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verschijnt maandelijks

Wat moet het worden met het
Belgisoh Koninklijk Hof?
Het Hof? Dat is niet alleen de koning, maar ook de
koningin, met's konings broeder en diens gade.
Er is ook het kliekje dat er rond staat. Een schier
anoniem kliekje. Nooit hebben we er een Vlaamse figuur
in ontmoet. We hebben er wel af en toe een planeet
van Vlaamse herkomst ontwaard; versta: een persoon
die in het Vlaamse land was geboren . . . maar van
milieu-afkomst was het een frankofoon, behept met alle
getto-kompleksen van dien. Af en toe mag een Vlaams
meteoor het planetenstelsel doorflitsen om een bijzonder
paleisopdrachtje te volvoeren. (Hij heet dan "privaat
sekretaris", "preceptor", enz.). Alles bij elkaar een
voorbijgaande funktie op lager vlak. Nooit speelde een
Vlaamse figuur een rol op hoger gezagsplan. De continu
berading wordt steeds in het Frans verwoord.
Misschien nestelt er in het gemoed van vorst of prins
wel eens een gezond aandriftje naar iets anders en
beters. Maar die impulsjes betekenen niets, wanneer zij
niet in passende daden worden omgezet.
Koning, Hof en Beleid? Neen ze schijnen niet, maar ze
zijn "Frans" in hun wezen en hun taal. En in hun sfeer
menen ze dat het zo volstaat. En dat is glad verkeerd!
Er is ook nog het "tekort", het "te verwervene". In
het veroveren ervan kan precies de "waarde als mens"
verwezenlijkt worden ...
Het Hof moet zich de vraag stellen (vandaag méér dan
ooit te voren): "Wat staat ons te doen?" - "Van welke
gebreken moeten we ons ontdoen om uiteindelijk geheel
genietbaar te worden, óók voor de Vlaamse gemeen
schap?" (de Vlaamse gemeenschap die .n'en déplaise,
de meerderheid vormt van de Rijksbevolking in een
demokratische staat).
Aan de verantwoordelijken voor het te nemen initiatief
zeqqen we: Wanneer u weinig aandacht schenkt aan
de oplossing van de Vlaamse problematiek, ook in uw
Hof-sfeer, dan mag u er zich niet over verwonderen,
indien u ook hoe langer hoe mlnder de aandacht van
de Vlamingen zult trekken ...
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Tot "l'entourage" zeggen we: het gebeurt dat aanhan
gers van een gezagsmodaliteit zich blind maken om
beter de lof te kunnen zingen van een overheidsbestel
waarvan zijzelf de steunpilaren zijn; het wordt alsdan
de eenzaamheid in de zelfoverschatting!
We vraqen: "Wanneer een hofmaarschalk voor Vlaan
deren naast een voor Wallonië?"

Aan 't adres der anti- Vlaamse kaste
Doe iets in het algemeen belang, en u zal uzelf
gediend hebben. Want wel-begrepen eigenbelang
komt onrechtstreeks het algemeen belang ten goede.
De alledaagsheid van een rot-toestand is geen
reden om die misstand in zwang te houden, en om
het beoefenen van deugden te verwaarlozen.

- Wanneer vrijheid tot bandeloosheid ontaardt, dan lokt
de laatste reakties uit. De losbandigen schreeuwen
dan o.m. "Dwingelandij!". Maar wie begon
met de taal-tirannie?

- Neen, de anti-Vlaamse kaste te Brussel weet niet
wat altruïsme is. De kaste wil niet weten dat men
erbij wint wanneer de 'ene mens zich aan de andere
geeft. De kaste wilook niet weten dat het tegen
overgestelde 'doet verliezen.
Anti-Vlaams Brussel gedraagt zich als een moreel
wangedrocht. Die mentaliteit is het resultaat van
bestendige hersens-vergiftiging, bij kleine dosts, elke
dag, gedurende decennia de geesten ingespoten
door La Libre Belgique, Le Peuple, La Dernière
Heure, Le Soir, Pourquoi-Pas?, enz..
De amorele penneknechten van die krantredakties
heeft men, tot voorbij het keelgat, met eretekens
volgepropt. Beter ware geweest ze wegens incivisme
op te sluiten. Er bestaat een oorlogsincivisme waar
uit men gemeenlijk na een viertal jaren loskomt.
Maar er bestaat ook een ander continu incivisme
in vredestijd, dat moreel een staat verrot. De hoofd
stad van België is sedert meer dan een eeuw het
Paradijs van dat bestendig incivisme.

- Tot anti-Vlaams Brussel zeggen we: "Hou je eens
\_



bezig met jezelf. Elke ochtend spoel je je mond
met tandwater van het merk Recht en Vrijheid.
Maar wanneer denk je er eens over na waarin je
Plicht zou kunnen bestaan? Wanneer zul je begrijpen
dat, wie fijn plicht verzaakt, ook zijn rechten
verbeurt?"

- Het belang van elk individu kan nooit gescheiden
worden van het belang van andere mensen. Pogingen
om dat toch te doen zijn steeds vijandelijke hande
linqen tegenover het mensdom. Dergelijke daden
wreken zichzelf, vroeg of laat, op de bedrijver ervan.
En dat is precies wat de anti-Vlaamse kaste uit
Brussel hoe langer hoe meer in de toekomst
ervaren zal.

Bij het bedenken van wat ~~La libre
Belgique~~omtrent de Vlaamse
rechtspositie haar lezers opdist
- Wat is een "Dame"?

Men kan zich als een "dame" willen voordoen, maar
er een zijn is wat anders. Dat moet stevig aan
geboren zijn.

- Wat is .Distinctie"?
"Eenvoud" en "waarheid". Wat het tegendeel be
tekent van elke buitensporigheid, van welke aard
ook.
"La Libre Belgique" een kristelijk, katoliek-huma
nistisch blad?
Op zijn slechtst is de booswicht, als hij het uiterlijk
aanneemt van een eerlijk mens.

- Wanneer zal de redaktie-staf van La Libre Belgique
haar huichelarij eens zelf het masker afrukken?

PROF. DR. J. DUVERGER, die reeds meer dan 35 jaar
zijn beste krachten wijdt aan de studie van de Vlaamse
kunst en haar ekspansie, zalover 'enkele weken
gevierd worden.
Hem wordt een huide-album aangeboden waaraan tien
tallen binnen- en buitenlandse geleerden meewerkten.
Over de feestelijkheden van de overhandiging van het
hulde-album aan het eminente VV.A.-lid wordt te
gelegener tijd nader bericht.

Uit de Gouwen
Antwerpen
7 mei 1968:

14 mei 1968:

Prof. Dr. jur. A. Tiberghien, Direkteur
van het Instituut voor Financie- en Belas
tingwezen te Brussel, over "Humor rond
de fiskale galg".
Zeereerw. H. José Bogaert, diocesaan
Inspekteur, over: "Europa tussen twee
werelden, in historisch perspektief".
Jan D'Haese, kunstkritikus: "Van expres
sionisme tot Pop".
Bernard Henry, ontdekkingsreiziger:
"Van Bosjesman tot wolkenkrabber".

21 mei 1968:

28 mei: 1968:

Brabant
In samenwerking met het A.NV.: op 15 maart jl. woon
de een Sa-tal aanwezigen een film over Zuid-Amerika
met lezing van kommandant Maurice Bossuyt bij.
Onze leden waren ook in de gelegenheid een lezing
bij te wonen in de Prins Albertklub, georganiseerd door
Economica. Spreker was de heer Wilfried Naessens,
van de .studledlenat van de Kredietbank, die problemen
in verband met de geldmarkt behandelde.

Halle
Op vrijdag 3 mei te 20 uur in het Hotel des Eleveurs
te Halle spreekt ,de heer Filip Janssens, adviseur bij het
bestuur van Volksgezondheid, inspekteur der artsenij
bereidkunde, over: "Gebruik en misbruik van verdoven
de middelen, in hoofdzaak het gebruik van opwekkende
middelen bij studenten."

Limburg ,
Op 15 maart sprak de heer S. Szondi, gemeenteraadslid I
te Etterbeek, over het wel en wee van de Vlamingen
aldaar, Hij gaf de aanwezigen een goed beeld van het
"onthaal" der Vlamingen door ,de Brusselse gemeente
besturen.
Op 7 juni spreekt Mgr. Heuschen over het Bisdom
Limburg.

Oost-Vlaanderen:
In de bovenzaal van de V.T.B., Kalandenberg 7, Gent.
Op vrijdag 19 april te 20.30 uur spreekt de heer J. H.
Moerkerk, partijvoorzitter van de afdeling Amsterdam
van de jonge politieke formatie .Dernocraten '66" en
assistent aan het politologisch instituut van de univer
siteit van Amsterdam, over: "Politieke Hervormingen in
Nederland" .

West- Vlaanderen:
Op ,15 maart sprak de heer J. Roumans over: "Nieuwe
tendensen in de buitenlandse handel". Hij legde de
nadruk op het nut van een degelijke marktprospektie,
'en op de noodzakelijkheid onze industrie meer te rich
ten op gespecialiseerde produkten die minder gevoelig
zijn voor de konkurrentie van de landen met lage lonen.
Hij sprak ook over de nieuwe mogelijkheden op het
gebied van financiering. Naar aanleiding van de bespre
king die op zijn lezing volgde, weidde hij uit over de
moeilijkheden van de internationale geldmarkt.
Op de bijeenkomst mochten we enkele leden van
Oostende verwelkomen, die weldra starten met een
afdeling VV.A. aldaar.
Op vrijdag 10 mei spreekt de heer G. Bekaert, kunst
criticus, over de "Woonsituatie van vandaag" met dia's
(in de "Hallen", Doornikseweg Kortrijk).
Campinia Academica, veranderde voor de verkiezingen
zijn programma om een politiek debat te houden met
het oog op een degelijke voorlichting van zijn leden.
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