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BESCHOUWINGEN NAAR AANLEIDING VAN DE IJZERBEDEVAART 

VIAANSE BEWEGIHG EN ROMANTIEK 

VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

Een steeds terugkerend verwijt, dat 
men vooral aantreft onder de pen van 
Vlaamse socialisten, is dat de Vlaam
se beweging een uiting zou zijn van 
verouderd romantisme. 

Vooral een massa-manifestatie, een 
plechtigheid als de IJzerbedevaart 
wordt bij voorkeur tot voorbeeld ge
kozen om dit te illustreren. In hun 
ogen en hun opvatting is de IJzer
bedevaart een romantisch, sentimen
teel gedoe, waarbij de werkelijkheid 
ontvlucht wordt in een soort mysti
cisme, een mengsel van godsdienstige 
en andere gevoelsmotieven zonder 
grondslag in de werkelijkheid, de 
enige werkelijkheid die zij willen 
erkennen, deze van de stoffelijke be
langen. 

Het loont de moeite, naar aanlei
ding van de IJzerbedevaart, eens na
der in te gaan op dit verwijt, des te 
meer daar ook van andere zijde de 
neiging en de lust bestaat dit argu
ment tegen ons te gebruiken, ook al 
durft men het niet goed openlijk 
doen. 

Wi] zijn romantiekers, negativis
ten, niet waar ? 

,̂  Een plezierigp vorm van verweer 
bestaat er steeds in het argument 
om te keren en tot de tegenaanval 
over te gaan. Is het soms zo moeilijk 
« romantische » elementen aan te 
wijzen bvb. in het socialisme en de 
socialistische manifestaties ? « Ro
mantisch » in de pejoratieve beteke
nis die men er zo graag aan hecht. 

Voor zover het socialisme nog een 
ideologische grondslag heeft moet 
deze nog steeds gezocht worden in 
het marxisme. Welnu het valt niet 
moeilijk aan te tonen dat heel wat 
utopische, irreële, dus « romantische » 
elementen een rol spelen in het mar
xisme, dat het marxisme als dusda
nig ook een heilsleer is, een grote 
utopie, een droombeeld los van de 
werkelijkheid. Wat is de droom van 
de afschaffing van de staat in de 
klassenloze maatschappij, dit prole-
tariërsparadijs dat volgen moet op de 
uitroeiing van het kapitalisme en de 
kapitalisten anders ? 

Dit vereist een geestelijke band tus
sen de enkelingen die de massa vor
men onderling en tussen de massa en 
de inrichters, de spelers. Dit is het 
gevaar dat de IJzerbedevaart be
dreigt : het verloren gaan van deze 
geestelijke band, doordat een groot 
deel van het publiek de IJzertragedie 
niet beleefd heeft en doordat het 
IJzerbedevaartkomitee door de aan
wezigheid van C.V.P.-politiekers wan
trouwen verwekte. Welnu het gering
ste wantrouwen bij een deel van de 
massa is psychologisch een hinder
paal voor het welslagen van een 
massa-plechtigheid als de bedevaart. 

Men kan de diepere zin en beteke
nis van manifestaties als het Zang
feest en de Bedevaart niet misken
nen : het gemeenschappelijk belij
den van de trouw aan eigen volk, ei
gen land, eigen kuituur; het herden
ken van het offer van hen die hun 
leven gaven, vervuld van een ideaal; 
het bidden voor de doden, alle doden 
van de wereldoorlogen, en voor de 
vrede; het opeisen van het levens
recht voor het Vlaamse volk en al 
wat dit insluit. 

Wie dit alles afwijst met één woord, 
één etiket : « romantiek !• bewijst 
daardoor dat hij een kultuurloos in
dividu is, een man zonder begrip voor 
de zedelijke en geestelijke waarden 
die ten grondslag liggen aan de kui
tuur van een volk. Dat manifestaties 
als bovengenoemde geen groter en 
dieper weerslag vinden in de Belgi
sche Staat is een kriterium voor de 
kultuurloosheid van deze staat en 
van hen die hem dragen en vertegen
woordigen. 

Het veroordeelt hen. 

De uitzending van socialistische 
manifestaties door de televisie heeft 
ons anderzijds geleerd dat de socia
listen ook verplicht zijn te grijpen 
naar de middelen die toelaten massa
manifestaties te doen slagen. Bewust 
van hun eigen armoede, plagieeren zij 
onbeschaamd wat zij bij anderen 
scherp kritikeren : optocht der vaan
dels, jeugduniformen, landsknecht
trommels, liederen, hulde aan dode 
en levende voormannen... 

Het is een sociologische wet waar
aan ook de socialisten niet ontkomen 
dat de massa, de menigte leeft en 
reageert volgens specifieke, normen. 
Het komt er op aan deze vormen, de-
ee uiterlijkheden, een inhoud te 
schenken, een simbolische waarde, 
ze te verheffen op hoger vlak dooi
er zin en betekenis aan te geven. Dit 
heeft het socialisme niet gekund en 
in deze geestelijke onmacht schuilt 
ten dele de verklaring voor een kri
tiek die niet vrij is van afgunst en 
nijd. Een Vlaams Nationaal Zang
feest en een IJzerbedevaart zijn 
merkwaardige verwezenlijkingen van 
massaregie in de beste zin van het 
woord : de massa die rechtstreeks 
mee betrokken wordt in het gebeu
r e n en de manifestatie mee beleeft. 

Het socialisme heeft de diepere zin 
en betekenis van de Vlaamse Bewe
ging steeds miskent en dit is wellicht 
de grootste tekortkoming van het 
socialisme in Vlaanderen geweest, 
betreurenswaardig overigens van 
Vlaams standpunt. De eerste socia
listen in Vlaanderen waren ook 
vlaamsgezinden : in hun persoon wa
ren beide stromingen verenigd. Zij 
zagen in of voelden aan dat de stof
felijke opgang van het Vlaamse volk 
samenhing met de geestelijke opgang, 
zij begrepen de grote betekenis van' 
de Vlaamse Beweging ook en vooral 
voor de eenvoudige Vlaamse aibejjler. 
De ontwikkeling is noodlottig ge
weest : het socialisme sloeg de offi-
cieële belgische richting in, het keer
de zich af van de Vlaamse Beweging. 
Slechts sporadisch en voor een be
perkt objectief kwam er wat belang
stelling los, al of niet oprecht. Reeds 
vóór de oorlog 1914-18, dus vóór akti-
visme of collaboratie, verklaarde An-
seele dat de Vlaamse Hogeschool hem 
koud liet. 

Na de oorlog '14-18 schreef Paul 
Van Ostayen van uit Berlijn, waar 
hij toen verbleef, aan Camille Huys-
mans om hem het vorwijt te maken 
dat het socialisme in Vlaanderen de 
Vlaamse kwestie alleen maar zag als 
'n kwestie van vertaling van fi-anse 
opschriften, maar geen oog had voor 
de reoële Vlaamse noden. 

Deze reeële Vlaamse noden zijn ge
bleven : het zijn de noden van onze 
Vlaamse mensen, voor een groot deel 
de noden van de Vlaamse arbeiders, 
zoals daar zijn de werkloosheid, de la
ge lonen, de sociale taalgrens' in de 
bedrijven, de mobiliteit, enz... 

Dit zijn geen kwalen van vandaag. 
Het socialisme in Vlaanderen is te

kort geschoten daar waar het zich 
voorgedaan heeft als een aanhang
sel van het Waals socialisme in het 
teken van de belgische eenheid : het 
heeft de arbeidersproblemen gezien 
van uit het standpunt van het socia
lisme in Wallonië, maar de Vlaamse 
arbeidersproblemen niet willen zien 
als specifieke Vlaamse problemen. 
Dit is altijd zo geweest en zo geble
ven : de regering Van Acker is volle
dig in gebreke gebleven tegenover de 
Vlaamse arbeiders. 

Dat is geen romantiek, maar nuch
tere werkelijkheid. 

Het probleem van de Vlaamse ar
beider kan overigens niet losgemaakt 
worden uit het problemen-kompleks 
van de Vlaamse Beweging : het pro
bleem van de volkswelvaart in Vlaan
deren is het probleem van de toe
komst van het Vlaamse volk. Maar 
een volk zonder nationaal bewustzijn, 
een volk dat zichzelf niet eerbiedigt 
heeft geen toekomst. Kuituur en stof
felijke welvaart zijn nauw verbon
den : « taaibelang is stoffelijk 
belang » zei Lodewijk De Raet reeds. 

Is niet overal en altijd een flinke 
dosis « romantiek », in de beste bete
kenis van het woord, gemoeid ge
weest met de nationale bewustwor 
ding der ^Ikerfe-

DE C.V.P EN DE REPRESSIE 

Her schandaal der 
gevallen DAELS 

en ELIAS 
KIEBOOMS IN ZIJN WARE GEDAANTE 

(Vervolg blz. 8) 

Het is niet zonder diepe veront
waardiging: dat wij dit artikel schrij
ven. Niettemin willen wij een objec
tief relaas geven van de feiten en 
het aan onze lezers overlaten zelf te 
oordelen. 

Als uitgangspunt nemen wij een 
zeer belangrijke verklaring afgelegd 
floor Prof. Dr. C. Heymans te Buenos 
Aires aan « De Schakel », het flink 
orgaan van de uitgeweken Vlamin
gen in Argentinië. In verband met de 
repressie en voornamelijk het geval 
Daels verklaarde de Nobelprijswin
naar : 

« De katoiieke partij, de overwin-
> nares der verkiezingen heeft be-
' loofd de gevolgen van de repressie 
» op te doeken. Hoeveel er nog vast 
» zitten ? Zowat 150. Een deel daar-
>-• van zitten voor < misdaden van ge-
» meen recht ». een bepaUng waar-
» mee in de repressietijd lichtzinnig 
» is omgesprongen. Maar er zijn ook 
» zuiver politieke gevallen. Laten we 

BEGINNEN EN 
VOLHARDEN 

Als we de periode van 14 jaar na 
de tweede wereldoorlog vergehjken 
met de periode tussen de twee wereld
oorlogen, is het duidelijk dat de 
Vlaamse beweging thans nog steeds 
in een malaise betrokken is. 

Van alle zijden wordt in zeer brede 
kring, waar men het zelfs niet zou 
verwachten, uiting gegeven aan 
Vlaamse bezorgdheid, alhoewel deze 
tot dusverre nergens kwam tot een 
algemene frontvorming of tot hevige 
toespitsing. 

Dat er iets smeult bewijst bvb. het 
medeleven met de actie van het 
Jeugdcomité alsmede de hoge ver
wachtingen die in de Volksunie ge
steld werden. 

Tussen de twee oorlogen konden de 
Vlaamse nationalisten geredelijker 
een onbetwiste aantrekkingskracht 
uitoefenen. Op dat ogenblik was het 
zichtbaar voor iedereen dat op vlaams 
gebied praktisch nog alles te doen 
was en de inspanningen der minima
listen waren niet bij machte de vloed 
in te dijken en de publieke opinie 
ervan te overtuigen dat ze uit eigen 
krachten de toestand konden sane
ren. 

Aldus leefde het vlaams nationa
lisme in een dergelijke creatieve en 
dyn:im:3che pes'.;'o co.': t.e b;!:?!-.:]:'."^-' 
door de geestelijke overheid zijn 
doorbraak niet kon stuiten, hoewel 
het deze veel armslag ontnam en dat 
de katoiieke partij van toen keer op 
keer verplicht werd ballast te wer
pen tot ze in 1936 een platform koos 
in het teken van een concentijatie-
beweging op federale grondslag, dat 
ohtzaglijke mogelijkheden bood. Op 
dat ogenblik kwam ook een wijziging 
in de houding van de Kerk en van 
de Dynastie. Doch het perspektief van 
de oorlog en de oorlog zelf hebben 
de tijd niet gelaten om de vruchten 
van die toenadering te oogsten. 

Het Vlaams nationalisme werd na 
de oorlog als partij en als gezindheid 
gelikwideerd — het woord is niet te 
sterk, gezien de retroaktieve straf
wetten, uitzonderingsrechtbanken en 
bestraffing van loutere opinie deuk
ten, alle drie ongrondwettelijke pro
cedures, die zich kwamen voegen bij 
wat men als een normale wettelijke 
repressie had kunnen aanzien. 

De Katoiieke Vlaamse Volkspartij 
harerzijds werd opnieuw ingescha
keld in een unitaire partij, met 
Vlaamse en waalse vleugel en pari
taire toporganen die als enig doel 
hadden, onder het mom van die fic
tie, de waalse vertegenwoordiging te 
ver3t:r':cn ~n i'e vla^m^e r^c^rc'or-
heid te verhinderen tot uiting te ko 
men Of offensief te worden, daar de 
Vlaamse vleugel geen eigen program
ma, laat staan een eigen vlaamse 
politiek mag uitwerken, of zelfs na
streven zonder voorafgaand akkoord 
van de Walen. 

We hebben thans na de oorlog af 
te rekenen met een crisis in de 
Vlaamse Beweging. De grieven lig
gen nochtans voor de hand : de 
voortschrijdende centralisatie onder 
Franse hegemonie, het hopeloos en 
weerloos afknagen der vlaamse volks
kracht te Brussel en er om heen, als-
zzl: a?.n ds t?.aigrer_s, h : t gebrek aan 
Vlaamse kultuurpolitiek, h e f dispro
portioneel verdelen der kuituurzorg. 
het voorbijzien der Vlair'in?;en in de 
kolonie en in de komence Belgisch-
Kongolese gemecn-c>-?p en niet het 
minst eenzijdige besteding der be
schikbare overheidïgelden aan Brus
sel (18 miljard WT) en aan Wallonië 
(46 miljard voor de waalse mijnen) 
met als corrolarium de consolidatie 
van de vlaamse minderwaardigheid 
op industrieel en sociaal gebied. 

Hoe is de huidige vlaamse onmacht 
daartegenover te verklaren ? • 

(Vervolg blz. 6) 

» nu hopen dat men eindelijk zal op-
» houden de weerstandsgroepen naar 
> de ogen te zien. Voor de terugkeer 
» van Prof. Daels bv. moesten we, op 
» aanwijzing van Lilar, minister van 
» justitie, met vijf weerstandsgroepen 
•> onderhandelen. Vier verklaarden 
» zich ten slotte akkoord. Maar in-
» tussen stonden de verkiezingen voor 
» de deur en de hele aangelegenheid 
» werd weer uitgesteld ! » 

Zonder kommentaar uit te brengen 
bij deze verklaring willen we toch 
twee aanmerkingen maken. Vooreerst 
krijgen we de bevestiging van het 
ongehoord schandaal dat wij reeds 
aanklaagden, de abdikatie van het 
staatsgezag in handen van private 
groeperingen en personen, waardoor 
de gedetineerden, de gevangenen, de 
gijzelaars geworden zijn van hun per
soonlijke vijanden. Vervolgens stellen 
»e vast dat Prof. Ileymans de voor
waarden niet bekend maakt die doOr 
die weerstandsgroeperingen gesteld 
werden. 

Deze voorwaarden werden door 
Fernand Demany bekend gemaakt In 
« Le Peuple » (30 april 11.) zoals zij 
schriftelijk aan de minister van 
justitie werden meegedeeld : 

« Het aktie-komitee van de Weer-
» stand de Comité d'Action de la Re
s' sistance) acht het onontbeerlijk dat 
•» nieuwe genademaatregeler vooraf-
» gegaan worden door een schrifte-
» lijke verklaring waarbij de belang-
» hebbenden erkennen een aanslag 
-> gepleegd te hebben cp het bestaan 
'> van de nationale gemeenschap, 
» verklaren hun oorlogsverleden af te 
» zweren en zich er toe verbinden 
» geen enkele rol meer te spelen in 
» het publiek leven der Natie en nooit 
» meer hun naam te l8n«n in dit 
» verband. » 

Wat Prof. Daels betreft wordt ge-
specifieerd dat zijn ontslag als ere-
voorzitter van de IJzerbedevaart ge
ëist vvoidl; daaien'oB.eii wordt geëist 
dat hij bij zijn terugkeer in de gevan
genis zou opgesloten worden vooraleer 
er een genademaalregel getroffen 
wordt; dat hem na zijn vrijlating een 
verplichte en bewaakte verbliJfpZaats 
zou toegewezen worden. 

Wat Dr. Elias betreft wordt daar
enboven de onmiddellijke en defini
tieve verbanning uit het land geëist ! 

Kommentaar bij deze eisen is over
bodig. Geëist wordt de publieke zelf-
beschuldiging en zelfvernedering 
naar zuiver kommunisiisch recept. 
Geëist wordt de eeuwige verbanning, 
ezn slraf C.ie i/i de besciiaafds landen 
afgesehsft werd en in strijd is met de 
verklaring van de Rechten vnn d 
Mens. 

Onze l£z:r3 wzten Vv-elke p apagan-
da de C.V.P. gevoerd heeft onder tls 
getroffenen ĉ er repressie en ds 
Vlaams-naüojialisten en welke kies-
belofteji gedaan werden. Ook Prof. 
Heymans herianert aan de'e belof
ten. Aan de Volksunie werd zelfs ver
weten dat zij de C.V.P. belette «"e 
repressie op te lossen en amneslie 
te verwezenlijken. 

(Vervolg blz. 8) 
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GILSON BEGUVT GOED 

Het p rog ram van h e t officieel defi-
lee op 21 juli was ui ts lui tend F r a n s . 
Het leger he r ademt immers n u de 
Vlaamsgezinde Spinoy als minis te r 
vervangen werd door de eenta l ige 
Brusselaar Gilson. De geschiedenis 
he rhaa l t zich zo to t in den t reure . 
Eli<e regering tel t één of twee Vlaams-
gezinde minis ters . 

^ i j proberen min of meer normale 
to«btanden in h e t leven te roepen. De 
minis ter die na hen komt breekt deze 
geduldige arbeid echter op kor te tijd 
weer af. Van de minis ter ies waa r 
n o j i t geen Vlaamsgezinde a a n h e t 
roer l o m t — en hoe talr i jk zijn ze ! 
— zullen we m a a r niet spreken. En 
hoe kunnen we ons tegen deze nieu
we an t i -Vlaamse regering verzet ten ? 
We hebben nog s 'echts één volksver
tegenwoordiger. De Vlaamsgezinden 
die voor de k lcurpar t i jen kozen tref t 
zware schuld. Zij zijn veran twoorde
lijk voor de Gilsons als minis ter . Hoe 
worden zij voor de zot gehouden en 
welke nadelen berokkent hun houding 
a a n Vlaanderen . 

Mochten toch eindelijk h u n ogen 
eens opengaaT ' 

De reakt ie van onze gewone k leur - ZO BENADERT JMEN W E WAARHEID 
par t i jenkiezer is n i e t van Vlaamse 

ZO LEERT 'WEN GESCHIEDENIS 

AAN 

Onze lezers kennen de geschiedenis 
van 1830 ? 

La ten ze die dan s tuderen in 
« Klampern ieuws », n ieuws- en a a n 

kondigingsweekblad voor Aarschot en 
omstreken. Onder h e t ar t ikel 21 juli 
lazen we : 

« Toen op 21 juli 1831 de Braban t se 
hoofdstad, waa r nog de geest van een 
Tsexvaes en een Vandernoot hing, 
h a a r koning begroet te , was h e t land 
reeds sedert enkele m a a n d e n vr i j . 

» Europa was eerst niet heel tevre
den, m a a r h e t moest zich tenslot te 
neer leggen bij de onweers t aanba re 
vr i jhe idsdrang van heel de na t ie . Wei
nige m a a n d e n te voren had m e n liet 
schouwspel gekend v a a de ZennedaJ-
bewoners die zich aans lo ten bij de 
jonge burgers on tv lamd door de s tem 
van een zangeres , en me teen werden 
de gelederen vervoegd door de ande re 
provincies, die als he t ware een he r 
opflakkering kenden van de geest der 
F ranch imon tezen die de dood boven 
h e t verlies van h u n vri jheid h a d d e n 
verkozen; of van hen die in de 
Vlaamse vlakte weleer een heel Rijk 
h a d d e n doen beven. 

» Die 21 juli 1831 was dus n ie t lou
te r de dag van een koningskroning, 
m a a r ook de dag van de bekroning 
van een ideaal da t door onze bevol-
kiiig har t s tochte l i jk werd n a g e 
streefd. » 

Dat Vlaanderen grotendeels afzi j 
dig bleef bij deze s t r aa tops t and , d a t 
de voornaamste vri jheidsst i jders van 
1830 au ten t i eke F ransen waren en d a t 
de eerste vlag die a a n he t Brussels 
s t adhu i s u i tgehangen werd niet de 
Braban t se was m a a r wel de F ranse 
mogen de Aarschotse lezers n ie t ver
nemen . 

IVÏisscliien ecliter ken t n i emand in 
Aarschot de echte vader landse ge
schiedenis ? 

DE BOYCOT 

Geregeld hoort men k lach ten d a t 
m e n in sommige r e s t a u r a n t s van de 
wereldtentoonste l l ing onwillig is t e 
genover de Neder landssprekenden. 
T h a n s zou zelfs he t r e s t a u r a n t de 
Tobler-Suisse een gezin Neder lands
sprekenden verzacht hebben zijn in
stell ing te ver la ten. De reakt ie van 
een paar k r an t en daa r t egen is de boy
cot, wat ons vanzelfsprekend lijkt. 
Het dunk t ons evenwel niet slecht da t 
er eens een ganse groep Vlamingen 
n a a r toe zou t rekken om de breek
baarhe id van de glazen eens na te 
gaan en om de kwali tei t van he t hou t 
van stoelen en tafels eens te testen. 

Vroeger was da t een gedroomde 
t aak voor de s tuden ten . Wij geloven 
d a t de u i tba te r wel wat welwillender 
zou worden. Tenslot te zou hij nog blij 
mogen zijn da t hi j niet in Algerië of 
op Cyprus was. Daa r zou m e n enkele 
g r a n a t e n in zijn t e n t neerple tsen. 
Maa r j a g r a n a t e n en een revolut io
na i r Vlaanderen . . . 

aa rd . Waarom spreekt men dan geen 
F r a n s zal hi j zeggen. Konden zij h e t 
m a a r ! 

« Wij zijn een hondenvolk » zei F a -
ter Callewaert « met hier en daa r een 
r a shond tussen ». 

En zelf die r a shonden zijn t h a n s 
zeldzaam. 

SCHANDALIGE BOERENBOND-
POLITIEK 

De geestdrift van de kleine boer 
toen hij zijn s tem u i tb rach t op de 
C.V.F, op 1 jun i 11. is reeds s terk af
gekoeld. De prijzen van hoornvee en 
varkens zijn sinds de laa t s te twee 
m a a n d e n gevoelig gedaald. A's de ver
bruiker he t nog niet bemerkt heeft 
ligt di t niet a a n de boer m a a r wel 
a a n de tussenpersonen bij de ver
koop De boer on tvang t immers ge
woonlijk m a a r een 50 % van de prijs 
waar tegen zijn produkten uiteindeli jk 
a a n de verbruiker verkocht worden. 

T h a n s heeft de homogene C.V.P. de 
kleine boer weer een nieuwe opstop-
per toegediend. De inkomende rech
ten op de gerst werden me t 50 F. ver
hoogd, die voor de haver , de rogge en 
de maïs me t 30 F. 

Iedereen weet d a t de kleine boer 
voor de voeding van hoornvee en var 
kens voedergranen moet bijkopen 
omda t de opbrengst van de eigen be
bouwde oppervlakte n ie t vols taat . 

Slechts bij grote boeren is er over
schot. Wij s t a a n hier klaarbli jkeli jk 
voor h e t begin van de landbouwpoli 
tiek ten voordele van de kleine boer 
waarop de C.V.P. dure eden gezwori^n 
heeft . Van he t mi l jard ten voordele 
van de landbouw wordt niet meer ge
sproken. 

En zo de boeren la ter iets kr i jgen 
dan zal he t een gedeelte zijn van h e t 
geen hen t h a n s onts tolen wordt. Wij 
hebben de boeren gewaarscljuwd vóór 
de verkiezingen. De C.V.P. had zulke 
schrik da t ze ook voor de boeren wa t 
beloofde. Nu ze gezien hebben da t de 
boeren toch voor hen kozen a c h t t e n 
ize verdere voorzichtigheid overbodig. 
^ De h a r d e werkers die ' 6ii±e KóéKén 
zijn lopen domweg n a a r huri zelf
verniet iging o m d a t ze bluiten h u n 
werk n ie t h e t vers tand ' héfcben de 
politiek te gebruiken om h u n werk 
ook wat te doen opbrengen. De a rbe i 
ders hebben hen n o c h t a n s h e t voor
beeld gegeven. Pas wannee r die voor 
een jonge pa r t i j , toen de socialisten, 
begonnen te kiezen hield de K a t o -
lieke pa r t i j op me t h u n ve iwaar lo -
zing. 

Onze boeren zijn nog nie t zo slim 
om h e t wapen van de politieke kon-
kur ren t i e a a n te wenden. Daarom 
blijven zij de uitgezogenen. 

En h u n vereniging ? De Boeren
bond ? Die regeer t t h a n s door h a a r 
vroegere rechtskundige raadgever 
De Vleeschouwer. Hij protes teerde 
toen de l inkse reger ing een eerste 
heff ing van 50 F. op de voedergranen 
invoerde. De maa t r ege l kwam echter 
onverwach t en de voorraadzolders 
van de Boerenbond waren n ie t ge
vuld. T h a n s heeft dezelfde Boeren
bond ech te r al zijn magaz i jnen volge
propt m e t deze voedergranen zodat 
t h a n s een a a n v a n g k a n g e m a a k t wor
den me t de mil joenenwinst . Zo voert 
m e n een politiek t en bate van zich
zelf en ten koste van de kleine boe
ren. Van de t i en ta l len mil joenen 
winst gaan er een p a a r miljoen n a a r 
de kas van de C.V.P. voor nog nie t 
be taa lde verkiezingsschi^lden en zo 
heeft de ech te Katol ieke politiek weer 
gezegevierd. De ui tzuiging van de 
boeren doet n ie ts ter zake. « Wie te 
dom is om ons spel te doorzien, moet 
m a a r be ta len » oordeelt de C.V.P. 

I n de C.V.P.-»kraM' « De S t a n 
d a a r d » sch i jn t daA'^toeh'een mede 
werker blijk te ge'i'fe'h' v an real isme. 
In h e t ar t ikel « Nat iona le p rob lema
tiek » Vian 15 dezer) breekt Scru ta tor 
de staf «ver hen 'die! ' tegen alle feiten 
in h e t rtationallsnie nog steeds als 
« verouderd » will^i»! aanzien . In de 
eerste p l aa t s kan zi jn koUega de pa r 
lementa i re medewerker van « De 
S t a n d a a r d » d a a r Mn voordeel mee 
doen. Hypernat ional i^ i n a de bevr i j 
ding keerde hi j zijn h u i k om in « De 
S t a n d a a r d » t e ' m o g e n schri jven. De 
j ongeman m e e n t eéhter nog steeds 
zijn toenmal ige « ontwikkeling » te 
moeten verdedigem me t te proberen 
he t na t iona l i sme dood te verwen. Zal 
hij t h a n s Scrutatpi" een bloedneus 
s laan ? 

I )v 

Om goed de rol>'Van « De S t a n 
d a a r d » te b e g r i j ^ n d ient men te 
weten d a t h e t juisit deze k r a n t was 
die na de bevrijding a a n de spits 
s tond van de afbrekers van he t n a 
t ional isme, n o c h t a n s h e t enige red
middel voor VlaanÖei^en. 

Naast h e t volksnat ional isme in Azië 
en Afrika vestigt Scru ta tor de a a n 
dach t op h e t herboren s t a a t s n a t i o n a -
lisme in Engeland en Frankr i jk . Wij 
k u n n e n het beeld vervolledigen door 
e r aan te he r inne ren d a t de Verenigde 
S ta ten en Rus land me t h u n imper ia
lisme deze naoorlog geen ande re poli
tiek gevoerd hebben als een s t a a t s -
nat ional is t i sche. >^"-j-'." 

Scru ta tor m a a k t t rouwens he t on
derscheid tussen s t aa t sna t iona l i sme 
en volksnat ional isme. 

Ook d a t is nieuw in « De S t a n 
d a a r d ». Zijn « S t a n d p u n t » zal — 
hopen we — het t^iee^t invloed h e b 
ben op zijn mederedak teu r s en alle 
geniepige s teken van de renega ten 
a ldaa r tegen he t na t iona l i sme doen 
achterwege blijden. ' ;'l^^^i'' 

Vp/der d i e n t « De S t a n d a a r d » 3 a n 
konsekwent te zijn m e t zichzelf. Zo 
h e t na t iona l i sme — dus ook he t 
Vïükmse — geldig "blJjU, is h e t hood-
zake^ijk'i d a t t e | é n «jt!^',Belgi,s,cl^^,,m^i-

' t a i r e k ïeurpar t i jen in de Vlaams n a 
t ionale par t i j ui tgebouwd wordt . Dus 
weg 'met alle potsierli jke of gemene 
aanvkUen tegen de Volksunie. D a a r 
entegen s teunver lening ! Zouden wij 
begoochelingen koesteren ? 

Als de boeren kwaad worden zal de 
C.V.P. nog wel een bisschop v inden 
die m e t de hel dre igt om de boeren 
ka lm t e houden . Het is de eeuwige 
polit iek Tan : « Houd ze braaf, wij 
zul len ze dom houden ». 

EEN VOGEL MAAKT DE LENTE 

NIET 

Scru ta to r s t a a t in « De S t a n d a a r d » 
vrij eenzaam. Wij dach t en e r aan toen 
we de « Fei ten en Beschouwingen » 
lazen Van 12 dezer. Begint m e n daa r 
weer n ie t opnieuw m e t de eeuwige 
komedie van de poüt ieké « eenheid » ! 
En zonder een spier van he t gezicht 
te ver t rekken schrijf t deze C.V.P.-
k r a n t d a t « de invloedrijke en lei
dende e lementen als de h h . Eyskens, 
De Schrijver en Lefèvre deze verzoe
ning ten zeerste genegen waren ». Als 
de lezer nu weet d a t s lechts één en 
kele C.V.P.-er bereid was een akkoord 
tussen Volksunie en C.V.P. onder 
ogen te zien en d a t al de ande ren 
volstrekt en beslist tegen elk akkoord 
me t de Volksunie gekan t waren d a n 
kan hij weer eens oordelen over de 
waarheidsl iefde van deze k r a n t . 

Slechts Eyskens hield er de redene
r ing op na da t daa r de C.V.P. ooït 
me t socialisten en l iberalen onder 
hande l t da t er geen enkele rede was 
dit n ie t te doen me t de Volksunie. 
Een Theo Lefèvre (en hoe ! ) , een De 
Schrijver, een Van den Daele, een 
P. W. Seghers waren allen ten s te rk
ste tegen een akkoord met de Volks
unie. 

Wij voelden en voelen nie ts voor 
een akkoord met de C.V.P. omda t he t 
Vlaams na t iona l i sme nu eenmaa l 
l i jnrecht tegenover de t radi t ioneel 
an t i -Vlaamse k ïeurpar t i j en s taa t . Wij 
zijn ech te r geen dwarsdr i jvers en zijn 
ten al len t i jde bereid op bepaalde 
p u n t e n die ook wij voors taan samen 
te m a r c h e r e n me t gelijk welke kleur-
par t i j zo wij Toor de ande re p u n t e n 
van ons p rogram onze volledige v r i j 
he id m a a r h o u d e n . M e t deze begin

selen voor ogen hebben wij ons nooit 
verzet tegen een momentee l akkoord 
me t de C.V.P. Wij hebben d'aar de 
bewijzen van gegeven en iedere ob-
jektieve beoordelaar weet d a t de 
C.V.P. geen akkoord wou daa r zij er 
in geslaagd waren tegen de K a t o 
lieke politieke theor ieën in de bis
schoppen voor hun verkiezingskar te 
spannen . Dat « De S t andaa rd » t h a n s 
om enkele onnozele f lamingant i sche 
halzen a a n een zoet l i jntje te houden 
opnieuw n a a r de grove leugen van de 
C.V.P. welwillendheid (en onder ver
s t aan de dwarsdri jveri j van de Volks
unie) gri jpt pleit eens te meer voor 
h a a r intel lektuele eerli jkheid. Geen 
wonder dan ook da t steeds meer 
Volksuniekiezers « De S t a n d a a r d » 
opzeggen. « Het Volk » en de « Gazet 
van Antwerpen » kan ik evenmin n e 
men schreef ons deze week nog een 
lezer. Ik koop Het Laa ts te Nieuws. 
Die beledigt ons ten mins te niet. Ver
der heb ik toch nog ' t Pall ieterke, 
Ops tand ing en Het Pennoen n a a s t de 
Volksunie. Zo ver heeft de rechtse 
dagbladpers h e t dan gebracht . 

EEN WARE RAMP 

Huber t Leynen is n a de zomer-
droom over zijn villa a a n de Zwarte 
Zee a a n he t cijferen gegaan. Met de 
ze te laanpass ing — die m a a r s teeds 
uitgesteld wordt — zöu de uitslag van 
de verkiezingen als volgend geluid 
hebben : C.V.P. 110; B.S.P. 88; Libe
ra len 20. 

Verder zwijgt Leynen. Waarom ? 
Wel de kommunis ten zouden 2 zetels 
halen. Samen m e t de B.S.P. en de l i 
beralen m a a k t da t eveneens 110 ze
tels. 110 tegen 110 dus ? 

Ja , en op de wip de Volksunie me t 
h a a r zetel. Dat mogen noch de lezers 
van Het Belang van Limburg noch 
die van De S t a n d a a r d , die de bere
kening a a n n e e m t weten. 
r, Trouwens ook zonder de ze te laan
pass ing rou bij de l aa t s t e VerTfRüin-
gen 40.000 f lamingant i sche C.V.P. 
s t emmen die n a a r de Volksunie zou
den" gegaan zifn die rechtse meerder^ 
h*» gevormd hebbén.' Véor dfe C.V.l*. 
betekenen die stemmer^ 2 zetels, b i j 
de Volksunie 4. Drie verkiezingen 
hebben bewezen d a t de Volksunie 
een vast kiezerskorps hééft van écn 
goede 100.000 s temmen. Een gedeelte 
ervan levert geen zetel op. Mochten 
toch eindelijk de f l amingan ten eens 
Ieren kiezen. 

C V P . VLAAMSGEZINDEN ? 

De S t a n d a a r d heeft h e t h e r h a a l d e 
lijk over de C.V.P. als Vlaamsgezin
den. Wannee r houden ze eens op met 
die leugenacht ige associatie. Noemen 
zij i emand die geen mis hoort , zijn 
Pasen vergeet te houden, die steelt 
en bedriegt, die zich een h a r e m a a n 
legt (wij bedoelen hierbij niet alleen 
de C.V.P. waarbi j er een niet gering 
percent van sjeiks te vinden is. De 
enige groep van polit iekers dan nog 
waarvoor he t volgens Mons. De Smedt 
geen zware zonde is te kiezen), noe
men zij zulke mensen Katol ieken ? 

Welnu waarom bet i te len zij dan de 
verfransers van Kongo, Brussel en de 
taa lgrens , de in s t andhouder s van 
werkloosheid en mobili tei t , de ui t -
roeiers van onze kleine boeren, als 
Vlaamsgezinden ? Daarbi j zijn zij 
de organisa tors van de repressie en 
de rekordhouders van he t a a n t a l ge-
fusiljeerden. Is d a t een Vlaamsge
zinde par t i j ? En de Vlaamsgezinden 
die C.V.P. kiezen m a a k t e n en maken 
die politiek mogelijk. 

Ieder objektief mens weet da t dit 
de waarhe id is. Slechts e enmaa l da t 
de politieke onmondigheid, door De 
S t a n d a a r d me t krach t ige in spann in 
gen in s t andgehouden , een einde 
neemt , kan ons volk ui t zijn ver
waarlozing en onderdrukking gered 
worden. De f l amingan ten die n ie t 
Volksunie kiezen zijn zwaar mede
schuldig a a n de onderdrukking van 
Vlaanderen . 

zilllllllllllllllllllllllllllllllllli 

VIJF DAGEN VERLOF! 

De huidige regering, die h a a r le
ven a a n Mr Van der Eist te danken 
heeft en waarvan verwacht wordt 
d a t ze h a a r troeven inzake de school-
gelijkheid zal op tafel leggen, heeft 
a a n de s t aa t sbeambten vijf dagen 
buitengewoon verlof toegekend. 

« Ju ich en klop in de h a n d e n ' » 
zouden we tot iedere s taa t sbeambte 
kunnen roepen, m a a r dadelijk d a a r 
n a komt de bedenking : '< Waar h e b 
ben ze d a t uitgebokst "5 » Op h e t 
ogenblik d a t de pr ivate werkgevers 
alles moeten in h e t werk stellen om, 
d a n k zij verhoging van de produk-
tiviteit te konkurreren met he t bui
ten land , smij t deze regering door h e t 
toekennen van deze gunst roet in 
h u n eten. Want , als de s t a a t s a m b t e 
n a r e n vijf dagen verlof krijgen om 
n a a r Ten to 58 te gaan zien, waarom 
dan uit de s t aa t skas ook geen ext ra 
verlofvergoeding ui tbe taa ld a a n de 
werknemers ui t de pr ivate bedr i j 
ven ? 

Vanui t spychologisch s t a n d p u n t 
bezien is deze a a n de S t a a t s schi jn
baar niets kostende gift een flater 
van belang Een stille wenk in elk 
Ministerie om, •-< zoals d a t gebeurt in 
menige pr ivaat instel l ing ->, enkele 
halve dagen of dagen vrijaf toe te 
s t aan om Ten to 58 te bezoeken, ware 
nogal wa t handiger geweest. 

De s t a a t s a m b t e n a r e n waren d a a r 
mee meer dan tevreden geweest en 
n i emand zou daa r in aan.stoot h e b 
ben gevonden. Nu zal men echter in 
alle pr ivaat ins te l l ingen kappen op 
de openbare diensten en zal men 
nieuwe eisen stellen. 

De huidige regering was werkelijk 
h a a r geestelijk evenwicht kwijt, toen 
ze deze maat rege l kenbaa r maak te . 
H a a r tegenstrevers gr inniken om 
zoveel onnozelheid en de s t a a t s 
a m b t e n a r e n zeggen nu al : « Geef ons 
liever de vijfdagenweek ! » Daarmee 
zouden die jongens inde rdaad nogal 
wat meer gebaa t zijn en de toeken
n ing van die vijfdagenweek zou door 
iedereen a a n v a a r d worden, wan t . . . 
wie 'Zit er 's za te rdags nog op t re in 
en 'tram-?- AIXEEN- de s t a a t s b e a m b -

teüT 

36.000 FRANK PENSIOEN 

Het is wel een beetje potsierlijk de 
m a n n e n van de vorige regering te 
zien kronkelen o m d a t de CVP de p e n 
sioenen b r eng t tot 36.000 frank. Als 
koppige kleine k inderen zi t ten ze nu 
te kniezen : « Waar gaan ze he t geld 
ha len ? * « Da t kunnen ze nooit b e 
ta len '> enz. Ze zijn zo volledig de 
kluts kwijt d a t ze de mees t o n n o 
zele opmerkingen maken tegen dit 
pensioentje , da t . Iaat h e t ons eerlijk 
zeggen, ju is t voldoende is om n ie t 
van honger te s terven 

Het is i nde rdaad bij lange n ie t ge
noeg. Maar wa t moeten we zeggen 
van de 18.000 frank p e r j aa r , die m e n 
m e t zo'n breed gebaar a a n de wedu
wen toekent "̂  Als ik deze cijfers zie, 
d a n moet ik kna r se t anden . Hoe kan 
in 's heme l snaam een a l l eens taande 
vrouw leven me t 1500 fr in de 
m a a n d ? 

En de middens tande r s dan en de 
boeren ? Die hebben nooit de 8-uren-
dag gekend, nooit be taa ld verlof ge
kregen en alt i jd h a r d gewroet. W a t 
kri jgen die als pensioen ? En wat 
kri jgen de mensen me t gemengde 
loopbaan '' Haas t 40 j a a r p ru t s t men 
a a n de sociale wetgeving e^i nog a l 
ti jd is men er niet toe gekomen de 
toekomst van iedereen veilig te s te l 
len. Voor wannee r voldoet m e n a a n 
onze eis : AAN IEDEREEN EEN DE
GELIJK MINIMUMPENSIOEN ! 

En dan zwijgen wij over de k a t e -
gorie pafia 's , die, door de repressie 
getroffen, VERSTOKEN BLIJVEN 
VAN ALLE PENSIOEN, na een gans 
leven in dienst van de gemeenschap 
gewerkt te hebben. 

WAT GEBEURT ER MET HEN ? 

I ONZE UZERFRONTSOLDATEN EISTEN | 
Z E L F B E S T U U R 
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Beschouwingen over de jongste verkiezing 
in veriiand met de Voiicsunie 

Hervorming van ons Kiesstelsel 

HET F E I T . 
De verkiezing was een grote teleur

stelling voor de Volksunie en een gro
te verrassing over het algemeen. De 

.Volksunie kreeg 104.000 stemmen en 
•één verkozene. De Volksunie ver-
,wachtte 200.000 stemmen (het dub-
.bel van 1954). Ook ik. de schrijver 
Ivan deze beschouwingen, dacht zo en 
! durfde het zelfs voorspellen, zó zeker 
|was i'.c van mijn stuk. 
i Tedereen dacht dat de wind in de 
.zeilen van de Volksunie waaide, dat 
de doorbraak zou gebeuren, en pro-

i'pagandistisch werd er in de joneste 
I maanden reusachtig en geestdriftig 
! gewerkt vooral door groepen van jon-
; geren. Daarom was de mislukking — 
vermits absoluut onverwacht — een 

.zeer grote teleurstelling, in de eerste 
• dagen bijna een wanhoop, in elk geval 
'een verbittering tegen de passiviteit 
(om niet te zeggen het verraad) van 
het Vlaamse volk zodanig dat de 

; spreuk « Het Vlaamse Volk is het niet 
I meer waard Ï'- wederom opgeld maak-
Ite. Waarom ons afbeulen voor dat 
armzalig Vlaanderen, dat toch niet 

;mééwil, ja dat zich in vele plaatsen 
I schandalig tegen zijn nationaal heil 
I verzet. Bij de andere partijen was het 
[resultaat (de mislukking van de 
i (Volksunie) een even grote verras-
^ sing. Al de partijen verwachtten grote 
[Vooruitgang van de Volksunie, ja zelfs 
,een gedeeltelijke doorbraak. De socia
listen hebben zulks na de verkiezing 

.klaarduidelijk erkend (Van Acker 
'Van Eynde). De C.V.P. zat met 
, den daver op het lijf, vreesde niets zo 
jzeer als de doorbraak van de Volks
unie, en heeft alle mogelijke midde-

, len gebruikt en misbruikt, om de aan-
I winst Van de Volksunie te verhinde-
|ren. Eerst na hare overwinning heeft 
jde C.V.P. van alle daken getrompet 
dat de Volksunie maar afval was en 
dat zij de straf heeft gekregen van 
hare afvalligheid en scheurma-

'kerij (?) Even driest en onbeschaamd 
• heeft de C.V.P. na hare overwinning 
I gezwegen over het feit dat zeer vele 
|C.V.P.-kandidaten vroeger (uit angst) 
bereid waren o n in één of andere 

ivorm een kartel te sluiten met de 
'Volksunie en vanuit bisschoppelijke 
ikanselarijen werden er geestelijken 
inet een opdracht van overeenkomst 
belast. Die onderhandelingen zijn 
echter niet geslaagd omdat, ten eer-

'ste, het hoofdbestuur van de C.V.P. 
(op enkele uitzonderingen na) terug
schrok voor het eerste punt van het 
Volksunieprogramma, namelijk zelf
bestuur, federalisme, meesterschap 
jln eigen huis, en ten tweede, omdat 
,een aantal C.V.P. gekozenen vrees
den vcor hun zetel die voor hen in 
de e;rste plaats een positie, een be
drij. , en een pensioen betekent, en 
.ten derde omdat de C.V.P. in geval 
|Vr 1 een akkoord met de Volksunie 
r :t meer rekenen kon op de oppo-
f ue van het Episkopaat, zoals dat 
,\roeger steeds gebeurd was, in haar 
voordeel. 

Hier veroorloof ik mij twee opmer
kingen, ten eerste, de C.V.P. als poU-
„tieke partij moet door hare prestaties 
:de volksgunst winnen en verdienen in 
!de verkiezingen en niet telkens het 
ibisschoppelijk gezag erbij sleuren, ten 
jgroten nadele van het rijk Gods en 
jhet apostolaat der zielen; ten twee-
|de. indien het bij de C.V.P. in de eer
ste plaats ging om de godsdienstige 
fWaarden (zoals haar pers gestadig 
verklaarde) dan moest het kandidaat-
egoïsme van hare kandidaten wijken 
voor dat eerste en hoogste gebod, om 
met de Volksunie, een absolute meer
derheid te bereiken. Maar wilde de 
C.V.P. wel de meerderheid en reken
de zij niet vooraf reeds op een samen 
gaan met de socialisten of liberalen, 
natuurlijk met de uitsluiting van de 
iVolksunie. vooral uit vrees dat er aan 
he t dogma « La Belgique une et indi
visible » zou getornd worden. In poli
tiek moet men over niets verwon
derd zijn : daarom is het politiek en 
elk idealisme is op zijn minst gezegd, 
ijdele romantiek (??). 

laat ons nu eens dromen : indien die 
104.000 principiële kiezers, als in
vloedrijke personen en familievaders 
in een nabije toekomst elk een aan
winst bereikten van vijf kiezers, wat 
zoudt u zeggen van een partij die 
500.000 leden telt ! 

Een droom ! Neen. zo moet het 
worden als die droom in daad wordt 
omgezet. 

2) Erkent die tijdelijke nederlaag 
maar erkent ook dat de Volksunie de 
Vlaamse beweging, die stil, durfloos, 
louter kultureel en ja bij velen on
bekend was geworden, heeft wakker 
geschud en dynamisch. Aan de Volks
unie en haar propaganda is het in 
de eerste plaats te wijten, dat overal 
in Vlaanderen het Vlaams vraagstuk 
weer aktueel geworden is, in de ruim
te en in de diepte, en ja nog meest in 
de diepte want de kern der Vlaamse 
beweging werd eindelijk, klaar en 
duidelijk, in de massa en in de poli
tieke atmosfeer geworpen als een 
bom. De bewustmaking van de be
volking van Vlaanderen tot een volk 
is dit het kernvraagstuk niet ? 

3) Het opkomen van de Volksunie 
op het verkiezingstoneel met als im-
mediaat doel — een zweepslag te zijn 
m Vlaams opzicht voor de andere 
partijen — niet het minst voor de 
CV.P. — heeft de andere partijen 
gedwongen heel wat punten uit het 
Volksunieprogram op te nemen, wat 
blijkt uit het feit dat de C.V.P ge
wonnen is voor kultuurautonomie en 
uit het feit dat zelfs A.C.V en het 
A.C.W. voor de eerste keer een voor
uitstrevend flamingantisme belijden. 
Ik ken de tegenwerping tegen deze 
uitspraak : belijden, ja in den zin 
van beloven, en wat zijn kiesbeloften? 
Boerenbedrog - 't Is zo, maar belof
ten f' o zo konkreet bepaald werden, 
kan men zo niet gemakkelijk van zich 
afschudc'en en de beloftenbreuk is 
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een nuchter wapen in een eerstvol
gende verkiezing. Ik geef toe dat de 
C.V.P, en het A.C.V. zoveel beloften 
deden omdat zij wisten dat zij nooit 
een echte meerderheid zouden berei
ken, dat zij bijgevolgd een regering 
zouden moeten vormen met een an
dere partij en dat zij dan het bre
ken van hun beloften zouden kunnen 
goedpraten met de woorden : 't Is de 
schuld van de linksen, diej^.iet méé 
willen. Laat mij alles samenvatten 
in een enkele zinsnede : de Volksunie 
heeft al de partijen en vooral de 
C.V.P. gedwongen hun aandacht te 
vestigen op het feit dat alleen fede
ralisme de Vlaamse kwestie kan op
lossen — wat ten andere de leer was 
van de frontbeweg ng en het Vlaams-
Nationalisme van voor de tweede oor
log — leer die enkel de voortzetting 
was van Gezelle — Verriest — Ro-
denbach. enz., enz., en langs daar 
een aanleuning van Vlaanderen met 
Holland, nu dat het rijk der Neder
landen, door de politiek der mogend
heden werd geschonden, tegen de 
wet der natuur in. 

Dit op gegronde redenen rustend 
optimisme ten overstaan van de 
Volksunie mag ons echter niet be
lemmeren om ook een gezonde kijk 
te hebben op verschillende oorzaken 
van de verkiezingsnederlaag van de 
Volksunie. 

2) De flaminganten zelf. Er mocht 
normaal verwacht worden dat het 
Vlaams-Nationallsme grote vorderin
gen zou hebben gemaakt vooral door 
het feit dat de C.V.P. als regering 
y^?. 1950-54 — en als oppositie van 
1954-58 vooral in Vlaams opzicht on
vruchtbaar was geweest Waar blij
ven de slachtoffers van de repressie 
Er waren 450.000 dossiers, dat wil zeg
gen tenminste 200.000 Vlaamse. Zijn 
die 200.000 getroffenen allemaal 
dood ? Jamaar nog zeer velen hadden 
nog hun stemrecht niet terug • Kom 
kom, zou dat de 50.000 benaderen '' 
Nu, om het even : waar bleven dan 
de vrouwen, en de kinderen der ge
troffenen die ondertussen grootge-
groeid waren en stemrechtigd ? Of 
moet men zeggen dat er onder de 
Vlaamse slachtoffers der repressie 
heel wat avonturiers zaten en colla
borateurs om den brode ? 

Ik neem aan dat een aantal fla
minganten uit verbittering socialis
tisch of blanco gestemd hebben, ook 
IS het waar dat veel vrouwen van ge-
represseerden hunne kinderen buiten 
de vlaamsheid hebben opgevoed, op
dat zij niet zouden varen lijk hun 
vader. Het is mij bekend dat een 
ruim aantal intellektuele flamingan
ten, die lid zijn van de Volksbewe
ging voor de C.V.P. gestemd hebben 
De Vlaamse Volksbeweging heeft in 
die zin geen richtlijnen gegeven om
dat zij ervan overtuigd is dat ook zij 
haar doel niet kan bereiken zonder 
het bestaan van een politieke partij 
zoals de Volksunie. 

Alles samengenomen, er is ontrouw 
gepleegd door dezelfde flaminganten 
en hun nazaten, die tussen de jaren 
1930-1940 zulke schitterende rezulta-
ten hebben bezorgd aan het V.N.V. 
op politiek gebied. 

3) De politieke situatie was voor de 
Volksunie nooit zo ongunstig en inge
wikkeld geweest, als bij de jongste 
verkiezing. De inslag van de verkie
zing was deze keer werkelijk de ziel 
van het kind, ingezien de werkelijke 
schooioorlog en het opzet der linksen: 
Vlaanderen socialistisch te maken 
lijk het Walenland. Voeg daarbij de 
diktatoriale en dwingelandse onge
rechtigheid en absolute partijdigheid 
vooral in de benoemingen van de 
linkse regering, zodat er zelfs bij de 
Walen een ruk naar rechts werd 
waargenomen en een socialistische 
achteruitgang. Het? antiklerikalisme 
van vele kiezers is niet van zulke 
aard dat het antikristelijk is en geen 
eerbied heeft voor de eigenlijke gees
telijke waarde van het kristendom. 

Terloops gezegd, de regering van 
Van Acker is een grote dwaasheid ge
weest, ook van een politiek socialis
tisch standpunt uit, want in 1954 had 
het socialisme de wind in de zeilen 
en het zou wellicht een meerderheid 
gehaald hebben had het de school-
kwestie met rust gelaten in België en 
in Kongo en niet zo fanatiek eenzij
dig geweest in de verdeling der 
staatsambten. 

(Vervolg op blz. 6) 

Door de liberale kamergroep wer 
den twee wetsvoorstellen Ingediend 
strekkend tot wijziging van onze 
kieswetgeving. Naar wij vernomen 
hebben (want de tekst werd nog niet 
rondgedeeld) zou de strekking ervan 
de volgende zijn. 

Het eerste heeft betrekking op de 
provincieraadsverkiezingen. Het voor
ziet dat de apparentering die thans 
slechts toegelaten is tussen de kan
tons van eenzelfde arrondissement, 
zou toegelaten worden tussen de kan
tons van gans een provincie. 

Het tweede wil de kiesomschrijvin
gen voor kamer en senaat gelijk ma
ken. 

Voor de kamer zijn de kies
omschrijvingen thans steeds de ar
rondissementen. 

Voor de senaat echter worden 
sommige arrondissementen samen
gevoegd tot één kiesomschrijving 
(bvb. Mechelen-Turnhout, Dender-
monde - St-Niklaas. Aalst - Oude

naarde, enz...). Volgens dit wetsvoor
stel zouden deze arrondissementen 
dus ook voor de kamerverkiezingen 
samengevoegd worden, juist zoals 
voor de senaat. 

Van liberale zijde onderstreept men 
dat de grondwettelijke bezwaren die 
door sommigen tegen de nationale 
apparentering aangevoerd worden, 
zeker niet kunnen ingeroepen wor
den tegen deze beperkte hervormin
gen. 

Voor kleine partijen vooral hebben 
deze een zeker belang. Niettemin 
blijven wij bij onze mening dat al
leen de nationale n'i-^nrentering vol
komen demokrr' rechtvaardig 
is. De grondwe. rouwens uit
drukkelijk dat de ^-'-ozenen de ge
kozenen zijn van gans de natie en 
hiet van een arrondissement of een 
provincie. 

Zodat de geest van de grondwet ze
ker niet strijdig is met het principe 
van de nationale apparentering. In
tegendeel. 

Wat dokumentatie zal Mijnheer voorzekers wel helpen bij het opstel
len van zijn relaas « Bloed in de Nacht ». 
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Abonneer nu op 
de Vo ksunie 
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Laat ons nu de nederlaag van de 

Volksunie op de keper beschouwen 
Is er dus een reden tot optimisme ? 

Is heel die strijd nutteloos geweest ? 
Ziehier' ons antwoord • 

1) De 10<'.000 stemmen- van de 
Volksunje ?ijn suivere stemmen, an
ders gezegd, stemmen voor een prin-
ciep : Vlaanderen eerst, meester in 
eigen huis, zelfbestuur. In 1954 wer
den een groot aantal stemmen bij
eengebracht door Boerenfront, Mid
denstandsbond en burgemeester van 
Leopoldsburg (die niet in de eerste 
plaats zuivere flamingantenstemmen 
waren). 

Spijt aUes (en elke Volksuniër 
neeft aan den lijve ondervonden wat 
dit spijt alles inhoudt) heeft de 
Volksunie in 1958 niet verloren ver
geleken bij de uitslag van 1954. En 

Hier volgt een opsomming van de 
verschillende oorzaken. 

1) De brief van Mgr Desmedt die 
in al kerken van het bisdom Brugge 
werd afgelezen de zondag voor de 
verkiezing en in de loop van die week 
door de pers, vooral door de pers van 
het A.C.V. over heel Vlaanderen werd 
verspreid en door de klerus werd uit
gespeeld tegen de Volksunie. Door die 
brief werden duizenden gewetens ver
ontrust, beangstigd, vooral in de lan
delijke dorpen, waar vóór de oorlog 
het V.N.V. grote suksessen boekte. 

Uit eerbied voor het bisschoppelijk 
gezag geef ik in dit betoog geen ant
woord op de vraag : is dat verbod 
op zware zonde objektief rechtmatig; 
IS het ja dan neen, uit naam van de 
voorzichtigheid gewettigd ? Ik wil en
kel doen opmerken dat van af 1830 
tot nog toe het Belgische Episkopaat 
nog nooit de Vlaamse strijd heeft 
goedgekeurd, maar in tegendeel altijd 
heeft tegengewerkt en verdoezeld; 
nog nooit het natuurrecht van Vlaan
deren in den Belgische staat heeft 
verdedigd: nog nooit richtlijnen heeft 
uitgevaardigd over de houding van 
de katolieke partij in verband met 
het Vlaamse recht. Ce n'est pas Ie 
moment, is sedert 150 jaar het orde
woord tegen Vlaanderen van de 
CVP., van de hogere geestelijkheid 
en het koninklijk hof. 

Laten we echter billijk zijn en er
kennen dat Kardinaal Mercier toch 
in een brief durfde te schrijven dat 
net franskiijonisme zich bezondigde 
aan een « préjugé anti-chrétien, anti
social et anti-national » 

Reisindrukken 
uit Kongo 

E. P. Delooz geeft in de Standaard 
reisindrukken weer, waarin behar-
tenswaardige zaken voorkomen o.a. 
over de noodzaak voor de kerk zich 
voldoende onafhankelijk te houden 
tegenover de staat en de financiële 
grootmachten en over het paterna
lisme, dat geen enkel sociaal en eko-
nomisch recht toekent aan de inboor
lingen en dat niets meer is dan een 
verfijnde en niet aangevoelde sla
vernij. 

De Kerk heeft het gevaarlijke van 
die slavernij trouwens maar al te 
goed ondervonden in de periode toen 
Woeste, die de liefdadigheid en de 
openbare onderstand hoger schatte 
dan het toekennen van sociale rech
ten, de arbeidersklasse wegjoeg van 
de godsdienst. 

Uit zijn gesprek met Mgr Cleiren 
vernemen we dat deze het dwaas 
vindt de Belgische taalstrijd over te 

I brengen naar Kongo. Inderdaad, het 
is dwaas dat de franssprekenden, 
door hun onbegrip tegenover de Vla
mingen en steunende op toestanden 
alhier vijftig jaren geleden bestaan
de, de Vlamingen in Belgisch Kongo 
zouden voor de keuze stellen : volle
dig verfransen of een ondergeschikte 
rol spelen. Als hun doel is deze taal
strijd in Kongo uit te lokken, dan 
bewijzen ze Kongo en de inboorlingen 
inderdaad een zeer slechte dienst. 

De les die Frankrijk thans leert in 
Algerië en zal leren In Frans Kongo 
en Madagascar, moet onze Waalse 
landgenoten aansporen zich in Bel
gisch Kongo niet te bezondigen aan 

taalimperlalisme. Zolang wij in Kongo 
zijn moet het doel van Waai en Vla
ming hierin bestaan : elkaar begrij
pen, beide talen voor de administra
tie aanvaarden en alle pogingen in 
het werk stellen om de inboorlingen 
voor te bereiden om zich zonder 
bloedvergieten en met behulp van 
een eigen kultuurtaal in te schake
len in de moderne wereld. 

Wie iets anders nastreeft, pest mis
schien wel het Vlaamse volk, maar 
hij jaagt ook zijn kleinkinderen la
ter als kanonnenvlees naar Belgisch 
Kongo en daarvoor bedanken waar-
schijnhjk die kleinkinderen en zeker 
alle Vlamingen, 

Wij, Vlamingen, hebben maar al te 
goed ondervonden wat het betekent 
toegebuffeld te worden in een vream-
de taal; wij aanvaarden niet dat het 
Frans of het Nederlands of het En
gels de Kongolezen zou opgedrongan 
worden. Voorlopig kunnen deze talen 
hulpmiddelen zijn om de inboorlin
gen met onze beschaving in aanra
king te brengen, maar deze laatsten 
zullen zich enkel volledig kunnen 
ontplooien, indien we hen helpen van 
één of meer hunner talen een dege
lijk kultuurinstrument te maken. 

In afwachting aanvaarden wij 
echter geen drogredenen, die de Wa
len toelaten alle vetbetaalde postjes 
in Kongo voor onze neus weg te ka
pen. Het ontwikkelen van Belgisch 
Kongo is zowel het werk van Vla
mingen als van Walen; het mag van 
de ene niet meer inspanning vergen 
dan van de andere. We hopen dat 
Goeverneur-Generaal Cornells die 
waarheid zo nu en dan eens aan het 
verstand zal brengen van hardleri-
gen, die vergeten dat koloniseren ó, 
la Frangaise onvermijdelijk moet 
leiden tot de grootste rampen. Gezag
hebbende personen hebben dat ge
lukkig ook ingezien. 

P. H. — Vlierzele. 

DE ZETELAANPASSING 

NIEUW VERRAAD VAN DE C.V.P. 

TEGENOVER VLAANDEREN 

Namens de C.V.P.-regering werd 
door de minister van binnenlandse 
zaken in de senaat het wetsontwerp 
ingediend tot aanpassing van het 
aantal parlementszetels aan de juis
te bevolkingscijfers. 

Zoals gevreesd werd bevat het 
eens te meer bepalingen die er opge
richt zijn de Walen te bevoordeligen 
en de Vlamingen te benadelen. De
zelfde onrechtvaardigheid werd in 
1949 begaan bij de vorige zetelaan
passing, onder een C.V.P. . B.S.P.-
regering. 

« De Nieuwe Gids » blokletterde 
toen : « Geen zetels voor de doden ». 

Schildwacht schreef in « Het 
Volk » : « Indien men het aandurft 
een aanslag te plegen op het kies-' 
recht van het Vlaamse volk. brengt 
men rechtstreeks het bestaan zelf 
van Be'gië in het gedrang. 

Dat is klare taal. » 
Wij hopen dat Schildwacht die nu 

zelf in de senaat zetelt nu ook de
zelfde klare taal zal spreken. < 

Tenax ( = senator Leynen) schreei 
toen in Het Belang van Limburg : 

« In april 1949 hebben we tegen de
ze anomalie (der verworven rechten 
van Wallonië) heftig geprotesteerd.. 
Op grond van de, rechtvaardigheid 
moet het stelsel der verworven rech
ten bestreden worden. » De man die 
dit schreef ondertekende in 1958 reed ; 
samen met Struye een wetsvoorstel 
dat deze door hen aangeklaagde on
rechtvaardigheid bestend gdc ! Thans 
verdedigt deze verrader van zijn volk 
een stelsel waarbij zijn eigen provin
cie beroofd wordt van een zetel ten 
voordele der Walen ! 

In 1949 heeft de C.V.P.-pers i:i 
Vlaanderen de schuld op de socialis
ten geschoven. En nu ? 

IJZERBEDEVAARDERS 
D£NKi' AAN DE GEEST DIE ONZE 
JONGENS AAN DE IJZER BuZI ^LDE! 
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ZO DACHT HET VLAAMS NATIONALISME 
IX-ZO DACHT HET VLAAMS NATIONALISME 

ZO DENKT HET 
Besluil 

(Vervolg) 

In zijn pacifistisch programma le
verde het nationalisme een ruime 
bijdrage voor de nieuwe geestes
stroming die over de wereld ging en 
die er toe streefde de betrekhingen 
tussen de volkeien en de naties op 
hetzelfde hoge peil te brengen, als 
de materiële e§. spirituele vooruit
gang die de 19de eeuw had meege
bracht. 

Op het kerkelijk terrein had het 
Vlaams nationalisme een nieuwe 
richting voorgestaan die de oude 
politieke tegensteVingen zou licbhcn 
opgeheven en in dewelke de kerk 
nog veel beter haar geestelijke en 
stoffelijke belangen zou hebben 
kunnen verdedigen door zich boven 
de engeie partijstrijd te bewegen. 

Zo was het Vlaams nationalisme 
in alle uitingen van het Vlaams le
ven verschenen als een machtige 
prikkel tot hernieuwing, tot hoop
standing en tot vooruitgang. 

HET VLAAMS 
NATIONALISME EN 
EUROPA. 

Tijdens de tweede ivereldoorlog 
ging het Vlaams nationalisme ten 
onder in politieke verwikkelingen 
van oneindige kompleksiteit. Toch 
kon het niet sterven, eenvoudig om
dat het beantwoordde aan de le
venswil en aan het streven naar her
opstanding van gans een volk dat 
in de nationalistische beweging de 
meest aangepaste en meest konse-
kwente vorm luid gevonden. In dit 
streven moest het Vlaams nationa
lisme weer herleven. Zipi objektie-
ven en zijn idealen moesten dezelf
de blijven omdat de verhoudingen, 
de toestanden en de vijanden de
zelfden waren gebleven. 

In zijn )Hemoi)es had oud-minis-
ter van hacker reeds tijdens de laat
ste wereldoorlog de bedenking geuit 
dat, zo België na de oorlog opnieuw 
van wal stak met een niet opgelost 
Vlaams vraagstuk, de ergste ver
wikkelingen voor hei land te vre
zen vielen. Toch is dit het geval 
geweest. Zodanig dat zelfs de meest 
makke Vlaams Belgicisten zich 
thans de vraag stellen : « Hoeveel 
kaakslagen hebben de Vlamingen 
nog nodig om aan dat honende pe-
knoei definitief een einde te maken 
en om overal waar de Belgische wet 
geldt — zowel hier als in Af)ika — 
de gelijkheid in rechte en in feite 
door te voeren n. 

Meer dan ooit blijft het Vlaams 
probleem gesteld. Nochtans werd 
na de laatste oorlog door sommigen 
het oordeel uitgesproken als zou het 
nationalisme voorbijgestreefd zijn 
en niet meer geschikt zijn om tot 
een oplossing van het probleem te 
leiden. Zij steunden zich op de vast
stelling dat in de tijd van het atoom 
voor nationale staten geen plaats 
meer is en alleen de Europese inte
gratie de idee der toekomst kan 
zijn. 

Ontegensprekelijk hebben deze 
gedachten bij de Vlaamsgezinden 
veel verwarring gezaaid, gerust ivil 
het Vlaams nationalisme toegeven 

dat de tijd van de nationale staal, 
zoals hij in de 19de eeuw ontstond 
ter beveiliging van het volksbestaan 
tegen volksvreemde centraliseren
de invloeden, voorbij is. Niet min
der erkent het dat het ongezonde 
nationalisme dat sommige Europese 
grootmogendheden er toe bewoog 
zich op te sluiten in bewondering 
voor eigen grootheid, meer dan 
ooit uit den boze is. Reeds na de 
eerste wereldoorlog had het Vlaams 
nationalisme trouwens gewezen op 
de noodzaak van een ruimer Euro
pese gezichtseinder. Ruim had liet 
steeds opengestaan naar alle richtin-
iren. Ver van het imperialistisch 
nationalisme van sommige groot
machten, was het Vlaams nationa
lisme in de idealistische strijd van 
een volk voor zijn bestaan tot de 
diep menselijke en ruime opvatting 
van de nationalistische gedachte 
doo)gedrongen. 

Steeds was het stieven van het 
l'laams nationalisme erop gericht 
geweest het recht voor het Vlaamse 
Volk op te eisen op een zelfstandig 
en vrij bestaan dat het toeliet zich 
op alle gebieden in zijn volste mo
gelijkheden te ontwikkelen. Zijn 
doel was het geweest de eigen 
volkswaarden van de Vlaamse ge-
meenschap^^^e^_^l(jliU;ajl,_sijn.J&ezen 
en 'de onmisbare faktor voor zijn 
ontplooiing, te vrijwaien en te be
schermen tegen volksvreemde in
vloeden die het slechts konden scha
den. Maar steeds had het, in ge
jond nationalistische geest, ertoe 
gestreefd die waarden in zich op te 
nemen die het Vlaamse volkskarak
ter naar ruimer horizonten konden 
verbreden. 

In deze geest verklaart het 
Vlaams nationalisme zich bereid de 
weg van de Europese integratie op 
te gaan en oordeelt het dat een ge
zond nationalisme en een eerlijke 
Europese idee mekaar vervolledi
gen. 

Het twistpunt ligt elders. 

Het Vlaams nationalisme vergeet 
niet dat de imperialistische verzuch
tingen van sommige staten in Euro
pa nog op verre na niet zijn ver
dwenen en het oordeelt het nodig 
de nationale waarden van Vlaande
ren daartegenover te verdedigen. 
Het vergeet niet dat de Franse ab
solute monarchie van Richelieu en 
van Lodewijk XIV, het revolu
tionaire en egalitaire Frankrijk 
van 1789, het chauvinistisch natio
nalistische Frankrijk van 1900 al
len onder zeer diverse gedaanten 
eenzelfde imperialistisch doeleinde 
hebben nagestreefd. Het wenst die 
zucht tot overheersing die niet min
der voor andere grootmachten 
geldt, niet onder meer subtiele en 
meer gevaarlijke vormen terug te 
vinden in een Europese gemeen
schap. 

Maar er is nog meer. 

In de gedachtengang van véle 
voorstanders van de Europese inte
gratie, moet ieder nationaalden
kend gevoel in de nieuwe struktuur 
weggeveegd worden. Hiermede 
kan het Vlaams nationalisme zich 

niet akkoord verklaren. Het oor
deelt dat een Europa dat de natio
nale verworvenheden niet wil aan
vaarden, door géén gezonde Euro
pese geest wordt ingegeven. 

Velerlei fakioren dragen er toe 
bij een volk en een natie te vormen. 

Voor ieder volk vorrht de naitonale 
eigenheid een der grondwaarden 
van haar beschaving. Evenals de 
ganse Westerse beschaving zou in
eenstorten, zo men haar Grieks-Ro-
meinse en haar Kristelijke inslag zou 
ontnemen, evenzo vertegenwoordi
gen de nationale verworvenheden 
van ieder volk de onmisbare grond
slag die de individuen van dat volk 
toelaat tot hun grootst mogelijke 
ontplooiing te komen. Reeds nu 
wordt gewezen op de x geestelijke 
leegte van de Westelijke weield ». 
Reeds nu beseft men de grot'i spiri
tuele achteruitgatig van Europa tij
dens de laatste haive eeuw. Welk 
Europa zou men tot stand brengen, 
waarin niet de levende werkelijk
heid van de nationale waarden de 
allernoodzakelijkste steunpilaar zou 
zijn. 

Slechts in de sintese van de Eu
ropese en de nationale gedachte kan 
een duurzame oplossing gevonden 
worden. Enkel een gezond nationa
lisme kan, in volle begrip voor de 
verworvenheden van andere naties, 
naar oprechte internationale samen
werking leiden •< Alleen volkstrouwe 
nationalisten kunnen de grens van 
de nationale gebondenheid zonder 
gevaar overschrijden voor een eer
lijke en loyale samenwerking mei 
andere volkeren op.elk gebied ». 

In werkelijkheiKl moet de Eüf^-
pes^ gedachte de nationaliteiten inéi 
vernietigen, maar moet ze overspan
nen, moet ze hun gemeenschappe
lijke beschavingselemcnten vereni
gen en hun solidaire ekonomische 
belangen vertegenwoordigen. 

De snelle resultaten die door het 
Vlaams nationalisme tussen 1930 en 
1940 werden behaald, hebhen 
plaats gemaakt voor een volledige 
stagnatie. Een enkel jeit spreekt 
boekdelen : de splitsing van het mi
nisterie van Onderwijs in een 
Vlaams en Waals ministerie, die in 
april 1940 piaktisch klaar was, is 
thans minder ver gevorderd dan 
toen. Meer dan ooit klinkt het ': 

« Zelfbestuur door federalisme ». 

Dringender 'dan ooit blijkt de 
noodzaak van een Nationale Vlaam
se ekonomie. Sinds de oorlog deed 
zich een volkomen verstaring en 
een relatieve achteruitgang van de 
Vlaamse ekonomie voor, als gevolg 
van een verminderde Vlaamse po
litieke invloed en van een sterk toe
genomen Waalse druk. Meer dan 
ooit worden de uitgeputte Waalse 
kolenmijnen kunstmatig en in te
genstrijd met iedere gezonde eko
nomie in het leven gehouden ten 
koste van de Kempisché kolenmij
nen. De Limburgse steenkool blijft 
de Waalse industrie voeden. Alle 
niemoe industrieën van enig belang 
worden in Wallonië opgericht. 

Reeds vóór de tweede wereldoor
log had het Vlaams nationalisyne 
dit uitgedrukt, toen het als grond
slag voor een federatief Europa had 
gewezen op het gemeenschappelijk 
beschavingsideaal van de middel
eeuwse wereld : •< Europa bezit tra
dities die dieper zijn gelegen en 2üij 
moeten over het humanisme en over 
de oppervlakkige triomfen van de 
hedendaagse kuituur heenstappen, 
indien wij er aan houden de sociale 
en geestelijke krachten te vatten die 
er eens in gelukt zijn de eenheid van 
Europa te vestigen »., 

NIEUWE HORIZONTEN 

VOOR VLAANDEREN. 

Waar de objektieven van het 
vroegere Vlaams nationalisme door 
de oorlog in hun voortschrijdende 
vlucht werden gebroken, daar moe
ten zij nu worden hernomen. 

Zelfbeschikkingsrecht voor het 
Vlaamse volk blijft de onmisbare 
grondslag voor gelijkberechtiging 
van Vlaanderen. Reeds aan de 
vooravond van de oorlog was het 
volledig faljissement van de mini
malistische taalwettenpolitiek ge
bleken en thans kan niemand er 
nog aan twijfelen, alhoewel de 
Vlaams Belgischen in hun gebrek 
aan verbeelding geen andere uit
komst zien dan een verbeterde taal
wettenpolitiek te vragen. 

Vlaanderen blijft van iedere in
dustrialisatie op grote schaal ver
stoken. Het blijft het land dat ver-
.bruiks goed eren met kleine winst-
mange produceert, terwijl WaUoniê 
de winstgevende basisprodukten 
blijft voortbrengen, zodat de.inves
teringen naar Wallonië blijven gaan 
en de vicieuze kringloop gesloten 
blijft. VlacMderen blijft de arbeids
markt van Wallonië : in tijden van 
ekonomische achteruitgang leidt het 
tot grote werkloosheid, in jaren van 
hoog konjunktuur tot de plaag van 
de mobielen. De Vlaamse land
bouw blijft in sleur verder slepen. 

De Vlaamse verkeersbelangen en 
de belangen van de Antwerpse ha
ven blijven genegeerd. Afeer dan 
vroeger nog tracht men Brussel, de 
centralistische geest van dit geheel 
te ontwikkelen tot een reusachtige 
schroef die Vlaanderen en Wallonië 
moet samenhouden. 

Op het binnenlandse 'politieke ge
bied acht het Vlaams nationalisme 
de oude tegenstelling links-rechts, 
zoals die door de bestaande Belgi
sche partijen in haar archaïsche 
vorm van 1830 besttendigd wordt, 
sedert lang voorbij gestreefd. Dag-
tekend uit een tijd waar bij beant
woordde aan een scheiding der 
geesten in behoudsgeznide spiritua-
listen en progressistische materialis
ten, heeft zij in grote mate iedere 
zin verloren in onze eeuw waar de 
relativiteitsteorie en het atoom aUe 
gevestigde ideën hebben verstoord. 

Het materialisme heeft vrijwel 
overal de plaats geruimd voor een 
wetenschappelijk agnosticisme en 
het is veeleer het spiritualisme dat 
nu progressistisch lijkt. In deze evo
lutie is de vroegere ideologische 
strijd tussen links en rechts in ster
ke mate verenigd tot een invloeds-
en belangenstrijd tussen grote par
tijen. Het Vlaams nationalisme 
oordeelt dat, zonder dat de kerke
lijke belangen binnen de volksverte
genwoordiging moeten ophouden 

verdedigd te worden, het is noch-
ians in het belang zelf van de kerk 
schijnt, zich van een rechtstreekse 
politieke stiijd te onthouden. Veel
eer schijnen haar grote ontpïloiings-
mogelijkheden voorbehouden zo ze 
er hl slaagt buiten iedere partijstrijd 
het politieke terrein als een reële 
macht te overheersen. 

Ook binnen de demokratische 
st-aatsvorm streeft het Vlaams natio
nalisme naar hernieuwing. Vrijwel 
iedeieen blijft overtuigd dat de de-
mokratie de meest geschikte staats
vorm is voor onze Westerse landen. 
Niemand betwijfelt dat de volmaak
te staatsvorm tot het domein der 
idealen behoort. Niet minder staat 
het echter vast dat iyi vroegere tij
den de demokratie op grondiger 
7vijze de zuivere demokratische ge
dachte weerspiegelde, maar dat 
sindsdien haar zedelijk gehalte 
sterk geslonken is. Het is geen 
idealistische dromerij er naar te 
streven aan de demokratie terug 
ccjt hoog moreel gezag te verzeke
ren en haar terug tot een echte 
volksregering te maken die de on
vervalste uitdrukking van de volkS'> 
wd zal zijn en niet de uiting van de 
beslissing van de partijoligarchiën. 
De partijen dienen er te zijn als uit
drukking van de demokratie, niet 
voor de pav^tijen dient de demokra
tie er te zijn, want dan worden de 
partijen een gevaar voor de demo
kratie. 

Veel meer dan in een hervorming 
van de siaatstinstellingen, ligt de 
hernieuwing van de demokratische 
gedachte in Vlaanderen in het nieu
we besef van het wezen, de zin en 
de betekenis van een gezonde volks
regering. In deze richting kan de 
gezonde nationale gedachte die het 
Vlaams nationalisme voorhoudt, 
een machtige impuls geven. 

Zoals steeds in de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging, zvü het 
Vlaams nationalisme in het sociaal 
streven de uitdrukking zien van 
een zucht naaf rechtvaardigheid 
binnen een evenwichtige naticynale 
gemeenschap. Maar deze rechtvaar
digheid mag zich niet beperken tot 
één klasse en tot een instrument van 
machtswil worden, maar moet zich 
uitstrekken tot alle individuen van 
de maatschappij die zich in minder 
gunstige toestanden bevinden. 

Naast de arbeidersbehngen moeten 
ook de belangen van boeren en 
middenstand hun eigen plaats vin
den. 

Voor het traditionele Vlaamse 
pacifisme zijn in de huidige tegen
stelling tussen Oost en West de 
vooruitzichten somberder dan ooit, 
maar tevens ook klaarder dan ooit. 

Waai West-Europa thans volledig 
op een weerbare houding is aange
wezen, heeft tegelijkertijd het paci
fisme nog nooit in de hele wereld
geschiedenis zoveel machtige troe
ven in handen gehad. Waar het 
twintig jaar geledeei nog kon door
gaan voor een hersenschim van 
idealisten, is het nu tot een volstrek'< 
te noodzaak geworden. Op de nood
zakelijke vrede in Europa steunt of 
valt het spirituele en materiele ge
bouw van eeuwen Westerse bescha
ving. Alleen vreedzame oplossingen 
kunnen het ontzaglijke gevaar af
wenden dat boven de wereld hangt. 

(Lees door op blz. 7 ) 
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WeisYoorslel lof regeling van het laalgebruik in het onderwijs 
Ingediend door volksvertegenwoordiger F. Van der Eist 

(VERVOLG) 

Hst toezicht op de naleving van 
de wet blijft toevertrouwd aan taal-
inspecteurs Het is van gioot belang 
dat het toezicht vooral zou uitge
oefend worden bij de aanvang van 
het schooljaar op de kinderen die 
voor het eerst naar school gaan 
Daaiom wordt een controle voor
geschreven voor de leerlingen van de 
bewaarschoolklassen en van het eer
ste studiejaar in de biusselse agglo
meratie en de tweetalige gemeenten 
Ten emde deze taak binnen de voor
ziene termijn te kunnen uitvoeren is 
het wenselijk de taahnspecteuis dooi 
tijdelijke toegevoegd taalin«pccteuis 
te laten bijstaan 

Onder het legime van de huidige 
wet kan de taahnspecteur alleen in-
bieuken op de wet vaststellen en 
signaleren aan de minister, meer 
met Dit volstaat met de taal-
inspecteur moet de bevoegdheid 
kiijgen de wet te doen toepassen, dus 
de overplaatsing te bevelen van het 
kind naar de klas waaiin het vol
gens de wet thuishoort Aan het 
gezinshoofd worat de mogelijkheid 
van beroep voor de jury tegen de 
genomen beslissing gegeven, zondei 
dat dit beroep de uitvoering van de 
oeshssing schoist 

Als sanctie vooizuet de wet van 
1932 m art 28 alleen het schorsen 
der staatstoelagen Deze sanctie is 
nooit toegepast geworden Zij moet 
nochtans behouden worden omdat 
ZIJ ledehjk en normaal is het is de 
toepassmg van algemene pimcipes 
Dezelfde sanctie dient toegepast 
wanneer gemeenten of schoolbestu
ren weigeren de nod'ge Vlaamse 
klassen m te richten 

Voor de vrije ondeiwijsiustellm-
gen onderworpen aan de wet moet 
de metnaleving der vtret steeds tot 
gevolg hebben dat toelagen gewei
gerd worden daar de naleving der 
wet een voorwaarde is voor het ver
lenen der toelagen 

Zeer terecht wordt ei m het reeds 
vermeld verslag van laadsheer 
Vranckx op gewezen dat het nood
zakelijk IS disciplinaire sancties m 
te voeren tegen schoolhoofden en 
leei krachten die kinderen zouden 
toelaten m een klas waann zij niet 
op hun plaats zijn Het is mderdaad 
zeer belangnjk dat de schoolhoofden 
en de leerkrachten voor de nalevmg 
dei wet verantwoordelijk gesteld 
zouden worden indien men een stipte 
toepassing wil bekomen. 

WET HOUDENDE DE T.^ALREGE-
LING IN HET LAGER, MIDDEL
BAAR, TECHNISCH EN LANDBOUW 
ONDERWUS 

Art 1 — Deze wet is toepasselijk 
op al de onderwijsinstellingen door 
de Staat mgencht of gesubsidieerd 
en namehjk op de instellingen die 
tot een der volgende kategonen be
horen • 

1) gemeentelijke, aangenomen en 
aanneembare bewaarscholen en la
gere scholen, alsook de bewaar
schoolklassen en voorbei eidende af
delingen gehecht aan de middelbare 
onderwijsinstellingen sub 2% 

2) middelbare onderwijsinstelhn-
gen beheerd door de wet tot regehng 
van het middelbaar onderwijs of 
door de Staat gesubsidieerd; 

3) de technische scholen en in
richtingen die onder toepassmg 
vallen van de wet tot regehng van 
het technisch onderwijs; 

4) speciale scholen en inrichtin-
•sen, zoals verbeternisgestichten, 
scholen voor abnormalen, enz 

Hoofdstuk I — Vlaamse streek. 
Waalse streek en Duitssprekende 

gemeenten 
Alt 2 — De taal van het onder

wijs in de onderwijsmstellingen val
lende onder toepassing van deze wet 
IS het Nederlands m de Vlaamse 
streek van het land, het Frans in de 

2) In de middelbare ondeiwijs-
instelhngen worden in elk studiejaar 
ten minste vier lesuren per week be
steed aan het onderricht in een 
tweede taal; het is de Mmister van 
Openbaar Onderwijs toegelaten het 
giondig onderwijs van de tweede 
landstaal op het programma te bren
gen, doch deze leergang moet facul
tatief bhjven en de inlichting ervan 
mag geen afbreuk doen aan het in 
artikel 2 vastgestelde grondbeginsel 
der wet 

3) Het onderwijs van een tweede 
taal m de scholen van de 3e en 4e 
kategoiie van artikel 1 wordt door 
de Minister van Openbaar Onder
wijs geiegeld, steeds met eerbiedi
ging van het m artikel 2 vastgelegde 
grondbeginsel 

Hoofdstuk II — De Brusselse 
Agglomeratie en de tweetalige 

gemeenten 
Alt 4 ^ Maken deel uit van de 

Brusselse agglomeratie voor de toe
passing van deze wet, de gemeenten 
die door de wet op het taalgebruik 
in bestuui szaken in de agglomeratie 
Zijn gerangschikt; worden als twee
talige gemeenten aanzien voor de 
toepassing van deze wet, de gemeen
ten op de taalgrens door dezelfde 
wet als dusdanig gerangschikt 

Art 5 — In de onderwijsinstellin
gen die onder toepassmg van deze 
wet \ allen en gelegen zijn in de Brus
selse agglomeratie of m een twee-
tal'ge gemeente als bedoeld m arti
kel 4, IS de ondelWijstaal de moeder
taal of de gebiuikelijke taal van het 
kind Onder moedertaal of gebruike
lijke taal dient te worden verstaan 
de taal die in de huisknng het messt 
gesproken wordt 

Art 6 — De moedertaal of gebrui-
keliike taal wordt bepaald b'j een 
schiiftelijke verklaring naar offi
cieel model en die ojm de geboorte
plaats der ouders dient te vermel
den, door het gezinshoofd afgelegd 
en ondeitekend 

Deze verklaring wordt afgei^gd pp 
het ogenblik dat het kmd m een der 
onder arükel 1 bedoelde onderwijs
instellingen als leerhng opgeschre
ven wordt, ZIJ geldt voor gans de 
duur der studiën en wordt bij de 
overgang van een onderwijsinstelling 
naar een andere aan het hoofd \ an 
deze laatste ovei gemaakt 

Art 7. — De kindeien die in de 
Vlaamse of Waalse streek woonach
tig zijn of reeds onderwijs genoten 
hebben m een onderwijsinstelling 
in de Vlaamse of Waalse streek, die
nen in de scholen der Brusselse ag
glomeratie of van tweetahge gemeen
ten in Vlaamse of Franse klassen 
opgenomen te worden, naar gelang 
ZIJ woonachtig zijn of onderwijs ge
noten hebben in de Vlaamse of m 
de Waalse streek Alleen wanneer 
bewezen is dat de taal t a n deze 
streek hun moedertaal of gebruike
lijke taal met is, mag van deze regel 
afgeweken worden, mits voorafgaan
delijk accoord van de bevoegde taal-
inspecteur, zijnde de Vlaamse taai-
inspecteur wanneer het een uitzon-
dermg betreft op het beginsel Neder
lands-onderwijstaal en de Waalse 
taalinspecteur m het omgekeerd ge
val. 

Art 8 — De waarachtigheid van 
de taalverklanng van het gezins
hoofd moet door het schoolhoofd na
gegaan worden; elke taalverklanng 
wordt door hem na onderzoek voor 
echt verklaard en ondertekend Be
vindt het schoolhoofd dat de taal
verklanng met de werkehjkheid niet 
strookt, dan vestigt hij er de aan
dacht van het gezinshoofd op en 
plaatst het kind in de klas waar het 
onderwijs in zijn moedertaal of ge
bruikelijke taal zal ontvangen Het 
gezinshoofd heeft het recht tegen 
deze beslissmg beroep aan te tekenen 

1) twee taahnspectètiTS, twee kan
tonale inspecteurs én het school
hoofd voor het lager onderwijs, 

2) twee taalinspecteurs, het hoofd 
der mnchting, een leraar Neder
lands en een leraar Frans voor het 
middelbaar, technisch en speciaal 
onderwijs. 

De beslissing van tfe jury wordt op 
de taalverklanng genoteerd en door 
de leden der jury ondertekend. 

Art 10 — De gemeenten en de 
schoolbesturen zijn verplicht in de 
onderwijsinstellingen die onder toe
passing van deze wet vallen de no
dige klassen in te nchten om de na
leving der wet mogehjk te maken 
Wanneer echter bij de aanvang van 
het schooljaar mmder dan tien leer
lingen ingeschreven zijn voor een 
klas, bestaande uit één of meerdere 
studiejaren samengevoegd, met het
zij het Nederlands hetzij het Frans 
als voeitaal, vervalt deze verplich
ting, doch dienen de betrokken leer-
hngen naar de dichtsbij gelegen 
school verwezen waar zij onderwijs 
m hun taal zullen kunnen ontvan
gen Indien nodig zal de Staat zelf 
de nodige maatiegelen nemen om de 
toepassing der wet mogelijk te ma
ken 

Art 11. — 1) In de lagere scholen 
der gemeenten bedoeld onder art i
kel 4 is het onderwijs van de tweede 
landstaal \erplicht van het derde la
gere studiejaar af en wel dne les
uren per week m het derde en vier
de jaar en zes uren m de volgende 
studiejaren 

Het onderlicht m de tweede taal 
dient gegeven door een leerkracht 
die de grondige kennis van deze taal 
bewijst hetzij doordat hij zijn stu
dies m deze taal gedaan heeft, het
zij door een wettehjk getmgschrift 
Een speciale inspectie van dit onder
wijs m de tweede taal zal worden 
ingericht 

2) In de middelbare onderwijs
instellingen gelegen m de gemeen
ten bedoeld bij artikel 4 is het onder-
"tvijs der tweede landitaal verphcht. 
De inrichting van dit ondemcht mag 
nooit voor gevolg hebben aan de 

KRIJGT VLAANDEREN EINDElllK ZIJN 
«PRESSURE GROUPS» 

Deze vraag heeft professor Frans de stnjd voor Vlaamse welvaaitmoe-
^ Van Mechelen gesteld m de zogezegde diger voort te zetten 

' IT^.T^^'T "7^'' f Standaard. Tot 1954 speelden de Vlaamse be-
a j heeft als antwoord een pleidooi langen geen rol m ons p o l S e ^ -

gehouden voor de Vlaamse Volks- ven Enkel na de stichting van da 
bewegmg en een tamehjk vermeti- Volksunie en vooial sederf rniSden 
ge^d oordeel geveld over de Volks- 1957. toen de andere pa r t i j e " had-

<ien ingezien dat deze jonge partij 
In zijn brosjure < Vlaamse Bewe- krachtiger en groeivaster was dan 

gmg en de Pohtieke Partijen » heeft verwacht, toen ontdekte men terug 
Mr Van der Eist een meer dan af- de Vlaamse problemen 
doend antwoord gegeven op deze be- onder druk van wie zou zulks ge-
wenng, maar bij dit antwoord wens beurd zijn •> Wie leverde de munitie 
Ik de menmg neer te schnjven van voor de Vlaamse aktie, die geleidelijk 
een staatsambtenaar, die aan den tot ontplooiing kwam 
hjve ondervond dat het met bestaan AO^, v,n ^ • <: , 
van een Vlaamse drukkingpartij de , , ;? ,^" ? ' " ï ^ ,^,'' ^ " "^ ^ ' ^ ^^ 
Vlaamse ontvoogding op een dood ' ' ^ " ^ ^T ^ Volksunie is, die de 
punt dreigde te brengen "^^"^ ' "'t"' ^^'^ Vlaamsgezindheid 
\ ^ r^ _, ^ veroorzaakte vragen we wat er zou 

Gespioten uit de weerstand, waar- gebeurd zijn indien de Volksunie 
toe hij toetrad uit zuivere Vlaamse met bestond •> 
r n . Ï , r k * ; ? i n ' ^ ' ' ' T ' ^^' ^' H t̂ bestaan van de Volksume heeft 
hun r,tfv^.nr. ' 7 T""^'"^^ T " *̂ ^̂  °"^^^^^" ^ PO '̂̂ ief Werken van hun aai svijand de Vlaams Natio- ^e Vlaamse Volksbeweging uitgelokt 

l p f . / t t ' ^ " " ^ ' " ' ^ ^ ^ "' i""'^ Het bestaan van de Volksunie ligt 

E ~ ="̂ "̂— ̂ ^'=^ '^=^^ 
Vlaamse belangen. ^^^^^ ^^^ ^^ Volksunie zou de « Ka-

Zulks was met het geval en de toheke Vlaamse Landsbond > nooit 
enige zorg die door de umtaire par- nieer teken van leven hebben gege-
tijen aan Vlaanderen besteed werd, ven 
was het doorvoeren van de meest Trouwens, indien er onder de 
onverbiddelijke repressie tegen de CVP-jongeren thans een tamelijk 
beste en meest onafhankehjke krach- goede stroming bestaat ten over-
ten van het Vlaamse volk staan van ae Vlaamse problemen. 

Velen hebben tranen besteed aan "^^n ^̂  ^et omdat deze jongeren door 
de schandelijke uitmoording van het ^ argumenten van de Volksunie de 
Joodse volk door Duitsland, maar waarheid ontdekt hebben 
hebben, toen zulks noodzakelijk en ^ vooroorlogse jaren hebbeu maar 
gewetensplicht was, geen vinger uit- ^^ ^ dmdelijk bewezen dat het be-
gestoken om de uitmoordmg van de staan van de vlaams-nationale par-
Vlaamse ehte en haar volledige uit- **J ^^^ meest onontbeerlijke element 
schakeüng uit het publieke leven te ' " ^e stnjd voor Vlaamse verwezen-
verhinderen hjkmgen was. 

Hun houdmg werd trouwens ty- ZONDER DAT ELEMENT waren 
pisch uitgedrukt, toen Theo Lefevre ^^ " ^ " ^ ^^^^^ ' " ^^^ toestand zo-
na de aanslag op het IJzerkruis mt- als haast elke Vlaamse ambtenaai 

HU hgt er en hij hgt er ^^"^ "^ ^ ^ ^ ^'^ ^'^^'^^ J ^ ^ n heeft 
Die lastige met versagende ^ j o n d e n in de openbare diensten : 

nep 
goed • 
nationalisten waren uitgeschakeld, 
zi] verheugden zich daarover en de
den met de minste inspanning om 
hun \erlies goed te malten door zelf 

Z l f Z r l ^ ' " ^ ' * ^""'^^ '" de 'voor de door "Partikel" 9 ingestelde JU-' 
Duitssprekende gemeenten I ry, zonder dat evenwel dit beroep Se 

A-t s - 1) De gemeenten of de mtvoermg der beslissmg schorst 
besturen van de onder 2' van arti 
kei 1 bedoelde onderwijsinstellingen 
mogen van het derde lagere studie
jaar af een leergang in de tweede 
landstaal innchten; deze leergang 
zal niet meer dan drie lesuren per 
week in de derde en Tierde studie
jaren en zes uren In de volgende ja
ren mogen m beslag nemen. 

Twijfelachüge gevallen worden zon
der uitstel door het schoolhoofd gesi-
gnaleerd aan de taahnspecüe. 

Art 9. — Een jury, door de Minis
ter van Openbaar Onderwijs aange
steld, zal desgevallend m laatste in
stantie uitspraak doen over tw.jfel-
achtige of betwiste gevallen. Deze 
jury zal bestaan ui t : 

Art. 17. — De taahnspecteuis die 
moedertaal haar voorrang als voer- vaststellen dat een kind zich m een 
taal van het onderwijs te ontnemen, klas bevindt in overtreding met de 

3) Voor de scholen van de 3e en wet, bevelen de onmiddelhjke over-
4e kategone van artikel 1. gelegen plaatsing van dit kind naar de klas 
in de gemeenten bedoeld bij ar t i - waann het volgens de wet thuis-
kel 4, is de beschikking van artikel hoort Het gezmshoofd kan beroep 
3, 3^ toepasselijk aantekenen voor de door artikel 9 

Art 12 — De verplichting opgelegd ingerichte jury, zonder dat dit be
door artikel 11 geldt met voor km- roep de uitvoering van de genomen 
deren van hoofden en leden van het beslissing schorst. Twijfelachtige ge-
bij de Koning geaccrediteerde d"^lo- vallen of gevallen waarin de taal-
matiek personeel die tot de lessen inspecteurs het met eens zijn worden 
worden toegelaten als vrije leerlm- a^^ het oordeel der jury onderwor-
gen pen. 

Art 13. — Het bij artikel 5 vast- Art. 18 — De schoolhoofden die de 
gelegde principe is eveneens toepas- bepahngen dezer wet niet stapt na-
sehjk op leerlmgen van vreemde n a - leven maken zich schuldig aan een 
ticnahteit in zover hun moedertaal beroepsfout en kunnen, op voorstel 
of gebruikeljke taal het Nederlands van de taalmspecteur, disciplmaire 
of het Frans is, is öit met het geval sancties oplopen In geval van her
dan IS het gezinshoofd vrij in de hahng zal de sanctie imnstens het 
keuze van de onderwijstaal. inhouden ener weddeverhogmg zijn. 
Hoofdstuk m . — Algemene bepa- Ook de leerkrachten kunnen aan-

lingen, toezicht en sancties sprakelijk gesteld worden wanneer 
Art. 14 — Om m het Nederlands of in hun klas leerlingen aangetroffen 

in het Frans of het Duits te onderwij- worden in overtreding met de wet 
zen dient ieder lid van het onderwij- Art 19. — De bepahngen van de 
zend personeel een diploma over te wet tot mncht ing van het lagei 
leggen getuigende dat hij ofwel zijn onderwijs betreffende het terug
studies in de taal van zijn onderwijs trekken van de schooltoelagen we-
gedaan heeft ofwel een grondige gens met nalevmg \ a n de wettehjke 
kennis bezit van deae taal voorschriften, zijn van toepassing in 

Art 15 — De Mnister van C ^ n - geval van overtredmg der voorschnf-
baar Onderwijs zal bijzondere in- ten bevat m de artikelen 2, 3, 5, 6, 7, 
speeteurs er mede gelasten de toe- 8, 10, 11. 12 en 13 der hmdige wet 
passing van de bepalingen dezer wet In geval van niet-nalevmg van de 
na te gaan Deze taalinspecteurs wettelijke voorschriften, tot tweemaal 
worden bij koninkhjk beslmt be- toe vastgesteld door de taalmspectie 
noemd op een dubbel gestelae lijst wordt de uitkenng van alle toelagen 
van candidaten voorgedragen door geschorst. 
de Komnkhjke Vlaamse Academie Art. 20. — De stipte naleving dezer 
voor Taal en Ltterkunde en door de wet is een voorwaarde voor het ver-
Académie Royale de Langue et Litté- lenen van toelagen aan de onderwijs-
rature Francaise msteUingen bedoeld door artikel 1, 

Art. 16. — De taahnspecteuis zul- 2, 3 en 4. Het vaststellen van mbreu-
len wat de onderwijsmstellingen be- ken op de wet door de taalmspectie 
treft gelegen in de door artikel 4 be- heeft automatisch het 1 erlies der 
doelde gemeenten, lunnen de eerste toelagen \oor gevolg 
maand van ieder schooljaar, voor de Art. 21. — Deze wet wordt van 
leerlingen der bewaarschoolklassen kracht vanaf de aanvang van het 
en van het eerste studiejaar der la- eerstvolgend schooljaar 
gere scholen een nauwgeset toezicht De wet van 14 juh 1932 wordt mge-
uitoefenen en zulks met de mede- trokken de dag dat huidige wet van 
werking van tijdehjk aangestelde kracht wordt, 
toegevoegde taalisnpeeteurs. Juli 1958 

volledig overwicht van het Prans en 
voortdurende vernedering van het 
Nederlands 

Het is dan ook pijnlijk een docent 
van een universiteit, die feitelijk nog 
een van de pijnhjkste resten is van 
de verfransing van Vlaanderen — 
(exponent, dat enkel kan verdwijnen, 
mdien het vlaams-nationalisme terug 
aan bod komt, want zomin de gees-
tehjke overheid als de CVP doen 
pogingen om Leuven alleen voor te 
behouden aan Vlaamse studenten) —, 
het is pijnlijk dat Professor F. Van 
Mechelen zo bchtvaardig oordeelt 
over meer dan honderdduizend vla-
mingen, die de moed hebben gehad 
« DE 3 stap te zetten, die alleen kan 
leiden tot een nieuwe reeks Vlaamse 
verwezenlijkingen, nJ . door politieke 
druk op de unitaire partijen 

Ik weet niet of hij leerhng was van 
Professor Pinxten zaliger, maar zijn 
bijtende veroordehng van zoveel idea
listische inspanning doet ons nog zo
veel te dieper en te pijnhjker aan
voelen welk groot verhes bet heen
gaan Tan Professor Pinxten voor he l 
Vlaamse volk betekent 

Deze laatste zou nooit zo geschre
ven hebben. 

Dit geschreven zijnde erkennen 
zelfs de aanhangers van de Volks
ume wel dat de Vlaamse Volksbewe-
gmg — zo lang ze volledig onafhan-
kehjk bhjft tegenover alle partijen ^ 
nuttig werk kan verrichten Ze mag 
echter nooit vervallen tot de slaven-
rol, die gespeeld werd voor de oorlog 
door de Katoheke Vlaamse Lands
bond 

Ze moet verder — en zo menen wiJ 
haar doel begrepen te hebben — bi j 
dragen tot het vormen van bewuste 
Vlammgen, het volk met alle moge
lijke middelen doen aanvoelen hoe 
het op ekonomiwii gebied achteruit-
gesteld is en op die manier NAAST 
de Volksunie en de kulturele vereni
gingen een der elementen vormen, 
die de Vlaamse ontvoogding bespoe
digen 

Als Vlaams ambtenaar betreur ik 
het dat Professor Van Mechelen een 
zogezegde « Vnje Tnbune > misbruikt 
om de Volksunie aan te vallen Moe
diger ware een aanval op de andere 
partijen, die de macht bezitten om 
veel te doen voor het Vlaamse volk, 
maar die omzeggens nooit iets v n j -
wülig hebben gedaan. 

Jos D. M — Zelzate. 

file:///erplicht
file:///erlies


'6 DE VOLKSUNIE — 23 AUGUSTUS 1958 N' 16 

BEGINNEN EN 
VOLHARDEN 

(Vervolg 
1) Er is ten eerste het feit dat 

sinds de taalwetten de Vlaamse grie
ven minder scherp en schrijnend 
worden gesteld, ingevolge het oprui
men van alom verspreide gelijkaar
dige onrechtssituatles. De Vlaamse 
grieven zijn thans verdeeld en raken 
telkens rechtstreeks slechts bepaalde 
kategoriën. 

2) Het Vlaamse land is meer alge
meen Vlaams bewust, en eigenaardig 
genoeg, dit is een reden van hun on
macht. De vlaamsgezinde massa ligt 
verspreid. Bij schrijnende kaaksla
gen wordt een algemeen protest ge
uit, maar deze golf gaat spoedig 
uitebben in het grote geheel en in 
de menigvuldige trappen geledingen 
en belangengroepen, zodat een doel
matig en gevat ingrijpen achterwege 
blijft. 

3) De collaboratie en repressiepoli-
tiek heeft de meest aktieve Vlamin
gen getroffen en uitgeschakeld en 
velen achterdochtig gemaakt voor een 
ivlaams geakseerde politiek. 

4) Het uitblijven van een kataly
serende faktor of gangmaker. Op de 
Volksunie werden hier grote ver
wachtingen gebouwd. 

De uitslag van de laatste ver
kiezingen heeft dan ook velen ont
goocheld (voortgaande op hun mis
baar en kritiek vooral vanwege dege
nen die er niet toe behoren en de 
staf der kritiek zwaaien). Doch bij 
die kritiek wordt geen rekening ge
houden met het verschillend verkie-
Eingsbeeld in de steden (overal aan
winst) en op het platteland, noch 
met de aanhoudende en drastisch 
toegespitste gewetensdruk uitgeoe
fend van de zijde der Kerk met in
zet van alle krachten om op de 
C.V.P. te stemmen zonder onder
scheid van motieven van sociale, 
volkse of welke aard ook. (Niettemin 
wordt thans alles in het werk gesteld 
om de C.V.P. zege met bepaalde so
ciale motieven te verbinden). 

Naast de kerkelijke druk speelde 
ook het Vlaamse opbod, o. m. van de 
kristelijke Vlaamse pers en van som
mige Vlaamse organen en mandata
rissen, die ter gelegenheid der ver-' 
kiezingen een Vlaamse C.V.P. politiek 
beloofden, meer dan ze kunnen af
dwingen of zelfs maar gestand zijn 
In het unitaire klimaat van hun par-
Jij. 

Die brede relatieve vlaamsgezind-
heid is een reden van offensieve on
macht. En hoe kan het ook anders als 
men een betoging als de 11 juli-vie-
ring te Strombeek of de V.N.Z, fees
ten te Antwerpen verkeerd weergege
ven ziet in de pers, waar de hoogte
punten met hun uitdrukkelijke aan
spraak op zelfbestuur moedwillig 
worden verzwegen. 

Er wordt thans opnieuw veel in 't 
werk gesteld om de vlaamse volks
beweging tot een effectieve vlaamse 
pressure-group uit te werken en de 
Vlaamse Beweging opnieuw vlot te 
krijgen aan de hand van konkrete 
objektieven als het inhalen van de 
Vlaamse sociaal-economische achter
stand, de valorisatie van de vlaamse 
ambtenaar, enz... 

Een pressure-group is de vlaamse 
beweging in haar politieke konse-
kwentie altijd geweest. Afdoende 
en doelmatig is zij echter slechts 
geweest tussen de twee wereld
oorlogen onder druk van een zelf
standige Vlaamse partij . 

Spijts de meer verspreide vlaamse 
overtuiging is men sinds de oorlog 
geen stap verder gekomen. In homo
geen verband niet — het ontwerp 
Moyersoen werd gestemd door een 
wisselmeerderheid van socialisten uit 
de oppositie ! — en ook in driepar
tij en verband niet. Toen de C.V.P. in 
de oppositie zat, weigerde ze met 
haar 70 % Vlamingen elke driepartij-
enactie. Men vrage het aan P. W. Se-
ghers en men vrage ook wat hem 
overkomen is vanwege de waalse 
katolieken met zijn Radiostatuut. 

De Vlaamse Beweging op het poli
tieke vlak • moet echter niet alleen 
gericht zijn op partiële verbeteringen 
op lange of kortere afstand, noch 
zelfs op een zo breed mogelijke sane
ring in de menigvuldige gebieden die 
het openbaar leven raken, maar ook 

van blz. 1) 
op het bewerken van de nodige struk-
turele voorwaarden door zelfbestuur 
in federalisme of anderzijds die de 
Vlaamse volksgemeenschap het ge
voelig instrument verzekert van el-
gen autonomie en eigen gezagsorga
nen waardoor ze automatisch en 
zonder omweg haar volle ontplooiing 
kan nastreven, naar binnen en naar 
buiten, en de Vlaamse Beweging als 
politieke strijd, ook de typisch 
Vlaamse pressure-group, uitschake
len. Dat is toch wel het einddoel van 
de Vlaamse Beweging op politiek 
vlak. 

De Volksunie is de enige politieke 
fraktie die de vlaamse strijd tot 
haar essentie terugvoert en de bijl 
durft te zetten op de wortel onder 
miseries. Daarom is ze als zodanig 
noodzakelijk en nuttig als aanklacht 
in de Belgische politieke arena tot ze 
ook een meer positieve rol zal kun
nen vervullen. 

Ondertussen blijven de ruimere 
Vlaamse pressure-groups op konkrete 
noden evenzeer noodzakelijk en dit 
werd nooit ontkend. De Volksunie 
heeft zich nooit hiervoor in de plaats 
gesteld of haar medewerking gewei
gerd. Daarom vragen wij ons af met 
welk recht de Volksunie hiervoor als 
beletsel of als schadepost kan wor
den versleten, zoals een der woord
voerders van de volksbeweging 
schreef. Wij geloven nog steeds dat 
het een lapsus calami is geweest. 

Het verwezenlijken van konkrete 
Vlaamse objektieven door een verza
meling van krachten uit diverse opi
nies, wordt toch niet gehinderd door 
een radikaler principiële streving, 
wel integendeel als we nagaan tot 
welk een vlaams opbod de steun-
pijlers van de C.V.P. (pers en A.C.W.) 
in staat zijn geweest. 

Bovendien is de alleenstaande 
Vlaams-nationaal gekozene de enige 
om het Vlaamse standpunt in fede
ralistische termen te laten horen in 
het parlement en dit met gezag zo
als bij de regeringsverklaring is ge
bleken. 

Wij vragen ons ook af met welk 
recht dezelfde auteur in hetzelfde 
verband pontificeert over de toe
komst van de Volksunie, zonder een 
ogenblik de speciale gewetensdruk 
en de speciale omstandigheden in 
overweging te nemen, die de huidige 
situatie beheersten. 

Wij weten wel dat de toestand van 
thans niet te vergelijken is met deze 
van voor de jongste oorlog, doch het 
standpunt der vlaamse autonomie 
blijft zich met dezelfde kracht stellen 
en nog stelliger, gezien in het kader 
van de meer algemene tendenz tot 
gewestelijke autonomie in federaal 
verband (uit reden van demokra-
tische aanpassing en van doelmatige 
institutionele vormgeving en uit
drukking). 

Van de zijde der Volksunie moecen 
wij dit Vlaams standpunt met nieu
we en aktuele middelen verdedigen 
en opnieuw aansluiting zoeken met 
de algemeen Europese bestrevingen 
en ons in geen geval enkel beroepen 
op het verleden. 

In een gewijzigde en van bijzon
dere omstandigheden gezuiverde at
mosfeer heeft de Volksunie, zo ze 
haar streven weet aan te passen aan 
de actualiteit van het Europese 
geestesleven, niets van haar kansen 
verloren om een beslissende en on
vervangbare bijdrage te leveren voor 
Vlaanderens ontvoogding en zelf
beschikking door het levendig hou
den van de roep naar zelfbestuur en 
federale aanpassing. 

Dr. D. D. 

GEEN MIZERIE MEER 

met slecht of niet vertaalde 
straatnamen te Brussel. 

Mits toezending van 20 fr. 
(briefje of postzegels) naar het 
Sekretariaat, Kartuizersstraat, 
58, Brussel, ontvangt U de bro
chure met de volledige twee
talige straatnamenlijst. 

Voortaan geen franse adres
sen meer op uw brieven voor 
Brussel. 

Beschouwingen over de jongste ver 
kiezing in verband met de Volksunie 

fVerVOlff van blz. 3i Rtp\ • stpml-. Vnllcaimia v^nr HA Womar ^.-i.^ v,r/x^^„„.,^„u_:.«j-. .r, , (Vervolg van blz. 3) 
De schuld van dit socialistische fa

natisme is er geen andere, dan het 
Waalse en Loge atheïsme, waarvoor 
de Vlaamse socialisten bezweken. 
Om al deze redenen hebben veel ka-
tolieke flaminganten C.V.P. gestemd 
om zeker te zijn van het sukses : de 
val van de linkse meerderheid. Ook 
al de leden van de Volksunie verheu
gen zich om de val van de linkse 
meerderheid want van daar uit was er 
niets te verwachten voor Vlaanderen. 
Andere kombinaties zullen misschien 
ook niet volmaakt zijn maar zij zul
len zeker niet slechter zijn. 

4) De improvisatie van de Volks
unie, anders gezegd haar gemis aan 
vaststaande organisatie. Ik bedoel 
hierbij geen kwaadwillige kritiek op 
de Volksunie. De toestand van de jon
ge partij was nu eenmaal zo : geen 
geld, geen pers, geen bekende kandi
daten -Ik bedoel enkel de nadruk te 
leggen op het feit dat zij nog 104.000 
stemmen haalde, spijt alles. « Mals 
rien ne sert de courir, il faut partir 
a point. » 

Bewijzen. — 1) Uitgenomen in 
Gent, Antwerpen en Limburg bestond 
er nergens geen vaste Volksuniegroe
pering. 2) Ook waar die Volksuv'.e-
groepering wel bestond was zij louter 
idealistisch en niet gesteund door so
ciale organisaties zoals mutualiteiten, 
slndikaten, enz., enz., waarover de an
dere partijen beschikten (geld, pers, 
dwang). Heel de katolieke aktie, dus 
vooral de jeugdaktie werd opgevoed in 
de richting van de C.V.P. 3) Ook de 
eigenlijke verkiezingsaktie was geïm
proviseerd, ofschoon zij de laatste 
maanden wonderen deed van zelfop
offerende propaganda. 4) De kandida
tenlijsten (inderdaad zuiver idealis-
ti.sch-nationalistisch) behelsden op 
enkele uitzonderingen na, geen door 
het volk gekende en vereerde kandi
daten. De gewone volksmens — voor
al de dorpsmens — stemt in de eerste 
plaats voor de kandidaat die hem be
kend en simpatiek is en van wie hij 
steun en protektie krijgt of verwacht: 
(zie het geval Butaye in het West
land voor de tweede wereldoorlog). 
De Volksunie als jonge partij had nog 
geen gelegenheid gekend om officieel 
konkrete sociale dieasten te bewijzen. 
Zij had nog geen officiële macht. 

Twee opmerkingen voeg ik hierbij. 
—• 1) Een verwijt tegen flamingan-
tische intellektuelen die als kandida
ten weigerden op te komen (positie 
—• vrouw — relaties, enz., enz.) uit 
durf loosheid. 2) Er was ook ruzie on
der de leden van de Volksunie zelf, 
maar ik sla dat euvel niet zeer hoog 
aan omdat zulks bestaat bij alle par
tijen en omdat het behoort tot de 
kleinmenselijkheid. de eeuwige, die in 
de eerste plaats zichzelf zoekt en niet 
Vlaanderen eerst. 

5) Velen beweren dat de hoge Raad 
van de Volksunie een taktische fout 
heeft begaan wanneer zij hat voor

stel : stemt Volksunie voor de Kamer 
en C.V.P. voor de senaat niet heeft 
aanvaard. Pallleterke (het gezond 
verstand van Vlaanderen) verdedigde 
deze stelling. Het resultaat der ver
kiezingen was dat er toch nog 76.000 
stemmen voor de Senaat werden uit
gebracht, dus 28.000 minder dan voor 
de Kamer. Er was dus bij de leden 
van de Volksunie een zeer grote 
meerderheid die de wenk van Pallle
terke niet heeft gevolgd. 

Waarop steunde de Volksunie-
raad ? Ten eerste op een te grote ver
wachting; waarin ze bedrogen werd; 
ten tweede op haar prestige als al
gemene, overal dezelfde partij. Was 
ook dat niet een vermetel betrouwen? 
Ten derde, op een zekere angst dat 
vrijzinnigen hun stem zouden weige
ren. Was dit niet een lichtvaardig 
oordeel ? Waarop steunde de stelling 
van Pallleterke ? Het was hem te 
doen om de gewetens gerust te stel
len in ene inderdaad hoogst belang
rijke beslissing. Het was ook een kans 
om de banbliksems van het Episko-
paat te vermijden. Wie gelijk heeft 
weet ik niet, 

Het Is ten andere nutteloos daar
over te redetwisten want het staat 
vast als een paal boven water dat de 
hoge raad van de C.V.P. elke tegs-
moetkomlng afwees, om reden van 
het eerste punt van het Volksunie-
program, namelijk federalisme en uit 
bangheid zoals hoger reeds gezegd, 
voor het verlies van de C.V.P.-zetels, 

6) De akelige propagandametodes. 
Het spreekt vanzelf dat elke politieke 
partij het recht heeft zich te weren 
om stemmen te winnen, maar het mag 
geen ronseling worden met vuige, vui
le, oneerlijke middelen. Ik begrijp 
best dat in de hittekoorts van een 
verkiezing, overdrijvingen niet uitge
sloten zijn. Maar in een gevecht moet 
men kunnen sportief zijn. Destijds 
bevochten de propagandisten elkan
der met hun plakborstels als ridders 
met open vizier. In deze jongste ver
kiezing besmeurden de propagandis
ten van de C.V.P. onder leiding voor
al van het A.C.V. de Volksunionisten 
met leugens, verdachtmakingen, 
kwaadsprekerij, lastertaal, slechte 
vermoedens, zware aantijgingen, enz. 
Minister Pholien brandmerkte de re
pressie als een gerecht van neger
koningen. Van de propaganda tegen 
de Volksunie kan men zeggen : zij 
was sadisme, kultuurloos, becieden al
le menswaardigheid en kristelijkheid. 
Is dat de vrucht van de sociale op
voeding ? Moeten wij het geloof van 
ons volk redden m.et de karikatuur 
van het echte kristendom dat liefde 
is ? Waren het de zeer godsdienstig 
doende Farizeeërs niet die Kristus 
kruisigden ! Door zulke propaganda-
metoden kunnen er bij een slaven-
volk enkele stemmen gewonnen wor
den, maar de zielen gaan verloren. 
Hoe reusachtig edel. schoonmenselijk 
en vroom zijn daarbij vergeleken de 

drie propagandabriefjes van Dr Jan 
Wannljn l 

Voor de zoveelste keer is het nood
lot over Vlaanderen hard en zwaar 
neergestreken, wederom hebben wij 
de tragiek der verhouding tussen ka-
tollek en Vlaams beleefd. Moet zulks 
blijven duren ? Heeft men niets ge
leerd sedert het socialisme In Vlaan
deren een macht werd, door het ver
zuim van de katolieken ! Ja dan neen 
ligt de redding van de vlaamsheld van 
Vlaanderen In het federalisme ? En 
is het federalisme uit den boze ! Zil-
ne Heiligheid de Paus Plus XII 
schreef : 

<' De Kerk kan er niet aan denken, 
noch denkt eraan de kenmerkende 
eigenaardigheden welke leder volk 
met een angstvolle schroom en een 
begrijpelijke trots bewaart en als een 
kostelijk erfdeel aanziet aan te val
len of te minachten. Elke gericht
heid, elk streven naar een wljselijke 
ordelijke ontplooiing van de eigen 
krachten en aanleg, die geworteld 
zitten in de diepste vezels van elke 
volkstak, begroet de Kerk met vreug
de en voegt er hare Moederlijke wen
sen aan toe. In het kamp van een 
nieuwe wereldorganisatie, gegrond
vest op de zedelijke principes, is er 
geen plaats voor openlijke of bedek
te verdrukking van afzonderlijke kui
turen en taalminderheden. De lange 
ervaring van de Kerk verplicht haar 
te besluiten dat de stabiliteit van het 
grondgebied en de gehechtheid aan 
de voOT-vaderiijke tradities, onmisbaar 
voor de gaafheid van de enkeling, 
eveneens basiselementen zijn vooi de 
menselijke gemeenschap. Om doel
treffend te zijn, moet de politieke or
ganisatie van de wereld gebeuren op 
federalistische grondslag. Men zal 
geen Europa tot stand brengen met 
ontwortelden. » Is dit waar voor een 
Europese ordening, het is nog meer 
waar voor een staat die, lijk België, 
tweeledig is : twee volkeren en twee 
kuituren. 

De schrijver van deze beschouwm-
gen Vv'aant zich niet onfeilbaar. Het 
zal hem genoegen doen te vernemen 
wat in zijn betoog onjuist of onvol
ledig is. Wat moet de Volksunie nu 
doen ? Het antwoord op deze vraag-
behoort niet tot mijn doelstelling in 
het neerschrijven van deze beschou
wingen. 
VLAANDEREN WIL ECHTER NIET 

STERVEN ! 
Dr. X.X. 

Nota van de redaktie : 

In dit merkwaardig artikel komen 
enkele punten voor waarmee wij niet 
helemaal akkoord kunnen gaan. o. m. 
de bewering dat alleen in Gent, Ant
werpen en Limburg een vaste orga-
satle van de V. U. zou bestaan. Dit Is 
beslist onjuist. Wij zullen echter op 
dit artikel terugkomen In volgend 
nummer. 

LANDBOUWPOLITIEK 
In <- De Linie » verscheen een ta

bel met opgave van de landbouwtoe-
lagen In enkele landen. Ons land 
:< schittert » er op de voorlaatste 
plaats met de toelagen, die verleend 
worden aan nochtans haast het be
langrijkste deel van onze bevolking. 

Terwijl de arbeiders en de bedlen
den op enkele tientallen jaren tijd 
hun lot merkwaardig zagen verbete
ren, leven onze landbouwers nog 
steeds In de grootste onzekerheid. 
Vóór de oorlog werd die onzekerheid 
zo erg aangevoeld dat de landbou
wers, woedend omdat er zo « met hun 
voeten gespeeld » werd, zich groe
peerden in het Boerenfront en tot 
stakingen overgingen, die, ware de 
ongelukkige oorlog niet gekomen, 
spoedig zouden geleld hebben tot 
doeltreffende overheidsmaatregelen 
ten voordele van de boeren. 

De oorlog Is dan gekomen en een 
tekort aan solidariteit kwam tot ui
ting. Men moest willens nlUens mee 
In de maalstroom van de zwarte 
markt, die trouwens nog aangewak
kerd werd door hen die welgevoed In 
Londen zaten. Het kon niet an
ders of de landbouwers haalden 
voordeer uit het gebrek aan soli
dariteit, betoond door alle bevol
kingsgroepen. De prijzen werden 
opgedreven door smokkelaars, die 
elkaar trachtten de loef af te ste
ken en het is begrijpelijk dat de land
bouwers, die tot dan toe hard labeur 
en dikwijls veel ellende hadden ge
kend, het geld aanvaardden, dat zo 
kwistig werd besteed. Hij die zelf vrij 
Is van zonde, zou ons Heer zeggen, 
neme de eerste steen en werpe hem 
naar de landbouwers. Opgestookt 

door Londen, aangevuurd door de 
hogere standen, die in dit land nog 
nooit — ook m de strijd voor Vlaam
se ontvoogding niet — het voorbeeld 
gaven van volksverbondenheld, heeft 
ledereen in dit land gedurende de 
oorlog zich gedragen volgens de 
spreuk : * Eerst Ik en dan oompjes 
kinderen ». Er zijn natuurlijk, en 
zeker en vast bij de landbouwers, veel 
daden van liefdadigheid en naasten
liefde geweest, maar zij werden ver
smacht onder de wedloop naar boter, 
spek, eieren en aardappelen. 

Het geld alzo door de landbouwers 
verdiend werd hen door Gutt niet 
gegund en alles viel weer in de oude 
plooi : de landbouwers leefden weer 
In onrust en onzekerheid. Terwijl 
andere mensen kunnen gaan stempe
len als het slecht gaat, kan de boer 
niets anders doen dan de riem dich
ter trekken en hopen dat het zal be
teren, als een natuurramp, een om
gekochte ambtenaar (Gérard) ot een 
opeenvolging van slechte ministers 
hun arbeid nutteloos hebben ge
maakt. 

De enige uitweg blijkt dan ook te 
zijn terug te grijpen naar het voor
oorlogse wapen van het Boerenfront. 

Samenspannen, desnoods stakingen 
uitlokken om de regering te dwingen 
rekening te houden met de boeren-
belangen. Gebeurt zulks niet met de 
Boerenbond? Die heeft ongetwijfeld 
zijn rol gespeeld bij zijn ontstaan, 
maar in plaats van de boeren op te 
kweken tot strijdvaardige mensen 
heeft hij ze braaf georganiseerd en 
is met hen beginnen handel te drij
ven. En wat doet een handelaar : zijn 
profijt betrachten. Zulks Is normaal 

met een gewone handelaar, want van 
hem mag men niet verwachten dat 
hij de belangen van de verkoper of 
de koper zou behartigen. Van de Boe
renbond is dat echter niet normaal, 
want hij werd EERST EN VOORAL 
opgericht om voor de boeren te zor
gen en, als hij m êt hen handel drijft, 
moet het eerst en vooral in hun be
lang zijn. 

Hij moet zijn macht gebruiken om 
de politiekers o. a., die dank zij de 
boeren naar het parlement gaan, te 
verplichten subsidies af te dwingen, 
verlaging van de stikstofmeststoffen -
prijzen te bekomen, enz. Heeft hij ds t 
gedaan ? Heeft hij voor de landbou
wers een statuut afgedwongen, d i t 
hen een degelijk pensioen, een nor
male arbeidsdag, mogelijkheid tot 

' verlof, passende kinderbijslagen, ver
zekert ? 

5«jo-/y 

Het zal de rol zijn van de Volks
unie om onze landbouwers hoop in te 
blazen, tot verzet aan te sporen zoals 
de Vlaams-Natlcnallsten vóór de oor
log dat naast het Boerenfront zo goed 
hebben gedaan. Nu reeds voelt msn 
dat de boeren, die bij de laatste ver-
kiez'ngen zo braaf teruggelopen Z'jn 
naar de C.V.P.-stal, het ergste zullen 
gefopt zijn. 

Want, de C.V.P. zal zich voor hen 
alleen bezorgd maken als ze vrezen 
de boeren te verliezen. EER NOOIT. 

Boerenfronter - Helst o/d Berg, 
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Zo docht het Vlaams 
Hatlonoiisme 
Zo denkt het 

jEShvn 
(Vervolg van blz. 4^ 

.JCLI tüiii ooit niott de SICDI IOII hel 
\'laains mUioiiaJi:>iiie hiidiaticn in 
hel stri voi nam vicdc ni de :eeyeld. 

hl de lijti van de evoUiüc die 
i.eds vóór de oorlog 'iceid i]igerei 
en die door de oorJoo werd vers)ield, 
hii'diu Benelux tol sland. Het 
steunde e/? de liislorisehe ]ioodzaak 
van de l.aoe landeii aan de Zee. 
]'ernte\len had het reeds geschre
ven : " Vlaanderen, Neen ! Grool-
Nedcrlaud : Zien -o dan niet hoc 
schoon liet daar ligt in Europa, tus
sen de g)oolstc naties in, aan de sa-
nicnloop van Duitse, Fianse, lin-
gclse 'gecstesslroniingeu' ». Niet 
minder s[ieelden echter ,eliononii-
sche nioiieven een rol. ]\Iaar even
eens bracht Bevelux ce» groie sa-
mewwerk'.ng iiisakc huiyiildndse fyo-
töiel,-8>f» sekere kulturela samen
werking e'n een poging tot ccnnw-
Ung van het -recht mce. • .. 

Hóè 'a$rrM:Jie{'.\tog is vmi een 
volkomen eenheid, «V Benelux toch 
reeds in zoverre een 7verhelijkheid 
dat het moeilijk zou kunnen onoc-
daan^.^^emaakt worden:.Het heeft 
voorliet Groot Nederlands streven 
van het T'laams i^iioualisme de 
stev.ige nia teriël» g^ndsïag.. gelegd. 
Aan het Vlaams naiioxalisvie komt 
hel thans toe ten 'Jolle de gegeven 
kansen te benutten en de Dietse 
geest hinnen/èf^^j^djeéandeu uit te 

dragen, ^J.i_J^ ' t' v:" :̂-̂ ' W • 
Men im^^pivèrpen^édi Benelux 

nog %ièi volledig'véhvézenlijkt is 
en door de Euro-markt in het ge
drang zal 'worden- gehrai;hH'*Shf-*isf 
vergeten dat Benelux reeds tdt't'eïï 
ste^k^ 'W^fk^jkkeid ??_j££^''oö^ <̂ " 
^[e^urö-innrktnog maarkeen '^Uin 

IS. ÏÏei%^''éMÊ!$i^f^M#^-, 
naast-/ekoii»msekè^^«^b^«tfA >fsiJ»wf£ 

is gebouivd. Mcidr sèïji'' iY^t&'Vam-
ëieu [dat, naarmate de Europese ge
meenschap hechter leordt, de Xe-

BRIEVEN V A N LEZERS 
Brief uit de Kempen 
Voor de B.S.P. van hel arrondis

sement Turnhout was 1 juni 1958 al
leszins een droeve dag : én stemmen 
én zetels gingen verloren. 

Deze nederlaag was gans normaal 
en absoluut vAiend. Vier jaar lang 
hadden haar voormannen een reak-
tion-naire koalitie gesteund en bewie
rookt. Zelfs wanneer de belangen 
van de Kempen zwaar en onverant
woord werden geschaad, vonden — of 
kregen ? — zij in hun pers geen 
plaats om ook maar een schuchter 
protest aan te tekenen. Integendeel 
•de socialistische mandatarissen van 
het arrondissement Turnhout heb
ben met hun partijgenoten uit de 
andere Vlaamse arrondissementen, 
niet de belangen van hun Volk. wel de 
profijten van een verburgerlijkte 
B.S.P. gediend. 

Daarom werden zij. samen met hun 
regering, op 1 juni afgestraft en dit 
niet alleen door de vlottende massa. 

Ook vele traditionele socialisten 
werden door de houdmg van regermg, 
nartij en leiders diep" teleurgesteld. 
Hoever een arbeiderspartij va a haar 
orincieoes kan afdwalen bleek over
duidelijk uit het verloou van de sta
king der bouwvakarbeiders. En spijt 
alles stonden de socialistische geko
zenen immer klaar om toe te juichen ; 
al wat Van Acker deed was goed ge
daan . Het resultaat van dergelijke 
knechtenmentaliteit onüervinden wi] 
allemaal en iedere dag. 

Na vier jaar socialistisch-liberaal 
bewind is het arrondissement Turn
hout nog altijd een der gewesten van 
het land, die het ergste door de 
werkloosheid getroffen zijn. Tot nu 
toe is er praktisch niets gedaan om 
aan de structurele werkloosheid die 
in ons gewest heerst te verhelpen. 
Nu nog bedraagt de werkloosheid 
20 <^c van het aantal loontrekkenden, 
terwijl meer dan een vierde buiten 
het arrondissement hun brood moe

den, gaan verdienen. Nu iiog zijn onze 
,1^2|o^arbèi:d?1^è ftiét-grootste deel van 
'2et jaar'*«;edoemd'tot 'A^'étkloósheid. 
Om'nt»g niet te soreken over de mize-
pje van onze boeren en over de zware 

-.;»+r_.i t . , •* Cï»*"-^- n i e t ü l l p o n «Tovb- ^„^-^..^^ci. -.Tl ^Zi7.Ai v e l p r l i n ' \ n a o n ^ a t - A n v.nnn,.<^i 
ïet.lkan alleen maar'verwondering 

l i j r ^ l S - ^ ^^* stenumenverlies van 
m KegiÖJSeTiè'B.S F.''zeer' miaieiii was 
in VethQUflin:̂ , tot de ^oollikkeiij die 
vier jaar lang werd gépfesteera.' 

De verkiezingen zijn voorbij en wij 
zien benieuwd uit naar de aktie die 

derlandeu in een streven naar bc- if^u^^i^^^^'^•^{^"^^'^'^^^V'^^ ''°°^' ^^ 
Kempen in de Kamer zal ontplooien 
Zal hij zijn voor jaren begonnen 
stilzwijgen volhouden of zal hij dan 
eindelijk vanop de tribune de kem-
pische belangen gaan verdedigen ? 
Als volksvertegenwoordiger moet hij 
toch op de hoogte zijn van de Vlaamse 
en Kempische noden ! 

En zou hij ook niet in zijn eigen 
partij kunnen ijveren voor meer be
grip t.o.v. die < donkere > Kempen ^ 
Nu de B.S.P. in de ODOositie zit belet 
haar toch niets de Vlaamse proble
men te ontdekken ! Bovendien do
len in haar rangen nog verruimde 
gewezen aktivisten. die toch ook nog 
herinneringen hebben aan vroeger 
tijden. Voortgaande op het negatief 
saldo, dat de regering Van Acker voor 
de Kemnen heeft nagelaten, betwij-
telen wil sterk of de invloed van de 
Kemoische socialisten wel van enige 
betekenis is in de B.S.P 

veihging iegenpvei hun machtige 
partners-^iot steeds 'vamcer eenheid 
zidlen groeien en dat Benelux als 
een geheel binnen de Europese i^e-
meenschap zal komen te staan. 

Op builenhmds gebied heeft de 
naoorlogse evolutie veel oude ver
houdingen geicijriod. Toch blijft de 
richtlijn van hef ]'liian[s nationalis
me klaar : de belangen van ]'laau-
dcren e» van de Nederlanden ver
dedigen. Zo in de tegenstelling tus
sen Westen en Oosten de Europese 
i^edachte is gerijpt, dan blijven veel 
v>oegere imperialistische neigingen 

ondergronds door-d'erken. DddJOjuj^Twee wegen staan voor hen open 
'^'-'•"'••-'•• '• •'• • • ••• • lOf^'el kunnen zij. zoals het al jaren 

hun gewoonte is, braafjes blijven 
draven in het gareel van menners, 
aie geen oog hebben voor de noden 
van de Vlaamse Arbeiders. Ofwel 
kunnen zij zich soiegelen aan het 
voorbeeld van een Waalse federalist 
de socialist André Renard. 

Eén zaak staat vast : wanneer de 
ö.b.P. van het arrondissement Turn
hout VBt losgeraakt uit de anti-
goasdienstiae en anti-Vlaamse greep 
die de nartij bekneld, wanneer de 
Kempische socialisten blijven buk
ken voor het sektarisme en het bour-
geois-conservatisme van de volks-
vreemde B S.P.-bonzen. dan wacht 
^et socialisme in de Kemnen de ne
derlaag van de hopeloos "verstarden. 

Karel. 

Een Militair klaagt 
Wi.i. militairen,, lie,W»en , geen sin-

dikaat en we mogfin pftsniet met po
litieke actie-inlaten.(jn Frankrijk ook 
niet !), maar toeniifcde brief las van 
die reserveofficier-uifr Etterbeek over 
de wijze, waarop) sommige militaire 
diensten het openbaar leven helpen 
verfransen, beslooti,ik, ook naar de 
pen te grijpen. ..ii.v < u.s-x . 

De indeling de'r gfelgïscïï'é' provin
cies is volledig voorbijgestreefd sedert 
erkend wordt dat 'in 'het noorden het 
Nederlahds en iri ,hef zuiden het 
Frans de officiële talen zijn': immers 
in Luik liggen nog Vlaamse gemeen
ten, Brabant is ëen hutsepot en in 
West- en Oost-Vlaanderen liggen 
Vî aaLse gemeenten o'f gehuchten. Die 
indeling wordt ook bij het leger min 
of meer toegepast t.t-z, min ten na
dele van de Vlamingen en meer ten 
voordele van de Walen. Zo wordt 
Ronse dat in Oost-Vlaanderen ligt, 
althans wat de niijitaire gebouwen 
betrelt, ingedeeld bij de Waalse di
rectie Henegouwen, terwijl Landen en 
omgeving behouden .blijft bij Luik ! 

Ziet ge hoe de twéé kanten van dat 
talenmes snijden in het voordeel van 
de Walen : daardoor verspelen de 
Vlamingen weeral zoveel kansen op 
werk. Moest d a t ' een alleenstaand 
leitje zijn, dan zouden we nog zwij
gen, maar dat stelsel wordt over heel 
de lijn toegepast en njet alleen delen 
de Walen nog tamelijk bazerig de la
kens uit in de Inrichting voor Chs-
mische Toepassingen te Vilvoorde, 
maar ook nog bij de Zeemacht in 
Oostende, terwijl het gros van de al
gemene administratieve diensten in 
Duitsland haast alles afhaspelen in 
het Frans. 

Als we daarbij nog voegen dat door 
een schandelijke zwakheid van onze 
bewindvoerdeis het Nederlands uit
gesloten IS bij de NAVO-diensten, zo
dat daar ook de koek voorbehouden 
blijft voor Walen, dan zal iedereen 
moeten toogeven dat ' uw volksverte
genwoordiger overschot van gelijk 
had toen hij de vrees uitdiukte dat 
hij het spijtig vond dat Minister Spi-
noy vervangen werd door een Waal. 

De eerste vraag die hij aan Minis
ter Gilson kan stellen is waarom 
Ronse, gelegen in .Oost-Vlaanderen 
en grotendeels Vlaams, ingedeeld 
bhjft -bij Henegouwen, wat het be
heer der militaire gebouwen betreft 
en waarom daarentegen de streek van 
i-.ana«i„ ^\e volledig, yiaams is be 

Ergerhjk is die knechtenmentali
teit, die berust in onrecht en die ver
wacht dat een mooie redevoering of 
een resem beloften iedereen moet 
aansporen tot braaf en waardig zijn 

We vragen hem wat er zou terecht
gekomen zijn van onze Vlaamse uni
versiteit, van de taalwetten en van 
Vlaanderen, indien onze ouders niet 
herhaaldelijk relletjes hadden uitge
lokt om hun vrijheid en hun recht 
te verwerven of te vrijwaren ? 

Relletjes zijn een dwingende nood
zaak in elke staat, waar bepaalde on
rechtvaardige toestanden bestaan of 
te traag verdwijnen. Alle gelegen
heden om te protesteren tegen die 
onrechtvaardigheid of die traagheid 
om ze uit de wereld te helnen, zijn 
goed en die protesten hebben niets 
te maken met waardigheid zoals 
sommige voorzichtige zielen haar 
opvatten. 

Eens dat in ons land geen enkele 
ernstige reden meer bestaat tot rel
letjes en dat de bewuste Vlaming het 

niet alleen werk ontrooft aan Vlaam
se militairen, maar ook aan onder
nemers is toch duidelijk ! Hij zou ook 
kunnen vragen waarom de Mihtaire 
Hoofdapoteek, die vroeger in Ant
werpen aan Vlamingen werk ver
schafte met -alle geweld moet over
geplaatst worden naar Wallonië ? 

Frans - Berchem 

geluk heeft zich eervol uit de strijd 
te kunnen terug trekken, dan zullen 
alle plechtigheden waardig en stijlvol 
verlopen. Deze periode beleven' wij 
helaas nog bijlange niet en het ware 
een ramp voor ons volk. moest het 
zich nu reeds neerleggen bij stijlvolle 
betogingen en waardige redevoerin
gen. 

Als er één plaats was. waar Vlaan
deren luidruchtig moest betoffe-i, dan 
was het vóór het Frans pAviljoen. 
Deze betoging was echter zeer goed
moedig, zeer schalks en bijlange niet 
zo boosaardig als de betogingen eer
tijds gericht tegen koning Leopold. 
Een histerische dame, die al de 
Marseillai.se zingende door de beto
gers doordrong zonder dat zelfs maar 
één hand naar haar uitgestoken 
werd, kan hiervan getuigen. Er werd 
haar geen welverdiende aftoefeling 
gegeven om haar hensenen een beet
je in evenwicht te vrcngen; neen, 
men schokschouderde eens en riep 
minachtend : «Zot zijn, doet geen 
zeer ! > 

Zonder enige twijfel waren die 
relletjes Ixet schoonste bewijs van 
Vlaaïnse waardigheid en Vlaamse 
f ierheid:-• Nèast de plechtige bijeen
komsten op Tento-58,,^moeöfe iets der 

bltjjt het natioiktlisme in Vlaanderen 
een eviü-wichtige positie tussen de 
}'ranse en Duitse leereld nastreven. 
Daarom dient het steeds zijn blik 
gericht te houden op de Angelsak
sische mogendheden, Engeland en 
Amcika, die in de Nederlanden 
^etn rcchtsty-eekse belangen h,b-

Terug moet hel Vlaams naliona-
hsme op alh gebieden de hernieu-
-^eendc gedachte worden die Vlaan
deren in Euroha /'>,' hh.r] e 
uitgang zal leiden. 

Einde 

:oor-

VLAA:MSE SOLIDARITEIT 

WERKBEURS 
Wie helpt aan ee„ betrekking : 
- Vader van 3 kinderen, uit 

Ferk. als handlanger of nia-
gazijnier. 
Zeer ernstig geval, dringend 
wegens familiale omstandi— 
heden. 

Sekretariaat blad verwittigen 
a.u.b. 

Waardigheid 
- Eens te meer verliep deze plech

tigheid waardig ! •> 

Sommige medewerkers aan Vlaam
se dagbladen zijn behept met een 
ziekelijk « waardigheidskompleks en 
doen denken aan ouderlingen die 
zich angstvallig gew*agd hebben tus
sen de massa en. als-ze er zonder al 
te veel ongemakken liitgeraken, -.oef > 
zuchten. - •-

De joernalist, aangeduid door de 
Standaard om verslag uit te brengen 
over de « Vlaamse Dag > op Tento 58. 
was zo overtuigd dat de Vlaamse 
Leeuw niet alleen zijn tanden, maar 
ook zijn stem kwijt was, dat hij in 
zijn geprefabrikeerd verslag meedeel
de "dat alles waardig verlopen was>. 
Terwijl de rotatiepers zijn verslag 
uitspuwde, had ex nochtans op 
Tento 58 een manifestatie plaats, die 
bij de voorzichtigeh zeker niet als 
' waardig * zal aangeschreven staan ! 

Bang voor de reaictie van de mis
vormde franskiljon of van het beve-
rige burgermannetje zou onze joer
nalist het gewoel en het gejoel van 
die duizenden Vlaamse betogers in
gedeeld hebben bij de < betreurens
waardige relletjes, ^ e een smet wer
pen op ons blazoen •>. Sukkelaar ! 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke dinsdag in het lokaal Lorelei. J. Van Praetstraat, 19. Brussel 
(Beurs) van 18.30 tot 20..30 uur 
houdt onze sociale medewerker ACHIEL VAN BALDEREN zitdag over 
alle sociale aangelegenheden. 

Kn«Ti r7 i^ l r .*o! ' i J ' ^ ' ' ** ^" invaliditeit. Fiskale aangelegenheden 
KOSTELOZE RAADPLEGINGEN over Pensioenen, Kinderbijslagen, 

OOK RAADPLEGINGEN PER BRIEF : schrijven aan A. Van Malderen, 
steenweg op Ninove, 354, Anderlecht : 
— duidelijk het geval uiteenzetten, 
— een zegel van 2.50 fr. bijvoegen voor hst antwoord. 

zal veleri in Vlaanderen, hoopvol. 
stemmen. Het bewijs is geleverd dat . 
'gilenspfégei herleeft en dat Lamme 
Goedzak gelukkig ergens in eén ver-
lór-en hoekje verscholen zit. Met 
Lanmie suot heel de wereld en haalt 
er de schouders voor on, maar met 
Tijl zal zomin Moens de Fernig als 
de regering Evskens spotten. Hij zal 
betoeen en hij zal van zich laten ho
ren tot geen enkele bewoner in Bel
gië er nog durft aan denken Vlamin
gen te behandelen als bedelende 
honden. 

Op 6 juli herrees Tijl uit zijn graf ! 
Piet B. - Oostende 

POLITIEK PLURALISME 
Tot zelfs de godsdienst duldt in het 

beoefenen van de vroomheid vele 
uitingen van pluralisme en geeft op 
die manier toe aan de menselijke ge
neigdheid tot persoonlijke voorkeur. 
Het ontstaan van alle soorten kloos
terorden en de veelzijdige vormen 
van vroomheid (H. Hart. O. L. Vrouw, 
Heiligen, enz.) zijn uitingen van een 
gematigd pluralisme, waaraan nie
mand aanstoot neemt. 

Ook de sociale groeperingen zijn 
een loutere toegeving aan het ge
zonde pluralisme. Niemand is er ver
wonderd over dat een student aan
sluit bij een studentenbond en niet 
bij de Kajotters of dat een landbou
wer ijvert in zijn Boerenfront en niet 
in een middenstandsvereniging. 

We vragen ons dan ook af waarom 
in dit land een tamelijk heftige tegen
stand vanwege de Kerk vastgesteld 
wordt tegen het politieke pluralisme, 
vooral als zich daartoe de noodzake
lijkheid en de passende gelegenheid 
voordoen. 

Immers in het Vlaamse land is het 
best te begrijpen dat een groot ge
deelte der mensen ontevreden is over 
de unitaire partijen, waarin de 
Vlaamse vleugel bestendig moet toe
gevingen doen aan de vfaalse. Naast 
de noodzakelijkheid alhier toe te ge
ven aan het verlangen naar plura
lisme, bestond ook daartoe een schit
terende en passende gelegenheid, 
gezien een zeer belangrijk deel Vla
mingen zich gekristallizeerd had 
rond de Volksunie. 

De heftigste tegenstander van deze 
laatste partij is niet zozeer een an
dere partij, maar blijkt nog wel de 
kerkehjke overheid te zijn. Dit klinkt 
werkelijk bijna ongelooflijk want de 
vorming van een vlaams-nationalg 

partij is zeker en vast niet nadelig 
voor de Kerk. De verkiezingsuitslag 
in het arrondissement Sint-Niklaas 
heelt bewezen dat zonder enige druk
king uitgeoefend door de Volksunie, 
60 % van de vlaams-nationalisten 
toch weigeren voor de CVP te stem
men ! 

Hieruit mag besloten worden dat 
de vernietiging van de Volksunie niet 
in het voordeel van de CVP, maar 
uiteindelijk in het voordeel van de 
linkse partijen zou uitvallen. 

Veronderstellen we maar even dat 
de verkiezingen varf 1 juni te her
doen waren en dat de kerkehjke 
overheid, geleid door het gezonde 
principe van het pluralLsme, zou aan
vaard hebben dat een gelovige even
goed voor de CVP als voor de Volks
unie had kunnen stemmen. i;e uit
slag van de verkiezingen zou geweest 
zijn dat deze twee partijen de vol
strekte meerderheid hadden behaald 
in Kamer en Senaat. Het beoogde 
doel : einde stellen aan de school
strijd ware bereikt, zelfs al zou de 
Volksunie de regeringsverantwoor
delijkheid niet hebben gedeeld ! Be
ter : de verdere aantrekkingskracht 
van de gerechtvaardigde eisen van fle 
Volksunie zou nog meer linksen naar 
deze partij doen overkomen, zodat 
een linkse meerderheid voor goed tot 
het verleden zou hebben behoord. 

1 juni is echter voorbij en het is 
aan de toekomst dat nu moet gedacht 
worden. Als de Kerk de volgende ja
ren gebruikt om deze zaak op punt 
te stellen en de kans geeft aan de 
CVP en de Volksunie om hun poli
tieke strijd zonder haar bemoeiing 
uit te vechten, dan zal, dank zij dit 
gezonde politieke pluralisme, steeds 
een bestendige meerderheid bestaan 
die schoolvrede en schoolgelijkheid 
waarborgt. Het geloof z:.l er baal bij 
vinden. 

Luistert men verdti luun de slech
te raadgevers, die erfgenamen zijn 
van Woeste (de man die honderd
duizenden arbeiders in het kamp der 
ongelovigen joeg!) , dan blijven we 
schipperen zoals we nu bezig zijn. 

Het mag voor de kristelijke scho
len nog een geluk genoemd worden 
dat de Volksunie bij de laatste ver
kiezingen niet vernietigd werd, want, 
na deze,yeitkietiging.zou minstens de 
helft van de nationalistische kiezera 
bij de linkse partijen terechtgekomen 
zijn en behoorde de rechtse meerder
heid voor goed tot het verleden. Het 
arrondissement Sint-Niklaas heeft de 
vingerwijzing gegeven : thans stem
den 60 % nationalisten voorlopig nog 
blanco, maar bij herhaling d.i. als de 
Volksunie definitief zou uitgescha
keld zijn, dan zou een groot gedeelte 
van deze idealisten, maar daarom 
niet-noodzakelijk gelovigen, de link
se meerderheid versterkt hebben. 

En dat wenst de Kerk toch zeker 
niet ? 

J B. — Wemmei. 

« HET GELUK KOMT MORGEN » 
Juist vóór de opening van ons aller 

geliefde weetee kwam een '< film > 
uit van de genaamde Gaston Schou-
kens. Ge weet wel die film met een 
atomium samengesteld uit patatten 
en vorken, met de Brusselaars die 
Amerikaans en Russisch spreken en 
alzo de wereldvrede stichten; de film 
waarin — bij wijze van geestigheid 
— een franskiljonse kelner een ABN-
sprekende keukepiet uitscjieldt voor 
Sale Flamin. 

De zaak werd door alle dagbladen 
eensgezind uitgefloten (behalve de 
Pourquoi-Pas, die ze -< a voir > noem
de) en wie direkt zeer gebelgd op zijn 
paard zat, dat was onze goede vriend 
en weldoener Loens de Werniks, on
derkoning van de Heizel en manager 
van de World-Fancy-Fair. Volgens 
hem hadden de joernalisten integen
deel de... kwaliteiten van deze snert-
prent moeten benadrukken, want hij . 
Loens van de Wee Tee, had subsidies 
verleend aan de filmmakers en was 
bovendien zinnens de film in het 
buitenland te doen afrollen, als re-
klame voor zijn weetee ! 

Ondertussen is er een Nederlandse 
film verschenen met de weetee als 
achtergrond : «Het Geluk komt mor
gen » van Verten en Bruyninckx. 
Deze film is echter wel geslaagd, hij 
is geestig, onderhoudend modern en 
beschaafd. 

Maar !... AL GEHOORD VAN SUB
SIDIES ? AL EEN WOORD VAN LOF 
GEHOORD UIT DE MOND VAN HET 
WEETEEKREATUUR ? 

Voor de Vlamingen komt het geluk 
morgen. Als ze ZELFBESTUUR zullen 
genomen hebben. 
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De gevallen 

DAELS en ELIAS 
(Vervolg van blz. 1) 

Nu een homogene C.V.P.-regering. 
d a n k zij de Volksunie, a a n he t bewin^ 
Is zou men kunnen verwachten da t 
mins t ens de gevallen Daels en Elias 
onmiddelli jk en zonder on te rende en 
beschamende voorwaarden zouden op
gelost worden. Niet alleen denk t de 
C.V.P.-regering er niet aan , m a a r 
men moet lezen wat volksvertegen
woordiger Kiebooms t h a n s schrijft, 
n u de verkiezingen voorbij zijn ! In 
de « Gazet van Antwerpen (14 augus 
tus 11.) verscheen van zijn h a n d een 
ar t ike l da t gewoonweg onts te l lend is, 
j a walgelijk. 

Kiebooms geeft de C.V.P. de raad 
eenvoudig de eisen van de Weers tand 
te aanvaa rden , er voor te kap i tu le -
ren : h i j schrijft da t hij pa r t i j gan 
ger is van de inwilliging van deze ei
sen. Hij is akkoord met de zelfverne
der ing die men Prof. Daels wil op
leggen, met de kaakslag en de verne
der ing die men het I Jze rbedevaar t -
komitee en gans he t bewuste Vlaam
se volk wil toedienen. Hij is akkoord 
met de verbanning van Dr. Elias uit 
he t land. 

Da t is t rouwens nog niet alles. Hij 
wil daarenboven de Weers tand nog 
een paa r cadeaux geven op de koop 
toe. Hij is voors tander van de inwil
liging van twee andere eisen van de 
Weers tand, waarop de regering Van 
Acker zeer te recht niet ingegaan is : 
een wet op de « Beteugeling van de 
ophemel ing van he t ver raad » en de 
opr icht ing van een « Nationale Raad 
voor de Burgerzin » ! 

Bij ons weten s tonden deze pun t en 
n o c h t a n s n ie t op he t k iesprogramma 
Van de C.V.P. ! 

De onnozelaars in Vlaanderen die 
ich eens te meer hebben la ten beet

n e m e n , vooral door Kiebooms, h u n 
^ g e n zullen n u wel opengaan — m a a r 
he laas , weer eens te laa t . 

Om een idee te geven van de ver-
^ezen l i jk ingn van de C.V.P.-regering 
op h e t t>lari' Van de l ïkwidat ie van de 
repressie k u n n e n we nog s ignaleren 
ISat sedert deze reger ing a a n he t be
wind is bij ons weten alles samen 
dr ie vr i j la t ingen onder tekend wer
den door de heer Harmei . Van deze 
dr ie waren er twee weers tanders die, 
a angehouden door de Duitsers, h u n 
Weerstandsgroep verklikt h a d d e n ! 
fifa deze formidabele in spann ing is de 
heer Harmei met verlof gegaan. 

Door zijn ar t ikel heeft Kiebooms 
ï i c h in zijn ware gedaan te ver toond: 
de typische weers tander , de m a n zon
der zelfrespect en zonder morele zin, 
die durf t veronderstel len d a t f iguren 
als een Prof. Daels en een Dr, Elias 
bereid zijn te kruipen omda t hi j zelf 
n ie t weet wat eergevoel en zelfrespect 
be tekent . 

Wij hopen d a t he t bewuste Vlaan
deren zal reageren zoals he t pas t op 
deze u i tdaging. 

ROESELARE HERDACHT 

CYRIEL VERSCHAEVE 

Bij de herdenkingsplecht igheid 
van Verschaeve te Sollbad-Halle h e b 
ben menige leden van de Volksunie 
ui t de afdeling Roeselare-Tlel t deel 
genomen a a n de p lecht igheden. 

De ar rondissemente le leiding zond 
n a a r h e t in r ich tend komite i t volgend 
te legram : 

« Volksunie afdeling Roeselare-
Tiel t b rengt hulde a a n Verschaeve, 
Vlaanderens roemvoUe d i ch te r -den -
ker. Verwacht weldra zijn overbren
ging n a a r geboortegrond. 

V. Bouckaer t . » 
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I ZONDAG, 7 SEPTEMBER 1958 
i Kouter , GENT 
I inger icht door de Vlaamse 
g Kr ing -Gen t m e t medewerkmg 
I van : Fr i tz Rademacher , de 
I Limburgse t roubadour ; R e n a a t 
I Grassin , h e t Ketje van radio 
I en TV; Pau l Rutger, H a m m o n d -
I organist N.I.R. 
I Blokfluitenensemble der Pa te r s 
E Domlnikanen 
I Choreografische vendeliers-
f groep « Tyl » der Blauwvoet-
I vendels. 
= Aanvang : 17 u. Volksdansfeest. 

en ^^oinantiek 
(Vervolg van blz. 1) 

Is deze brok « romant iek » niet een 
onscha tbaa r deel van de kostbare e r 
fenis der Vlaamse Beweging ? Wat 
zou er van ons Vlaams volk geworden 
zijn zonder de romant iek van -Jan 
F r a n s Willems en zijn vr ienden ? 

Wij begroeten in manifes ta t ies als 
de Zangfeesten en de I Jzerbedevaar 
ten belangri jke bi jdragen tot de n a 
t ionale bewustwording van ons volk : 
he t zijn hoogdagen van Vlaams be
wustzijn. 

Het is ook onze wens da t meer en 
meer Vlamingen zouden deelnemen 
a a n deze grootse massa-mani fes ta t ies , 
ook .socialisten, zoals d a t vóór de oor
log in zeer beperkte m a t e het, geval 
was. Op voorwaarde d a t de geest o n 
voorwaardeli jk Vlaams - na t i onaa l 
blijft, wat t rouwens de no rm is waa r 
van niet m a g afgeweken worden op 
straf van onafwendbare te leurgang. 
De geschiedenis van de Dag van h e t 
Vlaamse Lied heeft di t bewezen. Het 
Bedevaar tkomitee zal desgevallend 
hetzelfde ondervinden : de geest van 
Diksmuide, de geest van de I Jze r 
bedevaar t kan niet vervalst worden, 
omdat he t ver t rouwen der massa de 
voorwaarde is tot welslagen. Zonder 
deze geestelijke inhoud en deze ge
meenschappel i jke belijdenis wordt de 
I Jzerbedevaar t i nde rdaad holle ro 
mant iek , een spel van gebaren waar 
geen innerl i jke houding, geen op
rechte overtuiging a a n beantwoordt . 

Indien wij deze « romant i ek » goed
keuren en aanvaa rden , dan alleen 
wanneer he t geen poging is om de 
Vlamingen af te leiden van de poli
tieke werkelijkheid, die inderdaad 
h a r d en n u c h t e r is. Geen tegenste l 
ling, m a a r een synthese. Die willen 
wij in de Volksunie tot s t and b r e n 
gen. » 

IN MEMORIAM 
Op 6 dezer overleed te Zottegem in 

de ouderdom van 75 j a a r de heer 
Maurice S teenhau t , vader van ons 
Hoofdbestuurslid Emiel S t e e n h a u t uit 
Aalst. 

Wij bieden Moeder S teenhau t , .on
ze medekamper S t eenhau t en zijn ge 
ach t e familieleden onze oprechte 
kristeli jkè deelneming a a n in h u n 
zware rouw. 

SCHAARBEEK — HOE LANG NOG ? 
Onlangs werd te Schaarbeek een 

nieuw openbaa r zwembad geopend, 
een heel mooi en groot gebouw, maa r , 
n a a r he t schi jn t enkel voor F r a n s -
sprekenden, d a a r m e n a a n de kas de 
taa l der meerderheid van h e t volk 
nie t vers taa t of wil vers taan . 

De Vlamingen k u n n e n dan ook nie t 
ande r s doen dan de kas eenvoudig 
negeren en gra t i s b innen gaan . Er 
bes taa t geen enkele Belgische wet die 
ons kan verpl ichten een vreemde taa l 
te begri jpen. 

Wannee r er de een of andere dag 
moeil i jkheden zullen o n t s t a a n zullen 
de Vlamingen weer als onrus ts tokers 
beti teld worden. 

Vlamingen, hoe lang nog zal je U 
nog la ten behande len als vreemden 
in eigen land ? De goedendag. 

ZAVENTEM 
Men spreekt hier schande over de 

onbeschofte boerkens van de SABE-
NA-ontspanningskr ing « Délassement 
et Sports » die niet tevreden zijn met 
h u n eenta l ig- f ranse benaming , m a a r 
AL he t Sabenapersoneel ENKEL u i t 
nodigt voor h u n feesten in een voor 
de Vlamingen vreemde taa l , he t 
F rans . 

Pummelach t ige r kan h e t n ie t en 
nu de Nat ionale Arbeidsraad a a n g e 
drongen heeft op h e t gebruik van de 
s t reektaa l in de ondernemingsraden , 
rekenen we op de sindikal is ten om 
in de Sabena h e t gezond vers tand te 
doen heersen en niet de domheid van 
enkele fransdolle zoollikkers. 

üniiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii' 
HANDELSBEURS, | 

VLAAMS VOLKSFEEST | 
18 u. : Volkskunstfeest. | 
19 u. 30 :^Gezell ig Dansfeest | 
Algemene m k o m : 25 f rank | 
(eerste consummatie inbegre- 1 
pen). I 
Geiet op h e t overweldigend 1 
succes der vorige Dansfees ten | 
van de Vlaamse Kr ing-Gen t , is | 
h e t ge raadzaam zijn p laa t sen i 

•te bespreken, mi ts s tor t ing van 1 
5 frs per persoon op P, R. | 
1092.50 J. De Moor, Gentbrugge 1 
of telefonisch 25.65.98. 

' " " " " " " " " " " " " " " ' " I " '"i'iii"""" 'II iiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiii II iiiiiiilF 

Militanten gedachten 
Sinds de linkse regering in 1954 

spectakulai r h e t bewind begon met 
d i rekt de 18 m a a n d e n d i e n s t in te voe
ren, vmden we n u de zeltde bh tz -
methode terug, bij de huidige rege
ring. Een nieuw verschijnsel dus aan 
he t reg iemfi rmament en een verder 
tentoonste l len van h u n steeds groter 
wordend verval. Hoe gunst ig de jongst 
gestemde pensioenwet bij de m a n in 
de s t r a a t ook m a g o n t h a a l d worden, 
k u n n e n wij zelf er niet al te hoog met 
oplopen. Niet voor wat he t de p e n 
sioenwetgeving zelf betref t n a t u u r 
lijk, h e t is toch n o r m a a l d a t een 
werknemer na een leven lang t e n -
dienste ges taan te hebben van onze 
economie, rech t heeft op een rustige, 
zorgenvrije levensavond. Wat ons 
ech te r wel opvalt, da t er d i rekt ver
k laard wordt, da t er n ie t a a n de be 
s t aande rechten zal ge tornd worden. 

Ze wach ten dus angstval l ig er voor, 
om mis toes tanden op te ru imen en 
een politiek te voeren van meer so
ciale geli jkberechtiging. En hier den 
ken we b.v. a a n diegene die geen p e n 
sioen genieten van 31.000 fr. of 36.000 
fr. m a a r van 100.000 fr. en meer. G a a n 
onze gedach ten n a a r de vervroegde 
rus tnemende met een vergoeding van 
+ — 36.000 fr. die tot h u n 65ste le
vensjaar nog een beroep mogen u i t 
oefenen en zoodoende dus h e t leger 
der werklozen helpen in t ak t houden. 
G a a n onze gedach ten ook n a a r he t 
ontzaglijk groot a a n t a l hogere offi
cieren en a m b t e n a r e n met s c h a n d a 
lige hoge pensioenen. Wij vragen ons 
af waarom dit verschil en waarom di^ 
misbruiken in leven houden, steeds 
m a a r kleine toegevingen doen, en 
nie ts rad ikaa ls oplossen. Geen der 
grote par t i j en wil of kan een politiek 
van sociale gelijkheid voeren. Aan de 
ande re s t anden zal m e n la ter den 
ken, eerst oompje en dan oompjes 
kinderen. Zooiets is onrech tvaard ig , 
en moet de wereld ui tgeholpen wor
den. Onrech tvaard ig ook he t verschil 
da t gemaak t wordt tussen een al leen
s t aande pensioengerecht igde m a n of 
vrouw. Waarom geniet een a l leen
s t aande vrouw minde r ? Alle volks
genoten welke p l aa t s ze in de m a a t 
schappi j ook innemen hebben reöht 
op een degelijk pensioen. We a a n 
vaarden echter n ie t da t die gtbtë -(^er-
schillen behoudeil blijven. Wannee r 
men t i jdens h e t akt ieve leven steeds 
h e t drie - vier - vijfvoudige en meer 
nog verdiende dan zijn medemens , 
hoeft m e n in de levensavond di t ver
schil n ie t meer . 

Er m a g dan zeker wel een politiek 
gevoerd worden a lwaar de betere 
broeder a a n zijn minder gelukkige 
denkt . We m a k e n ons daarover ech
ter nog n ie t teveel illuzies, we weten 
m a a r al te goed da t de p r a a t b a r a k k e r s 
van nu, die eerst en vooral a a n h u n 
eigen pensioentje dach ten , er n i e t 
zullen a a n denken de a lgemene wel
vaa r t te bevorderen. Zoolang een s te l 
sel, gebouwd op onderl inge verdeeld
heid, waar h e t eigen belang en h e t 
egoïsme koning is, n ie t ve rander t , 
blijft alle onrech tvaard ighe id be 
s taan . Alleen een volks-nat ionale po 
litiek kan zulks verhelpen. Een poli
tiek die de menseli jke waarde e rken t 
van ieder individu, waar hi j ook 
s taa t . Die de werkeli jkheid a a n n e e m t 
da t iedere volksgenoot he t zijne b i j 
brengt voor de opgang van zijn volk. 
Alleen dan kan rechtvaardigheid 
heersen, wanneer boven iedere over
tuiging uit, h e t a lgemeen volksbelang 
pr imeer t . 

Die van Gent . 

VREEMDELINGEN 
Een Vlaamse verkoopster komt op 

Tento 58 dageli jks me t toer is ten u i t 
h a a s t alle l anden In a a n r a k i n g . De 
meesten komen ui t Engeland, Neder
land, Dui ts land en ui t l anden v a n 
Noord-Europa. H a a r indruk over he t 
n u t van h e t F r ans ' ? 

<' Met F r a n s alleen kunnen we wei
nig doen; ZELFS I t a l i anen of S p a n 
j a a r d e n (noch tans Lat i jnse volkeren) 
vers taan ons nie t als we F r a n s spre 
ken. Maar spreek ik mi jn t aa l l ang
zaam en beschaafd, dan vers taan de 
Duitsers, de Denen, de Zweden en de 
Noren mi j . Het doet hen zelfs genoe
gen te on tdekken d a t er in ons land 
een taa l gesproken wordt, die zo ver
wan t is m e t de h u n n e . » 

Betere p ropaganda ,voo r beschaaf
de omgangs taa l ei>'.voor h e t goed 
aan le ren van onze taa l is moeilijk 
denkbaar . 

ALLE VRIENDEN VAN DE VOLKSUNIE 
WORDEN VAN HARTE UITGENODIGD TOT 

DE B I E R K E L D E R 
TEN HUIZE VAN HET HOOFDBESTUURSLID INGENIEUR JAN DE 
BONDT TE DIKSMUIDE OP 

zaterdag 23 en zondag 24 dezer 
(IJZERBEDEVAART) 

LEUVENSE EN GENTSE HOOGSTUDENTEN ZULLEN ZORGEN VOOR 
EEN AANGENAAM PROGRAMiM.4. 

DE BIERKELDER BEVINDT ZICH OP DE IJZERLA\N, 32, OP 
SLECHTS HONDERD METERS VAN HET IJZERMONUMENT. 
PRAKTISCH ALLE HOOFDBESTUURSLEDEN VAN DE PARTIJ ZUL
LEN DAAR REEDS DE ZATERDAGAVOND AANWEZIG ZIJN. 

^ - ^ • • • • ' ^ • • - ^ • • • ^ ^ c ;?-^*-K-j<')c-^*****H5,. 
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De groei van de Vlaamse 
Ziekenkas Opstanding 

Onze oproep tof medewerking 
a a n de uitbouw en de verstevi
ging van onze vïaamse sociale 
organisat ies heeft een diepe 
weerklank gevonden in gans het 
Vlaamse land. De eerste resul 
t a t e n zijn werkelijk bemoedi
gend en overtreffen zelfs de 
s touts te verwacht ingen. 

Is he t niet verbazingwekkend 
da t juis t in Limburg, waar het 
v laams-na t iona l i sme sch i jnbaar 
een grote neder laag leed, me t 
niet minder dan DRIE sekre ta -
r i a ten van de Vlaamse Zieken
kas Opstanding kan ges tar t 
worden ? De vele brieven die 
wij uit Limburg mochten o n t 
vangen getuigen van de vas t 
beraden wil, die onze vr ienden 
bezielt, om de hele provincie, 
ook sociaal, voor de v laams-
na t iona le gedachte te winnen. 

Ook de andere provincies 
bleven niet bij de pakken zi t
ten. Bui ten de talr i jke aans lu i 
t ingen die de reeds bes taande 
afdelingen mochten boeken, 
werden nieuwe sekre ta r ia ten 
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STANDING groepeert zowel de 
v r i j - als de verplicht verzeker
den. ZIJ KEERT VOLLEDIG 

DEZELFDE WETTELIJKE 
VOORDELEN UIT ALS DE AN
DERE ZIEKENKASSEN. Men 
kan overkomen van een ande r 
verzekeringsorganisme MET 
VOLLEDIG BEHOUD VAN 
RECHTEN EN ZONDER NIEU
WE WACHTTIJD TE VERVUL
LEN. De verpl icht-verzekerden "rfr 
kunnen overkomen elke eerste 
dag van een ka lenderkwar taa l . 
De vri j-verzekerden kunnen el
ke m a a n d overkomen. Vraag in
l icht ingen a a n onze sekre ta r ia - ^ 
ten. Weldra opricht ing van 
nieuwe plaatseli jke sekre ta r ia 
ten in het Vlaamse land. 

De uitbouw van de Vlaamse 
sociale organisat ies is een abso
lute noodzakeli jkheid geworden. 
De uitslag van de verkiezingen 
op 1 jun i heeft bewezen da l een 
sterke sociale onderbouw grond
slag en voorwaarde is voor de 
stevigheid van de politieke 
par t i jen . Elke bewuste Vlaming 

• 
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opgericht in B r a b a n t en Oost- heeft tot plicht de Vlaamse so - ¥ 
Vlaanderen. Aldus komt nevens 
de Tak Brussel ook een Tak 
Leuven, ,1^0.01;, wat B r a b a n t be 
treft , terwijl in Oost -Vlaanöe-
re^^ de a fde jmgen Gen t en § t -
Niklaas zusterafdeling en I n i j -
gen te Dendermonde en Ninove. 

I n West -Vlaanderen werden 
kon tak t en gelegd te Brugge, 
Kort r i jk en Oostende. De vruch
ten van deze kon tak tnemingen 
zullen b innenkor t leiden tot de 
opr icht ing van plaatsel i jke se
k re t a r i a t en a ldaar . 

Wijzen we er verder nog op 
d a t de groei van de sedert l a n 
gere tijd opgerichte afdelingen, 
de ontdubbel ing ervan hebben 
noodzakelijk gemaakt . Zo wer
den nieuwe onderafdel ingen op
ger icht in he t Brusselse en he t 
Antwerpse terwijl er b innen af
zienbare tijd ook kans bes taa t 
op zelfstandige sekre ta r ia ten te 
Lier, Aarschot en Turnhou t . 

G a n s Vlaanderen zal weldra 
overkoepeld zijn door onze 
Vlaamse Ziekenkas. Wie a a n de 
verwezenlijking van dit doel 
wenst mede te werken stelle 
zich in verbinding met he t cen
t r aa l sekre ta r iaa t te Deurne of 
met onze medewerker A. Van 
Malderen te Brussel. 

Sluit a a n bij de 

VLAAMSE ZIEKENKAS 

OPSTANDING 
gest icht in december 1951 

Wettelijk erkend bij K. B. van 
16.4.1952 (nr 1027 4) 

De Vlaamse ziekenkas OP-

ciale organisat ies te s teunen . 

Cent raa l Secre tar iaa t : J. Le -
froid. Muggenberglei, 132, 
Deurne. Tel . ' 36.17.02, 

Tak Borgerhout : A. Depauw, 
Bouwhandels t raa t , 22. 

Tak Brussel ; A. Van Malderen, 
s teenweg op Ninove, 354, An-
derlecht . Tel. 22.59.53. 

Tak Gent : L. Van Obost. Mar 
te laars laan , 195. 

Tak Hoboken en omgeving : 
K. Bruelemans, F o d d e n e -
s t raa t , 36, Hoboken. 

Tak Mechelen : Mw Tuer l inckx-
Thys, steenweg op Brussel, 
53. 

Tak Merksem en omgeving : 
J. Peeters , Van Praet lei . 32 -
Tel. 45.70.96 (Centr . Secr. 
V.O.V.W.). 

Tak St-Niklaas en omgeving : 
H. Pieters , Minderbroeders
s t raa t , 47. Tel 76.26.91. 

Tak Hasselt : F. Joris, 46. Bar
ken, Gellik. 

Tak Lommei - Overpelt - Neer-
pelt : G. Vanduffel, Kapelstr. , 
Lommei. 
R. Evers. Dorpstr 152. Over
pelt 

Tak St -Truiden : M. Brans, St -
Trudost r , 7, S t -Truiden 

Tak Dendermonde M Pel
grims. Dendermondses teen-
weg. z n, Schellebelle 

Tak Leuven : F. Rens, Noor-
mannens t r . , 73, Leuven. 

Weldra sekre tar ia ten i r Ninove, 
Kortr i jk . Oostende, Aarschot, 
enz 
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Lezer, 

Wilt U op de hoogte blijven van de Vlaams-nat iona le stri jd, 
koop dan regelmatig « De Volksunie » bij uw dagbladverkoper of 
abonneer U. 

Een abonnement kost : vcor een j a a r : ICO fr. 
j , vaor een half j a a r : 59 fr. 

Stor t ing op P. R. .5445 48 vpn Wim .Tori'=';en. Bius'sel 

DE VOLKSUNIE - * JAARGANG - 23 AUGUSTUS 1938 N IG 
Uitgave van de v.z w De Volksunie 
REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist. Hoofdredakteur, 

, Be.zogemstraat , 20. N CHee-nbeek (Brussel) Tel 16 28 33 
Drs Wim Jonssen . redakt iesckre tans , Bee thovens t raa t 16, Anderlecht. 
o u ï ? - - ^^ "^-^^ ^-^^ briefvvisselin? voor blad op dit adres s tu ren 
Beheer : Kar tu ize r s s t raa t 58, Brussel. Tel. 11.82.16 • • ' 
Alle k lachten voor niet ontvanoten van blad op 'dit adres 
J .^a rabonner ' e ' i t : IOO"r. Haï*'^'^r''jll-s- 50fr 
S t eunabonnemen t : 290 fr. (m :n ;mum) ' Lo.sse nummers : G fr. 
Abonnement bu i ten land . 120 fr. Per luchtpost 300 fr. 
Alle s tor t ingen voor he t blad op po.stg!ro 54 45.46 W Jonssen, Brussel 

De Volksunie verschi jnt de ee r s t e en derde za terdag van de m a a n d . 
Vor r r tw . i-itpev?r • Mr Fr Van der Eist. Beizegemstr.. 20, Brussel 
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