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GEEN TALENTELLING

Vlaamse dag ie Elzeringen ler Helde
door M r . Daniël Deconinck
/ Wij doen graag; een laatste oproep aan alle belangstellende Vlamingen van Brabant en omliggende
om zo talrijk mogelijk op te komen
naar deze vlaamse dag. Het programma vindt men elders in dit
blad.
Van nu reeds staat vast dat wij
talrijke delegaties uit andere gouwen zullen mogen welkom- heten.
Deze dag st-aat in het teken van
het gaaf stellen van onze Vlaamse
volkskracht op eigen erfgebied alwaar zij door het Waals-Franse kolonialisme wordt aangetast en met
een vernederende sociale ontwrichting bedreigd.
Wij verzetten ons tegen elke t a lentelling in welke vnrm en onder
welke voorwaarden c -k en laten ons
niet van de wijs brei Tien door een
zgn. objectieve talentelling. Objectieve vastlegging van de taalgrens,
Ja. Maar geen talentelling die de
imperialisten moet toelaten verdere bressen te slaan in ons volksleven. Wij kennen te Brussel maar
jal te goed de wrange vruchten van
'een bedrieglijke tweetaligheid die
de Vlamingen in een vernederende
sociale positie dompö.>t. O n s . t r a d i tioneel Vlaams erfgebied is onaantastbaar en de franssprekenden die
er zich kwamen vestig i in de jongste jaren weten goed genoeg dat zij
in Vlaams gebied komen wonen en
er zich hebben aan te passen.
De diepere zin van ons verzet is
een intense demokratische bekommernis op grond van een realistische visie op de maatschappij in
haar sociale organisatie en staatkundige uitbouw.
19 juli staat dan ook in het t e ken van de Vlaamse Demokratie die
we voor ons volk willen verwezenlijken, van hoog tot laag en in al
zijn geledingen. Dit onderstelt niet
alleen een veilige homogene ontplooiing als Vlaamse Gemeenschap;
maar ook arbeid en industrialisatie
In eigen streek onder aanwending
van alle hulpbronnen en eigen
- spaargelden en ook een nadere a a n sluiting van de hogere secundaire
en tertiaire sociale en economische
strukturen bij de brede lagen van
»ns volk. En niet het minst een staats
leven dat op vanzelfsprekende wijze gevoelig reageert op de Vlaamse
openbare m e n i r - en haar verzuchtingen, door een rechtstreeks zelfbestuur in federaal verband.
De unitaire staat biedt niet alleen geen vanzelfsprekende bescherming voor ons volksleven zoals elk
volk dit van zijn staat mag verwachten maar blijft bovendien een
vervalste demokratie ondanks h e t
algemeen stemrecht en spijt de
vooruitgang op de verfranste burgerstaat van de 19de eeuw met zijn
beperkte laag van cijnskiezers.
Juist de demokratisatie en het algemeen stemrecht hebben h e t
Vlaams probleem nog meer aan de
oppervlakte gebracht. En tevens het
bestaan bevestigd van een tweeledige ruimte van een Vlaamse en
Waals-Franse publieke opinie, die
afzonderlijk evolueren en op verschillende wijze reageren op alle
grote en kleine problemen van het
staatsieven. Dit is niet meer aangepast.
Sindsdien kampt België met di^
probleem van zijn tweetaligheid én
vroeg of laat moet h e t toch komen
tot een federale aanpassing met
interne autonomie voor beide gemeenschappen
wat de interne
«taatsfunkties betreft. Dit is noch

min noch meer een eis van de meest
elementaire demokratie en daarom
ook zeggen wij dat de unitaire staat
spijts h e t algemeen stemrecht een
onvolledige en zelfs vervalste demokratie uitmaakt.

delen te verhinderen.

De Liberalen dicteren
de wet
De CV.P. zal ze
uitvoeren

blcmen als h e t gaafstellen van ons
grondgebied, de schoolstrijd en de
Er bestaat sinds lang een Vlaam- koningskwestie slorpen
nodeloze
Door Dr. Leo WOUTERS
se meerderheid, uitdrukkelijk of laenergiën op die in een zelfbestuOp
de
grote vergadering der
tent aanwezig, voor een politiek van
rende Vlaamse demokratie niet h e t Volksunie op 5 juli te Antwerpen
regionale economie, voor opslorping
minste probleem zouden scheppen. (De Standanrd wist weer van niets)
der werkloosheid en mobiliteit, voor
Indien men van hoger hand met een ruime Vlaamse kultuurpolitiek
De unitaire staat dringt ons een - onderstreepte Dr. Ballet, de noodeen diep gevoel voor h e t algemeen en voor amnestie. Doch deze pro- valse politieke problematiek op en zakelijkheid van een Vlaams natiowelzijn en door een echte demokra- blemen krijgen geen oplossing om- betekent een vervalste demokratie nale partij.
En of ze er nodig is !
tiche geest was bezield, zou men dat de Vlaamse meerderheid voort- waarop door de grote nationale
De grote vlaamse vraagstukken,
deze evolutie bespoedigen in plaats durend wordt doorkruist en afge- partijen op onstellende wijze wordt
die
aan de orde van de dag zijn en
van ze te remmen en met alle mid- bouwd door andere belangen. Pro(lees door op blz. 3 , waarvan de oplossing voor Vlaanderen levensbelangrijk is, bewijzen
zulks ten overvloede.
Waalse en franskiljonse liberale
ministers kregen gratis de macht
in handen, om de « schone » oplossing voor te bereiden.
De Waal Lefèbvre, van binnenlandse zaken, zal er voor zorgen,
dat er GEEN taalgrens wordt geDe parlementaire werkzaamheDe regering wil toch een talen- regering. Op dit plan is Prof. Eys- trokken, d a t er wel een talentelling
den 1958-59 werden in de Kamer telling, doch zoekt do Vlamingen te kens h e t sterkst. Welnu h e t debat komt, en dat de brede vlaamse
beëindigd en de Senaat haast zich verdelen door een zgz. komprcmis : in de Kamer over deze politiek was strook, tussen de Brusselse aggloom eveneens met verlof te gaan. er zouden waarborg >n gegeven wor- van historisch belang : h e t bewijs meratie en de waalse grens tweeHet is dus normaal d a t de balans den, de talentélling zou deze keer werd geleverd dat de regering en talig wordt en- zoals we uit onderopgemaakt wordt van de verwezen- objectief zijn. Men zou al een grote de C.V.P. ondubbelzinnig de belan- vinding weten spoedig daarna ver- •
lijkingen der regering en dit deed snul moeten zijn om niet te besef- gen van de holdings, van Brussel brusseld.
o. m. kamerlid Louis Kiebooms in fen dat eens te m&;r de Vlamingen en Wallonië verdedigen en de
Hij werkt aan de nodige wetten
* Do Gaziet ynn Antwerpen^». Hij uiteindelijk de.juifgj^n
zullen zijn. meest rechtmatige Vlaamse eisen daarvoor.
komt tot de vaststelling ^ a t er van
r^y, ,-=•.. De Gentse franskiljon Mcrchiers,
Ondertussen gaiit de Waalse bfekumpeR.
de Vlaamse proprammapunten van
zorgt voor schone wetteksten cm de
In de kamer wcrtt de vertrou- onrechtvaardigheden van de represde C.V.P. NIETS werd verwezen- C.V.P.-er en oud-eerste minister
lijkt. Wij moeten er aan toevoe- Duvieusart verder met de Vlamin- wenskwestie gesteld. Alle Vlaams- sie nu eens voor goed van de baan
gen : integendeel. Voor de Vlamin- gen te tergen en uit te dagen : gezinde C.V.P.-ers, op een paar na, te helpen. Zijn wetsontwerpen zulgen, voor de getroffenen door de voor de Walen bestaat er in de
len alvast de oplossing brengen voor
repressie heeft de regering Eyskens C.V.P. blijkbaar geen partijtucht. gingen door de knieën en bewezen al die getroffenen, die ze niet meer
niets op haar aktief te schrijven, Die bestaat alleen om de Vlaamse eens te meer h u n volslagen onbe- nodig hebben.
maar wel op haar passief. De toe- C.VP.-ers onder de duim te hou- trouwbaarheid van Vlaams standSteeds worden alle voorstellen,
stand werd slechter.
den. En welke waarde heeft h e t punt uit.
tot de kleinste gemene deler herpari^programma van de C.V.P. ?
leid - en dan horen wij de bemoeIn de senaat zweeg de « grote > digende uitspraken van vlaamse
DE ZETELAANPASSING
DE SOCL\AL-EKONOMISCHE P O Vlaamse ekonomist en gewezen parlementaire, - dat er toch al veel
De C.V.P. had aan de Vlamingen LITIEK
voorzitter van < Arbeidsorde J-, V. verbeterd is.
de zetelaanpassing beloofd en wel
Van
het
grootste
belang
voor
de
Leemans, waar h e t er nochtans om
Deze Vlaamse parlementairen zulonmiddellijk en zonder beperkinVlaamse volksgemeenschap is de ging wezenlijke Vlaamse volks- len d3 vernederende wetteksten
gen.
sociaal-ekonomische politiek van de belangen te verdedigen.
stammen. Zij zullen er zoetjesaan
Reeds onder de homogene C.V.P.op voorbereid worden. Hebben wij
regering diende de Waalse C.V.P.bot in de Senaat niet beleefd, dat
minister Heger een wetsontwerp in
spijt het C.V.P.-programma, spijt
dat deze belofte verminkte door opC.V.P.-voorstellen, de minister afnieuw de zgz. verworven rechten
komt met een eigen tekst, die alles
van de Waalse arrondissementen te
halveert - waarbij dan door een soerkennen, in h e t nadeel van Vlaancialist een amendement wordt inderen.
gediend om deze tekst nog te verBij de voi-ming van de huidige
minken. Amendement d a t aangekoalitieregering werd de zetelaannomen werd, dank zij het goed^assing gekoppeld aan een wijzistemmen door 12 Waalse C.V.P. seging van de kieswet in h e t voornatoren - tegen de partijtucht in ?
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deel van de liberalen. Achteraf
Ja, deze Waalse parlementairen,
heeft de C.V.P. de belofte aan de
buigen niet zo mak h e t hoofd om
liberalen gedaan niet willen inlosde partij-eenheid te redden. Het
sen : enerzijds vonden de Waalse
Korre to«tprak«n
waals belang of zelfs maar h e t
C.V.P.-ers hierin een voorwendsel
•dv. DAHIEL DECONINCK
waals partijbelang heeft voorrang.
om de zetelaanpassing te saboteren,
dhr lUDO JEIS, Undbouwdnk.
De Vlaamse parlementairen weanderzijds
wilden
de Vlaamse
dhr A. VAMMALDIREH, bidiende
ten, dat de wetsvoorstellen van h o C.VP.-ers gaan knoeien met de
D n WIM JOtlSSEH
ger genoemde liberale ministers onkieswet uit schrik voor de VolksDr LEO WOUTERS
zettende
schade berokkenen aan het
unie.
velksvart. Fr. VAN DER EUT
Vlaamse land en volk - maar wedRekening houdend met deze
den, dat zij TUCHTVOL zullen knikmoeilijkheden (door de C.V.P. verken als die wetten dienen gestemd.
oorzaakt), is de beslissing van de reWij zijn aan de eenheid van de
gering om de tienjaarlijkse volkspartij ten zeerste gehecht, zei de
telling die men zinnens was te hougoede Vlaming De Boodt, aan de
den op 1 januari I960 uit te stellen
Waalse rebellen, - maar smeekte hij
tot 31 december 1960 van zeer groot
- weest gij ook eens tuchtvol, als
belang. Het is te voorzien d a t nu
het om een vlaams belang gaat.
de volledige uitslag tegen de verMaar zij grijnslachten... en stervikiezingen van 1962 nog niet zal geden tegen de partij met roden en
kend zijn. Het gevaar wordt groot
blauwen.
dat de Walen h u n slag zullen thuis
Zolang er geen sterke vlaamse
halen en dat er geen zetelaanpasgroep parleipentairen bereid is alles
sing komt... We komen later op de- ook hun zetel - op het spel te zetze kwestie nog wel terug.
ten om grote vlaamse belangen. Zo
lang komt er NOOIT een oplossing
DE TALENTELLING
voor Vlaanderen - om geen enkel
levensprobleem.
Het uitstellen van de volkstelling
Die sterke groep komt er niet tenhoudt verband met de talentelling.
zij onder druk van de concurrentie.
Al de Vlaamse kultuurvereniginDus is er een eigen vlaams natiogen hebben zich verzet tegen een
nale partij nodig. De Volksunie wil
nieuwe talentelUng.
( Z I E P R O G R A M M A OP B L Z . 8)
dat wordeiL

Na een jaar meer dan oeil Vlaamse zorgen

door F. VAN DER ELST
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1. Vijfdagenweek in administratie...
...en de zesde dag eindelijk
wassen.
3. Paus zal prins Albert niet trouwen
»
Iemand uit de (a)Room helpen.
G. Cooiemans spreelct Paola toe in
het Nederlands
Maagd en martelares...
9. Rachel Sabbe voor het Assisenhof
Iemand een kopje koffie kleiner maken.
10. Adinlcerke's historisch
dokument vals bevonden
Had geen fles genoeg.
Ï2. Aardwolf door jagers neergeschoten
Een wolfje naar hun hand.
15. Parlementaire vergoeding wordt
F. 300.000
Van vergoeding tot verbetering.
17. Jos Van Eynde beledigt Kamervoorzitter
Als apen hoge klimmen willen,
ziet men eerst hun naakte billen (Cats).
19. Conferentie tot voorbereiding
van topconferentie verdaagd...
Topzwaar reeds bij de fundering.
21. Wijk Zondereigen te Baarle door
België verkregen
De wijk nemen.
24. Aanbidding der Wijzen voor 39
millioen verkocht
De aanbidding der rijken.
26. Eyskens verdedigt willekeur der
holdings
Economische streek i.p.v. streekeconomie.
28. Regering tegen algemene m a a t regel voor tot 5 i 10 jaar veroordeelden
Clementie gestikt in Gaston ?
30. Torengebouw 30 verdiepingen
voor administratie
Verdieping voor administratie,
verhoging voor parlementairen.

Normaal

spelletje

Bij een stemming in de senaat
over een wetsontwerp tot mildering van de repressie hebben we de
C.V.P. weer eens in haar waar daglicht gezien. Niet minder dan 12
Waalse C.V.P. stemden met de socialisten mee om te beletten dat de
personen waarvan de straf die tot
vijf jaar of minder herleid werd automatisch hun rechten zouden terugkrijgen. Eyskens, die wel de
partijtucht eist voor de ekonomische wetsontwerpen ten voordele
van de holdings en ten nadele van
Vlaanderen vergat thans de vertrouwenstemming te eisen. De incivieken die in zo groot aantal andermaal C.V.P, kozen, krijgen loon
naar werk.
Maar waarom waren ze ook zo
dwaas ? Hadden ze maar Volksunie
gekozen. De C.V.P. zou uitschrik gegeven hebben wat ze thans, gerutit
als ze is, aan de getroffenen v?eigert.

De schone ziel van *t k i n d
Te Aalst (zoals te Antwerpen,
Mechelen, Oostende, enz...) besturen C.V.P. en B.S.P. broederlijk samen de stad.
Nadat de socialistische schepen
van onderwijs wegens een vieze
zaak van het toneel verdween,
wetd thans de gewezen (?) kommunist Bert Van Hoorick tot schepen van onderwijs gekozen. De
schone ziel van 't kind is dus in goede handen te Aalst. Zoals praktisch
overal waar de C.V.P. samen met
de linksen aan 't bewind is : op
nationaal vlak werd zij toevertrouwd aan de vrijmetselaar Moureau.
Dat mag blijkbaar allemaal. De
'Schone ziel van 't kind wordt alleen van de zolder gehaald wanneer
de C.V.P. in de oppositie zit of bij
de verkiezingen om de Vlaams-nationalisten te bekampen.
Het woord is aan Bert D'Haese
Ö'"e voor de verkiezingen zo'n machtige artikels geschreven heeft over
Van Hoorick en de kommunistische
infiltratie- taktiek.

Victor

Benito

Craeybeckx

Men heeft In Vlaanderen de
eigenaardige gewoonte personen die
ooit in hun jeugd radikaal Vlaamsgezind waren hun gans leven lang
als zodanig te beschouwen ook als
ze reeds lang bezweken zijn voor de
voordelen die de kleurpartijen bieden. Men vergeet altijd weer dat,
overlopers onze ergste vijanden
worden omdat ze aan hun partij
moeten bewijzen dat ze betrouwbaar geworden zijn. Af en toe een
Vlaamsgezinde toespraak volstaat
dan om duizenden flaminganten
aan de leidraad te houden.
De jongeren te Antwerpen hebben
In elk geval aan den lijve kunnen
ervaren wat voor een rekel Lode
Craeybeckx geworden is. Hadden
deze jongeren rustig door enkele
Antwerpse voorsteden kunnen opstappen, bij het betreden van het
gebied Antwerpen-stad werden ze
ongenadig uit elkaar gerammeld
door de Antwerpse politie die van
Lode Craeybeckx bizondere opdrachten gekregen had.
Terecht vergeleek op onze gi'ote
vergadering van 5 Juli Dr. Leo Wouters Lode aan Benito Mussolini. Wat
voor een aanmatiging bij die kerel!
Kwam het ons zelfs niet ter ore
dat de volgende amnestiebetoging
enkel zou mogen gehouden worden
zo er slechts ultrabrave oproepen
zouden verschijnen, oproepen waarvan hij Lode dan nog eerst inzage
zou geëist hebben ! Gelelde demokratie, kan het krasser ?

Werkloosheid

en

sleutelplan
De argelozen die C.V.P. kozen voor
de oplossing van de repressie zijn
er niet erger aan toe als degenen
die voor Eyskens kozen omwille van
de opslorping van werkloosheid en
mobiliteit door het groteske sleutelplan.
Wat leren ons de cijfers over de
werkloosheid ?
Het gemiddelde aantal werklozen
bedroeg in 1955 : 172.000; in 1956 :
14.5.000; in 1957 : 117.000; in 1958 :
181.000. In 1959 steeg in de wintermaanden het aantal werklozen tot
350.000 en het zweeft de laatste weken rond de 170.000 zodat het gemiddelde voor '59 weer heel wat hoger zal liggen dan vorig jaar. Desondanks heeft Eyskens de reddende
sleutel van De Saeger geweigerd.
De gunst van de financiële grootmachten is hem heel wat meer
waard, « De C.V.P. en de liberalen
hebben een dik pak geld gekregen
van de Société Générale » zei toen
een socialistische parlementair. De
socialisten waren er deze maal niet
bij zoals in de tijd van de wet Liebaert onder Van Acker toen het
grootkapitaal een geschenk kreeg
van drie miljard en half. Hun a a n klacht kan dus niet doorwegen.

Wij

w i l l e n De Standaard

volgen
Een paar weken terug schreef De
Standaard aan de hand van de socialistische drijverijen van de verfransing te Strombeek-Bever dat
we die anti-Vlaamse partij moesten verzwakken. Wij haalden toen
reeds enkele gevallen van tweetaligheid aan van de C.V.P. gemeentebesturen te Leuven, Halle
en Landen en gingen akkoord met
De Standaard om naast de socialisten ook de C.V.P. te verzwakken.
Thans vernamen we dat de C.V.P.ers in het gemeentebestuur van
Blankenberge h a a r politieagenten
blaadjes laat verspreiden « Geïllustreerd Blankenberge illustré »
met 3/4de franstalige teksten. Wij
doen hierbij dan beroep op alle flaminganten om de raad van De
Standaard te volgen om naaSt de
socialisten ook de C.V.P. te verzwakken door de Volksunie, de
enige Vlaamse partij te versterkeiu

C.V.P. verricht niets maar
toch
Eert D'Haese in De Standaard is
ten einde raad. Van al de verkiezingsbeloften van de C.V.P. op
Vlaams gebied : regionale Vlaamse
ekonomie, met oplossing van weikloosheid en mobiliteit, vastlegging
van de taalgrens en oplossing van
het vraagstuk Brussel, ruime amnestiemaatregelen komt niets in
huis. De Vlaamsgezinden keren zich
dan ook in groeiend aatital van de
C.V.P. af en kijken uit naar een
nieuwe richting : de Vlaams-nationale.
Bert, die deze richting verloochend heeft om op kosten van de
C.V.P. te leven, kan zoals alle regegaten natuurlijk allerminst verdragen dat velen zich thans n a a r het
pad begeven dat hij verlaten heeft.
Aan de onnozelsten van de flaminganten probeert hij sprookjes
wijs te maken. De C.V.P. doet wel
niets op Vlaams gebied, maar we
moeten toch bij de C.V.P. blijven
want de socialisten doen ook niets.
En Bert dreigen met een nieuwe
linkse regering alsof er geen schoolbestand bestond tot in 1970, die dat
praktisch uitsluit.
De Vlaamsgezinden die Bert
D'Haese willen volgen bevonden
zich in een prachtige toestand. Zij
zullen altijd C.V.P. moeten kiezen,
hoewel de C.V.P. nooit iets zal doen
op Vlaams gebied, omdat de B.S.P.
ook nooit iets zal doen.
Men moet kiezen tussen de gele
C.V.P.-pest en de rode B.S.P.-cholera. Een derde oplossing, de oplossing de eenvoud zelf, dat alle
Vlaamsgezinden voor een Vlaamse
partij kiezen, moet ten allen prijze vermeden worden.
• Voor de verkiezingen zei Bert dat
de zweep er slecht^j^moest komen
a l s ' h e t C.V.P.-paard voor de regeringswagen zou staan. Wij zijn zover. En wat de Katolieke parlementairen zijn heeft Bert vroeger zelf
geschreven : « Het is een vereniging met winstgevend doel, opgericht door de vijanden van Vlaanderen om de Vlaamse sukkelaars
zand in de ogen te strooien ».

Niet

Van

Cbbbeke

overbden

Te Zanzibar in een hotel-kamer
Is schielijk overleden de gewezen
minister van justitie Adolf Van
Glabbeke, 55 jaar oud.
Hij was het die als minister van
justitie op 12 april 1946 Dr. August
Borms liet terechtstellen.
Later moest hij ontslag nemen
als minister omdat hij druk uitgeoefend had op de auditeur-generaal om van deze een bevel van buitenvervolgingstelling te bekomen
voor een groot ekonomisch kollaborateur.
Hij zal zich thans te verantwoorden hebben voor de Opperste
Rechter.

Gezond

bad

Leemans

In het 11-juli nummer van « Da
Standaard > verscheen het tröMitioneel, hol en vals klinkend arl kei van Victor Leemans, waarin hlJ
nog eens beroep doet op de Vlaamse socialisten ! De Vlamingen moeten over de partij grenzen heen
front vormen... Gij kent dat liedje, dat afwisselend gezongen wordt
met het andere liedje : alleen de
C.V.P. is betrouwbaar in Vlaams
opzicht en al de anderen deugen
niet.
Moeten wij er aan herinneren d.it
de stemming over de ontlasting van
de meerwaarden de gedroomde gelegenheid bood om over de partijgrenzen hejn de hand te reiken
aan de Vlaamse socialisten en eindelijk iets te doen voor de Vlaamse
noodgebieden met strukturele werkloosheid ? De Vlaamse C.V.P.-ers
lieten echter De Saeger en Van den
Daele alleen staan, die wel de steun
kregen van onze gekozene en van
alle socialisten, zelfs de Waalse.
In de senaat zwee§- de grote
Vlaamse ekonomist Leemans in alle
talen en werd er onder de Vlaamse C.V.P.-senatoren niemand gevonden om de Vlaamse volksbelangen
te verdedigen, zoals De Saeger in
de Kamer gedaan had. Waarom
zweeg Leemans ? Omdat hij verkocht is aan de C.V.P. en een bedrieger is : hij bedriegt het Vlaamse Volks en de vlaamsgezinden met
dergelijke artikels, omdat hij de
eerste is om te bukken voor de partijtucht : zie zijn stemming in zake
artikel 123 sexies !

Het huwelijk van Albert met Poala heeft onze dinastie opnieuw wat
slmpatie bezorgd. De tijd dat Vlaanderen met een koning dweepte is
Inderdaad voorbij. Vlaanderen betekent aan hej; Hof inderdaad niets
meer. Het zullen wij echter niet
zijn die ons bovenmatig ergeren
aan het Franstalig wapenschild van
Albert. Evenmin dat wij ons kinderlijk zullen verheugen zoals C.V.P.
dagbladschrijvers omdat iemand
van de Koninklijke familie ook al
eens vrij goed Nederlands spreekt.
Zelfs de franstalige pers is ons
-•< ter wille ». Heet het niet dat een
meer
Franse prinses waaraan men perse Geen werkloosheid
koning Boudewijn wil koppelen —
de Franse invloed is nog niet groot — 30.000 werklo'.^en
genoeg — ook al « ja » en « neen >
leert zegen. Slechts het weekblad — 40.000 grensarbeiders
« Post » blijkt in dit land nog over — 8.000 seizoenarbeiders
gezond verstand te beschikken. Zo
er in België een koningshuis moet — 15.000 mobielen
zijn dan ware 4iet logisch volgens
« Post » dat de taal van het Hof — de laagste lonen en wedden van
het land.
die zou zijn van de groeiende meerderheid in het land : het Neder- . ^ DAT is West-Vlaanderen 1959.
lands. Misschien dat dan ook het
In 1830 de meest bevolkte proaartsbisdom te Mechelen en het
vincie
van het land - thans komt
bestuur van de Leuvense universivijfde
teit dit voorbeeld zouden volgen. Zo West-Vlaanderen op de
lang de kleurpartijen alleenheerser plaats.
blijven spelen is dit echter uitgeDe Westvlamingen willen werk
sloten.
in eigen provincie

geroepen

Nadat De Saeger in de Kamer de
Société Générale aangevallen had
die reeds bilans publiceerden met
één miljard winst 7;onder dat daarop een cent belasting hoefde betaald, trok ook de socialist Tielemans, oud-burgemeester van Leuven, ten aanval. Hij gaf andere cijfers, die evenmin tegengesproken
werden :
La Brufina betaalde op een winst
van 111 miljoen slechts 2.500.000 F.
belasting, La Sofina op een winst
van 162 miljoen slechts 1.200.000 F.,
La Société Beige des Banques op 22
miljoen 700 duizend slechts 977.000
F. en La Société Générale de Belgique op 394 miljoen slechts 7 miljoen 900.000 F.
Het zijn deze organisaties die
sinds 129 jaar de anti-Vlaamse politiek in België voeren. Het Hof, Loge,. Kardinaal en politieke partijen
varen in hun zog.
Slechts een Vlaamse partij die
buiten hun invloedsfeer staat, kan
tegen stroom oproeien, op voorwaarde dat zij de openbare mening
achter zich krijgt. Want voor de
openbare mening deinst het Kapitaal terug. Daarom dat zij deze
openbare mening op alle manieren
tracht te misleiden door pers, radio en televisie te kontroleren en
Hof, Loge, Kerk en kleurpartijen te
beïnvloeden.
'
Want wat Tielemans ten slotte
niet zegt is dat deze kapitalistische
organisaties onder de regering Van
Acker evenmin meer belastingen betaalden. Hij is dus niet geroepen
om aanklager te spelen.
En wat zeggen onze arbeiders,
middenstanders, boeren', bedienden
en ambtenaren ovet deze belastingen. Hebben zij het zo gemakkelijk ?

Nuttige

geschenken

— Casimir, vroeg ik, welk geschenk zoudt gij aan de jonggehuwden
Albert en Paola aanbieden ?
— Geen, zei Casimir. Alles wat ze in dergelijke omstandigheden geven,
dient alleen om In een kast gezet te worden waar het nooit meer uit komt.
En daarbij, Albert heeft reeds een geschenk gekregen in de titel van fregatkapitein. Ik meen dat een fregatkapitein moet kunnen leven van zijn
wedde.
— Hij is eigenlijk meer dan fregatkapitein, Casimir, en dat kunt ge
worden al had ge nooit een voet o<p eej^ schip gezet. Hij is trouwens ook
ere-troonopvolger, wat interessanter is.
— Wat is dat, een ere-troonopvolger, vroeg mij vriend.
— Dat noemen ze eigenlijk kandidaat-troonopvolger wat In de grond
niets betekent. Dat is alleen een gele genheid om hem een kasteel en drie
en een half miljoen per jaar te geven. Want als Boudewijn trouwt en hij
heeft een zoon, dan is die zoon ook kandidaat-troonopvolger. Wat niet belet dat het kasteel en de drie en een half miljoen voor Albert blijven.
— Zou hij dat durven, vroeg Casimir, en waarom krijgt hij eigenlijk
al dat geld ?
— De dynastie weigert nooit geld. Eigenlijk zou alleen de koning recht
moeten hebben op een hofhouding en een jaarlijks budget. Waarcm zijn
vader, zijn grootmoeder, zijn oom en zijn broer door het geld van de staat
moeten onderhouden worden, dat wil er bij mij niet in. Leopold b.v. is toch
een gewoon burger, waarom moet die een hofhouding hebben ? En Al'rert ?
Moest hij er niet zijn, dan was het juist hetzelfde alsof hij er is. Gij zult
zien, daar komt nog een hofhouding bij, een hofmaarschalk, een persattaché om de brieven te schrijven, een militaire attaché, een paar vleugeladjudanten en nog een half dozijn vrouwmensen om Paola haar schoenen aan te doen, te telefoneren en haar brieven te schrijven. Het aantal
decoratieve leeglopers zal aanzienlijk vergroten.
— Geef hem dan nog maar wat geschenken, zei Casimir, anders denkt
hij te kort gedaan wordt. Koop hem in ieder geval nuttige gesche-^ken.
•— Een nuttig geschenk zou een woordenboek zijn waarin Paola de
honderd noodzakelijke woorden kan vinden die een prinses nod g heeft
om tot haar volk te spreken. Ik meen,dat Albert zelf er nog n u t f g gebruik
zou kunnen van maken. En voor Albert zelf zou ik een volledige collectie
kopen van de taalwetten, want daar schijnen ze aan het Hof niet van op
de hoogte te zijn. En dan Is er nog iets dat zeer nuttig zou kun'Tcn zijn S
de volledige, verzamelde scheldwoorden en bruipartijen van de gekende
specialist van Eynde.
— Wat kan hij daar mee doen, vroeg Casimir ?
— Ge kunt nooit weten of nonkel Karel niet op bezoek koirt.
Cit.
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ONZE SCHITTEREND GESLAAGDE
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VOLKSVERGADERING
Zondag 5 Juli groeide de door de
VOLKSUNIE te Antwerpen belegde volksvergadering uit tot een enjthousiaste belijdenis van het vertrouwen In de groei van onze jonge
Vlaams Nationale Partij.

hand van een korte historiek van de
talentellingen aantoonde dat eendrachtig verzet van alle Vlamingen
ertegen onontbeerlijk is. HIJ wees
op de vroeger begane vervalsingen
en beklemtoonde hoe een dialekt
verliest tegen een kultuurtaal. BeReeds lang van voor het vastge- schaafd Nederlands spreken is een
stelde uur stroomden de Volksunie- der doelmatigste wapens van een
leden en -sympatisanten de ruime nationalist.
zaal Majestic binnen, zodat zij bij
Na deze zeer gesmaakte opwek_de aanvang van de vergadering tot
king
verleende de voorzitter het
de nok volzet was met een paar
buizend mannen en vrouwen, de woord aan de eerste spreker, arrondissementsvoorzitter Relmond MATlonge en de oudere generatie.
THEYSSENS.
Voorafgegaan door de Gentse
in een duidelijke, kordate taal
Jeugdkapel, de afdellngsvaandels greep
naar de kern van de
yan Borgerhout, Diksmulde, Gent, zaak : deze
het
volksbelang
heeft de priHanmie, Schaarbeek deden Voor- mautelt op het staatsbelang.
Hij
zitter Frans Van der Eist en de stelde diensvolgens ook het persohoofdbestuursleden onder daveren- nalisme van Duvieusart aan de
rende toejuichingen hun intrede In kaak. Wie zich in Vlaanderen komt
(de zaal.
vestigen heeft zich aan te passen.
Het podium, zeer keurig versierd Een donderend applaus onderen met lover omzoomd, toonde een streepte het gezegde : « De Walen
zetr suggestieve kaart van België, zijn in onze streken ongenode en
(Waarin bloedrood de duivelse greep ongewenste gasten. Eruit ! Voor
van Wallonië zich naar Vlaanderen mijn part kunnen ze verhuizen naar
uitstrekte, maar met, op een bordje Wallonië, naar Frankrijk of desde kordate verwittiging « HAN- noods naar de Franse Sahara ! >
DEN AF ! ! ! ».
Hij bracht hulde aan de KultuurRechts op het verhoog namen verenlgingen om hun Inzet tegen de
plaats Voorzitter Van der Eist, Prof. talentelling en wenste hen veel
vWalter Couvreur, die de vergade- moed en volharding toe. Een woord
ring lelden zou, Rudi van der Paal, van Auust Vermeylen aanhalend,
Jïr. Juul van Boxelaer, terwijl oud- verwittigde hij de gebiedsrovers dat
iyolksvertegenwoordlger Dr. Rik tegen hen de middelen zullen ge•fiallet, Dr. Leo Wouters, Relmond bruikt worden die nodig blijken,
Mattheyssens en Karel Dillen links want « Brussel was. Is en blijft
Vlaamse grond ! », verklaring die
zaten.
door de aanwezigen geestdriftig
De vergadering werd Ingezet met beaamd werd.
^een rouwhulde gebracht aan voorDr. Rik BALLET werd als tweede
aanstaande Vlamingen, overleden spreker op een langdurige ovatie
sinds de vorige volksvergaderlnff onthaald.
yan Juli 1958, namelijk Jef ClotKalm, met het hem eigen gezag,
.tens, dichter Richard De Cneudt,
onderzocht
hij de beangstigende
gemeenteraadslid Jos de Groof, gewetensbezwaren
bij de strijdende
dichteres Blanka Gyselen, apote- Vlamingen in verband
met de
ker Trypsteen, Eerw. Zuster Maria Ijzertragedie, het Aktivisme en de
Gabriélla van het Heilig Graf te Kollaboratle.
Turnhout, de ingenieurs Standaert
Yader en Zoon, Zeer Eerw. Heer
Tot groot jolijt van de vergadePastoor Van Caeneghem, en Mees- ring herinnerde hij eraan hoe onze
ter Jef Van Hoof.
voorzitter Van der Eist, als volksvertegenwoordiger, Eyskens in de
Door de aanwezigen werd recht- regering gespijkerd heeft. Hij gispstaande een minuut stilte in acht te Eyskens om het nefaste gebruik
genomen.
tegen Vlaanderen van de door de
Waarna Professor COUVREUR CV.P.-er uitgevonden sleutel. Uit
de vergadering, toesprak en aan de de geschapen toestand trok hij de

énige geldende konklusie : « Er
moet een Vlaams Nationale Partij
zijn en die moet groeien ! » Donderend applaus onderstreepte die
woorden.
Herinnerend aan de open brief, moedige echtgenote aanboden. De
die Bert D'Haese (van De Stan- twee kleine lieve blozende dochterdaard) in 1928 richtte tot Rik Bal- tjes aanvaardden met Vader en
let, draalde deze thans rollen om Moeder geamuseerd de bloemtullen.
en riep publiek de oude strijdmakVol ontroering sprak daarop Jan
ker toe : « Bert, schrijf nog één- De Bondt zijn dank uit voor de atmaal, maar dan uw eigen, niet ge- tentie en riep allen nogmaals op
censureerd proza, breek dan uw pen ten strijde, en betrok in zijn dankin schoonheid, en treed toe tot on- woord de onvermoeibare eenvouze rangen ! »
dige propagandisten.
Dr. VAN BOXELAER leidde
Hij toonde dan nog aan, hoe de
bedreiging met de 5 % In verband daarop de door alle aanwezigen
met de volgende verkiezingen het meegezongen lederen.
zuiverste bewijs Is dat de tegenZeer toegejuicht kwam toen Dr.
strevers allerhande een heilige Leo WOUTERS aan het woord.
schrik hebben van de groei en de
Hij herinnerde eerst aan de toebloei van « De Volksunie ».
stand waarin wij 5-6 jaar geleden
Maar wat zij ook beramen, ver- ons bevonden, om te wijzen op de
klaarde Dr. Ballet met kalme vast- huidige uitgroei van de beweging
beradenheid, wij nemen de hand- en het wakker komen van de Vlaams
Nationalistische Jeugd.
schoen op !
En hij sprak verder, kalm doch
Wat de daverende Instemming
met inslaande argumenten over de
van de vergadering wegdroeg.
houding van de Vlaamse jeugd aan
Tromgeroffel en trompetgeschal het front tijdens de eerste oorlog;
weerklonken, en dan kwam aan het over wat er tegenwoordig met ons
spreekgestoelte Karel DHXEN met geld gebeurt, om te konkluderen dat'
de opdracht te spreken in verband talentelling uitdraait op gebledsmet de hulde, die de namiddag van roof. Hij zette de taktiek uiteen
de IJzerbedevaart, op 23 augustus, waarbij machtige grondbezitters
aan Ir. Jan De Bondt, de strijdlus- stilaan maar zeker Wezembeektige, te Diksmulde zal gebracht Oppem helpen verfransen. In de
worden.
strijd tegen de talentelling moet
onze Jeugd helpen. Het is in haar
Zich richtend tot de aanwezige eigen belang, daar de Vlaams naarrondissementele voorzitter De tionale strijd niet enkel een taalBondt, verklaarde Dillen : « Men strijd is, doch ook een ekonomische
viert niet Iemand omdat hij er zes- strijd. Het verwijt als zou « De
tig, vijfenzestig of vijfenzeventig Volksunie > uitsluitend het werk
wordt, en vooral niet wanneer di^ van intellektuelen zijn, wordt door
Iemand er steeds maar twintig de feiten weerlegd
blijft, zoals U ! > Maar herinnerend
aan het aandeel van De Bondt bij
En hier brengt Dr. Wouters een
de oprichting van het gedenkteken eresalut aan de trouwe, eenvoudige
der Gebroeders Van Raemdonck, bij volksjongens, onze propagandisten,
de bouw van de gedynamiteerde aan wie de eer van de uitbouw der
IJzertoren wees .spreker er op, dat partij toekomt.
de grootste verdienste van de geDoor hen worden wij meester in
vierde geweest Is, als Vlaams Nationalist steeds trouw aan zichzelf ge- eigen huis, door hen dwingen wij
bleven te zijn. En daarom dan ook zelfbestuur af, want zij zullen ervoor zorgen dat de 5 % overal zuldie hulde.
len behaald worden en meteen de
Een ganse rij kinderen kwam overwinning.
toen aandragen met bloemen, die
« En zo men ons wurgen wil worzij aan de gehuldigde en aan zijn den wij een revolutionaire partij

Maeen luar...

EIZERINCEN-Ter-HEIDE

NEER DAN OOIT VLAAMSE ZORGEN
(Vervolg van blz. 1)
DE REPRESSIE
Dit Is ongetwijfeld het meest
treurig kapittel van de regeringspolitlek.
Voor hen die nog In de gevangenissen verblijven is de toestand
wanhopig : minister Merchiers laat
praktisch niemand meer vrij, de
wet Lejeune wordt niet meer toegepast.
De oplossing van het geval Daels
Toorstellen als een Vlaamse overwinning is makabere humor : nu de
voorwaarden en omstandigheden
bekend gemaakt werden kunnen we
best zwijgen over dit pijnlijk geval.
De twee schuchtere wetsontwerpen over de schadevergoedingen en
over artikel 123 sexies werden in de
senaat nog wat venninkt en bleven
steken in de kamer-kommissies.
Wat zich met het ontwerp over
artikel 123 sexies afgespeeld heeft
Is uitermate leerrijk. Eens te meer
hebben een hele reeks Waalse
C.V.P.-senatoren zich bij de oppositie gevoegd om het ontwerp te
verminken zonder dat de partijzucht ingeroepen werd of de ver-

trouwenskwestie gesteld. Anderzijds
liet men senator De Baeck met zijn
amendement om de grens van 5 op
10 jaar te brengen volledig in de
steek : senator Custers liep vlug
naar het W. C. om niet te moeten
stemmen en senator Leemans
stemde voor Merchiers en tegen De
Baeck ! Het is niet alleen miserabel, maar we zouden andere woorden moeten gebruiken die niet fatsoenlijk zouden klinken...
Als bekroning van dit alles diende Merchiers namens de regering
dan nog het beruchte wetsontwerp
in over de bestraffing van de verheerlijking van het verraad ! De
beste kommentaar hierop kon men
lezen in « La Libre Belgique >.
We herinneren ons nochtans in
« De Standaard » de meest formele
verzekering gelezen te Rebben dat
het van de baan was. Thans zal
Merchiers het weer gedaan hebben:
maar een minister dient dergelijk
politiek belangrijk
wetsontwerp
niet In zonder dat het voorafgaandelijk goedgekeurd werd in de kabinetsraad en zonder de toestemming van de eerste minister.
Dit alles gebeurt te Brussel térwijl ta Antwerpen twintlgduizeniT

Vlamingen amnestie eisen. Zij worden niet gehoord... Men wordt bitter wanneer men dit alles overdenkt.
Onze ergste vijanden zijn niet de
Walen, niet de franskiljos : dat zijn
tegenstrevers waarvan men weet
waar zij staan en wat men er aan
heeft. Onze ergste vijanden zijn de
Vlaamse
volksvertegenwoordigers
en senatoren die voorwenden ook
goede Vlaamsgezinden te zijn, maar
van wie men niet weet waar zlJ
staan en wat men er aan heeft.
Want bij ledere gelegenheid bewijzen zij hun onbetrouwbaarheid :
voor hen geldt niet « Vlaanderen
eerst », maar de partij en hun persoontje eerst.
De tragedie van Vlaanderen ligt
besloten In de tmitalre belglsche
struktuur der politieke partijen en
de knechtenrol die de Vlamingen er
sedert meer dan een eeuw gewoon
zijn te spelen en zullen blijven spelen. Meer dan ooit, omdat meer en
meer de zelfstandige en onafhankelijke mensen verdwijnen onder de
gekozenen.
Daarin kan alleen de bedreiging
door een oprukkende Vlaams-nationale partij verandering brengen.
F. VAN DER ELST.

(Vervolg van blz. 1)'
gereageerd. Een bepaalde partij die
haar effektieven voor 70 % uit
Vlaanderen haalt en aan de basis
een Vlaamse politiek voorwendt,
herleidt deze Vlaamse stem in haar
nationaal komitee tot 50 % (in unitair beleid !) en keert de verhoudingen nog verder om wanneer het
tot regeringsformatie en regeringspolitiek komt met de vanzelfsprekende partij tucht daarbij. Een
sprekender bewuste beknotting van
Vlaamse volkskracht Is moeilijk
denkbaar. En dit geldt niet alleen
op gebied van taal en kuituur, doch
op sociaal economisch terrein en in
domeinen van het staatsieven.
Laten wij ons volk steeds meer
over die toestanden inlichten. Wezen wij overtuigd van de diepe demokratische betekenis van de
federale oplossing voor de uitbouw
van een Vlaamse demokratie en
voor de volwaardige ontplooiing van
ons volk. Wezen wij ook overtuigd
van de noodzaak aan een politieke
formatie die zich hiervoor inspant.
Zij die aan haar doeltreffendheid
twijfelen hebben nooit schaak gespeeld en weten niet hoe één enkele
loper of toren door wisselwerking
het ganse spel een ander uitzicht
biedt. Zo ook op het politieke
schaakbord voor een kleinere formatie die de morele aantrekkingskracht aan haar zijde heeft.
Deze ligt slechts vervat in een
fundamentele demokratlsche instelling en dit is ook de enige motivering van onze Vlaamse politiek.
D. D.

Dit slotwoord ontketende een wai
ovatie.
Spreker kweet zich dan nog van ee
paar meer zakelijke opdrachten. Hi.)
riep eenieder op tot deelneming aan
de Vlaamse Dag te Elzeringen op
19 Juli, aan de De Bondt-hulde op
23 augustus; hij spoorde aan tot
het werven van abonnenten en leden. Het verbod van burgemeester
Craeybeckx, onze luidsprekers op
straat in aktie te brengen, werd
begrijpelijkerwijze cp protest onthaald. Maar de oproep tot solidariteit met de 60.000 F. schadeloosstelling veroordeelde propagandist
werd bij de geldinzameling flink
beantwoord.
Na het gezamenlijke zingen van
nog enkele liederen kwamen onze
minutenlange toegejuichte volksvertegenwoordiger, voorzitter VAN
DER ELST aan het woord.
In de eerste plaats dankte hij a,llen die te Lier waren op 5 april en
die tuchtvol de richtlijnen en ordewoorden van het hoofdbestuur gevolgd hebben, waardoor het welslagen van deze amnestie-manifestatie spijt alle tegenkanting mogelijk werd.
Vervolgens stipte hij met fierheid
aan dat de bomvolle zaal een nieuw
bewijs brengt van de groeikracht
van de Volksunie en vertrouwen in
de toekomst wettigt.
Deze vergadering w^rd in het teken gesteld van het Vlaams verweer tegen nieuwe gebiedsroof.
Ons volk blijft steeds bedreigd in
zijn taal, in zijn grondgebied, In
zijn kuituur, In zijn volkskracht
door sociaal-ekonomische wantoestanden. Deze bedreiging is niet
eens het ergste, het ergste is dat
ons volk, misleid door valse leiders,
zich niet voldoende bewust Is van
de gevaren die het bedreigen. Deze
gevaren worden verdoezeld en geminimaliseerd door partijmensen en
partljpers, voor wie het i Vlaanderen eerst » niet geldt.
De eerste taak van de Volksunie
is het dan ook ons Volk wakker te
schudden, de Vlaamse problemen
klaar en scherp te stellen, de wantoestanden aan te klagen, kortom
de Vlaamse waarheid te verkondigen.
Het zou niet moeilijk geweest zijn
een verpletterend rekwlsitorium te
houden over de politiek van de regeringen Eyskens sedert de verkiezing, maar de tijd ontbrak.
Bondig vatte spreker dan enkele
van de voornaamste aanklachten
samen :

— de repressie was in Vlaanderen een aanslag op de Vlaamse
volkskracht : tevergeefs echter eist
Vlaanderen amnestie. In feite werd
er door de heer Eyskens en door de
C.V.P. niets gedaan op dit gebied :
de ontgoocheling is volledig. En
wanneer zij iets willen doen, dan
Is het nog alleen uit schrik voor de
Volksunie zoals Eyskens zelf verklaarde,
— het debat in de kamer over de
sociaal-ekonomische politiek der
regering was van de^ grootste betekenis : de vertrouwenskwestie en de
partij tucht werden Ingeroepen tegen de meest rechtmatige Vlaamse
eisen... Alles voor de holdings, alles
voor Wallonië : de Vlaamse werklozen en mobielen worden aan hun
lot overgelaten.
— wat de talentelling betreft
wenst de heer Eyskens een kompromis : wij weten op voorhand wie
de gefopten zullen zijn. Daarom
steunen wij ten volle de Vlaamse
Kultuurverenlgingen : geen talentelling. Wat er ook moge gebeuren
de Volksunie zal dit standpunt blijven verdedigen.
Ten slotte handelde de voorzitter
over het geknoei met de kieswet :
hij ziet hierin het bewijs dat de
C.V.P. bang is voor de Volksunie,
dat de druk zich laat voelen, zodat
wij alle reden hebben om te volharden en voort te strijden.
Hij eindigde met een oproep tot
inzet van alle krachten in dienst
van de Volksunie, in dienst van het
Vlaamse Volk.
Na nog een kort slotwoord van
Prof. Walter Couvreur en het zingen van « De Vlaamse Leeuw » door
de opgetogen aanwezigen eindigde
deze schitterend geslaagde volksvergadering (A.P.N.).
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NOODZAAK VAN DE VLAAMS NATIONALE PARIII
De Belgische staatspartijen
tegen

Vlaanderen

Ben objektlef onderzoek toont
aan dat In de Belgische staatspartijen twee faktoren van doorslaggevend belang zijn : het almachtig
partijbelang en de wil en de geestesgerichtheid van de oppermachtige partljoligarchieén. In het raam
van deze twee, alles overheersende
Imperatieven, is het van meet af
aan duidelijk dat de Vlaamse beweging door h a a r doel en h a a r stelling bijna onmiddellijk in botsing
moet komen met de staatspartijen
en met hun leiding.

PARTIJBELANG CONTRA
VLAAMSE BEWEGING
Wie hot partijbelang schaadt, is
een vijand. Wie stellingen voorstaat, die verdeeldheid
komen
zaaien binnen de partijgelederen
en de machtontplooiing van de
partij in het gedrang brengen,
moet geweerd worden. In die zin
moest de Vlaamse beweging reeds
onmiddellijk regelrecht In botsing
komen met het gezond begrepen
partijbelang, moest ze voor de partijen een hinderlijke en onverkwikkelijke faktor zijn.
Het Franstalig overwicht was in
het België van 1830 een algemeen
aanvaard feit. De betere klassen —
ook in Vlaanderen meestal — hielden eraan vast en het volk zag het
als iets onvermijdelijks. Kwamen
dan die zonderlingen, die taalflaminganten, de oude verdronken
koelen niet uit de gracht halen en
koesterden ze met de hersenschimmige idee de oude gevestigde toestanden terug in opspraak te willen
brengen. Hadden de staatspartijen
dan niet reeds genoeg tegenstellingen in eigen schoot te overbruggen?
Het Vlaams ideaal kon alleen de
tegenstellingen nog verscherpen,
tussen de leden van de betere klassen enerzijds, tussen deze klassen
en het volk anderzijds. Konden de
katolleken en liberale staatspartijen de Vlaamsgezinden sedert
het begin anders beschouwen dan
als hinderlijke herrieschoppers. Later ook In de socialistische partij
maar zij dreigden de energie, nodig
voor de sociale aktie, te verzwakken door ze af te leiden naar de
Vlaamse aktle. Maar er was nog erger. Het feit dat de Vlaamsgezinden, over beide staatspartijen verdeeld om er binnen hun ideologische opvattingen te verdedigen,
een natuurlijke neiging hadden om
zich boven de partijen heen in één
Vlaamse stroming te verenigen,
maakte hen tot zeer verdachte en
onbetrouwbare elementen die men
beter bestreed. Hun verzoenende
houding rondde te zeer de scherpe
kanten van de staatspartijen af,
terwijl de zucht naar machtsontplooiing van de partijen juist eiste
voor de openbare opinie de kanten
zo scherp mogelijk af te tekenen
en op bedrijven. Ten slotte was er
nog dit : sedert het begin hadden
de Belgische staatspartijen in de
Belgische staatsgrenzen de natuurlijke grenzen gezien van hun
machtsstreven. Het belang dat de
Vlaamse geweging hechtte aan de
taalfaktor dreigde hun aktie te
slijten over twee taalgebieden en
an neiging tot blokvorming binnen
agere perken te duwen. Waar de
socialistische partij echter gebonden was door h a a r sociaal streven,
vreesde de staatskatolieke partl]
dat, In geval zij verplicht werd zich
ie splitsen, de socialistische partij
de eerste partij in h e t land zou
worden. De gebeurtenissen van

1936 tot 1940 zouden tonen dat die
steld had. Ten slotte kon men wel
één enkele ras-vlaming als uithangvrees ongegrond was, want dat de
Belgische
werkliedenpartij
ook
verplicht werd een splitsing door
te voeren.
Al deze redenen moesten wel
maken dat de Belgische staatspartijen de Vlaamse gedachte enkel konden zien als een faktor die
voor het partijbelang hoogst schadelijk was en die daarom zoveel
mogelijk uit de weg moest worden
geruimd. De Vlaamsgezinden helemaal voor het hoofd stoten, kon
men nochtans ook niet doen, want
het belang van de partij eiste ook
hun stemmen te verwerven. De
beste oplossing bestond er dan
maar in de Vlaamse strekkingen in
het openbaar niet te bestrijden of
ze zelfs te aanvaarden en binnen
de partij de nodige schikkingen te
treffen om ze kalm te houden. Ze
te ontkrachten en — wie weet —
ze misschien te kunnen begraven.
En die Vlaamsgezinden konden ook
wel dienstig zijn : warmeer de partij in de oppositie zat, kon men hen
grote beloften laten doorschemeren, die men toch niet diende in
te lossen, juist omdat men in de
oppositie zat. Ze hadden het onschatbaar voordeel de onstuimige
energie van de flaminganten tot
het trekpaard van de eigen oppositie te maken. En eens terug In de
regering, kon men nog altijd
schipperen, want die mensen van
de Vlaamse beweging waren toch zo
argeloos !
PARTIJLEIDING CONTRA
VLAAMSE BEWEGING
Niet alleen het
partijbelang
dreef de staatspartijen in antiVlaamse richting. Ook de franskiljonse partijleiding die steeds vaster In het zadel kwam te zitten,
deed daaraan lustig mee.
In 1830 waren de katolieke en
liberale partijen beperkt tot de
cijnskiezers, een kaste die toen
zelfs in Vlaanderen, Franstalig was
of op zijn minst Frans-georiënteerd
was of de Franstalige overmacht
als vanzelfsprekend aannam — op
een kleine minderheid na. De leiding van de staatspartijen was
volledig franskiljons en dacht in
de Belgicistlsche geest waaraan Plrenne later een teoretische grondslag zou geven : voor hen bestond
geen Vlaams volk, enkel een Belgische natie, geboren uit gelijke
belangen en gelijke geschiedenis,
die teeds het Frans als voertaal had
gebruikt voor de gehele natie, terwijl het Vlaams enkel als dialekt
had dienst- gedaan. In deze geest
zouden de leiders blijven volharden,
ook toen hun zienswijze doorslaggevend werd in de leiding van de

partijen door de dubbele verstrakking van het partijwezen in de
19de eeuw. Als gevolg van de sterke positie die zij innamen, kon
zelfs de demokratizatie van het
partijwezen, in het begin van de
20ste eeuw, hun invloed niet breken
en bleven zij in oude geplogenheid
en geest de staatspartijen besturen.
Wel moesten zij hun anti-Vlaamse
houding milderen of, beter uitgedrukt, ze meer op zak steken Wel
moesten zij een aantal niet-Franstalige Vlamingen binnen de partijleiding en binnen het partijkader
opnemen. De moeilijkheid werd
opgelost door naast een aantal
Vlaamssprekende franskiljons, de
zgz. geografische Vlamingen, een
aantal Vlamingen op te nemen van
wiens ruggegraatloosheld en volgzaamheid men zeker kon zijn, benevens een aantal Kristen-Demokraten, bij wien h e t sociaal streven h e t
Vlaams gevoel In de schaduw ge-

steld had. Ten slotte kon men wel
één enkele ras-vlaming als uithangbord gebruiken : In zijn afzondering bleef hij dan toch machteloos.
Het gold vooral voor de staatskatolieke partij, want de liberale
partijleiding gaf zich zelfs de moeite niet aan vlaamsvoelende kamoeflage te doen. Van de socialistische
partij had men mogen verwachten
dat zij, als volkspartij, in Vlaanderen een Vlaams karakter zou hebben aangenomen. Niets is minder
waar. De Vlaamse zaak liet zij
links liggen omdat zij er geen
kracht, nodig voor het sociaal streven, wilde aan verspillen, ook omdat zij in haar Internationalistische
beschouwingen er volstrekt geen
belang aan hechtte. Het Waals
overwicht in de partij, het gebrek
aan Vlaamse Intellektuele kaders
en de sterke invloed van de Franse
marxistische Ideologie kwamen daar
nog bij en bewerkten dat de socialistische partij klakkeloos de toestanden overnam die omstreeks
1900 bestonden en overwegend
Franstalig waren gericht. *
Zo blijven de partijoligarchieën
nog steeds de staatspartijen in
anti-Vlaamse richting leiden, omdat hun macht door geen enkele
Vlaamsgerichte invloed in de partijleiding wordt in evenwicht gehouden. Vlaamsgezinde liberale bestaan er niet in de partijleiding. De
Vlamingen in de socialistische partij zijn niet Vlaams bewust of vrezen hun minderheidspositie
in
Vlaanderen. Binnen de .staatskatolieke partij werden enkel volgzame en ruggegraatloze Vlamingen
of socialiszerende Kristen Demokraten opgenomen. In deze partij
wordt hij die konsekwent Vlaams
wil handelen, tegengehouden of
uitgesloten. Hij die lenig genoeg is
om zijn Vlaamse overtuiging niet
terdege te belijden, geraakt vooruit
in de partij, maar wordt door de
innerlijke struktuur van het partijwezen steeds meer in anti-Vlaamse richting opgeslorpt, zodat, wanneer hij de top bereikt en minister
wordt, zijn Vlaamsgezindheid reeds
lang uitgedoofd of geneutralizeerd
is.

Zo blijft in alle partijen het
Frans-Belgicistische onverminderd
de richting aangeven. Een enkel
praktisch voorbeeld : in de C.V.P.
Is de partijraad die over gewichtige
problemen beslist,
samengesteld
uit : het Nationaal Komité (12
Vlaamse en 12 Waalse leden), de
voorzitters van de provincies en
arrondissementen, een tweede afgevaardigde, aangeduid door ieder
arronissement,
12
gekoöpteerde
leden en de burelen van de C.V.P.groepen van Kamer en Senaat.
Wanneer men weet volgens welke
kriteria deze personen in de partij werden cpgenomen, dan weet
men vooral in welke richting hun
beslissingen zullen vallen. Gans de
massa aan de basis van de staatspartijen in Vlaanderen mag dan
nog Vlaamsvoelend zijn, toch blijft
de franskiljonse partijleiding de
staatspartijen
in
anti-Vlaamse
richting verder sturen. Gans het
stelsel legt voldoende uit hoe een
Vlaamsgezind
kiezerskorps
ten
slotte een aantal ruggegraatloze
Vlamingen, een aantal verkapte
franskiljons en een aantal honderd
procent volle franskiljons als afgevaardigden van de « volkswil » naar
het Parlement stuurt.
Hoe kan in zulk sisteem een
Vlaamsgezinde aktie tot enige uitslag leiden, wanneer alle Vlaamse
wilskrarfit en offervaardigheid, gedurende 130 jaar met kunstige h a n den verspild, in het drijfzand van
de
franskiljonse
"staatspartijen
vastlopen.

Kleine geschiedenis van de
Belgische staatspartijen
Gedurende de ganse geschiedenis
van het parlementaire Koninkrijk
België, hebben de staatspartijen,
gedreven door hun eigen belangen
door hun franskiljonse
leiding,
steeds de Vlaamse beweging tegengewerkt en bestreden. Toch was
hun propaganda zo machtig dat ze
steeds getracht heeft de feiten te
loochenen en de Vlamingen zand
In de ogen te strooien. Velen in
Vlaanderen willen het dan nog altijd niet geloven. Ze zouden er goed
aan doen de geschiedenis van de
staatspartijen te doorbladeren. De
feiten liggen er maar om het grijpen en hele boekdelen, ja, een
ganse bibliotheek, zouden ermee
kunnen gevuld worden. De bewijzen zouden er dan de Vlamingen
die nog in de ban van de staatsIpartijen leven, uit toespringen en
hen doen beseffen hoe niet alleen
de politiekers van alle partijen,
maar zefs de Vlamingen onder hen
de Vlaamse beweging hebben bestreden.
DE PARTIJPÖLITIEKERS TEGEN
DE VLAAMSE BEWEGING
Gedurende gans hun geschiedenis hebben de staatspartijen de
Vlaamsgczinden bekampt, gedwarsboomd, verdeeld, uiteengeslagen
en verraden. Ze hebben getracht
de Vlaamse beweging te kelderen of
ze onschadelijk te maken door ze
in het partij verband op te slorpen.
In hun lang bestaan hadden ze
rijke ondervinding opgedaan. Zodoende beschikten de staatspartijen
mettertijd over een hele codex van
politieke grepen en kunstjes die
voor iedere omstandigheid een
akkuraat middeltje ter hand stelde, of het er nu op aankwam de
Vlaamse beweging binnen het Parlement, binnen de eigenlijke regering of binnen de partij zelf te
gebruiken.
Wilden de Vlaamsgczinden aan
de Vlaamse achteruitstelling een
einde maken, dan kon dit slechts
gebeuren door wetten die door het
Parlement werden gestemd. Hun
aktie was er dus in eerste plaats
op gericht Vlaamse taalwetten
door de volksvertegenwoordiging te
laten uitvaardigen. De meest eenvoudige taktiek was hun tegenstanders — de meest eenvoudige
oplossingen zijn dikwijls de beste,
maar men moet eraan denken —
bestond er in de Vlaamse eisen te
laten doodlopen, ze door ouderdom
een rustige en pijnloze dood te laten sterven. Dit lot werd beschoren
aan de karrevrachten van Vlaamse petities en moties die in Vlaanderen tot een ontroerende brok
folklore zijn geworden, en die
nooit de nachtrust van een parlementair hebben gestoord, eenvoudig
omdat men ze zonder antwoord
liet. Zelfs een belangrijk petitionnement, als dat van 1840, bekleed
door 100.000 handtekeningen, werd
naar het ministerie van Binnenlandse Zaken verzonden, « ter uitvaart ». Zo ook het Verslag van de
Kommissie van de Vlaamse grieven
van 1857, waar de Vlaamsgezinden
grote hoop op hadden gesteld, maar
dat in alle intimiteit een stille en
eenvoudige begrafenis kreeg.

i

Muif^,

Een zulke taktiek kon natuurlijk
niet altijd toegepast werden. Gebeurde het nu dat de druk van de
Vlaamse openbare mening zo sterk
werd dat men wel een Vlaams wetsontwerp In overweging moest n e men, dan n a m men h e t In over-

ging, maar dan zo grondig, zo langdurig dat men vreesde het nooit
weerom te zien en de droeve mare
stemmen en dan plots tot de va.itstelling te komen dat de tijd echt
te kort schoot om ze nog in de andere Kamer te laten stemmen. Zo
ging het bv. met het wetsontwerp
Moyersoen in 1954 • de opvolger van
die minister van Binnenlandse Zaken in de volgende regering liep
wel over van goede wil, maar kon
hij het heus helpen dat hij met
een jaar tijd nog niet genoeg had
om de wet te polijsten, alvorens ze
opnieuw voor te stellen. Zijn o p volger houdt Pr zich nu mee bezig.

Maar ja, zoals reeds gezegd, was
de Vlaamse druk soms te sterk en
dan moest men wel tijd vinden om
het wetsontwerp tot het einde toe
te behandelen. Niet dat het dan
snel ging. Neen. Gedurende maanden of jaren ging het wetsontwerp
dan van Kamer naar Senaat en
omgekeerd en dan nog eens en
soms nog eens. Hier sneed men er
een stukje af, daar verminkte men
er nog wat van en gewoonlijk leek
wat er van overbleef dan nog evenveel op het oorspronkelijk wetsvoorstel als een honderd procent
oorlogsverminkte of een beroepsworstelaar. Zo ging het met de eerste taalwet, in 1873, zo ging het met
de taalwet inzake administratie
te horen verkonden dat het van
ouderdom was gestorven. Gebeurde
het dan toch dat de Vlaamse kiezers te ongeduldig werden — vooral
zo de verkiezingen kortbij waren —
dan moest men dit wetsontwerp
wel behandelen. Wel kon men h e t
verwerpen, maar dat deed men niet
graag, want dat maakte toch zo
een slechte indruk op de Vlaamse
kiezer. Veel beter was het bv. de
wet in Kamer of Senaat te laten
van 1878, met de taalwet op h e t
leger van 1887, met de gelljkheidswet van 1897, met de wet op de
voertaal Inzake het lager onderwijs van 1914, met de wet op de
vervlaamsing van de Gentse Universiteit van 1923, zo ging het met
zovele andere taalwetten. De parlementairen sloegen hun eigen rekord — een beter werd tot nog toe
niet gehomologeerd — met het
wetsvoorstel Coremans cp de gedeeltelijke vervlaamsing van h e t
vrij middelbaar onderwijs. In 1889
te vergeefs door Coremans ingediend, werd het in 1890 en 18941
nogmaals verworpen. In 1901 nogmaals ingediend, was het Parle-^
ment zo zwaar belast met werk, dat
het zes jaar nodig had om in 1907
toch ter bespreking te komen. Verminkt tot op het geraamte, werd
het opnieuw naar de Kommlsslo
verwezen met de kennelijke bedoeling het lillend lijkje een waardige
begrafenis te geven. Als door wonder herrees het nog eens in 1909.
Nu vonden de tegenstanders dat h e t
genoeg was en ongehoorde pogingen werden gedaan om het af te
slachten,
maar
de
geduldig©
Vlaamsgezinden oordeelden dat hefl
nu toch eens welletjes werd en In
1910 werd de wet gestemd. Het h a d
21 jaar geduurd. De brave Coremans mocht het niet meer beleven.
Zoals men ziet, waren de Belgische staatspartijen zodanig bevreesd hun werk overijld te doen
en aan de Vlamingen slechte wetten te schenken dat ze zeer zorgvuldig te werk gingen, al kostte diï
veel tijd. Slechts éénmaal werden
de taalwetten op draftempo gestemd. Het was tussen 1930 en
1940, maar toen waren er die hinderlijk herrieschoppers, de Vlaams
nationalisten, die van de gedegen,
nationale Belgische traditie nleta
begrepen en het spel niet wilden
spelen. Maar Ja, dat Is een andere
geschiedenis...
,
(Vervolgt);
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Brief uil Argenhnie

Zo leven wij
met Vlaanderen mee!
Beste Volksunionislen,
Er ligt weeral een heel stuk
wereldgeschiedenis tussen mijn vorige en deze brief. Niet, dat Ik de
typische Argentijnse ziekte heb van
* Morgen is er weer een dag, en
vandaag heb ik geen lust >. Maar
nu eens was er, behalve vakantie,
niets van belang te melden, en dan
weer zaten we cp berichten van
ginder te wachten om te reageren.

PRIJSSTIJGING
Ook valt er, hier tegenwoordig
duchtig te travakken. Argentinië Is
niet langer het land van melk en
honig: door de verkwisting onder
Peron en onder de diktatuur Aramburu-Rojas is het land op de rand
van 't bankroet geraakt. 12 jaar geleden mochten wi] 12 Belg. F. voor
één Peso afdekken, nu is het 1.80
Peso voor één Belg. F. En eer deze
brief u bereikt, kan er nog veel gebeuren, want inflatie en levensduurte maken kangoeroesprongen,
sedert de Frondizi-regering zelf de
prijsstijging aanmoedigt, om van
de argentijnse goedlevers een < austeridad > af te dwingen, die zal
toelaten zoveel mogelijk leder, wol,
vlees, graan, fruit, wijn, enz., naar
het buitenland uit t« voeren, en
'deviezen + machinerie te bemachtigen om de natuurlijke rijkdommen als daar zijn petrool, steenkool en andere mineralen (zelfs
goud) te kunnen exploiteren. Kr
zijn er die zeggen, dat we met de
Austeridad zullen varen zoals de
Chilenen en Bollvianen; daar gaat
het van kwaad tot erger. En dat al
die pogingen om de bodemschatten
te ontginnen alleen voordeel brengen aan de vreemdelingen, speciaal
die uit de U.S.A., en aan de vivo's
(franke duvels) en spekulanten.
Eigenaardig genoeg, zolang ze
zelf maar niet te kort komen, trekken de Vlamingen hier er zich weinig van aan hoe hun nieuw vaderland draait. Ginder voelden wi] ons
verantwoordelijk voor al wat er gebeurde, hoezeer het ook achter onze rug of over ons hoofd heen werd
bekokstoofd. De onverkwikkeUjke
toestand in Argentiiüë gaat ons
soms wel ter beurze, maar niet ter
harte.

WATERSNOOD.Er komt nochtans bij. dat we
hier het slechtste weer genieten,
dat Argentinië in 50 jaar heeft gekend. Gij hebt ook wel in de kranten gelezen over de zondvloedregens, de stormwinden, de overstromingsrampen. Tal van Noord-Nederlandse gezinnen, vooral in het
Deltagebied, waar Parana en Uruguay samenvloeien om de Rio de
la Plata te vormen, hebben ontzettende schade geleden in hun landbouw- en fruitkwekersbedrijf, en ir.
Rchoorens, die in '45 tot een belachelijk-hoge straf veroordeeld
werd wegens zijn werk voor de Korporatie, heeft met zijn gezin tweemaal zijn huis moeten ontvluchten;
het water heeft er alles vernield en
onbruikbaar gemaakt, tot zelfs die
kostbare boeken en aantekeningen!

AMNESTIE,.
Toch, ge moogt me geloven,
blijft een van de boeiendste tema's
voor ons : Hoe staat het met de
amnestie-aktie ? Is Elias al vrij ?
Wat doet de Volksunie ? Hoe varen
de studenten ? Welke is de laatste
deugnieterij In België ?

Juist nu het er zo spant — de
duivel is er mee gemoeid — krijgen wij alle berichten met vertraging. Omtrent het lot van de moedige studenten te Leuven tasten we
nog in 't duister. Maar we waren
opgetogen, toen we eindelijk vernamen dat het vuile spel van exaktivisten en ex-nationaUstische
schreeuwers door u op een onbetaalbare wijze gedwarsboomd werd
op 5 april, en dat heel België door
uw toedoen op stelten stond. In het
pasverschenen juni-mimmer van
De Schakel kvmt ge lezen, hoe een
van onze veteranen die « hasbeens » van Antwerpen in hun
hemd zet onder de titel VLAMINGEN, ARRIVEERT!, en de scha.idelijke behandeling van de studenten en Grammens ironizeert met
een verwijzing naar de schone
spreuk : TL FAUT QUE LA FLANDRE SE SENTE AIMEE...

DE VOLKSUNIE .
Wanneer de Volksunie aankomt,
vliegen wij allereerst op de bijdragen (artikels. Interpellaties,
vragen in 't Parlement, enz.) van
Mr. Van der Eist. Dat is van de bovenste plank, daar hebt ge nu eindelijk de jonge staatsman, om wie
"Vlaanderen zolang heeft staan
bierren. Waren er maar 5 zoals hij
in 't parlement, alles was gered. En
denken, dat sommige nationalisten
zich bij de laatste verkiezing de
das lieten omdoen door middel van
vals-vroom gebazel in plaats van
5 of 6 Volksunie-mannen naar het
Parlement te sturen ! Nu mompelen wij wel < Der Starke steht am
machtigsten allein », maar het is
pijnlijk...
Ook de artikels van Dr. Leo Wouters worden graag gelezen : daarin
voelen we het warmhartige. romantische Vlaanderen, waar een man
nog een man was, en geen geldproduktiemachine. Ik voor mij lach
me elke keer slap met de » Januskalender >. Proficiat, onbekende
guit! E^ doe zo voort, Volksunie,
maar bespaar ons de kleine dorpsruzietjes, en vooral de klachten
over de feitenvervalsingen door De
Standaard, en de partijdigheid van
de Monseigneurs. — daar is toch
geen zalf aan te strijken.

digheid op de voorgrcmd. We zullen
u een verslag stiu-en, het is de
moeite waard.
En van toneel gesproken. Marcel
Schumacher van Gent, vroeger
direkteur van de Toneelschool aldaar, heeft Iets klaargespeeld, wat
wij onmogelijk achtten : Hij heeft
een kleine reizende troep gevoi-md;
ze zijn voortduiend op tocht, dikwijls dagreizen ver, om de Argentijnen... Vlaams teaterwerk in 't
Spaans te leren kennen en toejuichen. E^erst een eigen stuk, LOUR*DES, dat zeer gunstig onthaald
werd; nu LEONTIENTJE van Timmermans in een Spaanse versie, en
binnenkort weer een eigen werk,
TRIOMF VAN DE JEUGD. € Het Is
een plezier om te zien, hoe die Argentijnen uit alle hoeken van 't
land reaergen op de echt-Vlaamse
humor van Timmermans. Geen
wonder, want hij is toch ook zo
algemeen-menselijk >, Dat vertelde
Marcel ons, toen we over de telefoon vroegen hoe het hun tijdens
de jongste overstroming was gegaan (zij wonen vlak bl] de Rio).
« Och, dat was niet zo erg y, wimpelde hij af. Pas later vernamen
we, dat hijzelf en zijn vrouw met
een bootje uit huis hadden moeten
varen om een verplichte vertoning
te geven. « Stap maar in de gondel,
mijnheer Pastoor uit de Bloeyende
Wijngaerdt met uw dienstmeid ! >
—o—
Nu binnenkort de inzameling
voor onze IJzerbedevaartkrans. Wij
willen de banden met het oude vaderland niet laten verslappen. En
we hebben ook niet over gebrek
aan belangstelling vanwege Vlaanderen te klagen. E1 doen de grote
kultmnorganismen niet voor onze
Gemeenschap wat ze dienden te
doen. Wij vragen nochtans geen
aalmoezen, de kosten dragen we
zelf. Voorlopig doen we dat boekje
echter niet open: maar we vermelden dankbaar, dat Willem de
Meyer en zijn z»on ons muziekmateriaal zonden, een goede vriend
uit Borgerhout bij de 500 ingezamelde boeken len hij heeft er nog
1000 voor ons gereedliggen), een
vriendelijke dame uit het- Antwei-pse eigen werk, de Lodewijk de - Raedt - stichting inlichtingen
en publikaties, Vlaamse Kongolezen en Frans-Vlamingen hun
tijdschriften, Zuid-Afrikaanse Vlamingen berichten, daar ze nog geen
blad hebben.

EIGEN AARD,
EIGEN KÜLTUUR-

Dat schoon woord komt uit de
pen van onze L. Kiebooms, wanneer
hij tracht uit te leggen waarom het
beter is de C.V.P. voor altijd te verlossen van de kwellende mogelijkheid om nog eens de meerderheid
te halen.
Politieke eerlijkheid ware het de
plaatsen van volksvertegenwoordiger te verdelen volgens de stemmen, welke een partij behaalt in al
de provincies waar zij opkomt.
Maar we zullen aan die vuile politieke berekeningen van de aartsbange C.V.P. en de parasiterende
liberalen niet meer woorden verspillen.
Alleen willen we onze verwondering uitdrukken over het ongelooflijke feit dat de vertegenwoordigers
van de C.V.P. in de Kamer niet de
durf hebben om samen met onze
volksvertegenwoordiger een wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie mede te ondertekenen, maar dat alleen die van
de Senaat hun mond vol hebben
over die amnestie.
Kiebooms, die in de Kamer zit,
spreekt over amnestie alleen bui-

koudwater-douche in de GAZETTE
VAN DETROIT, die we drie jaar
geleden met zoveel sympatic voor
de lezers van De Schakel uitpluisden. En wel vanwege een zekere van
Keersbulck uit Zweden, die we
vriendschappelijk een nummer van
ons maandblad hadden toegestuurd.
Zowat een halve bladzijde van de
GAZETTE gaat er aan op. De man
heeft twee argumenten tegen ons :
Duitsland deugt niet, en de GAZETTE bUjft < The only Belgian
Newspaper in Amerika >. Verder
schijnt hij het vervelend te vinden,
dat wij behoorlijk Nederlands
schrijven en < geleerde stamgenoten > zijn. Ons goed, hoor ! Wij hebben niet zo'n hoge dunk van de
« Belgian Newspapers > hier en elders, dat wij tot het gild willen behoren; maar vrij hebben nooit gezegd, dat Duitsland deugt; geen
enkele natie deugt in haar geheel,
zelfs niet de roemrijke DIETSE natie... Korrespondent van Keersbulck vindt het verkeerd, dat we
de vernieling van de IJzerzerkjes
herdachten. Zand daarover, zand

Maar, in de Senaat, waar, door
de grote vergissing van de kiezers
verleden jaar, geen Volksunieer zit,
durven de C.V.P.-ers over amnestie praten, wel wetende dat het bij
dat gepraat zal blijven.
Tenware... het hun werkelijk
ernst is met die woorden, maar dan
ligt het ook maar aan hen om gans
de partij onder stoom te zetten en
ook de volksvertegenwoordigers te
dwingen in de Kamer hetzelfde te
doen als zij deden in de Senaat.
In afwachting moeten deze veertig C.V.P.-senatoren op 20 september in Antwerpen maar mee opstappen In de amnestiebetoging
met al hun kiezers. Op die manier
wordt die dag de dag van de honderdduizenden amnestiebetogers en
zal de regering gedwongen zijn zich
kristelijk en humanistisch te gedragen.

Twee Porlrellen
Enkele maanden vóór de verkiezingen van verleden jaar ontspon
zich in een Brussels warenhuls een
twist tussen een afdelingschef en
één zijner onderhorigen over... de
Volksunie. Hij verweet ons dat wij
geen enkele paal, geen enkele
brug, geen enkele straat spaarden.
« Partout je ne vols que votre nom
« Volksunie > ! > besloot de chef vol
bitterheid.
Het Is inderdaad opvallend hoe
een partij, die op geen enkel dagblad kan rekenen, die nooit voor de
radio mag optreden, tenzij eens
juist voor de verkiezingen, in staat
was reuzen als de B.S.P. en de
C.VJ*. de bibber op het hjf te halen. Of is het geen bewijs van die
bibber als we weten dat de regering
Van Acker speciale opdracht had
gegeven om met alle geweld onze
.plakkers het leven lastig te maken ?
Om die ongewone propagandakracht van de Volksunie duidelijk
te maken volstaat het twee portretten te schilderen.

De grote partijenpropagandist is
de man, die elke nacht dik betaald
is om zijn w^rk te doen; of het is
de man, die eerst volgegoten wordt
met bier en dan op straat gestuurd
om te gaan plakken. Naast die betaalde werkers buit men dan op
handige wijze de Jongerenorganisaties uit en stuurt ze In ordeloze
benden de straat op.
Met miljoenen kan men de anderen het werk laten doen, anderen
die anders nooit op straat zouden'
komen, maar In hun warm bed
zouden blijven of op hun duivenkot zouden zitten om de pennen
van hun Jongste duiver te tellen.
Met miljoenen kan men dageiljka
de briefdragers betalen om propaganda rond te dragen. Met miljoenen betaalt men honderden adressenschrijvers en bereikt men iedereen.
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PortrcI' van een grote

Portret van een

part-i jenpi'opagandist-

Volksuniepropagandist

Naast de tientallen dagbladen
die dagehjks hun honderdduizenden lezers aansporen voor de grote
partijen te stemmen zijn er nog de
miljoenen, die op alle mogehjke
wijzen in de partijkassen stromen
en toelaten over gans het land de
brievenbussen voortdurend te vullen met drukwerk.

Zonder één pint te betalen stuurde de Volksunie op sommige
nachten tientallen plakkersploegen'
de straat op. Zonder één frank te
betalen verkreeg zij dat propagandisten duizenden adressen schreven,
tienduizenden
propagandabriefjes
plooiden en in de bussen staken.
Het was geen alleenstaand feit»
werklieden te vinden, die 's avonds
gauw hun avondmaal binnenslikten om dan op één of ander sekretariaat tot laat In de nacht
adressen te schrijven of om meti
hun kameraden tot in de vroege
morgen de bomen en de bruggen te
versieren om daarna zonder nachtrust terug aan het werk te gaan en
de nacht daarop te herbeginnen.

AANVALLEN UIT
ZWEDEN
over alles wat België misdeed. Het
Wij zijn nu bezig de « Vlaamse EN NOG NIET DOOD ! geval van zijn zoon, die Todt-man
Gemeenschap in .A.rgentinië > te orWe kregen echter ook een flinke werd onder de oorlog, zgn. om zijn
ganizeren onder de leiding van Rudolf Claeys, een der eerste strijdgenoten van Joris van Severen. Wat
voorbij is, komt niet weer; daar zijn
we allen van overtuigd, en we denken er niet aan het Verdinaso na te
doen; maar verworven ervaring
kan dienen om onze 300 a 350
Vlaamse geannen op praktische
banen te staren, onze eigen aard
en kuituur in 't vreemde land te
verrijken in plaats van ze te verliezen, en vooral, om van de
Vlaamse jongens en meisjes flinke
kerels en kerlinnen te maken, met
meer druf, werklust en besef van
eigen waarde dan in deze lome
omgeving gebruikelijk is.
Tegen 11 juli worden te Buenos
Aires weer grote feestelijkheden
op touw gezet. Een toneelg)el in
vijf schuitjes, ZE ZULLEN HEM
NIET TEMMEN, en verder een programma met kinderliederen, dansjes, voordracht. Mar del Plata heeft
ieder Jaar een < akademische zitting », waar het tot slot genoegelijk
studentikoos toegaat, en dan groot
hal, met de "Vlaamse-vissersuitbun-

ten de Kamer. In de Kamer durft
hij niet, want dan zou Mr. Van der
Eist dadelijk kunnen zeggen :
« Kom, Lode, we gaan dat zaakje
eens samen opknappen ».

papa in Zweden te kunnen gaan
opzoeken, en die na de oorlog het
lot deelde van de zwarten, wordt
op de volgende manier beoordeeld :
« Men sloeg er madl- op los, op zulke arme sukkels, maar wie had er
eerst en meest op losgeslagen : de
bezetter ! > Besluit : al wat de
Duitsers, en vooral de zwarten misdeden, moet in eeuwigheid van dagen herdacht worden. En dan een
hartroerend vers, dat goud waard
is :
Niets wat ons verdeelt
wordt in ons blad geteeld, (ons
blad = De Gazette)
alles wat ons bindt,
plaatsen wij blij gezind.
Onze slechte Schakel wordt niet
bij gebonden, wat niet belet, dat
wij de GAZETTE nog simpatiek
vinden.
Wedden, Jat we de een of andere
dag een van Keersbulck onder de
Schakellezers zullen tellen, en dat
die ons non-Belgian, only-Flemish
tijdschriftje van a tot z zal verslinden, advertenties en al ?
Vaartwei. mannen!

Het verspreiden van het speciale
Volksunienummer was te danken aan
wonderen van uithoudingsvermogen. Nacht en nacht werd gedrukt.,
geplooid, werden pakken gemaakt.
Geen enkele frank werd aan al die
werkers betaald; zij zouden beledigd zijn moest men hen voor dat
werk betaald hebben.
Juist bij die mensen ligt onze
kracht. Juist aan die mensen is hetJ
te danken dat we niet alleen zullen
stand houden, maar zullen vooruitrukken. Een leger van betaalde soldeniers bezwijkt bij de minste tegenslag; een leger vrijwilligers
houdt nog beter stand als de zaken
slecht gaan. Geld, waarmee M
grote partij enpropaganda wordU
gespijsd kan nooit opwegen tegen
het idealisme, dat de Volksuniepropaganda rechthoudt.

DE VOLKSUNIE - 18 JULI - Nr 14

6
Schepene

De

Rons

over Brussel en federalisme
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We luisterden aandachtig naar
uw spreekbeurt dp onze Jaarvergadering van Sint-Thomas te Brussel,
Schepene De Rons.
Ge hebt daar vele goede dingen
gezegd, maar hier en daar lagen er
voetangels en klemmen in uw argumenten. Uw houding tegenover
het federalisme bv. was onbegrijpelijk, te meer daar gij heel goed
weet dat Brussel op een zeer gevaarlijke helling staat en een
grensstad van Frankrijk zal worden indien men blijft vasthouden
aan de unitaire struktuur van ons
land.
Ik heb de Indruk dat gij over
federalisme niets grondigs gelezen
hebt, anders zoudt ge wel inzien
dat Brussel, dank zij het federalisme, een grootse bindende rol kan
spelen. Eens dat België uitgegroeid
is tot zijn normale staatsvorm,
waar Vlamingen en Walen beschikken over eigen zaken, zal Brussel de
kans krijgen om neutraal tussen de
twee homogene gebieden zijn rol te
spelen. Het zal dan niet meer drupftien in Brussel, als het in Parijs
regent. Brussel zal werkelijk een
eigen ziel krijgen. Vlamingen zullen
er beschikken over eigen diensten
naast Walen, die baas zijn over de
hunne. Geen handelaar of zakenman zal dan vanuit Brussel nog één
Frans drukseltje durven sturen
naar het Vlaamse land, want het
zal er op hoongelach, onthaald
worden. In een federalistisch België
Immers zal Wallonië franstalig zijn

en Vlaanderen nederlandstallg van
kerk tot fabriek, van school tot
warenhuis. Die eentaligheid zal
h a a r stempel drukken op Brussel
en er zal geen gevaar bestaan dat
onze hoofdstad volledig zou verwaalsen. Onze hoofdstad zal op enkele Jaren tijd herboren wofden
tot wat h e t spdjtig genoeg nooit
meer kan worden in het centraliserende België : blndteken tussen
Vlaamse en Waalse kuituur.
Nleuwlander - Eisene.

Dat was de repressie
Een zekere Navez was onder de
oorlog direkteur van het sekretariaat van groot-La Louvière. Het
feit dat hij deze betrekking aangevraagd had en dat hij verkozen werd
vóór een andere kandidaat, die voor
nieuwe-orde-gezind gehouden werd,
staat op bladzijde 5572 van het
Staatsblad van 1947 vermeld als een
zware fout.
Die < zware fout» deed hem zijn
betrekking van direkteur en zelf.s
een gewoon betrekkinkje van klerk
verspelen.
Toevallig vielen mijn ogen, ingevolge mijn studies, op die bladzijde,
terwijl op datzelfde ogenblik medestudenten uit Leuven duchtig manifesteerden voor amnestie.

Daaraan meende ik niet mee te
doen, omdat ik veronderstelde dat
al wie in een demokratisch land
(want wij leven Immers niet in Rusland !) gestraft werd, die straf
moest verdiend hebben.
Ik werd zeer nieuwsgierig, want
een betrekking aanvaarden in oorlogstijd kwam mij niet als zware
fout voor. Er moest daar toch nog
wat meer achter steken. Ik zocht
verder en las dat t hét als een vaststaand feit beschouwd werd dat Navez tenminste eenmaal zijn bijdrage
bij Rex heeft betaald ».
> Overwegende d a t de ontkenning van belanghebbende niet opweegt tegen de formele getuigenis
van hem die, in 1943, bij het openen
van een voor Navez bestemd poststuk, daarin een ontvangstbewijs
van een bij bewust organisme gedane
storting heeft gevonden, van welk
ontvangbewijs hij onmiddellijk afschrift heeft genomen; dat dus alleszins mag worden aangenomen
dat deze bijdrage een schadeloosstelling was voor het vertrouwen der
onrechtmatige overheden; »
Dit kolossaal argument, steunende
op een onwettelijke schending van
het briefgeheim, schending die trouwens nog zou kunnen berusten op
een valse verklaring, heeft voor mij
de deur dichtgedaan.
Was het werkelijk zó dat duizen-

den veroordeeld werden in ons
land ? Was het zó dat duizenden
hun broodwinning of hun pensioen
kwijtspeelden ? Weten onze politiekers dat dan niet ? En als zij het
weten waarom verzetten zij zich dan
tegen amnestie ?
Ik heb onmiddellijk mijn staatsbladen bijeengeslagen en ben op
straat gegaan om samen met mijn
kameraden te betogen voor recht en
amnestie.
Ekonomist - Mechelen

Een slecht- huishouden
Het huidige unitaire stelsel, niet
alleen in het Belgische huishouden,
maar in eender welke vereniging,
die Vlamingen en Walen tracht op
te nemen (sportverenigingen, politieke partijen, vakverenigingen, bisdommen, enz.) valt altijd uit ten
nadele van de Vlaamse halve trouwboek.
De geduldige Vlaamse echtgenoot
wordt er overal overschreeuwd door
zijn Waals wijf.
Het wekt verwondering dat de
Vlaamse mens dat niet beter begrijtpt. Steeds en overal hebben de
Vlamingen de nadelen van die
Waals-Vlaamse koppeling'.
Het Jongste voorbeeld handelt
over een schijnbaar bijkomstige

zaak, maar het spreekt boekdelen.
Het is een feit dat er 40.000 Vlamingen meer de TV-belasting betalen dan Walen. Het Is ook een feit
dat de helft van die meerbetaalde
belasting afgestaan wordt aan...
Waalse TV-uitzendingen. Nu werd
door tienduizenden, door bemiddeling van een weekblad, gevraagd
dat vanwege de Walen een passend
gebaar van dankbaarheid zou gesteld worden. Dit gebaar zou enkel
bestaan In het aanvaarden van nederlandse onderschriften onder de
films, vertoond door de Waalse TV.
Het Waalse wijf wil van die toegeving niet weten. Ze aanvaardt
wel het zweet en het geld van Pee
Vlaeminck, maar voor de rest trekt
ze zich van hem niets aan.
Zo gebeurt het in dat zeer slechte
huishouden altijd.
Wat dat alles kost aan verlies
voor de Vlaamse gemeenschap, dat
Is verbazend. En het is nog meer
verbazend dat onze mensen, n a
meer dan één eeuw ondervinding,
als schapen blijven ronddolen In
unitaire partijen, groeperingen en
verenigingen, waar ze belast door
de erfzonde, waarmee de Belgische
staat is p.oboren, gedoemd blijven
assepoes te spelen.
Kan dat nog veranderen ? Zeer
gemakkelijk, maar het vraagt vanwege onze mensen een beetje doorzicht. Ze moeten niets anders doen
dan het politieke wapen hanteren :
de rug toekeren naar alles, dat unitair - Belgisch is en de WaalsVlaamse partijen de bibber op het
lijf jagen door aan te sluiten bij
ons, in DE VOLKSUNIE.
Jonge Tijl - Turnhout.

DE WERELD BEHOORT AAN DE DURVER S
I.

Brussel-Strijdpost'

In de buitengewoon merkwaardige studie « Honderd vijfentwintig
jaar verfransing in de agglomeratie
Brussel » (1) schrijft de bekende
lic. fil. AELVOET H. wat volgt :

STEEDS MEER VLAAMSGEZINDEN
ZIJN DE MENING TOEGEDAAN
DAT DE TOESTAND TE BRUSSEL
ENKEL DOOR STRUKTUURHERVORMING (bedoeld wordt het federalisme)
KAN
GEZONDGEMAAKT WORDEN.

Welke oplossing men ook mogen
« De steeds voortschrijdende ver- nastreven, er zal moeten geraakt
fransing van Brussel en de uitstra- worden aan verworven voorrechling daarvan is het belangrijkste ten en er zullen sterke weerstanden
Jfrobleem van de Vlaamse bewe- moeten overwonnen worden. Gefing. Het franskiljonisme in Bel- zien de partijpolitieke tegenstellingië is slechts leefbaar door de steun gen de openbare opinie volledig bevan Brussel. De voertaal in de par- heersen, besluit schrijver, dat ook
tikuliere nijverheid en het zaken- om dit vraagstuk op te lossen
leven in Vlaanderen is grotendeels vooral politieke aktiemiddelen noodFrans ten gevolge van de machtige zakelijk zullen zijn. Het UITBOUinvloed van de hoofdstad. Zonder WEN VAN EEN VLAAMSE POLIeen verfranst Brussel zou Vlaande- TIEKE MACHT IS DAAROM VAN
ren zijn meerderheidspositie in. HET GROOTSTE BELANG.
België kunnen laten gelden en zouTot daar een paar uittreksels uit
den vanzelf talloze Vlaamse grieven dit boekje, dat zou moeten in het
uitgeschakeld worden. >
bezit zijn van elke Vlaming, vooral
De feiten zoals deze zich in van elke Brusselse Vlaming. Het is
een striemende aanklacht tegen de
Brussel voordoen zijn inderdaad
politieke partijen, die tot heden
het ernstigste pleidooi voor federa- niets ernstigs hebben aangewend
lisme. De toestand is zo ver gevor- om van Brussel een ware hoofdstad
derd in Brussel dat geen enkele van dit land te maken.
taalwet, geen enkele angstmaatregel als bv. het aboteren van de
talentelling de invloed kan tegenI I . W i e t r e f t de schuld ?
houden waarover de Heer Aelvoet
De feiten zijn duidelijk : de taaispreekt. BRUSSEL IS IN VLAANDEREN HET PAARD VAN TROJE, toestanden in Brussel zijn een aanklacht tegen de Belgische Staat; ze
VAN WAARUIT DE VOORDELEN
zijn een aanfluiting van de ware
DIE ZOUDEN MOETEN VOORT- demokratie en de ware sociale
VLOEIEN UIT ONZE BEVOL- vrede.
KINGSOVERSCHOT
VOORTDUIeder Vlaming, die er slechts zeer
REND WORDEN TE NIET GE- korte tijd over nadenkt, voelt dat
DAAN.
het zijn plicht is te zoeken naar
middelen
om In
In zijn besluit zegt de Heer Ael- doeltreffende
voet dat er tamelijk uiteenlopende Brussel het evenwicht te herstellen
meningsverschillen
tussen
de en de sociale druk weg te nemen,
Vlaamsgezinden bestaan
betref- die rust op de Vlaamse volksmens.
fende de middelen, die moeten Hij kan tot dat besluit komen om
aangewend worden om een einde humanistische beginselen. Indien
te maken aan de verfransing te hij liberaal is; om sociale Indien
Brussel. Eén feit zegt hij is onbe- hij socialist is; om kristelijke intwistbaar : de middelen, die tot nu dien hij kristen is of om volkse intoe aangewend werden zijn vol- dien hij nationalist Is. Maar na dat
strekt onvoldoende en ondoelmatig. gewetensonderzoek komt het er op
aan IETS TE DOEN.
Wat doen nu de liberalen ter(1) Uitgegeven voor het A.V.O.H.V.
wille van hun humanisme ? We nedoor de uitgeverij Stevin, Zenne- men hun spreekbuis « Het Laatste
straat 27 - Brussel.
Nieuws > en voelen dadehjk dat er

Gj3 de wijze, waarop dit blad de
Vlaamse belangen' behandelt, geen
.schijn van kans bestaat de Nederlandse kuituur te beveiligen en de
Vlaamse strijd te winnen. Dit blad
verdedigt een partij, die voor een
groot deel het franskiljonisme bestendigt te Brussel (haast al haar
kandidaten tekenden er het manifest van de « Ligue contre la tyrannic linguistique >).
Dit blad betekent, zoals het
thans opgevat is. een blok aan ons
been en doet ons hunkeren naai
het vooroorlogse blad « De Dag >y.
dat ook bestemd wasvoor de massa, maar tenminste een gezonde
aandacht'wijdde aan Vlaamse problemen.
Wat doen de socialisten terwille
van hun bezorgdheid voor de
Vlaamse volksmens ? Het volstaat
het dwaze proza te lezen van hun
dagbladen en de mentaliteit te kennen van Vlaamse socialisten zoals
Anseele, Thielemans e.a. om aan te
voelen hoe ver deze mensen afgeweken zijn van hun ideaal.
Wat doen tenslotte de kristenen ? We laten hier de echte kristenen en hun leiders de geestelijkheid voorlopig buiten beschouwing.
Van hen hadden we een ware bezorgdheid en liefde voor het Vlaamse volk, dat percentsgewijze de
eerste plaats bekleedt in zijn IJver
voor de Kerk, mogen verwachten.
Wie echter sommige Brusselse parochies kent, weet dat het er voor
ons verre van rooskleurig is. We
bedoelen hier echter de partijpolitiekers die woekeren op het kristendom. Bewust van het feit dat
hun partij rechtgehouden wordt
door het Vlaamse volk, mocht van
hen een leidende rol verwacht worden in de strijd voor gelijkberechtiging. Helaas ! Te Brussel beperkt
die rol zich tot een gedwee aanvaarding van het onrecht en tot
wat onvruchtbaar gepeuter links en
rechts. Geen enkel katholiek kan
met de hand op het h a r t beweren
dat zijn partij In Brussel een haar
beter zou zijn dan de socialistische
of de liberale !

DEZE DRIE PARTIJEN TREFT
EVEN GROTE SCHULD OVER
GANS DE LIJN.

I I I . Maar Lindemans dan
en Fayat ?

komedie ! - aan Verroken, aan Kiebooms om zich zo nu en dan eens
Vlamingen te tonen uit één stuk.

Inderdaad, de C.V.p'. en de B.S.P.
en in vee! minder mate de liberale
partij tellen een paar kopstukken,
die eerlijk-vlaamsgezind zijn. Het
ontbreekt helaas aan ieder van
hen aan daadvaardigheid. Hij die
in oorlogstijd in gevaar verkeerde,
weet dat hij geen stap verder komt
met een medestander, die wel eerlijk is, maar te zwak of te bang om
durvend mee te strijden en i'isico's
te dragen. In zeer vele gevallen betekenen zulke welwillende vrienden, die bang zijn voor de harde
strijd, een hinderpaal in deze
strijd. Ze verzwakken onze 'Vlaamse kracht, lokken steeds meer eerlijke, maar zwakke twijfelaars naar
hun partijen en vertragen op aanzienlijke wijze onze vooruitgang.
Door hun schuld worden goedmenende vlaamsgezinden, die zouden
kunnen bijdragen tot de vorming
van het enige doeltreffende wapen:
Vlaamse politieke macht, weerhouden om te stranden in het drijfzand van het ondoelmatige unitarisme. Het past niet deze vlaamsgezinde C.V.P.-ers, socialisten en
liberalen zonder meer uit te schelden voor verraders, maar het is
een feit dat ze noodlottig zijn voor
ons volk, omdat ze als lokvinken
misbruikt worden door machtige
partijen, die alle zonder uitzondering het Vlaamse belang als bijkomstig aanzien, ofschoon het voor
een Vlaming als hoofdbelang moet
gelden.

IV. W a t leren w i j daaruit?

Eigenaardig is het dat die
Vlaamsgezinden nog nooit in de
Kamers een gedurfde oppositie
voerden tegen hun partijen terwille van het Vlaamse belang. Hier
juist geven de Walen hun nochtans meermalen
een
prachtig
voorbeeld. De Walen aarzelen nooit
de wachtwoorden van hun partij te
overtreden, als zij voelen dat de
Waalse belangen bedreigd zijn. De
fut en de fierheid ontbreekt aan
Fayat, aan Lindemans, aan Splnoy, aan Van den Daele - wat deze laatste betreft aanzien wij zijn
onthouding van de laatste m a a n den als door de partij toegelaten

Dat we In het bizonder moeten
waarschuwen tegen deze afschulmers van Vlaamse politieke macht
ten voordele van partijen, die niets
geven om onze belangen. We moeten waarschuwen tegen politiekers,
die de warme veilige kudde van de
grote partijen verkozen boven strijd
en risiko's. Zoals Van Cauwelaert
door de nationalisten van voor de
oorlog terecht afgekamd werd als
ondermijner van de Vlaamse zaak
en heuler met hen die ons bestreden, zo is het onze plicht alle
vlaamsgezinden te waarschuwen
tegen de Vlaamse lokvinken der andere partijen. Geen enkele maal
hebben zij bewezen met ons in de
bres te durven staan voor hun volk.
De striemende aanklachten zoals
die neergeschreven door de Heer
Aelvoet, beroeren die Vlaamse lokvinken niet. Nochtans, als ze in
Brussel leven, moeten ze zeer goed
aanvoelen wat er in die stad op het
spel staat. Ze moeten, mits een
beetje logisch te redeneren, toch
ook tot het besluit komen dat er
voor Bnissel slechts één uitweg bestaat : een vrije politieke Vlaamse
macht vormen, die federalisme kan
verwerven. Al de rest is tijdverlies,
woordenkramerij en oogverblinding.
We vragen hen niet dat ze met
heldhaftig gebaar zouden opstaan
tegen Motz, Lefèvre of Buset, maar
we vragen dat ze in hun partij op
zijn minst zouden Vlaamse kernen
vormen, die tot uiting komen in
Kamer en Senaat, telkens er zaken
besproken worden, die van levensbelang zijn voor de Vlaamse ekonomie, voor onze kuituur en voor onze welvaart.
Ondertussen zullen wij wel doorgaan en DE risiko's dragen niet
alleen op de strijdpost Brussel,
maar overal, waar in Vlaanderen
risiko's te dragen zijn omdat we
bewust zijn van de waarheid dat
DE WERELD BEHOORT AAN DE
DURVERS.
jClimax.
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In Memoriam
VLAAMSE VROUWEN
Een der heerlijkste, een der
schoonste idealisten uit Vlaanderen
is heengegaan ten ccvoir.e van r"n
onverbiddelijke ziekte, na jaren lijden en vervolging.
Wij, hare medestrijders van het
eerste uur, herdenken Mevrouw
Beeckman als een edele vrouw met
ijzeren wilskracht, die alles voor
Vlaanderen veil had.
Wie haar gekend heeft, kan haar
naam niet zonder eerbied uitspreken.
Wij all«n blijven in haar een
voorbee'.d vinden van geestdrift,
waardigheid, offervaardigheid
en
trouw. Hare nagedaclitenis zullen
wij hoog in ere houden.
Mevrouw D. Pecters - Nicasie.
DENDIÏRLEEUW
Mevrouw Malvine Beeckman-Van
Holsbeeck overleden
De ' repressie wordt langzaam,
maar zeker gelikwideerd; gebeurt
het niet door de opeenvolgende regeringen, dan zorgt de dood er
voor ! Ctok Mevr. Beeckman
Is
een van haar slachtoffers. In het
aanschijn van de dood werd haar
met galgenhumor de vrijheid beloofd ! Sinds 10 jaar heeft zij ondergedoken geleefd, opgejaagd als
een wild dier. Haar werd geen rust
gegund, want het gerecht had ook
h a a r schuldig geoordeeld en tot 15
jaar veroordeeld. De Eeuwige Rechter heeft sinds lang dit vonnis herzien en vrijgesproken haar, die haar
Volk door gans haar leven heeft gediend.
Voor de oorlog stond zij aan het
hoofd van de Diet-se Melsjesscharen
van het arrondissement en speelde
een vooraanstaande rol in de Nationale Vrouwenbeweging. Op haar geboortedorp Denderleeuw stond zij
aan de wieg van iedere Nationale
Volksaktiviteit. Zij was de stichster
en voorzitster van het Vlaamse
Kruis, afdeling Denderleeuw, dat In
dienst van haar Volk In nood, in
augustus 1940, de tocht naar ZuidFrankrijk ondernajTi en met één
vrachtauto 93 jongens repatrieerde.
Op haar aktief staat eveneens de
afdeling Huisegem van het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn, dat
zij organiseerde In haar eigen huis.
De moeders en de kleinen vonden
een plaats in het hart en het leven
van deze vrouw, die zelf met geen

OPGEPAST
Voor Wim Jorissen, tot eind augustus schrijven op adres Hamelstraat 6 Ulbeek ( Wellen ) Limburg,
zo voorkomt men vertraging bij het
doorzenden van de briefwisseling.

kinderen werd gezegend. De oorlog
zou h a a r werkzaamheid niet lani
leggen, maar integendeel uitbreiden. De jeugd, de ouden van dagen
en de armen waren h a a r eerste bekommering in Winterhulp, dat zlJ
vol toewijding tot een modelafdeling heeft geleld en georganiseerd.
De vreugde van deze vrouw bestond
er in goed te zijn en goed te doen.
Niet te verwonderen dat zij steeds
strijdlustig stond, niet slechts aan
de zijde van haar echtgenoot, de
heer Hector Beeckman, die het burgemeesterschap van Denderleeuw
had aanvaard, maar deelnam aan
elke aktiviteit ten bat-e van h a a r
Vlaamse Volk.
Velen hebben dat niet begrepen
en met de bevrijding werd haar leven in blok veroordeeld. En toch
Eou zij deze h a a t nog steeds m e t '
liefde beantwoorden.
In de liefde tot haar Volk bleef
zij spijt de zwaarste beproevingen
onwrikbaar !
Moge God haar vergelden en
haar de eeuwige vrijheid schenken,
haar door de achtereenvolgende
ministers van justitie onthouden,
en weze het voor haar echtgenoot
een troost te weten dat zijn echtgenote een goede en strijdvaardige
vrouw is geweest voor haar" medemensen.

Antwerpen

stad

Paulke VEREECKEN
Onze trouwe kameraad, Omer
Vereecken, met een heerlijk gezin
van negen kinderen, verloor zijn
vierjarig Paulke door een tragisch
ongeval; het ging als een levenslustig leeuwtje n a a r school en
keerde niet meer weer !
Onze Vlaamse en kristelijke deelneming.
BRUSSEL
VADER STEGEN
De trouwste onder onze getrouwen, Joske Stegen, uit Anderlecht,
werd zwaar getroffen door het
overlijden van zijn Vader.
Wij betuigen Joske en zijn geachte familieleden hier onze innigste deelneming in hun rouw.

Wij verzoeken nu reeds alle propagandaleiders de dag van 13 september volledig vrij te houden voor
dit interessant initiatief.
Het is inderdaad nodig dat al degenen, die de propaganda van de
partij leiden, mekaar ontmoeten
om de nodige instrukties te ontvangen alsmede om in een geest van
oprechte openhartigheid een werkplan op te stellen.
DHR PEEÏERS-NICASIE 65 JAAR

SEKRETARIAAT GESLOTEN
Het Hoofdsekretariaat te Brussel,
Kartuizersstraat, 58, zal van maandag 20 juli tot maandag 27 juli gesloten zijn, daar onze medewerkers,
dhr. en mevr. Peeters-Nicasie, gedurende enkele dagen wat Kempische lucht gaan happen.
BELANGRIJKE BIJEENKOMST
VAN DE NATIONALE PROPAGANDARAAD
Op initiatief van onze algemene
propagandaleider Rudi Van der
"Paal wordt zondag, 13 september
e.k. een belangrijke vergadering samengeroepen, waarop zullen uitgenodigd werden de leden van het
dagelijks bestuur van de partij, de
leden van de Nationale Prcpagandaraad en alle arrondissementele en
provinciale propagandaleiders.
De.-'e bijeenkomst zal plaats hebben in een zeer mooi gelegen gasthof aan de Leie te SU Martens-Latem. '
7^J0iMB
viSSfftTW 5
De agenda van dit sameritféfïén
zal hoofdzakelijk handelen over de
propagandavoering in de aanstaande v-ntP'-

De heer August Peeters-Nicasie,
die samen met zijn echtgenote,
zeer verdienstelijk werk levert op
het Hoofdsekretariaat van de Volksunie te Brussel, vierde op Guldensporendag, 11 Juli, zijn 65ste verjaardag.
Namens de Nationale Prop^gandaraad en dus namens alle propogandisten zond Rudi Van der Paal
hem een telegram met gelukwensen.
KONGRES 1959
Het jaarlijks kongres van de
Volksunie vindt dit jaar plaats te
Gent In de lokalen Roeland op zondag, 11 oktober 1959.
» "% "^ "%. ^

t^

Borgerhout

Ons

Dat er in Borgerhout gewerkt
wordt moet niet meer gezegd worden ! De uitslagen ^ijn daar om
dat te bewijzen. Na de motie voor
amnestie, werd er nu op vrijdag 10
juli een motie tegen de talentelling
gestemd.

Limburg is op het gebied van de
abonnement- en van de ledenslag
aan een zomeroiffensief begonnen.
Ook wordt de uitbouw per kanton
verder doorgevoerd. Wij vragen ook
hierbij aan onze propagandisten en
simpatisanten om een extra inspanning te leveren.

Wij menen ons gemeenteraadslid
^uul Dillen geluk te mogen wensen
met zijn werking, en kunnen niet
meer verhopen dan dat hij op deze
weg zou voortgaan, opclat Borgerhout zich zijn naam als Vlaamse
burcht zou waardig tonen.
Dat de motie met algemene stemmen werd aangenomen, duidt wel
op de goede vlaamse geest welke in
deze gemeente heerst.
VOOR AMNESTIE
Wie de vrede wil dlen«n,
bant de h a a t uit het hart.
AAN ALLE VLAMINGEN VAN
GOEDE W I L !
Vijftien jaar na de bevrijding
van het Belgische grondgebied die
voor alle landgenoten
vrijheid,
hoop en vrede had kunnen en moeten brengen, lijden
duizenden
medeburgers nog steeds onder de
gevolgen van een repressie die op
een meedogenloze wijze
plaats
greep. Gedurende het verloop der
jaren, streng beoordeeld en veroordeeld door hoogstaande personaliteiten uit alle politieke partijen en
van verscheidene levensbeschouwing, blijft dit pijnlijke probleem
voortkankeren in ons maatschappelijk leven en onthoudt het wederrechterlijk elementaire rechten aan
tienduizenden landgenoten.
Waar landen als Franknjk, het
Groot-Hertogdom Luxemburg, Nederland, de Sovjet-Unie, Joego^Slavië en Italië reeds geruime tijd
Amnestiewetten hebben uitgevaardigd, bleken bepaalde machthebbers en « machten » in ons land
niet wijs en humaan genoeg om
een werkelijke nationale « verzoening » onder alle burgers na te
streven.
Nochtans kan alleen « Amnestie »
de repressie ongedaan maken en
de schande herstellen waarmee België zich belaadde, door zich de
meest hardvochtige rechter te betopen tegenover deze burgers wier
misdrijven van zuiver politieke
aard waren, vergrijpen, die doorheen heel de geschiedenis van de
mensheid steeds vrij spoedig werden geamnestieerd : dit wil zeggen
vergeten en vergeven.
Zoveel werd er door regeerders
allerhanden beloofd, gepraat en
geschreven over de uiteindelijke
oplossing van het reipressieprobleem, de daden echter bleven
doorgaans achterwege of waren
van die aard dat ze slechts weinig
konden bijdragen tot een gezonde
en rechtvaardige oplossing.
Wars van politieke bedoelingen
en invloeden, slechts gedreven door
Kristelijke en Humanitaire overwegingen, roept het « Komitee voor
gemeenschappelijke
Amnest'eAktie » alle Vlamingen op om op
zondag 20 september te Antwerpen
te manifesteren voor :
Nationale verzoening door Amnestie.
Voor vergevingsgezindheid tegen
de haat.
Voor het herstel van de wettelijkheid.

m, m^ ^ , ^ ^ ^ ^ •

ALLEN NAAR
EIZERINGEN ter HEIDE

zomeroffensief

Antwerpen

5

juli

Uit Limburg waren thans 15 bussen te Antwerpen. Drie jaar terug
begonnen we'met 4 autokars en volgend jaar zullen we er met 20 zijn,
afgezien van de tientallen wagens.
Honderden Limburgers
woonden
dan ook onze grote vergadering in
de Majestic bij, alvorens ze zich
naar het Zangfeest begaven. Onze
propagandist»! hebben flink werk
geleverd.

Hasselt
o p de jongste kadervergadering
voorgezeten door Wim JorLssen gaf
onze aktieve ondervoorzitter Ir.
Clem Colemont een uiteenzetting
over de werking van de jongste weken waarna de plaatselijke ve'-;intwoordelljken verslag uitbrachten
en nieuwe plannen vooropzetten.
De abonnementenwerving werd
dan onder ogen genomen. Limburg
blijft aan de kop staan wat het percent abonnementen betreft, in absolute cijfers werden we echter door
Antwerpen en Brabant voorb'j gestreefd en staan we met WestVlaanderen op de laagste trap. Ons
zomeroffensief moet ons ook in a b solute cijfers opnieuw dicht bij de
kop brengen. Ons aantal leden is in
vergelijking met vorig jaar haast
vervierdubbeld.

Genk
OP ZATERDAG 25 JULI
Gezellig samenzijn bij Lode Lamote, Bierhuis Scala, Molenstraat
22b.
De uitbouw te Genk werd door
Wim Jorissen samen met de plaatselijke propagandisten ter hand genomen. Heel wat nieuwe abonnementen en leden kwamen binnen.

St.

Truiden

De afdeling St. '^.i-uiden richt een
kantonale vergadering in op woensdag 22 juli te 20 uur, bierhuis Moyaerts, Stationstraat 5 St. Truiden.Spreker : Wim Jorissen.
Belangstellenden welkom.
A.N.Z. LIMBURG
De A.N.Z. - vrienden Limburg hebben besloten volgend jaar ook in
Limburg een provinciaal Vlaams
Nationaal Zangfeest in te richten.
Het zal plaats vinden te Genk op
zondag 8 mei.

O-VCAANDEREN
Arrondissement
Dendermonde-HammeWctteren
Op 13 juni 11. hield de arrondissementsraad Dendermonde zijn gewone vergadering.
Enkele leden lieten zich om persoonlijke aangelegenheden verontschuldigen.
Deze yergaderlng stond volledig
in het teken van het aanstaande
Vlaams Nationaal Zangfeest, de vergadering van de Volksunie In de
zaal Majestic te Antwerpen en de
aanstaande 11 juli-viering.
Ter gelegenheid van het Zangfeest werden in het arrondissement
Dendermonde verschillende autocars ingelegd.
Wat de 11 juli viering betreft,
hebben wij het plan opgevat om op
deze dag aan ons arrondissement
een werkelijk Vlaams uitzicht te
geven. Daar niet iedereen die het
zou wensen echter over de mogelijkheid beschikt om een Leeuwen-

vlag uit te hangen, namen wij h e t
initiatief een aanplakbrief te laten
drukken met Vlaamse Leeuw en de
t«kst « 11 juli 1302 - Gedenkt c^e
Slag der Guldensporen »• Deze affiches werden oj) grote schaal in hot
arrondissement verspreid, in samenwerking mot Davidsfonds, Vermeylenfonds en Willemfonds. Benevens deze actie richtte de afdeling
Hamme nog een
afzonderlijke
11 juli viering in te Sombcke-Waasmunster, waar al onze leden in een
echt Vlaams-nationale geest deze
Vlaamse hoogdag konden vieren.

Aalst
Zondag 14 juni een prachtige
zomerdag. Te 9 uur verzamelen de
keurpropagandisten van het gewest
Aalst voor de propagahdatocht.
Kort n a tien staan wij aan de
poort van de gemeente Moorsel. De
bandoipnemer komt in werking en
dra galmt het door de op zijn Zondu gsuitziende straten « HIER DE
KEÜRPROPAGANDISTEN VAN HET
GEWEST
AALST
VLAMING
STRIJD MET ONS TEGEN DAT
PARTIJPOLITIEKE
VOLKSBEDROG STRIJD MET ONS VOOR
EEN BETER EN SCHONER VLAANDEREN STRIJD MET ONS VOOR
ALGEHELE AMNESTIE... LEES DE
VOLKSUNIE HET VLAAMS NATIO,NAAL STRUDBLAD... De deuren
gaan open. Verdwaasde gezichten
komen op de drempel... Allemachtig ze leven nog altijd, wij dachten
dat ze weggeveegd waren... en de
mikro galmt maar verder « hier de
keurpropagandisten ! : Vlamingen
sterker
dan
voor
de
verkiezingen
staat
de
Vlaams
nationale
partij
in
het
verweer tegen onze belagers; sterker
is de Volksunie nu dan voor de verkiezingen; de jeugd is het politieke
spel beu; de jeugd wil positief werk
de jeugd wil zich zelf zijn; Leest de
Volksunie... Zo doorkruisen wij de
gemeente Moorsel... Geen enkele
opmerking geen enkel incident, onze mannen weten dat ze met t a k t
m i e t e n optreden en ze doen het...
Instappen mannen ! Naar Baardegem. En weer galmt het : HIER
IS
HET
KEURPROPAGANDAKORPS... VLAMING KEER DIE
RUG AAN DE POLITIEK DIE
VLAANDEREN VERNEDERT DOOR
POLITIEKE
VERDEELDHEID
SCHAAR U EENDRACHTIG ROND
ONZE LEEUWENVAAN...
Hier zien wij glunderende gezichten... De Volksunie, Meneer ? .. Hier
is 20 F. Geeft er een paar als propagandanummers. Wij komen aan
het lokaal van de Volksunie. Iedereen naar buiten. De Volksunie., Heren ? Er w-^rdt gepraat, er wordt
aangeklampt, hWr gai.t het ^ ^ 4 . . .
Kom mannen even de droge icerrfft
spoelen... Het doet deze mensen
goed zo een flinke groep kerels te
zien in dienst van de goede zaak...
Kom mannen, de dienst gaat verder... En weer galmt de mikro...
Volksunie, Meneer ? Intussen wijst
de klok 12 uur, en we moeten nog
naar Meldert... Instappen m a n nen... Vijf minuten later galmt onze leuze reeds in de gemeente Meldert. Hier is het keurpropagandakorps van het gewest Aalst... Volksunie, Mevrouw ?...
Neen meneer met u niet akkoord!
Neen Mevrouw ? Waarom niet ?
Niet akkoord met u meneer I Neen
Mevrouw ? laten wij even praten.
Neen, meneer ik diskuteer niet...
Neen, Mevrouw? Maar als u niet akkoord bent dan mag u ons dat zeggen waarom; wij zijn vatbaar voor
beters maar u moet het ons k u n nen bewijzen; dus laten v.e even
praten. Neen, meneer, ik c'iskuteer
niet. Komaan Mevrouw m'n kameraden zijn wel reeds een e ndje weg
maar we praten even. Vindt u onze
strijd voor zelfbestuur niet erechtvaardigd ? Vindt u 'dat het na 15
jaar eindelijk geen tijd v.-,dt d a t
h e t verleden zou afgesloten worden
door algemene amnestie, eTi zaak
die sinds lang zou moeten u'-jewist
zijn en waar zelfs niet r> -^r zou
hoeven over gesproken v '3n ?.,.
Ha, ja, meneer daar heb o g h e t l
/ lopa rfnor blz. 8
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ARRONDISSERIENT BRUSSEL

BRABANT

BELANGRIJK

VLAAMSE DAG
in open lucht
EIZERÏNGEN ter Heide, 19 JULI, te 3 u.
St Kwintens-LENNIK
VOORBODE VAN EEN NIEUWE L A N D D A G
VLAAMSE STEMMING
landelijk kader, strijdbaarheid
ideaal voor een familieuitstap
e n voor trekkers ( k a m p e e r t e r r e i n ) '

PROGRAMMA
' s Voormiddlags te 1 1 u u r : geleid bezoek a a n het kasteel
van Gaasbeek.
Nauniddagvergadering in o p e n lucht te 3 u .
Bij slecht weder in de grote feestzaal a de K r o o n »

Beveiliging van het Vlaams erfgebied
Arbeid en welvaart in waardigheid
Vlaamse DemokraHe en Europese horizon

DOOR FEDERALISME
EN ZELFBESTUUR !
BEKENDE VLAAMSE SPREKERS
Dhr. L u d o SELS, A . V A N M A L D E R E N , a d v . D . D E C O N I N C K , Dr Leo W O U T E R S . Drs W i m J O R I S S E N ,
Volksvertegenwoordiger F . V A N D E R E L S T .
's A v o n d s te 7 u. gezellige private a v o n d in de feestzaal
(( de Kroon ». O . L . V . L o m b e e k ( e e t g e l e g e n h e i d ) .

AANWIJZINGEN :
Ei'ï'.'rin-ïen ter Heide ligt in St Kwintens Lennik op de weg naar O.L.V. Lombeelc aan het kruisüunt der wegen Brusscl-Ninove en Asse-Edingen.
Te bereiken door de buurttram
Brussel (Ninoofse Poort) - Ni.nove : halte Eizeringen
Brussel-Zuid (Jamarplein) - Leerbeek : halte voor Gaasbeek en
halte Belle Triene voor Eizeringen
\ \ " melnlaatsen met gidsen
Brussel Zuid (Jamarplein) en Brussel Ninoofse Poort

Leuven

Aalst

NAAR EIZERINGEN

(Vervolg van blz. 7)
Z'hebben mijnen boel kapot geslagen, z'hebben mijnen zoon In den
bak gestoken en ik durf er niet
meer aan denken om dat nog eens
te beleven... Maar Mevrouw, en u
keurt onze strijd niet goed ? wij die
dat onrecht aanklagen wij die
slechts de welvaart voor ons volk
bevechten... In de verte klinkt de
stem van de mikro... Hier Mevrouw
u krijgt dit nummer, lees het a a n dachtig het zal u vertrouwen weerschenken in de goed en heilige
zaak; mijn kameraden zijn reeds
een eind weg... wij hebben de strijd
ernstig aangepakt mevrouw, daarop mag u rekenen... In de verte
galmt de mikro... De klok wijst 13
uur. HALT mannen de dienst is ten
einde. Afrekenen. Alles klopt. Instappen naar huis bij moeder, bij de
vrouw... De mannen glunderen, wat
een prachtige voormiddag, en dan
dat schone gevoel dat men zijn
plicht heeft gedaan in schone kameraadschap. De wagen rijdt richting Aalst. Wij zouden het uitzingen
maar ieder tuurt naar ginder, naar
die schone gemeente waar wij het
goede zaad gingen zaaien. Aalst terug. Mannen goede zondagnamiddag
en tot binnen een paar dagen, dan
gaat de orgaisatorische werking verder. Een ferme poot en opgetogen
trekt leder naar de zijnen.

Een bus loopt uit Leuven naar de
Vlaamse Dag. Wie zich nog niet
aanmeldde kan dit doen Café Cristal, Parijsstraat 12.
Geleidelijk vooruitgang
treft de aansluitingen
Vlaamse Ziekenkas. Alle
gen op onze zitdagen of
propagandisten.

wat bebij onze
inlichtinbij onze

Sociaal dienstbetoon Café Cristal,
Parijsstraat 12, elke dinsdag van 11
tot 13 uur en van 20 tot 22 uur. Ook
voor fiskale aangelegenheden kafi
men zich tot ons wenden.
PARLEMENTAIRE VRAAG AAN DE
HEER MINISTER VAN JUSTITIE
De Heer Minister gelieve mij mede te delen :
1) de huidige samenstelling van
het zg. « Consultatief Comité der
Gevangenissen;
2) hoe dikwijls dit Comité vergaderd heeft, sedert de samenvoeging van de Vlaamse en Franse
commissies;
3) hoeveel gevallen reeds behandeld werden door dit samengevoegd Comité;
4) oif dit Comité ook reeds één geval behandeld heeft met een gemotiveerd genadebeslult.
Brussel, 29 mei 1959.
F. Van der Eist.

EEN ABONNEMENT OP
«DE VOLKSUNIE»

tot einde 1959 kost slechts
50 F.

Ofp zulke flinke groep mannen
mag Aalst fier gaan.
Spoedig roepen andere taken ons
weer tot werking, en de mannen
van Aalst vragen niets liever dan
voor de zaak te kunnen werken.

Hamme
Op 2 mei j.1. tijdens een vergadering te Hamme, in het gast vrije
café « Au Due de Lorraine » op de
Markt, heeft e e n . der aanwezigen
een regenmantel van beige kleur,
vergeten mede te nemen. In de zakken is enkel een paar reclames van
cinemas te vinden. Af te halen ..op
bovenvermeld adres.

STEUMFONDS
Voor het steunfonds ten voordele van onze propagandist veroordeeld
om wille van een gebroken C.V.P.-pink kwamen volgende bijdragen binnen.
Op deze lijst komen slechts die stortingen voor die gedaan werden van
3 tot 10 Juli. De stortingen nadien verricht zullen samen met de nieuwe
stortingen - die we nog talrijk inwachten - op volgende lijst vermeld worden. Mogen we verwachten dat onze lezers ons zullen toelaten de lijst volgend nummer af te sluiten ?
Aan al degenen die ons reeds hielpen en aan degenen die de laatste
sommen zullen storten onze welgemeende dank.
4de lijst
Naamloos, Antwerpen
SImpatisanten uit postkantoor Brussel X
V. H., St. Truiden
D. H., St. Pieters-Leeuw
Afdeling Genk
Afdeling Eigenbilzen
Nog uit Wemmei
Naamloos, Hevcrlee (2de
storting)
F. N., Evere
Afdeling Welle

200
250
100
100
100
100
20

50
50
100
Stortins^en a.u.b. op Postgiro Nr

Flora MOERMAN Reep Gent 100
Afdeling Denderleeuw
160
Afdeling Denderhoutem
240
B. Stappaerts, Antwerpen
100
Omhaling Antwerpen 5 juli 10.200
J. Florens, Gellik
50
.
Totaal
11.970
Totaal van de drie vorige
lijsten
45.063
.
Algemeen totaal
57.033
54.45.46 van Wim Jorissen Brussel.

Om leden, abonnenten en sympatisanten in de gelegenheid te stellen, te Diksmuide op IJzerbedevaartdag de hulde aan Ir. J a n De
Bondt tol op het einde te kunnen
bijwonen, wordt vanuit Brussel op
zondag 23 augustus een speciale
VOLKSUNIE - autobus
ingelegd.
Priji : heen en terug : 120 F.
Belangstellenden
melden
zich
dadelijk aan op het Hoofdsekretariaat, Kartuizersstraat, 58, Brussel
(teL 11.82.16).

MEDEDELING VAN HET
HOOFDSEKRETARIAAT
Herhaaldelijk
komen op het
Hoofdsekretariaat klachten binnen
van postabonnenten nopens het
niet of te laattijdig bestellen van
hun blad door de post.
Wij herinneren er onze abonnenten aan, dat zij SCHRIFTELIJK
EEN KLACHT BIJ DE POSTONTVANGER moeten indienen, opdat
deze de oorzaak van de onregelmatigheid In de bestelling zou kunnen
nagaan, en het ontbrekende blad
zou kunnen doen bezorgen.

Boekbespreking
een zou komen. Want de Westvlaamse dekens hebben van meneer
Bekaert ook niets verkregen voor
hun kudde, tenzij een flinke kaakslag : geen nieuw bedrijf in West.
Vlaanderen, wel een in de Borinage.
Diksmuide
Maar ze deden ten minste een po•
De namiddag van de IJzerbede- ging.
vaart, zondag, 23 augustus, te
Er zijn in Vlaanderen veel goede
15 u. 30 in het Gasthof « Tirol », geestelijken, die de waarachtige
Diksmuidesteenweg, Esen (vlak bij nood van ons volk aanvoelen. Maar
Diksmuide) :
door onze hoogste herders werden
de Vlamingen en vooral de VlaamsGROOTS HÏTLDEBETOON AAN
strijdenden
nooit verwend. Ze hielJAN DE BONDT
den integendeel de roede klaar, in
ter gelegenheid van zijn vijfenze- plaats van deze te gebruiken tegen
venstigste verjaardag, onder voor- h u n echte vijanden, waarmee ze via
zitterschap van Dr. Leo Wouters.
een staatskatolieke partij blijkbaar
liever pakteren. Daarom hoeft men
niet te klagen over de ontkerstening
Brugge
van de op de werkdool gejaagde
DE VOLKSUNIE LEIDING BRUGGE Westvlamingen : men oogst, wat
men zaait of laat zaaien !
Het arrondissement Brugge van
de Volksunie wordt bij het hoofdbestuur vertegenwoordigd door volgende personen : voorzitter Jan Van
Thulden, sekretaris Paul Roelof en
NATIONAALVOELENDE
ir. Guido Deroo. Waarschijnlijk zal
advokaat Guido Van In binnen afVLAMINGEN
zienbare tijd het provinciaal sekretariaat leiden, al blijft hij vanzelfMELDT U AAN ALS LID
sprekend lid van het plaatselijk bestuur Brugge.
van « DE VOLKSUNIE »

W-VLAANDEREN

EEN VROME WENS
E. J. Michiel English, die de veel
gelezen Dagklapper in het Parochieblad, uitgave gewest Brugge,
verzorgt, had het onlangs over onze mobielen. Na de werking van Mgr.
Himmer die steeds zijn kudde
steunt, als deze in nood verkeert,
uitermate slmpatiek gevonden te
hebben schrijft hij verder « Als Mgr.
van Doornik het ooit moe wordt bij
zijn Walen, mag hij gerust n a a r
hier komen. Want het is nu honderd jaar dat Vlaanderen zijn zonen uitzendt naar het missieveld,
waar ze zieltjes voor Ons Hoer gaan
winnen, niet alleen op het missieveld,
maar
het
zendt
ook
nog
zijn
zonen-huisvaders
naar
de
koolputten
van
't
Walenland, de fabrieken van over
de grenzen, de bietenvelden van
onze Trimars en Fransmans, al gevaarlijke ondernemingen, die meebrengen : de teloorgang van het
huisgezin, verwildering van zeden
en ontkerstening van onze gezonde
volkslagen. Honderd jaar en we
hebben in Vlaanderen nog geen
echo opgevangen van dat herderlijk
schrijven van Mgr. Himmer. Maar
dat komt wel ».
Tot daar onze simpatieke Dagklapper. We weten niet, of zijn hoop
van < dat komt wel > een vrome
hoop of wens zal blijven. Wat we
wel weten : dat Mgr. De Smedt tijd
heeft om de Vlamingen in de rug
te schieten met herderlijke brieven,
maar nog altijd geen tijd vond om
zijn mensen te helpen, al kan ook
hij Eyskens en zijn kliek niet dwingen een politiek te voeren, die niet
verknecht is aan het liberalistisch
kapitalisme. We vrezen, dat een
herderlijk schrijven tegen de verknechting van de diocezanen van
Mgr. De Smedt te la^J^mt-,. als er

Jaarlijkse Bijdrage : 20 F

BRUSSEL IS EN BLIJFT VLAAMSE
GROND
Wie daaraan twijfelen mocht neme de uitgave 1958-59 ter hand van
het « Vlaams Handboekje voor
Brussel » (1). Dit werkje vermeldt
op zijn 356 blz. ongeveer 3.500
adressen van Vlaamse scholen, advokaten, apotekers, bouwmeesters,
kunstenaars, deurwaarders, geneesheren,
notarissen,
tandartsen,
vroedvrouwen, benevens een repertorium van meer dan 400 Vlaamse
verenigingen (met vermelding van
h u n bestuursleden).
Bovendien bevat het de volledige
lijst der straatnamen van de Brusselse agglomeratie in hun korrekte
Nederlandse en Franse vertaling.
En wat onze nationalisten vooral zullen waarderen, is het uitsluitend Nederlandstalig straatnamenplan van Brussel-Centrum (tot buiten de ringlanen), dat los in het
boekje gevoegd ligt.
Nu niet meer gezeurd oVer franstalige adressen in Bnissel en vertalingen van « keskejevoe ? *.
Elke Vlaming, elke Vlaamse firma schaft zich dat boekje aan
(A.P.N.).
(1) Uitg. A. Toramelein, Brussel.
Prijs 40 F. Verkrijgbaar op ons
Hoofdsekretariaat. Kartuizersstr. 58
Brussel.
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