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Nier unirair, maar federaal ? 

KONGO NAAR DE 0 N A F H A N K E 1 I | K H E I D 

|iiiiiiiii>iiiiiiiiiiii iimiiiiii iiiiiiii iiiiitiiiii i i i | 

I Waarheiden I 
I Irouw I 

[ Do vraagstukken die gesteld zijn 
bij de aanvang van dit nieuwe „'aar 
«n di9 zicli opgehoopt hebben door 
de passiviteit en de onmacht van 
de regering zijn talrijk en uiterst 
belangrijk. 

Onmiskenbaar treden wij een 
voor de regering gevaarlijke perio
de in en zullen de eerstvolgende 
maanden een zeer drukke politieke 
bedrijvigheid kennen. 

Tal van problemen als daar zijn 
de talentelling, de zetelaanpassing, 
de repressie, de kultuurautonomie, 
enz..., de zgn. « netelige kwesties» 
zal men niet blijvend kunnen ont
wijken door oprichting van werk
groepen en kommissies en door 
yerdaging. 

Wij zullen waakzaam toezien en 
de stem van het Vlaams nationale 
Vlaanderen zal ook in het parle
ment gehoord worden : wij zullen 
ons standpunt verdedigen als een 
aanklacht tegen Vlaamse lamlen
digheid en de ondeugdelijke poli
tiek van zwakheid en van toegevin
gen. 

Vandaag echter wil ik even stil
staan bij een probleem dat welis
waar niet van binnenlandse poli
tieke aard is, maar dat de eerst
volgende weken en maanden in het 
brandpunt van de belangstelling 
zal staan. Ik bedoel de Kongolese 
kwestie. Zowel de regering als het 
parlement zullen met dit vraagstuk 
gekonfronteerd worden en beslis
singen zijn niet te ontgaan. De ont
wikkeling van de toestand in Kon
go sedert de onlusten in Leopold-
stad is verrassend snel gegaan : wij 
zijn, alles samen, de verblufte, 
overrompelde toeschouwers ge
weest, die geen vat meer hadden 
op de loop der gebeurtenissen. 
Angstig hebben velen zich afge
vraagd wat er ons te wachten 
stond. Niemand dierf, althans open
lijk, uitkomen voor een kolonialis
tische oorlog die overigens uitzicht
loos zou zijn gezien de internatio
nale konjunktuur en het algemeen 
anti-kolonialistisch klimaat in de 
wereld. Alleen Frankrijk kan zich 
dergelijk avontuur nog veroorlo
ven.,. 

Toen ik een jaar geleden in het 
parlement tussen beide kwam in het 
eerste Kongo-debat en beklem
toonde dat een oplossing moest ge-
Bocht worden in de richting van 
het federalisme, stond ik vrijwel 
alleen. Thans heb ik het genoegen 
te kunnen vaststellen dat de ge
beurtenissen mij gelijk geven en 
dat de opvatting van een unitaire 
Kongole&e staat naar Belgisch 
voorbeeld noodgedwongen meer en 
meer prijsgegeven wordt. Zelfs de 
Koning heeft in zijn jongste bood
schap rekening gehouden met deze 
evolutie, die ik voorspeld heb. Men 
durft zich niet openlijk meer ver
zetten tegen het federalisme in 
Kongo. Overigens gaat Kongo nu 
binnen kort zijn eigen weg en zul
len de volkeren van Kongo zelf be
slissen over hun staatsstruktuur. 

Wie zich rekenschap wil geven 
van de afstand die in zo korte tijd 
afgelegd werd kan met vrucht — 
en niet zonder leedvermaak — ken
nis nemen van wat nog steeds in 
het C.V.P.-programma te lezen 
staat over de Belgisch-Kongolese 
gemeenschap ! 

Dat ook de Vlamingen in de 
C.V.P. die onzin geslikt en goedge
keurd hebben bewijst nogmaals wat 

sufferds het zijn. Want ik geloof 
toch niet dat zij daar ooit ernstig 
In geloofd hebben ! 

Spijtig is het dat wij, Vlamin
gen, indien wij geloof mogen hech
ten aan de berichtgeving hierover, 
met al onze missionarissen, missie
zusters, kolonialen, het klaar ge
speeld hebben ons ook ginder In de 
slechtste positie te plaatsen, daar 
waar het juist het omgekeerde zou 
moeten zijn. De Vlamingen zijn 
ginder de negers gaan helpen ver
fransen — tegen hun eigen begin
selen in — hebben er meestal de 
lastigste en onsünpatiekste jobs 
gekregen, en werden door de frans-
talige Belgen nog flink in de rug 
geschoten en in de ogen van de 
inboorlingen verdacht en gehaat 
gemaakt. Dat is een vonn van bel-
gisch civisme waar niemand van 
hoger hand ooit bezwaar telgen ge
had heeft. 

Het meest gehaat door de Kongo
lezen zijn de Vlamingen er nooit In 
geslaagd zich als Vlamingen te 
doen eerbiedigen In Kongo door de 
Belgische Staat. Het zal altijd een 
beschamende en treurige bladzijde 
blijven in onze geschiedenis, waar
over de flaminganten en de vlaams-
gezinde ministers van Kongo die 
we gehad hebben niet fier moeten 
zijn. 

De Vlamingen In Kongo hebben 
nooit de steun gekregen waarop zij 
hadden moeten kunnen rekenen. 
Ook daarover zou men de grote 
« Vlaamse » staatsman Van Cauwe-
laert die men gaat hudigen enkele 
vragen kunnen stellen. 

Kongo gaat zijn eigen weg. In een 
minimum van tijd zullen de volke
ren van Kongo door een eensge
zinde en vastberaden houding hun 
zelfstandigheid en hun onafhan-

door Mr. F. van der Eist 1 
WaarlteitJ is oncerander-

lijk, en inntw moet blijken 
uit woord en daad. 

kelijkheid bekomen hebben — van 
België. 

Wanneer wij dan terugblikken op 
de sukkelgang van de Vlaamse Be
weging sedert honderd dertig jaar, 
dan hebben wij voorwaar geen re
den om fier te zijn. Hoezeer de om
standigheden ook verschillen, zodat 
elke vergelijking onmogelijk is, 
toch voelen wij de gebeurtenissen 
In Kongo aan als een verwijt. 

Waarom komen wij er niet toe 
om ons als volk ook te beroepen op 
ons zelfschikkingsrecht en het na
tionaal beginsel om een minimum 
aan politieke zelfstandigheid te 
verwerven in een federaal België ? 
Wanneer lossen wij onze Vlaamse 
kwestie op ? 

Wat moet er nog gebeuren voor
aleer de Vlamingen eensgezind en 
vastberaden hun belangen einde
lijk zullen veilig stellen ? 

2.000 KIEUWE ABOHNENTEN 
Onze propagandisten doen hun 

best in verband met de opdracht 
2.000 nieuwe abonnenien te werven. 
Op het ogenblik dat we dit stukje 
schrijven (donderdag 14 januari) 
werden de 400 overschreden. De af
gelegen en kleine arrondissementen 
doen trouwens flink moe. Tot de 
topwervers behoren op dit ogenblik 
een Ronsenaar en twee Limburgers. 
Verheugend is anderzijds het feit 
dat ook onze gewone lezers goed 
meedoen. Een 150 tal nieuwe abon
nementen komen van lezers die één 
of twee abonnementen binnen-
stuurden. Dat ook zij gehoor gaven 
aan onze oproep vinden wij bizon-

der sympatiek omdat zij het bewijs 
leveren dat de Volksunielezers ge
leidelijk aan één aaneengesloten 
strijdformatie vormen waar ieder
een in de mate van het mogelijke 
zijn plicht doet. Op de jongste ka-
derdag werd als eerste streefgetal 
voor einde februari 1200 voorop
gezet. Wij hopen dat aantal dan te 
bereiken, hoewel we ons nog liever 
door onze wervers laten verrassen 
zo ze dit streefgetal vroeger berei
ken. De 2.000 zouden we in april 
willen bereiken. 

Ook het inzenden van prijzen 
houdt aan. We hebben reeds meu
belstukken, tapijten, een wekker. 

J^'»i^'!*ï^' 

dozen sigaren en pralines aange 
kregen. Een grote bol kaas van 15 
Kg. hebben we voorlopig geweigerd 
omdat we een verse wensen op het 
ogenblik van de prijsuitreiking. Al 
de prijzen die binnenkomen zullen 
toegekend worden, ook na de 25 die 
oorspronkelijk vooropgezet werden. 
Onze kapitaalkrachtige medestan
ders en simpatisanten kunnen ons 
dus rustig verder geschenken be
zorgen. Al doen onze propagandis
ten het niet voor de prijzen, toch 
vinden ze het sympatiek. Al was 
het alleen maar, schrijven ze ons, 
dat ze zo meer van huis weg mo
gen van hun vrouw... 

Hel einde van de begoochelingen 

EN DE E N I G E U I T W E G 
Haast elke dag ontmoetten we 

Vlaamsgezinde kennissen, die sinds 
jaren langs de C.V.P. pogen Vlaam
se verwezenlijkijïgen te boeken. 
Hun blikken zijn thans minder 
sceptisch tegenover ons, er ligt een 
vreemde twijfelende glans in. Wij 
slaan al heel wat minder gek figuur 
in hun ogen. Kortom we zijn geen 
meer of minder sympatieke dwazen 
meer en het argument van het mis
dadig verzwakken van het christe-
Ijik-Vlaams C.V.P, blok is helemaal 
weggevallen. Deze kennissen gene
zen geleidelijk aan van hun begoo
chelingen. 

Zij hadden een partij gezien die 
de volstrekte meerderheid had of 
ongeveer en die te gebruiken voor 
positieve verwezenlijkingen voor 
Vlaanderen scheen hen heel wat 
eenvoudiger dan met een klein 
Vlaams partijtje, zonder aanzien, 
te beginnen. Zij hadden geen inzicht 
in het spel van de traditionele 
machten achter de schermen, die 
de unitaire C.V.P. naar hun hand 
zetten en die zich weinig aantrek
ken van de kritiek van de C.V.P.-

volgelingen zolang die toch kiezers 
blijven. 

Zo zijn ze thans ontgoocheld Eys-
kens in de voetstappen van de door 
hem eens zo misprezen Frans Van 
Cauwelaert te zien stappen en zijn 
Vlaams program op zak te zien ste
ken Om toch maar een eerste-plan-
rol te mogen spelen. 

Het is. een klassiek verschijnsel, 
een konstante in de Belgische poli
tiek. Wie in de kleurpartijen terecht 
komt heeft zich te schikken naar 
de heersende machten achter de 
schermen of hij mag geen rol spe
len. Schikt hij zich wel dan komt 
zijn Vlaamsgezindheid goed van 
pas als bewijs dat men niets tegen 
Vlaanderen heeft. 

De hele vraag is het nu of deze 
ontgoochelden zich verbitterd zul
len terugtrekken onder hun tent 
zoals de grote meerderheid van de 
door de repressie getroffen natio
nalisten en of ze gelijk een hond 
geplaagd door vlooien in hun eigen 
staart zullen bijten. 

Want de opbouw van een eigen 
Vlaamse partij gaat niet zo vlug dat 
de grote resultaten er zijn op een 
of twee jaar. Het is een lange weg. 
Wij weten het. En het is niet onze 
schuld maar het is de enige weg. 
En wie het doel wil bereiken moet 
hem gaan. 

Daarom dat wij over beperkte 
dingen spreken zoals over de aan
winst van 2.000 abonnementen. 
Daarom dat wij U vragen pubhek 
toe te treden tot de Volksunie. 

ledere waardevolle toetreding 
sterkt onze kern. Iedere versterking 
van onze kern vergroot onze peri
ferie. 

Slechts de schrik voor een Vlaam
se partij, die hun zetels bedreigt, 
kan het bij de Vlaamse volksver
tegenwoordigers in de kleurpartijen 
halen bij de schrik voor het part i j
gezag dat onder anti-Vlaamse druk 
staat. 

Hoe eerder dit gebeurt hoe eer
der Vlaamse verwezenlijkingen. 

En anders verder verzinken in 
het moeras. 

i Aan deze woorden, die iJc i 
i f"* '«*' '•« f^ct « joiiff Biets- i 
1 '««<^ " ^'«« Victor Leemans, = 
I moest ik denkev, toe?, die:eJf- 1 
I de I jctor Leemans, het hul- 1 
I dewoord sprak in de Belgi- 1 
I srhe liadio voor de tarhtiq 1 
I ]ange Frans Van Cavwelaert. | 
I En bladerend in enkele ou- f 
I de tijdschriften vit onze jonge § 
I jaren viel mijn oog ojj vol- i 
I ffend citaat — uit een rede 1 
I ran Leemans in het « A'atio- f 
I nahstischc » tijdperk ]!)28. 1 
I « Hoc weinig we allen met 1 
I » het leren der partijen be- | 
I » kend zijn toch ivrten we ge- = 
I » noeg van haar ellendig 'ge- | 
I » knoei,haar plaatsjes-ja gerij i 
= » en haar eeuwige com- 1 
I » promissen, ~ hoimnc éhi . = 
I » hommc foviu » — ],aar ca- | 
s » pitiihifirs en koopjes ; haar 1 
I » vrees de belangen der kie- i 
I » ::e.rs te schaden en haar f 
I » lomnierlooshcid om de 1 
I . MAAlillElD; haar cyni- | 
I » nische spot viet het « 'ziii- M 
I '^ ^cr staan », lianr kruiperi// | 
I » bnig^n roirr hvt goudtn = 
I » kalf, en haar vastenavond- = 
I » dans rond het arrivismc ». f 
f (Gvdrun lö okt. 1927). i 
f En ik mijmerde er over, i 
I dat die waarheid van toen, nu 1 
I voor hem zo veranderd was, 1 
I dat hij zonder blikken-of blo- i 
I zen, nu zelf ondergedompeld E 
§ was in dat partijwezen en zich 1 
= zelf nu zoveel « waardiger » = 
§ vindt dan eertijds. = 
E En in diezelfde rede ver- E 
§ kondigde hij deze waarheid, 1 
I waarvan hij zelf onderstreep- 1 
i te, dat het onzin was zulks te 1 
= ontkennen : -v-̂ -- = 
1 « Het belijden van de poli- E 
= » 'tieke zelfbepaling (f) van = 
1 » 'Vlaanderen brengt natuur- E 
§ » lijk de vijandschap mee van E 
E ' hen, die aan de andere, aan 1 
% » de Belgische orde houden. E 
E * Het is onzin dit te willen E 
E » ontkennen of te pogen die E 
^ » twee orders met elkaar te = 
E » verzoenen ». = 
1 Ook aan deze WAAR- E 
§ HEID, is hij blijkbaar niet = 
E trouw gebleven. = 
E Ja t scripta mancnt » — i 
§ schrift blijft, zeiden de Ro- 1 
§ meinen. E 
s Als het dus waar is, wat E 
E eens « Jong Dietsland » E 
= schreef, dan dient Leemans E 
E thans een a7idere waarheid, en E 
E bleef hij niet trouw aan de E 
E eerste onveranderlijke. E 
E Want xvat hij eens schreef E 
E in zijn oprechte jeugd, dat E 
E tras u-aarheid, en die is nog § 
= niet veranderd. E 
E Waarom moest juist hij, de E 
E Politieker, Van Cauicelaert = 
= huldigen. E 
E Deze man is wellicht om ve- E 
E Ie redenen hulde waard, maar E 
E zeker niet om zijn onvoor- E 
E woordelijke trouw aan Vlaan- = 
1 deren en zijn Vlaamse Volk. E 
E We u'eten, dit reeds lang. E 
i In datzelfde jaar 1928 schreef 1 
= Jong Dietsland over dat be- = 
g rucht Kongrcs "mn de Kath. E 
E VI. landsbond, waar Van 1 
g Cauwelaert het woord voerde: = 

i (Lees door blz. 2) | 
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1. Extremisten tegen akkoord van 
Kasavoeboe en Kalenji met De 
Schrijver 
Zich niet met een kalonji in het 
riet laten sturen. 

3. Minister Van Houtte verlegen 
met fiskale hervorming 
Van een (fis)kale reis terug 
komen. 

5. Dirigeerverbod voor Hendrik 
Dials... van Minister Harmei 
Wie een dirigent wil slaan, kan 
licht een stok vinden. 

7. Theo Lefèvre tegen individuele 
karpersprongen van C.V.P.-
mandatarissen 
Niet verder springen dan mijn 
neus lang is ! 

9. Antitalentellingsmotie Van E^s-
lande (C.V.P.) onmogelijk ge
maakt door vertrouwensmotie 
du Bus (C.V.P.) 
Commotio Cevepi... 

11. Tegenstrijdige verklaringen van 
Eyskens en minister aangaande 
talentelling 
Tweetalige of dubbeltongige le
gering ? 

13. Edmond van Dieren 80 jaar. 
De tachtigjarige oorlog. 

15. Fayat ondertekende talentel-
lingmotie niet... omdat Van 
Eynde 't hem verbood 
De Kop schudden. 

17. De Schrijver schuift witte ko
ning tussen zwarte stukken 
Een Londense opening ? 

19. Koning uit Stan naar Oesoem-
boera tijdens verkiezingen 
De Conakat uit de boom kijken. 

21. Farah Diba, derde hoop voor 
een kleine sjah... 
Diba f ara da se (e da shah). 

23. Eyskens belooft een voorspoedig 
1960 
Janus ook. 

25. Elias vrij, na 15 jaar, op onge
kende voorwaarden... 
Hier wordt niet gelachen. 

17. E.G.K.S. schrootschandaal aan 
het liclit gekomen 
Zonder slag of schroot, wordt 
geen jongen groot. 

29. 77 % van kiezers niet opgeko
men te Leo 
Achtergebleven gebieden. 

81. Zalig Nieuwjaar 
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i WAARHEID EN TROUW | 
I (Vervolg van blz. 1) | 
1 « Het Kongres van de § 
1 > Kath. VI, Landsbond te = 
s » Gent, is een fiasco gewor- = 
g > den voor de groep Van Cau- H 
§ » welaert. De grote zitting v. 1 
p » d. zaterdag ivas een neder- = 
P » laag zonder voorgaande;. = 
E > becritiseert door Dr. Rom- 1 
£ » bauts en prof. Daels, Icon E 
B » Van Caiiwelaert geen ant- | 
H > troord vinden op de heschul- p 
1 > digingen. De nederlaag was = 
= Tt zo erg, dat de Koning, op i 
= » reis in Congo, onmiddellijk M 
= > verwittigd werd... » H 
1 De nederlaag van Van Cau- i 
= welaert was immers een ge- = 
§ vaar, voor de te stemmen Ie- g 
I gerwet, waartegen gans 1 
1 Vlaams nationaal Vlaanderen | 
1 terecht ageerde. a 
I Nochtans huldigde Lee- 1 
g mans, deze man ooJc om zijn = 
= Vlaamse trouw. 1 

f^ Maar wellicht bedoelde hij = 

_ die trouw, waarover Bert 1 
= D'Haese — (feiten en be- = 
g ichouxL'ingen) — aldus sprak, 1 
S ook in die goeie tijd, zoals = 
g blijkt uit volgend citaat : = 
E « Duidelijk omschreef spre- = 
§ » ker (D'Haese) de houding E 
E » van Van Cauwelaert, die = 
g » steeds zijn verklaring van 2 
g » voor den oorlog (1914-18 = 
1 . .V.5.; GETROUW bleef : | 
£ » 111. dat hij Vlaanderen 1 
2 » dient in zoverre dtt niet = 
= » schaadt aan België, daar = 
= » hebt ge dus de belgicist s 
S » Van Cauwelaert, tegenover = 
= * de Vlaams nationalisten als s 
B » een Dosfel, om maar één = 
= » naam te noemen ». = 
S Zoals bij Van Cauwelaert, 1 
g is dus ook thans bij Leemans, g 
£ het « Vlaanderen eerst » niet 1 
1 m€er de onveranderlijke g 

waarheid. = 
Het overwegen hiervan, was = 

ons pijnhjK. g 
Dr. Leo Wouten. 1 
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LEVE 
FRANS VAN CAUWELAERT ! 

Victor Leemans, de gewezen paus 
van Stekene, gewezen uitgever van 
« Jong Dietsland », gewezen voor
zitter van Arbeidsorde, eerste koUa-
borateur in 1940, de man die als 
vooraanstaand lid van het V.N.V. 
een der grootste verantwoordelijken 
is voor de kollaboratiepolitiek, die 
zich met al zijn invloed verzet heeft 
tegen een stop zetten van deze po
litiek, die na de dood van Staf De 
Clercq de eerste was om Dr. Elias 
er op te wijzen dat het zijn plicht 
was het leiderschap van het V.N.V. 
te aanvaarden, de man ook die 
waarschijnlijk als sekretaris-gene-
raal van ekonomische zaken de 
grootste diensten bewezen heeft 
aan de duitse oorlogsvoering, maar 
die niet veroordeeld werd, zelfs niet 
beroofd van zijn rechten, die zelfs 
als renegaat C.V.P.-senator werd, 
heeft voor de radio Frans van Cau
welaert gehuldigd. 

Vele Vlamingen die de periode 
tussen de twee wereldoorlogen mee
geleefd hebben zullen moeite gehad 
hebben om hun braaklust te onder
drukken : Victor Leemans die hul
de brengt aan Frans Van Cauwe
laert ! 

Dat deze laatste het zich laat 
welgevallen zich te laten huldigen 
door een omgekochte overloper be
wijst dat hij niet veel veranderd is. 
Een man met enige zelfeerbied en 
enig eergevoel zou weigeren zich 
door zo iemand te laten huldigen. 

De promotors van de « verrui
mingspoli tiek » van 1949 mogen 
fier zijn ! Is het misschien dat wat 
zij gewild hebben ? Zo niet dat zij 
het dan bewijzen door alle verdere 
betrekkingen met een man als Lee
mans kordaat stop te zetten. Er zijn 
mensen die men zozeer veracht dat 
men hen de rug toekeert. Vooj een 
tegenstrever kan men nog respekt, 
en soms zelfs waardering hebben, 
maar voor renegaten van dat slag 
alleen maar misprijzen. 

ZIJN VERLEDEN 
Wij voelen er weinig voor de 80-

jarige Frans van Cauwelaert nog 
aan te vallen. Wij erkennen graag 
dat de man niet de eerste de beste 
was. Gelijk wij even graag erken
nen dat de man naar de maat
staven van de kleurpartijen geme
ten het ver gebracht heeft. Hij 
heeft verscheidene ereposten bezet 
in onze onzalige eenheidsstaat : 
burgemeester te Antwerpen, minis
ter, kamervoorzitter en hij Is nog 
staatsminister. 

Vermits volgens De Standaard er 
ook nationalisten zijn die hem hul
digen wensen wij de zaken even 
recht te zetten. 

Van Cauwelaert heeft die voor
aanstaande posten sleclïts bezet 
omdat hij afgezien heeft van de 
verwezenlijking van een wezenlijke 
oplossing van de Vlaamse Bewe
ging. Op die voorwaarde mochten 
hij en andere Vlaamse « evoluees » 
een rol spelen. Hij heeft die voor
waarde vervuld en zijn rol gespeeld. 

Van onzentwege kan men wel 
vragen toe te geven dat hij han
dig was maar moet men voor hem 
geen achting als Vlaamsgezinde 
vragen. Het geloof zonder de wer
ken is dood en op staatsvlak heeft 
hij niets voor Vlaanderen verwe
zenlijkt. 

Is Van Cauwelaert Integendeel 
niet de grote schuldige dat de taal
wetten door hun gebrek aan sank-
ties een mislukking zijn ? Wie 
heeft zich altijd verzet tegen die 
sankties waarvan de Vlaams natio
nalisten een onontbeerlijke voor-. 

waarde gemaakt hadden ? Toch 
Frans van Cauwelaert in de eerste 
plaats. 

Wie verdedigde na 1906 de uit
spraak van de Belgische bisschop
pen, tegen de vernederlandsing van 
de universiteit te Gent, toen zij het 
Nederlands als taal ongeschikt ver
klaarden als grondslag van univer
sitair onderwijs ? Zelfs langs Kato-
liek-Vlaamse zijde stond Frans Van 
Cauwelaert vrijwel alleen. 

Pas later werd ' hij kraaiende 
haan en hield hij mee meetingen 
voor de vernederlandsing van de 
Gentse hogeschool.' 

De Vlaamse universiteit kwam er 
echter pas in 1932. tóen de Vlaams 
nationalisten de leiding van die 
strijd namen en er dé nodige stoot
kracht aan gaven. Zij durfden hun 
simpatie en hun loopbaan op het 
spel zetten. 

Zij hebben de Vlaamse Beweging 
vooruit gebracht. Van Cauwelaert 
helaas niet. Hij iS CT persoonlijk 
wel mee gevaren. Laat dit hem vol
doende zijn. 

DE BOTER GEGEtEN 
Vlaanderen zendt zijn zonen uit. 

Zo luidt een van, onze eretitels. Ze 
zendt ze de laatste eeuw uit in 
dienstbaarheid. 

In Kongo bezetten ze meestal de 
laagste posten en meer dan in Bel
gië is hun taal de assepoester ge
bleven. 

Vlaamsgezinde geestelijken die 
missionarissen werden om aan het 
beheer van franskiljonse bisschop
pen in België te ontsnappen, moes
ten in Kongo het grqotste gedeelte 
van hun tijd doorbrengen om de 
negers Frans te leren. 

Mogen we Manu Ruys van « De 
Standaard » geloven die reeds een 
hele maand in Kongo is en er dus 
alles van af weet dan hebben de 
Vlamingen de boter -gegeten in 
Kongo. 

Zover hebben onze flaminganten 
het inderdaad gebracht. Gedurende 
ons 50 jaar beheer van Kongo za
gen we vooral Katolieke ministers 
aan het bewind in ons Ministerie 
voor Koloniën. Vlamingen vooral. 
Herinneren we de namen van de 
laatste drie eksemplaren voor Van 
Hemelryck en De Schrijver ook 
« Vlaamse » CV P.-ers : De Bruyne, 
De Vleeschauwer, Dequae : drie 
C.V.P. flaminganten. 

Onze flaminganten zullen het 
niet berijpen. 

Gelijk wij ook niet begrijpen dat 
zij door koppig C.V.P. te kiezen de 
doodgravers van Vlaanderen willen 
blijven. 

FLINK VERZORGD 
Wie denkt dat dé Limburgse Eko

nomische Raad niet bezorgd is om 
de Limburgse mijnen en om ge-
beurlijke Limburgse industrie ver
gist zich. 

De koolmijn van Eisden geeft 
daarvoor weer een prachtig voor
beeld. Er werden vijl nieuwe Inge
nieurs aangesteld door de beheer-
raad die in handen Is van de Bru-
fina en van de S. A. de Pont-ö,-
Mousson (Parijs), Op die vijf zijn 
er vier Walen en één Vlaming ! De 
Limburgse Ekonomische Raad heeft 
geen vin verroerd. 

Wie zal verwonderd zijn als hij 
de samenstelling van die Raad 
kent. Buiten goeverneur Roppe, die 
een onzijdig figuur is, hebben er 
zitting in Quintin van de Soclété 
Générale en senator Leynen, die 
afhankelijk is van diezelfde finan
ciële groep. Verder Cools van de 
brouwerij van Alken en volksver
tegenwoordiger Bertrand, die niet 
eens uitblinkt door initiatieven. 

Van een zaak kan Llmbui^ zeker 
zijn. Met zo'n raad, lamgelegd door 
de Société, komt er nooit noemens-

jvaardige industrie in Limburg. Het 

wordt de hoogste tijd dat daar an
dere personen zitting in krijgen en 
personen die ontslag durven nemen 
wanneer zij zien dat zij niets 
klaar krijgen. Wij hebben reeds be
drieglijke kultuurraden, en een 
bedrieglijke regionale politiek. Be
drogen worden we genoeg maar 
verwezenlijkingen worden ons ont
houden. 

KENTEKENS 
In de staatsscholen is het dra

gen van kentekens verboden. Wie 
nu zou denken dat Belgische Vlag, 
Vlaamse Leeuw en Waalse Haan 
geen kentekens zouden zijn maar 
nationale symbolen die vergist zich 
althans wat de laatste twee betreft. 

De Brusselaar Moureaux heeft 
het afgekondigd als antwoord op 
een vraag van volksvertegenwoor
diger Van der Eist. Ook Vlaamse 
Leeuw en Waalse Haan zijn kente
kens, geen simbolen. In de staats
scholen mogen de leerlingen dus 
niet wat ze in de vrije scholen wel 
mogen, getuigenis afleggen van 
hun Vlaming of hun Waal zijn. Wij 
hebben echter de indruk dat ze de 
Brusselse notaris Moureaux wel in 
de kou zullen laten staan. En zeg
gen dat de inrichters van de Vlaam
se Dag op de W.T. die de Vlaamse 
Leeuw er doorkregen dachten dat 
het gebeurd was. 

ONTWIKKELING 
In Europa blijft België ten ach

ter op gebied van onderwijs en van 
ontwikkeling; in België blijft Vlaan
deren sterk ten achter. Dit blijkt 
ook op het gebied van de bibllote-
ken. Vlaanderen met een miljoen 
meer Inwoners als Wallonië telt 
1226 erkende blblioteken tegenover 
1339 in Wallonië. (Wij lenen 2 boe
ken per Jaar en per man tegen tien 
In Nederland en Skandlnavië). WIJ 
staan hier tegenover het verschijn
sel van de Belgische kultuurpoli-
tiek. ^ 4*i:.p.t& .pi 

Of men nu dé ^ a A t 'ziet ó.lS"hoof d-
zakelijk verantwoordelijk voor on
derwijs en ontwikkeling zoals de 
linksen of de Slaat in een aanvul
lende rol zoals de Katolieken in elk 
geval is hij dan verantwoordelijk 
voor de kulturele achterstand van 
Vlaanderen. Men tracht ons volk 
kultuurproleet te houden om het 

verder In zijn staat van dienst
baarheid tegenover het franstalig 
Herrenvolk te doen berusten. 

En dat dank zij onze flamingan
ten in de grote kleurpartijen. 

RAAK 
Het Verbond (K.V.H.V.) te Leu

ven trof in haar jongste kampanje 
voor amnestie de juiste toon. Waar 
ze zich tot de kardinaal richtten 
om zijn hulp in te roepen tegen 
het anti-christelijk gedrag van de 
regering, waarin de C.V.P. de grote 
meerderheid heeft,, schreven zij 
dat de kardinaal moet ingrijpen 
tegen de partij, waarvoor hij de kfc-
tolleke jongeren had verplicht te 
stemmen. 

Het is de logika zelf. Als men in
grijpt tegen een partij waarvan 
men niets strijdigs met het chris
tendom kan aantonen dan dient 
men dit zeker te doen met een par
tij die anti-christelijk handelt. Ze
ker als die partij alles aan U te 
danken heeft. 

DE FRANSE HOGESCHOOL VAN 
LEUVEN 

Door Mgr. H. Van Waeyenbergh, 
rektor van de K.U.L., werd aan de 
volksvertegenwoordigers en sena
toren in verband met het invoe
ren van een wettelijke graad op 
universitair peil van architekt een 
eentalige Franse brief gestuurd. 

Wat nog eens bewijst dat de uni
versiteit te Leuven een Franse uni
versiteit is in het Vlaamse land 
waar men ook wel Vlaamse leer
gangen geeft voor de '<• indigenes ». 
Hoelang zal deze schande nog ge
duld worden ? 

NIEUWE OVERWINNING 
sinds de Vlaamsgezinde C.V.P. 

aan het bewind is houden de Vlaam
se overwinningen niet op. Wij ge
ven hierbij een van hun nieuwe 
heldenfeiten waaraan Bert D'Haese 
lof beschouwingen kan wijden. 

De kommissies die beslissen over 
de toekenning van de studiebeurzen 
werden samengesteld. Voor Ander-
lecht. Eisene, Etterbeek, St. Gillis 
en andere Brusselse voorsteden is 
de verhouding frantaligen - neder-
landstaligen zes tegen een. 

Een nieuwe verwezenlijking van 
de man met het sleutelplan. 

Het genie van de Vlaamse C.V.F -
ers is onuitputtelijk ! 

ëmm^h 
ONNOEMLIJKE DADEN 

— Hobt gij ook hakenkruisen op uw gevel gehad, vroeg ik aan Casimir. 

— Waarom, antwoordde hij, ik heb niet gemanifesteerd voor amnestie en Ik 

behoor ook niet tot Israël. 

— Omdat gij dan In het teken van de belangstelling zoudt staan. Ik las van

daag nog dat er in een waalt stadje één enkel hakenkruis werd geschilderd en de 

krant besteedde er een heel artikel aan. En als, in een andere waalse stad, er een 

hakenkruis met krijt op een muur wordt getekend, dan wordt heel het stadspetso-

neel opgeroepen om « de schade te herstellen ». 

Ja, ze! Casimir, een hakenkruis schilderen kan een vaderlandse daad zijn, 

het kan ook een daad van rassenhaat zijn en al» dusdanig onvaderlands. Het it 
lofwaardig of strafbaar naar gelang van de muur waarop het geschilderd wordt. 
Maar nu overdrijven ze toch met hun verontwaardigde deugd, en als gij ziet dat de 
zogenaamde « patriottische verenigingen . ervan profiteren om iedere blijk van 
menselijkheid tegenover de gevangenen «f te keuren, dan begint het er een beetje 
verdacht uit te zien, en ge vraagt u af : wat zit daar achter ? 

Verdacht It het inderdaad, Casimir, want kijk nu eent goed, tel eens op 

hoeveel hakenkruisen er in heel België op joodse gevels zijn aangebracht. Zo'n 
hoog cijfer is dat niet, In ieder geval niet genoeg om van « golf van neo-nazisme » 
te spreken. Dat wordt in tal van officiële mededelingen een walgelijke haat 
geheten en, zo zegt Merchiers, de schuldigen zullen streng gestraft worden. Maar 
als ze te Antwerpen hakenkruisen schilderen, zoveel alt in heel België, op de gevel 

jn Vlamingen die voor amnestie betogen, zelft bij mensen die in duitse koncentra-
tlekampen hebben gezeten, dan Is dat geen . walgelijke daad » en van straffen Is 
er geen sprake, de schuldigen mogen dan gekend zijn. Zedeles : in België is het 
beter jood te zijn dan Vlamir>g. 

— Merchiers, die soms meent dat hij een profeet is, heeft een voorspelling ge
daan, o Die wandaden, zegde hij, zijn als een vlam die opslaat maar zal uitdoven 
zoals zij ontstaan is ». Maar de vlam van de haat helpt hij zorgvuldig aanwakkeren. 
En alt dusdanig is hij ook een humorist, hoewel ge dat niet zoudt zeggen als ge 
zijn gezicht bekijkt. Want hij doet beroep op de goede wil . Weet gij waar hij deze 
memorabele woorden sprak ? Te Gent, bij de opening van een tentoonstelling 
< de wereld van de nazl-koncentratiekampen ». 

Er is iets tegenstrijdigs, er is iets verdachts in de gelijktijdigheid. Profiteren 
van een zeer beperkte uitbarsting van haaf tegen de joden, om de haat tegen eigen 
medeburgers levendig te houden. Alt blijk van goede wil , natuurlijk. 

Want Merchiert loopt over van goede wi l . 
CIt. 
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Wal de VOLKUNIE is 
en nieï is 

Uit de rede van onze algemene voorzitter, g:ehouden op ons kongres, 
geven we hierbij enkele gedeelten weer : deze algemene beschouwingen 
en in het artikel hiernaast het gedeelte handelend over kollaboratie en 
repressie. 

Ik meen dat het mijn plicht Is 
als voorzitter van de partij op dit 
ons jaarlijks partijkongres onze 
stellingname tegenover de aktuele 
politieke vraagstukken toe te lich
ten. 

Niettemin is het goed dat wij ons 
bezinnen over de blijvende grond-
slairen van onze strijd, over de be
ginselen die onze houding bepalen. 

De Volksunie is en wil zijn een 
Vlaams nationale partij : de over
tuiging die ons drijft en die ons 
bezielt Is het Vlaams nationalisme. 

De naoorlogse periode bracht ons 
de ontwaarding van het nationa
lisme in het algemeen : het natio
nalisme werd uitgekreten en ver
worpen als oorzaak van alle onhei
len. De Europeërs keken minach
tend neer op de Vlaamse Bewe
ging. 

In Vlaanderen werden zelfs fla-
Eoinganten gevonden die juichten 
om het einde van het nationalisme 
en de bevrijding van de flamin
gant ! Sommigen verkondigden in 

• hun verdwazing reeds het einde 
van de Vlaamse Beweging, die 
voortaan geen reden van bestaan 
meer had ! 

In het licht van de huidige toe
stand kunnen wij enigszins de 
enorme schade schatten die deze 
ondermij ners van de Vlaamse 
strijdbaarheid op zich geladen heb
ben. Deze schuld strekt zich in mijn 
opvatting uit tot al diegenen die 
het Vlaams nationalisme onder
mijnd hebben, ook en vooral in zijn 
ptHltieke uitdrukking : de eigen 
partij . Allen die in Vlaanderen 
door hun houding en hun woord 
het krediet van de unitaire b<fl-
gische staatspartijen versterkt 
hebben dragen schuld aan de hui
dige noodtoestand, dragen schuld 
aan de niet-oplossing van zovele 
nijpende vraagstukken. 

Wij aanvaarden niet dat men als 
Vlaams nationalist in een unitaire 
belgische partij kan gaan staan 
zonder zichzelf te verloochenen ten 
overstaan van de openbare opinie. 
Wij aanvaarden het bedrog niet 
van hen die door hun gezag en hun 
invloed steun verlenen aan uni
taire belgische partijen die de gro
te vijanden zijn van het Vlaams 
nationalisme en de grootste hinder
paal op de weg naar de ontvoog
ding van het Vlaamse Volk naar 
zelfbestuur. 

Er Is een minimum aan poli
tieke eerUjkheid nodig en men 
dient een ideaal, een overtuiging 
niet door een houding aan te ne-
die er de verloochening van Is. 

Wij hebben geen reden om be
schaamd te zijn over ons Vlaams 
nationalisme : het is niets anders 
dan onze gehechtheid aan en be
zorgdheid voor onze Vlaamse volks
gemeenschap als onderdeel van de 
Nederlandse kultuurgemeenschap; 
het is niets anders dan de houding 
die elementaire fierheid en waar
digheid oplegt aan wie zich met 
zijn volk verbonden voelt in een
zelfde lotsbestemming; het is niets 
anders dan het afwijzen van de 
verdrukkende staat en het etatis-
tlsch denken. Overal ter wereld 
kunnen wij onze houding verant
woorden en er fier voor uitkomen. 
Alleen in België zijn wij extremis
ten. 

Vo er te handelen over de 
lever__orwaarden van onze 
Vlaamse volksgemeenschap wens ik 
zeer bondig te antwoorden op som
mige verwijten of verdachtmakin
gen die van bepaalde zijde uit ver
spreid worden. 

Ik ontken vooreerst ten stellig
ste dat de Volksunie een reactio
naire partij zou zijn. De Volksunie 
is volledig onafhankelijk — dat 
zal men wel willen aannemen — 
van welkdanige kapitalistische be
langengroepen ook en voorstander 
van een vooruitstrevende sociale 
politiek. Deze sociale politiek mag 
echter in onze opvatting geen 
klasse-politiek zijn, gericht op de 
bevoordeUng van één stand of 
klasse. Alle standen hebben recht 
op onze sociale bezorgdheid, het 
meest die welke in de meest ongun
stige levensvoorwaarden verkeren. 

Ik ontken even stellig dat wij 
fascisten zouden zijn. Het is ge
woon onzin zo iets te beweren, wan
neer men de toestanden en verhou
dingen in België kent. Ik wil hier 
geen wetenschappelijke bepaling 
geven van wat fiscisme is. maar in 
de opvatting van diegenen die ons 
dit verwijt toesturen is een fascis
tisch regime een regime dat steunt 
op de zgn. reactionnaire machten 
in de Staat, zijnde het groot-nij-
verheid, de groot-financie, het le

ger, desgevallend de Kerk. Het is 
toch duideUjk dat er geen enkele 
band bestaat tussen deze machten 
en een partij als de Volksunie die 
alleen kan rekenen op de Vlaamse 
volksmacht, «p de gewone Vlaamse 
kiezer. 

Wij verklaren onomwonden dat 
de parlementaire demokratie de 
enige staatsvorm is die het Vlaam
se volk toelaat rechtstreeks mede-
zeggingschap te verwerven In het 
staatsbeleid en dat ledere wijziging 
van deze staatsvorm noodlottig zou 
zijn voor de Vlaamse belangen. 

Wij wensen langs wettelijke weg 
door deelname aan de verkiezingen 
politieke macht te veroveren. Wij 
kunnen echter niet aanvaarden, en 
hier waarschuwen wij uitdrukkelijk 
de C.V.P., dat door ellendig geknoei 
met de verkiezingswet op een alles
behalve dem(Aratische wijze zou 
gepoogd worden de normale verte
genwoordiging van onze kiezers in 
het parlement te verhinderen. 

De huidige toestand, waar meer 
dan honderdduizend kiezers slechts 
één gekozene hebben, is reeds on
rechtvaardig en zou dienen verbe
terd te worden door een verbete
ring van het stelsel der evenredige 
vertegenwoordiging, door nationale 
apparentering loals In Nederland. 

De invrijheidsstelling van Dr. Elias. 
Eyskens tot cipier Merchiers : Ge weet, geen martelaren. 

Uil de KONGRES-REDE van onze ALGEMENE VOORZITTER 

KoUaborotie en repressie 

De bescherming van de rechten 
der minderheden is een wezenlijk 
kenmerk van de Westerse demokra
tie en het is onaanvaardbaar dat 
grote partijen, die door hun strakke 
organisatie zelf geen demokratisch 
karakter meer vertonen, zich een 
monopolistische positie zouden ver
zekeren door discriminatie in de 
verkiezingswetgeving. 

Alle drogredenen kunnen niet 
wegcijferen dat de C.V.P. alleen ge
dreven wordt door de wens de 
mededinging van een Vlaams na
tionale partij In het Vlaamse land 
zo mogelijk uit te schakelen. 

Ten overstaan van deze unfaire 
en ondemokratische houding beroe
pen wij ons op gans de Vlaamse 
openbare mening, van welke poli
tieke overtuiging ook, die ongetwij
feld dergelijke eiiggeestige parti j
politiek niet goedkeurt. 

Wij begrijpen de angst van de 
C.V.P., angst die ingegeven is door 
een slecht geweten. Niettemin moet 
de politieke strijd gestreden wor
den met politieke argumenten en 
niet met achterbakse middelen die 
degenen veroordelen die er hun 
toevlucht toe nemen. 

FLAMINGANTISME EN 
S O C I A L I S M E 

In * Links > van 9 januari 11. rea
geert de heer Deneckere op ons 
antwoord aan hem in ons nummer 
van 2 januari. 

Van onze argumenten haalt hij 
er twee aan, die hij beproeft te 
•weerleggen. (Mogen we onze andere 
opwerpingen als aanvaard beschou
wen ? 

Ten eerste verwerpt hij het fede
ralisme. Niet principieel maar als 
hersenschimmig. 

Men kan natuurlijk met evenveel 
recht hetzelfde zeggen voor de 
bedrijfsraden of de nationadisaties. 
Wat niet belet dat federalisme de 
enige ware oplossing is. De heer 
Deneckere moge dan schrijven dat 
In een afzonderlijke deelstaat (niet 
« staat >) ook kapitalistische mis
bruiken zouden kunnen bestaan. 
Wat natuurlijk juist Is. Maar het 
diskussiepunt was de verneder
landsing van het bedrijfsleven 
waarvan we aantoonden dat dit 
met federalisme definitief zou op
gelost zijn en niet door bedrijfs
raden zolang de Vlaamse arbeiders 
te Brussel en langs de taalgrens on
der de plak van hun franstalige 
.Vakbond- en partijgenoten liggen. 

door Wim Jorissen. 

Daarop wordt niet meer gereageerd. 
Akkoord dus ? 

Nu wat betreft federalisme als 
hersenschim. 

Nochtans Is de meerderheid van 
de politiekers in Wallorüë er voor. 
Zo de Vlaamse socialisten reeds 
met ons meededen dan stonden we 
al verder. Laten we daarbij niet 
vergeten dat in 1936 bij het begin
selakkoord van de toenmaUge 
Vlaamse vleugel van de Katolieke 
partij (K.V.V.) en de Vlaams na 
tionale partij het federalisme als 
DE oplossing van het Vlaams vraag
stuk aanvaard werd. Laten we dus 
niet te vlug spreken over hersen
schimmen. Wie zou twee jaar terug 
durven voorspellen hebben dat 
Kongo In 1961 een zelfstandig fede
rale staat zou worden ? En toch zal 
dat een feit zijn. 

Politieke stroomversnellingen be
horen tot het wezen van de geschie
denis van de politiek. 

Overigens Is federalisme een 
einddoel en kunnen voordien tal 
van deeloplossingen afgedwongen 
worden. Daarvoor is echter een 
Vlaamse partij nodig. Tussen beide 
wereldoorlogen waren er Vlaamse 

verwezenlijkingen omdat er een 
sterke Vlaamse partij was. Thans 
krijgen we niets omdat de Vlaams
gezinden in de kleurpartijen ver
strikt zitten. 

De heer Deneckere aanvaardt 
onze stelling niet dat de Waalse so
cialisten tegen de Industrialisatie 
van Vaanderen zijn. Links zou 
hen dan bevechten, schrijft hij. WiJ 
verheugen ons over zijn woorden. 
Maar welke daden zien wij van de 
Vlaamse socialisten ? 

Vorig jaar bij de staking In Lim
burg tegen de werkvermindering in 
de mijnen en voor nevenlndustrie 
verbraken de Vlaamse socialisten 
de eenheid en riepen hun aanhan
gers op hun genegenheid te betui
gen voor de Waalse arbeiders van 
de Borinage, die uitsluitend hun 
Waalse voorrechten verdedigden 
die indruisten tegen de Vlaamse 
belangen. 

Wie ven-ette zich de laatste 
maanden, naast de CVP.-minister 
Harmei tegen de vestiging van de 
filiale van de firma Jaspar te St. 
Truiden ? 

Toch het Luikse A.B.V.V, Van 
Vlaamse A.B.V.V.-ers hebben we 
geen verzet tegen deze Waalse aan
matiging gehoonL En zelfs van 
Links niet. Het zijn twee voorbeel
den. Men kan ze tot in het onein
dige vermenigvuldigen, 

(Doorlezen blz. 8 laatste kol.) 

De vraagstukken gesteld door de 
kollaboratie en de repressie kan ik 
in het raam van deze uiteenzetting 
slechts bondig behandelen. Her
haaldelijk hebben wij trouwens ons 
standpunt reeds kenbaar gemaakt 
en toegelicht. 

Het moge volstaan vast te stel
len dat de Volksunie generlei ver
antwoordelijkheid draagt voor de 
kollaboratiepolitiek van tijdens de 
oorlog en dat v?lj het oordeel over 
deze politiek, die behoort tot een 
verieden dat definitief afgesloten 
is en niet meer weerkeert, best 
overlaten aan de geschiedenis en de 
geschiedschrijvers, die eens met de 
nodige afstand en de vereiste ob-
jektiviteit en met in achtneming 
van alle omstandigheden zullen 
kunnen oordelen. 

Ten overstaan van hen die deel 
gehad hebben aan de kollaboratie
politiek hebben wij steeds een on
dubbelzinnige houding aangeno
men : wij hebben niet geaarzeld de 
hand te reiken aan allen die gehan. 
deld hebben uit eerlijke overtuiging 
en dikwijls met Inzet van huh le
ven. 

Het is een bedenkelijk verschijn
sel van geestelijk en zedelijk verval 
dat in ons land elke eerbied, ja elk 
begrip schijnt verdwenen te zijn 
voor het standpimt van de tegen
strever. Men behandelt de politieke 
delinkwent hardvochtiger dan de 
misdadiger van gemeen recht : men 
kent nog alleen de vernietiging van 
de menselijke persoonlijkheid, die 
kulmineert in de eis dat de tegen
strever zichzelf geestelijk vernietigt 
door zelfaanklacht en zelfbeschul-
diging naar zuiver kommunistisch 
recept. Er is geen spoor meer over
gebleven noch van de kristeUjke 
geest, noch van de liberaal-humane 
geest, noch van de geest van een 
naar rechtvaardigheid en mense
lijkheid strevend socialisme. Het is 
over gans de Ujn het meest vol
strekt geestelijk verval. 

Wij voegen hier dan ook onmid
dellijk aan toe dat wij de repressie 
zoals die in ons land gevoerd werd 
niet aanvaarden, niet kunnen aan
vaarden omwille van het Recht en 
de Rechtvaardigheid, omwille van 
haar onmiskenbaar anti-Vlaams 
karakter. 

Ons standpunt Is dat van het 
Vlaamse volksbelang en niet dat 
van een uit ballingschap terug
kerende Londense regering of om 
het even welke Belgische regering. 

Welnu voor de Vlaamse volks
gemeenschap Is de repressie een 
nog gr ' tere ramp geweest dan de 
oorlcgsbeproeving zelf. Onschatbare 
Vlaamse krachten op alle gebieden, 
zowel kunstenaars als wetenschaps
mensen, zowel ambtenaars als poli
tieke voormannen, zowel indus
triëlen als officieren, werden zwaar 
geschaad in him eer en hun aan
zien, voor vele jaren, dikwijls 
voorgoed xütgeschakeld en lam ge
legd. De schade die door de repres
sie toegebracht werd aan de Vlaam
se Beweging, aan de Vlaamse volks
kracht is niet te overzien. 

Zoals een onbevooroordeeld ea 
gematigd man, de heer Raymond 
Brulez, het nog onlangs vaststelde 
Is de Vlaamse Beweging die 25 jaar 
geleden zegevierend oprukte, se», 
dert het einde van de oorlog in ver
dediging gedrongen. 

Men kan er niet aan twijfelen 
dat dit de bittere vrucht Is van een 
mateloze repressie die in de onver
valste geest van 1830 een bewuste 
aanslag was op de Vlaamse Bewe
ging. 

Het herstel van de Vlaamse volks
kracht eist dat de gevolgen van de 
repressie, voor zover dit nog moge
lijk is, worden weggenomen. Dit 
kan praktisch alleen door AMNES
TIE. 

Wij eisen AMNE5STIE, algehele 
amnestie in de volle betekenis vaa 
het woord. 

Wij willen slechts een uitzonde
ring maken voor zuiver gemeen
rechtelijke gevallen en de gevallen 
van uitsluitend ekonomlsche kolla
boratie. 

Amnestie voor de politieke geval
len ên ook voor dè gemengde ge
vallen, omdat wij weten hoe licht
zinnig, ja hoe opzettelijk vele merv-
sen, waaronder- hoogstaande Vla
mingen, voor zogezegde « verklik
king > veroordeeld werden. 

Vijftien jaar na de oorlog moet 
er niet meer gewikt en gewogen 
worden, moet de amnestie zo ruim 
en zo algemeen mogelijk zijn voor 
aUen die gehandeld hebben uit 
overtuiging. 

Wij eisen amnestie in funktie 
van het Vlaams volksbelang. Waar
digheid en zelfrespekt laten on3 
niet toe voor te wenden of te hui
chelen dat wij amnestie vragen ter 
versterking van de Belgische een
heidsstaat. 

De Belgische eenheidsstaat en de 
minderwaardige positie van de Vla
mingen in deze Staat verklaren 
niet alleen de repressie-uitbarsting, 
maar evenzeer het hardnekkig ver
zet tegen de amnestie-gedachte : 
wij, Vlamingen, onder mekaar zou
den reeds lang amnestie uitgevaar
digd hebben, zoals in feite in 
Vlaanderen de amnestie reeds lang 
toegepast wordt in de menselijke 
betrekkingen. 

Wij zijn te zeer overtuigd van ong 
goed recht, te zeer ovf .uigd ook 
van de volslagen nutteloosheid van 
smeken, bidden en huichelen, om 
niet de Vlaamse waardigheid hoog 
te houden. Het is ook onze overtui
ging dat wij veeleer de eerbied van 
onze tegenstrevers zullen afdwin
gen door een eerlijke en openhar
tige houding dan wel door half
slachtigheid. 

De strijd voor amnestie is zeker 
niet — zoals sommigen beweerd 
hebben — de enige bestaansreden 
van de Volksunie. Voor ons is de 
strijd voor amnestie slechts een 
onderdeel van de strijd voor het 
herstel van de Vlaamse volkskrac>ht. 
Wij zullen deze strijd echter onver
droten verder voeren omdat wij ons 
daartoe door velerlei redenen en 
motieven genoopt voelen, 

P. Van der Eis t 
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Beschouwingen over Kompromissen 
Een gelegenheidsmedewerker stuurde ons een uitvoerige beschouwing 

In over de C.V.P.-politiek van de laatste maanden. Het is een uitstekende 
synthese van de jongste gebeurtenissen. Wij geven hierbij een eerste bij
drage. 

publicitaire verkiezingsbeloften 
werden gerealiseerd waarvan men 
de weerslag op 's lands financiën 
reeds aan den lijve mag onder
vinden. 

DE VEEDIENSTE VAN HET 

AKTIEKOMITEE 

Aan het Vlaamse Aktiekomitee 
komt de grote verdienste toe de 
Vlaamse strijd op één belangrijk 
objekt te hebben gekoncentreerd 
met een niet te loochenen zin voor 
realiteit, nl. de integriteit van het 
Vlaamse grondgebied en dit op het 
Eeer gepaste en nodige moment 
waarop men onder de dekmantel 
der zogenaamde talenteUing op be
drieglijke wijze tot een nieuwe aan
hechting van Vlaamse grond poogt 
over te gaan. 

Het gehoor en de weerklank, die 
de alarmkreet heeft opgeroepen zo
wel bij de drie gekende Vlaamse 
Fondsen als bij de ontelbare Vlaam
se kultuurverenigingen en -bewe
gingen (welk volk kan er prat op 
gaan zo een rijk geschakeerde gam

ma te bezitten ?), zowel bij voor
aanstaande personaliteiten, beho
rend tot ledere gezindheid en van 
verscheidene ideologische levens
beschouwing als bij de talrijke ge
meentebesturen, leggen een spre
kend getuigenis af van het feit dat 
gans Vlaanderen sdch nu teweer 
«te't en wil vechten om behoud van 
eigen grond en kuituur, voor eigen 
taal en eigen instellingen. Men 
heeft zelfs kunnen bereiken dat rui
mer volkslagen door de goed geleide 
aktie werden beroerd, want tot de 
gewone mens moet het stilaan 
doordringen dat de opgezette « geen 
t^entelllngsaktie > verder reikt 
öan een pure afweer, dat het In 
feite over de fundamentele erken
ning gaat van zijn meest wezenlijke 
rechten met al de daaruit voort
vloeiende gevolgen. Aldus geeft men 
Bich rekenschap van de gegrond
heid van de bewering « de taal is 
gans het volk > : zowel geestelijke 
als stoffelijke belangen staan hier 
op het spel. 

Men moet toegeven dat, op slag, 
de achtergrond van deze strijd ge
voelig werd verruimd. De Inzet van 
de huidige Vlaamse strijd is in een 
levendig perspectief geplaatst en 
haar stellingen zijn zo degelijk ge
grond dat, wanneer men ze kon-
Jronteert met hetgeen de tegen
partij te bieden heeft, de bewerin
gen van deze laatste zwak, wankel 
en zeer aanmatigend lijken en geen 
rechtvaardigingsgrondslag kunnen 
vinden. 

Bij dit alles mag men de ontegen
sprekelijke verdienste niet voorbij
gaan, bestaande in het feit, dat al 
wie zich vriend of vijand noemt nu 
geroepen wordt om duidelijk stel
ling te nemen. Wij zouden het met 
een tekst uit het Sint Lttkasevange-
lle kunnen zeggen « de verborgen 
gedachten van veler harten zullen 
thans aan het licht komen ». En 
dit is slechts een begin. 

DE HOUDING VAN DE 
REGERING 

Om zich te redden en politiek 
niet als onbeduidend versleten te 
worden tracht de regering hare 
werkelijke onmacht te verschuilen 
achter een weerzinwekkend dubbel 
spel. 

Nochtans dateert de zwakheid en 
bittere teleurstelling van deze rege
ring reeds vanaf haar eerste begin. 

Haar samenstelling was een bit
tere ontnuchtering voor de velen 
die met de overwinning van de 
C.V.P. in deze partij hun hoop had
den gesteld op een gezonde en kor
date politieke koers. 

Het mag thans gerust onder
streept worden hoe de CVP. na 
het uitslapen van haar onver
wachte overwinningsroes geen blijf 
heeft geweten met de utilitaire be» 
nutting van haar xege. Het school-
Sttkt kwam tot ttand «n enkele 

Wij moeten ons herinneren wat 
een onbehaaglijke verrassing het 
voor de katholieke partij is geweest 
wanneer ze voor het niet verwach
te feit van een homogeen bewind 
werd geplaatst door de oordeel
kundige stemiütbrenging van een 
paar Vlaamse liberalen en de Volks-
uniegekozene. Uit deze vervelende 
situatie wou ze zich kost wat kost 
zo spoedig mogelijk bevrijden : 
meteen bewijzend dat de slogan 
naar de volstrekte meerderheid 
louter een verkiezingsleuze was, 
maar door haar niet gewenst werd. 
Of gesteld dat zij nagestreefd werd 
nooit zou gebruikt worden om al
leen te regeren, daar een homogene 
regering haar afgeschrikte en dui
delijker hare innerlijke onmacht, 
verwarring en onenigheid zou aan 
het licht brengen hetgeen bij een 
twee- of drieledige regering gemak
kelijk op de rug van de partner kon 
geschoven, als verontschuldiging en 
voorwendsel. 

Die homogene regering werd 
nooit omver geworpen, zij hield op 
te bestaan op het ogenblik dat de 
C.V.P. het op een akkoordje had 
gegooid met de liberalen, na stugge 
weigering der socialisten aan een 

regeringskoalitie deel te nemen. 
Het huwelijk met het liberale 

profitariaat, waarvan de vrijzin
nige strekking gekend is en waar de 
Brussels-Belgicistische klan de wet 
dikteert, kon geen vertrouwen in
boezemen. De door de liberalen ge
stelde prijs voor hun medewerking 
was onterend : een niet te ver
rechtvaardigen aantal minister-
I)ortefeuilles en daarenboven de 
sleutelministeries in hun handen, 
met belofte van kieswethervor
ming in hun uitsluitsend voordeel. 
De lijst van de katholieke minis
ters is in Vlaams oogpunt niet min
der beschamend : op dertien leden 
negen franssprekenden. De ontgoo
cheling was ontnuchterend voor de 
Vlaamse kiezer : hij kon dan reeds 
besluiten dat er voor Vlaamse ver
wezenlijkingen geen tijd zou wor
den gevonden door deze regering. 

Nogmaals moest men het onder
vinden, aan den lijve, dat in de 
C.V.P. die 60 tot 70 % harer kiezers 
uit de Vlaamse gouwen trekt, de 
Vlaamse vertegenwoordiging niets 
te betekenen heeft, als het er op 
aankomt daadwerkelijk invloed en 
macht uit te oefenen. Het gezegde 
dat de Vlaamse parlementaire groe
pen (of vleugels) slechts bestaan 
om de Vlaamse sukkelaar zand in 
de ogen te strooien, is maar al te 
waar gebleken. Welke verontschul
diging immers kunnen ze inbren
gen tegen de volgende feiten : a) 
voorzitter van öe kamergroep : 
franstalig; b) voorzitter van de 
senaatsgroep : franstalig; c) voor
zitter van de senaat : franstalig; 

d) hoofdbestuur van de C.V.P. 
evenveel Walen en franstalige 
Brusselaars als Vlamingen (en on
der deze dan de zogenaamde geo-
graphische Vlamingen medegeteld; 
ongehoorde inkonsekwentle wan
neer men bedenkt dat de C.V.P. 
hier de federale principes toepast, 
ten nadele der Vlamingen, maar ze 
weigert te verdedigen wanneer het 
de staatsordening betreft, niet om
dat dit ten voordele der Vlamingen 
kan strekken, maar omdat het de 
franssprekenden van hun machts
positie in de Belgische staat zal 
beroven; e) de partijtucht altijd 
maar in één richting, ten nadele 
van de Vlamingen, toegepast. 

En die triestige palmares zou nog 
kunnen uitgebreid. 

Werkelijk, moet het ons dan be
vreemden dat uit dusdanig samen
gestelde regering, katholiek-libe
raal, en gezien de innerlijke 
machtsverhoudingen in deze par
tijen niets goeds te verwachen valt 
voor Vlaanderen ? Zelfs de erken
ning van het meest elementaire 
recht niet ? 

Wij vei-wachten dan ook niet dat 
aan de Vlaamse problematiek, die 
een hoofdprobleem uitmaakt in het 
Belgisch staatsbestel, een degelijke 
en konsekwente oplossing zal wor
den gegeven, in volledige onpartij
digheid en eerlijke rechtvaardig
heid. Nochtans de studie moet zelfs 
niet meer verwezenlijkt worden : 
het studiecentrum Harmei heeft er 
jaren aan gewijd en haar besluiten 
liggen gedrukt en klaar voor ieder
een. 

Zelfbestuur nodig 
« Ter bevordering van Vlaande-

rens ekonoraie Is o. i. zelfbestuur 
nodig : de ekonomie schikt zich 
naar de politieke macht. Zelfbe
stuur is trouwens in alle opzichten 
wenselijk; het vestigt vrede in 
plaats van wantrouwen tussen Wa
len en Vlamingen ». 

Aan deze woorden van professor 
PLnxten denken we onwillekeurig 
nu het Zwartboek ons ïn een aller-
duidelijkste zwart-wit tegenstelling 
aangetoond heeft hoe een doorge
dreven centralisatie zomin Vlamin
gen als Walen bevredigt. 

Feitelijk wisten we dat reeds door 
de Koningskwestie en schoolkwestle, 
waar het Vlaamse land telkens op 
zeer opvallende wijze een andere 
houding aannam dan het Waalse. 
We weten het door de amnestie-
aktle, welke te Lier en Antwerpen 
duizenden op straat bracht, maar 
waartegen ook de christelijke Walen 
zich verzetten, niettegenstaande 
de aartsbisschop ons liet weten dat 
het « eindelijk » tijd werd daaraan 
te denken. 

De Borinagegeschiedenis heeft op 
een schrijnende manier aangetoond 
welke assepoestersrol de Vlaamse 
ekonomie In dit land moet spelen. 
Elke oprechte Vlaming heeft zeker 
met weemoed en hartepijn vastge
steld dat de bedorven Waalse kin
deren vol minachting de Vlaamse 
werklozen, mobielen en grensarbei
ders In het gezicht spuwden door 
hun egoïstische houding. 

Het onrecht dat het geduldige 
Vlaanderen al zo lang torst, kwam 
zo schril tot uiting dat de C.V.P.-
leldlng Inzag dat haar vertegen
woordigers In de Kamers radlkale 
taal moesten spreken. Zelfs Sena
tor Van Buggenhout, die anders 
Frankrijk zo gaarne ziet, dat hij 
er desnoods anderen zou laten voor 
sneuvelen in Algerië, heeft onge
woon heftige Volksimletaal gespro
ken. Gedurende een paar dagen 
waanden we ons In een Senaat, 
waar nationalisten aan het woord 
kwamen l 

Ook de socialist Fayat mocht ia 
« Vooruit > zijn duit In het Vlaami 
se hakje doen. 

Wie aansloot blf 4e Volksunie is 
reeds lang tot de pijnlijke vaststel
ling gekomen dat de Waalse verte
genwoordigers altijd handig de be
langen van hun volk verdedigen, ter
wijl de Vlaamse, gevormd naar de 
zeer kleine maat van Frans Van 
Cauwelaert en Huysmans, alleen 
meesters zijn in elastische terug
tochten zonder roem. 

Beslaat- er een radikaal 
geneesmiddel ? 

Een goed geordende samenleving 
biedt als radlkaal geneesmiddel 
een goede afbakening van ieders 
bezit, rechten en plichten. Waar 
dat alles wazig dooreenloopt, kan 
niets anders heersen dan gekibbel, 
onrust en uitbating van de enen 
door de anderen. 

In een staat afi <ie onze, waar 
twee volkeren niet alleen geschei
den zijn door hun taal, maar voor
al door gans tegengestelde levens
visie, kan alleen (federalisme ruSt 
en bedaring brengen. 

Tot dat besluit kwam een Brus
selse huiseigenaar, die alleen aan 
het gekibbel onder zijn huurders en 
aan hun voortdurend gezeur een 
einde kon brengen door ieder in zijn 
appartement « het zijne » te geven. 
Dadelijk was het gedaan met de ru
zie over het stroom-, water- en gas-
verbruik. Ieder huurder gebruikte 
zijn loon zoals hij het verkoos, en 
leefde vrij en ongehinderd in «zijn» 
appartement met « zijn > gezin. 

* Doe dat ook eens met België, zei 
hl], toen we de Vlaams-Waalse ver
houding bespraken ». Gedaan met de 
taalkwestie, want wie In het Vlaam
se land woont, zal dan geen enkele 
reden meer vinden om er Frans te 
spreken en ook in Brussel zal men 
na enkele jaren inzien dat, vae met 
Vlaanderen wil leven, Nederlands 
moet gebruiken >. 

Korruptie 
Wanneer ambten in handen ge

geven worden van onbevoegden 
omdat het vriendjes zijn of vrien
den van vriendjes In plaats van 
personen die bewezen hebben die 
taak aan te kunnen dan begint de 
korruptie. 

'«^^ 
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Daaraan bezondigt zich de Has
seltse T.V.-vedette, minister Meyers. 
Wanneer er een adjunkt sekreta-
lis generaal bij het Nationaal In
stituut voor Huisvesting diende be
noemd nam hij niet de man die de
ze funktie reeds drie jaar met grote 
bekwaamheid en tot eenieders vol
doening vervulde, maar ging hij 
ergens een vriendje bij de Natio
nale Maatschappij voor Buurt
spoorwegen opdiepen die van heel 
die nieuwe dienst niets afwist en 
daar ook niets zal kunnen verrich
ten. 

Minister Meyers, die zijn vriend
jes niets kan weigeren, is een mm 
zonder ruggegraat. Was er in Lim
burg dan geen enkel andere C.V.P.-
er die het enigszins behoorlijk kon 
doen? Want er zijn toch grenzen 
aan de karakterloosheid t 

Maar, de oplossing, die men zal 
trachten voor te stellen is zelfs 
geen oplossing, maar een vergelijk. 
Een vergulde, maar giftige pil die 
ons volksbestaan nog verder aal 
aantasten. 

Premier Eyskens mag thans wel 
toegeven, met de schijn der grote 
geleerdheid, dat de Vlaamse kwes
tie geen vals probleem meer is. De 
waarheid blijft niettemin ver
schrikkelijk wanneer men bedenkt 
dat deze zelfde man, die in decem
ber 1938 het beginselakkoord onder
tekende tussen K.V.V. - V.N.V. be
treffende o.a. de eigen Instellingen 
die aan het Vlaamse volk zouden 
worden geschonken, in de kamer de 
taaleisen der Vlamingen hooghartig 
afwimpelt met de spot, dat deze ro
mantiek is voorbijgestreefd maar 
de ekonomie thans primeert, het
geen tegelijkertijd een sanering op 
taalgebied zal medebrengen; dat hij 
geschreven richtlijnen verstrekt aan 
de parlementairen geroepen om de 
hiërarchie der waarden vast te stel
len en dus begrijpelijk de Vlaamse 
totaal opoffert; dat hij geëist 
heeft dat de oude strijdbijl van de 
taaiveten zou worden begraven, 
wanneer hij zelf met zijn regering 
de talentelling voorstaat. Hij Is der
halve de verstoorder van de taal-
vrede. 

De radeloosheid van de regering 
t.o.v. de rechtmatige en klaar ge
formuleerde eisen van het Vlaamse 
volk, dat zich in toestand van wet
tige zelfverdediging bevindt, blijkt 
nog hieruit dat zij het vraagstuk 
wil uit den weg gaan. Zij beseft 
maar al te goed haar onmacht en 
onwil om aan de Vlaamse vraag
stukken die zich opdringen de pas
sende oplossing te geven. Zij voel* 
haar val nabij wanneer een bespre
king over deze kwestie kordaat 
maar eerlijk zou worden door
gevoerd. Daarom is zij begormen 
met het opwerpen van uitvluchten 
vooraleer over te gaan tot het voor
stellen van een vergelijk. 

Maar deze uitvlucShten hebben 
geen lang leven gekend. 

Wij moeten goed in ons geheu
gen prenten dat deze regering de 
talentelling wil zien geschieden, 
niet uit statistische en wetenschap
pelijke oogmerken, maar om de ge
volgen die zij eraan koppelt : roof 
van Vlaams grondgebied, Vlaamse 
mensen, Vlaamse kapitalen. Zij 
heeft dit steeds onomwonden ver
klaard en wanneer zij In het nauw 
werd gedreven heeft zij nooit h€st 
tegengestelde bevestigd. Hoop en al 
heeft zij zich verschuild achter 
dubbelzinnigheid en verwarring, 

maar in de grond wil zij de diefstal 
en de aanslag op het Vlaamse volk 
plegen met of zonder talentelllng. 
Vergeten wij dit nooit. 

Het cynisme dat zij trouwens aan 
de dag legt is weerzinwekkend. Op 
geen enkel houdbaar argument kan 
zij haar machtsmisbruik steunen : 
zij voelt zich hopeloos zwak; niet
temin tracht zij de onwettelijkheid 
onder het mom der wettelijkheid te 
doen zegevieren. 

Zij beroept zich op de volks
telling, waaraan dikwijls een talen
telling is gekoppeld geworden om te 
doen aanvaarden dat deze talen
telling er wettelijk moet bij aan
sluiten. Dit argument moest echter 
onmiddellijk worden opgegeven om 
de eenvoudige reden dat er geen 
enkele wettekst voorhanden is die 
dit gebiedt. Er werden trouwens 
volkstellingen gehouden zonder dat 
de vraag naar het taalgebruik werd 
gesteld. 

Dan zijn toevlucht genomen tot 
de wet van 1932 op het gebruik der 
talen In bestuurszaken. Dit was een 
zeer stoutmoedige stap van de re
gering zich te durven beroepen op 
een wetgeving die door de franclse-
renden altijd bekampt werd en af
gebroken en waarvan men de eer
lijke toepassing steeds heeft geboy
cot, onder geduldig en oogluikend 
toezien van de overheden en wat 
erger Is met hun effektleve steun. 

(Vervolgt) 



De Noodzaak van de Vlaamse Par Jj 
DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN 

VAN EEN VLAAMS NATIONALE 

PARTIJ 

(Vervolg) 

H€t Vlaams nationalisme werd 
slechts tegengehouden, bouwde zijn 
organisatie weer op en drong in nog 
sneller tempo in Vlaanderen door. 
In 1936 kwamen de spanningen 
binnen de staatspartijen tot een 
toppunt. DP katolieke partij die op 
haar grondvesten schokte, kon het 
gevaar slechts afwenden door een 
splitsing in een Vlaamse en Waalse 
vleugel. De Vlaams nationale partij 
was geslaagd in haar eerste opzet. 
Voor de eerste maal had zij de 
Belgiclstlsche grondslag van de 
staatspartijen doen splitsen en was 
ze begonnen de oude partij formules 
open te breken. De Vlaamse kato
lieke groep kwam in verre mate los 
te staan — alhoewel nog niet volle
dig — van de franskiljonse partij
leiding. Maar ook de socialistische 
partij werd door de Vlaams natio
nale aktle beroerd. De tegenstelling 
die in het Belgisch socialisme reeds 
sinds het einde van de Iste Inter
nationale bestond tussen het 
Vlaams travaillisme en het Waals 
marxisme, werd nu opgedreven 
door de Vlaams-Waalse spannin
gen en verplichtte ook de Belgi
sche tjeriilièdenpartl] tot een ruime 
déeentraH,'»ot^°. 

Hat was het begin van een 
Vlaaaxse poUfteke macht. Legde de 
latere eerste minister Eyskens d^e 
Vlaams nationale belijdenis niet 
at : < De Vlaamse Beweging moet 
In het Vlaams politiek leven de 
iiiaats toöemén die haar toekomt, 
ai. de eerste, en ztj dient alle an
dere l)ewegjngen : socdale, ekono-
mi8Cli«, kijiijureW, in zich op te ne
men omdat zij een nationale be
weging Is >. Verklaarde Huysmans 
niet op het 1ste Vlaams socialis
tisch Kongres "in 1937 : « Binnen 
het Belgisch kader eisen wij voor 
de Vlamingen de25e zelfstandigheid 
OP die hen in de gelegenheid steit 
sfch kultüreei ten volle tilt te le
ven ». 

In de volgende jaren dwingt de 
Vlaams nationale partij de staats
partijen steeds meer de Vlaams 
nationale doktrlne aan te nemen. 
Ze doet de federalistische gedachte 
volop doorbreken In het Vlaams 
katoliek partijblok. De nieuw ver
overde taalwetten — hoe onvol
maakt ook — beginnen in Vlaan
deren de Belgiclstlsche invloed In 
administratie, gerecht, onderwijs, 
leger, enz., stilaan te vervangen 
door een meer Vlaamse richting. 
In 1940 wordt de splitsing van het 
ministerie van onderwijs over
wogen, een eerste stap noor een 
federaal stelsel. De internationale 
gebeurtenissen verplaatsen de aan
dacht naar het buitenlands terrein, 
maar steeds verder doordringt het 
Vlaams nationalisme Vlaanderen. 
Gebruik makend van de buiten
landse gebeurtenissen en van de 
taktische fouten van de Vlaams 
nationale partij, trachten de 
staatspartijen nog een laatste maal 
haar uit te schakelen. Het mislukt. 
Het Vlaams nationalisme is niet 
meer te stuiten en moet er In logi
sche ontwikkeling toe komen in 
Vlaanderen op korte termijn een 
volle Vlaamse politieke macht op te 
bouwen. 

DE VLAAMS NATIc . J PAKTIJ 

NA 1944 

In de oneindige verwarring van 
de tweede wereldoorlog stuikte de 
Vlaams nationale partij ineen. 
De omstandigheden, geschapen door 
de oorlog, warea te mooi opdat de 
staatspartijen na 1944 de gelegen
heid niet zouden benutten om de 

ganse Vlaams nationale organisa
tie met de grond gelijk te maken. 

Te diep had nochtans de Vlaam
se beweging haar bedding gegra
ven In Vlaanderen in meer dan een 
eeuws tljds, te diep was de Vlaams 
nationale gedachte in het Vlaamse 
volk doorgebroken, opdat het 
Vlaams nationaal gevoel op korte 
termijn niet opnieuw zou trachten 
vorm te vatten. Een buitenstaander 
Herreman, schreef reeds In 1948 : 
« ...Al deze elementen dreigen op 
kortere of langere termijn... de 
Vlaams naticoiale partij te doen 
herrijzen op het politieke vlak .̂ 

Een gans stel van redenen be
moeilijkte echter de oprichting van 
een nieuwe Vlaams nationale par
tij : de organisatie die opnieuw van 
op de grond diende opgebouwd te 
worden — de sfeer van terreur die 
nog zwaar in de lucht hing — de 
gespannen internationale toestand 
— het hopeloos gebroken dina-
misme van de vroegere Vlaams 
nationalisten. Niet minder speelde 
het feit dat onder Invloed van 
oorlogsomstandigheden en repressie 
de oorspronkelijke Vlaams natio
nale lijn te zeer was afgeweken 
naar andere, nlet-zuiver Vlaamse 
motieven. De eerste twee pogingen 
tot nieuwe Vlaamse partijvorming, 
de Vlaamse concentratie In 1949 
en — zij het in veel mindere mate 
— de Kristelijke Vlaamse Volks
unie In 1954, werden nog te zeer 
teheerst door het repressiemotief, 
hoe begrijpelijk dat ook was. Niet 
alle kollaboratie was Vlaams natio
nalistisch geweest — wel integen
deel — en niet alle Vlaams natio
nalisme had gekollaboreerd — verre 
ervan. Maar daarnaast gold de poli
tieke wet dat een strekking die het 
Jteit vè^men hééft en In verre ma
te verkeerd Is gebleken, alle werf-
Irracht heeft verloren bij de massa. 
Een nieuwe Vlaamse nationale 
partij kon niet opgebouwd worden 
op een repressiemotief, wel kon 
een nieuwe Vlaamse Natiooale 
partij de repressie als Vlaams mo
tief In haar schild voeren. Het -ver
schil Is zeer groot. Het was de grote 
verdienste van de Volksunie dit te 
begrijpen. 

Zo kon op einde 1954 de nieuwe 
Vlaams nationale partij, de Volks
unie, steunend op de oude Vlaams 
nationale lijn, terug haar werking 
inzetten. De geestdrift en het dina-
mlsme die ze bij dé jongere krach
ten in Vlaanderen heeft wakker 
geroepen, de grote vrees die haar 
aktle bij de staatspartijen vóór de 
verkiezingen van 1958 heeft doen 
ontstaan, bewijzen dat de weg die 
zij Is Ingegaan, wel de goede Is. 

Bij het heroptreden van de 
Vlaams nationale partij moet 
vooreerst de vraag gesteld worden 
of haar mogelijkheden nog dezelfde 
zijn als die van de vroegere natio
nalistische partij, of de voorwaar
den, In dewelke zij haar aktle kan 
voeren, niet gewijzigd zijn. De vraag 
Is van belang, want een verkeerd 
Inzicht van de bestaande werke
lijkheden kan tot rampspoedige 
gevolgen leiden. 

De eerste vraag die oprijst is op 
het Vlaams nationalisme nog een 
zending heeft te vervullen, of het 
nog een taak heeft. Het antwoord 
Is niet twijfelachtig. Door de aktie 
van de vooroorlogse Vlaams natio
nale partij werd de eentaligheid 
van Vlaanderen erkend en werden 
de meest in het oog vallende 
getuigenissen van de Vlaamse ach-
teruifcstelling weggewerkt. Veel pro
blemen die in 1940 nog verre van 
opgelost waren, zijn echter blijven 
bestaan. Het vraagstuk Brussel — 
de taalgrens die steeds verder 
wordt aangevreten — het frans-
talig overwicht in de centrale be
sturen — het feitelijk franskiljons 
overwicht in België, ook in Vlaan
deren — het niet naleven van de 
taalwetten — de schreeuwende eko-
nomische achteruitstelling van 
Vlaanderen — de sociale taalgrens 
In de nijverheid in het Vlaamse 
land. Het zijn enkel de meest spre
kende voorbeelden. De grondslag 
en het beginsel van de Vlaamse 
minderwaardigheid Jn België wer

den trouwens nooJt afgesneden door 
de anÊl-Vlaamse machten. Daar
naast zijn nieuwe vraagstukken 
opgerezen : de olievlek Brussel die 
steeds meer uitbreiding neemt — 
de voortschrijdende concentratie 
van administratie, van flnancie en 
efconomle In een hoofdstad van 
waaruit de anti-Vlaamse Invloed 
op nieuwe manieren Vlaanderen 
binnendringt ,• Meisbroek is er een 
voorbeeld van. 

Moeilijk kan üm betwijfeld wor
den of een Vlaams nationale partij 
In Vlaanderen nog een taak te ver
vullen heeft. Ook de wijze op de
welke ze haar werking kan uit
oefenen, Is niet veranderd. De 
staatspartijen hebben op verre na 
niet verzaakt aan hun anti-Vlaam
se gezindheid. Ze hebben zich in 
1945 gehaast om de onde unitaire 
partijstruktuur van vóór 1936 weer 
op te kalefateren. Ze hebben de Bel. 
gisch-unitalre staatsgedachte op
nieuw in ere hersteld. Het begin van 
onafhankelijkheid dat de Vlaamse 
katolieke en soeialistls<*e parle
mentairen even voor de oorlog in 
hun partij hadden verworven, 
werd weer opgeruimd. Een zaak is 
echter verdwenen bij de staats
partijen : hun hooghartig misprij
zen voor de Vlaaias nationale par
tij. De schrik van vroeger dagen 
leeft nog sterk. Het voorspel van 
de verkiezingen van 1958 bewees 
hoe een klein^ onaanzienlijk 
Vlaams nationale partijtje de 
machtige C.V.P, de stuipen op het 
lijf joeg. 

Door de propaganda van de Bel
gische partijen werd de stelling 
vooropgezet dat er voor een Vlaams 
nationale partij geen levenskansen 
meer best<»iden, noch In een Eu
ropa dat de wêg van de Integratie 
Inslaat, noch in een België dat 
naar een tweepaitljenstelsel gaat 

Afdoende hebben de politieke 
gebeurtenissen van de laatste tien 
jaren bewezen dat het nationa
lisme In de wereld niet minder 
levenskrachtig is dan vroeger. 
Dat voor éen Imperialistisch en 
veroverend nationalisme de moge
lijkheden binnen een Europese 
Integratie beperkt zijn, lijkt waar
schijnlijk. Dat voor een gezond na
tionalisme dat, zoals het Vlaamse, 
de eigenheid en de kultuurwaarden 
van een volk verdedigt, de voor
waarden dezelfde bUJven, staat 
vast. 

Dat er voor ees nieuwe nationa
listische partij geen kans meer is 
omdat België afglijdt naar een 
tweepartijen steted, is eveneens 
een drogredenering. Wel bekennen 
gezaghebbende politieke sociologen 
dat in landen met een kiesstelsel 
als het onze er een natuurlijke ten
dens bestaat naar eea tweepar
tijenstelsel, eenvoudig omdat de 
machtsstrijd tuss^i partijen in de 
richting leidt van een steeds ster
ker concentratie van de partij
blokken. Maar daarnaast erkennen 
diezelfde sociologen dat bijna 
overal deze natuurlijke tendens 
tegengewerkt en geneutralizeerd 
wordt door de verscheidenheid van 
opinies, stromingen en belangen 
binnen de natie, die zich niet In 
een tweepartijenstelsel laten on
derbrengen. Ze stellen vast dat 
slechts daar een tweepartijenstelsel 
mogelijk is, waar de volkswil tot 
een tweeledig stelsel van weder
zijdse opposities kan worden terug
gebracht. De Zweed Höjer kwam in 
zijn werk over het Belgisch parle
mentair stelsel van 1918 tot 1940 
tot het besluit dat het politiek ter
rein in België beheerst wordt door 
drie krachtveldöa : de godsdien
stige opinie, de sociale verhoudin
gen en de taalkwestie. Onmogelijk 
kunnen deze drie strommgen her
leid worden tot een tweeledig stel
sel van wederziĵ dse opposities. 
Meteen wordt de tesis van een 
tweepartijenstelsea in België ver
worpen 

Was het trouwens Pirenne niet 
die verklaarde dat de partij vorming 
slechts de praktische uitdrukking 
Is van de geestesstromingen binnen 
de natie. Wanneer een gedachten-
stroming sterk genoeg is, dan laat 
zij zich op lange termijn niet meer 
opsluiten binnen de kunstmatige 
grenzen van de andere partijen en 
breekt zij door in het politieke leven. 
Wanneer de socialisten het Alge
meen Stemrecht hadden afgedwon
gen, belette de sterke organisatie 
van het Belgisch tweepartijenstel
sel niet dat zij in 1894 met 34 man 
ineens de Kamer binnen kwamen. 
Evenmin geldt het argument dat 
een « kleine » partij niets kan be
reiken. Wanneer zij door een 
krachüge ideologie wordt gedragen, 
dan breekt zij toch door. Moet het 
voorbeeld aangehaald worden van 
de anti-revolutionnaire partij in 
Nederland in de tweede helft van 
de 19de eeuw, de partij van de ra-
dikaal protestanten die slechts met 
een man, Groen van Prinsteren, be
gon en die enkele tientallen jaren 
later zo sterk stond dat zij gans 
alleen een heel ministerie kon vor
men. 

Zo blijven de mogelijkheden van 
een nieuwe Vlaams nationale partij 
dezelfde als vóór 1940. Op dezelfde 
wijze als toen moet ze haar aktie 
voeren. Het doel is niet gewijzigd : 
door Vlaams nationale partijvor
ming wil de Volksunie komen tot 
de vorming van een Vlaamse poli
tieke macht die Vlaanderen zal 
opheffen uit bijna anderhalve 
eeuw achteruitstelUng. 

Zwaar is de taak van de jonge 
Vlaams nationale partij. Tot ta al 
haar gevolgtrekkingen moet ze te
rug de nationalistische lijn en dok
trlne opbouwen en binnen het 
Vlaamse volk doen doorbreken. 
Opnieuw moet zij haar organisato
risch net opbouwen tot In het 
kleinste gehucht van het Vlaamse 
land. Opnieuw moeten radikalisme 
en Vlaams idealisme baar meest 
geduchte strijdwapens vormen. 

Opnieuw moet de nationalistische 
partij aanknopen bij het nationaal 
Vlaams gevoel dat vóór 1940 in 
Vlaanderen werd uitgezaaid en er 
steeds levend Is gebleven. Opnieuw 
moet zij de strijd met de staats
partijen hervatten om het Vlaam
se volk uit hun greep te ontrukken. 
De oplossing van de schoolkwestie 
wettigt de hoop — gedeeltelijk len 
minste — dat een kunstmatig op
geschroefd gewetenskonflikt tussen 
katolieke en Vlaams nationale 
overtuiging niet meer zal kunnen 
misbruikt worden door de staats-
katolieke partij. In ieder geval 
dient de Vlaams nationale partij, 
zoals ze het vóór de oorlog deed, 
zich te integreren met de over
wegend katolieke overtuiging van 
Vlaanderen. In volle eerbied voor 
het geestelijk gezag van de hogere 
kerkelijke autoriteit, bhjft het 
nochtans het recht en de kristelij
ke plicht van de kristeUjke Vlaams 
nationalisten de Belgisch gezinde 
stellingname van het episcopaat te 
bekampen. Maar ook de arbeiders 
massa's moet de nationalistische 
partij tot het besef brengen van 
de ergerlijke sociale en ekonomi-
sche achteruitstelling van Vlaan
deren in België en ook binnen haar 
kringen moet zij het Vlaams be
wustzijn wakker roepen. 

DE DEMOKRATISGHE ORIËNTA

TIE VAN HET VLAAMS NATIO

NALISME 

Tussen het Vlaams nationalisme 
en de Belgische staatspartijen be
staat een niet te overbruggen kloof 
wat betreft h;m opvatting van het 
demokratisch stelsel. In de lijn van 
haar ontwikkeling is de Vlaamse 
beweging uitgegroeid tot een natio
nale beweging. In hooggespannen 
Vlaams idealisme ziet het Vlaams 
nationalisme de belangen van het 
Vlaamse volk in zijn geheel, tn al 
zijn geledingen, boven alle verde
lende faktoren heen, maar daar
naast houdt zij in traditionele 
Vlaamse demokratische geest vasH 

aan de vnjbeid van ieder burger, 
aan de vrije verdediging van zijn 
opinies en belangen, aan de mede
zeggenschap van de volkswil in de 
regering. Individuele vrijheid en 
belang van gans het volk staan" 
niet in tegenstrijdigheid, maar 
weerspiegelen de ware geest van de 
demokratie. ZIJ volgen uit mekaar, 
want in de vrije uitoefening van 
zijn rechten bekent de burger in 
vrij uitgesproken plichtsgevoel het 
belang van de gehele natie. 

In de demokratie zien de staats
partijen nog slechts de mogelijk
heid hun veten uit te vechten, de 
individuele belangen die zij steu
nen te verdedigen, het partij
belang te behartigen. In hun strijd 
met de andere partijen trachten 
zij de verschillen zo scherp moge
lijk te trekken. De algemene be
langen van de natie zien zij nog 
slechts doorheen de delen, in een 
vizie die vervormd wordt door heti 
partijbelang. En thans naderen de 
partijen tot het einde om de ont
wikkeling die zij bespoedigd heb
ben. Een werkelijk staatsgezag dat 
boven alle partijen staat en de be
langen van leder burger moet be
hartigen, bestaat niet meer. Enkel 
nog partijgezag. Aan de vertegen
woordiging van de natie, het Par
lement, waar in onderling overleg 
van alle delen van het volk moe
ten verdedigd en in evenwicht ge
houden worden, werd alle macht 
en gezag ontnomen. Niet het Par
lement beslist voortaan, maar de 
partijblokken, geleid door hun oli
garchieën, de sindikaten, gedreven 
door machtswil, de financieel-eko-
nomische grootmachten, handelend 
als é^n blok, In de schoolkwestie 
onderhandelen de partijen onder 
mekaar, öi de sociale konfflkten 
wordt onderhandeld tussen de sin-
dlkale en de ekonomische machten. 
De volksvertegenwoordiging beslist 
niet meer, zij heeft nog enkel Ja t« 
knikken. 

De grondslag waarop het staats-, 
gezag kaneteunen. Is verdwenen. Oca 
opnieuw een sterke staatsmacht 
te vestigen, neemt men steeds meer 
zijn toevlucht tot goocheltoerea 
met de kieswetgeving, zoals in 
Duitsland, waar door de 6 % klau-
sule de kleine partijen worden uit
gesloten en de macht van de grote 
partijblokken nog meer onaantast
baar wordt gemaakt, terwldl 
men sdet, zoals In Frank
rijk, dat het komt tot een 
nieuw — vooralsnog gematigd 
— autoritair beleid. In eigen land 
zette een vooraanstaand partijman 

de mening voorop dat een sterko 
gevestigde orde moet geschapen 
worden en dat de staatsmacht zou 
dienen uitgeoefend te worden door 
een besturende kaste die, hoewel 
gekozen door het algemeen stem
recht, en in feite los zou van staan. 
Het is in feite de negertng van era» 
echte volksfcontrole. 

Deze strekking dreigt In Europa; 
in de toekomst steeds scherper vor
men aan te nemen. Mettertijd zal 
het Vlaams nationalisme zijn 
standpunt moeten bepalen. Het 
kan slechts steunen op de oude 
Vlaamse traditie van vrijheid en 
volkskontrole, op de idealistische 
lijn van waarheid en vrijheid 
waaruit het zelf is gegroeid. Tegen
over een nieuwe vorm van autori
tarisme kan het slechts de demo
kratische volkswil plaatsen, een 
volkswil die In vrije gebondenheid 
de persoonlijke vrijheid en het be
lang van de gehele Vlaamse natie 
wil verenigen. In deze lijn zal het» 
Vlaams nationalisme de demokra
tie in Vlaanderen en in de wereld 
verdedigen tegen alle .toekomstig 
autoritarisme. 

ZUnde. 



Over hel DAENSISME 

HET IJZER STAAT GLOEIEHD 
Kleurpolitiekers noemen onze 

problemen « lastige » of « valse » 
problemen. Het is inderdaad niet 
meer mogelijk de Vlamingen zonder 
meer met een kluitje in het riet te 
Sturen. Dacht men enkele jaren ge
leden onze mensen met vieringen 
en bombast gelukkig te maken, dan 
zijn ze daarmee nu niet meer te
vreden. 

Het initiatie<f is in handen geko
men van de kultuurverenigingen en 
de rol die zij bij de eerstvolgende 
verkiezingen spelen, zal van over
welvende Invloed zijn. 

Het ideale spel van de drukkings-
groepen zal dan gespeeld worden 
en, indien de unitaire partijen de 
Ik lastige » of « valse » problemen 
niet oplossen in een voor het 
Vlaamse volk gunstige zin, dan 
hoeft men maar te dreigen met de 
Vlaams nationale partij om aan die 
partijen wat meer Vlaamse ijver te 
geven. 

Wil men op rekordtijd komen tot 
grote verwezenlijkingen, dan moet 
0r een massale aangroei zijn van de 
Vlaams nationale politieke macht. 
Dat zien dagelijks steeds meer Vla
mingen in. 

Er wacht ons propagandisten 
een massale oogst, die zeer rijp 
Staat en de beslissing ervan over te 
gaan tot een grootse abonnemen
tenslag, kon niet beter komen. De 
ondervinding van de laatste weken 
bewijst dat de resultaten van huis
bezoeken de laatste tijd het vier
voudige zijn van begin 1958. 

Aan de slag dan, want nu staat 
het ijzer gloeiend. 

M.V.D. - Brussel. 
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INDERDAAD WIJ ZIJN 
ONONTBEERLIJK 

De kultuurverenigingen hebben, 
met een kracht die verbazend is, 
önzB poUtiekers voor hun verant
woordelijkheid geplaatst. Het was 
zelfs zo erg dat iemand moest be
last worden met een interpellatie" 
over de talentelling. Ware onze 
volksvertegenwoordiger echter niet 
in de Kamer geweest, dan was ook 
deze interpellatie voor de zoveelste 
maal uitgegroeid tot niets anders 
dan een laakbare komedie. Hij 
heeft, met een handigheid en een 
taaiheid, die verbluft, de andere 
parlementairen voor hun verant
woordelijkheid geplaatst en de uit
leg, die door de partijbladen ver
strekt was, werd door niemand ge
slikt. Trouwens wie zou geloven dat 
du Bus zo'n politieke stommerik 
was ? Zijn maneuver was gewild en 
zijn klucht kon aan de kaak ge
steld worden, omdat er tenminste 
toch één nationalist in de Kamer 
zetelde. 

De jongeren begrijpen elke dag 
beter dat zonder Frans Van der 
Eist in de Kamer de poUtiekers uit 
de andere partijen wel zouden 
doorgaan « met al voorwaai-delijk 
vertrouwen gevende » alles te aan
vaarden ook de talentelling. 

Het Vlaams nationalisme in zijn 
politieke vorm is onontbeerlijk. 

F.T. - Antwerpen. 

VALSE PROBLEMEN 
CoUard heeft voorspeld dat de 

regering zal struikelen over een 
vals probleem d.i. de repressie of de 
talentelling. 

< De Linie » van 11 december 
1959 besprak de interpellatie Ver
roken zonder zelfs maar de naam 
van onze volksvertegenwoordiger te 
vermelden, en besloot met de Vla
mingen aan te sporen tot kapitu-
latie, want het zou spijtig zijn 
moest de regering nu vallen over 
zo'n vraagstuk. 

Beide zaken bewijzen dat de 
Vlaamse weerbaarheid thans een 
punt bereikt heeft, waar er ten 
minste toch aandacht besteed 
wordt aan onze vraagstukken, zelfs 
al worden die « valse problemen » 
genoemd. 

Vanuit het eng partijstandpunt, 
dat eist dat iedereen braafjes in 
het gareel loopt, zijn problemen als 
repressie en talentelling inderdaad 
gevaarlijke vraagstukken, want wor
den ze duidelijk gesteld, dan komen 
er scheuren In het homogene *lok. 

Al lijdt de liberale partij, die 
franskiljonse slet uit het Belgische 
driehoeksgeval, tot heden nog het 
minste van die zichtbare scheurt
jes^ toch heeft ook het Willems
fonds en hebben enkele leden van 
het Liberaal Vlaams Verbond hun 
hart laten spreken en zich onvoor
waardelijk naast hun volk ge
plaatst. 

Juist zoiets moest in ons land be
reikt worden : wij moesten alle 
unitaire partijen, die als struis
vogels de kop in de grond bleven 
steken en de ware Vlaamse proble
men liever valse vraagstukken noem
den, doorbreken en hun leden doen 
beseffen dat zij als vrije mensen 
ook hun hart en hun geweten moe
ten volgen, vooral in parlement en 
senaat. 

En het zal niet baten dat Collard 
als een schoolmeester zijn volge
lingen meedeelt dat het maar gaat 
om « valse problemen », want elke 
dag ontdekken steeds meer socia
listen, liberalen en C.V.P.-ers dat, 
zo lang 5 miljoen Vlamingen 10 mil
jard frank per jaar minder verdie
nen dan 4 miljoen Walen, er voor 
ons Vlamingen één groot en echt 
probleem bestaat : op tafel slaan 
tot wij, dat zijn onze boeren, mid
denstanders, bedienden, nijveraars, 
ambachtslieden, dokters, enz., sa
men onze tien miljard per jaar 
meer verdienen. 

Wij zijn een vlijtig, verstandig en 
ondernemend volk en, als wij een
drachtig willen, kimnen wij zo wel
varend worden als de Walen, maar 
dan moeten wij hen die praten 
over « valse problemen » laten 
staan achter hun lessenaar en ons 
echt vraagstuk oplossen op de enige 
manier, die doeltreffend is nl. door 
politieke aktie tegen de kleurpar-
tijen en door steeds meer baas te 
worden in eigen huis. 

W.V. - Gent. 

IH STAAT VAN DOODZONDE 

Sedert de interpellatie De Sae-
ger weten wij overduidelijk dat ook 
de C.V.P., waarin op 1 juni 1958 zo
veel kristene mensen hun vertrou
wen stelden, leeft in staat van 
doodzonde. 

Want van een kristen, die weet 
dat het geld van de eenvoudigen 
door zijn schuld aan die eenvoudi
gen wordt ontfutseld, zodat zij on
verdiend ellende kennen, van zo 
iemand mag zonder aarzelen ge
zegd worden dat hij een zwarte, 
zondige ziel heeft. 

Minister Eyskens en de snugge-
ren, die tot de C.V.P. behoren we
ten dat Vlaanderen ekonomisch 
uitgezogen wordt, dat Vlaamse 
spaarcenten misbruikt worden om 
in de Borinage grote bedrijven op 
te richten met het gevolg o.a. dat 
mien in het Antwerpse voor elke 
m2 gas één frank te veel moet be
talen. Toen De Saeger in een op
welling van moed en oprechtheid 
aan de C.V.P, een énige kans bood 
om zich van die zondige smetten te 
zuiveren stond hij alleen als een 
roepende in de woestijn. Eyskens, 
die in zijn rug de macht voelde 
van de holdings en zijn ziel aan die 
geldduivel schijnt verkocht te heb
ben, wierp al zijn professoraal ge
wicht in de schaal en dwong zijn 
aanhangers hun geloof in de recht
vaardigheid te verzaken en De Sae
ger gans alleen te laten. 

Op dat ogenblik had leder over
tuigde Vlaming gehoopt dat De 
Saeger zou naar Eyskens toegegaan 
niet om « sans rancune > te zeg
gen, maar om te verklaren : « Mijn

heer de Eerste Minister, vanaf he
den behoor Ik niet meer tot uw 
partij, want zoals ik reeds geschre
ven heb, kan ook zij niets aan de 
holdings weigeren >. 

Dan zou deze man verdiend heb
ben de geschiedenis in te gaan als 
een der grootste Vlamingen uit de 
twintigste eeuw. De C.V.P. zou 
daar na die bekenning gestaan 
hebben in al haar schuldige zwart
heid en in Vlaanderen zouden de 
meeste ogen opengegaan zijn. 

We verwijten hem niet dat hij 
zulks niet heeft gedaan, want het 
ware een zware beslissing geweest. 

Maar we kunnen hem gerust 
stellen want die beslissing werd dan 
toch door aksidentele C.V.P.-kie-
zers getroffen, 

F. V, - Schaarbeek. 

In 1959 verscheen van de hand 
van Pater Karel Van Isacker s.j. 
over Priester Daens en zijn chris
telijke volkspartij een zeer belang
wekkend boek, getiteld « Het Daen-
sisme », dat we aan al onze lezers 
ten zeerste kunnen aanbevelen. 

Vooral het « Besluit > (blz. 171-
177) waarin Pater Van Isacker zijn 
slotbeschouwingen neerpent, lijkt 
me belangrijk en ik haal hieruit 
het volgende aan : 

« Volkomen machteloos Is geen 
enkele politieke beweging, en iedere 
extremistische partij vervult haar 
eigen, tijdelijke en toch blijvende 
rol. Bij ons heeft de christelijke 
volkspartij de meer gematigde 
christen democraten tot grotere 
strijdbaarheid verplicht. Zij werk
te als een zweepslag, zoals later, op 
Vlaams gebied, de Vlaamse extre
misten het deden tegenover de mi
nimalisten. > 

En verder : 

« ...veel wijst erop dat zij fun
damenteel gelijk hadden en een 
van de conservatieven onafhanke
lijke christelijke arbeidspartij het 
beste middel was om de belangen 
van de arbeidersklas te verdedigen. 
Het samengaan van de overige 
christen democraten met de con
servatieve partij en haar volks-
vreemde leiders had meer dan eens 
het verzaken aan essentiële punten 
van het sociaal programma voor 
gevolg. » 

Kunnen we nu deze opvatting 
over de sociale strijd 50 jaar ge
leden niet volledig transponeren 
op de Vlaamse strijd nu? Is het 
niet zo, de-t : « ...het samengaan 
van de overige christen democra
ten (lees : de overige flamingan
ten) met de conservatieve partij en 
haar volksvreemde leiders heeft 
meer dan eens het verzaken aan 
essentiële punten van het sociaal 
(lees : vlaams) programma voor 
gevolg » ? 

Zodat we met Pater Van Isacker 
zouden mogen besluiten : « ...veel 
wijst erop dat zij fundamenteel ge
lijk hadden (lees : hebben) en een 
van de conservatieven onafhanke

lijke christelijke arbeiderspartij 
(lees : onafhankelijke Vlaamse 
partij) het beste middel was (lees : 
is) om de belangen van de arbei
dersklas (lees ; Vlaanderen) te 
verdedigen. > 

Zodat we hier van onverdachte 
zijde een bewijs te meer geleverd 
krijgen van de noodzaak van het 
bestaan van een onafhankelijke 
Vlaamse partij. 

Dr. Herman Le Compte, 

^De univerólteit 

te cMntwcrpen^ 
Het vraagstuk van de universi

teit te Antwerpen wordt uitstekend 
samengevat in een intermezzo uit
gesproken door Mr. Jozef Heinz op 
de Akademische zitting van 13-12-
1959 in de Vlaamse Opera te Ant
werpen onder het motto : « Voor 
een Universiteit te Antwerpen ». 
Wij geven hierbij enkele uittreksels 
uit die brosjure : 

Onze gemeenschap leeft in staat 
van wettige zelfverdediging : deze 
toestand is zo oud als de Vlaamse 
beweging. « Comment s'en débar-
rasser », zuchtte eens 'n brussels 
burgemeester. Wij weten dat wij 
ook te onzent moeten afrekenen 
met een stel mensen, van hoog tot 
laag, die het best kunnen doen zon
der Vlaamse problemen. Alleen wat 
hen persoonlijk dient, heeft belang, 
de rest is kamoeflage. Dit duidt op 
een gemis aan menselijke solidari
teit en op falende burgerzin, een 
deugd nochtans, die heden ten dage 
hoog staat aangeschreven. Zij teren 
op de gemeenschap die zij, in haar 
wezen, verloochenen. Ik kan voor 
deze parazieten of kortzichtigen, 
geen bewondering opbrengen. 

Ondertussen blijft dit land ge-
konfronteerd met een beweging die 
sedert meer dan honderd Jaren, niet 
tot rust komt. Zij is het perpetuum 
mobile van België, en trotseert al
dus de eerste wet der termodina-
mika, indien ik er iets van begrijp. 
Zij is een historisch mirakel, zoa^s 
Prof. Lamberty (meen ik) zeer tref
fend gezegd heeft. De vlaamse be
weging, wij geraken er niet van af, 
totdat zij eens overbodig zal zijn. 
Het ziet er naar uit dat dat men ze 
nog niet kwijt wil. In de grond is zij 
— In haar opeenvolgende verschijn
selen naar de wisselende omstan
digheden — de affirmatie van de 
Vlaamse levenswil, een natuurkracht 
alzo, die op de duur alle kunstma
tige'dammen zal doorbreken. 

Dit volk dat het onze is, staat NU 
voor een dubbele opgave. Ten eer
ste : de vrijwaring van zijn grond
gebied, waarop sedert eeuwen de 
Vlaamse mensen leven en streven, 
« Om het land te beschermen », zo
als luidde in 1302, staan wij heden 
paraat — met of zonder romantiek 
— in gesloten gelederen : tot hier 
en niet verder 1 D^t is de betekenis 
van de eensgezinde aktie tegen de 
talentelling. Ten tweede : de toe

gang tot hogere ontwikkeling voor 
alle bekwame jongeren uit ons volk. 
Dat is de betekenis van onze aktie 
voor een Universiteit te Antwerpen. 
Hogere ontwikkeling I Het is niet 
opwindend, en het klinkt niet spek-
takulair, maar zo luidt het parool 
van deze tijd. Want wij leven in het 
teken juist van de techniek, van de 
wetenschappelijke vorsing, van de 
geestelijke paraatheid. Men komt 
als individu én als gemeenschap, 
van langsom meer aan bod, in de 
mate dat men zich aanmeldt met 
moderne wapens, gesmeed in de 
hogescholen en universiteiten. Al
dus gezien, is de oprichting van een 
universiteit te Antwerpen, een kate-
gorische imperatief, met een uit
gesproken sociaaJ-ekonomisch as-
pekt. 

Noem het demokratizering van 
het hoger onderwijs, evolutie van 
de maatschappij op universitair 
peil, tekort en behoefte aan hoog
geschoolde krachten, om het even. 
De vraag is : welk is het aandeel, 
of juister, het voordeel, van onze 
gemeenschap in de wetenschappe
lijke investering (en) ? Wat hebben 
wij, wat hebt gij vlaamse ouders, 
wat heeft de jeugd die hogerop wil, 
aan die terminologie, aan slogans 
of zalvende frazen ? Wij kunnen 
ons op dit stuk onthouden van 
overtollig sentiment. Het is prakti
scher uit te komen — zonder kom-
plimenten — voor zijn eigenbelang, 
en ook eerlijker. De vraag is : hoe 
kan en wanneer zal onze « ontzet
tende > achterstand ter zake, in
gelopen worden ? 

Op die vraag werd reeds geant
woord door de beroepsverenigingen 
van akademici, artsen, ingenieurs 
en advokaten. Ik verwijs naar de 
stellingneming voor een universi
teit te Antwerpen, van de Vlaamse 
Conferentie bij de Balie te Ant
werpen, van het Vlaams Genees-
herenverbond, van de Koninklijke 
Vlaamse Ingenieursvereniging. Zij 
allen namen hun verantwoorde
lijkheid op tegenover deze gemeen
schap. Allerlei groepen uit de kul-
turele, poUtieke en sindikale sek-
tor deden hetzelfde. Het zou ons te 
ver leiden dit alles omstandig weer 
te geven. Ik moge nog verwijzen 
naar de verklaring der V.V.S. 
(Vereniging der Vlaamse studen
ten) die die aUe unlversitairen van 

de nederlandse taalrol groepeert), 
in september jl. : demokratizering 
van het Hoger Onderwijs, de eis 
van een universiteit te Antwerpen^ 

Het probleem vond ik kernachtig 
geformuleerd in het « standpunt > 
der K.V.LV. in dato van 10 okto
ber 1959. 

Ziehier : « Het aantal studeren
den in het hoger onderwijs zal in 
de nabije toekomst sterk toene
men. Het is bijgevolg noodzakeUjk 
te voorzien in een uitbreiding van 
het universitair Q;nderwijg. De be
staande ongelijkheden tussen de 
twee taalgebieden in zake univer
sitaire opleidlngsmogelijkheden en 
het verschil in demografische ont
wikkeling maken noodzakelijk deze 
uitbreiding eerst en vooral te voor
zien in het vlaams landsgedeelte. 
Bijgevolg is de K.VJ.V. voorstan
der van de stichting van een uni
versiteit te Antwerpen, J. Dat een 
sterke organizatie, als deze van de 
Vlaamse ingenieurs, die bijna 3.000 
leden telt, tot deze konkluzie kwam, 
is o.f. van bizondere pregnantie. 

Wij schuwen niet in herhaling te 
vervallen, met uwe aandacht te 
vragen voor de taal der cijfers. 

Volgens het jaarverslag der Uni
versitaire Stichting, onlangs ver
schenen, waren er in België voor 
1958/59 : 28.275 studenten (verge
lijk met 1938/39 : 11.641). Wat de 
toekomst betreft, verwacht c^ 
verslaggever tussen 1966-70, 45.000 
studenten. Vergelijk met de prog
nose voor Nederland : 60.0C0. De 
westduitse Bondsrepubliek heeft 
thans nagenoeg 170.000 studenten. 
Déze getallen spreken voor z :h-
zelf. 

Er is echter meer. De laatste vijf 
Jaren, steeg het aantal studenten 
in België met 5.500, maar de ne-
derlandstaUgen bleven op het ni
veau van 38 %. Begint U klaar te 
eien ? 

Onze gemeenschap vertegenwoor
digt 62 % van de jeugd, de neder-
landstaligen staan in voor 62,23 % 
van de jaarlijkse miliciens. Voor 
dit potentieel zijn er twee univer
siteiten. Wij zijn goed voor de mi
litaire dienst (soldaten en onder
officieren in hoofdzaak), wij wor
den in het leger met open armen 
ontvangen in de lagere rangen. 

Wordt het geen hoogste tijd dat 
er ook voldoende hoger-onderwijs-
instellingen komen om onze 
Vlaamse rekruten, wier Intelligen-
tiekwotiënt de belgische norm niet 
naar beneden drukt, ook daar op 
te nemen ? 

(Vervolgt) 
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AAN ONZE PROPAGANDISTEN 

AUe arrondissenientsbesturen 
werden in het bezit gesteld van de 
lijst van de nog niet hernieuwde 
abonnementen zodat die hernieu
wing overal vlot vóór het einde van 
deze maand kan gebeuren. 

De abonnenten die nog niet her
nieuwden zullen begin volgende week 
allen het 1ste en het 2de nummer 
van I960 onder band toegezonden 
krijgen samen met een omzend
brief die hen op hun verzuim zal 
opmerkzaam maken. 

Aan onze propagandisten voor 
het overige te zorgen. 

NATIOKALE 
KADERVERGADERING 

Voor een grote opkomst vond de 
eerste kadervergadering van 1960 
plaats. 

Mr. Frans Van der Eist opende de 
vergadering met een overzicht van 
de voornaamste politieke gebeur
tenissen van 1959 vooral met be
trekking tot de vraagstukken van 
de regionale ekonomie, repressie, 
talentelling en kultuurautonomie 
waaruit klaar en duidelijk blijkt 
wat Vlaanderen van de kleurpar-
tijen te verwachten heeft. 

Hij wees op het huidige gunstige 
klimaat ten overstaan van de 
Volksunie, klimaat dat dient ge
bruikt om onze Vlaamse partij in 
vlugger tempo uit te bouwen. 

Drs. Wim Jorissen bracht het 
jaarverslag voor 1959 met de cijfers 
over de aanwinsten van abonne
menten en leden. 

Daarnaast wees hij op de ontwik
keling van de organisatie in de ver
scheidene arrondissementen, be
lichtte de vooruitgang op tal van 
plaatsen en vroeg de aandaclit 
voor een paar zwakke plekken. 

De nadruk werd er vooral op ge
legd ons plan voor de nieuwe abon
nementenslag zo vlug mogelijk te 
verwezenlijken. Een aanwinst van 
2.000 abonnementen zou het ons 
mogelijk maken, daar ons blad in 
1959 winst opleverde, onze oplage . 
tot 25 of 30.000 op te drijven. Hij 
deelde mede dat tot op 8 januari 
320 niepwe abonnementen binnen
kwamen. 

Tijdens de bespreking kwamen 
tal van bestuursledeiji en propagan
disten tussenbeide. 

Tot slot van de vergadering werd 
een film uit het bewegingsleven af
gerold. 

WERF'ABÓNNEMË^^^^^^ 

^/Jr,(r-^> 

ANT'WERPEN 

IN MEMORIAM 
BRUNO DE WINTER 

Weer kende de plechtige jaar-
dienst van de Vlaamse Kring Ant
werpen ter nagedachtenis van wij
len Bruno de Winter een enorme 
belangstelling in de kerk van de 
Heilige Teresia - Luithagen te 
Mortsel. 

Deze herdenkingsmis werd dit 
Jaar eveneens opgedragen voor de 
zielerust van vooraanstaande Vla
mingen, die ons in 1959 naar de 
Eeuwigheid voorafgingen : Meester 
Jef van Hoof, Mevr. Blanka Gyse-
len, de dichter Richard de Cneudt, 
Jef Clottens, Dr. Jef Uytterhoeven, 
Dame Julia Putman, Prof. Dr. 
Gerretson, alsmede de afgestorven 
jeugdleiders Herman van Mol en 
Jos Babyion. 

De muzikale omlijsting werd ver
zorgd door het koor « Cantabile » 
o.l.v. dhr. Staf de Borger. Z.E.H. Dr. 
Bellemans, oud-leraar, thans pas
toor te Liezele, sprak een heerlijke 
kanselrede uit. 

Onder de overtalrijke aanwezi
gen bemerkte men Mevr, Bruno de 
Winter en zonen, de heren Jan 
Nuyts, Dr. Rik Ballet, Reimond 
Mattheyssens, Benoit Ceuppens, Dr. 
en Mevr. de Beule, terwijl het be
stuur van de « Vlaamse Kring-
Antwerpen > vertegenwoordigd was 
door Rudi Van der Paal, Ward Ro-
lus, K. Dillen, A. Cuypers, arehi-
tekt van Haerenborgh, Juffr. Lieve 
Ballet, Dr. K. Delahaye. 

wam 

IN MEMORIAM 
Wij vernemen met oprecht leed

wezen het overlijden van de vader 
van onze vriend Cyriel Lombaert, 
dit na een lange en pijnlijke ziek
te. Wij betuigen aan vriend Cyriel, 
zijn moeder en aan de familie Lom
baert ons oprecht kristelijk mede
leed in deze zware beproeving. 

MERKSEM 
Op de leeftijd van 52 jaar ont

viel ons Pieter van Perre, echtge
noot van Mevrouw Josephina Chan-
traine. De Volksunie betuigt hierbij 
aan de familie van de overledene 
haar c^rechte deelneming. 

BERCHEM 
Op 23 december 1959 overleed de 

heer André LAMERS, Ereschool-
hoofd van Oud-Turnhout, getrof
fen in 1918 en 1944. 

Hij was de echtgenoot vaa Ber
tha de Backer, die op haar beurt de 
zuster is van gewezen V.N.V.-volks-
vertegenwoordiger Thomas de Bac
ker (Mol). 

Hij was Limburger van geboorte 
(Lanaken). 

Aan de familie bieden we onze 
innige deelneming aan. 

ZITDAGEN 
Onze gekozenen houden voor

taan geregeld hun zitdag de 
eerste vrijdag van iedere maand in 
het lokaal s Peter Benoit », Frank-
rijklei, 8, Antwerpen, telkens van 
20 tot 22 uur. 

WERF' IBONNEME'NTE'N* NÜ^J 

FEESTMAAL 
Op zondag, 13 maart e.k. vindt te 

Antwerpen een feestmaal plaats, 
dat we in het teken van de akti-
viteit van onze algemene voorzit
ter plaatsen. Er kan ingeschreven 
worden bij Juffr. Lieve Ballet, van 
Rijswijcklaan, 74, Antwerpen. Het 
feestmaal zal voorgezeten worden 
door oud-volksvertegenwoordiger 
Dr. Rik Ballet, terwijl als tafel
redenaars zullen gevraagd worden 
de heren Drs Wim Jorijssen, dit na
mens de naaste medewerkers, Dr. 
Leo Wouters namens het dagelijks 
bestuur, Dr. R. van Leemputten na
mens het hoofdbestuur, dhr. Rei-
mond Mattheyssens namens het 
arrondissement Antwerpen en 
Ward Rolus. 

Nadere inlichtingen volgen in 
ons volgend blad. 

NËEM'DËËLAAN'O 
WERFKAMPANJE 

Onze grote Vlaamse schilder 
PROSPER DE TROYER Stelt ten
toon te Antwerpen in de zaal 
C.A.W., Meir 75,van 16 tot 28 ja
nuari. 

ABONNEMENTENWERVING 
Om de abonnementenwerving in 

het arrondissement Antwerpen te 
stimuleren belegden de Antwerpse 
propagandisten een bijeenkomst 
waarop Wim Jorissen het woord 
voerde. 

Rudi Van der Paal, Bernard 
Stappaerts en Wim Maes waren 
eveneens aanwezig. 

Een zeer vruchtbare bespreking 
werd gehouden. 

VOORKEMPEN 
Sinds enkele weken wordt onder 

leiding van Miei Drumont een flink 
offensief gevoerd in de Antwerpse 
Voorkempen 

ORGANISATIE 
Op initiatief van Piet Vereecken, 

arrondissementeel organisatielei
der, keurde de arrondissements-
raad van Antwerpen een definitief 
organisatieplan van het arrondisse
ment goed, zodat wij met genoe
gen kunnen mededelen dat de laat
ste hand gelegd werd aan de orga
nisatie van dit belangrijk arron
dissement. 

EKEREN 
Onder voorzitterschap van Her

man Bosmans en In aanwezigheid 
van arrondissementsvoorzitter Ret-
mond Mattheyssens vond te Eke-
ren een nieuwe kontaktvergadering 
plaats, die vlot verliep en het beste 
Jaat verhopen. 

f-

NEEM DEEL A A N ONZE 
WERFKAMPANJE 

SINT NIKLAASFEEST 
Ruim driehonderd mannen, vrou

wen en kinderen, woonden op 20 
december het prachtig geslaagd 
St. Niklaasfeest bij aangeboden 
door de Propagandaraad aan de 
propagandisten en hun gezin. Dit 
feest vond plaats in feestzaal 
« Rubens » te Berchem die voor de 
gelegenheid heerlijk opgesmukt 
was door Wim Maes en zijn trouw
ste medewerkers. 

Onder de aanwezigen telde men 
volksvertegenwoordiger en Me
vrouw Frans Van der Eilst, de pro
vincieraadsleden Ceuppens en Ro
lus, de gemeenteraadsleden Carlo 
Reiners en Hugo Schiltz, Dr. Rik 
Ballet, Rudi Van der Paal en Rei-
mond Mattheyssens. 

Het welkomwoord werd uitge
sproken door Rudi Van der Paal, 
die een hartelijke hulde bracht aan 
al zijn medewerkers in de provin
cie, en speciaal de verdiensten ver
meldde van de Antwerpse V.M.O. on
der leiding van Wim Maes en Her
man Bosmans, die het ganse jaar 
door verdienstelijk werk leverden. 

Hij dankte eveneens de vertegen
woordigers van de partij in de 
provincieraad, in de gemeenteraden 
en in de kommissiën van openbare 
onderstand, waarna hij zeer spe

ciaal volksvertegenwoordiger van 
der Eist dankte voor het schoon 
werk dat hij in het afgelopen jaar 
presteerde als partijvoorzitter, als 
parlementair en als hoofdredak-
teur van het blad. Spreker herin
nerde aan de gebeurtenissen van 
het afgelopen jaar in verband met 
de amnestiebetogingen te Lier en 
te Aartselaar op 5 april, aan de 
Antwerpse amnestiebetoging van 20 
september en aan de anti-talen-
.tellingsaktie, om te besluiten dat 
1959 een vruchtbaar jaar is ge
weest voor de Vlaamse beweging. 

Na dit welkomwoord deed St. Ni
klaas, vergezeld van zwarte Piet en 
zijn onafscheidelijke ezel, zijn in
trede in de stampvolle zaal en wer
den alle kinderen bedacht met 
mooie geschenken, waarna een 
heerlijke koffietafel voor alle aan
wezigen de nodige stemming 
bracht. 

Men hoorde nog korte toespra
ken van arrondissementsvoorzitter 
Mattheyssens, Mr, Van der Eist en 
Wim Maes. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 
^ • ^ • ^ - ^ - ^ • ^ • ^ ' ^ • ^ ^ • ^ • ^ ' ^ ' ^ ^ ^ 

PROPAGANDARAAD 
De Propagandaraad vergaderde op 

10 januari te Brussel onder voor
zitterschap van Rudi Van der Paal, 
en besprak enkele belangrijke ini
tiatieven. 
MERKSEM 

Een kontaktvergadering belegd 
tussen de afdelingsleiding van 
Merksem en het arrondissements-
bestuur had vruchtbare resultaten. 
Ook Merksem blijft niet ten ach
ter. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

ZILVEREN JUBILEUM 
Ter gelegenheid van hun zilve

ren jubileum op 18 december 11. 
ontvingen gemeenteraadslid en 
Mevrouw Juul Dillen talrijke blij
ken van simpatie vanwege de par
tijgenoten. Nogmaals hartelijke 
gelukwensen aan onze vrienden. 

>-*»^ 
NEEM DEEL A A N ONZE 

WERFKAMPANJE 

Doorheen gans de provincie 
meldden zich de jongste weken 
nieuwe medewerkers. 

Bij de doc-winterde propagan
disten valt a-ieen in het kanton 
Neerpelt nog enige ontmoediging te 
merken. Elders werd de werking 
overal op volle toeren hervat. 

De abonnementshernieuwing ver
liep uitstekend. Het percent dat bij 
de eerste aanbieding van de post 
betaalde was 60 % hoger dan vo
rig jaar. De propagandisten kregen 
de lijsten van de niet-hernieuwde 
abonnementen en de laatste ach
terblijvers worden thans bezocht; 
Ondertussen liepen uit Limburg 80 
nieuwe abonnenten binnen. Van de 
2.000 nieuwe abonnenten nam 
Limburg er 300 op zich. Het ziet 
er naar uit of ze niet lang op zich 
zullen laten wachten. 

Onze nieuwe propagandisten 
kunnen zich troosten. Het mogen 
er meer zijn ook. 

De nieuwe abonnenten kwamen 
vooral uit de kantons Herk-de-Stad, 
Beringen en Bilzen - Mechelen -
aan - de - Maas. 

Maaseik 
Onder voorzitterschap van Wim 

Jorissen vergaderde de kantonale 
werkgroep. 

Naast de abonnementen- en ïe-
denslag werden nog een paar an
dere initiatieven besproken. Ander
maal werden een 500-tal folders 
over de landbouwpolitiek verspreid. 

inderdaad, zo voelen wi j 

In de « Vrije Tribune » van « De 
Standaard » schreef Dr M. Van 
Haegendoren onlangs, naar 
aanleiding van de zoveelste flater, 
die door de huidige regering zou 
begaan worden : 

< Eens te meer voelen wij ons als 
» Vlamingen onveilig in België en 
» moeten wij als Vlamingen ons 
» aanstellen als « Belges de mau-
j> valse humeur ». Op uitzondering 
» van een klein percentage die ze 
ï' als zondagsbedrijvigheid beschou-
ï wen, zijn de Vlaamsgezinden de 
j Vlaamse Beweging hartsgrondig 
» beu en ZOUDEN ER GRAAG VAN 
i VERLOST GERAKEN OM ZICH 
.̂  NORMAAL AAN VRAAGSTUK-
s> KEN VAN MEER POSITIEVE 
3. AARD TE KUNNEN WUDEN. 
» Steeds is het zo dat het onbegrip 
2> van Walen en franssprekenden 
» ons verplicht tot afweer en ver-
» dediging. » 

Zo is het inderdaad dat wij, in 
de Volksunie, ons voelen. 

Ruim een jaar geleden gaf één 
van de werkers van het eerste uur 
uit de Volksunie diezelfde gedachte 
als volgt weer : f".«.v-J" vfe/. 

« Als er zijn die menen dat wij 
j> ons voor ons persoonüjk genoe-
> gen in de ix)litieke strijd hebben 
5> geworpen, dan kennen zij de 
^ meesten onder ons niet. 

> Wij ook zouden buitengewoon 
» graag, zoals bij volkeren die nor-
» maal en ongehinderd kunnen 
^ streven naar hun welvaart, de 
!• politiek overlaten aan hen die ze 
i> met liefde beoefenen om ons te 
» kunnen wijden aan ons beroep, 
s> aan onze liefhebberijen en aan 
» onze persoonlijke zaken. WIJ 
> KUNNEN ONS HELAAS DIB 
» WEELDE NIET VEROORLOVEN. 

Duidelijker kon het niet gezegd 
worden, want wie kan nadenken. 

beseft maar al te goed dat het on
zinnig zou zijn in Frankrijk een 
Frans-nationale partij of in Enge
land een Engels-nationale partij te 
trachten in stand te houden. In
dien wij in Vlaanderen een Vlaams-
nationale partij moeten uit de grond 
stampen en uitbouwen tot een ge
vreesde macht, dan is het alleen 
omdat het Vlaamse volk zich niet 
rustig kan uitleven als volk. 

Dokters, leraars, advokaten, kun
stenaars, ambtenaren, middenstan
ders, landbouwers en arbeiders, 
mensen uit alle standen hebben in 
Vlaanderen ingezien dat ze niet het 
recht hebben zich op de sluiten in 
hun ivoren toren. 

Ze voelen zich zoals Dr Van Hae
gendoren zich voelt. Ze weten dat 
er te strijden valt en dat ze zich 
voortdurend moeten verweren. Dit 
verweer kristallizeert zich op poli
tiek gebied in de Volksunie en kan 
enkel in de Volksunie nuttig en 
vruchtbaar woi'den. 

C. D. C. - Antwerpen. 

Zo moet het verder gaan 

Ik behoor tot diegenen, die door 
de anti-nationalistische houding 
van de kristelijke bladen het éne 
blad na het andere heb afgezegd 
om me neer te leggen bij het Laat
ste Nieuws. 

Zoals ten tijde van priester Daens 
de onverbiddelijkheid van de kris-
tenen vele mensen naar het socia
lisme dreef, socialisme dat gedwon
gen werd ongodsdienstige strekkin
gen aan te nemen, zo drijft het feit 
dat alle kristelijke bladen gekop

peld zijn aan de C.V.P., de natio
nalistische kiezers naar het minst 
kwetsende neutrale blad. Dit in 
afwachting dat er eindelijk ten
minste één blad door de kerkelijke 
overheid aangeduid wordt om het 
nationalistische standpunt te ver
dedigen. De ernst van wat ik hier 
neerschrijf zal zeker aan geen en
kele priester ontgaan en velen tot 
een gewetensondei-zoek nopen. 

In afwachting dus dat één onzer 
dagbladen ons standpunt door dik 
en dun verdedigt, zodat het in ruim 
50.000 gezinnen als vriend kan ont
haald worden, lees ik dan maar lie
ver Het Laatste Nieuws. In dit blad 
stel ik met genoegen vast dat er in 
de liberale partij eindelijk ook een 
strekking ontstaat om zich los te 
werken van hun Waalse en frans
kiljonse meesters. 

Nu wachten we nog op de socia
listische Vlamingen om tot het
zelfde begrip te komen. Toevallig 
ken ik verscheidene jonge socialis
ten, die met wanhoop vaststellen 
dat hun partij, die nochtans een 
sociale, volkse partij zou moeten 
zijn, ten overstaan van de Vlaamse 
vraagstukken standpunten inneemt^ 
die beschamend zijn. Het socialis
me, dat velen aantrok toen het Jong 
was, omdat er zonder enige twijfel 
nog fris idealisme mee gemoeid was, 
stoot de jongeren van zich af 

De aantrekkingskracht van de 
Volksunie zal echter ook de socia
listen in Vlaanderen, zoals thans 
het geval schijnt met de liberalen, 
dwingen een steeds meer onafhan
kelijk standpunt in te nemen tegen
over hun Waalse bazen. Hun stom 
gehamer op de « zwarten » zal die 
ontwikkeling niet kurmen tegen
houden. De gist van het nationa
lisme zal ook in hun Partij de toe
standen zuiveren. Zo moet het ver
der gaan 1 

R D, W. - Zaventem, 
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HERK D£ ST/̂ D 
De hernieuwing op ons blad is 

onze verwachtingen te boven ge
gaan. Alle lezers hebben trouw hun 
blad hernieuwd maar daarbij zijn 
er ondertussen reeds meerdere 
nieuwe abonnementen binnenbeko-
men, 

ABONNEER NU 
OP DE VOLKSUNIE 

Neerpelf 
Bestuur en propagandisten uit 

Lommel, Neerpelt en Overpelt 
kwamen samen in aanwezigheid 
van de Limburgse voorzitter Wini 
Jorissen. De heroriëntering van de 
propaganda werd besproken. Nieu
we abonnementen kwamen binnen. 

ST. TRUIDEN 
De propagai. iisten van St. Trui

den ondernemen iedere zondag een 
tocht naar de omliggende dorpen 
voor de verspreiding van de fol
dertjes « Vlaamse boeren ». 

De laatste weken kwamen Ker-
kom, Aalst en Jeuk aan de beurt. 

De verdeling geschiedde aan de 
kerken en tijdens de laatste zondag 
werden er een duizendtal uitge
deeld. 

Stelselmatig zullen alle landbou-
Wersgemeenten van het kanton St. 
Truiden aan de beurt komen. 

WERFABONME^^ 

VLAAMSE ZIEKENKAS 
Ingevolge de belangrijke bijdra

geverhoging van de kleurzieken-
kassen in Limburg delen we onze 
leden mede dat de tarieven van de 
Vlaamse Ziekenkas « Opstanding > 
thans merkelijk lager liggen. We 
dringen dan ook aan U zo spoedig 
mogelijk over te schrijven bij onze 
algemene secretaris Limburg Manu 
Brans, Trudostraat 7, St. Truiden. 

Zelfde voordelen voor een merke
lijk lagere bijdrage. 
Hasselt 

Onder leiding van Drs. W. Joris
sen en Ir. C. Colemont vergaderden 
de propagandisten van Hasselt, 
Genk en St. Truiden. Het werkplan 
voor de eerstvolgende weken werd 
vastgelegd. We noteerden heel wat 
nieuwe abonnementen en leden. 
^•«•••••••••••••••••••••••••••••••••••^•""'S 

1 Wie in LEUVEN de BIER- \ 
• KELDER niet bezocht, was i n : 
• LEUVEN niet (Oude Markt, 22). : 
: Oude Markt 22 is ONZE bier- • 
• kelder. • 

. Algemeen agent voor België : , 
: ABTS, Steenweg op Tienen, 94,: 
: Korbeek-Lo. • 
• Opgepast voor namaak DORT ! : 

: HET WITTE PAARD ; 
: Wandelingenstraat, 14, te Leu- : 
• ven. • 
• Paisend aangenaam lokaal voor • 
: vergaderingen en klubs. • 
: Beste dranken tegen mat ige : 
• prijzen. : 

Café - restaurant aan de : 
ingang van de IJzertoren : 
Diksmuide te huur. ; 

Vakkennis gevergd. Geen • 
overname en matige huur. i 
Inlicht. Bosduifstr. 7, Ant- : 
werpen. : 

Brugge 
De abonnementen- en ledenslag 

werd van meetaf aan goed aange
pakt. Al blijven er nog enkele her
nieuwingen te doen toch zijn we 
wat de abonnementen betreft reeds 
een eind boven het aantal van vo
rig jaar. 

De 100 nieuwe abonnementen die 
we als opdracht toegewezen kregen 
zullen er komen. 

PROPAGANDISTEN
VERGADERING 

Deze vergadering, de laatste van 
1959 was de ALLERBESTE van dit 
Jaar en groeide uit tot een mach
tig sukses. Ongeveer voltallige aan
wezigheid van de propagandisten; 
de zaal was andermaal te klein. 

De Arr. Voorzitter, Jan De Bondt 
gaf een bondig overzicht van wat 
er door de propagandisten gedaan 
werd, om ons eerste St. Niklaasbal 
zo schitterend te doen slagen. En 
allen bedankte hij voor hun be-
langloze en toch zo toegewijde 
medewerking. 

Een bijzonder dankwoord werd 
gericht tot de kameraden : De 
Keijser, De Vreeze en Haezebaert 
voor het overgroot aantal kaarten 
welke zij aan de man brachten. 

;De mededeling dat ons arrondis
sement een Kerstmisgeschenk, be
vattende tientallen pakjes siga
retten, sigarillos, fijne cigaren, pak
ken tabak, enz..., aan de politieke 
gevangenen in de gevangenis van 
St. Gillis opgesloten, liet afgeven, 
werd op daverend applaus ont
haald. 

Het rijk voorziene pak werd door 
dhr. De Simpelaere ter gevangenis 
afgegeven, tot verdeling onder de 
politieke gedetineerden. Het was 
eveneens dhr. De Simpelaere die 
zich heeft willen belasten om het 
speelgoed door onze sociale dienst 
geschonken, aan de kleintjes van 
de gevangenen uit te delen. 

De Voorzitter wees op de nood
zakelijkheid van een zeer gedurfde 
propaganda, van man tot man, voor 
een grootse abonnementenwerving. 

Verder werden de propagandisten 
verzocht, ieder in zijn streek, het 
strooibriefje « Vlaamse Boeren » te 
gaan uitdelen, daar het postbestuur 
had aangedrongen om de verzen
dingen er van stop te zetten tijdens 
de Kerstmis-Nieuwjaar periode. 
Duizenden eksemplaren werden 
reeds verzonden. 

De vergadering eindigde bij het 
drinken van enkele lekkere '< dort-
Jes », in de meest vriendschappe
lijke stemming. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

« WEG MET COLLARD ? » 
De straten van West-Vlaanderen, 

de muren en gebouwen zouden niet 
groot genoeg geweest zijn om vol 
te kladden met het gekende : ;< Weg 
met Collard », had de regering Van 
Acker de weg durven inslaan thans 
door de regering Eyskens genomen, 
betreffende het Godsdienst onder
richt in het officieel onderwijs. 

De huidige regering, geleid door 
de zeer kristelijke Gaston Eyskens 
heeft een beslissing getroffen : 
« waarbij de punten behaald voor 
godsdienst of zedenleer, niet meer 
meetellen voor het algemeen totaal 
in de onderwijsinrichtingen van de 
Staat >. 

Zou het nu nog « zv.'are zonde > 
zijn tegen zulk walgelijk C.V.P. 
huichelspel te durven opkomen ? 

En zouden er nu nog Vlaamse na
tionalisten te vinden zijn die uit 
gewetensdwang, laf aan hun gewe
tensplicht zouden kurmen verza
ken ? ? ? 

Moge de toekomst klaarheid 
brengen ! En de door gewetens
dwang benevelde geesten verlich
ten l 

BALKAARTEN 
De vrienden en simpatizanten die 

nog in het bezit zijn van overblij
vende balkaarten worden vriende
lijk verzocht de kaarten in te 
brengen. 

* * * 
De Voorzitter van het Arrondisse

ment Veurne - Diksmuide - Oos
tende, Jan De Bondt, wenst aan al 
de propagandisten, de Volksunie-
vrienden en simpatizanten een za
lig en zeer voorspoedig nieuwjaar 
zonder... « TALENTELLING ». 

Warm aanbevolen 
en te bestellen bij het 
Hoofdsekretariaat van de VOLKS
UNIE, Maur. Lemonnierlaan, 82, 
BRUSSEL 1 

de Brochures : 
DE POLITIEKE PARTIJEN 
en de VLAAMSE BEWE
GING, door Mr. F. VAN DER 
ELST 10 F. 
VEERTIG JAAR VLAAMS-
NATIONALISME 20 F. 
LESSEN UIT HET VERLE
DEN, door H. B. 10 F. 
KULTUURAUTONOMIE 
VOOR VLAANDEREN EN 
WALLONIË, door Mr. F. VAN 
DER ELST 20 Fr. 
ZO DACHT HET VLAAMS-
NATIONALISME. 250 DENKT 
HET 30 F. 
HET ZWARTBOEK 
Uitgave van het Vlaams 
Koraitee voor Wcmmel 50 F. 
VLAAxMSE BEWEGING EN 
VLAAMS NATIONALISTVIE 25 F. 
HET VLAAMSE FEDERA
LISME. Uitgave van het 
Vlaams Comité voor Federa
lisme en het Vlaams-
Waals Kollege 25 F. 

Bij storting van het overeenkom
stig bedrag op de postrekening 

5445.46 van 
W i m Jorissen - Brussel 

duidelijk vermelden op het strook
je welke brochures gewenst wor
den. 

i'tt^VLAANDEREN 

l É 

ST. MARTENS'LATEM 
Op de leeftijd van 82 jaar over

leed hier Mevrouw Maria-Emma 
Acke, echtgenote van de heer Al
bert Vandersloten,- ere-notaris. 

De Volksunie biedt hierbij aan 
de achtbare familie haar innige 
deelneming aan. 

VLAAMSE KULTUURKRING 
GENT 

Onze Kring, heeft de eer in sa
menwerking met het VLAAMSE 
KRUIS, U uit te nodigen op een 
causerie welke zal gehouden worden 
door Dr. L. ELAUT op ZATERDAG 
16 JANUARI 1960 over 

JOZEF GUISLAIN 
Psychiater — Filantroop — Politi
cus — Flamingant, 100 jaar na zijn 
dood. 

De vergadering gaat zoals steeds 
door in zaal Roeland en vangt aan 
te 20 uur. ,|-wa^'^*-^ 

""NEÉ'M"DEEL"AAN'""è̂ ^^^^ 
WERFKAMPANJE 

den zO spijtig werd afgebroken. De
ze Kongressen zouden om de beurt 
in Vlaanderen en Nederland wor-
dn gehouden, doch in 1960 zou Gent 
In elk geval de eer te beurt vallen 
het eerste Nederlandse Kongres 
van de nieuv" reeks te organise
ren. 

Wij wensen de leidende figuren 
zowel in het A.N.V. als in het Eras-
musgenootschap geluk met hun be
slissing, voortaan eensgezind op te 
treden onder de banier van het 
A.N.V. dat destijds in de Vlaamse 
beweging — o.m. in verband met 
de vernederlandsing van de Gentse 
universiteit — zo'n verdienstelijke 
lol heeft gespeeld. 

VLAAMSE KLUB - ZOTTEGEM 
Op zaterdag 9 Januari, om 8 uur 

's avonds, richtte de Vlaamse Klub 
een voordrachtavond In, in het lo
kaal St. Jorlshof, Markt, Zottegem. 

Als spreker trad op : Dhr. Mar
cel Matthljs, schrijver van de 
meesterlijke repressieroman <' On
der de Toren >. 

Onderwerp : Hoe ontstonden zijn 
romans en novellen ? 

* * * 
Op zaterdag 23 Januari geeft de 

Vlaamse Klub, een Breugheliaans 
Familiefeest, in de zaal Parking. 

Verlenen hun medewerking : Het 
Breughel Boem orkest uit Dender-
belle en Ketje. 

Leden vrije toegang, niet leden 
30 F. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

VOLKSUNIE-GENT 
24 Januari Oost-Vlaanderens 

strijddag onder het motto : Vlaams 
Nationaal Verleden en Toekomst 
met : M. Edmond Van Dieren, Dr. 
Leo Wouters en hulde aan Dhr Ame-
dee Verbrugge, de trouwe strijder 
en 73-jarige gewezen kasseier uit 
het Waasland. 

Deze dag gaat door in het Vlaams 
Huis « Roeland », Korte Kruisstraat 
3 te Gent en vangt aan stipt om 
15 uur. 

GENT 
Het Jaar 1960, belooft een jaar te 

worden van harde strijd en moet 
er ook een zijn van hardnekkige 
getuigenis van onze levenswil. Waar 
snoodaards en lafhartigen trachten 
ons Volks stelselmatig te muilban
den en te ontmannen, zullen wij 
nationalisten ons dubbel en dik in
spannen om zulks te verhinderen. 
Daarom ook is het de Jongeren en 
ouderen geboden de lessen uit het 
verleden te putten en de nodige ge
volgtrekkingen voor de toekomst te 
maken. 

Het arrondissement Gent-Eeklo 
wil dan ook het Jaar I960 inzetten 
met de op 24 januari gehouden 
strijddag. We roepen al onze mede
standers op om op bedoelde zondag 
aanwezig te zijn en tei-zelfdertijd 
getuigenis af te leggen van hun wil 
cm het Vlaamse Volk te dienen. 

Deze die geen uitnodiging moch
ten ontvangen verwachten we ook 
op 24 Januari. 

Oost-Vlaanden Strijddag. 

Wordt lid van de Volksunie 
Stort : 
30 F. voor het hoof dl id 

10 F. voor het bijlid 
(inwonend) 

op giro 5445.46 
van W . JORISSEN, Brussel 

DAMES, 
U wenst pels ? 
U wenst een pracht van een bont

mantel ? 
Koopt vol vertrouwen in het huis 

Willy CLAYKENS - NEVEN 
Oudergemselaan, 328, Brussel. 
Tel. 48.37.01. Alle inlichtingen. 

PERK 
Onze flinke propagandist Theo 

Hermans kreeg de ooievaar thuis. 
Na vier jongens eindelijk een ker-
linnetje, « Vera - Simone - Augus
ta ». Een toekomstige vrouwelijke 
propagandiste, schrijft hij ons. 
Hartelijke gelukwensen. 
ALGEMEEN SEKRETARIAAT • 

Ons algemeen sekretariaat is 
sinds enkele weken overlast. 

Slechts het allerdringendst werk 
kon verzet worden. In de loop van 
volgende dagen wordt het achter
stallig werk opgeruimd. Een paar 
flinke hulpkrachten zijn welkom 
(Lemonnierlaan 82. Tel. 11.82.16) 

VOLKSUNIE 
GEWEST ANDERLECHT - DIL-
BEEK - BERCHEM 

Verbroederingsfeest met PENSEN-
KERMIS en gezellig samenzijn op 
Zondag 6 maart 1960 vanaf 18 u. 
in RAVENSTEINHOF, steenweg op 
Ninove, Anderlecht. 

Rond 20 u. korte plechtigheid met 
gelegenheidstoespraak van Mr. Van 
der Eist. 

Daarna gezellig samenzijn. 

WERF ABONNEMENTEN NU l 

De Firma 

A, Jeurissen -

Cloostermans 
EN ZONEN 

TEL. 132.31 ZONHOVEN 
levert U rolluiken in alle aard, 
wentelpoorten, zonnetenten, rol- en 
schuifhekken, Venetiaanse blinden, 
half-metalen meubelen, kampeer-
tenten. 

Prijsberekening zonder verointenis. 

FLAMINGANTISME EN 
SOCIALISME 

(Vervolg van blz. 3) 
Volgens « Links » heeft de B.S.P. 

thans een program voor volledige 
tewerkstelling. 

Wij kunnen alleen maar ant
woorden : Nog eens ? 

We wensen de heer Deneckere 
nog slechts te zeggen dat de <- plan-
ekonomie » op regionaal gebied 
(waar we voor zijn) in andere lan
den zoals Italië, Frankrijk, de 
Skandinaafse landen, Nederland en 
zelfs de Verenigde Staten steeds 
uitgaat van het beginsel van de in
dustrievestiging in ekonomisch on-
derontv/ikkelde gebieden. In België 
liggen die gebieden in Vlaanderen 
en niet m Luik en in Henegouwen. 
Maar dat durft de B.S.P. en het 
Vlaamse A.B.V.V. zelfs niet zeggen. 
Wat kunnen .we dan van hen ver
wachten ? 

Alleen wanneer de Vlaamse so
cialisten, op dit gebied althans, een 
zelfstandige houding durven aan
nemen kan er, realistisch gezien, 
sprake zijn van samenweiking. 

Wim Jorissen. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

VERHEUGEND 
Met voldoening vernamen wij de 

samensmelting van het Erasmus-
genootschap met het Algemeen 
Nederlands Verbond. Vanaf 1 Ja
nuari 1960 zijn de afdelingen van 
het Erasmusgenootschap in Vlaan
deren, afdelingen geworden van het 
Algemeen Nederlands Verbond. 

De Nederlandse Kultuurdagen 
welke Jaarlijks te Gent door het 
Erasmusgenootschap werden inge
richt, zuUen worden omgevormd tot 
Nederlandse Kongressen, aldus 
weer aanknopend bij een traditie 
welke enkele tientallen Jaren gele-
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