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Bij bet overlijden van de NationolistisGhe leider 
>ï /*.'-• w>c 

Eerste Minister van de«Unie van Zuid-Afrika» 
Met Hans Strijdom. de « leeuw van 

de Waterberg », heeft de nationalis-
Ltische partij in Zuid-Afrika haar 
Jeider en de Unie van Zuid-Afrika 
[baar eerste minister verloren. 

f Hij was een van de meest bekwa
me en krachtdadigste politieke lei
ders die het Zuid-Afrikaanse volk 

j^gehad heeft. Van in zijn jeugd was 
"hij een trouw nationalist en hij is 
rg^ans zijn leven het ideaal van zijn 
^jeugd ook trouw gebleven. In 1929 
werd hij tot volksvertegenwoordiger 
gekozen voor het distrikt VVaterberg 
'en hij kreeg de bijnaam « de leeuw 
[van de Waterberg ». Hij was een 
jVechter, een ontembare, tot geen 
kompromissen bereid. Nooit heeft liij 
de strijd voor de zelfstandigheid van 

^zijn volk opgegeven. Samen met Dr. 
Malan bood hij in 1933 weerstand te
gen de fusie Herzog-Smuts en op ze-
kei- ogenblik was hij de enige natio
nalistische volksvertegenwoordiger 
in Transvaal. Samen met Dr. Malan 
en anderen leidde hij de nationalis
tische .partij na een lange en harde 
strijd haar de schitterende" "over
winning die haar aan de macht 
bracht. In november 1954 werd hij, 
na het ontslag van Dr. Malan, diens 
opvolger. Onder zijn regering werd 
et Die Stem van Zuid-Afrika » het 
enig nationaal lied van de Unie van 
Zuid-Afrika en werd ook de Union 
Jack verwijderd van de officiële ge
bouwen. , 

Na de grootse overwinning van de 
nationalistische partij in de verkie
zingen in mei van dit jaar stuurde 
Mr. F. Van der Eist een telegram 
met gelukwensen, waarop hij vol
gend dankwoord ontving van de pri-
vaatsekretaris : 

« Geagte Mnr. Van der Eist, 
Mnr. Strijdom het my opgedra om 

U van harte te bedank vir U vrien-
delike telegram van gelukwensing en 
U te verseker dat hij U goeie wense 
en belangstelling hoog op prijs stel. » 

Het is dan ook met verslagenheid 
en droefheid dat wij het treurig 
nieuws van het overlijden van Mr. 
Strijdom vernomen hebben. Wij be

tuigen aan de naastbestaanden, de 
nationalistische partij van Zuid-
Afrika en gans het Zuid-Afrikaanse 
volk onze oprechte deelneming in 
het zware verlies die hen getroffeii 
heeft. 

De figuur van Hans Strijdom, de 
Leeuw van de Waterberg. blijft ook 
voor ons, Vlaams-nationalisten, een 
lichtend voorbeeld in onze strijd 
voor nationale ontvoogding en zelf
standigheid. 

Bij het overlijden van de kranige 
nationalistische eerste minister van 
Zuid-Afrika konden wij met voldoe
ning getuigen zijn van een eerder 
zeldzame eensgezindheid in de we
reldpers. Voor één keer distancieer-
den de meeste bladen zich van het 
Britse standpunt betretfende Zuid-
Afrika, dat het standpunt is van een 
land dat een rijk dominion verloor, 
een standpunt dus van spijt en wrok 
en van opzettelijk misverstand. Waar 
ze allen mee akkoord gingen, dat was 
dat Strijdom een groot man was, 
eerlijk,, voerbeeldig -krist£n, en voljss-
getrouw. 

1) The Sunday Express 
beschrijft minister Strijdom in 

zijn hoofdartikel als vaderlandlie-
vend in merg en been, met een vu
rige liefde voor het land dat voor 
hem alles betekende : Zuid-Afrika. 
« Het was zijn ijzeren wil, gaat het 
blad verder, en zijn onwrikbare 
standvastigheid, die aan minister 
Strijdom de zeldzame faam van eer
lijk politieker verzekerde. En terecht! 
Men kon met hem van overtuiging 
verschillen, zelfs zeer ver, maar nooit 
kon iemand er zich over beklagen 
niet te weten waar hij stond met 
Strijdom. De hoedanigheden die zijn 
volk steeds zal indachtig blijven, zijn 
Strijdoms ondubbelzinnigheid van 
streven en zijn onaanvechtbare inte
griteit >. 

2) The New York Herald Tribune 
stipt aan dat onder het bewind 

van Mr. Strijdom de levensstandaard 
van de Bantoebevolking gedurig steeg. 
« Vele krotwoningen en achterbuur

ten werden met de grond gelijk ge
maakt en de Bantoes gingen uitge
strekte nederzettingen betrekken aan 
de uiterste rand van de nijverheids-
centra ». 

Bovendien haalt dezelfde krant een^ 
uittreksel aan uit een Engelsgezind, 
antinationalistisch blad uit de Unie, 
dat op zijn eerste blz. verklaart : 
« HE LOVED SOUTH AFRICA >. 

3) Een andere waarderende stem 
uit het vijandige kamp Is die van 

Sir John Welensky, 
eerste-minister van de nabuurstaat 
Rcdezie. die verklaarde dat « onder 
de leiding van Johannes Strijdom, de 
Unie van Zuid-Afrika een hoog peil 
van welstand en vooruitgang ken
de... » en dat hij het leiderschap van 
de overledene aanzag'als « de weer
spiegeling van de heerlijkste tradi
ties van zijn land ». 

Onze binnenlandse pers is terug
houdender in haar lofbetuigingen. 

4) De Standaard 
deed een poging tot objektiviteit 

Zo lezen we het volgengle : « Strijdom 
was van oordeel 'dat de'Britten (be
doeld zijn de Engelssprekende Afrika
ners; die van Britse afkomst), eens 
dat de Afrikaners zich aan de macht 
zouden gewerkt hebben, met hen 
zouden overeenkomen. Eens ver-
verklaarde hij dat de samenwerking 
tussen en Britten en Zuid-Afrika
ners .. niet zal verwezenlijkt worden 
vooraleer Zuid-Afrika een republiek 
is. Zolang we het koningschap heb
ben, zullen We Engelsen hebben, die 
Engeland als hun waar huis beschou
wen. Hij betoogde dat een republiek 
tot stand zou worden gebracht door 
de wil van het volk en niet door een 
staatsgreep >. 

Tot daar « De Standaard >. 
Tenslotte mogen we niet nalaten 

te vermelden dat 
5) Het Volk 
als enige wanklank In dit interna
tionale koor van begrip en waarde
ring, een reeks artikelen lanceert 
over de « neo-nazis » enzovoort, die 
in Zuid-Afrika weer het hoofd op
steken Arme verschrompelde zielen ! 

DE OBSESSIE 

De Vlaamse eierboer leverde eieren in het frans paviljoen op de VV.T. 

DE 5<ERSC EN HET 
MATIONAÜSME 

In de « Informations catholiques 
Internationales » verscheen een in
teressante dokumentatie over de 
Kerk en het nationalisme. Alhoewel 
de aandacht hierbij in hoofdzaak ge
vestigd is op het streven der kolo
niale volkeren naar zelfbestuur en 
zelfstandigheid, is de stellingname 
van de Paus en andere hoogwaardig
heidsbekleders der Kerk van alge
meen geldende betekenis. 

Wij achten het nuttig ten behoeve 
van onze lezers, vooral dan onze ka-
tolieke lezers, een en ander uit deze 
dokumentatie te vertalen. Het moge 
dan blijken hoezeer ons nationa
lisme en ons streven in éénklank is 
met de leer der Kerk en hoe on
rechtvaardig wij bestreden werden 
met leugen en laster. Het is betreu
renswaardig dat in ons land de kato-
lieke gelovigen zo weinig aandacht 

schenken aan de richtlijnen en de 
wekroepen van de Paus en de Kerk. 
Wij leven in ons land nog in het te
ken van de « Staatsraison », van het 
staatsnationalisme. De repressie bvb. 
was hiervan een onmiskenbare ui
ting. Het verzet tegen waarachtige 
kulturele autonomie en tegen zelf
bestuur voor het Vlaamse volk zijn 
er een andere uiting van. 

1. DE BISSCHOPPEN VAN TAN-
GANIKA (1953). 

« Overal in de wereld wordt men 
zich meer en meer bewust van het 
menselijk broederschap en van het 
recht voor alle rassen hun plaats In 
te nemen onder de onafhankelijke 
volkeren. ^ 

De Kerk wenst vurig dat de funda
mentele rechten van de mens volle'-

dig erkend en geëerbiedigd worden, en 
de inwoners van dit territorium mo
gen er van verzekerd zijn dat zij in 
hun pogingen om een eigen vader
land op te bouwen de volledige 
steun van de Kerk genieten. » 

2. DE BISSCHOPPEN VAN MA
DAGASCAR (1953). 

« De Kerk is geen politieke macht, 
belast met de taak een bepaalde re
geringsvorm te steunen of te verkla
ren of een volk al dan niet bekwaam 
is om zich zelf te besturen, en zij wil 
zich niet laten annexeren door geen 
enkele opinie-stroming, door geen en
kele macht aan het bewind of stre
vend naar het bewind. Zij wil vrij 
zijn en blijven, uitsluitend bekom
merd om de verspreiding van de 
evangelische boodschap In al haar 
zuiverheid, In welke omstandigheden 

'^ , (Lee« door blz. 3) 

Gevallen Elias en Daels: 

De Toetssteen 
De C.V'.P.-pcrs houdt niet op de homogene regering Eyskens op 

het voetstuk te plaatsen. 
Strookt dit met de feiten ? 
Wij. aan wie die homoge;i^ C.V.P, haar bestaan t* danken heeft, 

kijken «cjierp toe. . ' ' '"_ l •-•?••»*'••;• •''^•'•S'}^^A ; 
Wat hebben zij verwezenlijkt ? " ' ' * ' " ^ ' ^ * 
De 36.000 F. pensioen \oor de loontrekkenden. Die belofte hiel

den ze. Zware schaduwzijde ib dat de andere gepensioneerden nog 
niets meer ontvingen. 

En voor de rest ? 
De 12 maanden zijn voor versciieidene maanden verdaagd en 

mogelijk tot St Jultemis. Het was een ellendig stukje komedie van 
de C.V.P. De onmiddellijke doorzetting van de 12 maanden, mede 
door onze ^olksvertegenwoordiger gesteund, werd door de C.V.P. ver
worpen. 

De zetelaani::i--sing is ei nog niet. Meer zelfs het voorgestelde wets
ontwerp is een schromelijk bedrog. Limburg met een overschot van 
26.877 inwoners moet een bijkomende zetel afstaan aan Luksemburg 
met een overschot van 16.374 inwoners. Dat is C.V.P. rekenkunde ! 
Geen enkele C.V.P.-krant protesteert. En zelfs schepene De Weerdt 
uit Mortsel heeft zijn pen gebroken. Of zo « De Standaard » zijn bij
drage weigert, mag hij ze ons sturen. 

Industrialisatie ? 
Reeds werd een fabriek van 600 arbeiders te Brugge gesloten en 

dreigt een zelfde lot « La Brugeoise » te treffen. 
De mijnwerkers vechten tegen de werkloosheid. 
De C.V.P. heeft wel dit programmapunt van de Volksunie gesto

len maar verwezenlijkingen zien wij niet. 
Gelijkheid van kindervergoedingen ? 
Er wordt niet meer over gesproken. Het ding zal begraven wor

den. Om de pil te vergulden spreekt men van 100 miljoen meer uit
gaven. Honderd miljoen \ Hoe durft men er over spreken, terwijl 
men nog steeds honderden miljoenen jaarlijk.s weggooit aan niet ren
derende Waalse mijnen ! 

De landbouwpolitiek ? 
Elders in het blad vindt men er meer over. Niet alleen is het 

beloofde miljard gaan vliegen maar men klopt reeds honderden mil
joenen uit de schuldenzak van de boeren. 

En dan de repressiepolitiek ! 
Hoe hebben de C.V.P.-ers niet overal rondgelopen om de steun 

van Vlaamsgezinden en incivieken voor de verkiezingen van 1 juni ! 
Hoe hebben ze niet gesmeekt om ten minste voor de senaat ge

steund te worden. 
Dr. Elias zou ONMIDDELLIJK in vrijheid gesteld worden na 

1 juni. Wij naderen thans de gemeenteraadsverkiezingen en nog 
steeds zit de nationalistische voorman. 

Wij schrijven dit niet voor de overtuigde Vlaams nationalisten. 
Wij weten dat zij in geen geval ooit voor een kleurpartij zullen kie
zen bij de gemeenteraadsverkiezingen. Zij zullen voor Vlaamse of 
betrouwbare onafhankelijke lijsten kiezen of voor Vlaamse kandida
ten op gebeurlijke kartellijsten. Waar er slechts kleurpartijenlijsten 
zijn zullen zij blanko kiezen. 

Wij richten ons echter nadrukkelijk tot de flaminganten die op 
1 juni C.V.P. gekozen hebben o. m. ohidat Dr. Elias onmiddellijk zou 
in vrijheid gesteld worden. Zij zullen over hel lot van Dr. Elias be
slissen. Nieuwe beloften van de C.V.P. voor latere invrijheidsstelling 
zijn waardeloos. Wie eens zijn formele belofte niet houdt is een on
betrouwbare en waardeloze vent. Zo Dr. Elias niet vrij is voor de 
gemeenteraadsverkiezingen MOETEN zij Iiun stem weigeren aan de 

JC.V.P. en voor Vlaamse lijsten kiezen. Zo niet zijn zij moreel mede-
tplichtig aan de langzame celmoord op deze hoogstaande Vlaamse 
iVoorman. Zij dienen de C.V.P. mandatarissen van nu af aan te 
waarschuwen. 
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GERARD IS WOEDEND 

Het heeft Telen verwonderd dat 
Gerard Van den Daele niet in de re
gering Eyskens opgenomen werd en 
inderdaad zitten er in deze regering 
geen vijf die zijn politieke bekwaam-
beid en geschiktheid hebben. Gerard 
is woedend en we begrijpen hem. 
Waarom heeft men Gerard niet ge
wild ? Om dat te weten moet men 
het parlement kennen. Het bestaat 
\03reer«;t uit een meerderheid van 
vojks\ertegenwoordigers die zich be
perken tot dienstbetoon en lioe nut
tig ook, in het parlement zelf uit-
fclu'tend bankenvulsel zijn. 

Daarnaast komen de intellektuele 
burgerventjes, die hoofdzakelijk be-
kojnmerd zijn om een goede indruk 
te Jnaken en angstvallig erover wa
ken dat hun « bekwaamheid » door 
partijvrienden en \ooral door tegen
standers ingezien en gewaardeerd 
worden. 

Zij vermijden liet debat en als het 
toch eens raaet heeft het de zieke
lijke hoffelijkheid van de pruiken-
tijd. Een hard woord klinkt voor hen 
al^ een donderslag. Dus alles, behalve 
dat. 

Naast dat vulsel en die deftige bur
geis, al dan niet onderlegd, zijn er 
de vechters die voor geen heftige 
aanval of tegenaanval terugschrik
ken. Zonder hen zou het parlement 
maar een saai geval zijn. Zulke per-
fcOJjnlijkheden zijn echter hinderlijk 
in de eeiste plaats voor hun verbur
gerlijkte partijgenoten. Gerard heeft 
wat al te herhaaldelijk en te heftig 
gebekvecht met Elias ïroclet. Hij 
!»toort de orde. En daarom had men 
hem liever niet in de regering. Ge
rard kan het Eyskens en konsoorten 
moeilijk vergeven en hij heeft gelijk 
ook. Men offert geen vrienden op die 
dĉ  kastanjes uit het vuur halen. 
Maar ja \ an de parlementaire bour
geoisie kan men moeilijk meer ver
wachten. Het heet thans dat Gerard 
vergoeding voor zijn miskenning zou 
krijgen door een burgemeesterssjerp 
te Gent. 

Maar hij is niet de enige kandi
daat m zijn partij. En zijn partij 
heeft ook de meerderheid nog niet. 
Verre van ! Te Gent haalde de Volks
unie bij de parlementsverkiezingen 
over de .5.000 stemmen, enkele hon
derden stemmen te veel voor een 
eerste gemeenteraadszetel. Gerard 
zou dus aangewezen zijn op de mede
werking van pnze Gentsie voorman 
Leo Woutexs en daar heeft hij ook 
al tegen gevochten ! Ja, het leven is 
lastig voor vechtjassen. Kop houden 
Gerard ! 

burger » en heeft thans een overdruk 
ervan in brosjurevorm uitgegeven. In 
Nederlands Limburg heeft men reeds 
lang een universiteit op het oog, die 
mede de universiteit voor Belgisch 
Limburg zou zijn. 

Zo zou een nieuwe brug tussen 
Noord en Zuid gelegd worden. Tevens 
zou het oudste kuHuurgewest van de 
Nederlanden opnieuw een nitstra-
lingshaard worden. Zou het de moeite 
lonen de belangstelling van de rege
ring te vragen voor dit vraagstuk ? 
Veel zal het niet uithalen want de 
schoolkwestie is wel gesteld maar 
hoofdzakelijk voor de humaniora. De 
zo belangrijke sektoren van het tech
nisch en van het universitair onder
wijs blijven verwaarloosd. Nochtans 
zijn ze voor de toekomst van ons 
land belangrijker dan de humaniora. 

'^^^T-^ ^ 
ELIAS VRIJ 

De nieuwe regering is twee maan
den oud. Van haar formele belofte 
aan de flaminganten Dr Elias in vrij
heid te stellen is nog niets terecht 
gekomen. De komedie duurt voort. 
Terwijl Ilarmel hem niet in vrijheid 
stelt moet een groepje C.V.P.-parle-
mentairen met hun minister de in 
vrijheidstelling gaan bepleiten. 

De hoop bij de kiezers mag geen 
teleurstelling worden. 

Ondertussen blijkt dan weer dat 
minister Haimèl niet goed op de 
hoogte is. Hoe lang zal de studie du
ren ? Enkele weken ? Enkele maan
den ? 

Ondertussen zit een zuiver politiek 
gevangene reeds veertien jaar. On
dertussen is liet reeds 9 jaar geleden 
dat onze Paus amnestie vroeg. On
dertussen zullen de Vlaamsgezinde 
C.V.P.-kiezers beseffen wat « onmid
dellijke invrijheidsstelliiig » bij de 
C.V.P. betekent. .Als ze daarbij be
denken dat de ex-kommunist Dema-
ny nog raad dient te geven aan Har
mei in deze zaak zullen ze misschien 
inzien dat ze opnieuw bedrogen wer
den. 

NIEUWE UNIVERSITEITEN 
Het vraagstuk van een nieuwe 

universiteit te Antwerpen is gesteld. 
Ook Nederland houdt zich bezig met 
een soortgelijk probleem, waarbij 
Maastricht een ernstige kans maakt 
de nieuwe universiteitsstad te wor
den. De in Vlaanderen welbekende 
jonge socioloog Drs. Henk Waltmans 
heeft dit vraagstuk behandeld in een 
reeks artikelen in « De nieuwe Lim-

WIJS BESLUIT VAN HET. s, , 
BEDEVAARTKOMITEE 

Eindelijk zijn de C.V.P.-senatoren 
Van Cauvvelaert, J. De Schuyffeleer 
en G. Vandeputte uit het IJzerbede-
vaartkomitee. Nu zullen we de ver
betering wel vlug gewaar worden, 
hopen we. Het IJzerbedevaart-komi-
tee heeft immers een jarenlange 
achterstand in te halen op het 
A.N.Z. waar de C.V.P. wijsneuzen 
reeds enkele jaren buiten liggen. Het 
klimaat op de Bedevaart zal nog 
heel wat gezonder moeten worden. 

Hopen we dat daar thans ernstig 
werk van gemaakt wordt. 

Hoofdzaak zal nu zijn Prof. Fran-
sert niet éénzijdig door C.V.P. fa'milie-
raadsleden te laten inlichten. 

De marf is bbjektief, eerft'j'k en 
moedig genoeg, maar algemeen poli
tieke vraagstukken waarover het 
hem uiteindelijk dan toch gaat be
horen niet tot zijn voornaamste be-
langstellingssfrtr.' Wé 'v'ërïroüwe'n 
hiervoor op de nationalisten in het 
Bedevaartkomitee. Ü bw^t^é m<v 

HET FASCISME IN FRANKRIJK 
Onmiskenbaar is Frankrijk een 

fascistische staat aan het worden 
met Charles de GauUe als een nieuw 
soort absolutist. Maurras is nog niet 
dood. 

Dat de GauUe een nieuwe Napoleon 
zal worden geloven wij niet. Frank
rijk is zo ziek dat de Gaulle met zijn 
ziekelijke grootheidswaanzin en zijn 
gebrek aan realisme het niet zal ge
nezen. 

Niet daarover willen we het nu 
echter hebben. 

Vol verwondering bekijken we ie
dere dag de Franstalige Belgische en 
inzonderheid de linkse kranten. Zij 
die altijd schreeuwen over fascisme 
bij een of andere Vlaamse betoging 
waar niets van dat soort te vinden 
is zwijgen thans als vermoord over 
het zonneklare Frans fascisme. Zij 
geven zich werkelijk helemaal bloot. 
Al wat Frans is kan niet anders dan 
goed zijn, ook als het fascisme is. 

Geestesbekrompenheid is geen 
ijdel woord. De Franse geest mag 
dan klaar (?) zijn, erg beperkt is hij 
minstens evenzeer. En vermits De-
many in Le Peuple zwijgt hebben 
we Jos van Eynde en De Volksgazet 
evenmin horen bulderen. Waren het 
maar « zwarten » ! 

IN HET SPOOR VAN GRAMMENS 

Het is er dan van gekomen. Het 
Frans Paviljoen met zijn potsierlijke 
houding tegenover de meest gespro
ken taal in ons land werd eindelijk 
aangepakt zoals het hoort. Daar er 
geen Nederlandstalige opschriften 
komen werden de Franstalige flink 
doorstreept. Het spelletje kan on
schuldig of onnozel lijken maar hüel 
de taalstrijd in ons land is onnozel. 
En waar men ons niet met rust wil 
laten zijn we gedwongen ons te ver
dedigen. We zijn blij dat de ohnozele 
protesten en moties wat achterwege 
blijven en tot de daad — ook al be
staat ze niet uit bomaanslagen — 
overgegaan wordt. Te Gent zijn stu

denten en Volksuniepropagandisten 
reeds een paar jaar met soortgelijke 
zuiverijigsakties bezig, geweest. Voor 
de Volksuniepropagandisten die na 
vier jaar hard vnerk een drietal 
maandtin "welverdiende' ru«it genieten 
breekt ook in september'wefti de tijd 
van werken aam " m^i^aiiO 

Zij kunnen ondertuasièn IsXVast wat 
oefeneri' ïnet dit spellé-tje. 

DE ZETELAANPASSn^te''^*^ •̂ "' 
l i l . 

Het wetsontwerp voojide wtelaan-
passing werd bij deiseinaat ingediend. 
Zeggen \we onmiddellijH dat een gro
ve onrechtvaardigheid tegenover on
ze Vlaamse provincies,i in dit geval 
Limburgs er in vervat is. ' 

Een derde kamerzetel die Limburg 
diende bij te krijgen'W»rdt aan Wal
lonië gegeven. * ' ' 

Wij zullen in eert Uitvoerig artikel 
op dit wetsontwerp terugkomen. Het 
zal de taak zijn vAtt onze volksver
tegenwoordiger van deie Vlaamse ze
tel tegen de Waalse! asï»iraties te ver
dedigen. Wij zullen zien hoe de fla
minganten van de 'kleurpartijen zich 
zullen gedragen in deie kwestie van 
elementaire rechtvaardigheid. 

HET NEDERLANDS ON^DERWIJS TE 
BRUSSEL 

De ónderwijskommissie \ an het 
Vlaams Komitee voor Brussel roeit 
flink tegen stroom op èn behaalt goe
de resultaten. Nochtans mogen we 
niet vervallen In de klassieke fout 
van de flaminganten nl. het onge
wettigd optimisme. We gaan in 
Brussel zeker niet vooruit. Al wat we 
onder het huidig unitair regime 
kunnen bereiken is de volledige ver-
franfeing van Brussel wat remmen. 
Gedurende de oorlogsjaren waren we 
met toepassing van de taalwetten na 
een" paar jaar reeds gekomen tot 
43 % kinderen in de Nederlandstalige 
lagere klassen. 

Dat waren no^^ maar de eerste re-
sultaten. ,^^^^ _̂, , 
' Na de oorlog ,vie|en y e *p 13 %. 
Thans gaan we geleidelijk naar .20 %, 
waaronder tal van kinderen van de 
buitengemeenten. Meer dan de helft 
van d'e kinderen uit Vlaamse ouders 
geboren volgen echter nog steeds 
Franstalig onderwijs. 

En ohder het unitair regime zal 
het nooit veel beter worden. 

'T PALLIETERKE EN KIEBOOMS 

NOG MEER OVER DE RELLETJES 
VAN 6 JULI 

Deze relletjes hebben werkelijk het 
venster van Vlaanderen opengezet 
voor de wereld. Een Griekse heelkun
dige, die er over gelezen had in de 
Londense bladen, was opzettelijk naar 
Brussel geKomen om over de Vlaamse 
Beweging meer inlichtingen te ver
nemen. Hl] kon maar niet begrijpen 
hoe een « meerderheid > op derge
lijke vernederende wijze kon behan
deld worden door een « minderheid » 
Inderdaad, het is een zeer ongewoon 
feit, dat echter vooral te wijten is 
aan handige maneuvers van de eko-
nomisch en politiek machtigen m dit 
land. Als zij de éen of de andere Vla
ming wensen uit te schakelen uit de 
Vlaamse strijd, dan beloven ze hem 
een politieke loopbaan, bekroond met 
een ministerzetel of ze lijmen hem 
op één van die ontelbare handige 
maniertjes, waarover dé machtigen 
beschikken. 

« Bij ons, zei de Griek, Züu zoiets 
niet pakken; onze leiders zijn eerst 
bezorgd voor hun volk en aanzien 
een schitterende lóopbaah als bijkom
stig. » ' 

Nu er in "Diksmüide ^ e e r tiendui
zenden trouw zulleh zSvëren aan hun 
volk, is het nuttig deze woorden aan 
te halen. Het volstaat inderdaad niet 
woorden van trouw te ïispelen en 
daarna terug braafjes te verzinken 
in het alledaagse; WÊ̂  MOETEN DE 
STAP DURVEN ZETTtÉl^ NAAR DE 
VLAAMSE POLITIE|CE,S'rRjjD. De
ze stap allee^ zal gunsti']^^ lesultaten 
afwerpen. , ,i--'. ,, ,! s 

ï ^ M t o s s t o t o i fel*' 

In zijn nummer van donderdag 21 
oogst interpelleert 't Pallieterke ons 
over het geval Kiebooms, die « een 
eerlijke en moedige jongen is en niet 
maar een hengelaar van « zwarte » 
stemmen ». 

Laten we de zaak ten gronde be
kijken. Kiebooms zet zich nu in voor 
amnestie. Goed. Maar heeft zij zich 
ooit gedesolidariseerd van zijn partij 
in het parlement toen na de bevrij
ding de repressie uitgewerkt werd ? 
Neen, nietwaar ? Wij kunnen dus 
maar onze vroegere vergelijking op
nieuw aanhalen. Een dief ontsteelt 
iemand 1.000 F. en brengt hem en
kele jaren nadien 1<>0| F^ terug. Zo is 
Kiebooms. 

Hij heeft de incivieken 1.000 F. 
ontstolen en brengt hen thans 100 
F. terug. Niet alle C.V.P.-ers geven 
iets terug. Akkoord. Die man is dus 
minder slecht dan de andere C.V.P.-
ers. Zo hij het bij het teruggeven van 
die 100 F. liet. 

Kiebooms aarzelt echter niet de 
nodige publiciteit te maken voor zijn 
bekering en aarzelt ook niet om de 
stemmen te vragen van hen aan wie 
hij nog 900 F. schuldig is op een toon 
of hij alleen hun vertrouwen waardig 
is ! Dat vinden wij misselijk, ' t Pal
lieterke heeft dus wel « een goed 
hart » maar zeker « geen slecht ka
rakter ». 

Wij willen dit « slecht karakter » 
hebben omdat wij in de politiek 
staande niet het recht hebben niet 
volgens ons inzicht te handelen. 

Wat wil 't Pallieterke ? Alleen maar 
Kiebooms afschilderen als de slecht
ste niet ? Ons goed ! Maar het spreekt 
van « eerlijk en moedig ». Persoon
lijk kan de man dat zijn maar op 
politiek gebied hebben wij no|f nooit 
gezien dat hij IN HET PARLEMENT 
tegen zijn partij stemde omdat de 
C.V.P. opvatting in zake de zuiveting 
niet dezelfde is als de zijne. En daar 

,Homt het toch op aan ! Terecht ver
wijt 't Pallieterke aan tode Ci'aey-
beckx dat zijn slaafse partijhouding 
in het parlement niet overeenkomt 
met zijn Vlaamse redevoeringen 
overal. Wat is het verschil met Kie
booms ? Waarom twee maten en twee 
gewichten ? 

Dat Kiebooms bewust stemmen 
ronselt bij zijn vroegere slachtoffers 
(hij deed toch mee met de C.V.P. re-
pressiepolitiek of niet ?) kan niemand 
loochenen. 

Aan de vooravond van de verkie
zingen noemde hij zich zelf Vlaams 
nationalist! Hoewel hij toch nog 
voorstander bleef van de unitaire 
staatsstruktuur ! 

Was dat bewust bedrog of verre
gaande onnozelheid ? Zo het dit laat
ste was dan ging dit toch te ver. Een 
politieker mag niet helemaal een 
onnozelaar zijn. 

Dat Kiebooms niet alleen in ver
kiezingstijd kan over de repressie 
schrijven, zoals hij schrijft, maar dit 
moet volhouden is toch logisch. An
ders zou het spel te duidelijk zijn. 
Zelfs voor 't Pallieterke ? 

Maar zo Kiebooms werkelijk « moe
dig en eerlijk » was zou hij samen 
met Mr. Van der Eist wetsvoorstellen 
voor amnestie moeten uitwerken en 
tegen zijn partij stemmen op dat ge
bied. Doet hij dat ? Heeft hij des
tijds het wetsvoorstel Wagemans voor 

amnestie gesteund ? Neen ! Slechts 
wanneer hij dat doet kunnen wij zijn 
bekering volledig ernstig opvatten en 
kan er sprake zijn van hem amnes
tie te verlenen voor zijn repressie
schuld. 

't Pallieterke heeft in zijn onder
bewustzijn een bizondere simpatie 
voor Kiebooms. Ons goed. 

Maar de waarheid blijft de waar
heid. En ook 't Pallieterke mag in 
zake simpatie zijn bekend gezond 
verstand niet helemaal verliezen. 

'T PALLIETERKE EN DE 
VOLKSUNIE 

't Pallieterke is een zelfstandig 
blad, onafhankelijk van de part i j
politiek. Het ziet de zaken echter zo 
dat een Vlaamse partij noodzakelijk 
is. 

Wat een prachtige hulp is voor d« 
Volksunie en wat on.s dus ten zeer
ste verheugt. 

Het blad is echter slechts zijdelings 
politiek geïnteresseerd en dus zullen 
simpatieèn en antipatieén de princi
pes al eens overwoekeren of worden 
de stellingen soms niet scherp ée-
noeg vooruit gezet. Ook is het blad 
nog niet helemaal vrij van de oude 
Vlaamse ongeluksidee van de afkeer 
voor de politiek, oorzaak van al onze 
ellende. Het is de klassieke verwar
ring enerzijds tussen de politiek als 
zodanig op zichzelf gezond en ander
zijds de grote meerderheid van poli
tieke profiteurs. Voegen we er echter 
aan toe dat het weekblad terzake de 
laatste jaren niet meer zoveel toe
geeft aan onze vergiftigde volks-
smaak. 

En hoewel we al onze lezers de 
lektuur van 't Pallieterke sterk kun
nen aanbevelen toch waarschuwen 
we? tegen deze fouten. 

Een paar nummers geleden schreef 
ilieé blad zo, spottend^ dat de Volks-

iinie niet hetzelfde was als de Vlaani-
e Beweging. Natuurlijk een juiste 

idee..Buiten de politiek is er de kui
tuur, de ekonomie en «ijn er nog ta l 
van andeye zaken. 

Gelukkig maan Toch geeft derge
lijke spot nog voedsel aan de poli
tieke onderontwikkeling van ons 
volk. En dat is spijtig. De Volksunie 
is inderdaad niet de Vlaamse Bewe
ging maar dan toch de politieke 
strijdformatie van die Vlaamse Be
weging. Het Vlaamse^ vraagstuk is 
hoofdzakelijk een politiek vraagstuk. 
En uiteraard zijn de Belgisch uni
taire kleurpartijen steeds ongeschikt 
gebleken om zonder de politieke druk 
van het Vlaams nationale Vlaande
ren de Vlaamse vraagstukken op te 
lossen. De Vlaamse Beweging kan dus 
slechts noemenswaardig vooruitgaan 
door de groeiende macht van de 
Volksunie. De Vlaamse kulturele of 
ekonomische verenigingen kunnen 
zonder een Vlaams nationale poli
tieke groep praktisch niets verwezen
lijken. Daarom dat iedere Vlaams-
gezinde het mogelijke moet bijdra
gen om die politieke groep te ver
sterken. 

' t Pallieterke is wel het laatste 
blad, dat we zullen verwijten de 
Vlaamse idee niet te dienen maar nu 
we toch aan het debateren wa-en 
over Kiebooms namen we de ge'e-
genheid te baat om ook onze houding 
tegenover dit zeer lezens- en prij
zenswaardig weekblad nader te bepa
len. 

ELIAS VRI|! DAELS1ERU6! 

AMNESTIE 
Een flink nationalistisch meisje 

uit Oost-Vlaanderen schreef ons : 
« Och, die arme gevangenen ! 
» Ik ben er heel de tijd mee bezig. 

» Hoe dierf Mgr De Smedt zeggen : 
» Wie is er lijdend, dat ik niet mede-
» lijd ? » ! ! ! En terwijl veroordeelde 
» hij opnieuw de 150 mensen voor 
» plus minus vier jaar I 

» Afschuwelijk ! 
» Kunnen WIJ niets voor die onge-

» lukkigen doen ? Mogen wij geld of 
» pakjes sturen 7 Hen bezoeken 7 Ik 

» wou het graag weten. Hoe kunnen 
» wij dat weten ? » 

Wie is er niet ontroerd door die 
eenvoudige en toch zo diep-mense-
lijke taal '' 

Uit ieder woord klinkt : AMNES
TIE ! 

Maar uit al wat er gebeurt, meisje 
van Vlaanderen, is er slechts éen' 
konklusie te trekken : in de rij der 
Volkeren moet ook Vlaanderen zijn 
zelfbeschikkingsrecht opeisen : 
ZEU^'BESTUTJR ! 
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De KERK en het 
NATIONALISME 

(Vervolg van blz. 1) 
ook en zelfs indien deze houding voor 
haar onbegrip of aanvallen van som
migen meebrengt. » 

« Ook erkent de Kerk. zoals het na
tuurrecht, de vrijheid der volkeren 
om zich zelf te besturen. » 

« Tot besluit erkennen wij de 
rechtmatigheid van het verlangen 
naar onafhankelijkheid en ook iedere 
oubouwende inspanning om ze te be
reiken. » 

3. DE BISSCHOPPEN VAN KAME
ROEN (1955). 

« Deze wensen van de Kameroene-
zen om geleidelijk het bestuur van 
hun land in handen te nemen en het 
te leiden naar een vrij, eerlijk en 
welvarend leven, kan de Kerk slechts 
als rechtmatig en gezond erkennen 
en aanmoedigen, op voorwaarde dat 
de grote wetten van het Evangelie 
geëerbiedigd worden : waarheid, 
rechtvaardigheid, voorzichtigheid, 
naastenliefde. » 

4. DE BISSCHOPPEN VAN FRANS 
WEST-AFRIKA EN TOGO (1955). 

« Op politiek plan verlangt gij de 
autonomie, die u baas zal maken in 
eigen huis. Deze verzuchting is 
rechtmatig. Ieder volk, iedere ge
meenschap met een eigen karakter, 
heeft inderdaad het recht deze ei
genheid te bevestigen en te ontwik
kelen, om de menselijke samenleving 
te verrijken met een nieuwe waar
de. » 

5. HET THEOLOGISCH COMITÉ 
VAN LYON (1955). 

In verband m^t Ncord-Afrika en 
meer speciaal Algerië stelt het Co
mité vast dat er betwisting bestaat 
over het feit of pc'.itieke autonomie 
voor Algerië voord jJig of nadelig zou 
zijn voor dit land. « Sommigen, zon
der vooruit te lopen op de toekomst, 
denken dat op dit ogenblik de schei
ding zeer schadelijk zou zijn voor 
Algerië; anderen, integendeel, den
ken dat, indien Algerië van nu af 
aan zijn politieke lotsbestemming in 
handen nam. dit een machtige sti
mulans zou zijn voor een gezamen
lijke inspanning op kultureel, sociaal 
en eko'ïomisch gebied, en zij halen 
het voorbeeld aan van Indië. 

Wat er van zij, wij kunnen niet 
aanntmen dat het streven naar cA-
afh mkelijkheid en zelfs een poli
tieke aktie ondernomen met het oog 
0 1 het veroveren van deze onafhan-
1 elijkheid, op voorwaarde dat deze 
aktie de beginselen van de recht
vaardigheid en de naastenliefde eer
biedigt, veroordeeld wordt als moreel 
slecht. » 

VLAANDEREN IN QE WEREIDI 
De studieweek ins^ericht 

door de Lodewijk de Raet-stichfing 

De HITLER- en HAKENKRUISKAMPAGNE 
van hef A.C.V. 

Ter gelegenheid van de wereldten
toonstelling heeft de Lodewijk de 
Raet-stichting het initiatief genomen 
een studieweek in te richten gewijd 
aan het tema «Vlaanderen in de 
wereld». De meeste onzer lezers zul
len reeds in de dagbladen de versla
gen hierover gelezen hebben. Het 
ligt niet in onze bedoeling hier nog
maals een uitvoerig verslag te publi
ceren, maar wij achten het nuttig de 
aandacht te vestigen op sommige 
punten en er korte beschouwingen 
'aan vast te knopen. 

De uiteenzetting van Prof. Dr. H. de 
Vries Reilingh over Nederland en de 
Vlaamse Beweging was uiteraard 
zeer belangrijk. Spreker heeft de 
moed gehad een objektief-nuchter 
beeld op te hangen, dat zeker geens
zins bemoedigend is, maar niettemin 
te verkiezen boven droombeelden en 
illuzies. Het is voor ons Vlamingen 
bizonder pijnlijk te moeten vaststel
len dat er zo weinig begrip te vinden 
is voor ons streven en onze strijd bij 
hen die wij « onze Noorderbroeders » 
noemen. Er is daar stof te over voor 
scherpe kritiek, die, helaas, ook geen 
aarde aan de dijk brengt. Zeker is 
het bvb. dat de Benelux-onderneming 
in ve!2 opzichten verwarring in de 
geestaxi gesticht heeft, zowel bij ons 
als in I^.'2derland. Benelux, op zich 
3elf een goede zaak, is een officiële 
onderneming hoofdzakelijk ingegeven 
door ekonomisch-commerciéle motie
ven en daarom in België vooral onder 
invloed van de Waalse zware indus
trie en bekende kapitalistische trus-
ten doorgevoerd. Vlaamse invloed of 
Vlaamse motieven hebben geen rol 
gespeeld bij het tot stand komen van 
Benelux en het heeft geen zin dat 
wij ons zelf iets wijs maken in dit 
opzicht. De waarschuwing van Prof. 
Gerretson tegen de Franse en ver-
fransende Benelux-geest was niet 
ongepast of ongegrond. 

Dat nu de Nederlanders omwille 
van Benelux en de goede officiële be-

6. MGR ROLLAND, BISSCHOP 
VAN ANTSIRABE OP MADAGAS
CAR (1S56). 

« Gij hebt het recht en de plicht 
uw land te beminnen, zijn onafhan
kelijkheid te verlangen en na te 
streven. Dit recht en deze plicht 
staan geschreven in het hart van ie
der mens... 

Veroordeel dus hen niet die deze 
gevoelens belijden en die hierom 
soms geleden hebben in hun ziel en 
in hun lichaam. » 

T. DE BISSCHOPPEN VAN BEL
GISCH KONGO EN RUANDA-URUN-
DI (1956). 

« De Kerk heeft zich niet uit te 
spreken over de modaliteiten van de 
ontvoogding van een volk. Zij be
schouwt deze ontvoogding als recht
matig van het ogenblik dat zij zich 
voltrekt in eerbied voor de weder
zijdse rechten en de naastenliefde. » 

8. LA MISSION DE FRANCE (1958). 
« Wij moeten getuigen dat de Kerk 

zich met geen enkele reeds bestaan
de staat vereenzelvigt. Zij beschouwt 
de vorming van nieuwe naties als 
een weldaad (EUe considère comme un 
bien la formation de nations nou-
velles). 

Indien het vaststaat dat in Alge
rië een volk leeft en wil leven ge
scheiden van het Franse volk. dan 
mogen wij dus nadrukkelijk verkla
ren dat de Kerk hier niet meer dan 
elders gekant is tegen de opgang van 
dit volk naar zijn onafhankelijkheid. 
De evangelisatie mag geen voor
wendsel zijn voor de heerschappij 
van een volk over een ander volk. » 

9. PAUS PIUS XII. 

« Een fundamenteel postulaat voor 
een rechtvaardige en eerbare vrede 
is het aan alle luües, grote en klei
ne, machtige en z.valike, het recht 
op leven en op omfhankelijkheid te 
verzekeren. » (Kerstmisboodschap 
van 1939.) 

« Binnen het rasM van een nieu
we ordening gegrond op morele be
ginselen, is er geen plaats voor ver
drukking, openlijke of verdoken, van 
de kulturele eigenheid en de taal der 
nationale minderheden, voor de be
perking en de verwaarlozing van hun 
ekonomische mogelijkheden... » 
(1941) 

« Deze (natuurrechtehjke) begin
selen eisen eerbied voor het recht 
van ieder volk op onafhankelijkheid, 
op bestaan en op de mogelijkheid van 
een geleidelijke ontwikkeling op de 
weg der beschaving » (Siimmi Ponti-
ficatus). 

In strenge bewoordingen heeft de 
Paus het vals nationalisme veroor
deeld dat nog steeds in ons land 
voorgestaan en verdedigd wordt : de 
Staat die de volkse waarden niet er
kent en met de voeten treedt, die een 
kunstmatige natie, een kunstmatig 
volk wil tot stand brengen door de-
nationalisatie, « TEtat dominateur et 
centralisateur ». 

In de strijd die het Vlaamse Volk 
heeft moeten strijden gedurende 
meer dan 125 jaar voor zijn bestaan, 
voor zijn taal, voor zijn kuituur te
gen het belgisch staatsnationalisme, 
mocht het, helaas, nooit rekenen op' 
de steun van de geestelijke Overheid 
in ons land. 

Ook nu nog niet. Daarom zijn wij 
gelukkig te kunnen vaststellen en be
wijzen dat ons streven naar autono
mie, naar zelfbestuur voor ons volk 
beantwoordt aan de richtlijnen en 
wensen van Z. H. de Paus en de Kerk 

trekkingen met de machthebbers in 
de Belgische Staat - bereid zijn, ons, 
Vlamingen, te laten stikken met onze 
volkse strijd is een vaststelling die 
ons alleen maar kan versterken in 
onze overtuiging dat wij op ons zelf 
aangewezen zijn en da t wij zelf de 
moed en de macht moeten opbrengen 
om onze problemen op te lossen. 
De massa der Nederlanders zal eerst 
dan respekt en begrip aan de dag 
leggen, wanneer wij ons eerst in 
België doen respekteren en bewijzen 
dat wij in eigen land medezegging-
schap hebben. Er kan natuurlijk geen 
sprake van zijn dat wij, omwille van 
een problematische en steeds passieve 
simpr.tie in het Noorden, onze strijd
vaardigheid zouden afleggen of onze 
idealen verloochenen. Dit sluit niet 
uit dat wij bij het bepalen van onze 
houding, in de mate van het moge
lijke, ook rekening moeten houden 
met de geestesgesteldheid in Neder
land en ons inspannen meer en beter 
begrip te wekken. Onze strijd in 
eigen land, met zijn specifieke eisen 
en noodwendigheden, behoudt echter 
steeds de voorrang. 

De uiteenzetting van de h. J. Smit 
over de Europese minderheden was 
naar onze bescheiden mening vrij 
zwak en niet diepgaand noch omvat
tend genoeg'. Handelend over de 
Friese beweging bewoog hij zich op 
een gebied dat hem goed bekend was 
en gaf hij dan ook een goed over
zicht van de kwestie. 

Interessant was de uiteenzettmg 
van de h. A. Carlier over het Waalse 
standpunt tegenover de Vlaamse Be
weging. De h. Carlier, die ondervoor
zitter is van de Federalistische Unie 
der Europese ethnische gemeenschap
pen, kent de nationaliteitenkwestie 
zeer goed. Zijn uiteenzetting was dan 
ook uitstekend en gaf een juist over
zicht van de evolutie die zich voor
gedaan heeft in de Waalse Beweging 
t.o.v. Vlaanderen en het Vlaamse 
Volk. Hij verdedigde het gezonde 
standpunt van het zelfbestuur vogr 
het Vlaamse en het Waalse volk in 
een geeSCVah wederzijds begrip. 

Het bezoek aan de paviljoenen van 
Finland en Noorwegen op de wereld
tentoonstelling ging telkens gepaard 
met een korte uiteenzetting over de 
taal- en minderhedenproblemen in 
deze landen. In deze landen zijn de 
toestanden zo gezond dat zij er ge
rust openhartig kunnen over spreken. 
Het betreft hier trouwens problemen 
met geringe draagwijdte, zoals bvb. 
de aanwezigheid van 20.000 Lappen 
in het Noorden van Noorwegen en de 
Finland-zweden in Finland. Deze 
laatste zijn Finnen van afstamming 
die echter door historische omstan
digheden Zweeds spreken. ~Over de 
merkwaardige Noorse taalstrijd werd 
blijkbaar niet uitgeweid : de strijd 
tussen het «landsmaal * (nieuw-
Noors). het criksmaal» (Rijksnoors) 
en het <• samnorskt» (algemeen 
Noors). 

Het referaat van Dr. W. Schlau over 
het moderne Duitsland en de natio-
nahteiten in Europa was belangrijk, 
maar bleef zeer algemeen en abstrakt. 
Spreker heeft het niet aangedurfd de 
zware problemen onder ogen te ne
men die zich voor het Duitse volk 
vooral in het Oosten stellen. 

De wandelvoordracht in het pavil
joen van de Arabische landen over 
het Arabisch nationalisme had niet 
veel te betekenen, het bleef bij 
enkele algemeenheden. 

Over het nationalisme in Cambodja 
hield Mr. A. Raport een interessante 
causerie, met kennis van zaken daar 
hij met een internationale zending 
lange tijd in dit land verbleef. 

In het paviljoen van de U.S.S.B. 
werden de deelnemers aan de studie
week te woord gestaan in het Neder
lands door een vertaler van de Neder
landse uitzendingen van radio-Mos
kou. De nationaUteitenproblemen in 
Rusland zijn zeer ingewikkeld en de 
officiële versie van de oplossing dezer 
problemen door de federale inrichting 
van de Unie en de zgz. autonomie 
er ethnische groepen geeft geen juist 
beeld van de werkeUjke toestanden, 
omdat de kommunistische partij be
langrijker is dan de autonome deel
staten en sterk gecentraliseerd is. 

Iledor nationalisme buiten het Groot-
Russische wordt onderdrukt en ver
volgd als « burgerüjk ». 

Uiteraard interessant en verheu-

•SYNDIKAAL EXPONENT VAN DE 
:C.V.P. VERSPILT 300 MILJOEN OP 
:3 JAAR TUD 
I Maanden na de verkiezingen kan 
• men niet nalaten te glimlachen over 
; grappige effekten voorkomend op 
Jdoor regen en wind verbleekte en 
: gescheurde plakbrieven. 
: De foto van Achiel Van Acker 
: hangt hoog op een grijze schuur-
:deur. Het papier aan zijn linker 
: mondhoek is lichtjes gescheurd, zo-
:da t de ex-premier rechts nog glim-

gend is het steeds te vernemen hoe
de toestanden zijn in Zwitserland.: 
Het is onbegrijpelijk dat men, ook in j 
ons land, zo halsstarrig weigert he t : 
Zwitsers voorbeeld te volgen. : 

In het paviljoen van Canada wer-j 
den heel wat nuttige inlichtingen: 
verstrekt over het samenleven van: 
Engelssprekende en Franssprekendei 
Canadezen in Canada. Wij kunnen: 
heel wat leren uit het federalisme: 
zoals dit in Canada bestaat. • 

In het Tsjechoslowaaks paviljoen: 
werden wel inhchtingen gegeven over: 
het belangrijk nationaUteitenpro-: 
bleem in deze staat gesteld door de ; 
aanwezigheid van Tsjechen, Slovak-; 
ken en Sudetenduitsers, doch dej 
waarheid werd niet verteld. Het dra- j 
ma van het katolieke Slovaakse volk: 
dat' leeft onder een Tsjechisch-kom-: 
munistisch dwangregime. Het drama; 
van de Sudetenduitsers. • 

Hetzelfde geldt voor Joegoslavië: 
waar eveneens verzwegen werd da t : 
één vierde van het Kroatisch volk op: 
gruwelijke wijze uitgemoord werd en; 
waar het de Serven zijn die een dik-; 
tatuur uitoefenen over de andere; 
volksgroepen. • 

• 

De voordracht van prof. Fogarthy; 
gaf slechts weinig inlichtingen over* 
het Iers nationalisme en over he t : 
Schots en Wales-nationalisme i n : 
Engeland, wat wel interessant zou: 
geweest zijn. Zeer terecht echter-
heeft spreker, met zijn onstuimig Iers-
temperament, de aanwezigen eens-
dooreengeschud en gewezen op de-
lamlendigheid van de Vlamingep. : 

Het kon takt met Marokko was niet; 
alleen boeiend door het verre en het-
vreemde van dit land en dit volk,: 
maar ook door het respekt voor d i t : 
volk dat zich vrij gevochten heeft en : 
zijn nationale zelfstandigheid ver-: 
overd. Haast alle vooraanstaande-
staatslieden in Marokko hebben in-
Franse gevangenissen gezeten. Het-
zijn echte nationalisten. | 

De hoofdvogel heeft ongetwijfeld: 
de Franse v/oordvoerder afgeschoten.: 
Met al de lichtzinnigheid van de : 
woordrijke Fransman heeft hij o.m.-
in verband met de Elzas zaken ver-; 
teld die volkomen in strijd zijn met- -
de werkelijke toestanden. De waar--
held is immers dat in Frankrijk een | 
echte taaldwang uitgeoefend wordt: 
en dat de nationale minderheden met : 
a l l e middelen gedenationaliseerd: 
worden. Ook zijn thesis over de ; 
tweetaligheid als oplossing van onze-
moeilijkheden is er glad naast. Sedert-
lang hebben de taalgeleerden en s o - | 
ciologen bewezen dat tweetaligheid: 
nooit een bhjvende toestand is, maar : 
steeds een overgangsfaze : uiteinde-: 
lijk behaalt één taal de bovenhand
en verdringt de andere. • 

De Lodewijk de Raet-stichting heeftf 
verdienstelijk werk geleverd door hetj 
inrichten van deze studieweek. : 

Eén besluit kunnen we alvast met : 
zekerheid vastleggen : men weet in : 
het buitenland bitter weinig van de; 
Vlaamse Beweging, ja zelfs van he t ; 
bestaan van een Vlaams naast een-
Waals volk in België.- De vertegen--
woordigers van de Belgische Staat in : 
het buitenland hebben klaarblijkelijk: 
steeds hun uiterste best gedaan om: 
in het buitenland de mening te ver-: 
spreiden dat België een eentalig Frans-
land is. De best ingelichte weten dat-
er ook nog een achterUjk volkje er- j 
gens in België leeft dat een soort: 
germaans dialekt spreekt, he t j 
«Vlaams». • 

Is het soms niet om in de grond t e : 
kruipen van schaamte ? En zeggen-
dat zelfs zgz. vlaamsgezinden of fla--
minganten meewerken aan het in
standhouden van deze toestanden: 
door de partijen te steunen die e r : 
verantwoordelijk voor zijn ! i 

Arm Vlaanderen ! Wat hebben wij: 
nog veel te leren bij zgz. achterlijke; 
volken als Arabieren, e.a. ! 

lacht maar links aan 't grijnzen is. 
Dit grimas van zuur en zoet zal wel 
zijn gesteldheid weergeven van de 
nacht na de verkiezingen • 

Juist daaronder de socialistische 
oudjes, die, drie maanden na de ver
kiezing nog steeds zielsgelukkig door
bladeren in een prentenboek. Wat 
zoudt ge zelf doen, met 36.000 frank 
C.V.P. pensioen ! 

De liberalen hebben geen fotos 
van de leider : Dan maar kleine 
goed bijgewerkte fotos aangeplakt 
van lokale bekende en onb.^kende 
kandidaten. De werkers hebben door 
hun stemmenoverschot enkele fils-
a-papa meegetrokken. Als de eersten 
verdwijnen, verdwijnen meteen 
partij en fils-a-papa ! 

In een kader op de gevel van 'n 
oude herberg prijkt de pijprokende 
Theo Lefevre. Weer en wind hebbea 
de plakbrief gescheurd. Theo zuigt 
steeds aan een stukje pijpesteel, ter
wijl de pijpebak esn halve meter 
vandaar zwiert. De sleutel staat nog 
altijd nevens het sleutelgat, maar 
dat sleutelgat is niet meer zo zuiver 
afgelijnd. Men zou zeggen dat steed, 
met de sleutel wordt geprobee'-d. 
maar men moeite heeft hem in het 
gat te krijgen ! Men denkt aan Ey.s-
kens ! 

Op een elektriciteitskabien hvngt 
de « Boer » van de Volksunie. De boer 
die op een tiental stappen van üo 
plakbrief zijn vaalgeei stoppelveld 
omdoet, gelijkt er wonderwel op. Zi]n 
gebogen gestalte en zijn zwarigrauwe 
kleren kunnen als model hebben ge
diend ! Het paard is welvarender dan' 
de knol op de tekening en ook wel
varender dan zijn baas, die niets' 
heeft geleerd ! Beiden doen hun best 
aan 13 frank per uur ! 

Zowel plakbrieven, tekeningen en 
fotos zijn eerder positief opgevat en 
verheerlijken de eigen koopwaar. 
Bijna hetzelfde kan worden gezegd 
van pamfletten en gekalkte teksten. 
Achteraf bezien was iedereen ver
wonderd, gezien de inzét van de ' 
strijd, over de hoffelijkheid waar
mee hij is gevoerd. Zelfs de kreten 
uit dé Hiidsprekers en de inhoud der 
pamfletten van de 48 laatste uren, 
bleven binnen de perken die een ui
terlijk beschaafd vo'k zich oplegt ! ' 

Voor één partij, of beter voor één 
groepering in 'n partij moet een uit
zondering worden gemaakt n. l. voor 
de scribenten, plak en kalkploegen 
van het Algemeen Christelijk ? Vak
verbond. 

Dat de Volksunie, veertien jaar na 
de bevrijding, uit repressieve monden 
en organen de scheldwoorden « Zwar
ten en Hitlerknechten » zou mogen 
inkasseren, was niet uitgesloten. Uit 
welke propagandahoofdkwartieren 
deze aanvallen zouden vertrekken, 
kon worden vermoed ! Het verhaal 
der zeer civieke oorlogsdaden van 
Hendrik De Man, Joz Van Eynde, 
Achiel Van Acker, Eddy Anseele (Het 
schandaal der Gentse Zulveraavs) 
en van Liebaart en zijn bende, lag 
klaar getijpt om door de lynotipen te 
worden gegrepen en tot tienduizen
den exemplaren te worden verme
nigvuldigd. 

Het wachten op die aanvallen uit 
hogergenoemde rode en blauwe ves
tingen is vruchteloos geweest. De 
smerige en giftige pijlen kwamen uit 
een andere richting ! 

We zouden op de krapuleuze ver
kiezingsslogans van het CV F.-A.C.V, 
niet zijn terug gekomen, hadden we 
de volgende opmerking niet geiesien 
in de « Nieuwe Gia.? > var* 5-7-W : 
« Aan de C.V.P. verwijten, li{k Joz. 
Van Eynde heeft gedaar, dat "Svr.-
kens een meerderhe'd hepli gcïr-j-
gen dank zij de handlanger (vnlks-
vertegenwoordger Van ó°.r GI?t) ^zn 
De Bodt en Van Conpenolb, i.s een
voudig een gemeenheid >. Dit kon\t 
uit de pen van een zekere Del. 

(Lees door blz. 6) 
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Wallonië en de Nederlanden 
I. — HET VLAAMS NATIONALISME 

EN WALLONIË 

De Vlaamse beweging en het 
Vlaams nationalisme hebben over het 
algemeeji weinig beschouwingen ge
wijd aan Wallonië en aan de Waalse 
vraagstukken. De geest en de ge
richtheid van Wallonië zijn voor 
de Vlaamsgeziiide dikwijls een raad
sel geweest en het is hem niet steeds 
gemakkelijk geweest zijn standpunt 
te ebpalen tegenover de Waalse pro
blematiek. 

Verschillende redenen leggen deze 
houding gemakkehjk uit. 

Vooreerst vormt de taalgrens in 
België in grote mate ook een psi-
ehologische grens tussen de Vlaamse 
en de Waalse volk&gemeenschap. Niet 
•minder invloed had het feit dat 
Vlaanderen steeds ter vrijwaring van 
zijn bestaan een hardnekkige strijd 
heeft maetcn leveren tegen zijn te
genstanders, vi'aaronder de Walen 
niet dj minste geweebt zijn, zodanig 
dat het voor de Vlaamse beweging 
moeii;j-v geweest is in Wallonië iets 
anders te zien dan de oude vijand 
van alüjd. B'jkomsnd speelde ook de 
reden dat het Vlaaraj nationalisme 
wel pogingen dfcd om tot een samen
spraak met de Walen te komen, maar 
dat het steeds maar opnieuw tot de 
vaststelling moest komen dat Wallo
nië, in zijn onbegrip voor de Vlaam
se ziel, nooit tot een juist inzicht van 
de Vlaamse vraagstukken zau kouien. 
Een laatste reden ligt ten slotte hier
in, dat waar het Vlaams nationalisme 
het levensrecht van Vlaanderen op
eiste, het in volle logika met zichzelf 
het eigen beschikkingsrecht van 
Wallonië volmondig erkende en het 
zich onthield van iedere schijn van 
inmenging in de eigen Waalse zaken. 

È 
Toch blijft voa» üei Vlaams natio

nalisme een juist inzicht in Wallonië 
een noodzaak. De ganse Vlaamse en 
Vlaams nationale beweging verlopen 
immers in praktijk binnen het raam 
van de Belgische of Zuid-Nederland
se staat, of — 29 men de zaken van
uit een ruimer Heel Nederlandse 
standpunt ziet — binnen het raam 
der Nederlanden, Of men het wil of 
niet, toch moet erkend worden dat de 
Nationale Vlaamse strijd binnen deze 
grenzen moet verlopen. Er moet zelfs 
rekening gehouden v/orden met het 
schijnbaar paradoksale feit dat in.de 
komende Europese integratie de poli
tieke grenzen minder dan ooit zullen 
kunnen verschuiven. Vandaar dat 
dan ook noodgedwongen aandacht 
dient te worden besteed aan de Niet-
Dietsers die binnen dezelfde grenzen 
wonen, n. I. de Vv'alen. 

De Nationale Vlaamse strijd wardt 
onrechtstreeks door deze faklor mede 
bepaald. Door de Waalse goede of 
slechte wil, door hun tegenkanting of 
hun gezond begrip, wordt ook het 
Vlaamse streven naar zelfstandigheid 
mede in zijn verloop beïnvloed. Za het 
probleem zich op de huidi-^e dag nog 
niet in zijn scherpte stelt, dan kan 
het morgen anders gaan. Fens het 
Nationale Vlaanderen tot eigen 
macht binnen de Belgische staat zal 
komen — en zelfs veel vroeger nog — 
zal het vraagstuk van de vrrhouding 
van Vlaanderen tot WaUonië van het 
grootste 'jelang worden. 

Zo blijkt het voor het Vlaams na
tionalisme nodig, op kortere of lan
gere termijn, zijn houding te bepalen 
tegen Wallonië, tegenover de Waalse 
beweging en tegenover de strekkin
gen die in Wallonië heersen. Zo is het 
genoodzaakt zich te interesseren aan 
de werkelijke verhoudingen in Wallo-
iiiè, atin de krachtlijnen aldaar, aan 
de denkwijze en de geestesgesteltenis 
van de Walen. 

Vele vragen kunnen in dat opzicht 
gesteld worden : in welke geest en 
gerichtheid beweegt zich Wallonië ? 
Wat vertegenwoordigt de Waalse be
weging ? Welke is de houding van 
Wallonië tegenover de Nederlanden ? 
Welke punten van kontakt kunnen er 
bestaan tussen Vlaams nationalisten 

en Walen ? Al deze vragen hebben 
hun belang voor het Vlaams nationa
lisme. 

II. _ DE SPANNINGSLIJNEN VAN 
DE WAALSE GESCHIEDENIS 

Sinds het begin van hun geschiede
nis verschijnen de Walen als een kel-
tisch volk dat echter reeös dan met 
gcrmaanse bestanddelen is door
weven. De Romeinse beschaving zou 
het Latijns karakter van Wallonië 
vestigen. Wanneer bij het begin van 
de 5de eeuw de gcrmanen het Ro
meinse rijk zouden overspoelen, zou
den de Waalse gewesten een sterke 
germaanse inslag verkrijgen die gans 
hun karakter in een eigen lijn zou 
doen afwijken. Alle Belgische histo
rici, zoals Pirenne en Kurth. hebben 
deze germaanse inslag in Wallonië 
beklemtoond en de latere studies van 
Petri schijnen alleen maar te bewij
zen dat hij nog aanzienlijker is ge
weest dan voorheen aangenomen. 
Alleen de Ardennen schijnen nage
noeg hun zuiver Keltisch karakter 
bewaard te hebben. 

Dit dubbele karakter van Wallonië 
werd aüeen nog versterkt door het 
feit dat Wallonië gedurende de vol
gende eeuwen, samen met het Rijn
land, de bakermat bleef van de Fran
kische vorstenhuizen e-i de centrale 
spil van het Frankisch rijk. 

Het legt alles voldoende uit hoe bij 
de verdeling van het rijk van Karel 
de Grote de Walen reeds verschijnen 
als wat ze later zullen blijven : geen 
Fransen, nog veel minder Germanen, 
maar wel Lotaringers, als een volk 
dat zicht bev/ust is van zijn eigen
heid. Wallonië komt dan reetls voor 
al.} een « pays d'eutre dcKs » dat 
schrijlings op dé grenS tart de Rn-
maanse en Germaanse wereld is ge
plaatst. 

Op politiek plan zouden de Waalse 
gewesten nu gedurende meer dan 
vijf eeuwen deel gaan uitmaken van 
het Heilige Roomse Rijk van de Duit
se natie. Wallonië wordt na volledig 
tot Rijksland, tot « Terre d'Empire ». 
Het zal gedurende eeuwen onwrik
baar trouw blijven aan de Keizer en 
het zal nooit in zijn geest opkomen 
de blikken te wenden naar Frankrijk. 
Kultureel zal het Lich zelfs binnen de 
Rijksband ontwikkelen : nauw is de 
bekende Maaslandse kunst verwant 
met de Rijnlandse kunst. Het belet 
evenwel niet dat de Waalse gewesten 
gedurende al deze eeuwen ongerept 
Romaans, niet-germaans, zullen blij
ven. Zij blijven zich volledig bewust 
van hun Romaanse taal en van de 
diepe Romaanse inslag van hun kui
tuur. Meer nog : enkele van de eerste 
werken van de Franstalige letter
kunde zijn op Waalse bodem ont
staan. Zo de Waalse gewesten in 
trouw en \eibondenheid met het Rijk 
leven, dan beseffen zij reeds duidelijk 
dat hun Romaanse taal een grens van 
scheiding vormt tussen hen en de 
germaanse wereld. Zij voelen dat zij 
een eigen karakter en gerichtheid 
hebben die hen zowel van Frankrijk 
als van Duitsland onderscheidt. 

In dat besef zullen de Walen naar 
de Nederlanden toegroeien. Langzaam 
zijn immers doorheen de ganse Mid
deleeuwen de lage Landen aan de Zee 
bezig vorm te vatten, bewust als ze 
zijn en worden van éénzelfde histo
rische traditie, van gelijke ekonomi-
sche belangen, van éénzelfde geest 
vooral, van éénzelfde kuituur en ge
richtheid die hen verschillend maken 
van Fransen en Duitsers. Het bewust
zijn der Lage Landen aan de Zee 
rijpt. Wel omvat het reeds twee ele
menten. Enerzijds vormt zich een — 
vooralsnog nog zwak — Diets bewust
zijn dat zich op grondslag van taal, 
bloed en zeden uitstrekt tot alle 
Dietssprekenden die de grote meer
derheid in de Nederlanden vormen. 
Maar daarnaast vormt zich een rui
mer Nederlands bewustzijn dat, op 
grond van gelijke geest en gericht
heid, gelijke geschiedenis en belan
gen, de Dietssprekenden en de Ro-

maanssprekenden omvat. Nooit zul
len de Waalse gewesten zich met 
Frankrijk verbonden voelen, wel met 
de Lage Landen aan de Zee. Op te 
merken valt nochtans dat, in tegen
stelling met de ontluikende Dietse 
geest, er nog geen spoor is van een 
Waals besef : de Walen blijven zich 
Henegouwers, Luikenaars, Name-
naars of Luksemburgers voelen. 

De Boergondiérs zullen dit Neder
landse besef in een vaste politieke 
vorm gieten. Hoe weinig de Walen 
zich met Frankrijk verbonden voe
len, blijkt wel uit het feit dat wan
neer de Franse koning, Lodewijk XL 
zich bij de dood van Karel de Stoute 
tot de Walen wendt opdat zij die door 
eenzelfde taal dan toch de broeders 
der Fransen zijn, zich aan zijn zijde 
zouden scharen, dat dan zijn oproep 
in het ijle klinkt en de Walen zich 
hardnekkig tegen hém verzetten. 

Ook in de opstand tegen Spanje, 
in de 16de eeuw, zullen de Waalse ge
westen zich rond de andere gewesten 
der 17 Provinciën scharen. Wanneer 
ze zich ten slotte toch van de Dietse 
gewesten zullen afscheiden, dan zal 
het omwille van godsdienstige motie
ven zijn, in dewelke het Waals karak
ter verschillend reageert van het 
Vlaamse. Waar de politieke vrijheids
strijd der Nederlanden tegen Spanje 
stilaan vermengd was geraakt met 
een godsdienststrijd tussen katolie-
ken en protestanten, daar trachtten 
de Vlaamse gewesten op godsdienstig 
plan eerder tot een vergelijk te ko
men teneinde het verzet tegen Spanje 
te kunnen verder zetten. Het meer 
onverzettelijke W^aalse karakter v.ces 
echter ieder vergelijk van de band en 
scheurde zich ten slotte af. 

Wanneer de Spaanse herovering 
ten slotte toch de Zuidelijke Neder
landen terug onder de Spaanse kroon 
doet keren en wanneer later het Oos
tenrijks bewind gevestigd wordt, blij
ven de Walen zich volstrekt als inte
grerend deel van de Zuidelijke Ne
derlanden gevoelen. Het Waals volks-
kirakter blijft .^nwrjkbaar vasthou
den aan het behoud van zijn eigen
heid. In de Oostenrijkse tijd klinkt 
in Waalse volksliederen de vijandig
heid tegen Frankrijk en in dezelfde 
tijd zullen de Waalse Wachten, de 
« Gardes Wallonnes » de elite troe
pen van het Keizerrijk vormen. Een 
Waalsgezind schrijver, Jules Sot-
tiaux, heeft rond 1900 aangetoond 
hoe in de Oostenrijkse tijd het eigen 
karakter van Wallonië tot zijn uit
eindelijke uitdrukking is gekomen. 

Het vormt volgens hem een oorspron
kelijkheid, een « originalité wallon-
ne », die ontstaan is door een sintese 
van Keltische, Romaanse en Ger
maanse invloeden. Van Romaanse 
oorsprong zouden zijn : de geestig
heid van de Waal, zijn uitbundige 
levensvreugde, zijn utilitarisme, zijn 
bewegend karakter. Een zekere graad 
van wazige melancolie zou verklaard 
worden door Keltische invloeden. De 
germaansche inslag van de Waal 
komt te voorschijn in zijn evenwich
tigheid en nuchterheid, zijn indivi
dualisme, zijn drang naar vrijheid 
en onafhankelijkheid. 

Een uitzondering op de gericht
heid der Waalse gewesten naar de 
Lage Landen aan de Zee schijnt Luik 
te vormen, nat zich sinds de 15de 
eeuw sterk naar Frankrijk keerde. 
Het is nochtans slechts een schijn
bare tegenstelling die juist ontstaan 
is uit -een te groot gevoel van Waals 
partikulariEme. 

Gedurende de Middeleeuwen had 
Luik, — zo mogelijk nog meer dan de 
andere delen van Wallonië —, zich 
binnen de grenzen van *-et Duitse 
Rijk bewogen. Toen echter in later 
eeuwen de centralizerende Boergon
diérs ook naar Luik hun dreigende 
hand uitstaken, was het bijna nor
maal te noemen dat de Luikse ge
meente, in het licht van de toenma
lige tegenstelling tussen Boergondië 
en Frankrijk, steun zocht bij de 

Franse koning om haar onafhanke
lijkheid te bewaren. In de volgende 
eeuwen zou Luik nog meermaals 
steun zoeken bij Frankrijk om zijn 
eigen zelfstandigheid binnen de Ne
derlanden te beschermen. Geen en
kele speciale gerichtheid speelde hier 
een rol, wel politieke motieven. Het 
gaf echter in het Luikse het ontstaan 
aan een sentimentele Fransgezind-
heid die er op de huidige dag nog al
tijd duidelijk kan aangewezen wor
den. 

In 1799 kwam voor de Zuidelijke 
Nederlanden de Franse overheersing 
en de anneksatie bij Frankrijk. On
verminderd bleef de bevolking der 
Waalse provincies in haar grote 
meerderheid vasthouden aan haar 
eigen tradities en eigen geest en bleef 
ze zich verscheiden voelen van de 
Franse natie. Een minderheid, vooral 
in de intcUektuele elite, schaarde 
zich in Wallonië langs de Franse zij
de, echter niet omdat zij zich Frans 
voelde, maar wel omdat zij de ideën 
van de Franse revolutie toegedaan 
was. Omwille van dezelfde redenen 
zouden de Hollandse Patriotten even
eens de Fi'anse overheersing toejui
chen. Opmerkelijk is het feit dat de 
verbondenheid van linkse en Frans-
gezinde simpatiën die op cnze dag 
nog steeds in de Waalse beweging op
valt, in de Franse tijd tot stand 
kv/am. 

Twintig jaar Franse anneksatie 
versterkten in Wallonië de Franse 
kulturele invloed. Anderzijds werd 
door de Franse bezetting het oude 
provincialistische partikularisme der 
Waalse gewesten definitief gebroken 
en werd in Vt'allonië de weg vrijge
maakt voor een innerlijke kohesie 
die er vroeger nooit bestaan had. 
Toch bleef bij de Walen scherp het 
gevoel bestaan van een eigenheid die 
hen verschillend maakte van de 
Fransen. 

Zo zouden dan in 1814 de Waalse 
gewesten zonder voorbehoud de nieu
we ctaatsstruktuur van het Konink
lijk der Verenigde Nederlanden aan
nemen : zij zagen erin de eerbiedi
ging van hun eigen karakter, van 
hun sociale en godsdienstige instel
lingen, maar ook zagen zij erin de 
voortzetting van hun traditioneel 
historisch kader. 

Politieke grieven zullen echter snel 
de Zuidelijke Nederlanden tegenover 
de Noordelijke plaatsen. Waar Vlaan
deren nog bereid was tot overleg en 
vreedzame onderhandeling, kwam in 
Wallonië het cude karakter van on
verzettelijkheid weer naar boven. De 
linkse strekkingen en de vrees voor 
een vernederlandsingspolitiek speel
den in Wallonië een aanzienlijke rol. 
Toch bleven de leiders van de op
standige beweging, zelfs in Wallonië, 
vasthouden aan de Belgische idee : 
hun streven was er op gericht een 
autonomie der Zuidelijke Nederlan
den te verkrijgen binnen het raam 
van een dinastieke eenheid met 
Noord Nederland. De belangrijke 
Fransj;ezindc en anneksionistische 
tendens die zich in 1830 en 1831 in 
Brusselse en WaaFse kringen voor
deed, is daar geen ontkenning van. 
Er was vóór 1830 in België of in Wal
lonië immers geen enkele Frans-
gezinde partij of gezindheid te er
kennen. Zij dook pas in de radikale 
kringen van de Belgische omwente
ling op, toen de volledige breuk tus
sen Zuid en Noord de laatste moge
lijkheid tot een vergelijk had doen 
verdwijnen. In de vrees dat de grote 
Europese mogendheden de Belgische 
opstand zouden onderdrukken, scheen 
voor de radikalen de anneksatie bij 
Frankrijk de enige redding. Wanneer 
dan de grote mogendheden de Bel
gische onafhankelijkheid zullen er
kennen, zal de anneksionistische 
richting even snel uitsterven als zij 
ontstaan is. 

De nieuwe Belgische staat zal de 
volste simpatie van Wallonië heb

ben. Hij bevestigt immers de Waals? 
eigenheid, hij is een waarborg vooi 
het eigen karakter van Wallonië en 
behoedt het voor iedere poging tot 
opslorping door Frankrijk. Hij beant
woordt ten slotte aan de historische 
geest en gerichtheid der Waalse ge
westen. Meer nog : in de unitaire 
Franstalige Belgische staat wordt 
aan Wallonië een bevoorrechte rol 
toebedacht. 

Het kan dan ook geen verwonde
ring baren dat Wallonië in zijn over
grote meerderheid tot op heden 
steeds zijn aanhankelijkheid aan de 
Belgische staatsstruktuur heeft be
tuigd, al moest het eigen Waals be
wustzijn in het nieuwe België vaak 
wijken voor een ruimer Belgisch-
unitaire gevoel. Pas in het begin van 
de 20ste eeuw zou de terugwerking 
komen en zou terug een Waals na
tionaal besef beginnen te groeien on
der invloed van een gevoel van wrok 
omdat Wallonië zijn overwicht be
dreigd ziet in België, onder invloed 
ook van een gevoel van vrees tegen
over de Vlaamse vooruitgang. In de 
Waalse beweging zal dit gevoel zijn 
meest ekstreme bewoording vinden. 

Duidelijk verschijnen de span-
ningslijnen die de Waalse geschiede
nis beheerst hebben. Het oorspron
kelijke Romaanse karakter van Wal
lonië werd sinds den beginne in zijn 
gerichtheid diep gewijzigd onder in
vloed van een sterke germaanse in
slag en van een historische lot.'iw en
ding die de Waalse gewesten een ei
gen oorspronkelijkheid gaf en het 
sedert vijftien eeuwen van het lot 
van de Franse natie afscheidde. 
Steeds doorheen zijn ganse geschie
denis heeft Wallonië aan dit eigen 
karakter vastgehouden en heeft het 
zich binnen het kader der Neder
landen bewogen omdat het ervan be
wust was aan de geest en de traditie 
der Nederlanden deel te hébben, 
To<!h heeft Wallonië steeds zijn Ro
maanse kuituur onwrikbaar verde
digd en is het er toe geneigd geweest 
zich naar Frankrijk te wenden, tel
kens het zijn Latijnse eigenheid be
dreigd achtte. 

Uï. — DE WAALSE BEWEGING EN 
DE GROEI VAN HET WAALS RE-
WUSTZIJN 

Het gaat moeilijk op een vergelij
king ts trekken tussen de Vlaamse 
en de Waalse beweging of ze op een
zelfde lijn te stellen. De Vlaamse be
weging is in hoofdzaak een streven 
dat in al zijn uitingen en in gans 
zijn geschiedenis steeds duidelijk op 
één doeleinde is gericht geweest : 
recht voor een verdrukt Vlaanderen. 
De Waalse beweging is meer een kom-
pleks van zeer uiteenlopende, zeer 
verscheiden gericht en volgens het 
tijdsgebeuren zeer veranderlijke be-
strevingen die moeilijk tot een wel 
omlijnd gehee! kunnen teruggebracht 
worden. 

Wel kan men in dieper wezen in de 
Waalse beweging hetzelfde funda
menteel karakter herkennen als in 
de Vlaamse beweging : ook zij wil de 
verworvenheden en het bestaan van 
het Waalse volk verdedigen. Die 
grondreden moet echter dikwijls ver 
gezocht worden en in praktijk ver
schijnt de Waalse beweging dan ook 
meer als een aaneenschakeling van 
zeer diverse uitingen, feiten en strek
kingen. 

(Vervolgt) 

NOTA VAN BE REDAKTIE 

Bovenstaande studie wordt gege
ven om haar dokumentaire waarde. 
Niet alle beschouwingen erin vervat 
kunnen door de redaktie onder
schreven worden. Zij dragen de per
soonlijke stempel van de auteur. 
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EEN F L A U W E I J Z E R B E D E V A A R T 
Het is met spijt dat wij ons aan

sluiten bij de gewettigde kritiek uit
gebracht in het weekblad « 't Pallie-
terke » op de IJzerbedevaart. Hoop
vol hadden wij uJ>g;ekeken naar deze 
bedevaart omdat vj'4 hoopten op een 
nieuwe, strijdvaardige en onafhan-
lielijke geest, r.zdat de C.V.P.-partij
mannen De Scliizyffeleer, Van Cau-
weraert en Van^epatte het bsdevaart-
eomité hadden moeten verlaten, 
daar volgens de statuten het lidmaat
schap van het comité onverenigbaar 
is met een parlementa'r ir.-.ndaaL cii 
deze dr'e heren, d:e cgz. niet san 
partijpclitiek deden, a'!e drie in de 
senaat be'and zijn. 

Dit doet ons terugdenken aan die 
stfilige verzekering die or.s destijds 
tegêven werd dat De Seiiuyffelecr 

deze depolitisering ondenkbaar in de 
huidige politieke konjunktuur. De 
C.V.P. in de oppositie had aan de re
gerende partijen kunnen voorstellen 
de liwestie te depolitiseren. Maar een 
klein kind moet inzien dat het tegen
overgestelde geen schijn van kans 
heeft. 

ifjch wegens gezondhe d^redenen uit 
de politiek ging terustrekken ! 

Daels terug! 
Neen, onze hoop is niet in vervul

ling gegaan. Eens te m-er bleef r.-en 
ver beneden de verw.ichtingen. Eaar 
waar de stem van Vfa?.nderen nta:t 
weerklinken, fier en onvercchrokken, 
eerlijk en moedig, om w.^rs van alle 
par.i paliüeke berekeningen, te eisen 
wat het Vlaamse Ver: nodg heeft, 
la? de part'jpBÜtieke bereksning er, 
helaas, weer viagerdik op. De VDOI--
na.7mste spreker op d- IJzerbede
vaart is Prof. Fransen, de voorzitter 
vcin het Bedevaaricomité, d'a ramcns 
dit comité het woord voert. VV;j hei--
beu niets tegen de perfoon va i Prof. 
Fraiscn, die in zeer maei ' jke om-
stanöisheden de maed gehad heeft 
dit voorzitterschap te aanvaarden 
en w',1 besichouwen h??n als een eer
lijk Vlaming, ivr^ar dit mag ons niet 
wdehouden kritiek uit te brengen, 
krüjek die trouwens het B;devaart-
comité treft dat zijn redevoering 
voorafgaandelr'- - "d-ekeurd hoeft. 

Welnu het is o laanvaardbaar dat 
Prirf. Fransen jaar na jaar de klare 
en duidelijke eis van zelfbestuur, de 
kern en dp essentie van het testa
ment der IJzerjongens, weet te om
zeilen en te verdoezelen door aller
lei nevenbeschouwingen en restric
ties die er uiteindelijk alle waarde 
en inhoud aan ontnemen. Zo ver
klaarde hij dit jaar dat zelfbestuur 
niet het werk is van één dag en niet 
onder te brengen onder éénzelfde 
formule. Het moet groeien .. Een 
vergissing ware het te menen dat 
autanamie enkel mogelijk wordt door 
wettelijke beschikkingen. Wat b'ijft 
er nog over van de eis van zelfbe
stuur na dergelijke beperkingen en 
interpretaties ? Naar onze beschei
den mening is het onzin te komen 
beweren dat zelfbestuur zou mogelijk 
zijn zonder wettelijke beschikkingen. 
De C.V.P. zal dit graag horen zeg
gen, maar de waarachtige idee van 
zelfbestuur wordt hier verraden. Dat 
politiektrs, die in de praktische psli-
tiek staan, de nadruk leggen op de 
moeilijkheden die moeten overwon
nen worden, op de praktische moge
lijkheden, op de geleidelijke verwe-
zeïï'ijking, is begrijpelijk. 

Maar dat de voo zltter van het 
Bedevaarteomité sprekend oak na
mens de Daden in de IJzervIa'ïte 
zich in de pla.ats stelt van de politie-
kers en in hun plaats verontschul
digingen vindt om het testament der 
IJzerjongens niet na te leven, dat 
aanvaarden wij niet. Op die plaats 
en in die oms^a-idi-heden past alteen 
de kTare en duidelijke eis van zelf
bestuur. 

De C.V.P. heeft overigens kies-
belsften gedaan die moeten ingelost 
worden. Het is onaanvaardbaar dat 
de voorzitter van het Bedevaart
eomité de C.V.P. thans wil siparcn. 
Krachtiger dan ooit moest de aEncs-
t-e-eis weerklinken, moest de terug
keer van de ere-voarzitter van het 
IJ-erbedevaartco:nité, Prof. Daels, en 
de vrijlating van Dr. Elias geëist wor
den. Dat is helaas niet gebeurd. De 
C.V.P. is aan het Iiev/ind en hst is 
inopportuun... 

De zwakke houding van het Bede
vaarteomité heeft voor gevolg dat er 
weinig cf geen invloed uitgaat van 
een zo belangrijke manifestatie als 
de beievaart is. Geen enkele van de 
C.V.P.-ministers had het nodig of 
wenselijk geoordeeld .aanwezig te 
z'jn. 

Wij v.aden het overigens best zo. 
Er moft liefst geen komedie gespeeld 
werden op een IJzerbedevaart. De 
C.V.P.-senatoren De Schuyffeleer, 
Van Cauwefaert en Vandeputte, ge
wezen leden \ an het IJzcrbedevaart-
coinité, venden het ook niet meer 
nodif, aanv/ez» te zijn te Diksmuide. 
Hun taak, in opd acht van de partij, 
is volbracht. 

Uit persoonlijke overtuiging, uit 
persoonlijk initiatief komen zij niet 
naar de bedevaart. 

Maar verheugend is het dan toch 
spi,;t alles dat er meer volk was dan 
coil. (lat de massa der Vlamingen die 
trouw blijft nog aangroeit van jaar 
tot jaar. 

Deze Vlamingen komen naar Diks
muide uit plichtsbesef, niet omwille 
van de redevoeringen, maar om ge
tuigenis af te leggen van hun Viaams 
bewustzijn, van hun gehechtheid aan 
het verleden, het groot verleden van 
de vooroorlogse bedevaarten, toen 
jaa r ' na jaar Prof. Daels, sprekend 
namens de Vlaamse Doden, een re-
kwisilorium uitsprak, scherp en on
verbiddelijk, over het verraad aan 
het Vlaamse volksbelang en ondub
belzinnig het recht opeiste voor het 
Vlaamse Volk zich zelf te zijn. Diks
muide was toen een plaats van be
zinning en niet van politieke bere
kening. Be IJzerbedevaart moet bo
ven de partijpolitieke strijd staan. 

naar zijn zin. Jlet Is niet de eerste 
maal dat een lid van het bedevaart
eomité dergelijk initiatief neemt en 
daardoor relletjes uitlokt. Dat jonge 
mensen rumoerig zijn en zich wil
len doen opmerken is normaal. Maar 
dat is nog geen reden om de Rijks
wacht op hen af te sturen en aldus 
ernstige incidenten te verwekken. 

« M l "•«MMMMMtMMMMMMM 

Elias vrij! 
TEN- HUIZE VAN JAN DE BONDT 
TE DIKSncUIDE 

Voor de vierde maal stonden de 
ruime en goed Ingerichte kelders 
alsmede de tuin van hoofdbestuurs
lid ingenieur Jan De Bondt te Diks
muide ter beschikking van de Volks-
uniesimpatisanten, die deelnamen 
aan de IJzerbedevaart. 

Zowel de vooravond als de ganse 
zondag van de bedevaart kenden de
ze lokalen een overweldigende be
langstelling. 

Dit sukses was natuurlijk hoofd
zakelijk te danken aan de gulhartige 
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I Het Slikstofschondoal. I 
Een eerste toegeving 

gastvrijheid van Jan de Bondt en 
zijn simpatieke dappere echtgenote, 
alsmede aan de onvermoeibare kon-
ferencier die de Gentse hoogstudent 
Paul Blijweert was Deze laatste 
heeft werkelijk zichzelf overtroffen. 

Tal van leidinggevende elementen 
uit de partij brachten een bezoek aan 
Jan de Bondt en aan de lokalen. Wij 
vermelden o. a. Dr. en Mevr. Leo 
Wouters, die minutenlang toege
juicht werden, alsmede de heren 
Reimond Mattheyssens, ingenieur 
Clem Colemont, Bob Maes, Rudi Van 
der Paal, dhr en Mevr. Peeters-' 
Nicasie, de provincieraadsleden Ward 
Rolus en Benoit Ceuppens, de Troyer. 
Naat Allegaert en zijn echtgenote, 
Viktor Bouckaert, ingenieur Guido 
Deroo, Dr. de Voldere, advokaat 
Landuydt, Ludo Sels, ingenieur Ste
vens, Frans Wymeersch en familie, 
Achiel van Malderen, dr. Jur. Paul 
Daels, Dr. Juul van Boxelaer, Wim 
Maes en zijn echtgenote, enz. 

Daels terugl 

Meer dan een jaar geleden 
begon de Volksunie een hef
tige kampanje tegen het in ons 
land bestaande stikstofschan
daal. Kort samengevat kwam 
de toestand hier op neer dat de 
stikstofprijzen in ons land door 
de achtereenvolgende kleur-
partijenregeringen kunstmatig 
20 tot 25 % boven de wereld-
prijs gehouden v/erden. Van on
ze binnenlandse voortbrengst, 
groot 1.200.000 ton werd 400.000 
ton in eigen land verbruikt. De 
overige 800,000 ton werden in 
het buitenland verkocht tegen 
de wereldprijs. 

De binnenlandse markt werd 
echter afgeschermd door de 
kontingenteringspolitiek die 
slechts 8.000 ton stikstof (1/50 
van ons nationaal verbruik) 
liet invoeren. Dit schandaal 
duurde reeds jaren. Zowel de 
vorige homogene C.V,P.-rege-
ring als die van het links kar
tel verkochten onze boeren, 
zonder enige schroom, aan de 
grote Waalse stiksiofkapitalis-
ten. De onbeschaamdheid ging 
en GAAT zover dat de voor
zitter van de Belgische Boeren
bond en van de CV.P.-boeren-
verdedigers zitting had en 
HEEFT in de beheerraad van 
een van de grootste Waalse 
stikstcffabrieken (nl. die van 
ïe r t re ) en dat hij het geld ge
stolen uit de zak van onze on
derbetaalde landbouwers ge
deeltelijk opstrijkt. Maar ja, de 
voorzitter van « een van onze 
schoonste christelijke organi
saties » mocht dat. 

Men houdt de boeren wel sul. 

Onze kampanje met affiches 
en strooibriefjes bereikte ech
ter meer dan de helft van onze 
Vlaamse boerendompelaars en 
hun argeloos vertrouwen in 
C.V.P. en B.B., voor hen helaas 
een verlengstuk van de Kerk, 
kreeg een schok. Verontrust 
nam de B.B. ons program van 
vermindering van de stikstof-
prijzen met 20 f^c &ver. 

De Belgische Boerenbond 
heeft thans de C.V.P. land
bouwpolitiek in handen en de 
voormalige advokaat, juridi
sche raadgever van de B.B. De 
Vleeschauer, is hun minister. 
Met de uitvoering van hun 
program, vermindering van de 

prijs van de stikstof met mi
nimum 20 % wordt niet erg op
geschoten. 

Het ziet er zelfs naar uit als
of ze het met een doekje voor 
het bloeden gaan begraven. 

Wat is de enige oplossing ? 
Dat onze stikstoffabrieken 

gedwongen worden hier de stik
stoffen te verkopen tegen we
reldprijs, en zo ze onwillig zijn, 
dit door te zetten door de in
voer van vreemde stikstoffen 
vrij te laten. Het betekent voor 
onze boeren jaarlijks ongeveer 
300 miljoen besparing. En of ze 
het nodig hebben ! 

Nu de B.B. legeeri. moet ze 
iets dcen. Haar prog;.am uit
voeren doet r.e echter niet. Ze 
probeert de boeren te paaien. 
De stikstoffabrieken zullen 
slechts 6 % van hun woekcr-
winston afslaan. Meer niet. 

Op de vreemde stikstoffen die 
ingevoerd v/orden zou ander
zijds een heffing gezet worden 
die in het landbouwfonds zou 
terecht komen. 

Zoak men ziet blijft de poli
tiek van bccchermfng van de 
binnenlandt;e ctikstoftrusten 
behouden. De scherpe kampan
je van de Volksunie heeft nog 
slechts een eerste uitslag kun
nen boeken. Een mildering van 
de uitbuiting ! 

Duizenden boeren die Volks
unie veilde stemmen hebben 
het uiteindelijk niet gedurfd 
door de politieke rol die bis
schoppen en priesters tijdens 
de laatste verkiezingen gespeeld 
hebben. Onze boeren zijn gods
dienstig niet voldoende ontwik, 
keld om te weten dat de 
scheidsrechtersrol die de gees
telijkheid tussen twee chris
telijke partijen, C.V.P. en Volks
unie, heeft gemeend te moeten 
spelen door de Kerkelijke leer, 
bevestigd door al onze jongste 
Pausen, VERBODEN is. 

Had een groter aantal van 
hen Volksunie gekozen de stik
stofprijzen zouden thans niet 
met G % maar met 20 % ver
minderd zijn. 

Onze boeren zullen echter 
van langs om meer beseffen 
dat ze de keuze hebben tussen 
de Volksunie steunen of te ver
dwijnen. Dat is de enige wer
kelijkheid. 

•MenMMff ^M^k tMVtMMMMMMMr 

^ Het is de hoge zin en betekenis van 
de IJzerbedevaart, los van alle par
tijpolitieke berekening, los van alle 
andere beschouwingen, ALLE Vla
mingen zonder onderscheid samen 
te brengen om zich te bezinnen over 
het offer van de Vlaamse idealisten, 
over de levenswet van het Vlaamse 
Volk en de eisen die daaruit voort
vloeien. 

Daarom is de eed van trouw a::n 
Vlaanderen het hoaglepunt van 

iedere bedevaart. 

Laat ons hopen dat cïe ware geest 
^an de IJzerbedevaart het zal ha
len . 

Elias vrij 
Erger nog is het gesteld mët de 

amnestie-eis. Volgens Prof. Fransen 
zou de kwestie van amnestie rijp 
zijn voor depolitizering. Het is moei-
lük grotere politieke onzin uit te 
kramen. Indien een depolitizering 
van de repressie-kwestie denkbaar 
was onder de vorige, linkse regering, 
met de C.V.P. in de oppositie, dan is 

INCIDEHTZN I E 
DIKSMUIDE 

Er hebbsn zich te Duiksmuide op 
de vooravond van de IJzerbedevaart 
relletjes voorgedaan, waarbij prak
tisch uitsluitend jonge mensen be
trokken waren. De Volksunie heeft 
met deze relletjes niets te maken • 
onze kaderleden en propagandisten 
hebben positief en realistisch werk 
genoeg te verrichten met de uitbouw 
van onze partij, om zich niet te moe
ten uitleven in kinderstreken. Vol
gens inlichtingen waarover wij be
schikken staat aan de oorsprong van 
deze relletjes eens te meer Lode 
Vankerckhove, die de Rijkswacht ver
zocht hardhandig op te treden tegen 
jongeren die wat te rumoerie waren 

ONZE KELDER 

Vanuit bepaalde krmgen van het 
IJzerbedevaartkomitee wordt ieder 
jaar op geniepige wijze stemming ge
maakt tegen dit initiatief te Diks
muide. Dat zulks uit kleinmenselijke 
berekeningen gedaan wordt weet 
iedereen, die de argumenten van die 
mensen hoort. Wat er ook van zij : 
er heeft in die lokalen steeds een 
gezonde Vlaamse atmosfeer geheerst, 
waarop iedere kritiek overbodig was' 

Wij herinneren er de Volksunie-
vrienden aan dat in september 1959 
ingenieur Jan de Bondt zijn 75ste 
verjaardag zal herdenken Aan het 
hoofdbestuur zal voorgesteld wor
den een huldebetoon in te richten de 
voormiddag van het Vlaams-Natio
naal zangfeest te Antwerpen, als
mede een tweede huldebetoon inge
richt door het <- Verbond van Vlaam
se Kringen » de namiddag van de 
IJzerbedevaart 1959 

Suggesties en plannen voor deze 
viering, die moet uitgroeien tot een 
mooie manifestatie van hulde en 
dank aan de verdienstelijke ontwer
per van het IJzermonument, kunnen 
gezonden worden aan Rudi Van der 
Paal, Frans van Hombeeckplein, 14. 
Berchem-Antwerpen (tel. 33.85.65). 
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Oorlog of Vrede? 
De sabelslepers van de unitaire 

Belgische staat spelen o ! zo graag 
een rol in de wereldpolitiek en wa
nen zich het mlddenpunt van de 
wereld. 

Wie er de dupe van is, dat zijn 
onze zonen die zullen afgeslacht 
worden als vee. Dat is de belastings
betaler die nooit genoeg betaalt om 
de slokop die leger heet te verzadi
gen. Dat zijn de moeders die terug 
de strijd zullen aan te gaan hebben 
om hun honger en die van hun klei
nen te stillen. 

Dat zijn onze ouden van dagen die 
enkele jaren vroeger kreperen dan in 
normale tijden door honger en schrik 
bevangen. 

Dat zijn... och, dat zijn wij allen. 
En toch ! waarom zijn wij daar zo 

onverschillig voor ? Tot, ja tot we er 
midden in zitten. Maar dan is het te 
laat. 

Is er dan voor ons een middel om 
uit-de oorlogsbrand te bhj ven ? 

JA, duizendm.aal JA ? waarom 
altijd die kleine politieke strijd om 

bijzaken ? Waarom die strijd voor 
enkele franken meer op uw loon die 
ge toch moet afstaan aan belastin
gen die moeten dienen om ons de 
dood in te jagen ? 

V/aarom U niet ingezet voor Fede
ralisme ? 

Een Federale staat naar het voor
beeld van Zwitseriand is de ideale 
staat om uit elk oorlogsgebeuren te 
blijven. 

(Dit is klaar bewezen in de twee 
laatste oorlogen.) 

Vlamingen, bezint U voor het te 
laat is. Laat alle kleine politiek va
ren. Komt in onze rangen. Wordt lid 
van de pacifistische partij voor Fe
deralisme DE VOLKSUNIE. 

Zelfbestuur door federalisme is, 
met een klein vrijwilligersleger, zon
der verplichte militaire dienst, het 
enige middel om uit de wereldbrand 
te blijven. 

Komt, vrienden, redt uw familie, 
redt U zelf, sluit aan ! ! ! 

De goedendag. 

DE TOETSSTEEN 
(vervolg van blz. 1) 

DE INVRIJHEIDSSTELLING VAN DR. ELIAS VOOR DE GE-
MEENTER.4ADSVERKIEZINGEN MOET VOOR HEN DE TOETSSTEEN 
ZIJN. 

Wij nationalisten hebben ons nooit laten vangen aan ijdele 
C.V.P.-beloften maar dit verzekeren we de heren van de C,V,P GE
LIJK HOE MAAR WE ZULLEN HEN VERPLICHTEN AAN HET 
SCHANDAAL VAN DE VRIJHEIDSBEROVING VAN DR. ELIAS EEN 
EINDE TE STELLEN, AAN ONZE PROPAGANDISTEN DE KAMPAN
JE TE BEGINNEN. HARDNEKKIG. ONOPHOUDEND. 

OMVER EN EROVER • 



De Hirler- en 
Hakenkruis-

kampagne 
van hel A.C.V. 

(Vervolg van blz. 3) 

De Nieuwe Gids en Het Volk zijn 
A.C.V. dagbladen en de Del. die reeds 
door menig politiek water is gezwom
men (en nog geen gekoöpteerd sena-
,tor is !) is de handlanger van Gust 
Cool, Jef De Schuyffeleer en andere 
profiteurs van het A.C.V. 

Laat ons nu de gemeenheden van 
flUN kiesploegen eventjes onder de 
loepe nemen. 

Te Gent Het het A.C.V. grote affi-
chen drukken met als slogan : KIEST 
VOLKSUNIE-HEIL HITLER ! Reeds 
werden ze in ons blad, om deze ar-
chigemeenheid, « schoelies » ge
noemd. Het woord is nog te zacht ! 

Te Aalter stonden op het eigendom 
van den heer Van De Kerchove 
reuzeborden voor de Volksunie; een 
geweldige doorn in het oog van de 
A.C.V.-ers. Hun tegen argument ? 
Brede banden werden uitgeplakt met 
het schitterend rijm : HITLER IS 
EEN ZWIJN, WAT MOET DE VOLKS
UNIE NIET ZIJN ! 

In zuid-Oostvlaanderen werd op 
een belangrijke betonbaan het vol
gende geteerd. « Nog 500 meter : 
hoogveiTaad, zie pijl ». Nog 300 me
ter : hoogverraad, zie pijl ». Nog 100 
meter : hoogverraad, zie pijl » En 
dan de grote zwarte pijl wijzend naar 
het huis van de Volksunie Kandi
daat ! 

De twee en dertigjarige kandidaat 
was bij de bevrijding 18 jaar en zat 
als intern in 't kollege. Dat belette 
niet aan dappere nachtridders 's 
nachts te komen jouwen, dat voor
bijrijdende wagens hun snelheid ver
minderden om de inzittenden naar 
de hoogverrader te kunnen kijken, en 
de geburen de familie niet meer 
groetten ! 

De uitvinder van f Hoogverraad op 
500 meter » heeft tot aan de verkie
zingen gezwamd over amnestie, 
naastenliefde en de uitspraken van 
d -! Paus ! ! 

Vier jaar geleden, toen de C.V.P. 
de meerderheid had, werd aan een 
A.C.V. volksvertegenwoordiger ge
vraagd waarom nog geen amnestie 
1 n worden gestemd. <• De massa is 
er nog niet rijp voor, orakelde de 
profiteur ! Nu hebben ze de massa 
rijper gemaakt ! 

Misschien kwamen die schoelie-
streken van liberalen en socialisten ? 
Dat heeft het C.V.P.-A.C.V. nooit 
durven beweren. De linksen hadden 
toch miljoenen gegeven aan de 
Volksunie ! 

In de provincie Limburg waren de 
C.V.P.-A.C.V.-ers het baldadigst. 
Overpelt bvb. stond vol hakenkrui
sen. Het waren katolieke vakleraars. 
die gedurende 4 jaar hadden gepro
fiteerd van het geld, dat ook wij had
den gegeven voor « school en gezin > 
die de grootste haatzaaiers en de 
beste hakenkruisschilders waren. Ze 
liet-en zich ook ontvallen dat de 
C.V.P. nog eerder met de socialisten 
kartel zou sluiten dan met de Volks
unie ! 

Het schoonste te Overpelt moet 
nog komen. De dag na de verkiezing 
ging een C.V.P.-A.C.V.-stoet uit, een 
stoet van het bevrijdmgssoort ! Van 
de verslagen Volksuniekandidaten 
werden strooien poppen gemaakt die 
onder krijgsgehuil en oerwouddan-
sen zouden worden verbrand ! Het is 
niet zover gekomen, ze wisten waar
om ! 

Van waar die haat tegenover de 
Volksunie ? 

Omdat de Volksunie, na acht jaar 
C.V.P. lamlendigheid en werkelijk 
verraad tegenover het vlaamse volk, 
en dat op alle terreinen, bij de ver
kiezingen niet eenvoudig van het 
toneel wilde verdwijnen; 

Omdat de Volksunie, tegen C.V.P.-
A.O.V. de verwijten en beschuldigin-

Verwondering bij onze boeren 

LANDBOUWSEKTOR GAAT SLECHTER 
Het gezegde « het g^aat slecht met 

de landbouw » kent slechts een va
riante « het gaat nog slechter als 
vroeger ». Aan die variante zijn we 
toe. 

Met verbazing hebben onze boeren 
opgemerkt dat onder de nieuwe 
C.V.P.-regering, de partij die hen 
nochtans zoveel beloofd had vóór de 
verkiezingen, de prijzen van hoorn-
vee en varkens een gevoelige klap kre
gen. Komt daarbij de door de weers
omstandigheden minder geslaagde 
oogst, de verhoging van de prijzen 
van de meestal aan te kopen voeder-
granen en van de veevoeders en nu 
weer de nieuwe bedreiging van de 
melk- en tarweprijs door minister De 
Vleeschauwer. 

Nochtans hadden de Belgische 
Boerenbond en de C.V.P. samen de 
boeren zoveel beloofd. 

Vooreerst een miljard. Daarover 
wordt niet meer gesproken ! 

Daarna in navolging van het Volks
unieprogram de inmenging van var-
kensvet in de margarine om de prij-

gen had opgehaald, die hun kranten 
gedurende jaren tegen hun eigen 
volksvertegenwoordigers hadden ge
uit; 

Omdat, bij de onderhandelingen 
tot eendrachtig samengaan, de Volks
unie enkele kruimels had gevraagd 
en zich niet met C.V.P.-A.C.V. mon
delinge beloften had laten paaien; 

Was het C.V.P.-A.C.V.-blok werke
lijk zo afkerig van zwarte en Hitler-
knechten ? 

Absoluut niet, op voorwaarde dat 
ze het 100 % waren en volledig ten 
haren dienste stonden ! 

In het gentse en het aalsterse zat 
op sommige dagen een oostfront-
strijder achter hun mikro te brul
len. 

De smerigste hoofdvogel schoot 
natuurlijk het limburgse C.V.P.-
A.C.V.-blok af. 

Om het steeds voor ogen te hou
den, herhalen wij nogmaals dat in 
1954 drie C.V.P.-provincieraadsleden 
hun stem verkochten aan de socia
listen en zo een socialist als pro
vinciaal senator hielpen kiezen. De 
drie renegaten zijn nog steeds niet 
ontdekt! 

Wanneer men met limburgse 
C.V.P.-ers praat hebben ze het steeds 
over zwarten en <' pruusen?/ (duit-
sers) ! Uit de hele europese geschie
denis komt steeds maar één ban
dietenvolk vooraan : de < pruusen >'. 
Pest en hongersnood kwamen steeds 
van de « pruusen »-! 

En wie charterden, volgens 't Pal-
lieterken. die eerste rangsfarizeërs 
nu, om hun kiespropaganda te hel-
.pen voeren ? 

Een autentieke ' pruus v ! Een 
doodgewone burgerpruus ? Doe niet 
flauw, ze gebruikten een achttien ka
raat S.S. pruus ! ! Alleen zo'n indi
vidu was goed genoeg om in hun 
rangen te staan ! ! 

Het was nodig deze feiten nog eens 
te boek te stellen tot stichting van 
sommige zwarten die het zich reeds 
berouw- i voor de C.V.P. te hebben 
gestemu. 

Over het A.C.V.-kongres en de ver
spilde 300 miljoen, in een volgend 
artikel (1). 

(1) We bevelen onze lezers het 
juni-juli nummer aan van het 
maandblad <' De Maand » al ware 
het maar voor de brok geschiedenis 
« Uit de gedenkschriften van de fa
milie Daens ». Wanneer men de ver-
kiezingsprocédés en het proza van de 
toenmalige bondgenoten leest (Bis
schoppen, katolieke partij, Leopold II 
en Woeste) dan is men getroffen 
door het minieme verschil in optre
den door de huidige koalitie n. 1. de 
bisschoppen, de C.V.P., Lefèvre en 
Cool! En dat 50 jaar nadien. 

zen van de varkens op peil te houden. 
Daarover wordt niet meer gesproken! 

Eveneens in navolging van het 
Volksunieprogram beloofde de B.B. 
het afschaffen van de invoertakses op 
de landbouwmachines- en werktui
gen. Daarover wordt niet meer ge
sproken ! 

Nog in navolging .van het Volks
unieprogram beloofde de B.B. de ver
mindering van de stikstofprijzen 
met 20 %. Elders in ons blad kan 
men daar meer over lezen. Men vond 
een lapmiddeltje. Maar het stikstof
schandaal bUjft bestaan ! 

De 09g.st is niet erg geslaagd. Op 
tal van plaatsen ligt de opbrtngst 
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slechts op 50 tot 73 «Té van vorig jaar. 
Sommige boeren menen dat de C.V.P. 
regering een bizondere toelage zal 
stemmen zoals de vorige linkse rege
ring dat deed toen de zaaigranen be
vroren een paar jaar terug. Deze re
de boeren aangebraciit werd, oorde
len ze. Dat laatste is juist. Maar aan 
die bizondere toelage geloven wij 
niet ! 

Wat kregen de boeren dan wel van 
de C.V.P.-regering ? 

Vooreerst de daling van de prijzen 
voor hoornvee en varkens. 

Ten tweede weegt op hen de be
dreiging door Minister De Vleeschau
wer een week geleden te Tongeren 
geformuleerd van een vermindering 
van de melkprijs (vergeten wij niet 
dat de meeste melkerijen in ons land 
Boerenbondmelkerijen zijn, die er 
grote winst bij hebben als de prijs 
aan de boer betaald verminderd 
v.'ordt !) en van de richtprijs voor de 
tgrwe volgend jaar f 
I Ten slotte is er voor de boeren de 

grote slag geweest van de verhoging 
in prijs van de voedergranen, niet 
50 F. voor de rogge en 30 F. voor ha
ver, gerst en maïs zoals on» blad in 
vorig nummer meldde maar erger 
nog : 50 F. voor rogge, haver en gerst 
en 30 F. voor de maïs ! Met verstom
ming vragen de boeren zich af hoe 
de B.B. zulke politiek kan voeren, 
wanneer voor een jaar bij een eerste 
invoerheffing op de granen onder de 
linkse regering de Boerenbond moord 
en brand schreeuwde over dergelijke 
schandalige politiek. Nochtans is de 
oplossing van dit vraagstuk gemak
kelijk te vinden Onder de linkse re
en haar magazijnen staken niet vol. 
gering was de B B. niet op de hoogte 
Hun reaktie was een schreeuw van 
teleurstelling over een gemiste winst, 
zouden uitsrtalen. In plaats daarvan 
koomen we als een brave kudde op 
de weide en verlaten we ze als een 
tamme kudde. Nochtans zitten in 
het komitee enkele radikale ouderen, 
die ons volle vertrouwen kunnen ge
nieten. Waaraan ligt het dan ? Dra
gen de jongeren in het Komitee de 
Thans heeft de B.B. al haar maga
zijnen volgepropt en haalt zij haar 
schade in ! Het is echter een erge 
maatregel voor de boeren als men 
weet dat minstens 95 To van hen 
meer voedergranen moet kopen dan 
dat ze verkopen en dat in aansluiting 
met de verhoging van de prijzen van 
de voedergranen ook de veevoeders 
reeds tot 10 F. de 100 K. opgeslagen 
zijn. En de prijzen van hoornvee en 
varkens zijn gedaald \ 

Wel spreekt de regering van een 
teruggave via het landbouwfonds 
doch onze boeren kennen dat. Ze 
weten wat ze kwijt zijn. wat ze zul
len krijgen blijft een vraagteken, 
gelijk het eveneens een vraagstuk is 
wat er aan de vingers van de tus-
senorganisaties kan blijven plakken. 
Die vingers zijn nogal kleverig. 

Met al deze feiten voor ogen be
grijpen onze boeren geen sikkepit 
van de lofartikelen over de huidige 
landbouwpolitiek in de « welinge
lichte » C.V.P.-kranten. 

Zij beginnen te beseffen wat het 
woordje K boerenbedrog » betekent. 
Mochten *e ^ e t «oéd'.-bèsellf en eer 
75 % van hen uitgeroeid wordt ! 

DE IJZERBEDEVAART : 
EEN PROBLEEM 

De meeste C.V.P.-ers zijn nu uit 
het Komitee. Men zou dus normaal 
verwachten dat de IJzerbedevaarten 
opnieuw radikalisme en bezieling 
beenderziekte van de voormalige 
C.V.P.-leden in zich ? Men is geneigd 
het te denken. Elk jaar wordt er wat 
ballast uitgegooid uit schrik voor in
cidenten (O, die panische schrik voor 
incidenten, die er trouwens maar ko
men door de karakterloosheid van 
vele leden van het IJzerbedevaart-
komitee). Men ziet de zaken dus 
eerder negatief als positief. De be
zielde radikale toon ontbreekt even
als de konsekwente nationalistische 
lijn. Dat maakte de vooroorlogse 
bedevaarten groots. Ieder aanwezige 
vergelijkt thans onwillekeurig Vlaams 
Nationaal Zangfeest en IJzerbede
vaart. Het verschil is enorm ! Voor 
de oorlog echter stonden de IJzer
bedevaarten zeker niet op een lager 
peil, qua organisatie en bezieling ! 
Het komitee moet er van overtuigd 
zijn dat de ontgoocheling in Vlaan
deren groeit en dat het roer radikaal 
dient omgeworpen. De bedevaart mag 
niet jaar op jaar een mislukking 
worden. De radikale elemneten die
nen op het voorplan te komen, niet 
de kniezers. En zo er niet genoeg 
radikalen in het Komitee zitten dat 
men ze er in brengt. Na de jaren
lange aanwezigheid van C.V.P.-bloed-
zuigers is een flinke bloedtransfusie 
ringend nodig. 

PROF. FRANSEN 

Een eigenaardige figuur is Prof. 
Fransen wel. De man is moedig, ver
strooid en sterk beïnvloedbaar. Zijn 
vroegere verdiensten weten wij te 
schatten, doch heden en toekomst 
stellen dwingende eisen, die hij klaar
blijkelijk niet kan inzien. Daarom 
dat de overige leden van het Bede-
vaartkomitee des te krachtiger die
nen door te zetten. 

Spijtig genoeg is Prof. Fransen met 
ouder te worden evenmin de konse-
'vvente man gebleven. Heeft hij in het 
IJzerbedevaartkomitee aarzelend (!) 
de weg naar zelfbestuur betreden, in 
de Bond van de grote Gezinnen is hij 
de man geweest die zich kordaat ver
zet heeft tegen het afzonderlijk mar
cheren van Walen en Vlamingen. 
Zoals men weet heerst er in die Bond 
waar 70 % Vlamingen lid zijn tegen 
30 % franssprekenden een overheer
sing van de franstaligen. Het is zo 
erg geworden dat tal van Vlamingen 
de splitsing voorstaan. Een eerste 
stemming gaf een uitslag van 43 

tegen tot 33 voor. Een tussenkoms 
van Prof. Fransen tegen de splitsing 
bleek doorslaggevend. Wij hopen da 
de «federalisten» hun offensief 
krachtig hernemen en dat het IJzer
bedevaartkomitee Prof. Fransen dui
delijk zou verzoeken konsekwent te 
zijn. Hij dient zich toch eens los te 
maken van schoonbroer Moyersoen 
en van schoonzoon Lindemans. En 
anders : Vlaanderen eerst ! 

ONBEGRIJPELIJK 
Wat pijnlijk aandeed op de IJzer 

bedevaart was het feit dat er n l 
geen woord gerept werd over dt 
erevoorzitter Prof. Daels noch over 
onze grote gevangene Dr. Elias om 
over andere repressiegevallen maar 
te zwijgen. Wat ons ook opviel was 
het feit dat het Bedevaartkomitee 
geen woord over had over Flor Gram
mens, die toevallig bij een verdien
stelijke aktie op de W.T. aangehou
den werd een dag voor de Bedevaart. 
Flor Grammens is wel een eigenaar
dig man, die niet bij ons staat en 
steeds de steun van de C.V.P.-pers 
inroept, maar wanneer hij verdien
stelijk werk levert, verdient hij o.i. 
de algemene steun van de Vlamin
gen. 

De gevallen Prof. Daels en Dr. 
Elias zijn pijnlijker. 

Dr. Elias zit nu reeds veertien jaar 
als zuiver politiek gevangene. Dé 
C.V.P.-ers beloofden uitdrukke'ijk 
zijn onmiddellijke invrijheidsstelling 
na de verkiezingen van 1 juni zo zij 
de meerderheid haalden in de se
naat. 

Op de IJzerbedevaart waren we 
drie maanden verder. En geen woord ! 

Een vergetelheid ? Het zou onver-
geeflijlj zijn ! 

Druk vanwege de C.V.P. ? Het zou 
lafheid geweest zijn daaraan toe te 
geven. 

En lafheid in dit geval is half ver
raad. 

Kunnen de oudere nationalisten in 
het Bedevaartkomitee zich niet los
maken van de enkele C.V.P.-ers en 
van een paar jongere sofisten en de 
Bedevaarten resoluut opnieuw in het 
radikale vooroorlogse spoor brengen ? 
Er is inderdaad een verleden dat ver
plicht. En er is een geestelijk testa
ment van de doden. 

6eHuit! rsnd een invrijheidsstelling 
Laat Sliylocic nu tocH oDliouden 

Onder deze titel publiceerde de 
C.V.P.-krant «De Standaard» een 
artikel op 1 september 11. Nu reeds 
verdedigen zij de toekomstige frans
kiljonse regering C.V.-P.-liberalen. 
Wij A'ragen ons af waarom die twee
ledige regering franskiljons moet 
zijn. Zeker kan de C.V.P. bij de libe
ralen niet bevelen wie minister moet 
worden, maar wat de C.V.P. wel kan 
is de verhouding tussen haar Neder
lands- en Franstalige ministers aan
passen naar verhouding van haar 
kiezers. Zij had 70 % Vlaamse kie

zers. Niemand kan de C.V.P. dus ver
wijten ruim twee derden van haar 
ministers tussen haar Vlaamse geko
zenen te zoeken. Wij zullen het hen 
zeker niet aanwrijven. 

« De Standaard » praat anderzijds 
het nieuwe C.V.P.-immobilisme goed 
inzake repressie. M.a.w. Elias mag 
nog niet vrij ! Ja, 14 jaar na zijn 
gevangenzetting, 9 jaar na de am-
nestieboodschap van onze Paus, na 
meer dan 1900 jaar christelijke be
schaving weigert een christelijke 
regering de invrijheidsstelling van 

een zuiver politiek gevangene. Bin
nenkort zitten dé liberalen in de 
regering en dan zullen zij de zonde
bok moeten speler. Dat spelletje 
pakt bij ons niet. Wij willen niet 
gelijk de Standaard flaminganten 
« de schone do.gd van het geduld » 
oefenen zoals die krant d i t noemt. 
Wij hebben maling aan die schone 
deugd die de Vlamingen nu reeds 128 
jaar beoefenen en •waardoor zij 
reeds 128 jaar lang het kind van de 
rekening zijn. 

KLAARHEID GEVRAAGD 

De «Volksgazet » heeft ons vorig 
artikel over de gevallen Daels en 
Elias gelezen en kan er maar niet over 
dat we deze beide nationalistische 
voormannen hoogstaande mensen 
noemen en de eisen van het verzet, 
onderschreven door Kiebooms afwij
zen. Zij eist klaarheid I Welnu hier 
is ze. Zo men Dr. Elias wilde verban
nen moest men hem geen 14 jaar in 
de gevangenis laten en Prof. Daels 
mag geen verblijf opgelegd worden 
omdat vrijheid nu eenmaal vrijheid 
is. Wij zijn zowel het links gebazel 
als de C.V.P.-lafheid beu. Indien er 
geen linkse humanisten noch rechtse 
christenen meer zijn zal het Vlaamse 
volk zelf reageren. En dat zijn niet 
alleen de 100.000 Volksuniekiezers 
maar honderdduizenden daarbuiten ' 
Zij allen worden bet beu, gelijk wij 
het reeds lang moe zijn. 
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^ AAN ONZE KADERLEDEN 

Drie maanden hebben we U 
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van een welverdiende rus t la 
ten genieten. Na vier j a a r 
Jiaid werk en strijd in een on -
giinsiige konjunk'vuur h a d t se 
die rust ha rd nod.g. De kon-
junkt i iur is t h a n s veranderd. 
Kon de C.V.P. de Vlaamsgezin
den nog bedriegen toen ze in 
de oppDs.t'e zat, t h a n s valt h a a r 
dit moeilijker. De tijd van ka -
kel?n is voorbij, er dienen t h a n s 
eieren gelegd. 

Ons herfstoffensief wordt 
t h a n s uitgewerkt en in de eerst 
'volgende dagen jsullen schik
kingen mee-;edee?d worden. 

De Volksunie rekent op h a a r 
kade ' l eden en mi l i tan ten . De 
stri jd gaa t voort tot de ui te in
delijke overwinning. 

voor h u n rech tvaard ige ops tandig
heid, vernederd en gehoond, de dood 
ingejaagd werden, ve rwach ten zeker 
niet van ons, h u n zogezegde t e s t a 
mentui tvoerders , d a t we ka lm en 
waardig de verneder ing verder d r a 
gen. Wanneer na veertig j a a r hun 
eisen nog niet ingewilligd zijn, dan 
is zulks in de eerste p l aa t s onze fout. 
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I GENT I 
I ZDndag 7 september 1958 1 
I l ïandelsbeurs, Kouter , Gent. 
I SCHITTEREND VLAAMS 
I VOLKSFEEST te 17 u. 

Met F. i tz Rademaeher , Re -

(jouissantle - s a ' a m a n d e r s en 
vooral. . . (iï echte Vlaamse 
sfeer) . 

Inkom : 25 frank (1ste con-
sommatie in ' iegrapen) . 

Wij zijn medepl icht ig a a n h e t u i t 
blijven en niet ui tvoeren van he t 
I j ze r t e s t amen t . Onze lankmoedig
heid, onze lafheid, b«rstendigt de 
eigen verknecht ing . Laf in Diksmui-
de, laf h e t ganse j a a r door. Holle 
woordkrameri j , die alleen de zelfvol-
d a n e n bevredigt, zullen Vlaanderen 
niet helpen. Ophemelen van perso
nen , a a n v a a r d e n van uni ta i re voor
s tanders , is delven a a n he t eigen 
graf. We zweren telken j a r e de eed 
van trouw, m a a r hoeveel meinedigen 
s t aan er te lkens op de IJzervlakte ? 
Houden ook wij, daa r rekening mee ? 

Zijn we ook bereid, door onze wer
king dag in, dag uit, zulks te ve ran 
deren ? Wan t wanneer wij Vlaams 
NationaUsten ï u l k s niet doen. zal de 
jaar l i jkse I Jzerbedevaar t zinloos en 
gevol,§:loos blijven. Door ons i j v e r . ! 
en werken, door he t bewust maken 

I j van onze omgeving, door he t vormen 
I I van ke rnen en volwaardige leden, 
| | k u n n e n wij, met de Vlaamse eisen 
g j rekening doen houden. 

, — I Zolang de geli jkgeschakelde pers, 
n a a t Gra<-s n. Paul Rutger, enz. | onze werking goedkeurt , bewijst 

Te 19 u. ZO ge-cllig dansfeest i , «"''*» de ondoelmat igheid van de 
11 werking. Lofwoorden van t egens tan -
I ders zijn als zoveel bewijzen van onze 
I tekor tkomingen. Alleen dan wordt 
I m e t ons rekening gehouden, alleen 
I dan de Vlaamse eisen ingewilligd, 

In de namiddag gaat f Cen t | ' ^ ' '1""^«' ' ^e Belgische un i ta i re oren 
de vermaarde Gentse B 'o -men- = *"'*«"• Schrik is he t begin der wijs-

= .heid . Dat iedere = corso uit. welke op de t i u t e r f i 
g voorbijtrekt. § ' 

-SiriiiiiiiiiiiMiiiiimiiimi'iii'i'iiiiiniiiniimMHiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiil 
GENT 

nationalist, die 
naam waardig, de tegenstander tot 
die wijsheid dwingt. 

Die van Gent 

Na een welverdiende rustperiode Is ^ 
het ogenbHk gekomen om onverwijld f 
met man en macht verder te werken ' 1 
aan de uitbouw der Volksunie. Een 1 
begin werd gemaakt met de distrikt- = 
mdeling en takenverdeüng. We re- 1 
kenen stellig op de bereidwillio'e me- 1 
dewer-king van alle s impat is^nten 'en '1 
Jeden, en roeoeh' ze nu reeds op öc = 
steunzegclaktie, die eerstdaags beoln-" m 
nen zal, welwillend te - ontvangen' f 
Verlicht de taak onzer militaritetl'dfë 1 
u bezoeken zullen en neem in . s t i l te , ' ! 
aktief deel aan onze ontvoogdings-' f 
strijd. Benevens de steunzegelaküe ' f 
•wil Gent in de kortst mogelijke tijd 
het abonnementenaantal, met liefst 
500 nieuwe lezers verrijken. De 
abonnementenslag zal dan ook gelij
kertijd ingezet worden. Gent de 
vechtstad, houdt zijn naam in ere 

|||iiiiiiiiiiiiiiii!imiiiiimitiiiiiiiiiii|||(iiiii)||||rt|||,|„„„„„||||„„||̂  

NAVRAAG I 
M IE BEZORGT | 
voor het archief van he t blad § 
astn he t Beheer van | 

« DE VOLKSLNJE ^ . • = 
ezn eksemnlaar (of meer ) van | 
nummers 5-7 en U van de 1ste § 
j a a r g a n g (1955) • g 
nun^mers 2 pn fy^n ée 2de 1 

GENT 

Zandag 21 september l f53 te 
10 H. 

ARRONDISSEMENTEF E 

SIMPATISANTEXDAG 
onder vooizi t terschap van dr. 
Leo Wouters . 

Alle kaderleden en prc . \a-
gandisten zijn rtrni^end ui tge
nodigd op deze zeer b e l a n ^ r j k e 
bijeenkomst. Nieuwe g e z i e n e , , 
zijn ook welkom. 

MILITANTENGEDACHTEX 
En terug, zoals vorige j a ren , zijn 

we Uit de IJzervlakte hu i swaar t s «e-
heerd. onbevredigd, me t de weten
schap da t geen en'cele ins tan t ie met 
de woardenventer i j uit Diksmuide 
reKening zal houden. Telkenjare 
onbevredigd keren we toch steeds 
weer. en hopen, hopen op een rad i -
kale wending. Wanneer zal he t ver
ande ren? Wanneer zullen de woord
voerders, wanneer zullen de ve ran t 
woordelijken inzien da t bedelen niet 
helpt da t brave Hendr iken over he t 
hoofd gezien worden. Wannee r zal 
« n d e h j k eens de goeie oude toon 
weerklinken waarop de t ienduizen
den te lkens aldoor wachte-i •> W a n 
neer zal eens konsekwent de oorzaak 
van a l he t onrech t Vlaanderen a a n 
gedaan, daa r i„ Diksmuide a a n g e 
klaagd worden. Wanneer r icht l i jnen 
gegeven xoor de verdere ontvoog-
d ings s t r i j d? W a n n e e r ? 

Potsierlijk doet he t telkens a a n te 
moeten horen : « W e s t a a n hier op 
een dodenveld. Hier pas t ingetogen 
waardigheid en ka lmte ». Onze ka lm
te IS in werkelijkheid een bespott ing 
n . ^ l̂ /:̂ '-..''*^ ^« lizerhelden 

jaarg^mg; (1956) 
van DE VOLKSUNIE ? 1 

Te zenden naar het sekreta- f 
riaat : Kartuizersstr., 58. Brus- 1 

„ seL = 
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DENDERLEEUW 

De beiaardier is nog steeds niet 
iiitgebeierd over de subsidie van 
GO.000 fr door het C.V.P.-gemeente
bestuur gestemd, voor de 1 erktoren 
van Huissegem. Stel U voor, de so
cialisten stemden tegen. Of men van 
hen iets andsis mocht verwacht heb
ben ? 

En de - Belaard ^ vervolgt • .< Och 
arme, 60.000 frankskes voor een mo
nument dat meer dan tienmaal meer 
zal kosten ». En de schrijver besluit • 
'•• Zo komt na Huissegem voor Leeuw-
brug de dag dat de eerste steen zal 
worden gelegd voor de nieuwe kerk. 

Het C.V.P.-gemeentebestuur zal wel 
zorgen voor een flinke subsidiëring 
« Hieruit moet besloten worden dat 
de steller van het artikel niet op de 
hoogte is van de geschiedenis onzer 
gemeente. Hoe zou hij als vreemde-
img onze gemeentegeschiedenis ken
nen ? 

Het IS er hem enkel en alleen om 
te doen in het gevlei te komen van 
de C.V.P.-bonzen. Want men leest in 
de geschiedenis van Denderleeuw : 
^ In 1936 werden toelagen gevraagd 
öiJ het gemeentebestuur. Pastoor 
Poelaert zaliger noteerde dit als 
volgt in het Liber Memorialis • Voor 
de tweede maal stelt de groep der 
Vlaams-Nationalisten in de ge
meenteraad voor 200.000 fr stem
men voor het bouwen van de nieu
we kerk van Huissegem met de be
lofte evenveel te stemmen voor deze 

w ^ r r ^ ^ ^ r " ™ ^ - ^ ^ KATOLIEKEN 
WEIGEREN ! ! . (sic). De kerk werd 
aangenomen voor 274.000 fr Dus zou 
de subsidie 3 4 van de bouw bedra-

Wat een peulschilletje is die 60.000 
n . daartegenover l 

âo„.„. .„../.vrxrrr. n.f/nrr'.sjs '̂-.i"""--

Van een flinke subsidiëring ge 
sproken ! Hiermede weet U me teen 
a a n wie (?e schuld l igt d a t Leeuw-
brug nog geen nieuwe kerk bezit. 

« De nieuwe! kerk ' tei Huissegem 
werd op 23-7-39 ingezegend. Op 19-
5-39 werd een .steuntoelage gevraagd 
to t h e t opluisteren der feestel i jk
heden. Deze toelage werd een eerste 
maa l op 7-6-39 en een tweede m a a l 
op 3-7-39 afgeweken door h e t sche-
penkollege. Op de gemeeh te r aads -
zi t t ing van 12-7-39 (bijeengeroepen 
op verzoek van de minderhe id , 3 VI. 
Nat ional is ten : L. De Bruy'n, H. 
Beeckman en B. De Sadeleer + 2 
socialisten) werd de S teunaanvraag 
door de meerderhe id (4 katol ieken 
r 2 Vrije Democra ten) ' voor 8 d a 

gen verschoven s. ' •• ' ' > 

Ziedaar de waarhe id over de kerk 
van Huissegem. • •'• • ̂ '., . 

Na de oorlog vervoegden de Vrije 
Democra ten de r angen der social is
ten. Het V.N.V. werd gekelderd. Sinds 
1946 heef t de C.V.P.-meerderheid 
vrij spel tegenover dp onople t tende 
socialistische oj^ösi t ie . H e t wordt 
t i jd d a t de gemeentel i jke Augiasstal 
eens ducht ig gekuist wordt. Hiertoe 

. k r i j g t U binnenkort ' 'cj« kans. Op 12 
oktober k u n t U terug Vlaams n a t i o - , 

I na l is ten n a a r h e t gépieentehuis s tu
ren ! I 

LEEUW PRIED. 

V. U.-POPPENKAST 
DE MAN 

DE VROUW 
DE BRIEVENDRAGER 

Drama in drie bedri jven 
Reeds mee rmaa l s opgevoerd in 

Vlaanderen 
EERSTE BEDRIJF 

(In een hu i skamer ) 
De Man (opgewonden) . — Het is 

ongehoord ! Seder t geruime tijd o n t 
ving ik -< De Volksunie > n ie t meer. 
En ik heb n o c h t a n s mijn abonnemen t 
voor 1958 betaald. Da t is sabotage ! 
Ik dien een k lacht in bij h e t bes tuur 
te Brussel ! Geef mij eens pen en 
ink t en een papier !' • 

De Vrouw (zij zwijgt en geeft h e t 
gevraagde) . 

TWEEDE BEDRIJF 
(In h e t bureel van de ï»ostontvanger) 

De Pos tontvanger . — Bode. er komt 
hier een k lach t b innen vanui t Brus
sel. Het schi jn t d a t gij -< DE VOLKS-

„IINIE » niet regelmatig- 'bestelt bij de 
Heer National is t . Waarom nie t ? 

De Brievendrager (ve ron twaar 
digd) . — Mijnheer de Pos tontvanger , 
ik heb mij n ie ts te verwijten, ik doe 
mijn (ïienst. 

Mag ik mijn antwoord op uw vraag 
schri jven, en U verzoeken he t door te 
geven n a a r Bru.ssel ? 

De Pos tontvanger . — Ja . doe dat . 
De Brievendrager (schr i j f t ) . — On

dergetekende. J a n Draver, br iefdra-
ger te Klachtegem, verklaar regel
ma t ig he t t i jdschrif t « DE VOLKS
UNIE » regelmat ig afgegeven te h e b 
ben in he t huis van de Heer Nat io 
nalist , Vlamings t raa t , 13, m a a r de 
vrouw verklaar t d a t zi j . zo dikwijls 
ze « DE VOLKSUNIE . on tvang t , zij 
he t blad in de kachel werpt. 

Als 't U beliett . Mijnheer de Ont 
vanger. 

De Postontvanger . — Goed. Draver 
uw verklar ing zend ik door. 

DERDE BEDRIJF 
(Terug in de hu i skamer) 

Er wordt op de deur geklopt. 
De Man. — Binnen ! 
De Brievendrager ( t reedt b i n n e n ) . 

— Mijnheer National is t , h ier een 
brief uit Brussel, voor U persoonlijk. 

(Hij groet en verdwi jn t ) . 
De Man. — Uit Brussel ? K a r t u i 

ze rss t raa t ? 
(Hij opent de brief en leest) 
Van DE VOLKSUNIE ? 
(Geeft plots een bonk met de ge

balde vuist op tafel. — Van de slag 
valt he t doek. Men hoor t nog, . . ) 

Potverr . . . Vrouw wa t is d a t ? 
Naschrift . _ Het d r a m a eindigt 

hier eigenlijk niet, m a a r we ve rna 
men er h e t vervolg nog n ie t van. 
Ber icht van he t Beheer. . . . , ) 

Wannee r er iets h a p e r t bij de b e -
st?ll ing van h u n blad, doen onze le-
ze r s - abonnen t sn best onverwijld de 
Heer Pos ton tvanger in h u n gemeente 
schriftelijk daa rvan op :de hooete te 
brengen. •>, .i : , . , , 

A a n g e z i e n ' ^ } vanwege de pos t 
d iens ten de grootste welwillendheid 
ondervinden, worden mogelijke on 
rege lmat igheden in een .minimum 
van rijd opgelost. • 

Men vermijde vooral ongegronde 
ach ten r - "»•"-•-*' --J ••>7ft.»^ 

BESCHOUWINGEN OVER ONZE 

PERS NAAR AANLEIDING VAN DE 

RELLETJES OP TENTO 58 EN VAN 

DE IJZERBEDEVAART 

Beweerd wordt d a t de touwtjes 
van onze dagbladen in h a n d e n ge
houden worden door personen, die 
zich verschuilen ach te r de schermen 
en die verh inderen d a t onze j o e r n a -
listen deftig en objektief werk leve-

DE WT. 
^ 

INCIDENTEN OP DE EXPO 

ren 

Als het werkelijk zo is, dan zou er 
van regeringswege een zeer ernstig 
toezicht moeten uitgeoefend worden. 

Vooraleer te schrijven over de 
Vlaamse pers, kan ik niet anders 
dan mijn walg uitdrukken voor be
paalde schrijvelaars in Waalse en 
Brusselse bladen, die b.v. in zon slij
merige aanbidding liggen voor 
Frankrijk, dat ze halsstarrig voort
gaan met de feiten, die de Vlamin 
gen zo nauw aan het hart liggen 
verkeerd voor te stellen. 

Geen enkel oprecht patriot kan het 
normaal vinden dat de grote meerder
heid van zijn land door vreemden 
uitgedaagd en besport wordt. Of mo
gen we in verband met het opzette
lijk vernederen van het Nederlands 
door de inrichters van het Frans pa
viljoen niet van een uitdaging spre
ken ? 

De kwaadwillige kommentaar tegen 
de Vlamingen, omdat ze weigeren in 
hun eigen land bespuwd en bespot te 
worden, is het pijnlijkste gebrek aan 
nationale solidariteit dat ooit in welk 
land ook bestond. Hoe kunnen we 
ooit verwachten dat de Vlamingen 
verzoend geraken met dit land, als 
men weigert hun intiemste en recht-
matigste wensen te begrijpen. Als de 
Walen en de franskiljons dit land 
kapot willen, dan moeten ze niets an
ders doen dan voortgaan op die weg. 

Zich lijdzaam nee^J^jgen bij die be
schimpingen in onze'Waalse pers zul-

,ien de Vlamingen nooit doen Wie 
'werkelijk meent dat wij allen 
«landgenoten > zijn, moet leren ons 
tb begrijpen en ophouden met voort-
ourend te doeft a»«">t«insdoIle zool-
likkerij. De ware vaderlandsliefde en 
de ware Europese vriendschap kan 
ehkel geboren worden uit begrip 
voor ieders rechten. 

En hier begint de fout bij onze 
Vlaamse bladen. Als we lezen hoe 
sommige linkse Vlaamse dagbladen 
schrijven over de IJzerbedevaart, 
krijgen we lust om te braken. Als 
er één plaats is, waar alle Vlamingen 
zouden moeten schouder aan schou
der staan, dan is het bij de graven 
van onze teergeliefde gesneuvelden 
Wie zijn neus schendt, schendt zijn 
aangezicht, zeggen wij in West-
Vlaanderen. Dit is toepasselijk op de 
bladen, die venijnig en oneerlijk 
schrijven over de gevoelens, die 
liggen in de harten van de tiendui
zenden Vlamingen, die jaarlijks naar 
Diksmuide trekken 

Nog een grotere fout treft alle 
Vlaamse bladen, waar ze blijk geven 
van lafheid m hun reaktie tegen de 
ziekelijke franskiljonse pers. Hun 
geschrijf over '< waardigheid » doet 
soms potsierlijk aan en doet denken 
aan geslagen honden. Voor de 
Vlaamse pers bestaat er slechts één 
phcht : zich niet laten in het ge
zicht krabben door « Le Soir *, « La 
Derniere Heure ^ en dat stupiede 
'< Peupelke K Vinnig reageren moe
ten ze doen en ONS door dik en dun 
verdedigen. Door hun brave taal ma
ken Ze zich belachelijk en schaden 
onze belangen. 

Rik B. - Sijsele. 

Nadat •< De Standaard .> het onmo
gelijke gedaan had om door het pu
bliceren van ophitsende artikels in
cidenten op de Wereldtentoonstelling! 
uit te lokken, door o. m. herhaalde
lijk te schrijven dat ernstige inci-i 
denten verwacht werden, kroop deze 
onbetaalbare krant in haar schelp' 
toen er dan eindelijk een incident 
plaats greep. Dit is altijd de metode 
Van deze krant geweest : de kleine 
man ophitsen en hem achteraf aan 
zijn lot overlaten, ja afkeuren. 

Hetzelfde gebeurde reeds in de 
C.V.P.-pers naar aanleiding van de 
incidenten voor het Frans paviljoen 
op de Vlaamse Dag. Liefst werd de
ze spontane reaktie van de Vlaamse 
massa toen in de schoenen gescho
ven van enkele onverantwoordelijke 
elementen. Onverantwoordelijke ele
menten moet men in de eerste plai ts 
zoeken in de C.V.P.-pers. 
NOG INCIDENTEN OP DE EXPO 

Men kan zich niet ontdoen van de 
indruk dat de aandacht van de wa
re verantwoordelijken voor de bescha
mende toestanden op de Expo afge
leid wordt door een gevecht tegen 
uithangborden. Het is Moens de Fer-
nig en de C.V.P., die hem benoemde 
met uitgebreide volmachten, die moe
ten aangepakt worden. Tijdens de 
linkse regering waren er C.V.P.-era 
die zich bekommerden om deze toe
standen op de Expo. Er was zelfs een 
mterpellatie. Nu de C.V.P. aan he t 
bewmd is, is deze belangstelling plots 
verzwonden. Wij voelen niet veel 
voor een gevecht tegen opschriften, 
maar des te meer voor een afstraf-
fmg van de ware schuldigen. De ver
kiezingen boden daartoe de gelegen
heid. Vele Vlaamse schreeuwers ge
droegen zich toen als brave C V P -
ers ! 

NUTTIGE LESSEN UIT DE 
ONT.MOETING MET 
BRABANDERS IN HET BUITENLAND 

Volksunievrienden, die in Italië 
verbleven, toen de relletjes op Tento 
38 vóór het Frans paviljoen plaats 
hadden, vernamen .hierover het eer
ste nieuws in Italiaanse bladen l m 
tegenstelling met de kruiperige hou-
dmg van onze Vlaam.se pers. was he t , 
kommentaar gunstig en begrijpend! 
voor de Vlaam.se manifestanten ' 

Vernietigend was hun kritiek op de ' 
verantwoordelijke van het Frans pa-! 
viljoen en vooral op Moens de Fernig j 
die volgens deze bladen de hoofd-1 
schuldige was. 

klachten j 

* « D e Vlaamse O n t s p a n n i n g s - * 
I kr ing « PALLIETER », gewest t 
X Aarschot , heeft de eer alle Vla- T 
Z mingen uit te nodigen op h a a r ^ 
• WILLEM DE MEYER - ZANG- " 
y AVOND, za terdag 13 september '^ 
r a. s. te 20 uur, in de zeer s t em- ^̂  
|ĵ  mige inr ich t ing van h e t « TOL- 4 
.-_ HUIS » te BETEKOM. t 

j De inkom is vri j . '$. 

i Voor alle in l icht ingen 
l de sekretar is . 

>?!---) "i : 

* R. Van den Bogaer t t-
jf S t a t i e s t r aa t , 39, Aarscha t » t 

RAADSHEER HUYBRECHTS 
OVERLEDEN 

De raadsheer bij he t Hof van 
Verbreking G. Huybrech ts is 
overleden. 

De m a n heeft zieh n a de oor
log berucht g e m a a k t als voor
zi t ter van de Vlaamse kri jgs
r aad te Brussel. Hij was van 
een onverbiddelijke s t r eng
heid, vooral tegenover al wie 
vlaamsgezind was. Hij werd dan 
ook beloond en m a a k t e in en-
•tele j a r en een sch i t t e rende 
carr ière : van gewoon onder
zoeksrechter b r a c h t hi j he t tot 
r aadshee r bij he t Hof van Be
roep, voorzitter, r^iadsheer bij 
h e t Hof van Verbreking. 

Hij zal zich t h a n s te ve ran t 
woorden hebben voor de Op
perste Rechter . 

ELKE LEZER 
WERFT EEN 

NIEUWE 
^ ^ LEZER ! 
DWORP 

Elke ZATERDAG te 20 uur 
zi tdag van de Vlaamse zieken
kas OPSTANDING in h e t lokaal 
MERLO. Elke bewuste Vlaming 
uit Dworp en omliggende sluit 
a a n bij onze ziekenkas. 

Gevraagd voor Limb., Antw 
Brab., W-Vl. Dyn. pers. die r e -
gelm. garages bezoekt voor lo
nende bijverdienste. 

Schr. Mertens , Bossr., g ] , 
Gentbrugge . 
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De Volksunie-Antwerpen was dit 
faar bizonder sterk vertegenwoordigd 
op de IJzerbedevaart. Praktisch alle 

deelnemers brachten een bszoek aan 
de Volksuniekelder ten huize van in
genieur Jan de Bondt, hoofdbestuurs-
fiid. 
; Bij de terugreis brachten vele 
Antwerpenaars een bezoek aan het 
druk bezocht Vlaams lokaal « Roe
land » te Gent. 
VLAAMSE KRING-ANTWERPEN 
; Zondag, 26 oktober vindt in de kerk 
van de Heilige Teresia - Luithagen 
!de jaarlijkse H. Mis plaats ter nage
dachtenis van wijlen Bruno de Win
ter, stichter van het weekblad * Fai
lle terke >, alsmede voor de zielelafe
nis van dr. Jur. Marcel Usé, bestuurs
lid van de « Vlaamse Kring », en 
voor enkele vooraanstaande Vlamin
gen, die ons sinds verleden jaar ok
tober ontvielen. 

Tijdens deze zieledienst. die ieder 
}aar door een overtalrijke menigte 
wordt bijgewoond, zal de kanselrede 
gehouden worden door Pater Calle-
waert. 
HULDEBETOON BENOIT CEUPPENS 

Op 26 september e. k. gedenken 
provincieraadslid en Mevr. Benoit 
Ceuppens hun gouden huwelijks
jubileum. 

Te dier gelegenheid werd een 
huldigingskomitee samengesteld be
staande uit leidende elementen uit 
de kringen van het Reisgezelschap 
« De Pallieters » en uit de Volks
uniekringen van het Antwerpse, 

Het programma voorziet een 
plechtige mis en een jubelviering. 

In ons volgend nummer geven wij 
daaromtrent nadere inlichtingen. 

PERSONALIA 
In het schoon gezin van hoofd

bestuurslid Dolf Cuypers werd een 
vijfde kindje geboren. Steven ge
naamd. Aan de vriend Cuypers en 
zijn echtgenote onze hartelijkste 
gelukwensen. '•'r\'Ê0^^^ 

Een vijfde kindje. Wirti gedt)opt, 
kwam ter wereld in het gezin van 
hoofdbestuurslid Ludo Sels-Cools. 
Onze hartelijkste gelukwensen aan 
de goede vrienden. 

L I M B U R G 

HASSELT 
Vergadering afgevaardigden Vlaam

se Ziekenkas aanstaande zaterdag G 
dezer te 16 uur. Hotel Warson. 
Hasselt. 

DE LIMBURGSE 
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 

Op tal van gemeenten zullen in 
Limburg Vlaamse lijsten ingediend 
worden. Het spreekt vanzelf dat de 
Volksunie, Vlaams nationale partij, 
die lijsten zal steunen. 

Dat de leden en simpatisanten zich 
houden aan volgende leidende begin
selen : 
1. In geen geval kiezen voor een kleur-

partij tenzij de Volksunie hen zou 
laten weten dat er in die gemeen
ten een kartellijst zou gevormd 
zijn waarop betrouwbare Vlaamse 

• kandidaten zouden staan. Dan 
kiezen voor die Vlaamse kandida
ten. 

2. Waar er een Vlaamse lijst opkomt 
die ons vertrouwen geniet kiezen 
op die Vlaamse lijst. 

3. In gemeenten waar er geen Vlaam
se, lijst is maar wel onafhankelijke 

lijsten'kiezen voor de meest be
trouwbare • kandidaten op Vlaams 
'gebied. 
'Naar we vernamen zou de C.V.P. te 

Htesselt een paar getroffenen op haar 
lijsten plaatsen om naar stemmen 
van nationalisten te vissen. Daar er 
hier geen sprake is van kartel dienen 
zulke kandidaten ten stelligste be-
kampt. Het gaat niet op dat zulke 
heerschappen de lijst steunen van 
die partij die thans nog steeds de 
cipier speelt van Dr. Elias, nadat zij 
in Londen de repressiewetgeving 
ontworpen hebben (4 van de 7 minis
ters aldaar waren C.V.P.-ers en hun 
oud-voorzitter De Schrijver ontwierp 
de monsterrepressie) en ze ongenadig 
doorvoerden (80 % van de ministers 
v^n justitie en 60 % van de leden van 
het krijgsgerecht waren C.V.P.-ers). 
De houding van die personen is mis
dadig. Aan onze jonge nationalisten 
voor de passende repliek te zorgen en 
aan de getroffenen deze verraders 
vaii.hun vriendenlijst te schrappen. 

^^fdtè4/ë^ 
HASSELT 

Kadervergadering op zaterdag 30 
augustus te 19 uur, Hotel Warson, 
Stationstraat. 

Na een paar maanden ru.st verga
derden onze propagandisten opnieuw 
te Hasselt. Het was voor een grote op
komst dat onze nederlaag in Lim
burg kon besproken worden. De niets 
ontzienende en ingemene lasterkam
panje van de C.V.P. heeft echter 
niet alleen ons aantal stemmen naar 
beneden gedrukt, ze heeft ook onze 
propagandisten gestaald en voor 
sommigen het nog ontbrekende 
Sinksenvuur gebracht. 

De uitbouw van onze ziekenkas 
vordert stelselmatig. Enkele moei
lijkheden van plaatselijke aard wer
den onderzocht. Hun oplossing is nog 
een zaak van een paar weken. En 
dan kan de grote slag beginnen. Bij 
de ernstige en sekure Frank Joris is 
de leiding Limburg in flinke handen. 

Op zijn adres Berken, 46, Gellik, 
zijn overigens alle inlichtingen ver
krijgbaar. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

z o STICHT DE C.V.P. NIEUWE 
INDUSTRIE IN VLAANDEREN 
OPNIEUW 600 WERKLOZEN 
BIJ TE BRUGGE 

Een arbeider van de « Scheeps
werven van Brugge », bedrijf dat door 
gebrek aan steun vanwege de rege
ring Eyskens thans zijn poorten sluit 
stuurde ons volgende brief over de 
gebeurtenissen aldaar : 
Geachte Redaktie. 
. Nieuwe industrieën zoals de 
Scheepswerven van Brugge beginnen 
de eerste jaren te arbeiden met ver
lies, wat een normaal iets is. Geen 
enkel bedrijf werkt met winst de eer
ste jaren want men heeft onkosten 
genoeg door het aankopen van 
grond, door de gebouwen, door de 
machines en door opleiding van on
geschoold personeel tot specialisten 
en geschoolde arbeiders. 

Het Krediet aan de Nijverheid 
staat ten dienste van deze specifiek 
nieuwe bedrijven. Tijdens het be-
betaald verlof werd het bedrijf om
gewisseld van eigenaars, daar de 
vroegere stichters niet genoeg steun 
en geldmiddelen bekwamen. 

Resultaat : de 600 arbeiders wer
den voor 4 weken wegens heirkracht 
naar de stempelburelen gestuurd en 
kregen hierna hun opzeggingster
mijn. Zaterdag 11. werden reeds 153 
arbeiders volledig afgedankt. De rest 
volgt. 

Ook de 80 bedienden hebben hun 
vooropzeg. 

Door tussenkomst der Banque Lam-
bert, bekomen de arbeiders hun ach
terstallig loon. 

De sindikaten A.C.V. en A.B.V.V. 
weigerden het voorstel van vele ar
beiders, een algemene staking in 
gans ht Brugs bedrijfsleven, uit te 
lokken en zo de staat te verplichten 
tussen te komen om het bedrijf in 
gang te houden. Zij, die deze voor
stellen deden werden voor revolutio
nairen uitgescholden. 

Alleen het « Brugse Handelsblad » 
verdedigt deze revolutionairen. 
Waarom moeten wij Vlaamse arbei
ders terug naar de stempelburelen. 
terwijl Wallonië 500 miljoen per jaar 
krijgt, om ongezonde, gevaarlijke en 
verlieswerkende mijnen te onder
steunen ? 

Een werkloze arbeider. 

Wij stellen vast dat het mooie 
C.V.P. peogram van nieuwe indus
trieën in Vlaanderen averechts toe
gepast wordt. Geen industrie komt 
er bij, wel werklozeil ! 

Eens te meer ook zien we dat de 
sindikaten volledig anders reageren 
in Vlaanderen als in Wallonië. Gin
der zou men onmiddellijk door sta
kingen de regering verplichten in te 
grijpen, in Vlaanderen zijn er ech
ter nog geen werklozen genoeg. Mi
nister Scheyven, een Brusselaar 
(franstalig natuurlijk) vindt het 
vraagstuk klaarblijkelijk niet ernstig. 
Eerste minister Eyskens evenmin. 
De sindikale bladen « Het Volk » en 
de « Volksgazet » zwijgen ! Ja, ja, 
ook de socialisten, die nochtans in 
de oppositie zitten. Voor de arbeiders 

in Wallonië die afgedankt worden 
besteedt men nogal eens wat meer 
zorg ! De sindikaten zijn daar trou
wens nogal aktiever. De 600 nieuwe 
werklozen zullen nu — te laat — ook 
weten wat ze aan de Belgiscli uni
taire kleurpartijen hebben. Zelfbe
stuur alleen stelt een einde aan zul
ke schandalen. 

B R A B A N T 

ABONNEMENTENWERVING 

Welverdiende gelukwensen gaan 
naar een propagandist uit Grimber
gen en een uit Groot-Bijgaarden die 
samen vijfentwintig nieuwe abonne
menten plaatsten op enkele weken 
tijd. Niettegenstaande de kalme ver
lofperiode hebben ze toch het werk 
doorgezet en verder de basis gelegd 
voor een suksesrijke opbouw van on
ze parti j . 

Elk abonnement betekent een 
nieuwe propagandakern ^n het voor
bije jaar heeft bewezen dat nog zeer 
grote mogelijkheden bestaan op dit 
gebied. Eén propagandist heeft in zijn 
gewest op een jaar tijd vijftig nieu
we abonnementen ingeschreven. 

Het gevolgde taktiek bestond uit 
niets anders dan huisbezoeken, die de 
eerste abonnenten opleverden. Deze 
eerste leers vonden ons blad zo goed 
dat een kettingreaktie ontstond en 
elk der nieuwe abonnenten in staat 
was zelf ook één of meer kennissen 
voor ons blad te winnen. 

Wie lid is van de Bond van het H. 
Hart kent de maandeljkse richtlij nen. 
die op de uitgedeelde bidprentjes ge
geven worden, t sy-

Zou de Volkéüril'elèidlng ons ook el
ke maand niet de één of andere op
dracht kunnen geven ? VOOR DE 
EERSTVOLGENDE MAANDEN STEL
LEN WE VOOR : ELKE LEZER 
WINT EEN LEZER BIJ i 

Dat moet voor iedereen mogelijk 
zijn, want er, zijn nog duizenden 
Volksuniekiezers, die de degelijke vi
taminen van ons blad blijven ontbe
ren. Wie werkelijk geen mogelijkheid 
ziet een gedeelte van deze grote oogst 
binnen te halen, kent zeker wel de 
een of andere goedgezinde vriend : 
Door 40 frank te storten op de PCR 
van Wim Jorissen en het adres van 
die goedgezinde op te geven, zal deze 
laaisre het blad ontvangen tot einde 
1958 en heel waarschijnlijk lezer blij
ven van ons blad. 

IJZERBEDEVAART 
De Brabantse propagandisten voel

den zich een beetje op hun tenen ge
trapt, toen Dr XX in zijn beschou
wingen over de verkiezingen de me.-
ning uitdrukte dat enkel Limburg. 
Antwerpen en Gent over een dege
lijke organisatie beschikten. Brabant 
en vooral de meest bedreigde streek 
rond Brussel is overal bezaaid met 
Volksuniekernen en -afdelingen die 
werken in goed georganiseerd ver
band. Dit verband kwajn weer goed 
tot uiting' op de IJzerbedevaart, waar 
Volksuniërs uit haast alle Brabantse-
gemeenten opgemerkt werden. Is het 
trouwens Brussel niet • dat sedert 
1956 regelmatig vergaderingen beleg
de, waarbij het a a n t ^ . aanwezigen 
steeds s tee |? .^^^.^ , .^ ,^_j^ , . 

Als men ergens zeer goed besaft 
dat depp ;^n |9 ide . J ?U^ ;êg raa t be
tekent Wm, <fe hüid^e 'Vl^timse Öe-
weging.-'<^s^» Is- het wei-'in onze 
bedreigde gemeenten. Meent een 
Vlaming zich ver van de taalfront-
lijn de weelde -te- mogen- vei-oorloven 
van af .'»è' wachten,. da»- begrijpt 
men in de • taalgrensgemeenten en 
in het BvuSselsö fnaar a l t e best dat 
ALLE VlaamfSe wérken en initiativen 
moeten gesteund • v^rdén en dat 
HET belangrijkste •: -dé politieke 
werking aaierbij' niet\ 5mag vergeten 
worden. Want̂ ^ d a t weet ieder Brus
selse Vla&üg, •itnaar''̂ i?il ;te goed : 
ALLEENp^OLITIBKE'JVl^C^T KAN 
VLAANDfegSl*!. JlEÓDÈÊ^. 

NOG EEN FRANSKILJONS NEST ! 
Terwijl dank zij onverpoosde ak-

tie de grote warenhuizen uiterlijk 
toch al vele toegevingen deden aan 
de meerderheid van hun klanten, 
de Vlamingen, schijnt de fameuze 
Union Economique nog praktijken toe 
te passen uit de vorige eeuw. Hun 
maandelijks berichtenblad is eenta
lig Frans. Hoe lang nog ? 

VILVOORDSE 
GENMEENTESCHOLEN 

In een propagandaschriftje voor 
de Vilvoordse gemeentescholen ko
men volgende verheven zinnen voor : 

Ouders, wilt ge voor uw kinderen 
een « echt nationale » opvoeding ? 
Stuurt ze naar onze scholen, die vrije 
geesten en... « trouwe burgers » vor
men. 

Bij zoveel stompzinnigheid hebben 
vele ouders zich afgevraagd wat dat 
« echt nationaal » en dat « trouwe 
burgers » wil zeggen ? Wil dat zeg
gen dat de kinderen in andere .scho
len opgevoed worden tot verraders 
misschien ? Worden de kinderen in 
de rijksscholen en in de vrije scho
len dan zo slecht opgevoed ? 

Of zit er in het diepste van het 
geheimzinnig hart van de opstellers 
nog dat oud. verroest wrokkig ge
voel, waarmee zoveel mensen wer
den opgezweept in 1944 ? Foei ! ge 
moest u schamen en vooral gij, leur
ders van bewijzen van weerstander 
NA 3 september 1944. 

Neen; het is pijnlijk zo'n domme 
geniepigheidjes aan te treffen in 
propaganda, die zou moeten uitblin
ken door voorname, echt-nationale 
geest, de geest van begrip en gezonde 
wedijver. 

Trouwens, de redding van ons ge
meentelijk onderwijs ligt niet in de 
bitsige strijd tegen het vrij onder
wijs, maar wel in de regeling van 
de rol, die toebedeeld wordt aan de 
rijksscholen en aan de gemeente
scholen. Hst is m. i. niet te recht
vaardigen dat rijksscholen zich met 
ander onderwijs bezighouden dan 
het middelbaar onderwijs, tenzij de 
stad of de gemeente zou falen in 
haar taak om lager onderwijs in te 
ricMen. DAAR LIGT HET PRO
BLEEM. 

Als de gemeentescholen in Vilvoor
de leeglopen, komt zulks door het feit 
dat Lyceum en Atheneum niet alleen 
lagere afdelingen, maar zelfs . kin-
dertuinen mogen inrichten. 

Huisvader - K.issei. 

GEWEST ANDEBLECHT 

DILBEEK 
Het zaad uitgestrooid in de lente, 

vóór de verkiezingen, is niet in on
vruchtbare aarde gevallen. Het ge
weld van de strijd is er overheen 
gegaan, en de gloed van de overtui
ging onzer propagandisten heeft het 
doen kiemen en opschieten. Nu wordt 
de oogst binnengehaald. Een flink 
aantal overtuigde nationalisten uit 
Dilbeek hebben zich als lid van « De 
Volksunie » aangemeld, terwijl meer
dere inschrijvingen van abonnenten 
op het blad binnenkwamen. 

Bravo, Dilbeek ! Binnenkort worden 
leden en simpatisanten in vergade
ring bijeengeroepen om de banden 
van kaïneraadschap nog nauwer toe 
te halen. 

KANTON Vi'OLVEKTEM 
Nieuwe abonnementen werden sedert 

het laatste nummer nog geplaatst te 
Beigem, Grimbergen, Kapelie op den 
Bos en Strombeek. ,'„- ; j , . , 

Ieder abonnent zou door dit puike 
voorbeeld van abonnemtntenwervmg 
moeten aangespoord worden om ook 
minstens één vriend of kennis te 
abonneren. De kracht van onze par
tij ligt in ons blad. Het is het beste 
verdedigingsmiddel tegen de m.ach-^ 
tige pers der andere partijen 

O O S T - V L A A N O E R E N 

IN MEMORIAM 
Op vrijdag 8 augustus 11. werd te 

Zottegem de na een kortstondige 
ziekte overleden kameraad Maurice 
Steenhaut uitgeleide gedaan naar 
zijn laatste rustplaats alhier. 

De vrienden der afdeling Zottegem 
van de Volksunie zorgden voor een 
zeer mooie bloemenkrans versierd 
met de Vlaamse kleuren en het op
schrift « Aan onze Vlaamse kame
raad ». 

De afgestorvene, vader van onze 
ijverige arrondissementsekretaris Em. 
Steenhaut, was een van de oude ge-
trouewn die zich, ondanks zijn 76-
jarige ouderdom, nog bij elke gele
genheid wist in te zetten en menig 
abonnement op ons blad wist aan te 
brengen. 

Het heengaan van de kameraad 
Maurice, wordt door onze Zottegem-
se vrienden ten zeerste betreurd. 

Aan Mevr. Steenhaut. en familie, 
en aan onze vriend Em. Steenhaut te 
Aalst, bieden wij onze innige kriste-
lijke deelneming aan in hun rouw. 

Op enkele uitzonderingen na had
den alle leden en simpatisanten van 
De Volksunie eraan gehouden de 
plechtige lijkdienst bij te wonen. 

* * 
Langs deze weg dankt Ed. Em. 

Steenhaut allen die, belet de hjk-
dienst bij te wonen, hem hun blijken 
van deelneming schriftelijk lieten 
geworden. 

faaÊamamÊBimÊÊHammmimÊÊmmmaBmk 
NEVELE 

Zaterdag 29 oogst waren vele mili
tanten uit NEVELE en omgeving rond 
de feestdis verzameld. 

De vrienden uit DEINZE, AALTER, 
L.\NDEGEM waren ook aanwezigr De 
dames waren uitgenodigd en zeer tal
rijk opgekomen. Het werd een keu
rig publiek, een zeer gezellige avond' 
met muziek en dans. een gelegenheid, 
om zonder pap en borstel, voor de 
Volksunie eens nuttig werk te doen. 
De banden tussen de kameraden, de 
voormannen en de u|i|,it?i]^ten. \verd«n 
versterkt. .- - -̂  - ' " " 

Een GENTSE AFVAA*vi>IGLVG on
der leiding van DR en Mw WOUTERS 
v.'as naar de streek van DR W.\NNIJN 
en OMAAR MORTIER overgekomen 
en zal zich nog lang dit gezellig 
feestje in <- de Vos > herinneren. 

Proficiat, Omaar, U kunt niet al
leen stenen toveren voor de IJzer-
toren, U hebt er een handje van weg 
om er animo in te houden tot in de 
kleine uurtjes. 

I,.i 

WAT HEBBEN ZE MET DIE BOTER 
GEDAAN ? 

De vorige regering kende zo wei
nig van boerenbelangen af dat ze 
op een zeker ogenblik met enkele 
duizenden tonnen boter zat en niet 
wist wat er mee gedaan. Na zich af
gevraagd te hebben of men er mis
schien de legerauto's kon mee sme-, 
ren. wilde Achiel ze verlappen aan 
Engeland tegen — zo we ons goed 
herinneren — .21 f.-, per kilegram. 
Dat was natuurlijk de grootste onder-
kruiperij en Engeland meest weige
ren. Waarom werd die boter niet lie
ver oangebcdcn aan onze huismoe- , 
ders als eea buitenkansje ' Neen,; 
on'ze huidl^.e bewinrtvcerders schijnen 
ze te leveren aan fabrieken, enz. Is 
de prijs van die lekkernij sindsdien 
verminderd '' Helaas neen ! Als 'we' ' 
dus goed kunnen rekenen moeten t 'e ' 
fabrieken en de inricht-ngen. dié de 
boter kregen aan de^e spotpri-ïs, sa- ' 
men enke'e tientallen milUoenen 
winst gemaakt hebben aan die zaak. 
Dank u, baron de Vleeschauwer. • • i'-

A. R. - W-scfuws - Rons?; 

N. B. — Bij mijn pensioentje van,-
L345 frank in de .maand zou een.-,, 
beetje goedkope boter nochtans zeer,, 
welkom geweest zijn. 

^ ^ ^ ^ 
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