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NA EEN EEUW S T R I J D S C H O O L V R E D E 

EEN HISTORISCH MOMENT 
door ^77/r ^ranó van der ^Ut— 

Gedurende een eeuw heeft de 
Ischoolstrijd het politiek leven van 
ons land vergiftigd. 

Onder het regime van scheiding 
van Kerk en Staat was het onder
wijsprobleem het enige dat on
opgelost bleef en telkens weer het 
ingrijpen van de kerkelijke overheid 
In de partijpolitieke strijd moti
veerde. De katolieke partij, in haar 
verschillende gedaanteverwisselin
gen, wierp zich op als de verdedig
ster van het katoliek, vrij onderwijs 
(en de bekampster van het officieel 
onderwijs...) en vond hierin een ti
tel om de gelovigen onder gewetens-
druk te stellen. De anti-klerikale 
partijen verdedigden het officieel 
onderwijs (en bekampten het vrij 
onderwijs...). De schoolkwestie heeft 
aldus traditioneel een zeer belang
rijke rol gespeeld in ons politiek le
ven, tot nadeel van het onderwijs en 
de opvoeding van de jeugd, tot voor-
deetvan de katolieke partij . . . • -

In het overwegend kristelijk 
Vlaanderen werd de schoolkwestie. 
steeds uitgespeeld tegen de Vlaamse 
ontvoogdingstrijd : niet alleen was 
zij een voorwendsel om de starre 
eenheid van de katolieke partij te 
motiveren, waarbij het steeds de 
Vlaamse rechtseisen en de Vlaamse 
volksbelangen waren die op het al
taar der eenheid geofferd werden, 
maar tegen de Vlaams-nationale 
partij werd de schoolkwestie als een 
geducht wapen gehanteerd. Dat heb
ben wij bij de laatste verkiezingen 
nogmaals ondervonden. 

Het is dan ook met diepe tevreden
heid dat wij het nieuws vernomen 
hebben van het tot stand komen van 
een schoolpakt waardoor een einde 
gesteld wordt aan de schoolstrijd. De 
beginselen die ten grondslag liggen 
aan dit pakt beantwoorden aan de 
beginselen die wij steeds verdedigd 
hebben : de grootst mogelijke ont
wikkeling van het onderwijs, zonder 
discriminatie, en de gelijkstelling 
van vrij en officieel onderwijs. 

Deze gelijkstelling is niet volledig. 
Doch het blijkt wel dat principiële 
bezwaren van de zijde der kerkelijke 
overheid een verdergaande gelijk
stelling niet gewenst maakten. 

Wat er ook van zij : de gelukwen
sen door de woordvoerder van de ker
kelijke overheid, Mgr. Daem, direc
teur-generaal van het katoliek on
derwijs, overgemaakt aan de voor
zitter van de nationale schoolkom-
missie, onderstrepen de instemming 
van deze overheid met het pakt dat 
tot stand kwam en dat geen tijde
lijke, maar een blijvende oplossing 
voorziet alvast voor twaalf jaar, met 
het vooruitzicht van verlenging of 
hernieuwing na het verstrijken van 
deze termijn. 

Het is duidelijk dat dit schoolpakt 
slechts mogelijk was doordat de 
linkse partijen hun houding en hun 
taktiek grondig herzien en gewijzigd 
hebben. 

Dit nu is van het grootste belang: 
mits de nodige waarborgen voor het 
officieel onderwijs, willen de linkse 
partijen het vrij onderwijs geven 
.wat het nodig heeft, dus bewust de 

schoolstrijd staken en de schoolvrede 
inluiden. Zelfs de socialistische par
tij, in de oppositie, is hiertoe bereid 
gebleken. Het zal dus de katolieke 
partij moeilijk vallen de schoolstrijd 
nog te heropenen... want het ak-
ko:rd dat tot stand kwam is geen 
<-. modus Vivendi », geen voorlopige 
regeling, maar een « schoolpakt », 
een echte oplossing. Het verheugt ons 
dat de linkse politici tot dit nieuwe 
inzicht, tot deze nieuwe politiek ge
komen zijn, waarvan de gevolgen 
verstrekkend kunnen zijn. 

Zou het te gewaagd zijn in dit 
schoolpakt een symptoom te zien 
van een evolutie die zich in de Kerk 
aan 't voltrekken is, waarvan wij 
ook in andere landen, zoals bvb. 
Oostenrijk, de uitwerking zien, en 
waarvan wij de bevestiging vinden 
in de verklaringen afgelegd door de 
nieuwe paus ? Êen evolutie die er in 

bestaat dat de Kerk zich terugtrekt 
uit de partijpolitieke strijd, om zich 
volledig te concentreren op haar 
geestelijke zending. Wij hopen ons 
hierin niet te vergissen, want het 
zou alvast in ons land een weldaad 
zijn voor het geloof en de Kerk en 
tevens een einde stellen aan de ver
valsing der politieke verhoudingen. 

Van het ogenblik af dat wij niet 
meer bekampt worden met ongelijke 
wapens, maar de strijd kunnen voe
ren met politieke argumenten, zon
der gewetensdwang, mogen wij met 
gerust gemoed de toekomst tege
moet zien. 

Minister Van Hemelrijck, voorzit
ter van de nationale schoolkommis-
sie, heeft in een radiotoespraak het 
schoolpakt een mijlpaal in de ge
schiedenis van ons land genoemd. 
Het zou ook, ongewild, een mijlpaal 
kunnen worden in de geschiedenis 

van het Vlaams-nationalisme. Een 
grote hinderpaal werd uit de weg 
geruimd : de draagwijdte van deze 
gebeurtenis wordt door velen nog 
niet ten volle beseft. 

Een hergroepering der politieke 
krachten is thans mogelijk : voor 
ons het signaal om een offensief in 
te zetten ter verspreiding van onze 
Vlaams-nationale overtuiging. Vrij 
van een betreurenswaardige gewe
tensdwang, vrij van een onzinnige 
en tegennatuurlijke keuze tussen 
hun aanhankelijkheid aan hun ge
loof en hun trouw aan hun volk 
zullen tienduizenden katolieke Vla
mingen herademen en zich aan on
ze zijde scharen. 

Laat ons deze beschouwingen rond 
het schoolpakt eindigen met een 
wens : de wens dat voortaan het ka
toliek onderwijs, door de ganse ge
meenschap onderhouden, zich even
eens zou verheffen boven de parti j
politieke tegenstellingen en de vrij
heid van politieke overtuiging zowel 
bij de leerkrachten als bij de leer
lingen eerbiedigen, voor zover na
tuurlijk deze politieke overtuiging 
niet strijdig is met de katolieke leer 
en moraal. Ook op dit plan : « ge
lijkheid voor allen ». 

VEROUDERD EN MIEUW 
Nog steeds vindt men heel wat in-

tellektuëlen die de verrassende idee 
naar voor brengen dat het nationa
lisme als politieke geestesvorming 
verouderd is en geen grondslag meer 
kan bieden tot partij vorming. 

Verrassend is deze idee omwille 
van haar geringe doordachtheid. 

Dat verouderd zijn is inderdaad 
kostelijk wanneer men bedenkt dat 
het politieke nationalisme slechts 
vorm kreeg op het einde van vorige 
eeuw en dus kwam na het politiek 
liberalisme en na het Marxisme, die 
beide impliciet wel nog aanvaard 
worden als grondslag tot partijvor-
nüng. Om dan niet te spreken van 
het Katolicisme als basis voor een 
politieke partij . Zo we dat verouderd 
zijn letterlijk zouden opvatten zou 
ons huidig parlement volledig dienen 
leeg te lopen omdat alle parlemen
tairen verouderde geestesstromuigen 
aankleven ! 

Men moet anderzijds toch ziende 
blind zijn om in de huidige wereld 
aan de politieke vormkracht van 
het volksnationalisme te twijfelen. 
En evenmin moet men schermen niet 
het feit dat wij geen kolonie zijn, 
want moge het verschil in intensiteit 
bestaan, uit alle statistieken op eco
nomisch, sociaal of kultureel gebied 
kunnen we de bedroevende werke
lijkheid aflezen. De brosjure van 
Prof. Pinxten in 1939 verschenen 
" Limburg, koloniesatiegebied " kan 
herschreven worden voor gans Vlaan
deren. 

Het waarom dat we moeilijk de 
vooroorlogse betekenis terugkrijgen 
is van toevallige niet van wezenlijke 

NIEUW OFFENSIEF 
De samenstelling: van de nieuwe 

regering- maakt dat ons nieuw win
teroffensief vervroegd wordt. In alle 
afdelingen dient de propaganda op 
volle toeren hervat. Grote vergade
ringen zullen in alle belangrijke ste
den ingericht worden. Wij vragen de 
plaatselijke afdelingen, zo ze er nog 
niet mee bezig zijn, onmiddellijk de 
nodige voorbereidingen te treffen. 

aard. Twijfelt iemand er aan of zon
der kollaboratie en repressie het po
litiek Vlaams nationalisme onmiddel
lijk na de oorlog uit het parlement 
zou verdwenen zijn ? De vraag stel
len is ze beantwoorden. 

Waaraan is het te wijten dat we 
sinds enkele jaren stationeren om
streeks de 100.000 aanhangers (onge
veer 25 ',c van de vooroorlogse aan
hang) ? 
1. De kiezers wegens dienstbetoon 

(we denken vooral aan Butaye, De 
Backer, De Clercq) vielen weg om
dat ze in de naoorlog elders be
diend werden. 

2. De nationalistische kern en de on
middellijke periferie werd grondig 
aangetast of uitgeroeid door oorlog 
(al te licht vergeet men de duizen
den gesneuvelden aan het oostelijk 
front, waar de zuiversten be
hoorden) en uitermate geslaagde 
repressie. De minder overtuigden, 
geslagen, spoelden weg gedurende 
de jongste jaren naar de kleurpar-
tijen, hoofdzakelijk maar niet uit
sluitend naar de C.V.P. Slechts de 
geestelijk niet geknakte principié-
len bleven ons trouw, al konden zij 
vaak uiteraard van hun toestand 
niet veel hulp bieden. 

3. De jongeren moesten de Vlaams 
nationale idee herdenken -en in 
deze tijd plaatsen. Op het prak
tisch politiek plan dienden zij en 
dienen zij nog leergeld te betalen. 
Dat is een sociologische wet waar
aan niet te ontsnappen valt. De 
jongste verkiezingskampanje, met 
een schrijnend gebrek aan midde
len, tegen een klerikale vloedgolf 
op gevoerd, heeft hen heel wat er
varing rijker gemaakt en innerlijk 
gestaald. 
ToevaHigheden of Incidepten kun

nen de opmars van een jonge groep 
in een doelbewuste, geestelijk ver
antwoorde richting ,enk§J,vertragen 

maar niet blijvend verhinderen. 
Na de aderlating van oorlog en re

pressie kwam er een nieuwe groep. 
Zij kwam in de meest ongunstige tijd 
(C.V.P. in oppositie met een school
kwestie), traditieleel een gunstige 
konjunktuur voer de Katolieke p.ar-
tij en een ongunstige voor de Vlaams 
nationale. De ongenietbare tussen
komst van Mons. De Smedt beteken
de verder een onoverkomelijke hin
derpaal bij de jongste verkiezingen, 
al sloeg ze niet in bij onze vaste kie
zers. 

Dit alles waren echter toevallisbe-
den die alleen in bepaalde omstan
digheden volle draagkracht kregen. 
De idee zelf blijft onaangetast. Zo
lang de verwaarlozing van Vlaande
ren de ogen uitsteekt zolang is er 
alleszins een vruchtbare bodem voor 
Vlaamse nationale partijpolitiek aan
wezig. 

In het licht hiervan moeten we de 
opwerping zien wat betreft onze 
zwakheid op het gebied van de t e -
roepsorganisaties. Het is een sekon-
daire faktor. Waar er jong politiek 
leven is op stevige grondslag, daar 
vindt men ook nieuwe wegen. Eer 
men de juiste taktiek vindt, duurt 
het een tijd. Dat is reeds een faktor 
van politieke rijpheid. Maar'juist in
zake beroepsorganisaties zijn er vast
stellingen die grote draagkracht heb
ben. En hier denken we minder aan 

(Doorlezen op blz. 2) 
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BERICHT VAN DE REDAKTIE 

In dit nummer van de Volksunie 
wordt een begin gsmaakt met arti
kels van nieuwe medewerkers. Een 
twaalftal van de beste pennen in 
Vlaanderen hebben ons inderdaad 
hun geregelde medewerking toege
zegd (jonge geleerden, journalisten, 
schrijvers) zodat onze vaste redak-
ti» zich kan beperken tot enkele lei
dende politieke artikels. 

Ook in de opmaak van het blad zul
len enkele verbeteringen doorgevoerd 
worden. In dit nummer wordt en 
met het een en met ander een aan
vang gemaakt. 

boe nu 
DE OGEN OPEN 

De samenstelling van de nieuwe 
regering is beschamend en vernede
rend voor Vlaanderen. Zelfs de ganse 
Vlaamse C.V.P.-pers geeft dat toe. 
Vijftien op de negentien ministers 
zijn franstalig — voornamelijk 
of uitsluitend —. De voornaamste 
ministeries zijn in Waalse handen. 
Nooit sinds 23 jaar waren zulke ra
biate anti-vlamingen in een ministe-
lie aanwezig. 

Het Vlaamse \'olk ia esns te meer 
bedrogen. Het zal nu wel bewezen 
zijn. dat de sterkste partij van het 
land, die haar effectieven voor 70 % 
uit Vlaanderen haalt, niet in staat 
ii, in de Belgische unitaire staat de 
talrijke Vlaamse problemen een op
lossing te geven. Zij heeft moeten 
kapituleren voor de eisen van de an-
li-vlaamse liberale partij en voor 
liaar eigen Waalse vleugel, omdat zij 
het niet aandierf te streven naar de 
volstrekte meerderheid door Kamer
ontbinding. Zij offert eens te meer 
de Vlaamse rechtseisen op, omdat zij 
alleen de regeringsverantwoordelijk-
beden niel durft er ook niet kan 
dragen. 

Wel is zij ei ia geklaagd, eca ver-
eclijk te treffen op schoolgebied door 
dat ook de linkse partijen er baat bij 
hadden, het wapen van de .school
strijd uit haar handen te nemen. 

MAAR TEGEN WELKE PRIJS? Noch 
min noch meer, al de rechtmatige 
Vlaamse eisen. Industrialisatie 

Kultuurautonomie, afbakening taal
grens en Brusselse agglomeratie, op
lossing van het repressievraagstuk, al 
kiespropagandapunten van de C.V.P. 
in het Vlaamse landsgedeelte. Wat 
zal daarvan terecht komen met zulke 
anli-vlaamse regeringsmeerderheid ? 

Het besluit ligt dan ook voor de 
hand. De strijd om Vlaanderen's 
zelfstandigheid dient verbetener dan 
ooit aangevat. 

Alleen met een eigea Vlaams be
stuur kunnen v/ij alle Vlaamse pro
blemen oplossen, en iedereen zal wel 
toegeven dat een volk over AL zijn 
rechten en middelen om te leven 
moet kunnen beschikken om een 
waarachtig Volk te zijn. 

Als wij dat WILLEN zijn, blijft er 
maar één oplossing over : algemene 
mobilisatie van de Vlaams nationale 
krachten. 

Diegenen die gemeend hadden, be
trouwen te hebben en propaganda te 
maken voor «goede Vlamingen » in 
de unitaire partijen zullen nu v/el 
inzien, dat zij eens te meer bedrogen 
uitkomen. 

Daarom strijd op het politieke 
vlak. 

Strijd in al de volkslagen, op kul
tureel, economisch en sociaal ter
rein. 

Geen dilemma Vlaamse Volksbewe
ging of Vlaams nationale partij, maar 
beide, sterk uitgebouwd, elkaar steu
nend, om alzo in de kortst mogelijke 
tijd gans het Vlaamse Volk, tot poli
tiek inzicht, tot Vlaams bewustzijn te 
brengen en tot bereidheid om voDr 
zijn bestaan als volwaardig volk te 
strijden. 

Dr. Leo Wouters 
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Sludenlenleven 

HET VVS EN DE NIEUWE 
REGERING 

De Vereeniging der Vlaamse Stu
denten zond volgende brief aan de h. 
G. Eyskens, eerste-minister : 

« Mijnheer de Eerste-Minister, 
* Het Komitee van Leiding van de 

Vereniging der Vlaamse Studenten 
(VVS), vertegenwoordigend orgaan 
van de Nederlandssprekende studen
ten uit Antwerpen, Brussel, Gent en 
Leuven, te Brussel bijeengekomen, 
heeft de samenstelling van de nieu
we regering onderzocht. 

> Het Komitee van Leiding acht 
deze regering onaanvaardbaar voor 
de Vlamingen; zij telt negen Vlamm-
gen tegen tien Franstaligen, maar 
onder de negen Vlamingen zijn er 
drie ministers nl. de hh. Lilar, Mer-
chiers en Van Houtte, die al5 Frans-
sprekenden bekend staan. 

> De departementen van Buiten
landse Zaken en Buitelandse Handel 
vrorden door twee Franstaligen ge
leid, dit is ook het geval voor Open
baar Onderwijs en Kulturele Zaken, 
evenals voor Arbeid, Sociale Voor
zorg en Ekonomische Zaken. Aldus 
worden de vertegenwoordiging en de 
kontakten met het buitenland, de 
uitbouw van een waarachtige kul-
tuurautonomie voor de Vlaamse en 
Waalse volksgemeenschappen, het 
vraagstuk der mobiele arbeiders, het 
kolenvraagstuk en de regionale eko-
nomie uitsluitend aan Franstaligen 
toevertrouwd. » 

PiipTESTTELEGRAMMEN VAN HET 

KVHV-LEUVEN 
Het Katoiiek Vlaams Hoogstuden-

tert Verbond Leuven zond volgend 
telegram aan oerste-minister Eys
kens. 

«̂  Vlaamse t..aüCxiten ontgoocheld 
samenstelling regering, Lilar, Mer-
chiers, Van Houtte, Meyers, Van 
Audenhove geografische Vlamingen. 
Buitenlandse betrekkingen, oplossing 
repressie, kultuurautonomie, struk-
türelé werkloosheid en arbeidsmobi-

c V p vlaamse partij 

Wanneer we een vluchtige en verre 
van volledige statistiek opmaken 
van de C.V.P.-gemeenteraadsverkie-
zingstrijd blijkt eens te meer welk 
stevig schild voor de verworven 
voorrechten van de franstaligen en 
welk flink zwaard voor het verwer
ven van verdere veroveringen in 
Vlaanderen deze partij is. In de 
Brusselse agglomeratie praktisch 
overal waar zij in het schepen-
koUege zitting hebben werden de ver-
kiezingsbrieven in het Frans ge
adresseerd verstuurd ook naar de 
houders van Vlaamse identiteits
kaarten. In de Brusselse rand
gemeenten — we zullen slechts 
Kraainem en Wezembeek - Oppem 
noemen — waar zij de baas zijn 
tweetalige verkiezingsbrieven, tegen 
de taalwet in ' Te Leuven en te 

moens de lf^J4^ 

iteit aan Walen toevertrouwd.,';^;,; 
^§-;teeen v e t t W e n ^ ^ ^ , d e i ^ J ^ ^ 

« Maken 
publieke opinre »; •u<:>.-^^iiu. '^.A \ j 

Aan de h. Leïèvre, voörzïtler van 
de CV.P. werd volgend tèlegratn ge
stuurd : n;iv.-':^^'i^ • 

'Ji!'Toegevingen aa'n liberalen ten 
nadele van Vlamingen. Samenstelling 
regering met vijf geografische Vla
mingen, Lilar, Merehiers, Van Hout
te, Meyers, Van Audenhove, daarbij 
zes'walen en vier Brusselaars beant
woordt niet aan 60 t. h. Vlamingen 
in België. 

<r'Unitaire partijvorm eens temeer 
onbevredigend. Eisen federatieve 
partijvorm ». 
iiiiHmiii,Miiii.iiiiiuiiiiimiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiniiiiiiiiii!iii'iiiiiii 

VEBOUDÊBD 
FM NIEUW 

(Vervolg van blz. 1) 
bet feit dat er nog heel wat spel is 
in zake middenstandsverenigineen, 
dan wel dat Boerenbond, A.C.V. en 
A B.V.V. reuzen zijn op lemen voeten. 
Wel kan men aanstippen dat schan
dalen van elke dag ophouden schan
dalen te zijn. Maar men zal, hoe ma
teloos kinderlijk en slaafs ze thans 
ook zijn, onze boeren de huidige 
levensomstandigheden niet blijven 
opdringen. Men kan de schandalig 
hoge' werkloosheid en mobiliteit in 
Vlaanderen niet blijvend verdoezelen 
in een tijd van streekekonomie, van 
stijgende voorlichting en van inter
nationale kontakten. In werkelijk
heid zijn zowel Boerenbond als A.C.V. 
en A.B.V.V. verstarde organisaties, 
ker niet die almachtige vijanden 
waarvoor ze door wankelmoedigen en 
kortzichtigen gehouden worden. 

Blijven zij sterk te duchten tegen
standers, zij zijn over hun hoogte
punt heen en hun ontbindingsproces 
is begonnen. 

Ons volksnationalisme is dat van 
een jonge en nieuwe generatie, dat 
de moeihjkheden klaar in de ogen 
durft zien maar dat in zichzelf het 
geloof en de bezieling vindt om de 
hinderpalen aan te durven en op te 
ruimen. In die geest beginnen we 
thans ons nieuw offensief. 

WIM JORISSEN 

amnestie in spanje 1 

Landen in volle Vlaams gebied een 
tweetalige verkiezingspropaganda. 
Men kan de komedie te Leuven nog 
het best meten. Volop tweetalige 
verkiezingspropaganda en daarna de 
leeuwenvlag op het stadhuis. Na
tuurlijk dat dit dient verklaard aan 
de franstaligen. Het zal weer « een 
folkloristische vlag worden die men 
nu eenmaal dient uit te steken om 
de flaminganten aan het zoet lijntje 
te houden. Ze hebben die kinderlijke 
genoegdoening liever dan de macht ?> 
Er zal begrijpend geglimlacht wor
den om zoveel onnozelheid bij de 
Vlaamsgezinde en de macht zal in 
handen blijven van de franstaligen 
CV.P. : schild en zwaard voor Vlaan
deren ! 4 

f " ^ - ^ ïtn'M 

i ' Ixx Spanje heeft de iiegering beskJ-Ji 
ten naar aanleiding van - het over
lijden van paus Piiisi XII en de ver-" 
kiezing van de nieuwe psEüs amnes-^I 
tie te verlenen. ' - ' '̂ 

Het was inderdaad de overleden 
paus die ter gelegenheid van het 
heilig jaar in 1949 de kristeljke 
staatslieden smeekte om amnestie 
te verlenen voor alle feiten tijdens 
de oorlogsjaren gepleegd. 

De knstehjke staatslieden van de 
C.V.P., waarvoor men op straf van 
zonde moet kiezen, hebben nooit 
gehoor verleend aan de oproep van 
de paus. 

Ook nu weer hebben zij de gele
genheid laten voorbijgaan om een 
gebaar te stellen. 

In welk land leven wij ? Het meest 
haatdragende en onknstelijke van 
gans Europa ? 

Omwille van zijn grote verdien
sten werd Moens de Femig tot graaf 
bevorderd op voorstel van de C.V.P.-
regering. Of onder dez:e verdiensten 
ook gerekend worden de miskenning 
en de benadeling der Vlamingen is 
ons niet bekend. 

Naar we vernamen uit goed inge
lichte bron zou het jeugdcomitê 
voor de Wereldtentoonstelling een 
telegram met gelukwensen gestuurd 
hebben aan de nieuwe graaf en een 
bedankingstelegram aan de CV.P. 
omwille van dit prachtig gebaar dat 
door het jeugdcomitê zeer op prijs 
gesteld wordt! 

de ceuleneir bekommerd 

Een wonder voltrekt zich. De so-
ciaUstische < Volksgazet > bekom
mert zich (zij zit thans in de oppo
sitie !) om de Vlaamse belangen ! In 
het hoofdartikel « Koel onthaal -» van 
8 dezer lezen we over het regerings
program : « De inhoud kan anti
socialistisch zijn, maar hij kan on
mogelijk sociaal vooruitstrevend zijn. 

Hij kan nog anti-socialistisch zijn, 
maar onmogelijk pro-Vlaams. Hij is 
wit en zwart. Water en vuur. Welke 
konstruktieve politiek kunnen de 
hervormers er van verwachten ? 
Welke waarborgen zullen de Vlamin
gen verwerven ? » 

Als we daarbij nog vernemen dat 
wanneer de Walen op de algemene 
raad van de B.S.P. een motie indien
den over de Borinage, dat de Gentse 
socialist De Ceuleneir rechtveerde en 
eiste dat ook iets over de Vlaamse 
tekstielnij verheid zou vermeld wor
den, begrijpen wij niets meer van de
ze bekering. Alleen waarschuwen we 
de CV.P. kranjt « De Standaard ». Pas 
op, gij staat niet alleen meer met 
Uw komedie. De « Volksga^ejt > wordt 
een zware kqnkurrent! 

. • ,1 • 

Wijzi jn van de C.V.P.-"k'raht'^<"De 
Standaard » veel gewoon en we be
grijpen dat tal van onze aanhangers 
ze tegen geen prijs nog in huis wil
len en nog liever « Het Laatste 
Nieuws s> kopen, hoe kleurloos ze ook 
is. De zaak Van Hemelrijck is echter 
te kostbaar om ze niet te vermelden. 

We weten dat zijn enig kind, zijn 
dochter, aan de balie te Brussel bij 
de franstalige advokaten gerang
schikt stond. We herinneren ons 
vooral echter de heftige aanval van 
« De Standaard ?• op hem toen hij 
zich in de senaat uitsprak tegen ne-
derlandstalig hoger onderwijs in 
Kongo. Hij mocht toen, volgens deze 
krant, niet meer kandidaat zijn op 
een Vlaamse P.VP.-lijst. 

korf geheugen 

goed werk 

Tegen alle voorspellingen is Meyers 
toch minister gebleven. Het feit dat 
Limburg voorbij gegaan werd bij de 
streekplanning van nieuwe indus
trieën en de heftige beroering die los
kwam bij de voor Limburg nadelige 
regeling op onderwijsgebied en tegen 
het feit van het prijsgeven van dit 
ministerie dwongen tot een plato
nische toegeving voor Limburg. Grote 
keuze in ministrabelen is er daar niet 
daar men er onmiddellijk valt in de 
kategorie van de Duponts. Een eer
ste resultaat heeft de aanwezigheid 
van Meyers in de regering echter 
reeds bereikt. Samen met de liberaal 
Vreven, eveneens uit de Haspengouw-
se fruitstreek, hebben ze eerstè-mi-
nister Eyskens zo ver gekregen dat 
hij met als voorbeeld de jaarlijkse 
toelage van 500 miljoen aan de kool-
mijnen, voor dit jaar dan toch 50 mil
joen zal ter beschikking stellen aan 
het fruitbedrijf om de prijzen enigs
zins op peil te houden. Wij kunnen 
ons over dit resultaat slechts verheu
gen. Het werd ten andere tïjB. dat 
zowel Meyers als Vreven iets voor hun 
kiezers zouden doen. De fruiïkwekers 
moeten niet altijd aan hun lot over-

* , , (? . 

op één « grote partij » die de moge
lijkheid bezit om de volstrekte meer
derheid te veroveren. 

Het klinkt als galgenhumor 1 
Over diezelfde volstrekte meerder

heid schreef de CV.P.-senator Ley-
nen de dag voordien in « Het Belang 
van Limburg » : ons partijbelang lag 
in het provokeren van een ontbin
ding, het veroveren van de absolute 
meerderheid en het vormen van een 
homogene regering. We konden dit 
met zekerheid bereiken ». 

Dat we verder niets van een 
Vlaamse partij te verwachten heb
ben zal het Vlaamse Vlaanderen zien. 
Wij nemen de leiding van de Vlaam
se oppositie. Want zoals « De Stan
daard » laat verstaan kunnen we van 
de éne grote christelijke partij « al
les » verwachten. 

Inderdaad we hebben dit « alles » 
gekregen. Vier min of meer Vlaamse 
ministers op een totaal van 19. En 
dan zouden we er Van Hemelrijck of 
Van Audenhove nog moeten bij reke
nen ! Anders schieten alleen over De 
Vleeschauwer (sinds hij baron is ook 
al sterk ontvlaamst !), P. W. Segers, 
die Meisbroek liet verfransen tegen 
de taalwet in omdat La Libre Belgi-
que dit zo wilde, en Eyskens. 

Wij vrezen er sterk voor dat thans 
niemand met een sprankeitje ver
stand « De Standaard > nog zal 
slikken. 

Dit doet ons met bitterheid terug
denken aan de houding van onze 
bisschoppen die niet roerden toen 
verdienstelijke Vlaamse priesters 
aangehouden, opgesloten en veroor
deeld werden wegens « hulp aan In-
civieken ». 

Wij denken met ontroering terug 
aan Z. E. H. Spitz zaliger, die men 
in de gevangenis heeft laten ster
ven; aan Z. E. H. Jan Bernaerts, 
wiens gezondheid in de gevangenis 
geknakt werd; aan Z. E. Pater Ver-
vinckt; Z. E. P. Delaere; enz... De 
misdaad die zij bedreven hadden 
was te luisteren naar hun hart als 
priesters en hulp te bieden aan 
noodlijdende, vervolgde medemensen. 

^ïï^^ 

hu(p aan incivieken 

Er is in de pers nogal wat aan
dacht besteed aan het geval der 
Franse priesters die vervolgd wor-. 
den wegens hulp aan Algerijnse na
tionalisten die « ondergedoken '» 
waren. <' - ^ • 
' Het 'Is daarbij een aangename 

verrassing geweest te vernemen d a t 
hun bissch(^ openlijk hun verdedi
ging opgenomen heeft. 

konsekwente standaard 

Op 6 september verscheen op blz. 
2 de oproep van de Vlaamse Volks
beweging om het Frans paviljoen en 
al wat daar rond draait te boikot-
ten. Maar steller van dat stukje be
sloot ook met het verzoek dat de 
Vlaamse pers het voorbeeld zou ge
ven door geen enkele melding meer 
te maken van feestelijkheden of 
voordrachten allerhande, welke in 
dat paviljoen doorgaan of door de 
Fransen op touw gezet worden. 

En wat was nu het antwoord van 
de « Vlaamse » bladen van de Stan-
daard-Nieuwsblad-trust ? We kontro-
leerden een twaalftal achtereenvol
gende nummers van die bladen In de 
gezamenlijke rubriek « Vandaag en 
morgen op de Expo 3> vonden we pu
bliciteit voor het Frans paviljoen in 
volgende nummers van september : 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 
23 enzovoort... ! 

Met andere woorden, beste lezers : 
alle dagen, leest wel ALLE DAGEN, 
staat er in de Standaard reklame 
voor het paviljoen dat ons beledigt! 
Alle dagen beledigt de Standaard 
ons, meft, Aüe ^agen dokken wij on
ze twee frank, sd om ons door de 
Standaard verder, te laten beledigen. 

Trouwens, de lezers van de « Ga
zet van Antwerpen, Vlaanderen, Bra
bant en overal > zijn er niet beter 
aaa 'toe.j,i.; iasifj-i. 

Natuurlijk werd hij dat toch! 
Thans gaat er haast geen dag voor
bij of deze C.V.P.-krant steekt de 
loftrompet over hem. Op zaterdag 8 
dezer verscheen een grote foto van 
hem op de eerste bladzijde met een 
levensbeschrijving op de 2de pagina. 
Daaruit leren we dat Van Hemelrijck 
« een bevoegdheid » is op koloniaal 
gebied ! Kan het dwazer en kan men 
zijn lezers meer voor de gek houden? 
Van Hemelrijck mag echter vernemen 
dat hij ons niet in de luren zal leg
gen gelijk « De Standaard ». Als het 
moet zullen onze aanhangers in 
Kongo een scherpe agitatie voeren. 
En wij zullen ze niet in de steek la
ten, gelijk « De Standaard ». 

en nog krasser 

Voor de nodige humor zorgde de 
weer vaker opl^uikende Feiten- en 
Beschouwingenman in * De Stan
daard » van 4 november : Wij vrezen 
inderdaad dat het Vlaamse Vlaande
ren niets te verwachten heeft van 
een versnippering van krachten, dat 
we willens nillens aangewezen zijn 
gelaten worden.' ' '"" ' 

m enóen en S>i m<gep\^ 
Hebt gij ooit het harfverheffend 

schouwspel gezien van een soldaat die 
zich overgeeft aan het genot van 
kauwgom ? Onlangs zat ik in de trein 
rechtover zo iemand : zijn blik ging 
in doffe berusting naar de weiden 
waarlangs de trein reed. Hij zag de 
koeien herkauwen met iets van dwa
ze weemoed in hun ogen en hij kauw
de, juist zoals zij, de tanden over 
elkaar schuivend. Ik had de indruk 
dat beide soorten schepsels in broe
derlijkheid verbonden waren. 

Dat humanitair kultuurprodukt 
danken wij aan Amerika dat even
eens de coca-cola in ons maatschap
pelijk leven heeft gebracht en het 
peil van onze beschaving verhoogd. 
Maar Amerika zendt niet alleen 
kauwgom, coca-cola en Foster Dulles 
de wereld rond, het zendt ook, zoals 
Vlaanderen, zijn zonen uit. 

Zij hebben nu naar Duitsland de 
vader van Rock 'n Roll overgebracht, 
een soort van muzikale aardbeving. 
Er was rouw in Amerika toen hij zijn 
haar moest laten knippen om soldaat 
te worden. Hij b'ezit zes auto's van 
verschillende kleur, en verklaart van 
uit de hoogte dat hij graag klassieke 
muziek hoort omdat hij er zo gemak
kelijk bij inslaapt. Hij vertegenwoor
digt nu de muzikale kuituur van 
Amerika in de stad van Beethoven. 
Veel hinder zal deze er niet van heb
ben, want hij was doof. 

Maar nu hangen in Gent reusach
tige aanplakbrieven uit; HU KOMT. 
Ik hen HIJ niet want hij heet Bill 
Haley. Ik vraag aan een paar vrien
den wie deze Bill is. De ene zegt daï 
het waarschijnlijk zo iemand is ge
lijk Spaak waarvan niemand weet 
waarvoor hij betaald wordt. Een an
dere meende dat hij, iets te maken 
heeft met de konijnenpest die weer 
dreigt uit te breken nu Achiel van 
Acker bak-af is. Maar Amedee wist 

het. Hij is namelijk propagandist 
van de CV.P. en is als dusdanig op 
de hoogte van wat er in de onder
wereld gebeurt. « Die Bill, zegde Ame
dee, is een Amerikaans kultuurpro
dukt dat, door de kracht van zijn mu
ziek, een hele schouwburg in Berlijn 
heeft doen afbreken Hij heeft een 
nieuwe metode. Zijn muzikanten 
doen niet meer alsof ze de vallende 
ziekte hadden, de conter-bas bij 
voorbeeld, ligt op zijn rug, met de 
benen omhoog, met zijn conter-bas 
omhoog, en dat moet een buiten
gewoon muzikaal genot geven. Zoda
nig dat de jeugdige toeschouwers de 
stoelen kapot slaan onder een gebrul 
waartegen het geluid van Kop van 
Eynde als kerkzang klinkt. En, ais 
er politie is die, zoals naar gewoonte, 
de orde komt storen, dan wordt die 
direkt naar het hospitaal gestuurd. 
Bill zelf had moeite om er levend uit 
te komen, want de geestdriftige 
jeugd, na een beetje over de conter-
bas getrappeld te hebben, trok zijn 
geruite Amerikaane jas aan stukken 
om een reükwie te hebben van deze 
god der muziek. » 

« En, besloot Amedee, als Bill en 
zijn conter-bas in de Gentse Winter-
velodroom komen, zullen er deze win
ter geen zes dagen gehouden wor
den. » 

Sommige hooggeplaatste personen 
die zich willen harden tegen rumoer 
hebben reeds hun medewerking toe
gezegd zoals o. m. de Prins de Ligne, 
Pétillon, enz. Het staat nog niet vast^ 
of Merehiers zal aanwezig zijn op de ^ 
feestelijkheid. Ik meen echter dat^ 
Bill en zijn conter-bas zouden van 
pas komen als deze senator, burge
meester, advokaat, minister en. 
franstaüg professor van de Vlaamse, 
Universiteit zijn verklaring over het 
likwideren van de repressie zal af
leggen. ^ ^ ' 



DE VOLKSUNIE - 15 NOVEMBER 1958 - Nr 88 

Groepsfolo van nieuwe regering 

zeips uoRm mei eoRBiSDiGD 
• Wanneer de regering Eyskens de 

. uitdrukking moet zijn van het mis
prijzen voor de Vlaamsgezinde die de 
C.V.P. aan het bewind bracht, dan is 
het opzet alleszins schitterend ge
slaagd. 

De regering bestaat inderdaad uit 6 
Walen, 4 Franstalige Brusselaars en 
9 Vlamingen. Van deze 9 Vlamingen 
Icunnen er slechts 3 als Vlaamsgezmd 
doorgaan en zijn er in het geheel 
hoogstens 4 waarvan in de huiskring 
Nederlands gesproken wordt. Vier 
Nederlandstalige ministers op negen
tien is mderdaad een fraai aantal ! 

Per provincie gezien is de indeling 
even schandalig. Brabant krij-gt 8 mi
nisters waarvan 5 Brusselaars tegen
over 11 voor de rest van het land. 
Antwerpen heeft er slechts 2, Oost-
'\''lcianderen eveneens slechts 2, Lim
burg 1 en West-Vlaanderen helemaal 
geen. (Voor Wallonië vinden we 3 
ministers uit Henegouwen, 2 uit Luik, 
1 uit Namen en geen uit Luksem-
fcurg.) De 4 Vlaamse provincies sa-
nien tellen 5 ministers, dus maar net 
zoveel als B'-i'^^ei plleen ! 

Oost-Vlaanderen .i . .sgenwoor-
digd door twee Centenaars, even 
verwoede franskiljons : de C.V.P.-er 
Van Houtte en do liberaal Merchiers. 
Beiden zullen slechts Nederlands 
spreken in gei al van uiterste nood 
Kennen we \ a n Houtte reeds om 
zijn flaters ris oud eerste-minister, 
Merchiers b^!ijkt het type van de op
portunist, zonder veel vooroordelen 
of beginselen. .̂ Jö»i3ö' üas-i» ;. 

Antwerpen heéfl"ï>.''W. Ségers en 
Lilar, waarvan de 'laatste in dezelfde 
groep thuishoort als Van Houtte en. 

-Merch!3rs. In zijn gezin zal men er 
evenmin aan denken; Nederlands te 
spreken. . . i - . . .• 

Di vertegenwoordiger van i/lmburg 
is^aan huis eveneens, f{[^ngs^rekend. 
Zijn vrouw kent zelfs bitter -weinig 
I ederlands en de kinderen spreken 
Frans onder elkaar. Hij is de man van 
de franstalige Limburgse bourgeoisie 
en van de kleine Hasseltse burgerij, 
die het betreurt onvoldoende Frans 
te kennen om aan dat aantrekkelijk 
spelletje mee te doen. 

In het arrondissement Leuven vin
den we de liberaal Van Audenhove, 
waarvan we niet juist weten of hij 
met z'jn vrouw, die een Engelse blijkt 
te zijn, Engels of Frans spreekt, maar 
Nederlands sch'jnt het niet te zijn. 
Hij is geen Vlaamsgezinde, hoewel 
ook geen uitgesproken franskiljon, al 
heeft hij veel van een dandy. 

Verder is er minister De Vleeschou-
wer, verkozen te Leuven en woonach
tig te Brussel, waarvan we veronder
stellen de huistaal nog het Neder
lands is. 

De gezinskring van eerste-minister 
Eyskens is Nederlands. Afgezien van 
het feit dat hij nog de bekwaamste 
C-V.P.-politieker is, is hij eveneens de 
p-edroomde Vlaming om als eerste-

• "'''ter aan het hoofd van een prak

tisch volledig franstalige regering de 
schijn te redden en als zodanig eer
ste-minister Van Acker, die als vlag 
diende tot dekking van een haast 
eendere lading, op te volgen. Eyskens 
was de grote vriend van onze be
treurde Vlaams nationale Prof. Pinx-
ten en een van de ondertekenaars 
van het federalistisch beginsel
akkoord V.N.V.-K.V.V. in 1936. Zijn 
medeondertekenaar van toen, Dr. 
Elias, zit thans nog steeds in de ge
vangenis. Twee uitersten. Eyskens is 
Vlaamsgezind maar zal niets door
voeren waaraan risiko's verbonden 
zijn. In de eerste plaats in de rege
ring te komen is het doel van deze 
gentleman. Een vechter voor hervor
mingen op Vlaams gebied is hij ech
ter niet, al zou hij ze wel graag .door
voeren zo de Vlamingen zich politiek 
sterk genoeg zouden organiseren in 
de Volksunie om hem onder druk te 
zetten. Het is de man die de politiek 
uitsluitend ziet als de kunst van de 
mogelijkheden en niet ook als de 
kunst om de mogelijkheden te schep
pen. 

Voor Brussel krijgen we in de eer
ste plaats Van Hemelrijck. Hij is een 
Vlaams gekozene op de Brusselse se
naatslijst van de C.V.P. Wij kennen 
zijn huistaal niet. Wel weten we dat 
zijn dochter, enig kind, enkele jaren 
teiug. voor haar huwelijk, aan de 
Brusselse balie ingeschreven stond op 
ós lijst van de Franstalige advokaten 
en niet op die van de Nederlands
talige. Vorig jaar kantte zij zich in 
een beruchte tussenkomst in de se
naat tegen een Nederlandstalige af
deling aan de Kongolese universiteit. 

De Standaard schreef toen dat hij 
bij de volgende verkiezing (1 juni 
1958) in geen geval nog bij de Vlaam
se kandidaten op de Brusselse C.V.P.-
lijst mocht gerangschikt worden. 
- Bij- de verkiezingen was De Stan
daard dit natuurlijk vergeten en de 
man wordt thans op de koop toe nog 
•minister voor koloniën ! Vroeg men 
daar immers geen Vlaming als minis
ter ? 

vens de benjamin van "de regering, 
krijgt ekonomlsche zaken. Deze kan
didaat te Verviers leeft helemaal 
vreemd van de Waalse mentaliteit. 
Hij gedraagt zich als een franstalig 
Brusselaar. Dat Is dan ook waar
schijnlijk medeoorzaak dat de Waal
se liberalen voorbehoud maken voor 
deze regering. Slechts één Waals
voelende bij de liberalen en dat ter
wijl wij Van Audenhove als Vlaams-
voelen(i zouden dienen Ie betitelen 
om een tegenwicht te vinden. De li
berale ministers zijn de ware Belgen: 
franssprekend en los van een Waalse 
of Vlaamse voedingsbodem. 

De koning troont 
maar regeert niet 

Verder is Brussel vertegenwoordigd 
door het hakmes Moureaux, incivie-
ken jager en Vlamingen vreter. De an
dere Brusselaars zijn Typische « Stre
ber », mannen 'ie willen schitteren 
in de Brusselse salons, mannen van 
de jeugdige en schitterende loopbaan: 
Gilson en Van den Boeynant voor de 
C.V.P., Van Offelen voor de liberalen. 
De mode in de Brusselse salons ver
andert nogal eens graag. De salons 
kregen hun nieuwe politieke manne
quins. Zoals altijd kreeg Brusel zijn 
zin. 

Bij de Waalse liberale ministers 
heeft de landjonker-hereboer Lefèb-
vre, oud-minister voor landbouw, 
thans binnenlandse zaken gekregen 
en Van der Schueren, de niet-herko-
zen schoonzoon van papa Devèze, te-

Henegouwen kreeg naast Lefèbvre 
ook Wigny en Behogne als ministers. 
Deze laatste, een echt primair, was 
het die een Vlaams kabinetsattaché 
buitenwierp omdat hij aanwezig was 
op een vergadering van het Algemeen 
Vlaams Oudstudenten Verbond. Na
men kreeg Servais en Luik Harmei, 
en deze laatste nog wel voor kulturele 
aangelegenheden ! Nu onderwijs ook 
in handen is van een fanatieke Brus
selse Vlamingenvreter staat de Ne
derlandse kuituur er goed voor. 

Ten slotte is dit ministerie typisch 
Belgisch. Er zetelen vijf Waalsvoe
lenden in, vier min of meer Vlaams
voelenden en tien typische Belgen, 
die noch Vlaams noch Waals voelen, 
maar Frans. Het zijn verfranste Vla
mingen en Brusselaars. Zij maken 
ongeveer 12 % uit van de bevolking 
in dit land, maar ze hebben voor 
meer dan 50 % in de pap te brokke
len. 

Ons verwondert deze regering ech
ter niet. Wij voelden ze.komen toen 
we de verkiezingsuitslagen van 1 juni 
kenden. De Vlaamsgezinden hadden 
zich eens te meer laten bedriegen 
door de Vlaamsgetinte — in Vlaan
deren ! — C.V.P.-propaganda. De 
Volksunie bleef ter plaatse, dus is er 
geen Vlaamse stroming in Vlaande
ren, beweren de anti-Vlaamse krin
gen, en ze dringen een nieuwe — de 
zoveelste anti-Vlaam.3e — regering 
op. Niemand kan ons tegenspreken 
wanneer we vaststellen dat deze trap 
onder de broek van de 60 % Vlaamse 
lummels die dit land bevolken gro
tendeels de vrucht is van het werk 
van de ruggegraatloosheid van de 
C.V.P. Vlaamsgezinden en van de ty
pische Standaard politiek. Het protest 
van deze laatste C.V.P.-krant kan 
dus slechts onze maag doen omke
ren. Haar mannen hebben het ge
wonnen. Dat ze de moed heeft hun 
werk te verdedigen. 

Wij zullen deze regering scherp be
vechten. Wij hopen dat velen van de 
Vlaamsgezinden die op 1 juni faalden 
en C.V.P. kozen hun bedriegers zullen 
laten schieten en opnieuw de zijde 
van Vlaanderen zullen kiezen, in en 
met de Volksunie. 

In de Jongste tijd zijn talrijke te
kens te zien geweest die er op wij
zen dat bedenkelijke raadgevers de 
dynastie willen stuwen in een rich
ting die haar niet paste. 

We zijn nog maar pas aan een ge
vaarlijke krisis van het Vorsten
huis ontsnapt waarvan de houding 
van Leopold i n voor, tijdens en na 
de oorlog de inzet was. Het Vlaamse 
moeilijkste omstandigheden, 
volk is loyaal de vorst ter hulp ge
sneld die het voor zijn land had op
genomen, en zijn ongeluk heeft ge
deeld en zijn leed gemilderd in de 

Deze persoonlijke loyauteit mag 
de institutionele betekenis en rol van 
de vorst en het vorstenhuis niet 
doen voorbij zien. De Vorst troont, 
hij heerst en deze representatieve 
functie daalt neer over het ganse 
vorstenhuis. Maar hij regeert niet, 
hij bepaalt de politiek van het land 
niet, kiest niet individueel zijn mi
nisters en nog minder laat het 
vorstenhuis zich inschakelen in 
administratieve taken of in parasta-
tale diensten. 

Geruchten hebben de ronde ge
daan dat de raadgevers van het hof 
de koning hebben doen tussen
komen tegen zekere projekten van 
kulturele autonomie o. m. betref
fende de ontdubbeling van kulturele 
besturen op het einde van het be
wind van Collard aan openbaar on
derwijs, dit zeer in tegenstelling met 
een uitdrukkelijke beklemtoning 
van kulturele autonomie tijdens de 
viering van de vernederlandsing der 
Rijksuniversiteit te Gent (dit gedekt 
door de regering). 

Vroeger reeds heeft de stichting 

Pro-Africa al heel wat stof doen op
waaien. De aanstelling van koning 
Leopold gelast met een dienst "an 
onderzoek op gebied van kernenergie 
gaat dezelfde richting uit, hoewel 
minder besproken. 

De vraag luidt of het wenselijk Is 
dat de leden van het vorstenhuis 
door de regering en onder verant
woordelijkheid van de regering met' 
uitvoerende taken worden gelast. t>e 
vorst is toch bij essentie het hoofd 
van de uitvoerende macht en het 
ganse vorstenhuis deelt daarin. De 
huidige . handelwijze kan mettertijd 
tot nieuwe verwikkelingen leiden, 
en stelt ze bloot aan kritiek. 

Berichten waarvan we hopen dat 
ze ontbloot zijn van elke grond, 
stellen thans de kandidatuur van 
Prins Albert voorop om voorzitter te 
worden van het Rood Kruis. 

Èr zijn ook stemmen die beweren 
dat de kandidatuur van prins de Li-
gne door de kringen van het hof 
zou zijn voorgedragen en ook de 
huidige minister van overzeese ge
bieden allias Petillon door dezelfde 
zou zijn opgedrongen en dat deze 
sterk door dit voorrecht een per
soonlijke politiek voerde en Iaat er 
bij voegen — ook zijn antivlaama 
bewind boven alle krifiek verheven 
achtte. 

Laat ons hopen dat de raadgevers 
op het hof in de toekomst zich meer 
mochten bezinnen alvorens de dy
nastie verder op die weg te stuwen. 
De koning troont maar "regeert niet. 

Dit is een der grondbeginselen van 
de parlementaire demokratie. 

D.C, 

Honden buiten 

HASPENGOUWER. 

•̂ ''oor niemand twijfel meer 
Sommige van onze vrienden, waar

van we de dwaling met konden ver
hinderen, probeerden ons voor de 
verkiezingen wijs te maken dat de 
C.V.P. na een zege eindelijk ernst 
zou maken met de oplossing van het 
Vlaams vraagstuk. Na de verkiezingen 
waren er anderen die het ons zou
den bewijzen dat zij dit via de C.V.P. 
konden bewerken m.et niet-partij-
politiek« pressure-groups. Wij hopen 
dat ze thans nu hun begoochelingen 
stuk gespat zijn de moed zullen heb
ben eindehjk realist te worden en 
zonder aarzehng de Vlaams nationale 
pir t i j zullen steunen. De geschiede
nis is een geduchte leermeester. 

Wanneer we er In lezen van 1830 

af tot nu leren we eruit dat de kleur-
partijen altijd de argeloze flamin
ganten misbruikten om uit de oppo
sitie te geraken, maar dat eenmaal 
in de regering, de traditioneel Vlaams 
vijandige machten (kapitaal, hof, 
loge, hogere klerus) hen onder de 
knoet hielden. V/ij twijfelden er nie" 
aan dat ook in 1958 hetzelfde spel
letje zich zou afspelen, al hadden wij 
gedacht dat men toch wat meer de 
schijn zou redden. Dat de nieuwe 
regering zo brutaal- anti-Vlaams zou 
zijn is echter de logische straf voor 
het falen van enkele honderdduizen
den Vlaamsgezinden die de Volksunie 
hun stem weigerden. Zonder hen zijn 
wij m.achteocs, maar men zal ons niet 

kunnen verwijten dat we niet al on
ze krachten ingespannen hebben om 
hen te winnen. Wat hebben we ons 
afgesloofd. Zij hebben echter diege
nen geloofd die ons thans een rege
ring schenken die onder Vlaams oog
punt nog slechter is als die van Van 
Acker. Daar zaten ten minste nog 
een Fayat en een Spinoy in, die 
stand hielden tegen de kritiek van 
de Franstaligen. Thans alleen een 
Segers, die in de zaak Meisbroek de 
Libre Belgique niet aandurfde en 
eerste-minister Eyskens, die zijn 
Vlaamse overtuiging zo ver op zak 
stak dat hij zulke anti-Vlaam-se re- , 
gering wil voorzitten ! 

Men zou eraan denken In Hene
gouwen een paar mijnen te sluiten, 
die aan ons allen belastingbetalers 
reeds verscheidene miljarden gekost 
hebben. Zij zijn nog niet gesloten 
maar men zou ze sluiten. Reeds zijn 
er komitees gesticht met vertegen
woordigers zowel van de C.V.P. als 
van de liberalen en van de socialis
ten om die sluiting te beletten. Wij 
herhalen het die mijnen hebben aan 
ons allen reeds miljarden gekost ! 

De laatste jaren sloten verschei
dene tekstielfabrieken in Oost-Vlaan
deren. Sinds de laatste parlements
verkiezingen hebben we de sluiting 
van fabrieken te Brugge beleefd, 
hoorden we dat de Chryslerfabrieken 
van uit Antwerpen geleidelijk naar 
Nederland verhuizen, vernamen we de 
sluiting van een fabriek van tekstiel-
machines te Nerem-Tongeren en de 
teloorgang van een belangrijke siga
renfabriek te St Truiden. Het ging en 
gaat hem hier om duizenden arbei
ders. 

De sindikaten en de politiekers van 
de kleurpartijen zwijgen als vermoord 
of spreken over.,, industrialisatie. 
Ondertussen kondigen de Walen een 
mars op Brussel aan, omdat twee 
mijnen zouden gesloten worden waar
in hoogstens een 300 Walen werken 
(die trouwens onmiddellijk in mijnen 
in de buurt ander werk zouden krij
gen! ) . Straks zal ook de bisschop 
van Doornik de stem nog verheffen. 
Onze Vlaamse bisschoppen doen dat 
ook wel eens maar dan om tegen alle 
kerkehjke voorschriften en Pauselijke 
onderrichtingen in een christelijke 
partij als de Volksunie af te keuren. 

In afwachting hebben de Waalse 
heren in de Borinage die sinds 1945 
reeds voor meer dan 40 miljard uit 
de staatskas geplunderd hebben er 
wat anders op gevonden. Terwfjl de 
vreemde arbeiders rustig verder kun
nen werken belet men de Vlaamse 
arbeiders zoveel mogelijk nog op het 
werk te komen door hun busdiensten 
uit te schakelen. 

De honden moeten bu!*Sh ! En geen 
protest vanwege de Vlaamse sindi
katen of politiekers ! De sindikalis-
ten zijn maar goed om steeds grotere 
bedragen van onze arbeiders te In
nen. Werklozen en mobielen worden 
echter feestelijk in de steek gelaten. 

Voor de verkiezingen hadden die 
heren nochtans grote plannen, die 
ze van ons afgeschreven hadden. 
Waarom worden die niet uitgevoerd? 
Waarom worden onze koelies in Wal
lonië schandelijk in de steek g e i 
ten ? Omdat de Volksuniegedachte 
bij hen nog niet diep genoeg door
gedrongen I s ? , G r i j p t deze kerels, 
vetgemest met de bijdragen van onze 
werklieden, dan geen verontwaardi
ging aan bij dergelijke voorvallen ? 

Aan de tientallen mobielen in He
negouwen en Luik..., van wie we we
ten dat ze met belangstelling ons blad 
lezen en onze gedachten onder hun 
makkers verbreiden, vragen we bier
bij dringend de gelegenheid aan te 
grijpen om bij hun kameraden de 
kleursindikaten in hun ware gedaan-? 
te te laten kennen. Het moet uit zijn 
met die ongehoorde schandalen. Ze 
onder krachtige druk zetten is het 
afdoend hulpmiddel. 

Word nu lid 
van de Volksunie 
20F. voor joor '59 

De vier Vlaamse provincies : Oost
en West-Vlaranderen, Antwerpen e» 
Limburg tellen gemiddeld 3 % Frans-
sprekenden. Deze vier provincies tel
len samen in de regering vijf minis
ters. Van deze vijf ministers zijn ex 
vier franstalig (Van Houtte; Mer
chiers; Lilar; Meyers) ! Alleen mi
nister Segers spreekt aan huis Neder
lands. 

1 •<> • 

ABONNEER NU 
OP DE VOLKSUNIE 
100 F. tot einde '59 
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Recht op antwoord 
In ons nummer 19 van 4 oktober 

jeval Wagemans. W^M. 
Het was de eerste maal"dat in ons 

3n nij had er ons toe verplicht do 
iiezingen en zijn aanvallen op de V 

In een brief gedateerd 26 okto 
verstuurd op 28 oktober, stuurt de h. 
Dat hij meer dan drie weken nodig h 
5al alleen hen verwonderen die zijn 
•cennen. Wij hebben geen bezwaar o 
een pass? ge die niets te maken heeft 
anzö le-8rs te brengen. 

LI)? ben naoit lid geweest van de 
C.V.P. en a fortiori nooit lid van 
de arrondissementsraad van de 
C.V.P. Wie dit beweert, liegt. 

2. r - ' a n g ik voorzitter was van het 
A-N.Z. heb ik mij principieel niet 
op het partijpolitieke vlak bewo
gen, zoals ook voorgeschreven was 
door het innerlijke reglement. 
Tussen haakjes : waarom mocht 
nooit vemeld worden dat ik de 
stichter en eerste voorzitter was 
van het A.N.Z. ? Dat ik het A.N.Z. 
heb gered toen de Dag van het 
Vlaamse lied v^erd ingericht ? Wie 
anders dan ik droeg toen de ver
antwoordelijkheid ? 

Het is dan ook een minderwaar
dige insinuatie te schrijven dat ik 
geen kandidaat was voor de Vlaam
se Concentratie in 1949. Ik voeg j 
hier truowens bij. Mier Van der | 
F'st, dat U in 1949 wel opgekomen 
zijt met Mter Van Dieren te Brus
sel, m-aar U zeer zorgvuldig gedis-
tancieerd hebt van de eigenlijke 
Vlaamse Concentratielijsten ! 

3. In 1952, nadat ik als eerste in het 
Vlaamse land, op een massale bij
eenkomst^ zijnde het Vlaams Na
tionaal Zangfeest in het Brussels 
Sportpaleis, als Voorzitter van het 
A.N.Z. officieel amnestie had ge-
eist, kwamen de voorzitter en de 
sekretaris van de Vlaamse Concen
tratie, Ir Donckerwolcke en C. Kel
ners mij verzoeken mijn kandida
tuur te stellen voor de gemeente-
raadsverk^ezingea te Antwerpen. 
Ik deed dit, hoewel ik daardoor 
mijn ontslag als voorzitter A.N.Z. 
moest geven, en werd verkozen. 
Tweede kandidaat, tevens mijn 
plaatsvervanger, was Dr Roossens. 
Van enige verplichting of verbin
tenis om later ontslag te geven, 
•was er geen spraak. Trouwens de 
algemene verkiezingen lagen toen 
nog veraf. En iedereen wist boven
dien dat Ir Donckerwolcke in ieder 

11. verscheen een artikel over het 

blad Wagemans aangevallen werd 
or zijn houding bij de gemeentever-
olksunie. 
ber, maar volgens de poststempel 

Wagemans een recht op antwoora. 
ad om te antwoorden op ons artikel 
dinamisme en werkkracht nog niet 
m dit schrijven — met weglating van 
met ons artikel — onder ogen van 

geval als eerste op de kamerlijst 
te Antwerpen wilde opkomen. Van 
mij was toen geen sprake. Wel heb 
ik herhaaldelijk, vanaf einde 1954, 
toen ik sinds april als volksverte-
ge awoordiger gekozen was, aan Dr 
Roossens het voorstel gedaan om 
hem in mijn plaats te laten in de 
gemeenteraad, maar toen had het 
geen belang meer voor hem. 

4. Aangaande de verkiezingen van 
1954 hebt U een potje geopend dat 
gij beter gedekt hadt gelaten. Gij 
insinueert dat er toen een heftige 
strijd was ontbrand tussen mij en 
Ir Donckerwolcke, strijd die in mijn 
voordeel werd beslecht. Zo simpel 
zou ik het maar niet voorstellen ! 
Gij schijnt te vergeten dat ik toen 
geen kandidaat zou zijn, zoals ik 
reeds had meegedeeld aan Ir Don
ckerwolcke, die door het bestuur 
der Vlaamse Concentratie als eer
ste kandidaat voor de kamer was 
aangeduid. En nu wil ik niet ver
klappen wat er allemaal is geschied 
te Antweroen, toen bepaalde per
sonen uit Brussel, Leuven en 
Mechelen naar Antwerpen zijn ge-
ko^'ien. Een goed verstaander heeft 
maar een half woord nodig, maar 
zonodig volgt weleens het ganse 
relaas. Ik zou b.v. erop kunnen 
wijzen hoe bepaalde personen aan 
Ir. Donckerwolcke, voorzitter der 
Vlaamse Concentratie, de welge
meende raad gaven dat een voor
zitter der partij beter niet in, het 
parlement zou zetelen, om zodoende 
beter boven alles en iedereen te 
kunnen staan. 

5, Het is zeer gemakkelijk kritiek te 
uiten over vermeende passiviteit. 
Des te gemakkelijker wanneer er
voor gezorgd wordt dat geen enkele 
— op één uitzondering na —̂  van 
mijn tussenkomsten in het parle
ment of gemeenteraad in het blad 
werd vermeld. En wanneer dan 
voor eenmaal met die traditie ge

broken wordf en geblokletterd 
wordt dat ik de minister ySxx P.T.T. 
heb aangevallen, dan moet de re-
daktiesekretaris horen van een 
antwerpse « figuur» : «wij doen 
zo ons best om hem te kelderen, en 
gij zet hem nog op de pi^terstaal». 
Zo mocht evenmin vermeld worden 
dat mijn huisgevel nog iri 1954 n\et 
pek werd besmeurd. 

6. Ik ben ten allen' tijde bereid de 
bloemenneerlegging te verdedigen. 
Natuurlijk zijn mijn vijanden 
daarop gesprongen, maar zij be
grijpen dan ook geen sikkepit van 
werkelijkheid. Wil een werkelijk 
Vlaams-nationalë partij gedijen 
dan moet dfé tegenstelling wit-
zwart de wereld uit, en dat bete
kent dat vroe2:ere tegenstrevers die 
het eerlijk hebben gemeend, ook 
eerlijk de handen in elkaar moe
ten kunnen leggen. 

7. Over kritiek gesproken in de goed
gezinde pers, zoals Pallieterke en 
Opstanding! Hebt ge al gelezen 
wat daarin verscheen over de gang
sterstreken m de zogenaamde 
Vlaams-nationale milieus te Ant
werpen ? 

Alles is zo relatief ! Ook de dua
liteit in het Pallieterken. Ik onder
streep thans alleen dat uw eigen 
propagandaleider Van der Paal, in 
een mededeling van het arrondis
sement Antwerpen, zopas wereld
kundig heeft gemaakt dat de 
hoofdredakteur van Opstsmding 
zitting had in een kommissie van 
advies die uiteindelijk Mter Van 
der Eist als kopman voor de Kamer 
te Antwerepn aanduidde ! Ja, be
paalde mensen zijn zo loslippig of 
klimmen zo graag in de pen ! 

8. Mijn terugtrekking bij de verkie
zingen van 1 juni 1958. 

Ik zal nu eens en voorgoed zeggen 
waardoor die veroorzaakt wê -d : 
de onnoembare smeerlapperren 
van bepaalde « vooraanstaanden » 
der Volksunie in het Antwerpse, en 
het besef dat door op te komen 
voor de Senaat een politieke fout 
gesteld werd. Gij begaat niet de 
vergissing het zogeheten intervieuw 
In Het Volk als zoetekoek te slik
ken. Maar gij bezondigt U wel aan 
geschiedenisvervalsing, wanneer gij 
spreekt van onderhandelingen met 
de C.V.P. 

9. Éénzelfde vervalöttg wórd^ "begaaii 
iih verband met! die onderzoeks-
kommissie. Wat hier gebeurd is — 
Het spijt mij dit te moeten verkla-
if'en — is een aanfluiting voor elk 
tegensprekelijk onderzoek. Op geen 
enkel ogenblik werden de stellin
gen tegenover elkaar gezet. Op 

geen enkel ogenlbik werden perso
nen tegensprekelijk gehoord. Geen 
enkele getuige werd zelfs maar 
waardig geacht om onderhoord te 
worden. Immers, dit alles zou te 
veel tijd vragen. De kommissie 
heeft alleen het volgende gedaan : 
zij ontving van mij een memoran
dum met bondig weergegeven al de 
smerigheden die over mij verteld 
waren; tijdens een vergadering 
der kommissieleden te Antwerpen 
was mijn tekst niet voorhanden, 
en daarom vroeg men mij een 
kopij te willen bezorgen. Dit deed 
ik en van deze gelegenheid werd 
gebruik gemaakt om een bondige 
uitleg te geven. Ik kreeg toen voor 
de eerste keer ook inzage van een 
brief die Van der Paal gestuurd 
had. Later werden mijn «vrien
den 9 afzonderlijk gehoord. Zon
der dat enige konfrontatie, noch 
van personen, noch van stelUngen 
had plaats gehad, werd een advies 
gegeven, steunende op een zin van 
mijn memorandum, zin die totaal 
uit zijn verband was gerukt. En dit 
advies steunt ook nog op dat zo
geheten intervieuw. 

Zulk een onderzoek is een kari
katuur ! En wanneer ik dan nog 
moest vaststellen dat zelfs niet de 
minste blaam wordt geuit tegen 
bepaalde zakenkantoorgebruiken 
en smeerlapperijen die over mij 
verkocht waren, dan heeft dat de 
deur dicht gedaan. Een partij die 
zoiets duldt, is niet waard ervoor 
te werken. 

10. Een volgende leugen wordt ver
kocht in verband met mijn beweer
de pogingen om een plaats te krij
gen op de C.V.P.-lijst. Gij moest 
beter weten en onder meer dat tot 
op het laatste ogenblik zowel van 
C.V.P.- als van Volksuniezijde alles 
in het werk werd gesteld om mijn 
zelfstandig optreden bij de ge
meenteverkiezingen te beletten. 
Maar ook het gedreig met brood
roof en modder heeft mij niet weer
houden. Het weerhoudt mij ook nu 
niet. Ik weet wel dat in het Ant 
werpse specialisten ter zake zitten, 
2oals nog onlangs bewezen werd 
door brieven aan redakteurs van 
Opstanding. Die krijgen echterwel 
loon naar werken. 

'H ie rmede is voor mij deze zaak ook 
afgedaan. Verdere polemiek zal 
eventueel elders worden gevoerd. U 
zult echter deze brief afdrukken in 
UW eerstvolgend nummer. 

Met Vlaamse groeten, 

H. Wagemans. 

Wal denkt 
men erover? 

Wie herinnert zich nog de artikels 
in «Het Volk» een paar maanden 
terug. De liberalen mochten in de 
legering komen, maar mochten niet 
meer dan vier ministeries krijgen. 
Nadien schreven alle C.V.P.-kranten 
dat er hoogstens 6 mochten zijn, een 
derde van het totaal. Als de regering 
uit de bus kwam waren er niet alleen 
7 liberale ministers, maar ook heü 
voorzitterschap van de Kamer kregen 
zij, een post die zeker zo belangrijk 
is als een ministerie. 

Eyskens vond dat er nog geen mi
nisteries genoeg waren en in plaats 
van 16 kwamen er 19. Dit is een te
gemoetkoming aan de christelijke 
middenstand, die waarschijnlijk 
graag meer belastingen betaalt. 

Kronacker, een franstalige, die het' 
Nederlands maar gebrekkig spreekt, 
wordt nu de kollega van Struye, voor
zitter van de senaat, eveneens frans-
sprekend. ^r^' 

De partijvoorzitters zijn Buset 
(eentalig Frans) voor de B.S.P., Des-
tenay (eentalig Frans) voor de libe
ralen en Lefèvre (aan huis frans-
sprekend) voor de C.V.P. 

De voorzitters van de Kamerfrak-
ties zijn du Bus de Warnaffe (eenta
lig Frans) voor de C.V.P., Bohy, (een
talig Frans) voor de B.S.P , Janssens 
(eentalig Frans) voor de liberalen. 

Voor de senaatfrakties zijn dit 
Rolin (franstalig) voor de B.S.P., 
Moureaux (franstalig) voor de libe
ralen (die thans moet vervangen 
worden) en Pierre De Smedt (frans
talig) voor de C.V.P. 

Betekenen de Vlamingen in kamer 
en senaat meer dan vulsel ? Het be
lang van onze medezeggenschap is 
schitterend ! 

£en wederwoord 
1. Wagemans zelf heeft op meerdere 

openbare vergaderingen tijdens de 
kiesstrijd van 1954 in het publiek 
verklaard : « Ik die uit de C.V.F. 
k^m weet uit eigen ervaring dat er 
in die partij niets te bereiken is 
voor Vlaanderen ». Wanneer loog 
hij toen of nu ? 
Dp on(fer^'^ adelaars namens de 
C.V.P. ver::_aarden aan onze on
derhandelaars dat zij Wagemans 
in de C.V.P. gekend hadden en 

dat zij er voor bedankten hem te
rug op te nemen. Deze uitlating 
wijst tevens op de pogingen van 
ï'fr. W9P;emans een plaats op de 
C.V.P.-lijst te krijgen. 

2. : i e t het konfhkt tussen het A.N.Z. 
en de Dag van het Vlaamse Lied 
heeft Wagemans niets te maken 
gehad. Het was toen Wagemans 
voorzitter was van het A.N.Z. dat 
de A.C.W.-ers er een rol speelden 
en het konf likt deed zich voor on
der zijn opvolger, Dr. jur. Valeer 
Portier, in 1953. 
In dit konflikt heeft hij geen rol 
gespeeld : hij heeft integendeel 
de A.C.W.-ers binnen gehaald in 
het A.N.Z. 

3. Waarom moest Wagemans aan 
Dr. Roosens voorstellen ontslag te 
nemen indien hij daartoe geen 
verbintenis aangegaan had ? Er 
zi '̂n meerdere getuifi:en dat deze 
voorwaarde wel gesteld werd en 
dat Wagemans geweigerd heeft ze 
na te leven. Toen hij lang nadien 
dan toch voorjtelde aan Dr. Roo
sens ontslag te nemen was deze 
zo verontwaardigd over de hou
ding van Wagemans in deze aan
gelegenheid dat hij weieerde nog 
OD dit voorstel in te gaan. 

4. ^ e talrijke personen die in 1954 
de tweestrijd Wagemans-Doncker-

wolke meegemaakt hebben zullen 
wel stom verbaasd zijn thans te 
vernemen dat Wagemans toen 
akkoord was om de eerste plaats 
aan Ir. Donckerwolke toe te ken
nen en dat hij eigenlijk verplicht 
geweest is door hen, tegen zijn 
zin, deze eerste plaats te bekle
den ! De personen die hem toen, 
te goeder trouw, gesteund hebben 
wil hij nu klaarblijkelük belonen 
door er hen een verwijt van te 
maken ! 

5. Die « vermeende passiviteit > is 
kostelijk ! Nooit heeft de redaktie 
van het blad geweigerd of nage
laten een ingezonden stuk van 
Wagemans op te nemen. Helaas, 
heeft hij niettegenstaande her
haald aandringen nooit de moeite 
gedaan noch om eens een artikel 
te schrijven voor het blad, noch 
om de tekst te bezorgen van zijn 
schaarse tussenkomsten in het 
parlement. 
Zelfs daarvoor was hij te lui. Wel 
heeft de redactie herhaaldelijk 
geweigerd aanvallen of kritiek op 
zijn persoon in het blad op te ne
men. 
De passiviteit van Wagemans in 
het parlement en buiten het par
lement is een feit. 

6. De bloemenneerlegging : deze be
schouwingen over verzoening zijn 
naast de kwestie. De vraag was 
of het gepast was dat de Vlaams-
nationale gekozene deelnam aan 
de officiële herdenking van de 
beruchte bevrijdingsdagen van 
1944 en naar aanleiding daarvan 
bloemen ging neerleggen. Duizen
den van onze mensen zijn nog 
niet vergeten wat zij tijdens die 
bevrijdingsdagen meegemaakt 

hebben en dat zij toen opgesloten 
zaten in de kooien voor wilde die
ren van de dierentuin. Men kan 
eens nalezen op welke heftige wij
ze « Opstanding > toen te keer ge
gaan is tegen Wagemans ! (o. a. 
nrs. van 3 okt., 19 okt. en 9 nov. 
1957). Om hem te sparen nogmaals 
hebben wij de motie van afkeu
ring aangenomen door het hoofd
bestuur toen niet bekend gemaakt. 

7. Mr. Wagemans kan er zich niet 
over beklagen niet gesfound ge
weest te zijn door 't Pallieterke bij 
de aanvang vaji zijn politieke 
loopbaan ! Dit weekblad heeft 
hem flink gesteund, maar ook niet 
nagelaten hem > herhaaldelijk te 
waarschuwen dat het hem niet 
meer zou kunnen steunen indien 
hij voortging met iedereen te 
ontgoochelen doof zijn lamlendig
heid. Uiteindelijk is dan de kri
tiek op zijn persoon in de onaf
hankelijke Vlaams-nationale pers, 
van 't Pallieterke over Het Pen
noen tot Opstanding, zeer scherp 
geworden... Was zij onverdiend ? 
Zij had trouwens niets te maken 
met de « modderkampagne », 
enz... die Wagemans nu zo graag 
inroept en opschroeft, maar werd 
op louter politiek vlak gehouden. 

8 en 9. Wij willen nog eens duide
lijk op punt stellen : 1) dat Wa
gemans nooit en op geen enkel 
ogenblik het standpunt verdedigd 
heeft dat opkomen voor de senaat 
fout was; hij heeft de beslissing 
op to komen voor de senaat zon
der voorbehoud mee goedgekeurd. 
Hij heeft overigens vrij de eerste 
plaats voor de senaat gekozen 
toen hem de keuze gelaten werd 
tussen deze plaa'cs of een plaats 
op de kamerlijst. Hij was dus wel 
akkoord op te komen voor de se
naat. 

2) het is door een telegram ver
zonden zaterdag 10 mei te 15 u. 
38 — op het ogenblik dus dat de 
lijsten moesten ingediend worden 
— dat Wagemans de voorzitter 
verwittigde dat hij zich volledig 
terugtrok en geen kandidaat 
wilde zijn. 

3) reeds de donderdag voordien 
wist de C.V.P.-leiding dat Wage
mans zich zou terugtrekken en 
weigeren op te komen. De h. P. W. 
Segers verklaarde op die dag 
reeds aan Dr. Ballet te weten dat 
Wagemans toch niet zou opko
men. 

4) De verklaringen van Wage
mans verschenen in « Het Volk » 
en gretig overgenomen door gans 
de C.V.P.-ers waardoor aan de 
Volksunie een zeer zware slag toe
gebracht werd heeft hij niet on
middellijk, kordaat en scherp 
willen of kunnen rechtzetten. 
Deze verklaringen waren geen 
fantazie van een redakteur, maar 
de weergave van verklaringen 
door Wagemans afgelegd aan een 
C.V.P.-volksvertegenwoordiger met 
wie hij in nauw-kontakt stond en 
door wiens bemiddeling hij waar
schijnlijk geprobeerd heeft op ei
gen hand met de C.V.P. te onder
handelen, tegen het verbod van 
het hoofdbestuur in. 
5) Deze houding kan niet anders 
betiteld worden dan « desertie 
voor de vijand » en wel met voor
bedachten rade en het inzicht de 
Volksunie te schaden. De onder
zoekscommissie, bestaande uit Dr. 
Ballet Dr. Van Boxelaer en 
Dr. Leo Wouters, samengesteld 
met uitdrukkelijke goedkeuring 
van Wagemans, heeft terecht ge
meend dat het ten overstaan van 
dit vaststaand en zeer erg feit 
overbodig was allerlei andere 
grieven en beschuldigingen te 

HASSELT 

Oproep tot de Vlaams nationale 
handelaars Öer stad Hasselt of rand-
getneeriten 'iich te willen bekend 
maken o]? Oiizé' fedaktie opdat onze 
Volksimiemensen zich in volle ver
trouwen tot hen zouden kunnen wen- ' " 
de^. 

t)it geldt ook voor vakmannen. 
Zeer dringend voor kolenhandelaar. 

AMERICAN HOUSE 

Gent : Vlasmarkt 17, Kortrijkse-
poortstraat 5. 

Antwerpen : Hopland 51. 
Alles voor camping. Indianenten-

ten voor Klaasdag. Regenartikelen. 
Botten en schoenen. Gereedschap 
voor alle stielen. Duffel-coats, enz,, 
enz. 

Steeds nieuwe aankomsten. 
Het huis met de beste artikelen te

gen de laagste prijs. 

onderzoeken. Zij heeft gedurende 
meer dan een uur Wagemans de 
gelegenheid gegeven een aan
neembare verklaring te geven voor 
zijn houding, wat hij niet kon. 
Hun beslissing was ook de enig 
mogelijke : iemand die op het be
slissend ogenblik desertie pleegt, 
hetzij door karakterloosheid het
zij gedreven door revanche-ge-
voelens, is onbe&ouwbaar en mag 
in de partij geen leidende funktie 
meer bekleden en is niet geschikt 
om een mandaat uit te oefenen. 

10. Mr. Wagemans heeft nog In het 
hoofdbestuur mee de beslissing 
goedgekeurd dat de Volksunie niet 
zou opkomen bij de gemeente
verkiezingen; alsmede dat toela
ting gegeven werd om op som
mige plaatsen te onderhandelen 
met andere partijen mits inacht
neming van een reeks nauwkeu
rig omschreven voorwaarden. Nie
mand kan er aan twijfelen dat 
Mr. Wagemans generlei bezwaar 
zou gehad hebben indien hij maar 
op de C.V.P.-lijst had mogen 
staan. Dat hij daartoe pogingen 
in het werk gesteld heeft lijdt 
volgens ons geen twijfel en werd 
ons van C.V.P.-zijde trouwens be
vestigd. 

Zijn afzonderlijke lijst te Antwer
pen had niets te maken met 
Vlaams-nationale principes, maar 
is niets anders geweest dan een 
uiting van misnoegdheid en 
dwarsdrijverij om eng-persoon-
lljke redenen. 
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«ULTUÜKAÜTONOHIS 

Het zou &ns te ver voeren indien wij hier een onderzoek zouden in
stellen naar de oorsprong-, de ontwikkeling en de verwezenlijkingen van 
de idee der kultuurautonomie. 

Een der voornaamste bronnen — 
waaraan onze Vlaamse socialisten 
Hnysmans en Vermeylen geput heb
ben, en zij waren het di-3 de idee der 
kultuurautonomie gelanceerd hebben 
In de Vlaamse Beweging — vinden 
wij in de Donau-moaarchie van vóór 
191-1-18, waar de opkomende sociaal-
demokratie geconfronteerd werd met 
de nationaliteitenproblemen en naar 
een eigen oplossing gezocht heeft. 
De twee voornaamste sociaal-detoo-
kratische theoretici op dit gebied 
waren, althans in Oostenrijk zelf, 
Karl Renner (die na de laatste oor
log nog president van Oostenrijk 
geworden is) en Ottó Bauer. Hun 
publicaties v/aren zeer belangrijk en 
hun theorie kwam neer op een stel
sel van kulturele autonomie voor. de 
nationale groep'^n. waarbij de kul-
tuurnatie losgemaakt werd van de 
staatsnatie en de kultuurzorg ont
trokken aan de bevoegdheid van de 
stapt. In de opvatting van Karl 
Renner zijn de nasties, waartoe de 
eni-celingen individueel toetreden 
door msc'irijving in een matrikel 
(wart i-egenover het stelsel der terri-
tor ale t.utonomie stelde hij het 
stc'sel der persoonlijke autonomie), 
op 'cultureel g-ebled staten in de 
staat, met eigen wetgeving en be
stuur. De multi-nationale staat 
wordt een federatie van nationale 
gemoonschappen en niet van enke-
hngen. Otto Bauer ontwikkelde deze 
opv.'ittingen en verbond ze met de 
idealen der sociaal-demokiatie : o.m. 
de nischakeling der arbeiders ip .de 
nai ionale kultuurgemeenschappen, 
waardoor zij hun aandeel njóetèn' 
bekomen iJO de.kultuurgdéderén,' .. 

rta 1900 

Rond deze begrippen en theorieën 
werd in Marxistische rangen felle 

's tvjd geleverd : ook Lenin en Stalin 
Si'hreven er over. In 1913 schreef 
Stalin bv. zijn artikel : « Het mar
xisme 'en het nationale vraagstuk s>. 
Hij rekende zich toen nog uitdruk
kelijk bij de sociaal-demokraten, 
doch bekampte scherp het zgn. 
« bourgeois nationalisme ». Hij nam 
o. ra. stelling tegen de Bond der 
Joodse arbeiders die in 1905 op een 
kongres besluiten goedgekeurd had 
waarin het begrip der kulturele au
tonomie als volgt geformuleerd werd: 
« Retrait du ressort de l'état et des 
organismes d'autonomie locale- et 
territoriale, de toutes les fonctions 
rpttachées aux questions de la cul
ture (in.struciion publique, etc...), et 
leur transmission a la nation elle-
même sous la forme d'institutions 
SDéciales, tant locales que centrales, 
é'uei par tous les membres sur la 
bsse du suffrage universel, égal, di
rect et secret >. Voor Stalin moest 
de revolutie van het proletariaat de 
absolute voorrang hebben en was 
het fout een oplossing van de natio-
naliteit^nproblerien na te streven 
onder het besta xnde regime. Pas na 
de revolutie, wanneer de diktatuur 
van het proletariaat zou gevestigd 
zijn zouden deze problemen een op
lossing kunnen k-' 'oen. 

Er werd dan ook in de jaren na de 
oorlog gestreefd naar het tot stand 
brengen van een minderheidswet
geving, die er vooral op gericht 
was kulturele autonomlfe te waar
borgen aan de minderheden. 

Een der beste verwezenlijkingen 
op dit gebied was de Estlandse auto-
nomiewet van 5.2.1925, die sedert 
steeds als voorbeeld geciteerd wordt. 
Ook nu nog : zie bvb. Hans Rothfels, 
in « Zur Geschichte und Problema-
tik der Demokratie. Festgabe für 
Hans Herzfeld ». (1958). 

in esHand 

Na de <• "114-18 stonden de 
nati^nalite. . .. :-ties in het mid-
denpunt der belangstelling. Het 
zcibeschikk'ngsrecht der volken 
een der grote oorlcgsleuzen geweest. 

Het nationaliteitenprincipe heeft 
een grote rol gespeeld bij de alge-

Na de oorlog 1914-18 werden in 
het Balticum drie zelfstandige sta
ten opgericht : Estland, Letland en 
Lithauwen. Door historische om
standigheden, o. m. de kolonisatie 
der Oostzee-gebieden door de Duit
sers in de middeleeuwen, bevonden 
zich in deze landen naast de autoch
tone bevolking volkse minderheden. 
Naast de Esien leefden in Estland 
Duitsers (sedert de 13de eeuw !) ook 
Russen en Zweden. Deze volks
groepen leefden door mekaar, niet 
in eigen, afgescheiden gebieden. 
Welnu door de autonomie-wet van 
5 februari 1925 werd aan alle volks
groepen die meer dan 3.000 zielen 
tellen de mogelijkheid geboden kul
tuurautonomie te bekcanen, met na
me worden genoemd de Duitse, Rus
sische en' Zweedse volksgroepen. 

Ieder staatsburger die 18 jaar oud 
is ^ n zich laten iivschrijven in. het 
nationaal-register van de volksgroep 

<| waartoe hij zich bekent. Deze regis
ters worden in de gemeenten bijge
houden. Zij die ingeschreven zijn in 
dergelijk legister zijn daardoor kies
gerechtigd om hun nationale kul-
tuurraad te verkiezen. Deze verkie
zingen worden ingericht door een 
daartoe samengesteld hoofdkomitee, 
dat tevens het aantal leden van de 
kultuurraad bepaalt (minstens 20 
hoogstens 60). Deze kultuurraden 
zijn publiekrechtelijke instellingen : 
het behoort tot hun bevoegdheid 
wetten of verordeningen te stemmen 
en uit te vaardigen die een dwin
gend karakter hebben voor de le
den van de volksgroep en waarvan 
de naleving door het gerecht verze
kerd wordt. Zij kunnen zelfs belas
tingen opleggen. Naast de kultuur
raad is er een uitvoerend orgaan : 
de Kulturverwaltung. 

De bevoegdheid van deze autonome 
kultuurorganen strekt zich uit voor
eerst tot de inricEting, het beheer 
en het toezicht van en over de open
bare en private onderwijsinstelUngen 
voor de kinderen van de volksgroep; 
vervolgens tot alle kultuuraangele-
genheden : de kultuurzorg en het 
beheer der daartoe in het leven ge
roepen instellingen of verenigingen. 

Voor alles wat de kuituur betreft 
dragen de Staat en de lokale auto
riteiten hun bevoegdheid over aan 
de volksgroepen, die dus op kultu-
reel gebied zelfbestuur genieten. 

Hun leden zijn niet meer onder
worpen aan de desbetreffende Est
landse wetgeving. 

Alleen behoudt de Estlandse Staat 
een recht van toezicht en kunnen 
de kultuurraden ontbonden worden, 
in welk geval echter nieuwe verkie
zingen moeten gehouden worden 
binnen de drie maand. 

De financiële grondslagen zijn de 
volgende : a) de door de Staat ge
dragen onkosten voor de openbare 

was I scholen; b) de gemeentelijke bijdra
gen voor het onderwijs; c) de toe
lagen va?i de staat, de provincies of 
gemeenten voor kultuurdoeleinden; 

mene regeling na de oorlog. AMus , d) de belastingen die de leden van 
was de bescherming der nationale | de volksgroep kunnen opgelegd wor-

den; e) schenkingen, legaten, geld
inzamelingen, inkomsten uit eigen 

bezit. 
Er kunnen ook plaatselijke « Kul-

turkuratorien > In het leven geroe
pen worden, die hulporganen zijn 
van de Kultuurraad en de Kultuur-
verwaltung. 

Wij verwaarlozen in deze samen
vatting enkele detailpunten die van 
minder belang zijn. (De tekst van de 
wet, In duitse vertaling, Is te vin
den In het boek van Herbert Kraus, 
« Das Recht der Minderheiten », 
Berlijn 1927), 

in oostenrijk 

minderheden een der tak?n die aan 
de V^n-enbond opgedragen werden. 

Sterk geïnspireerd door deze Est
landse autonomiewet was het ont
werp tot het verlenen van kultuur
autonomie aan de Slovenen In 
Oostenrijk dat in 1926 behandeld 
werd in de Landdag van het bonds-
land Karintië. De Slovenen zijn een 
Zuid-Slavisch volk dat na de oor
log 1914-18 samen met de Kroaten 
en de Serven in de nieuwe staat 
Joegoslavië ondergebracht werd. In 
de grensstreek rond Klagenfurt, 
waar een gemengde bevolking leef
de, moest evenwel volgens de bepa
lingen van het verdrag van St. Ger
main een volksstemming gehouden 
worden. Deze had plaats op 10 okto
ber 1920 en verliep in het voordeel 
van Oostenrijk : er waren 22.000 
stemmen voor Oostenrijk tegen 
16.000 voor Joegoslavië. Aldus kwam 
er een Sloveense minderheidsgroep 
in Oostenrijk, die tussen de duitse 
bevolking leefde en alleszins niet 
zeer talrijk was, zoals de uitslag van 
het volksreferendum aantoont. 

Het blijkt dus dat het stelsel der 
kultuurautonomie een oplossing kan 
biedefl.„voor ^e t ftigg^lkkeld geval 
waar een betrekkelijk kleine volks
groep, een minderheidsgroep, ver
spreid leeft tussen en op het grond
gebied van een ander volk. Deze 
volksgroep behoort tot een volk dat 
in een andere, naburige staat leeft. 
Federalisme Is hier onmogelijk als 
oplossing, omdat de volksgroep te 
klein is én omdat een territoriale 
oplossing uitgesloten is door het feit 
dat de volksgroep verspreid leeft 
tussen de autochtone bevolking en 
niet in een eigen, gesloten gebied. 

besluit 

kultuurautonomie 
ontoereikend 

Kultuurautonomie is echter on
toereikend wanneer het er om gaat 
een oplossing te geven aan het pro
bleem van het samenleven van twee 
of meer volken in één staat. 

Rudolf Schlesinger heeft dit aan
getoond in zijn boek « Federalism in 
central and eastern Europe » (Lon
den, 1945). Werkelijke nationaliteits
problemen hebben veelal nog an
dere aspecten dan louter kulturele, 
o. m. sociaal-ekonomische. Deze 
problemen kunnen alleen opgelost 
worden door de Staat en daarom is 
kultuurautonomie ontoereikend. 

De invloed en de allesbeheersende 
macht van de staat in de heden
daagse samenleving zijn trouwens 
zo groot dat het praktisch niet meer 
mogelijk is de kultuursektor af te 
zonderen en dat zelfs dan de moei
lijkheden zullen blijven bestaan. 

De hedendaagse staat rekent de 
kultuurzorg en voornamelijk het 
onderwijs tot een van zijn essentiële 
taken en wanneer hij nog zou te be
wegen zijn om kultuurautonomie te 
verlenen aan een kleine minder
heidsgroep die generlei gevaar op
levert voor de cohesie van de staats
natie, dan is er beslist geen sprake 
van dat hij ten overstaan van het 
staatsvolk zelf (of in ons geval de 
twee volksgemeenschappen, waarvan 
zelfs het bestaan nog betwist wordt 
door sommige staatsnationalisten) 
afstand zou doen van zijn preroga
tieven, van zijn macht in een aan-

Vertaald uit hetfrans 
Geschiedenis der Nederlanden 

Voor wie zich wil ergeren ont
breekt In Vlaanderen waarlijk de 
gelegenheid niet : men kan er zich 
dagelijks doodergeren. Zo kregen 
we het twaalfde deel In handen van 
de « Algemene Geschiedenis der 
Nederlanden >, uitgegeven door de 
Standaard-boekhandel (voor Neder
land : W. De Haan). De vertegen
woordigers van de Standaard-boek
handel hebben destijd gans- Vlaan
deren afgedweild en vooral de 
vlaamsgezinde Intellectuelen over
vallen om hen aan te sporen in te 
schrijven en aldus mee te werken 
aan het tot stand komen van een 
groot-Nederlands kultuurmonument. 
Achteraf Is echter gebleken dat 
voor Zuid-Nederland In grote mate 
beroep gedaan werd op nederlands
onkundigen om mee te werken ! In 
het twaalfde en laatste deel nu loopt 
het de spuigaten uit : de hoofd
stukken I, III, VII, XII en XIV wer
den allemaal uit het Frans vertaald! 

Op twee na al de hoofdstukken over 
Zuid-Nederland of België. Zo wordt 
tot onze stomme verbazing de 
Vlaamse kwestie behandeld door de 
fransschrijvende historicus F, Varu 
Kalken, professeur è rUniversifé 
Libre de Bruxelles, loge-man en 
Vlamingenhater ! Het is er dan ook 
naar ! Men moet dat lezen ! Gans 
dit deel is — op een paar hoofd
stukken na — minderwaardig en 
bereikt niet eens het peil van een 
ernstig vulgarisatlewerk. 

En weet gij nu wie de man Is die 
als redacteur hiervoor verantwoor
delijk Is ? Prof. Jan Van Houtte vaa 
de Leuvense Hogeschool. ZIJ die hem 
tijdens de oorlog gekend hebben en 
zich nog herinneren wat hij toen 
allemaal vertelde zullen wel de ogen 
uitwrijven, . 

Nu, in het klerikale Vlaanderen 
moet men van niets verstomd staan. 
Daar Is maar één zaak ontoelaat
baar : Vlaams-nationalist zjn. Dat 
heeft Prof. Van Houtte blijkbaar in 
zijn eigen belang Ingezien — na de 
oorlog. 

Wij hopen dat de Standaard
boekhandel voortaan de moeite niet 
meer zal doen om Franse bijdragen 
nog te laten vertalen door Vlaamse 
koelies, maar ze ook In het Frans zal 
laten verschijnen... en ophouden de 
Vlaamsgezinden voor de aap te hou
den. 

Gans het voorval Is weer typerend 
voor de vooruitgang die we sedert de 
oorlog — sedert het uitsnijden van 
de uitwas van het Vlaams-nationa-
lisme — verwezenlijkt hebben : van 
de Geschiedenis van Vlaanderen, 
o.l.v. Dr. Rob. Van Roosbroeck, tot 
de Algemene Geschiedenis der Ne
derlanden, met uit het Frans ver- • 
taalde bijdragen, 

Vlaanderen kolonisatiegebied ! Het 
Vlaams-nationalisme is Inderdaad 
overbodig geworden... 

^̂ Bilan van de wereld 

voor een betere wereld t̂ 

Ziehier wat er terechtkwam van 
de fameuze slogan van Moens de 
Fernig et -du P.S.C. : 

Frans paviljoen : 

Eén grote uiting van het monster
achtigste kultuurimperialisme, door 
het volledig negeren van de taal van 
de meerderheid der bezoekers 
(Noord- en Zuid-Nederlanders, 
Zuid-Afrikanen, Zuid-Vlamingen) 
en van de meerderheid van de bewo
ners van het gastland. 

Belgische paviljoenen : 

Volledige ontkenning van de dua
liteit van het land. Uitdrukking van 
minachting voor al wat Nederlands 
Is door het uitvinden van een zoge
naamde « Belgische Kunst » waarin 
het franskiljonse domineert dank zij 
een kostelijke afdeling « LIttérature 
Frangalse > naast een belachelijk 
afdelingetje « Vlaamse (sic) Litte
ratuur (sic ! !) > — door miljoenen 
te besteden aan eerstgenoemde, zo
dat er voor de Vlajningen niets meer 
over bleef en de stand van de Neder
landse letterkimde tot op de slui
tingsdag van de fameuze blufexpo 
onvoltooid bleef. Met alle gevolgen 
van dien voor onze reputatie In het 

buitenland. 

Door in de afdeling schilderkunstl 
zodanig voor een « billijk even
wicht » tussen Vlamingen en Walen 
te zorgen, dat we b.v. nergens een 
spoor ontdekten van een Jos de 
Maegd of van een Jan Verbouwe, 
maar wel getrakteerd werden op de 
namen van allerlei Waalse graven en 
barons en andere officiële arrlvls-
ten, die nauwelijks een penseel we
ten vast te houden. 

Frans paviljoen : 

Slechts een heel klein kartonnen 
hoekje voorbehouden aan het grote 
Algerijnse volk, terwijl hun vrijge
vochten broeders van Tunezië eri 
Marokko elk met een prachtig eigen 
paviljoen op de afspraak der volke
ren aanwezig waren, 

Frans paviljoen : 
Geen enkele aanduiding betref

fende het bestaan van onderdrukte 
taal- en kultuurminderheden, zoals 
de ZuId-Vlamlngen, de Katalanen, 
de Provengalen, de Bretoenen, de 
Oksitanen, de Italianen, de Elzas-
sers, de Basken, enzovoort... 

Met andere woorden 
kan dat nogal tellen. 

als BILAN 

gelegenheid die van het grootste 
belang is voor zijn voortbestaan ! 
Geen enkel ernstig man met enig 
politiek doorzicht zal geloven dat er 
In het huidige UNITAIRE EN GE
CENTRALISEERDE België enige 
kans bestaat voor een stelsel van 
waarachtige kulturele autonomie. 

Er wordt vals gespeeld door de 
politieke partijen wanneer zij dit 
in hun programma opnemen. Het is 
slechts een afleidlngsmanceuver in 
hun strijd tegen het federalisme : 
het voorspiegelen van een schijn
oplossing die nooit Integraal zal ver
wezenlijkt worden. 

De enige oplossing voor het 
nationaliteitskrisis waarover koning 
Leopold III het had in zijn dood

gezwegen zgn. politiek testament, Is 
de hervorming van de staat zelf, van 
zijn politieke struktuur op nieuwe 
grondslagen. Alleen deze oplossing 
is de moeite waard om er zich voor 
in te zetten. 

Wat ons, Vlaams-nationalisten, 
scheidt van de unitaire belgische 
partijen is geen gril, geen kwestie 
van minimtmi of maximumprogram-
ma, geen kwestie var taktiek, maar 
een essentiële tegenstelling die r n 
niet moet verdoezelen, maar in ..et 
licht stellen. 

Wie dat niet Inziet heeft van hef 
Vlaams-nationalisme niets begrepen, 

E I N D E 
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Lezers schrijven ons >!? 

ijuay,. .( . . t i f - ' l i r 

WAT DOET HET N.I.R. MET ONS 
GELD? 

Twee jaar geleden bracht ik mijn 
verlof door in Engeland; dit jaar in 
Italië. Als men zover van huis is, 
vei-neemt men gaarne een beetje 
nieuws van het thuisfront. ZULKS 
KON IK NOOIT BEKOMEN via 
Brussel Nederlands, maar altijd 
over Brussel Frans. 

Mag dat wel aanvaard worden ? 
Zijn wij Vlamingen dan niet waard 
dat onze uitzendingen even ver zou
den reiken als de franstalige ? 

Of mag men in het buitenland niet 
vernemen dat de <• fiamingi » nog 
bestaan ? 

H. K. - Wam-.schoot. 

Pi jn l i jke gewerensvraag 

Deze rubriek staat open voor onze lezers. We vMzofeken hen Trlende-
lijk slechts één punt per brief te behandelen en deze zo kort mogelijk te 
maken. 

Landbouwers, let op uw zaakl 

Ze eten uit 

dezelfde hand 

Herhaling van 

koningskwestie 

Beste Volksunie, 
Vandaag, Allerheiligen, zette ik de 

radio aan en hoorde weer, het was 
maanden geleden, een sermoen van 
Monseigneur Cruysberghs. 

Die naam werkte in mij herinne
ringen op aan een toespraak, waarin 
hij de Belgische boerinnen aanzette 
liever in het land te blijven om aan 
de verkiezingen deel te nemen dan 
naar Lourdes te gaan, zo ze ooit voor 
dergelijke keuze gesteld werden. 

Die woorden met hipokriete (?) 
vroomheid in vette druk opgenomen 
in alle C.V.P.-bladen hebben in ho
gere kerkelijke kringen grote onge
rustheid verwekt en zulks terecht. 
Deze ongerustheid is nog gestegen 
door de vinnige reaktie van duizen
den Vlaamse kiezers tegen een open
lijke partijkeuze van vele geestelij
ken. 

In mijn onmiddellijke omgeving 
ken ik naast het mijne vijf gezinnen 
die nog steeds de zwaarste gewetens-
strijd voeren rond de vraag : moet ik 
als "Vlaming mijn evenmensen over
leveren aan politieke haaien of moet 
ik tegen kerkeUjke aanbevelingen in 
mijn volkse plicht doen en blijven 
ijveren voor Vlaamse welvaart ? 

Toen ik Monseigneur Cruysberghs 
weer aanhoorde zijn al die proble
men mij weer te binnen gekomen en 
ik stel de belangrijke vraag nog
maals : Wanneer mogen de Vlamin
gen eens gerust Vlaams kiezen ? 
Wanneer mogen wij, die zoveel van 
onze kinderen afstaan aan de kerk, 
een vrije keuze doen tussen een Bel
gische partij, die onmogelijk van haar 
Waalse meesters losraakt en tussen 
U, Volksunie ? 

Een gepijnigd kristen mens - Kester. 

Slag vooranripartijgroepen 

Geachte Redaktiesekretaris, 
Nog eens heb ik het wansmakelijk 

C.V.P.-verkiezingsblaadje Limburg uit 
mijn schuif gehaald. Wat lazen we 
daarin onder de titel « De Volksunie 
is rood » ? (In Limburg moet men 
niet verschieten van de C.V.P.-logi-
ka^. Wel dat de Volksunie voor de 
blauwen ging plakken te Genk ! Rood 
en blauw was hetzelfde. De Volks
unie was « de bastaard van een libe
rale moeder en een socialistische va
der » en <' at uit dezelfde hand met 
de liberalen ». Thans trouwt C.V.P.-
vader Eyskens met die liberale bas
taardmoeder. Hij pleegt dus overspel 
met een uit de echt gescheidene. Ik 
vind het maar spijtig dat ik niet en
kele honderden eksemplaren van dat 
lasterlijk blaadje meer heb om dat 
artikeltje ...blauw omkaderd rond 
te sturen naar de toch wat al te 
naïeve C.V.P.-kiezers. De Volksunie 
plakte volgens die heren te Genk 
voor de liberalen « een plakkaat voor 
de unie en een plakkaat voor de li
beralen... > Lijk de duivels zielen 
zaten te verdelen op de kerkhofmuur 
ik een ziel, gij een ziel ». Hoe zit het 
nu bij de C.V.P. : één ziel voor ons, 
één ziel voor de liberalen ? En wat 
zegt Mons. De Smedt daarvan ? Hij 
wil thans opnieuw de Vlaamsgezinde 
uithangen door de IJzerkrypte in te 
zegenen. Kan het C.V.P.-gezinde 
IJzerbedevaartkomitee daarvoor geen 
waarachtig Vlaams priester vinden ? 
Of is het weer eens een zet tegen 
onze partij ? Waarom spreekt MOris.' 
De Smedt thans niet ? Kan hij dat 
alleen maar doen als het tegen de 
Volksunie, gaat ? Gezien de C.V.P.-
propaganda, waarvan hij toch.,.de 
leiding nam lijkt .het me dringend 
nodig thans op te treden. 

Met oprechte achting. 

P. V. Genk 

Geachte Volksunie, 

Thans voel ik me volledig opgelucht \ 
en blij dat ik ondanks de druk van 
Vlaamsgezinde vrienden me toch 
maar bij de Vlaamse partij gehouden 
heb op 1 juni. Mijn Vlaamse vrienden 
die toen, in tegenstelling met '54 
C.V.P. kozen zijn woest. Niet alleen 
over de schoolkwestle, waarin Lim
burg zich bedrogen voelt, m.aar ook 
omdat de liberalen zeven ministe
ries kregen waaronder Onderwijs (!), 
Binnenlandse Zaken en Openbare 
Werken. En daarbij nog het voorzit
terschap van de Kamer zodat de anti-
Vlaamse Struye. voorzitter van de 
senaat, een franskiljonse collega 
krijgt in de Kamer, de suikerman 
Kroonacker. 

Met haar beloften zou de C.V.P. 
me doen twijfelen hebben. Thans zie 
ik in dat er aan die partij geen zalf 
te strijken is. Verspreid maar zo
veel mogelijk uw blad. Het hield mij 
recht. En ik moet thans niet be
schaamd staan zoals vele van mijn 
vrienden die door de C.V.P. nogal 
eens gefopt werden. Ik zal hen mijn 
Volksunie eens doorgeven. 

Hoogachtend, 

J. T. Hasselt, 

Men beweert dat een stand, die 
thans niet georganiseerd is in mach
tige verenigingen, steeds het kind 
van de rekening moet worden. 

Dat is grotendeels waar en de vak
verbonden hebben voor de arbeiders 
b.v. de beste vruchten afgeworpen. 
Voor de landbouwers, die nochtans 
met zo'n groot, haast kinderlijk, ver
trouwen verenigd zijn in de Boeren
bond, werpt deze vereniging geen 
vruchten meer af. 

Al de rampen, die onze landbouw 
overkomen, zijn te wijten aan een 
allerslechtste verdediging van hun 
belangen. Zij die beweren deze be
langen te verdedigen, zijn zelt aan
deelhouders in zaken, die moeten 
leven van de landbouwers. De Boe
renbond is invoerder en uitvoerder 
van landbouwprodukten. Hoe kan 
dergelijke vereniging ernstig opge
vat worden als bezorgde verdedig
ster van boerenbelangen ? 

Een simpele vergelijking zal dat 
duidelijk maken. 

Als de bewoners van een straat te 
klagen hebben over de overdreven 
prijzen der produkten, die de wm-
kelier in hun straat verkoopt, ligt 
dan de oplossing in het stichten 
van een vereniging, waarvan die 
winkelier de baas is ? Of is de op
lossing te vinden in de stichting van 
een vereniging, waarin die winke
lier niets te maken heeft ? 

De ramp voor de boeren ligt juist 
in het feit dat zij al hun vertrou
wen en gans hun lot in handen ge
legd hebben van HANDELAARS in 
landbouwprodukten en niet in han
den gehouden hebben van de boe
ren zelf. 

De arbeiders weten maar al te 
goed dat ze hun belangen niet in de 
handen moeten leggen van kapita
listen, maar dat ze hun belangen 

moeten laten verdedigen door arbei 
ders d.w.-z. door mensen, die het Vêr 
trouwen van de arbeiders gebruiker 
ten voordele van die arbeiders. • 

Er bestond voor de boeren buitei 
het aansluiten bij een echte boeren 
vereniging, die voor en door de boe 
ren wordt geleid zoals het Boeren 
front nog een ander middel om ui 
het straatje zonder einde te gera
ken en dat ware te grijpen naar he 
politieke wapen. 

Helaas ! braaf stemmen ze all 
vier jaar zonder aarzelen voor di 
katolieke parti j ; gedwee worden zt 
daarna terug naar de slachtbanl 
geleid en nooit verandert er natuur
lijk iets in hun lot. Ware boeren-
verdedigers telt de C.V.P. b.v. niel 
meer en zij, die ais zodanig bestem
peld werden, heeft de Volksunie 
verleden jaar nog ontmaskerd. Wal 
zouden de boeren zeggen van werke
neden, die hun stem gaven aan kapi
talisten ? 

Wij bieden hen het probaatste 
middel om voor hun onzeker lot eeri 
uitweg te vinden : hanteert het poli
tieke wapen, stoort de rust van her 
die tot hiertoe automatisch uw ver
trouwen kregen. En daarnaast nog 
een raad : grijpt terug naar het 
tweede wapen, dat ge voor de oorlog 
zo goed wist te gebruiken : steunt 
de bewegmg gesticht door boerer 
voor de boeren ! 

Landbouwers, let op uw zaak. Uw 
welvaart ligt in uw handen, maar 
smijt dan diegenen buiten, die met 
de ene hand uw bijdrage in ont
vangst nemen om daarmee handel 
te drijven niet met anderen, maai 
met... u. Zoiets, dat ondervindt ge 
nu al jaren, staat gelijk met bij de 
duivel te biechten gaan ' 

PERSSPIE GEL 

Beste Volksunie, 

De bekendmaking van het nieuwe 
ministerie zal wel een verdovende slag 
zijn voor hen die beweerden dat de 
Vlaamse partij uit den boze Is en dat 
we uitsluitend met niet partijpoli
tieke drukkingsgroepen moeten wer
ken, aangezien er zo veel meer van 
de C.V.P. te verkrijgen zou zijn. 

Wat hebben zij bereikt. De «Vlaam
se » eerste minister Eyskens heeft 
wel bitter weinig naar hen geluis
terd. Mij verwondert het trouwens 
niet. Degenen die de apolitieke for
matie in alle ernst voorstaan zijn 
toch wel argeloos en een levend be
wijs voor het gebrek aan politieke 
rijpheid in Vlaanderen. 

Gek was het hen te horen praten 
over hun «nieuwe methode». Die 
nieuwe methode is toch reeds heel 
wat ouder dan die van de Vlaamse 
partij . De onze is er pas voor goed 
doorgekomen sinds 1920. De hunne 
dateert van voor 1914 en van uit de 
19e eeuw, dus van uit -de periode van 
de zo gesmade Romantiek. 

De eerlijken onder hen zullen nu 
wel moeten inzien dat het zonder 
Vlaamse partij niet gaat, dat de uit
bouw van een stevige Vlaamse partij 
hoe tijdrovend ook, toch het voor
naamste bUjft. Al de rest kan hel
pen, de Vlaamse partij vervangen 
kan<geen andere vereniging. 

H, V. Mechelen 

Einde zwar tv re ter i j 

Beste Volksunie, 
Te Antwerpen, te Brugge en zelfs 

te Brussel speelden de socialisten het 
aksidenteel kartelleren bij de ver
kiezingen van onafhankelijke Vlaams 
nationalisten en C.V.P. uit. En dit 
zonder gevolg. De C.V.P. won bij ! 
Hetzelfde deden de liberalen te Gent, 
waar ze op die akkoorden wezen en 
daarbij Gerard Van den Daele als 
flamingantische boeman afschilder
den. De C.V.P. haalde hier de vol
strekte meerderheid. 

Het besluit? Wel dat de incivie-
kenvreterij zijn tijd gehad heeft en 
uitgediend is. 

De heren van het verzet mogen 
met pensioen gaan. Niet te vroeg 
trouwens. Hun dwaas gedoe heeft de 
incivieken opnieuw sympatiek ge
maakt. 

Maar kom zelf dat betreur ik niet. 
Hoe meer ik van dat soort mensen 
leer kennen hoe minder ik het me 
beklaag. 

A. V. - Gent. 

Wordr Paus gevolgd? 
Geachte Redactie, 
Waarom schreef U niets over de 

eerste Pauselijke woorden ? « Wat 
ons meer dan al het overige ter harte 
gaat is onze taak als herder van de 
ganse kudde. Alle overige menselijke 
hoedanigheden — kennis, behendig
heid, diplomatieke vaardigheid, orga
nisatietalent — kunnen als sieraad 
en aanvulling dienen voor de rege
ring van een paus; zij kunnen ech
ter nimmer in de plaats ervan tre
den >. Schijnt U dat geen passende 
tekst om aan onze verpolitiekte we
reldse geestelijkheid op te dragen? 
Reeds hebben ze door hun politieke 
bedrijvigheid de helft van ons land 
voor het geloof kwijt gespeeld. Het 
kan volstaan. Of denkt U dat ze ook 
thans niet naar de Paus zullen luis
teren ? 

V, D, - Turnhout. 

Klaaglied vf»n Tenax 

• In het artikel « Limburg maakt 
voorbehoud > van 2 dezer schrijft 
<r Tenax > in « Het Belang van Lim
burg •» : « Gedurende meerdere ja
ren zullen gemiddeld vier of vijf 
nieuwe rijksscholen per jaar in Lim
burg bijkomen, terwijl de katolieke 
jeugd ondergebracht is in vele nood-
lokalen, waarvan we een schrijnende 
opsomming zouden kunnen geven. 
Laten we de dingen zeggen zoals ze 
zijn : de provincie Limburg en het 
arrondissement Turnhout, waar meer 
dan 80 procent van de kinderen naar 
katolieke scholen gaan, betalen een 
zeer zware tol aan dit schoolpakt >. 

Zijn artikel maakte echter niet 
veel indruk in Limburg, waar de 
stemming erg begon te gelijken op 
die van de dagen van de troonaf
stand van Leopold III. En op 4 no
vember schreef onze Hubert Leynen 
dan niet minder dan een « Open 
Brief aan Premier Eyskens ». Daarin 
luidt het : « De waarheid verplicht 
ons U te zeggen dat de eerste inlich
tingen over het schoolpakt, alsmede 
over de onderhandelingen met de li
beralen, onze aanhangers meer ont
stemd en meer teleurgesteld hebben 
dan men U durft te zeggen. De chris
telijke opinie, althans in ons Lim
burgs gewest, is zeer ongerust en in 
zekere mate is ze zelfs mistevreden. 
Ondanks alle inspanningen, die we 
gedaan hebben om. ze objektief voor 
te lichten en de reakties te matigen, 
ondervinden we nog steeds elke dag, 
dat de bevolking met het har t en 
met het gemoed reageert en eenvou
dig weigert naar argumenten te luis
teren. 

En uit het artikel van « Een poli
tiek van algemeen welzijn > van 3 
dezer halen we nog deze kostelijke 
bekentenis aan : -

Ons partijbelang lag in het provo 

a3v« .ïJ'" 
• ' l ' • '•>! t l ) . 

de bazis zit van dit opzet, nam vier 
Efftikela op -. zich-, waaronder het 
hoofdartikel (een samenvatting van 
de gehele geschiedenis van de Vlaam
se Beweging) en een over de figuur 
van prof. Daels. Na een tweetalige 
Nederlands-Bretoense inleiding ko
men enkele gedichten van Joris de 
Bruyne, Guido Gezelle, Julia Tulkens 
en Jan Vercammen. 

Mr Frans van der Eist schreef een 
artikel over de Volksunie, terwijl 
Jeanne De Bruyn, bannelinge in Ar
gentinië, over onze volksgenoten al
daar schrijft. Tenslotte zijn er arti
kels van Karel-van-den-Bossche-
met-de-ijzeren-arm, Staf Verrept, 
Klemens de Landtsheer, Maurits Wa-
gemans, Arthur de Bruyne en an
deren. 

«Bretanje en Vlaanderen hebben 
veel gemeen, lezen we in de inlei-
cüng, — eeuwenlang reeds streven ze 
hetzelfde doel na; eeuwenlang be
strijden zij dezelfde vijanden. Het 
is dus noodzakelijk dat bewuste Vla
mingen en Bretoenen elkaar beter 
leren kennen. Vóór en tijdens de 
oorlog bestonden er tussen Bretanje 
en Vlaanderen nauwe betrekkingen : 
herhaaldelijk traden de Bretoense 
voormannen in Vlaanderen op, ter
wijl Vlaams-Nationale leiders Bre
tanje bezochten.» 

Hoe betreuren we dat deze kontak
ten niet meer bestaan ! Maar dit 
biezonder nummer van « Al Liamm » 
wijst erop dat de afiniteit tussen onze 
beide verdrukte streken nog bestaat 

ai iJtöW ilo.: 
me- en klassenstrijd in Vlaanderen 
door het Vóefén van een werkelijk 
Volks-Nationale politiek; (5) Verwer
ping van de verderfelijke strijd tus
sen klerikalen en godsdienstbekam-
pers, dcor het/'ftiWaardigen van defi
nitieve wetten, welke bij voorbeelc 
aan de vrije kristelijke scholen de
zelfde rechten en dezelfde geldelijkt 
steun toekennen als aan de staats
scholen; (6) Sterke intensivering var 
het kontakt tussen Vlaanderen en de 
rest van de Dietse stam overal in de 
wereld, in de eerste plaats door he' 
vermeerderen van de kulturele be 
trekkingen ». 

Cyprus 

keren van een ontbinding, het ver
overen van de absolute meerderheid 
en het vorm.en van een homogene 
regering. We konden dit met absolute 
zekerheid bereiken ». 

Bij de bretoenen 
Al Liamm is het strijdblad van de 

nationalistische Bretoenen, Hel 
nummer 68, meer dan tachtig blad
zijden dik, is geheel gewijd aan 
Vlaanderen. Roeland Raes, die aan 

Volksunie en Zu id -A f r i ka 
Onze partij begint stilaan inter

nationale bekendheid te verwerven. 
Zo lazen we over ons politiek pro
gram het volgende in het Zuid-Afri
kaans weekblad Die Nuwe Perdeby : 
« de Volksunie is de rechtstreekse 
opvolger van het vooroorlogse 
Vlaams-Nationaal Verbond en heeft 
als voornaamste programmapunten: 
(1) Zelfbestuur voor de 5 miljoen 
Vlamingen, door de herinrichtirig 
van de Belgische staat op federale 
grondslag; (2) Amnestie en in-eer
herstelling van de slachtoffers van 
de anti-Vlaamse repressie van 1945-
1950- (3) Inrichting van aangepaste 
nijverheden in Vlaanderen om de 
werkloosheid en de uitwijking van 
arbeiders tegen te gaan; (4) Uitscha
keling van alle vorm.en van Marxis-

De Britse oers steunt uit all. 
macht de anti-Griekse repressie oi 
Cyprus. 

Onze lezers we.£-i uit een vroege 
artikel over Cyprus (De national 
strijd op Cyprus. -< De Volksunie, 
jaargang 4, nr. 13.) dat na de terug 
roeping van de bloedige landvoog 
Harding, een zekere rust over he 
eiland gekomen was. Toen echte 
bleek dat Engeland nog steeds va-
geen andere oplossing wilde wete 
dan van de Britse -< oplossing van he 
geschil* zelf, toen begon de natio 
nalistische Eoka haar strijd opnieuv 
Gevolg : hernieuwd uitgaansverbo< 
in de steden, opnieuw sluiting van d̂  
scholen en heropening van de kon 
centratiekampen. Voor «The Dail; 
Telegraph » is dat alles blijkbaar mv 
niet erg genoeg. Lees zelf : « De lof-
feüjke poging van Sir Hugh Foot on 
de spanning te doen afnemen, is mis 
lukt en het is jammer dat het harde 
systeem van Lord Harding niet on
middellijk weer ingevoerd werd. Ni 
is er een onderbreking geweest er 
daaruit hebben de terroristen ver 
schrikkelijk veel voordeel gehaald 
Gelukkig schijnt nu dat tijdperk vai 
onbeslistheid voorbij te zijn. Het i 
een wijze maatregel censuur uit t 
oefenen op de post, landeigenrion 
aan te slaan en private bezittinge-
in beslag te nemen...» En zo gao 
dat voort! Voorwaar een proper 
mentali teit! Eens te meer word 
hier de faam van een begaafd en r 
schaafd volk als de Engelsen ten-
der gebracht door enkele ImperlaLi 
tische heersers en hun perskoeUes. 
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WEST-V L A I N DEREN 

BRUGGE 

NA DE VERKIEZINGEN 

Met grote voldoening nam het 
, plaatselijk bestuur van de V.U. ken-
j nis van' de verkiezing van dhr Opde-
Ibeeck tot lid van de Brugse gemeen-
i,teraad, waar hij zal zetelen naast 16 
lieden van de katolieke rechterzijde, 
tegenover 9 socialisten en 1 liberaal. 
De twee linkse partijen verloren 
dank zi] de tuchtvolle stemming 

van de Brugse Vlaams-nationalisten 
3 zetels nl. 2 voor de liberalen en 
1 voor de socialisten. De « zondaars » 
van 1 juni jl. zouden feitelijk thans 
van Mgr. De Smedt een woordje van 
dank en gelukwensen mogen ver
wachten, want anders ontstaat de 
indruk, dat monseigneur alleen over 
de Volksunie weet te spreken, wan
neer deze partij niet in zijn gratie 
staat tijdens de periode, dat hij stem
men vist voor de C.V.P. 

Er hadden reeds een paar vrucht
bare kontakten plaats met de nieu-

ROUWHULDE oon een OPVOEDER 
Eén met zijn VOLK 

Onderstaande ontroerende rede werd uitgesproken bij de teraardebe-
stelling van Luciaan DE GRAEVE te Hekelgem. 

dat Gij, na jaren van bittere beproe
ving, naar hier gekomen zijt DIERBARE VRIEND, 

Hier eindigt dan de laatste statie 
van uw kruisweg... Een lange weg, 
die Gij zijt gegaan van Watou, uw 
geboortedorpje aan de grens van 
Frans-Vlaanderen, tot hier in het 
har t van Brabant. 

Gij waart nog jong toen Gij U 
als onderwijzer in een Brusselse 
randgemeente vestigde en er met 
geestdrift gebogen stondt over het 
eerste kinderwiegje. 

GIJ WAART EEN GOED 

HUISVADER 

Üw" klein maar tijn ge2an was uw 
trots. 

Zowel in j^aren van vóór- als tegen
spoed hebt Gij hieraan, samen met 
uw lieve echtgenote, uw beste krach
ten gegeven. 

Gij hieldt allebei zoveel van kin
deren en warme huiselijkheid. 

Het was uw droom geweest een 
groot gezin te vormen. Maar niet elk 
verlangen wordt werkelijkheid. Was 
het,misschien uit deze drang dat Gij, 
als het ware gestuwc} wejrdt a ^ r , de 
kindereii van aw..v,QlJ|,^, ^^ ..^., ^ 

GU WAART EEN GQED&ti i^c^. «$); jjoo^. 

MEESTER 

üw klas was uw tweede heilig
dom. 

Daar hebt Gi] met de talenten, 
die ü werden toebedeeld, gewoe
kerd als niet één. 

Een voorbeeld bij uitstek waart gij 
van de prachtige onderwijzers-
generatie die, vooral tussen de bei
de oorlogen, in Vlaanderen zoveel 
vruchtbaar en blijvend werk heeft 
verricht 

Meester Degraeve, 

Onophoudend en volledig hebt Gij, 
de leerlingen die U werden toever-
troawd, het beste van U-zelf ge
schonken. Gij hadt nog een juiste 
opvatting van uw verheven levens
taak : kinderen niet alleen vol te 
proppen met boekenwijsheid, maar 
Ze helemaal te vormen en op te voe
den tot gedegen mensen, vol over
tuiging en werkkracht. 

Maar Uw arbeidsveld bleef niet 
beperkt tot binnen de klasmuren. 

Sint-Stevens-Woluwe was ook in 
uw tijd reeds etm Vlaamse strijd-
post. 

En waar de goede strijd gestre
den werd daar ontbraakt gij ooit 
of nimmer. 

Met al uw kracht hebt Gij gevoch
ten tegen de ontluistering van uw 
volk want — hoe dikwijls hebt Gij 
niet herhaald — Gij wist zeer goed 
dat waar een volk zijn eigen taal 
niet meer spreekt, zijn aard verloo
chent of verloochenen moet, het 
volk haast steeds geheel ontkerstend 
wordt. 

Zo zijt Gij dan verder gegaan. 
Uw wapens waren : uw eigen kon-

sekwente levenshouding, uw onuit
puttelijke zielekracht, uw huliwaar-
digheid. 

ALS EEN DIERBARE VRIEND 

HEBBEN WIJ U HIER TE 

BEKELGEM LEREN KENNEN 

Gij ging recht-op. 

Uiterlijk waart Gij niet gebroken 
als zovelen, die nooit het leed van 
oorlog en na-oorlog zijn te boven 
gekomen. 

Uiterlijk kon men het niet zien 
dat Gij als zovele verdienstelijke 
Vlamingen het slachtoffer geweest 
waart van de anti-vlaamskaAolieke 
haatgolf die Vlaanderen na de oor
log overspoelde en waarvan de na
sleep tot op deze dagen wonden 
openhoudt. 

Gij gingt recht-op. 

Maar wie zegt ons dat uw schoon 
en goed hart in de Belgische kerker 
niet dodelijk werd gekwetst ? 

Gij droegt uw leed in stilte. 
Maar het hardste om dragen was 

niet de mishandeling ondergaan door 
boeven, maar wel het gestook en het 
gekuip van katoiieke, maar anti-
vlaamse kringen. - ,» , '-ii •', 

En toen Gij'eintfelijk vrijgelaten 
werdt, beroofd van enig menswaar
dig bestaan, uit de gemeenschap ge
stoten als de ' gemeenste spitsboef, 
zijt Gij na jaren ontbering, en zor
gen om 4en Jacedeyi tüeg.ia ,dit dorp 
beland, -̂ b i^Q- üt*'* ao -sciii'»' 

Het is nu haast tien jaar geleden 

nw dienstvaardigheid uw 
schone levenswandel, en uw Vlaam
se daadkracht werdt Gij spoedig op
gemerkt en stilaan vormde Gij hier 
een nieuwe groep van trouwe vrien
den. 

Neen, Gij gaaft uw droom nooit op. 
Gij wildet U tot het einde van uw 

dagen nuttig maken voor uw volk. 
Spijt de verguizing, spijt de ver

volging en het onrecht U, zuivere 
idealist, door dit volk aangedaan. 

Opnieuw hebt Gij U hals over kop 
in het hercpflakkerend flamingan-
tism.e gegooid, onversaagd en geest
driftig, met al de ernst van een door 
lijden gelouterd mens. 

Zo werdt Gij voorzitter van het 
Davidsfonds. 

Voorzitter en eerste dienaar. 

Hier in deze kleine gemeente, klein 
als zovele dorpen en steden in Vlaan
deren door het belachelijk en klein 
politiek gekonkel, doorkankerd van 
het materialisme, belust op brood en 
spelen en wars van alles wat enigs
zins hoger en verder reikt. 

Hier hebt Gij U opnieuw aan het 
werk gezet met een werklust en di-
namisme, zo schoon en groots, dat 
wij, jongeren, beschaamd staan voor 
ons eigen luttel geploeter. 

Dierbare Vriend, 
Nu wij hier voor het laatst rond 

U geschaard staan weten wij geen 
uitweg meer voor de vele vragen en 
dingen die door U beredderd werden. 

•Wij zijn als de kudde waaraan de 
herder werd ontnomen. 

En toch moeten wij zeggen in kris-
telijke deemoed, zoals Gij ons voor-
badt bij het bed van Uw betreurde 
echtgenote, nauwelijks vier maand 
geleden : UW WIL GESCHIEDE. 

En al werdt Gij toen misschien 
definitief getekend, toch hebt Gij 
ook dit vreselijk leed als een man 
gedragen : recht-op. 

Gij hebt het truweel ter hand ge
nomen en hebt gebouwd, zoals het 
uw levensdroom geweest was. 

Maar Gij wist niet hoe Gods engel 
reeds klaar stond om U op Zijn teken 
op te voeren naar het rusthuis dat 
Gij, door uw werk en lijden, reeds ja 
ren geleden hadt opgebouwd in de 
hemelen. 

we gekozene, die immers een pr«^ 
gramma* heeft ondergeschreven, dat 
namens de V.U.-Brugge over gans 
de stad werd verspreid. Het verlies 
van de socialisten is het gevolg van 
de zeer geringe vooruitgang in stem
men en de grote vooruitgang van 
rechts (± 3.000). Dat zal hen ter
loops leren aan inciviekenvreterij te 
doen, zoals hun memorabele Achille 
tijdens de enige meeting deed en 
zijn zoon Frank in enkele kiespam-
fletten niet kon nalaten te doen. Van 
deze « arbeidensleiders » hebben de 
Vlamingen niets te verwachten, ten
zij schoppen en muilperen. 

Dat belet niet, dat de C.V.P. nu 
moet tonen, wat ze waard is. Het 
komt er op aan het schepencollege 
te vernieuwen, door het afdanken 
van de schepen van financies, de 
franskiljon Kcrvyn de Marcke ten 
Driessche, die niet alleen onbe
kwaam is, maar bovendien stelsel
matig zijn fransdolheid wil bot
vieren in 'een door en door 'Vlaams 
gebleven stad. Dit heerschap beheert 
ook nog de kulturele sector, waar hij 
eveneens graag zijn Latijnse tong 
roert. Dat hij op de Guldensporen-
viering fingeert de Vlaamse Leeuw 
mee te zingen, verandert aan zijn 
innerlijke, fransgerichte overtuiging 
niets. Welnu, mensen, die niet Vlaams 
denken, zijn niet op hun plaats in 
het Brugs schepencollege ! Ten 
tweede : de Gilde zou er goed aan 
doen, ook eens metterdaad vlaams-
gezind te zijn, en niet alleen op ver
gaderingen van de Volksbeweging. Ze 
kan dat bewijzen, door vlaamsgezinde 
arbeidersleiders en mutualisten naar 
de gemeenteraad te zenden, en wat 
meer Vlaamse fierheid van haar 
schepenen te eisen. En niet alleen 
fierheid, maar ook meer Vlaamse 
initiatieven. Daarom ook is het tijd 
dat Gérard Neels de plaat poetse, 
met cumulards is de Brugse bevol
king niet gediend. 

Op het specifiek Vlarams plan is de 
Volksunie Brugge van plan, nauw
keurig toe te zien en ook burgemees
ter Vandamme op zijH plicht te wij
zen, die verder gaat dan de indusr 
trialisatie zonder meer. Met meer 
bedoelen we de vervlaamsing van 
het bedrijfsleven, waarin de burge
meester, als hij meer wil, veel ten 
goede kan keren. Tot nog toe heeft 
hij dat nagelaten t€ doen Thans 
worden de gegevens verzameld, om 
in de Brugse gemeenteraad een op
bouwende, kritische stem te laten 
weerklinken, op specifiek Vlaams en 
sociaal gebied. 

VERDERE UITBOUW 

Het accidenteel samengaan met 
de C.V.P. betekent geenszins, dat de 
V.U. nu bij de pakken zit. Integen
deel, nu de verkiezingen voorbij 
zijn, heeft de V.U.-Brugge de ver
dere uitbouw van de partij hervat. 
Leden- en abonnementenwerving 
worden binnen kort weer de urgen-
tiepunten van het werkprogramma, 
evenals het bevorderen van alle 
initiatieven, om de partij meer en 
beter te doen kennen en te doen 
doordringen. Daarover brengen we 
meer nieuws in het volgend num
mer. 

JAN DE BONDT 75 JAAR 

Volgend Jaar, op 3 september, 
hoopt Ingenieur Jan De Bondt, de 
ontwerper van de IJzertoren, zijn 
75ste verjaardag te vieren. 

Aan het hoofdbestuur zal voorge
steld worden dat namens de partij 
een grootse hulde zal gebracht wor
den de voormiddag van het Vlaams-
Nationaal zangfeest tijdens de tra
ditionele volksvergadering van de 

Geachte Familie, 

Wij staan hier met lege handen en 
met ons verdriet. 

Maar toch moet uit deze harde pijn 
een grote vreugde groeien : het besef 
dat deze schone dode, als niet één on
der ons, deel heeft in een volmaakt 
en eeuwigdurend geluk. 

Wij kunnen maar één . ding doen 
ter zijner gedachtenis :->{:jc,>y 
trachten té leven en te sterven zo
als Hij he!toxi3 zof heerlijk,heeft: voor
gedaan : "geheel en ' a l in dienat van 
ons volk en onze kerk. 

Namens het Davidsfonds en zijn 
jeugdgroep. 

Volksunie. De namiddag van de 
IJzerbedevaart zal het Verbond van 
Vlaamse Kringen de jarige huldigen. 

Wij vernemen dat Dr. Leo Wou
ters het voorzitterschap van het 
Komitee van Aanbeveling aanvaard 
heeft. 

Voor alle nadere inlichtingen als
mede voor het indienen van voor
stellen in verband met het hulde-
betoon wende men zich tot R. Van 
der Paal, Frans van Hombeeckplein, 
14, Berchem-Antwerpen (telefoon 
33.85.65). 

ARRONDISSEIVIENTEN 
VEURNE-DIKSMUIDE-OOSTENDE 
KORTEMARK en omliggende 

Kontakten voor het stichten van 
gewestgroep. 

OOSTENDE 

Abonnementenslag ingezet met het 
verspreiden van proefnummers, enz. 

DIKSMUIDE 

De vergadering aangekondigd voor 
8 november werd tot 15 november 
verschoven. Zelfde lokaal, zelfde uur. 

Belangrijke vergadering; dus alle
man op post. 

L I M B U R G 

HASSELT 

Onder voorzitterschap van Wim 
Jorissen vond te Hasselt een kader
vergadering plaats waarop een plan 
voor reorganisatie, met tal van ver
nieuwingen besproken werd. 

OVERPELT 

Hl het laatste nummer Tan de 
Volksunie stond o. a. geschreven, irl 
een.bijdrage die o. a. bedoeld was als 
ajitwo'otd 'op 'het plkatsen vËn de be
ruchte C.V.P.-borden en het kalken 
van hakenkruisen : « Voor de rest is 
het ook opgevallen dat de enkele le
raars (?) van de vakschool die onze 
katolieke propaganda van de C.V.P. 
te Overpelt hebben helpen voeren, 
uitsluitend vakleraars waren en dan 
nog alleen de A.3ers (geen enkele 
A.2er, geen onderwijzer, geen regent, 
geen ingenieur). M.a.w. de minst in
teressante personen uit de school 
stonden ten diente van de C.V.P. > 
Het was duidelijk dat dit wilde zeg
gen dat alleen die (enkele) leraars 
die voor de C.V.P. gewerkt hadden, 
door ons de « minst interessante -> 
genoemd werden. Waar wij het had
den over de A.3ers, stelden wij alleen 
het feit vast, meer niet. Wanneer 
verder stond : « de minst interessante 
personen uit de school stonden ten 
dienste van de C.V.P. », was het uit 
deze zin alléén al heel duidelijk dat 
iemand, die niet ten dienste gestaan 
had van de C.V.P. tijdens de laatste 
verkiezingen, door ons niet kon be
doeld worden. We hadden het toch 
maar ALLEEN over personen d^e de 
C.V.P. geholpen hadden propaganda 
te voeren . Degenen die uit onze 
tekst gehaald hebben dat wij schre
ven dat alle A 3ers < de minst inte
ressante personen » waren, schrij
ven ons bedoelingen toe die wij niet 
hadden of hebben. 

« De minst interessante personen > 
slaat trouwens enkel terug op de 
woorden « enkele leraars » uit de 
voorgaande zin. Wij moeten toch niet 
de namen vernoemen van deze men
sen ? Of moeten wij gaan veronder
stellen dat er in een school mensen 
staan die niet eens een tekst kunnen 
lezen ? Dat zal wel niet nodig zijn... 

Ondertussen zijn ook weer de ge
meenteverkiezingen voorbij, die te 
Overpelt een interessante kracht
proef werden voor de Volksunie. On
ze man, Louis Vanhelden, behaalde 
méér dan 5(K) voorkeurstemmen, 
m. a. w. één der hoogste getallen. 
Louis wordt de schepen in de volgen
de gemeenteraad. Het moet maar een 
bittere pil zijn voor de C.V.P. nu ze, 
alle gemeenheden ten ^ i j t , heeft 
moeten toezien hoe populair Louis in 
Overpelt is. In plaats van poppen te 
verbranden, wordt hef nu een zeer 
beleefd « Mijnheer de eerste sche
pen >. Misschien mag Louis zich wel 
verwachten aan de gelukwensen van 
de C.V.P.-Overpelt ? 

BIJ ONS EN ELDERS 

ANTWERPEN 

VRIENDENKRING : 
« MARNIX VAN ST. ALDEGONDE » 

De vriendenkring van het AnU 
werp'se blauwvoetvendel : Mamix 
van St. Aldegonde dat aangesloten is 
bij het « Verbond van blauwvoet-
vendels » (V.B.V.) nodigt alle Vla
mingen uit het Antwerpse uit op 
haar vierde bal dat plaats vindt op 29 
november te 20 uur in de zeer ge
zellige zaal : Rodestraat 31, Ant
werpen. 

Het bal wordt opgeluisterd door 
een "Vlaams super-orkest. 

De vriendenkring rekent op uw 
sympatieke aanwezigheid. 

Aan gezelligheid zal op dit bal ze
ker geen gebrek zijn. De inkomprijs 
wordt slechts op 20 F. vastgesteld. 

FERMOXT-HERDENKING 

Antwerpen, 23 november 1958. 
Program : 

9 u. : Bloemenhulde aan het Graf-i 
monument op het Schoonselhof. 

10 u. : Kerk der Witte Paters, Kei
zerstraat : 

H. Mis tot zielelafenis van Berten 
Fermont en voor de Wereldvrede. 
Sermoen door E. P. Wildiers, o.f.m. 
Sohst : Walter 't JoUijn. 

Een tweede H. Mis wordt tezelfder
tijd opgedragen tot zielerust van E. P, 
van Caeneghem, Em. van Schoor,' 
Fonne Mannaerts, Lod. Masfranckx, 
Arth. Verhoeven, Dr. M. Usé, Jos dé 
Groof, Jef Paredis en de vroeger over
leden leden van het Comité. 

11 u. : V.T.B.-zaal, St Jakobs-
markt : Plechtige Herdenkingszitting, 
opgeluisterd met voordracht en sa
menzang. 

Gelegenheidsrede : Hr. Edm. vari 
Dieren, oud-snator. 

J 
GROOT BAL 

I „ _ I 

Zaterdag, 6 december 1958 te 20 u / 
30, in de nieuwe zaal Palladium, 
Offerandestraat 42, Antwerpen, inge<' 
richt door de < Vlaamse Kring ». 

Toegangsprijs : 30 F. 

ASSE 

VLAAMSE KRING 
voor 't LAND VAN ASSE 

Op zaterdag 13 december 1958 
te 20 uur, in de zaal 

« ONS HUIS » te ASSE 
met het amusementsorkest 

PETER PHILIPS 
GROOT VLAAMS 

EINDEJAARSDANSFEEST 
Inkom : 25 F. Stadskledij. 

Eerste dans : 20 uur. 

BERICHT AAN ONZE 
ABONNENTEN 

Begin december zullen de abonne
menten door de postbode geïnd wor-
tisch voor al degenen die als post-
abonnent ingeschreven staan. 

Degenen, die voorzien niet thuis te 
zijn, kannen reeds op onze postgiro 
5445.46 W. Jorissen Brussel het be
drag (100 F.) overchrijven. Op die 
wijze zal er geen onderbreking zijn 
in de toezending van het blad. 

De personen die ons willen helpen 
door een stennabonnement kunnen 
het bijkomend bedrag eveneens op 
onze girorekening overmaken. 

De abonnementen onder band. 
worden niet aangeboden. Zij dienen 
rechtstreeks te storten op onze post-
giro. 

Wij hopen dat al onze lezers ons 
de hernieuwing zo gemakk(tMjk m | -
gelijk zullen maken en danken hen ' 
bij voorbaat. 

'èL^^eSc-V 
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BRABANT 

BRUSSEL 
' • J A A R L I J K S E D O D E N H U L D E 

i Op ZATERDAG 15 NOVEMBER 
'1958 (en NIET zondag 16 novemher 
'zoals eerst voorzien) worden alle Bra
bantse Nationalisten verwacht in het 
lokaal SINT-MICHIEL, Grote Markt 
te BRUSSEL. 

Marcel MATTHIJS, de bekende 
westvlaamse schrijver van de pak
kende repressieroman « ONDER DE 
TOREN » zal spreken. 

VLAAMSE PLICHT 

Ter gelegenheid van Sint-Niklaas, 
Kerstmis en Nieuwjaar wordt er veel 
gekocht. Koopt in uw eemeente of 
stad enkel bij mensen, die niet mee
werken aan de kruiperige verfran-
Bing en past de spreuk « Geen Vlaams 
geen centen » regelmatig en in alles 
toe. Wie in Groot-Brussel woont 
kope er enkel bij handelaars, die de 
taal van de meerderheid in dit land 
de haar passende plaats geven. 

Verder hebben alleen firma's, die 
in Brussel minstens zoveel reklame 
maken in het Nederlands als in het 
Frans, recht op ons geld. VLAMIN
GEN, LET DAAR EENS GOED OP 
ALS GE IN BRUSSEL KOMT. Alleen 
aan de manier hoe ze zich in Brussel 
gedragen, kunt ge de firma's beoor
delen. 

In Brussel bestaat, naar ieders ga
ding, een rijk gamma van niet-poli-
tieke Vlaamse kuituur- en ontspan
ningsverenigingen. Naast de Volks
unie, staan die Vlaamse bonden en 
kringen werkelijk in de bres voor de 
Vlaamse zaak. 

Zij alleen dragen bij tot het schep
pen van een gezonde, fiere Vlaamse 
geest, zodat zij alleen onze steun 
verdienen. 

Geen enkel overtuigend Vlaming 
kan bv. aansluiten bij bonden en ver
enigingen van de unitaire partijen 
en organisaties, waar hun lidmaat
schap en hun lidgeld bijdraagt om 
Invloed te bezorgen aan Walen en 
franskiljons. 

Men draaie of kere de zaak zoals 
men wil, maar wie in Brussel bv. al 
Is het met de beste bedoelingen de 
C.V.P., B.S.P. of Liberalen onrecht
streeks steunt, door aan te sluiten bij 
hun ziekenkas, hun vakvereniging of 
hun gekamoefleerde vertakkingen, 
steunt de machten, die tegen ons 
zullen gebruikt worden, als er be
langrijke beslissingen moeten getrof
fen worden. 

KANTON ASSE 

Na de organisatorise uitbouw van 
het ganse gewest, volgt de eerste 
werking van de verschillende kernen. 
De kernen wedijveren onder elkaar, 
enkele achterblijvers moeten hun 
schade nog inhalen. 

Weldra breekt onze propaganda-
aktie los, geen stilte zonder storm, 
na een ernstige voorbereiding zal het 
ganse kanton door onze propaganda 
bewerkt worden. 

ledere Vlaamse Nationalist van het 
kanton Asse begrijpe zijn eerste 
plicht, en wordt lid en nsemt een 
abonnement op ons blad. 

Ter attentie : Naast de bestaande 
organisaties op Vlaams gebied, die 
iedere VI. Nat. steunen moet en mag, 
is er voor de streek van Asse en om
liggende een nieuwe vereniging opge
richt, nml. een VLAAMSE KRING. 

Daar de doelstelling van de vereni
ging, en het bestuur ervan, ten volle 
alle waarborgen bieden, is het de 
plicht van iedere VI. Nat. deze ver
eniging ten zeerste te steunen. 

Oproep tot de jongeren : 
ledere jonge VI. Nat. sluit aan bij 

de V. U. Jongeren, de jeugd is de toe
komst, daarom moet zij ook haar taak 
vervullen in de strijd. 

Jongeren van het kanton, onze 
propaganda-aktie heeft een flinke 
militantengroep nodig, komt er bij, de 
eerste mannen van de daad, gaan 
weldra van zich doen spreken. 

Oproep tot de ouderen ! 
Waar de jongeren uw plaats inne

men en de harde strijd voeren, is het 
voor de vergrijsde mannen uit de 
VI. Nat. strijd niet meer dan plicht 
hen te steunen door : hun lidmaat
schap, hun welgekomen. raad, en -of 
hun financiële steun. 

Gij die offers gebracht hebt, wij 
vragen van U geen roekeloze stap, de 
hierboven aangehaalde punten zijn 
echter een minimum, dat wij van U 
verwachten. 

Uw voorbeeld, zal een flinke rug
gesteun zijn voor onze werking. 

GOED NIEUWS ! 

De arrrondissementsraad heeft be
slist een allerbelangrijkste stap te 
zetten naar de verdere uitbouw van 
het Vlaams nationale leven in ons 
arrondissement. 

De traditionele uitnodiging, die on
ze leden en simpatisanten zo nu en 
dan toegezonden kregen, wordt om
gevormd- tot het mededelingsblad 
« VOLKSUNIEBERICHTEN - BRA
BANT », dat bij elke passende gele
genheid over gans het arrondisse
ment zal verzonden worden. 

Ons arrondissement zet hiermee 
een bescheiden stap naar de zeer 
noodzakelijke plaatselijke partijpers. 
Deze eersteling zal ongetwijfeld in 
andere arrondissementen broertjes 
krijgen ! 

HET EERSTE NUMMER VER
SCHIJNT OMSTREEKS 10 NOVEM
BER 1958. 

De leden, die willen bijdragen tot 
deze belangrijke verwezenlijking ge
lieven hun steun te storten op post-
giro 52.17.10 van DECONINCK, Da
niël, te Brussel. 

Er wordt aan de gewestelijke lei
ders gevraagd : 
-~ alle berichten betreffende hun 

werking over te maken aan de 
arrondissementssekretaris P. VAN 
LOO - Volksuniesekretariaat -
Kartuizersstraat, 58, te Brussel; 

— zich vóór 1 november op het se-
kretariaat aan te bieden om hun 
adressen te schrijven voor de 
verzending van het eerste num
mer. 

Ook de andere trouwe helpers van 
het sekretariaat worden verwacht. 

zal hieromtrent verdere richtlijnen 
uitwerken. 

DIEGEM 

Tot welke onzinnige daden het 
vermengen van politiek met gods
dienst kan leiden ondervonden de 
Diegemnaren, die Mariabeeldjes za
gen beschadigd worden door Zaven-
temse rode knokploegen. De grote 
schuld ligt niet bij deze jongens, 
maar bij de gevaarlijke kiesdravers, 
die niets ontzien om sukses te halen 
en God en de Sakramenten bij hun 
kiespropaganda zouden durven be
trekken. In een politieke strijd, die 
gaat om aardse belangen is het mis
dadig geestelijke belangen te be
trekken. 

l i l 

STEUNZEGELAKTIE 

Naar het voorbeeld van het arron
dissement GENT zal ook BRUSSEL 
het stelsel der steunzegels in zwang 
brengen. Hierdoor krijgen onze pro
pagandisten, die zich in deze kalme 
tijd anders zouden kunnen vervelen, 
de kans om regelmatig bij te dragen 
tot de onontbeerlijke financiële 
steun. Het arrondissementsbestuur 

MACHELEN 

Noeste werkers hadden in deze ge
meente een werkliedenpartij uit de 
grond gestampt. Baas Buset uit 
Brussel was niet tevreden en wilde 
zijn B.S.P.-kandidaat opdringen. Zo
als Kop Van Eynde, de knecht van 
Buset in Antwerpen smadelijk ver
slagen werd, zo verloor Busets kan
didaat in Machelen twee zetels, ter
wijl de liberale kandidaat er met 
moeite zijn zeteltje behield. Zijn 
aanhangers waren zo dom naar 
franskiljonse stemmen te hengelen 
zoals de blauwen dat deden in Vil
voorde. Het is een kruiperige hou
ding, die zomin in Machelen als in 
Vilvoorde gewaardeerd werd. 't Zal 
hen leren ! 

GRIMBERGEN 

Verbaanderd, die in 1954 geen ge
wetensbezwaren had toen hij aan
papte met scheurmaker Saint-Remy, 
heeft nu al zwaaiende met het schild 
der « kristelijke eenheid » de C.V.P.-
muilband aangeriemd aan zijn poli
tieke tegenstrevers of ze handig bui-
tengeduwd. Met spanning volgen de 
Grimbergenaren die volksvertegen
woordiger en ze vragen zich af of 
hij, niet tevreden met zijn parle
mentaire vergoeding, ook nog naar 
de burgemeestersjerp zal dingen. Die 
feitelijk ongrondwettelijke ziekte : 
terzelfdertijd kontroleur en gekon-
troleerde willen spelen, heeft ook de 
C.V.P.-politikers aangetast. 

Als we bedenken dat een klerk op 
een ministerie kan buitenvliegen, als 
hij na zijn uren een beetje durft 
handelsreiziger spelen, dan zijn de 
hebzuchtige vrijheden, die politie-
kers zich veroorloven, wraakroepend. 

KAPELLE OP DEN BOS 

Terwijl de regering Van Acker ze
gevierende werkloosheidsstatistieken 
in de wereld kon zenden, moest het 
Vaste Wervingssekretariaat, in zijn 
verslag, de voor onze unitaire par
tijen beschamende bekentenis af
leggen dat « terwijl* in Wallonië 
volledige tewerkstelling bestond 
(natuurlijk!) er in Vlaanderen 
slechts een vermindering vastgesteld 
werd aan beschikbare werkkrach
ten ». 

Dat is nu voorbij en uit Kapelle 
op den Bos bereikt ons het onrust
wekkend bericht dat zelfs de Eter-
nitfabrieken personeel moeten af
danken. 

Zullen de Vlamingen dan eindelijk 
eens inzien dat het MOET gedaan 
zijn met fabrieken op te richten in 
Wallonië, waar GEEN werkvolk Is, 
zodat er honderdduizenden vreemde
lingen moeten gaan wonen. BIJ ONS 
waar onze eigen werkmensen wonen, 
MOETEN DE FABRIEKEN KOMEN. 

VILVOORDE 

Usine DELACRE demande em
ployee ! Pas enkele maanden gele
den werd beloofd dat de fabrieken 
in Vlaanderen de taal van de streek 
zouden gebruiken, maar de koekjes
fabriek Delacre uit Vilvoorde, waar 
de katolieken baas zijn, vraagt EN
KEL in ' he t Frans personeel in een 
Vlaamse stad. Wie gaarne koekjes 
eet, trekke daaruit een verstandig 
besluit ! • - .. . •-

Ook Fornix ."maal^ in Vilvoorde 
liever rekfeam in het Trans. Wenst 
dat faöiJBk m i ^ h i e n enkel kachels 
aan Waien |§^,vérkopen ?,"•; 

OOST-VLAANDEREN - AALST 

Te Aalst komt er eindelijk na een 
min of meer lange inaktiviteit terug 
leven in de brouwerij, dank zij het 
moedig besluit van onze vriend Ar
rondissementssekretaris en lid van 
het Hoofdbestuur van De Volksunie, 
Kd. Steenhaut.Op een paar uitzon
deringen na, kan onze vriend op de 
steun en verdere medewerking blij
ven rekenen van de talrijke propa
gandisten die hij over gans het ar
rondissement wist in te zetten voor 
De Volksunie. Al onze leden en, sim
patisanten zijn het roerend eens 
dat onder het impuls van de vriend 
Steenhaut, het Vlaams Nationalisme 
op partijpolitiek plan te Aalst terug 
werd op dreef gebracht, en eenieder 
stelt zich de vraag « Wie zou het an
ders gedaan hebben indien hij het 
niet had gedaan ». Wij nemen van 
deze gelegenheid gebruik alle leden en 
simpatisanten uit het arrondisse
ment ter kennis brengen dat voort
aan en zoals in het verleden alle 
gegevens of inlichtingen voor wat 
betreft : Lidmaatschap, Abonneren 
op ons blad. Uitbouw en verdere or
ganisatie van de partij in het arron
dissement, dienen verstrekt of ge
vraagd te worden aan het Arrondis-
sementssekretariaat; Vooruitzicht
straat, 86, te Aalst - Tel. 231.23. 

Er vonden reeds een paar studie
vergaderingen plaats waarop de 
verdere uitbouw en reorganisatie van 
de partij werd besproken in de geest 
zoals medegedeeld door Gouwvoor-
zitter Dr. Leo Wouters, op de be
perkte kadervergadering van 27 sep
tember 11. te Brussel. 

Begin november vind te AALST 
in het lokaal DE YZER een algemene 
Arrondissementsvergadering plaats 
voor de propagandisten die tijdig 
zullen uitgenodigd worden. Deze 
vergadering zal plaats vinden in 
aanwezigheid van de Algemene 
Voorzitter Mr. Frans Van der Eist, 
die beloofde naar AalsV te komen 
alsmede van de nieuwe Gouwvoor-
zitter Dr. Leo Wouters uit Gent. 

waarvan 3/4 leden van het muziek 
die het feest opluisterden, aanwezig 
waren om een zo groot succes te vie
ren. 

Maar de apostelen waren toch ook 
maar met twaalf... 

OOSTAKKER 
Zoals telkenjare kolporteerden 

militanten ter gelegenheid van L 
Pietersbanden. In vergelijking me'o 
de vorige jaren is de verkoop van het 
blad nog gestegen, hetgeen de stelling 
bewijst dat onze sympatisanten in 
aantal toenemen en de abonnemen
tenslag ten spoedigste moet opge
dreven worden. Er ligt werk voor de 
boeg, niet getalmd ! 

GENT 
De eerste resultaten van de abon

nementenslag en steunzegelaktie 
kwamen binnen en zijn hoogst ver
heugend. De mannen van de stads-
raad Gent weten van aanpakken. Ze 
staan borg voor f>?n hc^nvolle toe
komst. 

DISTRIKT LEiitiii.i.v. 
De organisatie van het disU'lkt 

wordt geleidelijk verder doorgevoerd. 
Huisbezoeken, versturen van proef-
numriiers, hervorming en aanstellen 
van plaatselijke verantwoordelijken 
gaat vlot van de hand. Stilaan om
sluit de organisatie het ganse dis-
trikt. 

KANTON OOSTERZELE 
De plaatselijke verantwoordelijken 

voor het kanton, kwamen in verga
dering bijeen. De verdere uitbouw 
werd besproken, en de abonnemen
tenslag 1959 ingezet. 

D. van Gent. 

Wij doen van nu af een oproep 
tot al onze propagandisten om deze 
vergadering bij te wonen waar be
langrijke mededelingen zullen ge
daan worden en beshssingen getrof
fen, om zonder verwijl tot de daad 
te kunnen overgaan en een goed ge
organiseerde aktiviteit over gans het 
Arrondissement mogelijk te maken. 
Uitnodigingen volgen. 

DEINZE 

Op 18-10 vierde C.V.P.-Deinze zijn 
zege met als gelegenheidsspreker 
Volksvertegenwoordiger Eeckman. 

Burgemeester Van Risseghem 
verklaarde dat wat te Deinze het 
groot succes bezorgde het feit was 
dat de VOLKSUNIE na onderhande
lingen op het laatste uur met dhr 
Maere, voorzitter van C.V.P.-Deinze 
(en Prov raadslid.) en na gesloten 
akkoord hun lijst hielden. Dit is de 
ware reden van de grote vooruitgang 
en geboekt succes. 

Proficiat Mr Van Risseghem : uw 
rede was kort, dynamisch en jong. 
U zijt meer dan tachtig; U alleen 
hebt met vlam en overtuiging ge
sproken en de waarheid durven zeg
gen. Aan uw groep het akkoord 100 
%, zonder détail-wijzigingen uit te 
voeren. Moge het Pinkstervuur ne
derdalen over allen die verbaasd met 
open mond uw klare, ware woorden 
aanhoord hebben. 

Spijtig dat slechts 93 C.V.P.-ers, 

ANTWERPEN 

PLECHTIGE JAARLIJKSE 
ZIELEDIENST 

Voor de vierde maS,l richtte de 
« Vlaamse Kring - Antwerpen », tel
kens de laatste zondag van oktober, 
een plechtige zieledienst in voor de 
zielerust van wijlen Bruno de Winter, 
stichter van het wee'^lnd «Pallie-
terké'»/ ' ' 

Dit-jaair'*8^%d^^- ^^ Mis even
eens opgedrdgfe'ri 'Vóbr de zielelafenis 
van twee bestuursleden van de 
« Vlaamse Kring » die ons ontvielen, 
dr. jur. Marcel Usé en gemeente
raadslid Jos de Groof, alsmede van 
enkele vooraanstaande Vlamingen, 
die ons in het afgelopen jaar naar de 
Eeuwigheid voorafgingen. Wij ver
melden vooral oud-senator Dr. Lode-
wijk Goemans, Pater Rafael van Cae-
neghem, Lodewijk Marfranckx, nota
ris de Bock, Jef de Brabanter, Paul 
de Kempeneer, de kunstenaar Willy 
Mertens, Mevrouw Richard de Cneudt, 
Oktaaf de Beule, Jozef van Deuren, 
architekt Ernest de Belder, Fonne 
Mannaerts, oud-burgemeester Alexan
der Claus, dhr K.G. Guilmin, Z.E.H. 
Dr Ivo Cornells. 

Pater Callewaert hield een prach
tige kanselrede, waarin hij het thema 
« Vlaanderen eerst » vanuit het oog
punt van "3 katolieke Vanning gron
dig behandelde, ' . . q - ' - i f i 

Méér dan tweeduizendvijinonderd 
Vlamingen woonden deze plechtige 
dieinst bij. Onder dezen bemerkten 
wij volksvertegenwoordiger Frans van 
Eist, Dr en Mw Leo Wouters, Mw 
weduwe Bruno de Winter en familie, 
de volledige redaktie van «Pallieter-
ke », de provincieraadsleden. Ward 
Rolus en Benoit Ceuppens, dhr en Mw 
Reimond Mattheyssens, Rudi Van der 
Paal, Naat Allegaert en zijn echtge
note, Jw H. Henderieckx, alsmede tal
rijke familieleden van de overlede
nen, verder Mevrouw Weduwe Staf 
Declercq, Dr Ballet, Dr Luyten, Dr en 
Mw de Beule, schepen en Mw de 
Weerdt, de gemeenteraadsleden ad-
vokaat Hugo Schiltz, Carlo Reiner-, 
Louis Roosens, Juul Dillen, enz.. 
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