden
beloofd
hebsteun te verlenen. Maar de C.V.P. huidige minister, de heer Servais, opbodpolitiek gaat doen op sociaal
ben, maar nooit gezegd hebben voor onmogelijk gemaakt door het feit
durft of wil het probleem niet aan : zich verzet tegen de verhoging der gebied. Wat zou bvb. de B.SP. nog
wanneer. Vandaar de scherpe inci- dat m een aantal gemeenten van de
zij zoekt een vergelijk met de socia- pensioenen die door de regering Van kunnen verhinderen in geval van
denten in de kamer, toen o. m. Jos brusselse agglomeratie of langs de
listen en van een afschaffing van de Acker doorgevoerd werd, bewerend nieuwe verkiezingen een nieuwe vertaalgrens geen of te v/einig Vlaamse
gehate wet Collard is er reeds geen dat de financiering niet verzekerd hoging tot 40.000 Fr. bvb. te belo- Van Eynde hen uitmaakte voor leu- klassen bestaan. Aan de gemeenten
genaars en bedriegers. Op een meer
sprake meer. Er was bekend gemaakt was voor de toekomst. Zeer pertinent ven ?
gematigde
toon heeft de heer Spinoy en de schoolbesturen moet. binnen
dat de regering in de senaat een was dan ook de vraag die door de
Even demagogisch was de C.V.P.de grenzen van het redelijke, de verschoolwetontwerp zou indienen. Op socialisten gesteld werd : hoe het belofte de legerdienst te verminde- hen doen opmerken dat de kiezers plichting opgelegd worden te voordit ogenblik ziet het er naar uit dat komt dat deze nieuwe verhoging de ren tot 12 maanden en de soldaten dit subtiel onderscheid zeker niet ge- zien in de nodige klassen. Het niet
maakt hebben en bedrogen uitkoer niets van komt.
financiering niet meer in gevaar te beloven dat zij niet meer naar
men
wanneer nu blijkt dat het een bestaan van Vlaamse klassen mag
brengt ,. De waarheid is dat de Duitsland zouden moeten gaan.
vage belofte is voor een onbepaalde geen voorwendsel zijn om Vlaamse
Men wenst een nationale kommis- C.V.P. uit de reserves zal putten om
kinderen in Franse klassen te plaatDe grote moeilijkheid bestaat er in toekomst.
sie, men wenst onderhandelingen, de verhoogde pensioenen te kunnen deze vermindering uit te voeren zonsen. Desnoods moeten deze kinderen
men wenst een kompromis. Onder- betalon. Dit betekent dat men plots der te kort te komen aan de interDe tweede beloxte betrof het vol- naar de dichtsbijgelegen school vertussen ontvangt het vrij katoliek on- het kaoitaUsatie-stelsel opgeeft, om
nationale verplichtingen die ons land brengen van legerdienst In Duits- wezen waar zij onderwijs in hun
derwijs nog altijd geen frank meer over te gaan tot een verdelingsaangegaan heeft tegenover de Nato. land : onze soldaten zouden niet moedertaal kunnen ontvangen. De
als onder de regering Van Acker ! stelsel met alleen een zekere reserve
Want de C.V.P. verzekert plechtig meer naar Duitsland gestuurd wor- Staat moet desgevallend zelf de noDaar de Kamer reads met verlof is als veiligheidsmarge. Voor de toeden. Achteraf beweert de C.V.P. dat dige maatregelen treffen om de toeen de heer Eyskens beloofd heeft dat komst kan dit zwaarwegende gevol- dat deze verplichtingen integraal
dit te verstaan is dat niemand nog passing van de wet materieel mogezullen nageleefd worden.
tegen zijn wil naar Duitsland zal ge- lijk te maken. (Zie de reeds vermelstuurd worden, behalve de vrijwilli- de nota van de h. Vranckx.)
Het is redelijk dat. zoals de wet
gers en beroepsmilitairen.
van 1932 het doet, het onderwijs
De heer Spinoy heeft hen voorg^- van de tweede landstaal in de onderhouder
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loSoO maar 2r non
^.^"•^,,^^" hijsinstellingen van de brusselse
10.000. maai 26.000 vnjwül gers- agglomeratie en van de tweetalige
beroepsmilitairen nodig hehhPn
hebben nm
om gemeenten verplicht gemaakt en
de miirtianen af te lossen die thans wettelijk geregeld v/ordt. In een
in Duitsland verblijven. De minister tweetalig milieu is het wenselijk
heeft hierop geantwoord dat hij ook dat de inwoners zoveel mogelijk de
Heer Voorzitter, Mijnheer de Mi- wat «verbodige en nutteloze uitgaven
nog heel wat te doen is en dat op beroep denkt te doen op militianen
nister, mevrouwen, mijne heren.
gedaan worden; dat er heel wat vertwee talen zouden kennen
Van
Mijn tussenkomst in dit debat zal vrij spillingen plaats grijpen. Ik zou er dit ogenblik de mentaliteit bij de die vrijwillig naar Duitsland zouden pedagogisch standpunt is het niet
jonge
Vlamingen
ten
overstaan
van
willen gaan,..
kort zijn, maar ik acht het evenwel dan ook willen op aandringen dat de
te verantwoorden dit onderwijs te
mijn plicht hier aan het woord te uitbreiding van het voluntariaat geen het leger niet van aard is om de aanlaten aanvangen vóór het derc'e laKortom
een
knoeiboel
Vd.11
je
welwervingscampagne
voor
beroepskomen, omdat het probleem dat zich aanleiding zou mogen zijn tot een
vrijwilligers een groot sukses te doen ste. Men kan er zich aan verwachten gere studiejaar. V/ij ste'len dan ook
s-elt van zeer groot belang is voor verhoging van de globale uitgaven
dat de C.V.P. hare kiesbelofter. niet voor " drie lesuren per wee': m het
worden.
I:et Vlaamse gedeelte van het land. voor de landsverdediging en dat bijderde en vierde en zes r.r.n par werk
zal kunnen houden.
•
gevolg^ de uitgaven, veroorzaakt door
Een politiek die zou gericht zijn op
in de volgende studiejaren
Opgemerkt werd dat Theo Lefèvre
Inderdaad, iedereen weet toch dat de uitbre-'""- y.m het v o l u n t a r - i t , de vervlaamsing van het leger en
Om resultaten op te l;v;ien is het
het leger voor twee derden uit Vla- zouden gecompenseerd worden door vooral op het daorvoeren van een de vergaderzaal ontvlucht was toen
wenselijk dat het onderricht in de
de
debatten
op
hun
hoogtepunt
gemingen bestaat en dat hierdoor ook een besnoeiing op andere posten van meer Vlaamse geest, ik zou zeggen
tweede taal van in de lagere scholen
het ontwerp, dat vandaag ter bespre- het budget voor landsverdediging.
een meer volkse geest, zou beslissend komen waren.
zou gegeven worden door bevoegde,
king voorgelegd wordt, van groot bevan aard zijn om de aanwerving van
De liberalen hebben een vrij neu- gespecialiseerde leerkrachten en dat
Een tweede punt, waar ik uw aan- jonge Vlamingen gemakkelijker te
langs is voor de Vlamingen.
trale
houding aangenomen, een ge- het speciaal zou-geïnspecteerd worOok omdat juist door de werkloos- dacht wens op te vestigen. Mijnheer maken.
mafgde kritiek uitoefenend zonder den. Ook in de instellingen van mide
Minister,
is
het
volgende
:
ik
heb
heid in het Vlaamse land, waar ook
Mijnheer de Minister, ik hoop dan de regering in moeilijkheden te bren- delbaar onderwijs blijft het onderonder de jongeren een vrij aanzien- daar net gezegd dat het leger voor
gen.
wijs van de tweede landstaal verook
dat V in dit opzicht de nodige
lijke werkloosheid heerst, wellicht twee derden uit Vlamingen bestaat.
plicht,
zonder evenwel ooit de moeverzekeringen
zult
willen
geven.
De tussenkomst van de Volksunievoor vele Vlaamse jongeren tijdelijk Welnu wij weten allen dat de toedertaal
haar voorrang als onderwijseen oplossing voor hun moeilijkheden standen op taalgebied in het leger
Ik wil er ook nog de nadruk op gekozene vinden onze lezers elders in taal te ontnemen.
te vinden is in het aanvaarden van tot hiertoe verre van bevredigend leggen dat hst alleszins wenselijk het blad. zoals deze geïmproviseerde
Een wet van 23 maart 1950 voorzijn. Daarbij komt dat er in het le- zou zijn dat hier, ten minste bij be- tussenkomst stenografisch opgenoeen betrekking in het leger.
ger een mentahteit bestaat alsof de nadering, zou worden gezegd tegen men werd. Oorspronkelijk zou Mr. ziet dat het verplicht onderricht in
Welnu, Mijnheer de Minister, wan- taalwet alleen maar van toepassing
Van der Eist inderdaad pas donder- de tweede taal niet geldt voor kinneer ik stelling neem ten opzichte is op de militianen, maar dat de be- wanneer de vermindering van de dag r ; : i het wodrd kómen, zodat hij deren van hoofden en leden van het
legerdienst in het vooruitzicht wordt
van dit ontwerp, dan is het omdat
zijn tussenkomst nog niet voorbereid diplomatiek corps. Deze bepaling
gesteld.
Ik in de eerste plaats wens te onderdient in de wet opgenomen.
had.
strepen dat ik principieel vanzelfHet Is ook wenselijk te voorzien
U mag niet vergeten dat op dit
sprekend niet het minste bezwaar
Er waren amendementen ingediend dat voor kinderen van vreemde n a ogenblik nog zeer veel mensen met
heb tegen een vermindering van de
spanning uitkijken naar het resul- door de oppositie er toe strekkend de tionaliteit het principe der wet toelegerdienst. Integendeel meen ik dat
taat van dit debat en dat ook nog legerdienst onmiddellijk op 12 maan passeUjk is voor zover hun moederhet voor vele mensen in het land een
zeer velen, ten onrechte, in de over- den terug te brengen en de leger-1 taal het Nederlands of het Frans is
ontgoocheling zal zijn, wanneer zij
| (Vervolg in het volgend nummer)
tuiging zijn dat de Kamer zich thans dienst m Duitsland af te schaffen.
weldra tot de vaststelling zullen ko- roepsmilitairen niet onder de toepas- gaat uitspreken over de vermindeMr. Van der Eist heeft voor deze
men dat die vermindering van de le- sing van de taalwet vaUen. De uit- ring van de legerdienst op 12 maanamendementen gestemd, d e beant- geweest waren en zich niet verbrand
breiding
van
het
voluntariaat
—
de
gerdienst nog niet voor vandaag of
den. Welnu, dat is niet het geval en woordden aan het programma van de hadden door lichtzinnige beloften
voor morgen is. Inderdaad, het blijkt toeneming dus van het aantal be- het ware dus wenselijk dat een klaVolksunie (en aan dit van de aan het kiezerskorps, maar dat zij
dat op dit ogenblik de regering nog roepsmilitairen — gaat ook hier een re toestand zou worden geschapen
C.V.P.
!!). Nadat zij verworpen wa- stilzwijgend de anderen hadden laniet in staat is om, zelfs maar bij probleem doen rijzen.
en dat aan het land zou worden f ^^n heeft hij gestemd voor het rege- ten begaan en dat niet kan geloobenadering, de datum te bepalen
Mijnheer de Minister, ik zou het medegedeeld voor wanneer de her- "ngsontwerp omdat de C.V.P. voor chend worden dat de C.V.P. door
waarop deze vermindering van de normaal bsschouwen, in aanmerking
van de legerdienst mag wor- haar verantwoordelijkheid moet ge- haar propaganda bij het kiezerskorps
legerdienst zal kunnen doorgevoerd genomen de samenstelling van het leiding
den verwacht.
plaatst worden en verplicht haar be- de overtuiging gewekt heeft dat zij
worden. In dat opzicht zuUen onge- leger, dat de minister van landsverde legerdienst onmiddellijk op 12
Om te eindigen. Mijnheer de Mi- loften te houden.
twijfeld heel wat mensen en heel wat dediging een Vlaming zou zijn. Dit
maanden zou brengen. Alle spitssoldaten, die thans onder de wanens is niet het geval en daarom zou ik nister, nog een punt waarover ook
De zitting van donderdag vooral vondigheden kunnen daar niets aan
reeds voorgaande sprekers hebben was zeer woelig en incidentenrijk. veranderen.
zijn, ten zeerste ontgoocheld zijn.
het op prijs steUen dat U op dit punt
gehandeld. Het betreft het belgisch Het moet echter gcz:gd dat de incide meest formele verzekeringen zoudt
Minister Gilson was bepaald zwak
bezettingsleger in Duitsland. Ik vind denten-m.akers weinig simpatie en
Er zijn twee punten, die ik zeer
willen geven; namelijk dat ook voor
en
moest zelf, van op de tribune, toein het bizonder aan uw aandacht wil
de beroepsmilitairen, dat ook voor het gewoonweg bespottelijk dat een Seen gezag genieten.
geven dat hij de problemen nog niet
onderwerpen, Mijnheer de Minister.
de vrijwiUigers die thans zuUen aan- klein land zoals Be'gië nog steeds een
D3S te doeltreffender was de be- beheerst.
Het eerste punt is het volgende • geworven worden, de taalwet nauw- gedeelte van zijn leger in Duitsland leefde, maar scherpe tussenkomst
Ingevolge de tussenkomst van Mr.
houdt.
de uitgaven die het land voor dé gezet zou toegepast worden.
van Spinoy.
Van
der Eist gaf hij de gevraagde
landsverdediging doet hebben, naar
Nu Duitsland zelf over een eigen
formele verzekering betreffende de
De
C.V.P.-ers
zaten
als
aan
hun
U
hebt
in
uw
rede
zelf
de
nadruk
mijn bescheiden oordeel, een peil
leger beschikt, is het ogenblik gekotoepassing van de taalwet In het lebereikt dat niet toelaat van die uit- gelegd op het feit dat de regering men om daaraan een einde te stellen banken genageld, niemand van hen ger.
durfde
het
aan
te
protesteren
en
men
zich ten clael stelt « de banden tusgaven nogmaals te verhogen.
en de verzekering te geven dat onze zag er sommigen wit worden toen zij
sen het leger en de natie nauwer toe
Een belofte en een verzekering
jongens niet meer naar het buiten "n beschuldiging gesteld werden. De
Anderzijds is het ook een algemeen
te halen ». Ik kan U verzekeren dat
waaraan hij op tijd en stond zal heraanvaard feit dat er in het leger heel
er «p dat plan in het Vlaamse land
innerd worden... indien hij minister
dienstverphchtmgen te volbrengen. | z e n dat zij inderdaad voorzichtig blijft.

PARLEMENTAIRE BEDRIJVIGHEID

Bespreking van het ontwerp strekkend tot de vermindering
van de legerdienst. — Tussenkomst van Mr. Van der Eist
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O DACHT HET VLAAMS NATIONALISME
Imijn ie ondernemen,
daardoor er \alle parlementairen in België, op en- derland. Naarmate het oorlogsge\kon toe gedreven worden in een kele linksen na, verplicht de juist- vaar groeide, kwam het tussen Nesnelle krachtige stoot doorheen de heid ervan te beamen, zodat het derland en België tot een steeds
die na de
Nederlanden
tt trachten een over- Vlaams nationalisme in 1939 kon •lauwere toenadering,
zeggen : « Voor het eerst in de ge- tweede wereldoorlog
tot
Benelux
winning
af
te
dwingen.
Hetgeen
in
Nederlanden
niet bedreigde.
Inge(Vervolg)
schiedenis van onze beweging,
dekt zou leiden. Bij het bezoek van kofeite
gebeurde.
geven door deze overwegingen
zal
de houding, door een Belgische re- ning Leopold III in Nederland in
ENi^ -- AND.
het
Vlaams
nationalisme
na
1918
Tegenover
Engeland
blecj de
gering
ingenomen,
honderd
ten november
1938, 2vijst
koningin
dat Duitsland,
volgens NEUTRALITEITShoudrrig van het Vlaams
nationa- oordelen
honderd
de
verlangens
en
de
Willielmiva
er
op
"
dat
de
positie
EN
rechtvaardigheid, POLITIEK
lisme minder ivel omlijnd. Het kan alle normen der
wil van de gezamenlijke
Vlaamse die elk onzer landen in
West-EuroTOT
herstelbetalingen
is
verschuldigd TOENADERING
verwondering baren, -want sinds Javolksgemeenschap
».
pa door natuurlijke ligging en eigen
aan België voor zijn brutale schen- NEDERLAND.
kob van Artevelde
ijas
Engeland
staatkundig inzicht inneemt...
overMet de elementen 7i'aarover men
ding van de Belgische
onzijdigheid
'de traditionele stenn geweest van de
overeenstemming
vertoont
in 1914, maar klaagt hei terzelfderDe idee van de Belgische nexitm- in deze tijd beschikte, was deze po-l''^^"'"^"
Lage Landen aan de Zee. Voor
tijd alle faktoren aan die gezonde liteit was in de 17de en 18de eeuw litiek de enige juiste. Nog in 1938 met die van het andere ». En koEngeland waren de integriteit en de
regering dat yiing Leopold III meent : « Een
toestanden beletten tot stand te ko- geboren, toen bleek dat zij een be- meende de Engelse
onafhankelijkheid
van de Nederlanxan Munchen solidaire houding kan de ooilog buimen in West-Europa.
Het ziet in langrijke faktor was in het behoud door de toegevingen
den een essentiële jaktor in zijn Euten onze grenzen houden ».
het verdrag van Versailles een bron van het Europees
evenwicht.
In de vrede kon gered moorden. Nog
ropese evenwichtspolitiek.
In de
van onrecht en onrust, het keurt de 1733 en in 1756 werden de ZuideIn deze zin heeft het Vlaams naperiode tussen de twee
wereldbezetting van het Rijnland
door lijke Nederlanden
geneutraliseerd
tionalisme,
alhoewel het van officiëoorlogen had Groot Britannië maar
Franse en Belgische troepen af, als tijdens de Europese oorlogen. Aan
le zijde nooit werd toegegeven,
de
relatiej weinig belangstelling betoond
getuigend van een
imperialistische de nieuwe staat België werd in 1830
buitenlandse politiek van België omvoor Eiiropa, gericht als het was revanche-geest
van Frankrijk.
Het een eeuwige onzijdigheid
opgelegd
gebogen in Vlaamse richting Het is
mar zijn imperium, het Britse Com- zal juist zien in zijn
opvattingen, die door de grote
mogendheden
de onvermoeide aktic van hel naliomonwealth gekoppeld aan het feit want vooral op de wrok die in
werd gewaarborgd, maar die in 1914 verzette de s^enerale staf van hei nalisme, het « Los van Frankriik »
dat Engeland praktisch geen land- Duitsland heerste tegen
Versailles, door het Duitse keizerrijk werd geDuitse leger zich tegen de plannen die de opzegging van het Fians-Belleger bezat en in tijden van oorlogs- zal Hitler zijn macht bouwen. In deschonden.
van
Hitler die het als een zuivere]gisch
militair akkoord heeft meegegevaar maar weinig onmiddellijk ge- zelfde geest keurt het Vlaams natiowaanzinspolitiek
beschouwde.
Zelfs
.biacht.
Zonder
deze oktie
waDoor het Frans-Belgisch
militair
wicht in de schaal kon werpen, legt nalisme de anneksatie bij België van
tocn
de
oorlog
tiitgebroken
was,
I
re
het
onmogelijk
geivorden
het uit dat het Vlaams
nationalisme de kantons Eupen, Malmedy en St- akkoord gaf België na de eerste
wereldoorlog
zijn neuti-aliteit
op. heerste in ivesterse kringen veelal om de militaire alliantie nog of te
in Engeland geen vaste steun zag Vith af.
de opvatting
dat de oorlog aan'zeggen
en ware Bdmë
automatisch
Sinds
den
beginne
oordeelde
het
en dan ook geen duidelijke
pro-Enweerszijden
van
de
Maginoten\in
de
oorlog
ges'ce'yi
geworden
als
gelsche politiek voerde, zoals de
Wanneer omstreeks 1935 dan toch Vlaams nationalisme dat enkel door
Siegfriedlijnen
kon
gelokalizeerd
satelliet
van
Frankn/k.
Door
het
opVlaamse geschiedenis het zou heb- een nieuwe oorlog in Europa dreigt, een terugkeer tot een vrijwillige onbondgenoothen doen verwachten. De Landdag- oordeelt het nationalisme dat meer zijdigheid de belangen van Vlaande- blijven en Duitsland door gebrek zeggen van het Fians
aan
grondstoffen
tot
de
vrede
zou
schap, weid België er toe gebracht
tede van 1937 stipt aan dat « Enge- dan ooit het belang van Vlaanderen ren en België konden gediend workunnen
worden
gedwongen.
Slechts
bij Nederland aan te leunen dat zich
den.
In
een
strijd
om
de
leiding
in
land geen vaste waarborg meer is
door
een
roekeloze
onderneming
die
voor
dezelfde vraagstukken
geplaatst
Europa
had
België
immers
geen
de
voor de integriteit der Lage
Lanvan een volledig nieuw
strategisch zag. Opnieuw deed zich de histominste
rol
te
spelen
die
zijn
belang
den aan de Zee...
,kon nuttig zijn. Maar nog andere besef blijk gaf, zou het Duitse le- rische noodzaak gelden die de Lage
Wij zullen hier Vlaanderen op
redenen brachten het nationalisme ger er in slagen alle kansen te doen Landen aan de Zee had doen groei'deze zijde van l t gevaar
attent
en in hun gemeenschappelijke
belantot de wens van een onzijdigheids- keren.
maken dat Engeland niet meer ongen
tegenover
de
Romaanse
ev
i(politiek : <( Wij beschikken,
dank
Door het aangaan van een neuvoorwaardelijk
als de
historische
Germaanse
wereld.
Maar
loor
het
moest zich echter
waarborg van de
onafhankelijkheid alleen kan gediend worden door een zij de moderne bewapening en de traliteitspolitiek
eerlijke
neutraliteitspolitiek.
Maar
middelen
voor
aanval,
niet
meer
in
de
Belgische
buitenlandse
poli- Vlaams nationalisme, voor wie iz
van de Lage Landen aan de zee
Lage Landen aan de Zee n et oltiek
een
volledige
ommekeer
voor
han worden beschouwd ». Desniet- zoals het zich steeds tegen Frank over de nodige ruimte om ons doeldoen.
In
zijn
ligging
tussen
de
Euleen
een historische
belangengetegenstaande
zullen sommige
ten- rijk heeft verzet, is het toch niet matig en effektief te verdedigen :
was het nu meenschap, maar tevens de uitruk'densen in het Vlaams
nationalisme blind voor het gevaar dat voor Wij zijn te klein ». Het zou in 1940 ropese grootmachten,
automatisch
op
een
bondgenoot- king van de Dietse
stamverbondenprofetisch
juist
blijken.
Vlaanderen
'dreigt
vanwege
een
opnieuw overhellen <— vooral wanschap
met
Nederland
aangewezen,'
heid
waren,
was
deze
politieke
wenDuits
Rijk
dat
weer
aan'machtswelneer het oorlogsgevaar
dreigend
Wanneer in 1935 het oorlogsge- wilde het voldoende ontzag inboeze- ^ ding die het bewerkt had, een blust
lijdt.
«
Strijd
»,
het
officiële
wordt —• naar een politiek die in
vaar vergroot, wil het Vlaamse namen tegen een eventuele
aanvaller. kroning van zijn <>root Ncdevla id""
schrijft
^Engeland het traditionele
bolwerk weekblad van het V.N.V.,
tionalisme niet dat Vlaanderen door
Dezelfde
moiieven
golden
voor
Ne- streven.
Tsjekoslovakije
van de Dietse onafhankelijk ziet te- bij de bezetting van
het Frans-Belgisch
militair akkoord
door Duitsland
in maart 1939 :\
genover zijn machtige
naburen.
in een Europees konflikt zou betrok« ...Zo luidt de ohjektieve
berichtken worden. Zijn rusteloze
kampageving over deze nieuwe imperialisgne tegen dit bondgenootschap
zal
tische uiting van de « Drang nach
in 1936 tot zijn opzegging
leiden.
Osten » van groot Duitsland. Wi]
staan hardnekkig op het zelfbeschikOnonderbroken
blijft het natiokingsrecht, het lecht op leven van nalisme de gedachte van een neutraalle volkeren.
Als
nationalisten liteitspolitiek voor België
verspreiDUITSLAND.
kunnen wij daarom niets anders dan den.
Het verklaart
in 1938 in
Een ononderbroken
lijn bindt sing die zowel liel belang van
deze
machtsgreep
afkeuren.
Duitsscherpe
termen
:
«
Vlaanderen
sterke
Waar het nationale
Vlaanderen
het vroegere Vlaams
nationalisme Vlaanderen als een nieuwe
waarborgde.
maar weinig reële steun kan ver- land treedt hier het principe : « één marsjeert in geen geval voor vreem- aan het huidige. Het
nationalisme strukttiur voor België
wachten van zijn natuurlijke
verde- .volk, één staat » op ruwe manier de belangen. Van welke kant ook van vandaag is de geestelijke erf- In zijn eis naar een ekonomisch verVlaanderen
'diger, Engeland,
en waar iedere onder de voeten ! Dit zal ons, na- de verlokking kome, wij laten ons genaam
van
het
vooroorlogse antwoorde politiek vcor
maken niet verleiden door ideologieën die
had
het
de
basis
geleod
voor een
toenadering
tot Frankrijk
slechts tionalisten, dubbel waakzaam
Vlaams nationalisme.
Niet
omdat
tegen
deze
grote
nabuur
slokop.Wij
met
ons
specifiek
belang
niets
te
grotere
Vlaamse
welvaart
en had
vol van gevaren
kan zijn
voor
het strak 7oil vasthouden aan oude
zijn
even
min
bereid
onze
Vlaminmaken
hebben.
Geen
druppel
het
getvezen
op
de
sterke
giondvcs\Vlaanderen, is de Vlaamse
volkstradities, maar omdat het nationale
vergoten
'gemeenschap,
in haar
moeilijke gen te laten verduitsen als die te Vlaams bloed zal worden
belang van Vlaanderen slechts één ten die het nationale Vlaanderen in
late
verfransetir
».
Het
zal
later
nog
voor
belangen
die
niet
de
onze
'positie midden tussen een Romaankan zijn, omdat het streven naar ^ alle stevigheid konden schrai^cn In
se en Germaansche grootmacht, er verklaren : <( ...Zo zullen wij ons zijn ». Het klinkt in Vlaanderen
politiek
'•trecjde
het heil van de Vlaamse
volksge- zijn buitenlandse
vanzelfsprekend
op aangewezen op desgevallend met de inzet van ons « Viede door neutraliteit n.
het
er
naar
Vlaanderen
en
de
Nemeenschap in deze nieuwe tijden en
'buitenlands gebied een
volstrekte hele leven, verzetten tegen gelijk
de
landen
ierupr
hun
eigen
Iv.stoin deze nieuwe voonuaarden
slechts
cigen
evenwichtspolitiek
tussen beide sta- welke poging, welke Duitsland in
in éénzelfde gerichtheid kan liggen riscJie plaats in Europa terug te seten ie voeren, ten einde haar inte- de toekomst zou kunnen doen om
als vroeger.
binnen
griteit en onafhankelijkheid
te hand- in onze Dietse Nederlanden
haven. Zij heeft bij een eventueel te dringen ».
HET
VLAAMS
militair konflikt tussen beide landen
De politiek die 'door het Vlaams
niets te winnen. Voor haav en voor
NATIONALISME
ALS
'^^nationalisme werd gevolgd,
diende
gans Europa trouwens kan slechts
HERNIEUWINGSop de beste wijze de Vlaamse belaneen gezond en vreedzaam
evenwicht
ven, tussen de Franse en Du'iise
Maar des te dreigender de oorlog
gen.
Om volledig doeltreffend
te
GEDACHTE.
tussen Fmnkrijk
en Duitsland, gewereld in. Maar ter zelf dertijd zag
zijn, moest zij nochtans met een wordt, des te meer groeit bij de Bel'grondvest op de opheffing van de
het ook in de Lage Landen aan de
verantwoordelijke
persoscherp politiek
realisme
gepaard gische
In een merkwaardige sintese had
oude tegenstellingen,
te
wensen
gaan. Hier moet gezegd worden dat naliteiten het besef dat het stcind- het Vlaams nationalisme de grond- Zee de nieuwe bevestiging van de
zijn. Dit evenwicht werd
trouwens
Dietse
stamverbondenheid.
nationalisme
vele Vlaams yiaiionalisten, in hun punt, door het Vlaamse
slag gelegd voor een volle ontplooi'door Engeland in de periode tussen
voorgestaan,
het
juiste
is.
De
weivrees voor Frankrijk,
te veel beBinnen het domein van de eigening van het Vlaamse volk binnen
'de twee wereldoorlogen gewenst •—
trouwen hebben gesteld in de goede felende houding van de grote Wes- zijn natuurlijk kader. Het had de lijke politiek had het Vlaams natioen niet minder door Amerika na de
bedoelingen
van Duitsland
of te terse demokrati'én. Frankrijk en En- lijnen
aangeduid
langswaar
de nalisme de nadruk gelegd op de
'tweede wereldoorlog,^
goeder trouw
geloofdhebbendathet geland, tegenover het nationaal so- Vlaamse toekomst ongehinderd kon noodzakelijke heiwpaidering van de
ekonomische cialistische Duitsland is ook niet ge- verlopen. Maar niet minder was het demokratische
In 'deze zucht naar- een 'gezond Duitse Rijk, door zijn
gedachte.
In zijn
zwakheid
in
grondstoffen,
het niet schikt om aan de kleine staten veel
Europees
evenwicht kon het VI.sociaal
stre-^^en
had
het
aangetoond
op alle gebieden van het nationale
Reeds
'nationalisme dan ook slechts de im- zou aandurven een Europese oorlog vertrouwen in te boezemen.
marleven een faktor van hernieuwing hoe het otu.- ^evolutionaire
Nederlanden in 1936 bekende Spaak, de Belperialistische
politiek van
Frank- te ondernemen en de
xistische
progru./ima
plaats
moest
Buitenlandse geweest die nieuwe einders geopend
rijk in Europa afkeuren., Het had aan te vallen. Toch hadden anderen gische minister van
maken voor een ruim opgevat rechtneutraliteitspolitiek had.
erop
gewezen Zaken, dat een
'er verder geen het minste
voor- in het nationalisme
binnen de natioIn de gedachte van zelfbestuur en vaardigheidstreven
de enige realistische oplossing kan
'deel hij tegenover
Duitsland
een dat Duitsland, juist doordat het door
nale
belangengemeenschap.
zwakheid niet in bieden. Met verloop van jaren zijn federalisme had het nationalisme de
^njandige houding aan te nemen, zo- zijn ekonomische
(Vervolg in volgend nummer)!
voor een oplospraktisch alle regeringskringen
in baan vrijgemaakt
lang^ hei, 'de, onafhankeliikheid
'iet staat "was een oorlog op^ lang 'ter-
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ANTWERPEN
IVKRONDESSEWENTKRAAD
De a:i"ond:ss2mentsraad van Antwerpen vsrgaderde onder voorzitterschap vun Relmond Mattheyssens, die
sinds vic-r jaar deze raad op voorbeeldige Wijze leidt.
De raad besprak uitvoerig de aanstaande gemeenteverkiezingen. Een
beperkt komitïe werd samengesteld
om verschi lende problemen te onderzoeken.
Verder weidde de raad zijn aandacht a?n d? oprichting van de provinciale kaderschool, aan de naklanken van de volksvergadering de voormiddag van het zangfeest, en aan tal
van verdere a'ctivitelten.
Het verlof staat nu voor de deur,
maar begin september wordt de reorganisatie van het arrondissjment
grondig aangepakt.
De raad gelas'.te de arrondissementssekretaris, Rudi Van der Paal, met
het opstellen van een verzoekschrift
aan het hoofdbestuur in verband
met het blad en andere problemen.

Notabelen ? De nog steeds ministrabele heer Ludovic Moyersoen. Hij
luisterde naar professer Gerlo en'
volgde het eerste bedrijf van de opvoering, van op de eerste verdieping
van hogergenoemde « Borze » Deze
gaf op haar gelijkvloer een tipisch
modern belgische aanblik : een kolosale leeuwenvlag hing aan de stok en
onder de gaanderij van de <
' borze »
kon men de traditionele franse opschriften lezen die zegden wat zoal
in de « Bourse d'Amsterdam » te eten
en te drinken valt !

Pater .Callewaert zal de kanselrede
Een oproep wordt gedaan tot de
Bij mooi weder prettig sauitspreken.
vrienden uit het gewest om met de
menzijn in de hoving.
autocar van de Volksunie naar DiküDe Heil.ge Mis wordt dit jaar muide te reizen op 24 augustus.
II. — NOOIT MEER OORLOG !
eveneens opgedragen voor de zieleBetaling van de reis](osten (155
Op het monument in opbouw
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Maar komen wij terug op de begane
Prijs voor Gent : .85 fr. M -G.-H.-D.
Het strekt het arrondissement Ant- abonnementen kwamen binnen uit
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lijst. Te Antwerpsn stad. Berchem, aanwezig op de IJzerbedevaart, de de ziekenkas ging op 1 oogst door.
geen reeds begane paden te zullen,
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noodzakelijkste kontakten.
aan hun volk, maar ook voor de be- plaatselijke sekretariaten zullen voorBedevaartkomitee aan te duivolk, siteerde cijfers en percentages
Groot-Antwerpen kan de aan- langen van dat volk gewerkt te heb- eerst opgericht worden en zo spoeiVg
den
gronden
en
volgens
de
na
over
de Vlaamse werkloosheid, het' t e staande verkiezingen met g?rust ge- ben. Onze Ijzersoldaten, die zo"n mogelijk aangevangen met het opkort
aan
industrializatie in de Vlaamte
leven
onderrichtingen
van
moed tegemoct zien.
woordelij
ken.
Oolc
in
de
sociale
werharde strijd moesten leveren in zo'n
se gewesten, de minderheid der
gezegd komitee.
bittere en gevaarlijke omstandig- king zal Gent niet ten achter blijven.
Vlaamse .studenten aan belgische i n Bespreking uiterlijk tegen 16
IN IVJEMORIAItl
heden, zullen met welbehagen vastARRONDISSEMENT
stellingen
van hoger onderwijs en de
augustus,
bij
ONS
sekretariaat,
,
stellen dat hun strijd niet verloren
DR. JLR. MARCEL USE
lage lonen van vlaanxse arbeiders jen
. 32, Uzerlaah, Diksmuide.
was.'maar voortgezet wordt en,dat de DENDERMONDE
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Op de laatste bestuursvergadering
Elke eerste zaterdag der maand
Op bovenverdiep. op strooovertalrijke vr.enden te bevatten, die
Wij zijn er natuurlijk blij om dat
zakjes. voor groep van 15 meiseen laatste groet kwamen brengen hebben vertegenwoordigers van deze gaat onze arrondisssmentsvergadedeze Vlaamse socialist onze sociale
jes, afzonderlijk.
aan de duuibare overledene. Wij be- gemeenten hun onrust uitgedrukt ring door, te 20 u., in ons gewoon
stellingen tot de zijne maakt, maar
merkten o. a. volksvertegenwoordiger i voor de gevaren, die op de taalgrens lokaal, Grote Markt.
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Nu de arrondissementsvoorzitter
Op verzoek van de vrienden werkCeuppens, het bestuur van V.O.S. met simpatisanten. die deze bedreigde
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de
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bij
het
seizoenbedrijf
aan
de
Mogen wij aan professor Ge^lo
vaandel, verder de heren Rudi Van streek bewonen moeten alles in het
der Paal, Rsimond Mattheyssens, werk stellen opdat er door hun wer- pen we in dit kanton ook meer leven kust. wordt de gezellige bijeenkomst vragen de door hem verdedigde
tot zaterdag 6 .september verschoven. Vlaamse sociale stellingen te doen
Dolf Cuypers, hoofdbestuursleden, king een druk zou uitgaan op de an- te krijgen.
Voor alle werking en inlichtingen :
Dus 6 september vrij houden voor aanvaarden en verdedigen door zijn
cud-gemeenteraadslid Jos de Groof ders V:amingen. zodat zovelen mogeVlaamse .socialistische strijdmakkers?
fn het voltall g bestuur van de afde- lijk zich kran g zouden te weer stellen Mark Pelgrims, Dendermondse steen- Diksmuide.
1 ng Borger' .;t van de Volksunie, en alle middelen zouden gebruiken weg, te Schellebelle.
Tot nu toe hebben deze niettegehDr. en Mevr. Theo Peeters, Dr Piet om een einde te stellen aan een toeKOPIJ VOOR 'T BLAD
staande hun werkelijke politieke en
Bocynaems, Dr. R. Roosens, het vol- stand, die Vlaamse welvaart en broodwordt uitgedrukt alle ko- syndikale macht er zich toe beperkt
W ES T - V L A A N D E R E N pij,Deb wens
ledig bestuur van de autoklub Rij winning bedreigt. Werken aan de uite h o u d ^ s dringende, eerst voor de andere Vlamingen als romantici te
mar an. Kr.rel Dillen, dr. jur. Walter bouw van de Volksunie is werken
te leggen aan de arondissementele bestempelen, waarschijnlijk om hun,
Bouchery. Mevrouw Jozef van den voor deze welvaart, want hoe sterIN MEMORIAM
Voorzitter of Sekretaris.
schromelijk ingebreke blijven, ook
ker de druk van de Volksunie ge- MEJUFFER BOUCKAERT
Berghe-van de Leest, e a.
op vlaamssociaal terein, beter te verDe teraardebestelling had nadien voeld wordt, hoe meer zullen de andoezelen !
AALSTERSE GULDENSPORENNauwelijks 53 jaar oud overleed te
plaats in de familiekelder te Sint- dere partijen zich weren en bewust
VIERING
worden dat zij ook verplichtingen Roeselare Mejuffer Bouckaert. de zusOm een feit te presizeren profesTruiden.
PROFESSER ALOIS GERLO
ser ' Zou U de inhoud van uw toeAan de lamilie Usé betuigen wij hebben tegenover de Vlaamse bevol- ter van ons hoofdbestuurslid Viktor GAF LES
Bouckaert. Wij betuigen hem en zijn
spraak niet doorsturen naar een zenogm.aals ons oprecht medeleed in dit king.
Beter dan verleden jaar was de op- kere An.seele, die op de meest schaamzeer geachte familie ons innig kriszwaar verlies.
komst op de Aalsterse grote markt. teloze manier de vlaamse arbeiders
telijk medeleed.
GEWEST VILVOORDE
De
oorzaak ? En goed gekozen to- en bedienden van de mechelse spoorDHR CHARLES REINERS
IJZERBEDEVAART 1958
Het augustusnummer van de geneelopvoering
: Marieke van Nijme- wegwerkhuizen het brood en dat van
Wij vernamen eveneens het overI. — BIERKELDER
"westelijke
Volksunieberichten » is
gen, en de spreekbeurt van Profes- hun kinderen heeft ontstolen ten
lijden van de heer Charles Reiners.
De reeds zo vermaarde bierzopas weer op bijna duizend exemser Alois Gerlo.
gunste van de uitstervende walen ?
ere-gewestelijk direkteur van de rekelder te Diksmuide, 32, IJzer*
plaren verspreid en legt alzo een
Deze eigenaardig samengestelde
gie van telegraaf en telefoon. Wij belaan, open even als vorige jaband tussen onze vrienden. Vooral,
Dank U.
Vlaamse spijskaart was een komprotuigen aan zijn zoon, dhr Carlo Reiren, op zaterdag 23 augustus,
nu de verkiezingen voorbij zijn, moet
mis
!
ners ons medeleed.
Het gescherm met August Vermeycm 15 uur.
het kontakt tussen onze kiezers leBerten Van Hoorick, werd er ge- len is zo stillaan een beetje afgevendig blijven en mogen deze niet
Op zondag 24 blijft de kelder
fluisterd, had met goedkeuring van zaagd.
DHR F. A. DE CEULAER
terug overgeleverd worden aan de
gans de dag open.
het stadsbestuur geëist dat. aangeDe bekende Vlar.ms-Nationalist en geweldige propaganda van de andere
Dat gepraat over Europa en de
'S ZATERDAGS (23) VROzien de toneelgroep « katoliek » was,
groothandelaar uit Merksem, dhr F. partijen.
Europeèrs is voor velen een voorLIJKE
VERBROEDERINGSde
spreker
uit
wat
men
noemt
de
A de Ceulaer, ging ons vooraf naar
AVOND DER JONGEREN.
linkse rangen komen moest ! Hij had wendsel om voor eigen deur niet te
de Eeuwigheid. Op de plechtige uitElk gewest moet van deze rustige
Puike
muziek,
samenzanvan
zijn
speurend oog laten vallen op zijn moeten keren !
vaart was de Volksunie vertegenwoor- tijd gebruik maken om zich te orgavolkse
en
studentenliederen.
reisgezel prof. Gerlo. Samen hebben
In zijn < Kritiek der Vlaamse bedigd door de provincieraadsleden niseren, te ijveren voor de Vlaamse
Veel leute, vrolijke toesprazij een lange weg afgelegd. Ze zijn weging » schreef Vermeylen August
Ward Rolus en Benoit Ceuppens, als- Ziekenkas, leden te winnen voor de
ken, salamanders, enz...
na jaren strijd van uit de moskoufas- < wanneer zal ik het heugelijke feit
mede door dhr Rudi Van der Paal.
partij en te zorgen dat in elke gecistische falanx, in de meer konfor- mogen beleven dat in Vlaanderen dé
Dit jaar een gekend en Hink
meente personen gevonden worden,
tabele socialdemokratische familie Brabaconne word uitgejouwd » ? Dat
hoogstudent
als
«
speaker
»
en
VLAAMSE KRING ANTWERPEN
die, al weze het op de meest bescheineergestreken en aanvaard.
« animator ».
heeft hij mogen beleven, maar d a t
Naar jaarlijkse traditie vindt dit den manier (bezorgen van adressen
Alle Jongeren
uitgenodigd,
Ook
het
architekturaal
dekor
was méér dan in de romantische
jaar de Heilige Mis ter nagedachtenis voor verdere propaganda) bv. zich
mede de jong van hart gebleovertrof
dat
van
verleden
jaar
!
Een
tijd ! Toen Vermeylen August rekvan wijlen Bruno de Winter, stich- kunnen inspannen voor onze partij,
ven ouderen die niet willen on11 julifeest past beter tussen de mu- tor was benoemd van de Gentse Uniter van het weekblad « Pallieterke » de enige, die de k a d e s en de middederdoen,
ren van het belfort en dezen van de versiteit en tot senator verkozen,'
plaats de laatste zondag van oktober len bezit om de grote rol, die vroeger
't Beste bierW ^ e Jtijnste
< Amsterdamse borze •> dan vóór d ewerd in de daarop volgende uitgavf
in de kerk van de Heilige Teresia- door het Vlaams-nationalisme ge« Dort » ^ o r d t M\ Üe blei-kelder
gevel van het onbeduidend land- van zijn « Kritiek » boven aangeLuithagen (Mortsel).
speeld werd, voort te zetten.
geschenken. • \
huis.
haalde wens geschrapt !
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VLAAMSE BEWEGING en
«PRESSURE GROUPS»
(Vervolg van blz. 1)
Slechts de aanwezigheid in het politieke strijdperk van een Vlaamse
partij, die dit modus vivendi tussen
de belgische partijen niet aanvaardt,
die juist op Vlaams gebied de strijd
wil aangaan met de andere partijen,
geeft aan een Vlaamse « pressure
groups » een kans. Aldus hebben in
de periode tussen de twee wereldoorlogen een aantal Vlaamse kuituurverenigingen (V.O.S., V.T.B., IJzerbedevaart,
Zangfeest,
K.V.O.H.V.,
enz...) in feite als « pressure groups »
gefungeerd. De meeste van deze verenigingen hebben de oorlog overleefd
en bestaan nog, sommigen even
machtig of machtiger dan voor de
oorlog. Niettemin hebben zij hun rol
als « pressure groups » niet meer
kunnen spelen omdat de voorwaarden niet vervuld waren, omdat er
geen Vlaamse partij was sterk genoeg om door de andere partijen als
een gevaarlijke konkurrente te worden beschouwd.
Over de effectieve invloed van « pressure groups » is men het trouwens
niet eens, omdat o. m. deze invloed
zeer moeilijk te bepalen is. Door den
band zijn de partijen sterker dan de
pressure groups en gebruiken zij deze wanneer het in hun kraam past.
Reëler ongetwijfeld is de Invloed
van sommige machtsgroepen achter
de schermen, die niet publiek optreden, maar die bvb. als geldschieters
(bailleurs de fonds) de partijen aan
hen verphchten. Zij zijn niet gebonden aan een bepaalde partij en het
gebeurt regelmatig dat zij meerdere
partijen gelijktijdig financieren.
De naïeve opvatting die sommigen
in Vlaanderen er op na houden over
een « pressure groups » (opvatting
die nog zo pas tot uiting kwam in
een zeer oppervlakkig artikel verschenen in « De Standaard > dat zelfs
niet hst peil bereikte van goede journalistiek) is volkomen in strijd met
de gegevens van de politieke wetenschap.
De politieke partijen met hun oligarchische struktuur, beschikkend
over de grote hedendaagse middelen
voor propaganda, en dus opinie-vorming (dagbladpers, radio, televisie,...)
zijn veel te sterk dan dat zij zich
zouden laten beïnvloeden door loze
bedreigingen met een « drukking »
die onbeduidend is.
De politieke werkelijkheid is veel
ingewikkelder, veel nuchterder en
harder dan vele, ja de meeste buitenstaanders denken. Het is daarbij een
grove illusie te denken dat zij die de
moed missen voor of niet opgewassen
zijn tegen de poUtieke strijd, een invloed gaan uitoefenen op de politiekers.
Het is daarentegen wel mogelijk
dat gewiekste politiekers zich van
hen bedienen. Tenzij sommigen de
* pressure groups » enkel zien als een
springplank voor hun eigen politieke
carrière, want ook dit is een gekend
verschijnsel dat men o. m. bij Jean
Meynaud (o. c. blz. 34) beschreven
vindt.
Is de Volksunie een « pressure
groups » ? De Volksunie is geen eigenlijke « pressure groups », maar
een politieke partij. Weliswaar bestaat er tussen de specialisten een
betwisting over het punt of kleine
partijen (minderheidspartijen) die
geen vooruitzicht hebben op een
deelneming aan de regering al of niet
als « pressure groups » mogen beschouwd worden. Op deze discussie
zullen wij vandaag niet verder ingaan.
Voor ons staat het vast, als een paal
boven water, dat alleen de weg die
wij bewandelen kan leiden tot effectieve resultaten en vooral tot het uiteindelijk doel van de Vlaamse Beweging : meesterschap In eigen huis.

TOT ZIENS
in de BIERKELDER
te DIKSMUIDE
ZONDAG 24 OOGST '

Dr. H. de Vries Reilingh Is hoogleraar aan de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. Hij is hoofdredacteur, van 'het Belgisch-Nederlandse
tijdschrift
voor
sociaal-cultureel
groepswerk « Volksopvoeding -».
Professor Reilingh kent de Belgische
(Vervolg van blz. 5)
en Vlaamse verhoudingen uitstekend.
Om te eindigen heeft Prof. Gerlo Hij heeft zulks bewezen a^s auteur
zijn mening gezegd over de inciden- van het bekende boek « BELGIË ».
ten op de Vlaamse dag gehouden op De culturele nationale vraagstukken
de wereldtentoonstelling.
van de Europese minderheden
« Die incidenten werden uitgelokt
door J. SMIT.
door onver antwoorden j ken die VlaanDe
Heer Smit is directeur van de Rederen een slschte dienst hebben begionale
Rad'O Noord en bewezen ook in het buitenland » zo stuurslidOmroep
van de Fryske Foriening
sprak hij.
foar in Federael Europa.
Wanneer hier met die onverantwoordelljken, de onbeschofterikken De Friese beweging
Moens de Fernig en de franse kom- door J. SMIT.
missaris op de W. T. worden bedoeld, Het Waalse standpunt
gaan we volledig akkoord !
door Mr. A. CARLIER.
We zouden wel eens willen weten De Heer Carlier is vice-voorzitter van
in welk land ter wereld, die Fernig de Federalistische Unie van de Euen die fransman het zouden aandur- ropese ethnische gemeenschappen.
ven, na herhaald beleefd verzoek, de De culturele verhoudingen in Zuidtaal der meerderheid van dat land te
Afrika
blijven negeren !
(Spreker gevraagd).
Die individuen mogen zich gelukHet
Britse standpunt
kig achten dat de Vlaamse jeugd een
trap van beschaving heeft bereikt, door Professor Dr. M. P. POGARTY.
hoger dan deze van de Algerijnen, Professor Fogarty is Ier. Hij doceert
moderne politieke geschiedenis en
de Cyprioten en de Irakezen !
sociologie aan de Universiteit van
Wat die indruk in het buitenland Zuid-Wales (Cardiff). Hij kent Belbetreft, goed of slecht, die brengt ons gië uitstekend. Hij is auteur van het
geen stap verder en kan ons Sibe- bekende werk : « Christian Democracy in Western Europe ».
risch koud laten !
Ten andere In het buitenland heb- De visie van het moderne Duitsland
ben we nog andere troeven.
door Dr. W. SCHLAU.
In het museum El Prado te Madrid Dr. Schlau is leider van de Hessische
waren onder gidsen en Vlaamse be- Landvolkhochschule. Dr. Schlau werd
zoekers enkele weken geleden ook de als Duitser geboren en opgevoed te
Riga.
incidenten op de W. T. ter sprake geHij
is bijzonder goed op de hoogte
komen.
van de Oost- en Centraal-Europese
Het hoofd van een vlaams natio- nationale vraagstukken. Als leider
nalistische familie legde de zaak als van een Duitse volkshogeschool s<-aat
hij voortdurend in contact met buivolgt uit :
tenlandse deelnemers aldaar en kent
In België zijn twee volksgroepen. ook de Vlaamse problemen.
Vlamingen die nederlands spreken en
een soort franssprekenden die zich Het Russische standpunt
Belgen noemen. Alhoewel deze laat- (Spreker gevraagd).
sten in de minderheid zijn willen ze Het Franse standpunt
absoluut België regeren, dank zij hun (Spreker gevraagd).
kapitaal en de steun van Frankrijk.
Indrukken als Vlaming in de VereZij spreken maar één taal; de vlanigde Staten
mingen gewoonlijk twee of drie.
door R. CLIQUET.
Wij, Flamengos, zijn de nakome- De Heer Cliquet is als medewerker
lingen van de gebroeders van Eyck, van de Stichting bekend. Hij is b'ode Breugels, Rubens, Van Dijck, Van- loog en verblijft momentsel op studerweyden en ontelbare andere schil- diereis in de Verenigde Staten.
ders en beeldhouwers. De namen van Een kijkje op het nationale streven
de hier aanwezigen beginnen ook met in het Verre Oosten
« van >.
door Mr. A. RAPORT.
En toen vroeg de vader der vlaams Gewezen Hoofd van de Zending van
nationalistische familie aan de Span- Technische Hulp F.A.O. Verenigde
jaarden « Hebben jullie ooit gehoord Naties en Vertegenwoordiger van de
F.A.O. in Kambodja.
over kunstenaars onder de soort
De stichting Lodewijk de Raet,
franssprek3nde belgen ? »
Coudenberg, 68, Brussel I (telefoon
Ze moesten bekennen van n i e t !
13.04.38), verschaft op verzoek alle
« Welnu de kulturele armoede van nadere inlichtingen.
dat soort belgen is rechtstreeks evenredig tot hun honger om België uit
te vreten en alles te bemachtigen
wat maar enigzins op stoffelijk gebied te bemachtigen v a l t ! U begrijpt heren dat we ons tegen deze
bende veelvraten soms moeten verdedigen ! »
En DAT begrepen deze beschaafde
buitenlanders !
HET A.N.Z. DANKT
En nu mogen alle belgische regeHet Hoofdbestuur van het Algeringen nog zoveel nederlandsonkunmeen
Nederlands Zangverbond dankt
dige ambassadeurs naar het buitenten
zeerste
allen die hebben medeland sturen, deze knuMen vermogen
gewerkt
aan
de inrichting van het
in buitenlandse kulturele kringen
niets, tegen de zwijgende afgezanten onvergetelijk 21ste Vlaams Nationaal
die reeds eeuwenlang hun volk ver- Zangfeest, dat op zondag 12 juli 1.1.
tegenwoordigen in 's werelds be- in het Sportpaleis te Antwerpen werd
ingericht en brengt een dankbare
roemste musea !
Sedert dit voorvalletje is bekend, groet aan Emiel Hullebroeck die op
hebben alle bewuste Vlamingen be- dit Zangfeest op onvergetelijke wijze
sloten op hun reizen in het buiten- door zijn Volk werd gehuldigd.
In de eerste plaats dankt het de
land op die manier onze zaak te vertienduizenden aanwezigen voor hun
dedigen.
Volg dit voorbeeld na, professor, waardige en geestdriftige houding.
en U zal de Aalsterse vlaamsnatio- Tevens dankt het AN.Z. de d'-Tennalisten dankbaar zijn dat ze U de ten, koren, regisseur, tekstdichter,
eer hebben aangedaan naar uw toe- pantomimist, vendelierskorpsen, leden van de ordewacht, dansgroepen,
spraak te komen luisteren !.
jeugdkapellen, orkest, medewerkende
groepen en vrijwillige medewerkers
zowel bij de voorbereiding van het
Zangfeest als bij de uitvoering zelf.
Een bijzonder woord van dank verdienen eveneens de propagandisten
en de inrichters van de Zingende Karavanen, de Zingende Vloot, de pers,
televisie, het Gemeentebestuur van
EEN LEERRIJKE CURSUS
Merksem, de Direktie van het SportAan onze lezers in het algemeen paleis en de vele stille medewerkers
en aan onze propagandisten in het die overal in Vlaanderen trouw blijbizonder vragen we hun aandacht ven aan het A.N.Z. en grote dienvoor
de
belangrijke
studieweek sten bewijzen ter verspreiding van
« Vlaanderen in de wereld » die te het goede Vlaamse lied.
Laken (Brussel) gehouden wordt
Het Hoofdbestuur van het A.N.Z.
van 25 tot 30 augustus.
roept thans reeds alle Vlamingen op
Hier volgt het program :
om aanwezig te zijn op het 22ste
Het Nederlandse standpunt t.a.v. de Vlaams Nationaal Zangfeest dat zal
Vlaamse Beweging
ingericht worden op zondag 12 Juli
door Professor Dr. F. de VRIES REI- 1959 In het Sportpaleis te AntwerLINGH.
pen'.
AALSTERSE GULDENSPORENVIERING
PROFESSOR ALOIS GERLO
GAF LES

w.
SOCIAAL DIENSTBETOON
Elke dinsdag in het lokaal Lorelei, J. Van Praetstraat, 19, Bius«el
(Beurs) van 18.30 tot 20.30 uur
houdt onze sociale medewerker ACHTEL VAN MALDEREN zitdag over
alle sociale aange!egenheden.
Verzekering tegen ziekte en invaliditeit, Fiskale aangelegenheden
KOSTELOZE RAADPLEGINGEN over Pensioenen, Kinderbijslagen,
enz.
OOK RAADPLEGINGEN PER BRIEF : schrijven aan A. Van Ma:deren,
steenweg op Ninove, 354, Anderlecht :
— duidelijk het geval uiteenzetten,
— een zegel van 2.50 fr. bijvoegen voor het antwoord.

Nieuwe kansen voor
een Vlaams nationale
partij
In het Vlaamse weekblad Opstanding van 5 juli onderzocht de hoofdredakteur de kansen van een Vlaamsnationale partij. Hij vestigt de aandacht op de tekst in « Het Volk » van
21 mei waarin de Vlaamse extremisten
gesmeekt wordt voor de C V P . te kiezen « Vlaamse extremisten, gij en de
uwen hebt reeds enkele maanden gedacht, dat ge de Vlaamse geschiedenis
een beslissende wending kondt geven.
In werkelijkheid heeft die m.ogelijkheid nooit in Uw bereik gelegen. Nu
ligt ze in uw bereik, op 1 juni aanstaande. Want indien ge op 1 juni
door uw gezonde zin voor politieke
taktiek, het politiek getij van dit land
kenteren doet, dan kunt ge aan de
lotsbestemming van het Vlaamse
volk een definitieve wending helpen
geven ^. schrijver vestigt de aandacht op onze belangrijke positie
tussen links en rechts waarvan wij
moeten gebruik maken om te beletten
dat links en rechts te hevig botsen en
het land voordurend in beroering
brengen. Volgens hem is de Vlaams
nationale partij een element van stabiliteit. In geen geval mag ze onder de
krachtige druk met de aangepaste
smerige middelen van de C.V.P.zwichen. « Handhaven, volharden en vechten tot het uiterste. Geen keuze»
is de slotsom van het artikel.
VLAAMSE SOLIDARITEIT
WERKBEURS
Twee kameraden, rond de 40
jaar oud, wonende de ene te
Peutie, de andere te Grimbergen, zoeken werk als boekhouder, bediende of magazijnier.
Autovoerder, 30 jaar oud, vader van 4 kinderen, zoekt betrekking te Roeselare of omgeving.
Wie helpen kan, verwittige
het sekretariaat Volksunie, Kartuizersstraat, 58, Brussel.
REISGEZELSCHAP DE PALLIETERS
Het Bestuur van De Pallieters laat
aan de belangstellenden en vrienden
weten, dat de zetel onzer vereeniglng
overgebracht is naar het gekend
Vlaams lokaal : Rubenshof, Groenplaats, 9, te Antwerpen.
De Winterfeesten en Dansavonden
zullen even als vorig jaar plaats hebben in de Feestzaal Concordia, Korte
Nieuwstraat, te Antwerpen, en wel op
de volgende data :
Zaterdag 13 september 1958,
Zaterdag 18 October 1958,
Zaterdag 15 november 1958,
Zaterdag 13 december 1958,
Zaterdag 3 januari 1959,
Zaterdag 24 januari 1959,
Zaterdag 14 februari 1959,
Zaterdag 7 m a a r t 1959,
Zaterdag 4 april 1959,
Zaterdag 25 april 1959.
Op 25 december om 14,30 uur in dezelfde zaal Kinderkerstfeest. Poppespel - Zang - voordracht en uitdelen van geschenken aan de kinderen.
Ook zullen er buitenaf nog gezelige
avonden ingericht worden in ons
nieuw tehuis Rubenshof.
Namens het Bestuur,
De Voorzitter,
B. CEUPPENS.
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EINDELIJK
het grote, aangrijpende boek
met de REPRESSIE als onderwerp ! ! !
ONDER DE TOREN
Uurboek uit het dagboek van
een terdood veroordeelde door
MARCEL MATTHIJS
Een literair historisch en menselijk dokument van blijvende
betekenis.
Het boek dat geschreven MOEST
worden en waar elke, door de
repressie getroffene en iedere
rechtgeaarde Vlaming reeds jaren met hoop naar U'tz'et.
Verschijnt einde juli op een beperkte oplage. Het werk, 350 blz.,
zal niet in de boekhandel verkrijgbaar zijn. Wie zich het bezit er van wenst te verzekeren
stort nu reeds 115 fr. op P.CR.
4367.52 van Marcel Matthys,
Oedelem.
n*WMWUWMW«naww«awiaMW4*a

Een waardevolle hulp.
VLAAMSE STRAATNAMEN
te BRUSSEL
Wij hebben steeds de Vlamingen,
en in het bijzonder onze Vlaamse
nationalisten aan'jespoord bij -toezending van brieven, drukwerk, enz.
naar Brussel en omgeving het adres
van de bestemmeling in het Nederlands te stellen.
Goed en wel hebben onze vrienden
daarop geantwoord, maar waar vinden wij de juiste Nederlandse benaming van de straten, die ons soms
vanuit Brussel in het frans worden
medegedeeld ?
Welnu, de firma « Arto » van Brussel heeft zojuist de volledige lijst der
straatnamen van Brussel en agglomeratie met hun korrekte vertaling
uitgegeven in een brochure van 50 blz.
De lijst biedt dit uitzonderlijk
voordeel, dat men er de namen inmiddellijk in vindt in hun alfabetische volgorde, om het even of z^j
in het Frans of in het Nederlands
gesteld zijn, met daarnaast de vertaling. Waar in de officiële lijsten
het zoeken n a a r een straatnaam
soms uiterst tiidverovend (en bijna
onmogelijk) wordt omdat men de
voornaam niet kent ^e\^e e-^n familienaam voorafgaat, geeft« Arto » in
de lijst de straten rechtstreeks op
volgens de familienaam.
De Vlamingen hebben hier dus
voor de geringe prijs van 20 fr. een
waardevolle, onmisbare hulp in hun
strijd om zelfbehoud te Brussel.
Bestel onmiddellijk de brochure op
Volksunie-s°kretariaat,
Kartuizerssraat 58, Brussel, door toezending
van het bedrag in postzegels of
bankbriefje. (A.P.N.)
EUROPA ETHNICA
Naar aanleiding van een in ons
blad verschenen recensie werden ons
van verschillende zijden inlichtingen
gevraagd.
Europa Ethnica (voorheen < Nation
und Staat) is het tijdschrift der
« Federalistische Unie der Europese
Volksgroepen > waarvan het sekretariaat-generaal berust bij Dr. Povl
Skudegard, Rolighed - Rungsted Kyst,
Denemarken.
Voor abonnementen op het tijdschrift wende men zich rechtstreeks
tot de uitgever : Wilhelm Braumüller,
Universitats - Verlags-buchhandlung
Ges. m. I. H., Wien IX, Servitengasse
5.
Het tijdschrift verschijnt om de
twee maanden. Jaarabonnement :
20 D.M.
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