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Ter gelegenheid van de interpellatie Ge
rard van den Daele, stelde deze voor wat 
betreft de zetelverdeling, de jaarlijkse be
volkingscijfers, die in liet staatsblad ver
schijnen, als grondslag te nemen. En dit 
om een einde te stellen aan het schandaal 
waardoor in ons parlement op dit ogenblik 
(we schrijven juni '57) 320.000 Vlamingen 
niet vertegenwoordigd zijn terwijl 220.000 
vreemdelingen dit wel zijn ! Zoiets is na
tuurlijk in België mogelijk want de grote 
meerderheid van die vreemdelingen wonen 
te Brussel en in Wallonië en geven dus 
franssprekende vertegenwoordigers! Op dit 
ogenblik zijn er in Limburg r 50.000 stem
men nodig voor een zetel, terwijl sommige 
Waalse arrondissementen er maar 31.500 
nodig hebben ! Dat is allemaal goed in dit 
land wanneer Brussel en Wallonië Vlaan
deren er maar onder kunnen houden. Laat 
de Vlamingen maar hard werken. De frans-
sprekenden zullen wel de winst opstrijken 
van ons zweet. 

De socialistische « Volksgazet » houdt na
tuurlijk de zot met de C.V.P.-ers omdat de 
meerderheid van de C.V.P. zelf die aanpas
sing niet wenst en dat van den Daele zelf 
die aanpassirig niet doorgedreven heeft 
toen hij minister was. Allemaal heel juist. 
Maar de socialisten vergeten dat zij zelf 
zich halsstarig tegen elke aanpassing ver
zetten omdat zij in hun eigeu partij op de 
knieën moeten liggen voor hun Brusselaars 
en Walen. Zij slachtofferen zelfs onze 
werklieden waarvan zij de belangen bewe
ren te verdedigen want een derde van deze 
groep moet werk zoeken in Wallonië, 
Brussel of Frankrijk, daar waar industria
lisatie van Vlaanderen deze mensen in ei
gen land werk zou bezorgen, wat onze 
ganse bevolking zou ten goede komen. De 
Walen en Brusselaars willen echter alleen 
industrie bij hen en de Vlaamse socialisten 
luisteren en verraden de belangen van 
onze \ l aamse werklieden ! 

De •> Volksgazet» wijst er dan op dat 
Gerard Romsée op il april 1936 dezelfde 
verbetering vooi-stelde ais van den Daele 
thans en dat toen de KatoUeke Partij zich 
daar halssta.Ig tegen kantte. De Katoiie-
ken trouwens niet alleen want de Vlaam». 
socialisten mochten natuurlijk ook n u t 
vt»ór zijn van hun Brusselse en Waa'sp lia 
zen en zoals altijd waren alleen de Viaanis 
Nationalisten daar om de belangen vnn on^ 
volk te verdedigen terwijl de drie andeie 
partijen het in de steeK lieten ! 

De ff \oJksgazet » laat echter de gelegen
heid ï i t t voorbij gaan zonder Mr Romsi'e 
aan te vallen : ? volksvertegenwoordijjer 
van het V.N.V.. later door de Duitsers ;,e-

bombardeerd tot sekretaris-generaal van 
het Jlinisterie van Binnenlandse Zaken en 
no? later floor het Belgisch gerecht ver
oordeeld tot een respektabel aantal jaren 
ge\angenisstraf ». 

Het is natuurlijk gemakkelijk iemand 
aan te vallen die men op voorhand ont
wapend heeft omdat men hem maar al te 
zeer vreest. Mr. Romsée heeft inderdaad 
geen rechten en kan en mag zich dus niet 
verdedigen. Anders zou de « Volksgazet» 
wel wat voorzichtiger zijn. En vooral Jos 
Van Eynde. Wie is die hoofdredakteur en 
ondervoorzitter van de Belgische Socialis
tische Partij eigenlijk ? Hij was een so
cialistisch dagbladschrijver, die gedurende 
de oorlog gesmeekt heeft aan de toenma 
lige voorzitter van de socialistische partij , 
Hendrik de Man, om mee te mogen wer
ken aan het vooropgestelde éne grote dag
blad, DAT DE DUITSE POLITIEK ZOU 
VERDEDIGEN !!! Zijn verzoek werd afge
wezen en dan werd de man ondergebracht 
door DE OORLOGSBURGEMEESTER, DEL-
WAIDE ( j a ! j a ! ) in een van de talrijke 
stedelijke diensten, waar hij zijn brood 
kon verdienen. We hebben daar natuurlijk 
niets op tegen, iedereen moest zijn brood 
verdienen. MAAR HET BELACHELIJKE IS 
DAT DIT SOORT MENSEN DE ANDEREN 
UITSCHELDEN VOOR INCIVIEKEN ! 

Niet alleeen Jos Van Eynde koUafcoieerde 
toen en ook niet alleen Hendrik de Man, 
de voorzitter van de SociaHsten, maar ook 
de huidige Eerste .Minister Van Acker, en 
wel in de schoot van de Unie voor Hand
en Geestesarbeiders en die andere huidige 
Minister, Anseele, die toen schepene was 
van de stad Gent, aan de zijde van burge
meester Elias, nadien leider van het Vlaams 
Nationaal Verbond I De andere tegenwoor 
dige minister van de schatkist Liebaert, 
bood de Duitser Goering zelfs geschenken 
aan ! De liberale en Katolieke fabrikanten 
werkten de ganse oorlog lekker samen met 
de Duitsers en verdienden hopen geld. 
Enkele honderdduizenden socialistische en 
A.C.V. werklieden gingen in Duitsland wa
pens maken als vrijwillige arbeiders. Na de 
oorlog hebben de grote partijen alles op de 
rug geschoven van de Vlaams Nationalis
ten. Een lidmaatschapskaart van het 
Vlaams Nationaal Verbond kostte enkele 
jaren gevangenisstraf, terwijl de fabrikan
ten en de vrijwillige arbeiders, die voor de 
Duitsers wapens gemaakt hadden met rust 
gelaten werden I De volkswoede, gevoed 
door jarenlange ontberingen onder de 
Duitse bezetting werd netjes afgeleid op 
de kleine groep Vlaams Nationalisten. 

(doorlezen blz. 6) 

Zoa l s te vervvrachten was 's de zetel
aanpass ing aan het bevolkingscijfer in 
de kamer v e i w o r p e n geweest door de 
part i jen die aan het bewind zijn. De 
linkse Vlaminq;en hebben zich in deze 
belangrijke aangelegenheid eens te meer 
gedragen als knechten ten overs taan 
van h u n Waalse meesters . He t voorval 
is niets n ieuws , maa r deze maal uiter
ma te kenschetsend en met ve rd i agende 
betekenis . De Vlamingen worden ach-
teruitgesteld, benadeeld op een fla
g ran te wijze, in strijd met de g rondwet . 
W a a r o m gaat het ? Wij va t ten nog
maals de kern van de zaak samen . Ar
tikel 49 van de G i o n d w e t voorziet dat 
het aanta l vo lksver tegenwoordigers zal 
bepaald worden door de kieswet in ver
houding tot het bevolkingscijfer; dit 
aanta l m a g evenwel de ve rhoud ing van 
één afgevaard-gde voor elke 40 .000 in
wone r s niet overschri jden. 
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;3 de toestand zó dat 320 .000 V l a m i n g e n 
in het pa r l emen t niet ve r tegenwoord igd 
zijn. maai dat de Walen daa ren tegen 
teveel ver tegenwoord igers hebben. 

De G r o n d w e t zegt duidelijk : niet 
•neer dan één volksver tegenwoordiger 
pe) 40 .000 inwoners . In het arrondisse
ment Neufcha teau-Vi r ton is er echter 
één vo lksver tegenwoord iger per 31 .556 
i n w o n e r s ; in de provincie L u x e m b u r g 
is er één per 36 .065 i n w o n e r s ; e n z . . . 
Daaren tegen is er in L ' m b u r g maa r één 
gekozene pei 48.011 i n w o n e r s ; in het 
a r rondissement Leuven één per 4 7 . 8 8 ^ 
i n w o n e r s ; in het a r rond i ssement Kor t 
rijk één per 47 .798 i n w o n e r s ; e n z . . . 

Deze toes tand is ongrondwet te l i jk , 
ondemokra t i sch , onrechtvaard ig en al 
wat m e n wil : maar hij word t besten
digd. He t is thans een onloochenbaar 
feit dat de V l a m ' n g e n in dit land twee-
de- rangs-burgers zijn, dat de W a l e n 
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et Pinksteren waakten zevenduizend rijkswachter^ over het \erkeer 

De grondv/et spreekt van inwoners , 
niet van Belgische s taa tsburgers of van 
kiezers. De vreemdel ingen worden dus 
meegeteld, wa t voor Wal lon ië een groot 
voordeel is vermi t s er zoveel v reemden 
in Wal lonië verbli jven. Nu is het be
volkingscijfer geen kons tan t gegeven : 
er s terven mensen , er worden mensen 
geboren, er wijken mensen uit, v reem
delingen k o m e n zich in het land vesti
gen. In feite is de toes tand zo da t de 
bevolking in Vlaande ren steeds aan
groeit en in Wal lonië integendeel ver-
-T-indert. Er zou dus eigenlijk bij iedere 
verkiezmg een aanpass ing aan het nieu
we bevolkingscijfer moe ten gebeuren . 
Deze aanpas s ' ng geschiedde echter tien
jaarlijks, ter gelegenheid v a n de tien
jaarlijkse a lgemene telling. Na de oor
log is men beginnen te knoeien, onder 
allerlei voorwendsels , in waarhe id echter 
om de V.^alen op een ongrondwet te l i jke 
wijze te bevoordelen. O p dit ogenblik 
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meer w a a r d zijn, meer te zeggen hebben 
dan de Vlamingen . 

W a a r ter wereld zou een volk zo 'n 
verneder ing, zo 'n onrecht du lden ? 

Maar het ergste van al is dat gekoze
nen van het V laamse Volk medepl icht ig 
zijn aan het in s t and houden van deze 
wraakroepende toestand ! 

H o e m e n het draai t of keert deze toe
s tand is de veroordel ing van het un i 
taire België en van de uni taire Belgische 
pa r f j en . W a n t men dient zich geen il
lusies te m a k e n over de houding v a n de 
C .V.P . in deze aa r .gebgenhe id . De 
C.V.P . -k ran ten hebben het zelf toege
geven dat het op t reden van de C .V.P . 
in deze kwest ie een opposi t ie-manoeuver 
geweest is, dat de Waa l se C.V.P.-ers in 
de g rond niet akkoord waren en slechts 
in schijn hun parti j gevolgd zijn omda t 
zij wisten dat het voorstel toch zou ver
worpen worden . 

(doorlezen blz. 6) 

file:///laamse
file:///oJksgazet
file:///erkeer


.r)F. VOLKSlXir. — 1") JUM 19^* N 12 

Waar wij treden zullen zij gaan 

Het iict ernaar uit dat de {'olksiniie 
z.il moeten patent nemen op haar proz. 
orL.m 7i<aiit ivij schijnen zvcl het gecste-
ïijk brein van 'de C.V.F, ge-n'orden. 

In de tjjd dat de C.V.P. protesteerde 
tegen het invoeren van de 18 maanden 
en eiste dat de £4 maanden zonden be-
liouden blijven waren wij reeds voorstan
ders van de 12 maanden. Wij hebben er 
onverdroten voor geijverd en sinds enke
le weken is de C.V.P. onze trouwe aan
hanger geworden. Zelfs het volledig aj-
schajfen van de verplichte legerdienst en 
liet invoeren van een beroepsleger — ons 
huidig program —- schijnt zij niet onge
negen. Alleen wijst ze liet af omdat het 
te veel zon kosten ! ! 

Het is toch klaarblijkend dat we dat Ic-
aer niet omvangrijker moeten maken als 
we kunnen. Wij eisen tien miljard per 
jaar besparing op het leger om daarmee 
de drukkende last van de overdreven fis-
kaliteit te verminderen, om een degelij
ke landbouwpolitiek te voeren en l'laan-
deren te industrialiseren. Nog een poging 
vrienden van de C.V.P. en gij staat bij 

ons. 
Vorige dinsdag zijn wij verschoten 

toen wij het nieuw program van de Boe
renbond lazen. Wij konden onze ogen 
niet geloven en hebben eeyis goed ge
keken of het geen verslag gold over de 
besluiten van de landboiiw op het Volks-
uniekongres. Neen, neen! Er stond bo
ven program van de B.B. ! 

De afschaffing van de tolrechten op 
orondstoffen en ynateriaal voor de land
bouw werd overgenomen. De verlaging 
van de prijs van de stikstof tot het peil 
van de prijs in Nederland staat er even
eens in ! En nochtans is senator Mullie 

nog steeds voorzitter van de Boeren
bond l Welnu hij zit in de beheerraad 
van de grootste stik stof fabriek, die haar 
prijzen In België 20% hoger stelt dan in 
Nederland. Wij hebben dit schandaal 
reeds voldoende aanggeklaagd om er op 

Ondeischrijf ons volledig program C . 
V.P. dan is ome partij er niet meer no-
dip ! Tenzij om mee naar het parlemcjit 
te gaan om hei program te verwezenlij
ken ! Anders zou de C.V.P. het kun
nen vergeten net zoals toen 7vanneer ze 
liOmogcen regeerde ! 

terug ie komen. Wij eisten het ontslag 
van senator Mullie of uit die beheerraad 
van de stikstof fabriek of uit de Boeren
bond ! Geen van beide gebeurde. Maar 
de B.B. — dus ook haar voorzitter Mul-
Yi(, — eist thans met ons verlaging met 
20 p.c. van de prijs van de stikstof! Houdt 
men dan onze boeren voor zo onnozel 
dat men icrzelfdertijd hun uitbuiter en 
hun verdediger wil zifn ? 

Reeds voo) enkele weken nam de 
Boerenbond die andere eis van ons over : 
inmenging van varkenvet in de margart-

Wanneer betaalt de Boerenbond 

De zetelaanpassing en de C.V.P. 

l'oor een half-lege Kamer ging dus 
de bespreking door van het wetsvoorstel 
Van den Daele tot aanpassing van liet 
aantal parlementszetels aan het bevol-

kin£;scijjer. 
Cecn enkele der Waalse C.]'.P.-bon

zen is aav het woord gekomen om het 
voorstel Van den Daele te steunen. Het 
is trouwens duidelijk dat de C.V.P. 
in haar eigen gelederen geen eensgezind
heid vindt voor bedoeld wetsvoorstel. 
De katolieke Walen staan er even af
wijzend tegenover als de linksen, alhoe
wel ze dit, nu ze /;.' de oppositie staan, 
verduiken. De aanpassing komt er toch 
met! 

Overigens mag er 7vel even aan herin
nerd dat in 1949 reeds een zetelaanpas
sing is gebeurd met de goedkeuring en 
de medewerking van de C.V.P., waar
bij Wallonië twee kamerzetels mocht be
houden die hei in feite had moeten af
staan, terwijl Vlaanderen twee zetels 
minder bekwam dan waar het recht op 
had. Een onrechtvaardigheid van vier 

zetels dus. De drie kleurpartijen hebben 
dat zo ver samen gebracht. 

l'oor de verkiezingen van 1954 heeft 
de homogene .C.]'.P-regering het niet 
nodiii geoordeeld een nieuwe zetelaan
passing door te vooen alhoewel ook dan 

reeds een benadclin::^ van \'la..ndcycn 
ten belopc van 6 Kamerzetels bestond. 

Waar Gerard van den Daele thans het 
jaarlijks bevolkingscijfer als grondslag 

wil nemen voor de zetelaanpassing, waar
om deed hij hei dan niet in 1954 toen 
hij minister 7^'as? We zouden thans maar 
twee zetels te kort hebben in plaats van 
acht. 

Steekt de zogenaamde Vlaamsgezin
den van de C.V.P. en van de B.S.P. in 
één zak en ge ztilt niet weten wie er uit 
te halen ! 

Laten wij allen sterven 

Het jeugdkomitee dat gesticht werd 
)nct hei oog op de Wereldtentoonstel
ling is dus door Moens de Fcrnig ont
vangen. Het vroeg de erkenning en ge
lijkberechtiging van de taal van beide 
volkeren in België. Het antwoord van 
Moens de Pernig, aan het hoofd van de 
wereldtentoonsielling gesteld door de vo-
risre homogene C.V.P. regering was zo
als altijd ontwijkend. 

Meer dan dat zelfs. Hij betwistte dal 
er in ons land Walen en \'lamingen zou
den bestaan!!! Het is werkelijk om dood 
te vallen. Wat we echter maar niet zul
len doen want zo alle l'lamingen dit de
den zon baron Moens zijn grootste wens 
vervuld worden. We hebben eerst nog 'n 
rekening te vereffenen volgend jaar. Er 
icerd in Vumnderen herhaling gehouden 
ten tijde van de bedevaart van de Fos-
tielen naar de Ijzer. We hebben een 
kleine herhaling gehouden te Kortrijk. 
I 'olgend jaar op de Wereldtentoonstelling 
zullen we aan de wereld bewijzen niet 
alleen dat er m België nog Vlamingen 
wonen maar ook dat zij %v e n s e n 
behandeld te worden als meerder
heid. Fin het zal niet baten l'laam-
se journalisten van elke krant een 
interessante bijverdienste te bezor-
i^en om ons kalm te houden. En we we
ten, Moens, dat ondanks het feit dat gij 
door de C.V.P. aangesteld zijt met vol
machten asjeblief dat vele Vlaamse C. 
]\P.-ers zullen meekomen. Zij zijn im
mers niet meer akkoord met hetgeen hun 
volksvertegen7coordige)S deden. 

ne 
en de C.WP. hei denkvermogen van de 
\'olksunie ? Wij moeten thatts hun pro-
i:iram opstellen ! 

Het is waarschijnlijk omdat de ]'olks-
iinie nog geen program gepubliceerd had 
ten tijde van de homogene C.V.P. dat 
niets van dit alles verwezenlijkt werd toen 
de C.V.P. aan het bewind was ? ! Even
min als de gelijkstelling van de boer met 
ambtenaar en arbeider wat betreft de 
kindervergoeding. Ook dat schandaal 

liet de C.V.P. bestaan en dan maar voor
stander zijn van vele kinderen : kriste-
lijke gezinspolitiek ! Onze kleine boe
ren, die gelukkig nog vele kinderen heb
ben kregen maar goed een derde van de 
kindervergoeding van andere klassen, die 
veel minder kinderen hadden. 

Wij stellen thans voor dat de C.V.P. 
ook nog de industrialisatie van Vlaande
ren op haar program schrijft naast de 
amnestie (Hallo, onze Paus vroeg dat 
reeds in 1949 ! ) en zelfbestuur. Kortom 
dat zij ]^laams-nationalist wordt ! Dat 
komt ! Elke dag dat we sterker worden 
zal de C.V.P. meer van ons overnemen. 

De C.V.P. met de linksen op ekskursie 

De Senaat heeft dns in de afgelopen 
week 2vat supplementair verlof genomen 
omdat 127 van zijn leden een reis naar 
Rome wensten te ondernemen. 

Onder de 127 ingeschrevenen die het 
verlangen hadden uitgedrukt, met hun 
jamilie, voor een week naar Rome te 
gaan spelemeien, tellen wij zeven libe
ralen, 42 socialisten en 78 C.V.P.-ers ! 

Wij zijn dus ver af van de niet-ver-
broederings-wacht^uoorden door het Co
mité voor Vrijheid en Democratie, zali
ger gedachtenis, destijds gegeven. Onze 
kridelijke voorvechters zien er volstrekt 
geen bezwaar in naar Moskou of Rome 
te trekken in gezelschap van de ontwer
pers en stemmers van de duivelse Col-
lard-wet, als het maar gratis is en plezant 
belooft te worden. 

Wat niet wegneemt dat zij bij de ver
kiezingen met een ernstig gezicht zullen 
peroreren over de verantwoordelijkheid 
van de kiezer, er de ziel van het kind en 
er heel de katolieke kerk zullen bij sleu
ren en kompromiteren om te bewijzen, 
dat de C.V.P. de enige zuivere partij is 
en de andere verderfelijk zijn. 

Wat verweet men Achiel te Kortrijk 
ook weer ? 

Het slecht geheugen van Dupont 

Onze Limburgse boerenverdediger, 
(direktcur van de melkerij van Peer, 

vlelkerij waarover men de boeren uit de 
omgeving ginder maar moet gaan spre
ken!) Dupont om hem met name te noe
men, is vreselijk ongerust. De Volksunie 
dringt te sterk en te vlug door bij de 
boeren in Limburg. Op te veel pkiat-
sen hebben onze boeren Wim jorissen 
of Ludo Sels al gehoord. Zif hebben de 
boeren steeds voorgehouden dat ze de 
l'olksunie moeten steunen om iets ge
daan ie krijgen omdat de C.V.P. kon-
kurrentie moest krijgen, l'oor de arbei
ders is men ook dan pas iets gaan doen 
toen de socialisten opkwamen. Welnu 
Dupont bewijst dat Wim Jorissen en Lu-
do Sels gelijk hadden. Heel wat boeren 
lieten horen dat ze de lamlendigheid 
van de C.V.P. moe waren en dat ze bij 
de Volksunie gingen. Dat werkt als een 
zweep. Thans worden de boeren opge
roepen om te Hasselt te betogen! De 
konkurrentie begint te werken. De C. 
l'.P.-ers zullen nog heel wat meer doen 
voor de boeren wanneer er meer nog de 
Volksunie steunen. Stemmenverlies is 
ook hier het begin van de wijsheid. Wat 
ecliier tot het brullen van lachen stemt 
is dat Dupont in het K Belang » schrijft 
dat dit bij zijn weten de eerste keer is 
dat de boeren op straat komen ! Pas een 
maand geleden betoogden ttvintigduizend 
Waalse en Vlaamse boeren te Verviers 
en ze hebben laten verstaan dat ze zich 
niet verder met de voeten zullen laten 
spelen. Er werd in die stoet te Verviers 
zelfs een groot spandoek meegedragen 
op de laatste rij waarop vermeld stond 
'> De Boerenbond volgt ». Wat thans 
geb?urt en -vaarover we ons verheugen. 

Wanneer een kleine partij daar is, 
die de boerenstemmen aan de C.\ -P• 
betwist, dan moet de C.V.P. volgen. 
Boeren dus de zweep erop ! 

Een trieslige held 

^'C'Utator in n De Standaard » heeft 
ren streng, maar rechtvaardig oordeel 
•^eveld over de " Triestige held » C.I . 
['.-senator ]'an Flemelrijck, die wij zelf 
i i ons blad vroeger reeds aangevallen 
licjoen. Scrutator verwondert er zich 
over dat deze ^ llaamse » gekozene van 
iet arrondissement Brussel, die bij voor
keur steeds l'rans spreekt, de Vlamin-
o.n in Kongo neijesjn de rug geschoten 
heeft. Hij verdedigde de stelling dat de 
Vlamingen in Konoo zich tevreden moe
ten stellen met een gematigde tweeta
ligheid ! Vooral te Brussel kan zich nie-
ii.and vergissen over de betekenis en de 
waarde van zo 'n iiematigde tweeialig-
lie'd ! Daarenboven was hij de mening 
toegedaan dal het overbodig is aan de 

staatsuniversiteit ie Elizabethslad Ne
derlands onderwijs in te richten ! ! ! 

Wat Scrutator niet weet is dat deze 
(I triestige held », die bij voorkeur Frans 
s[))eckt en wiens enig kind alleen Frans 
spreekt, de gekozene is van de Vlaamse 
boeren van het arrondisement Brussel, 
de man van de Boerenbond !! 

Scrutator heeft overigens ongelijk 
verwonderd te zijn over de houding van 
deze Maamse gekozene. Deze Vktamse 
gekozene heeft grote ambities en is sluw-
herekenend genoeg om te weten dat hij 
juist door die houding de grootste kan
sen krijgt, zowel in de C.V.P., als in de 
imitaire Belgische staat. De beloning 

vjor zijn jranskiljonisme laat niet op zich 
wachten : hij werd reeds onder-voorzitter 
van de Boerenbond, is bestemd om wel
dra Mullie op te volgen als voorzitter en 
wordt beslist nog minister, een Vlaamse 
minister natuurlijk, waarin de Vlamingen 
alle vertroinven mogen stellen, zoals in 
de andere Vlaamse C.V.P.-ministers... 

Wanneer Srutator echter denkt dat 
Van Hemelrijck best als franstalig kan
didaat zou opkomen bij de volgende ver
kiezingen, dan verliest hij uit het oog dat 
de C.V.P. liefst dergelijke kandidaten 

plaatst op verkiesbare plaatsen die men 
aan de llamingen moet toekennen •• 
omdat men niet anders kan. Betere 
\'kamsgezinden plaatst men op onver
kiesbare plaatsen. Om de stemmen van 
de l'laamse onnozelaars te vangen. Wan
neer gaat men in Vlaanderen dat spel
letje eindelijk doorzien? Onze tegenstan
ders zijn nogal wat sluwer dan wij ! 

Wat Kongo betreft : aangezien de 
\'lamingen zowel in Kongo als in België 
de meerderheid vormen der Belgische 
staatsburgers stellen wif voor dat het Ne
derlands zou gebruikt worden als voer
taal en dat Walen zich tevreden zouden 
stellen met een <> gematigde tweetalig
heid ». Dat is toch demokratisch volko
men logiscJi ! 

F.n indien de staatsuniversiteit in Eli-
zabethstad een Franse universiteit is, uit
sluitend voor Walen en fransspreke^iden, 
waarom moeien de Vlaamse belasting
betalers dan voor üO% bijdragen in de 
kosten ? Laat de Walen dan alleen beta
len ! Of zou dat ook niet demokratisch 

zijn? 
Er is in de wereld een felle stroming 

tegen het kolonialisme. 
Het is hoog tijd dat er ook in Vlaan

deren een stroming tegen het kolonialis
me zou ontstaan. Want straks zullen de 
nege;s van Kongo ons nog voor zijn 

Dat danken wij aan onze « grote » 
l'laamse voormannen a la Van Cauwe-
laert enz. enz. Gelukkig maar dat zij geen 
rekenschap moeten geven voor Vlaamse 
krijgsraden voor hun kollaboratie met de 
v'janden van hun volk .'/.' 

SLECHTS 50 FR. TE STORTEN 
OP POSTREKENING N 54.45.46 
VAN WIiM JORISSEN, BRUSSEL, 
EN V ONTVANGT OVER Dfe POST 
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Het is een halve eeuw geleden dat pries
ter Daens overleden is en het past dat wij 
te dezer g^elegenheid hulde brengen aan 
de nagedachtenis van deze moedige pries
ter en edele figuur, die ten strijde trok 
voor zijn volk en de armsten onder dat 
volk, voor de ontvoogding van het volk en 
voor sociale rechtvaardigheid. 

Wij kunnen dit doen met een gerust ge
weten, zonder de waarheid geweld te moe
ten aandoen, zonder «lotentrekkerij ». 
Wij weten dat de trouwe volgelingen van 
priester Daens, de Daensisten uit het 
Aalsterse, later de weg gevonden hebben 
naar het Vlaams-nationalisme en dat zij 
ook thans nog aan onze zijde staan. 

Wij wensen trouw te blijven aan de 
boodschap van priester Daens, aan zijn 
verheven zin voor recht en rechtvaardig
heid. 

Priester Adolf Daens was reeds 54 jaar 
toen hij in 1893 het programma opstelde 
voor de pas gestichte Christene Volkspartij 
en aldus in het politieke strijdperk trad. 
Reeds veertien jaar later stierf hij, na een 
zware strijd en de bitterste beproevingen. 
Gedurende deze korte tijdspanne heeft hij 
een overweldigende aktiviteit ontwikkeld 
en een grote rol gespeeld. 

De periode 1885-1890 was gekenmerkt 
door een zware krisis en door ernstige so
ciale onlusten, die hun oorsprong vonden 
in de vreselijke toestand waarin de arbei
dende bevolking zich bevond. Er heerste 
een schrijnende sociale nood en de ar
beidsvoorwaarden en de uitbuiting der ar
beiders waren hemeltergend. 

Het mateloze winstbejag van de patroons 
kende geen rem. In het bezit van de poli
tieke macht door het cijnsrecht (er waren 
slechts 137.772 kiezers in gans het land !) 
kon de heersende klasse naar willekeur 
handelen en de arbeiders zelfs verbieden 
van zich te verenigen ter verdediging van 
hun belangen. Vrouwen- en kinderarbeid 
waren een echte plaag, zonder van tal van 
andere wantoestanden te gewagen. Noch 
van de liberale, noch van de katolieke 
partij was er iets te verwachten. 

In 1884 was de katholieke partij , na zes 
jaren in de oppositie gestaan te hebben, 
terug aan het bewind gekomen, niet om
wille van de schoolkwestie, maar omdat 
de-liberalen de belastingen verhoogd had
den. De katolieke partij zal nu onafge
broken aan het bewind blijven tot aan het 
uitbreken van de oorlog (overigens zonder 
ooit een poging te doen om de schoolkwes
tie op te lossen !). De leider van de rech
terzijde is Woeste, konservatief van kop 
tot teen. Een zeer koppig, invloedrijk man. 

In 1885 werd de Belgische Werklieden
partij opgericht (er waren reeds vroeger 
meerdere pogingen ondernomen geweest) 
en deze nieuwe partij, die als een revolu
tionaire partij aanzien wordt, zal weldra 
bij de uitgebuite en misnoegde arbeiders 
heel wat aanhangers tellen. 

De strijd tussen de gevestigde machten, 
de heersende standen, die hun belangen 
en privilegies verdedigen, en de nieuwe 

stroming voor meer sociale rechtvaardig
heid, die nu ontbrandt zal scherpe vormen 
aannemen. 

In deze strijd kiezen zowel de kerkelijke 
overheid als de koning de zijde van de ge
vestigde machten. Nochtans waren er 
reeds gezaghebbende katoheke stemmen 
opgegaan (Mgr Ketteler in Duitsland, Mgr 
Mermillod in Zwitserland, Albert De Mun 
in Frankrijk, enz...) om te waarschuwen 
en de ware kristelijke leer voor te houden. 

In 1891 verscheen de belangrijke pause
lijke encycliek « Rerum Novarum », waar
in de kristelijke sociale leer uiteengezet 
werd. Doch evenmin als de hoogste ker
kelijke overheid in ons land op onze dagen 
gehoor gegeven heeft aan de dringende 
oproepen van Z. H. de Paus voor amnestie, 
stoorde zij zich toen aan de wereldbrief 
van het Opperhoofd van de Kerk. Te zeer 
gemengd in de partijpolitiek vereenzelvig
de zij de Kerk en het belang van de Kerk 
met een politieke partij en het belang (of 
het vermeend belang) van deze partij . 
Juister nog zou zijn te schrijven : het be
lang van de heersende kaste, die natuur
lijk wenste dat alles bleef zoals het was. 

Deze konservatieve geestesgesteldheid, de
ze dienstbaarheid aan zekere belangen, 
had voorrang op de drang naar sociale 
rechtvaardigheid. 

Het tragisch gevolg van deze zware ver
gissing is geweest dat de arbeidende klasse 
grotendeels verloren gegaan is niet alleen 
voor de katolieke partij , maar ook voor 
het Geloof en de Kerk. 

Het is in deze beslissende jaren dat 
priester Daens, met een open oog voor de 
toestanden en de toekomstige ontwikke
ling, zich aan de zijde geschaard heeft van 
de arbeiders en de boeren, van de sukke
laars en de uitgebuiten, en hun vertrou
wen gewonnen heeft. Het feit dat hij 
priester was had daarbij een grote bete
kenis : door als priester op te treden voor 
de arbeiders was hij ook een levende band 
tussen de arbeiders en de Kerk. Door zijn 
persoon weerlegde hij de beschuldigingen 
die de socialisten tegen de Kerk en de 
godsdienst uitten. Helaas voor hem, was 
hij ook door zijn priesterschap dubbel 
kwetsbaar : hij hing af van de kerkelijke 
overheid, hij was geen volkomen vrij man. 

De Christene Volkspartij die in 1893 in 
het arrondissement Aalst opgericht werd 
door een aantal sociaal-voelend 2 mensen 
was christen, zonder andersdenkenden uit 
te sluiten; was volks, in de zin van demo-
kratisfh, en was Vlaams. 

In het programma werd de eis opgeno
men dat de Vlaamse taal in het Vlaamse 
land de bestuurlijke, gerechtelijke en wet
gevende taal moest worden en op gelijke 
voet moest gesteld worden met het Frans 
in de centrale besturen. Priester Daens 
zal in het parlement Nederlands spreken, 
wat bij zijn eerste redevoering een inci
dent veroorzaakte. 

Bij de verkiezingen van 1S94 kwam de 
Christene Volkspartij te Aalst op met een 
eigen lijst tegen de katolieke lijst aange
voerd door niemand minder dan Woeste 
zelf, oud-minister, minister van State. 

leider van de parlementaire rechterzijde, 
voorzitter van de Federation des Cercles 
Catholiques. 

De strijd was erg ongelijk, maar de uit
slag onthutsend. 

Het bleek dat, volgens het toen heersend 
kiesstelsel, noch Daens, noch Woeste ver
kozen waren en dat een herkiezing nodig 
was. Het was voor Woeste een zware ver
nedering. Onmiddellijk werd alles in het 
werk gesteld om nog vóór de herkiezing 
priester Daens te treffen : niet alleen 
Woeste, maar zelfs de Koning drong aan 
bij de bisschop van Gent op maatregelen 
tegen priester Daens. Mgr Stillemans gaf 
gehoor aan deze verzoeken en op 18 okto
ber (de herkiezing moest plaats hebben op 
9 december) legde hij priester Daens ver
bod op de H. Mis nog op te dragen in een 
openbare kerk of bidplaats ! 

Alhoewel beweerd werd dat deze maat
regel geen straf was, doch bedoeld als een 
voorzorgsmaatregel en dat de brief van de 
bisschop vertrouwelijk was, werd de brief 
in de pers gepubliceerd en de maatregel 
als politiek wapen tegen priester Daens 
gebruikt door zijn politieke tegenstrevers. 

Nog werden pogingen gedaan tot ver
zoening, maar de konservatieven weiger
den iedere toegeving. De uitslag van de 
herkiezing was na dit alles onverwacht : 
Woeste was gekozen, maar priester Daens 
ook ! 

Het jaar daarop ging priester Daens naar 
Rome, met in zijn har t groot vertrouwen 
in Z. H. de Paus, omdat hij vast geloofde 
te handelen in de geest van « Rerum No
varum ». Doch zelfs te Rome waren zijn 
tegenstrevers te machtig : alles werd in 
het werk gesteld om een onderhoud met 
de Paus te beletten. Leopold II kwam per
soonlijk tussen bij de Paus. De regering 
zond geheime instructies naar de gezant 
bij de H. Stoel. Woeste zelf drong aan op
dat Daens niet zou ontvangen worden door 
de Paus. En het opzet slaagde : priester 
Daens moest terugkeren zonder door de 
Paus ontvangen te zijn. Ondertussen kon
den de gezanten van Woeste zonder gevaar 
voor tegenspraak Daens belasteren en bij 
de Paus aandringen op een veroordeling 
van priester Daens en de Christene Volks
partij ! 

Het ligt niet in onze bedoeling in dit 
artikel een volledig overzicht te geven van 
de politieke loopbaan van priester Daens 

(lees door blz. 6) 

EENNIEUW LI 
Het « Centrum ter Verdediginj; van het 

Vrij Onderwijs » heeft een kongres belegd 
te Doornik. Daar werd onder meer geëist 
dat in het officieel onderwijs nog alleen 
leerkrachten met een diploma van het offi
cieel onderwijs zouden aangesteld worden. 
Verder verzette dit kongres zich tegen alle 
toelagen aan het vrij onderwijs. 

Er werd een broedergroet gebracht uit 
Frankrijk waar inderdaad alle toelagen 
aan het vrij onderwijs afgeschaft zijn. 

Ons s tandpunt ter zake is dat er maar 
één oplossing en wel de volledige gelijkstel
ling van alle vrij onderwijs. De C.V.P. 
durft dit nog steeds niet vragen. Zij eist 
alleen maar wat meer toelagen. Wij vra
gen ons af waarom zij niet beslist met ons 
de volledige gelijkstelling vraagt. Steunen 
de Walen op het Frans voorbeeld om de 
afschaffing van alle toelagen aan het vrij 
o/iderwijs te vragen. Wij steunen even be
slist op het Nederlands voorbeeld om de 
volledige gelijkheid te eisen. En eens te 
meer vindt men in ons land de tegenstel
ling Wallonië-Vlaanderen. Men kan nu 
eenmaal met het huidige regime van de 
eenheidsstaat niet én de zin van de Walen 
doen én die van de Vlamingen. Men doet 
dus altijd de zin van de Walen, wij kunnen 
kijken. Bij de koningskwestie had Vlaan
deren de meerderheid, men deed hem 

zijn troon verzaken omdat de aan 
meerderheid van de Walen tegen hem 
was. De zetelaanpassing moest Vlaan
deren zetels bijgeven en Wallonië niet. 
Dus komt er geen zetelaanpassing. 
Vlaanderen eist een politiek voor 
het grote gezin, Wallonië vraagt een poli
tiek voor gezinnen van een en twee kin
deren, wat men de nataliteitspolitiek 
noemt. Welnu de Waalse politiek werd 
doorgevoerd. Vlaanderen vraagt een land
bouwpolitiek en een politiek van industria
lisatie, Wallonië vindt de huidige politiek 
goed. Wel dan blijft de huidige politiek en 
onze boeren en werklozen en mobielen 
moeten er maar vrede mee nemen. Daar
om dat wij zo sterk het federalisme ver
dedigen. Dan zouden Wallonië en Vlaan
deren ieder hun eigen politiek kunnen voe
ren terwijl voor leger, buitenlandse poli
tiek en Overzeese gebieden de eenheid 
blijft. Kortom een vorm van staatsbestuur 
die we in zovele landen vinden : de Ver
enigde Staten en Rusland, Zwitserland, 
Joego-Slavië en Tsjecho-Slovakije, Duits
land, Kanada, Indonesië, Meksiko en Indie. 
Waarom zou dat regime hier niet goed zijn. 
Het marcheert ginder wel uitstekend ! De 
verdedigers van het huidige regime maken 
zich belachelijk door aan de gewone m a i 
wijs te maken dat zelfbestuur of federalis-

NKSOPFENSIEF? 
iv.2 b3t2:;ent het land verdelen. Dat is niet 
zo. Hoewel we die katolieken kunnen de 
vraag stellen of er in 1830 geaarzeld werd 
de eenheid van de Nederlanden op te geven 
toen het Katoliek onderwijs net zoals nu 
bedreigd was ? Neen, nietwaar ? 

Federalisme zou onbetwistbaar de een
heid van ons land versterken. Thans is 
altijd iemand mistevreden. De Walen of 
de Vlamingen. Praktisch zijn het altijd de 
Vlamingen. Dan zou iedereen tevreden 
zijn omdat iedereen zijn eigen politiek zou 
kunnen voeren terwijl wij toch een s taat 
zouden blijven. 

Sommigen zeggen dat we de Katolieken 
in Wallanié niet aan hun lot mogen over
laten. Maar moet Vlaanderen met Wal
lonië ten gronde gaan ? Als een vader vijf 
ki aderen weet in een brandend huis, mag 
hij er dan geen drie ervan redden omdat 
er twee zouden in blijven. 

Als er twee zouden verloren gaan moeten 
ze dan alle vijf in de brand blijven ? 

En is het zo ? In 1830 lieten we de 
Nederlandse Katolieken ook in de brand. 
De meerderheid was daar protestant en de 
Katolieken hadden geen rechten. De Ka
tolieken hebben echter ginder op eigen be
nen leren staan en hebben leren vechten. 
Thans zijn ze baas ginder en hebben een 
onderwijswet waar we hier een punt kun
nen aan zuigen. Zouden de Waalse Kato
lieken ook niet beter op eigen benen leren 
staan in plaats van altijd op ons te reke
nen ? Zij zouden waarschijnlijk sterker 
worden. Overigens zou Vlaanderen hen 
dan meer kunnen steunen dan nu vermits 
de Katolieken door de gelijkheid van alle 
ondsrwijs in Vlaanderen veel mepr geld 
zouden hebben dan t h a n s ! 

Wij in de V'olksunie eisen de gelijkheid 
van alle onderwijs ook om Vlaams-natio-
nale redenen. Wij willen alle Vlaamse kin
deren een uitst2kend onderwijs geven. 
Daarom moeten alle scholen in de techni
sche mogelijkheid daartoe verkeren. Wij 
stellen vast dat de meerderheid van Vlaam
se kinderen in het Katoliek onderwijs stu
deert. Welnu zij moeten daar ook ongehin
derd door financiële moeilijkheden hun 
studies kunnen doen. 

Wij maken ons echter weinig begooche
lingen. De C.V.P. is te tam om gelijk welke 
politiesie strijd te winnen tegen de linksen. 
Wij alleen kunnen dat maar moeten ster
ker worden. Eens een dozijn zetels behaald 
dan weten we wel federalisme af te dwin
gen. Ook in Wallonië immers zien zeer 
velen dat als de beste oplossing in. Wij 
zullen dan in Vlaanderen door een dina-
mische politiek de andere partijen doen 
volgen. Het zal zo lang niet meer duren ! 

De Volksunie was en bliifi eerst 
In X Het Handelsblad», het enige dag 

blad dat objektief durft zijn tegenover « De 
Volksunie » verscheen volgend stukje, dat 
we hierbij onder de ogen van onze lezers 
willen brengen. 

KLETSENDE ZWEEP 
30-5-57 

Er is da jongste weken druk heen en 
weer gepraat over wat we zouden noemen 
« het eerstgeboorterecht » der idee van de 
dienstveimindering tot twaalf maanden. 
De C.V.P. pakt uit met adelbrievcn die bin
nenkort al een paar jaar oud zullen zijn, 
terwijl de socialisten verwoed betogen dat 
d3 C.V.P. best bescheiden zwijgen zou over 
deze kwestie, want dat deze partij moord 
en brand heeft geschreeuwd en druk in-
terpelleerde toen de legerdienst dank zij 
de socialisten in mei 1954 van 21 tct de be
loofde 18 maanden werd teruggebiacht. 

Een lezer uit Vilvoorde laat ons opmer
ken dat die betwisting tussen C.V.P.-ers en 
socialisten weinig zin heeft, vermits het in 
feite een derde partij was die die twaalf-
maandendienst heeft opgeëist, en wel de 
Vlaamse Volksunie. 

'̂ Door de zeer gezonde eis van de Volks
unie ; onmiddellijke vermindering van de 
diensttijd en geleidelijke afschaffing er
van, werd het vuur aan de schenen gelegd 
van alle partijen. Dadelijk legde de C.V.P.-
voorzitter in Charleroi een verklaring af, 
en gans de wagen was aan het rollen. Deze 
zaak bewijst zeer duidelijk dat de Volks-
une goed op weg is de zweep te spelen die 
achter de grote partijen gekletst wordt en 
die deze laatste zal dwingen tot daden, niet 
alleen op gebied van de militaire dienst
tijd, maar ook op het gebied van de school
kwestie en op het gebied van de ontvoog
ding van het Vlaamse volk», aldus deze 
lezer. 

Inderdaad moet worden erkend dat de 
Volksunie van haar ontstaan af in de bres 
heeft gestaan opdat de last van de dienst
plicht zo licht mogelijk om dragen zou 

z'jn. Als ons geheugen ons niet in de 
s te 'k laat vroeg de Volksunie reeds in haar 
kiesprogramma 1954 de dienstplichtver
mindering tot twaalf maanden, en haar 
énig Kamerlid H. Wagemans h:eld de zaak 
warm door de minister van landsverdedi
ging dienaangaande te interpelleren, doch 
de parle.nentaire kclega's der grote par t i j 
en zijn hoffelijk genoeg om zo'n interpel
latie op onmogelijke uren en tijdstippen te 
laten plaats grijpen. We hebben er verder 
op gewezen dat de Volksunie op haar jong
ste kongres te Antwerpen de geleidelijke 
oversrang naar een integraal vrijwilligers-
legez voorstond, zulks zes dagen vóór de 
geruchtmakende verklaring van het na
tionaal komitee van de C.V.P. en de ket
tingrea ktie welke deze bij socialisten (en 
liberalen) uitlokte. 

Geef Cesar... 

Niet alleen waren we eerst voor de 12 
maanden, maar we blijven eerst. Wij heb
ben thans als eerste het besluit getrokken 
uit de studies van de deskundigen. Een be
perkte, flink gespecialiseerde legergroep 
van beiroepsmilitairen is in de moderne 
strategie veel meer waard dan het tradi
tioneel leger. Dus eist de Volksunie de af
schaffing van de verplichte legerdienst, 
waarvan de lasten trouwens weer voor meer 
dan twee derden op onze Vlaamse gezinnen 
neerkomen. En als Van Acker onze jon
gens toch nog 12 maanden onder de wa
pens houdt, dat hij ze dan fatsoenlijk be
taalt. 

Voor ons ligt de oplossing in een klein 
beroepsleger en in een aangepaste mili
taire bijdrage van ons land. Wij wiUen 
jaarlijks op het leger 10 miljard sparen. 
Zo kunnen we niet alleen de drukkende fis-
kaliteit verminderen maar ook nog een 
degelijke landbouwpolitiek voeren en werk
loosheid en mobihteit in Vlaanderen op
lossen door een geleidelijke industrialisa-
tiepolitiek. Waren wij maar baas in Vlaan
deren. Het zou vlug ten goede veranderen. 
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40 JAAR VLAAMS NATIONALISME 
S T I J G E N D W A N T R O U W E N 

De politiek van Duitsland kwam on
dertussen steeds meer aangroeien tot een 
jaktor van sterke spanning. Duitsland 
voerde niet alleen een ideologische strijd, 
maar streejde ook naar de hegemonie 
in Europa, in de lijn die hei sinds Bis
marck volgde. 

Het wantrouwen tegenover Duitsland 
dagtekende in Vlaams nationale kringen 
sinds de eerste wereldoorlog toen, niet
tegenstaande alle belojten aan de aktivis-
ten gedaan, de bedoelingen van Duits
land ten overstaan van de l'laamse zelj-
standigheid weinig zuiver waren geble
ken. Het Vlaams nationalisme had dat 
wantrouwen geërjd. Het bleek nog on
verbloemd toen op de vierde landdag van 
het V.N.V. in 1938 de leuze klonk : 
(( Onverjranst — onverduisi — de A e-
derlanden ! ». 

De bedoelingen van Duitsland tegen
over de Nederlanden werden divers be
oordeeld. Dit vindt zijn oorsproiig hierin 
dat het Duitse Rijk wel andere zorgen 
had en het vraagstuk open liet. Ook 
doordat in het nationaal socialistisch 
Duitsland verscheiden g>oepen tegen 
mekaar opwogen : de eigenlijke nationa
listische en slechts gematigd nationaal 
socialistische richting schijnt de Neder
landen eerder een lot van satellietstaten 
te hebben toegedacht. De ekstremisti-
sche richting die zich steeds meer in de 
SS ging ontplooien, stond een veel ge
vaarlijker « integratie » in een Groot 
(Romaans Rijk voor die, hoe men hét 
ook draait, praktisch op anneksatie en 
verduitsing neerkwam. Cinisch n'as 
daarbi] de Duitse politiek. De ganse oor-
los. laitg '^'^rd de politieke status van 
llaanderen in het onzekere gehouden. 

In zijn laatste rede verklaarde Staj de 
Clercq nog dat het ]'.N.V. geen knech-
lenpolitiek voerde. Diep ontgoocheld 
ovetwoog hij ernstig de nvogelijkheid de 
tot dan toe gevoerde aktivistische poli
tiek stop te zetten. Een zeer dubbelzin
nige rol schijnen bepaalde personen ge-
sp:eld te hebben die hier tegen ingingen. 
Ook schijnen bepaalde instanties niet ge
wenst te hebben dat het V.N.V. het ak-
livisme zou stop zetten. In de diepe oor-
iogsverwarring waren de toestanden zo 
gegroeid dat de aktivistische politiek en 
het Duitse Militair Bestuur in België 
mekaar bepaalden : het Militair Bestuur 
dat tot de meer lauwe Nationaal socia
listische jraktie behoorde, was voor het 
I''..V.1''. een dam tegen de anneksionnis-
li.schc b.S. Omgekeerd zag het Militair 
'icstuur bepaalde toestanden in Belgil 
als een steun tegen diezeljde S.S. maar 
ook het Belgisch administratief apparaat, 
onder leiding van de sekretarissen gene
raal, had zich tamelijk goed kunnen hand
haven in het bezette land. Zelfs zag een 
belangrijk deel van de V.N.V.-leiding 

Het bestaansrecht der kleine volkeren 
werd slechts erkend, in zoverre zij zelf 
hun zelfstandigheid zouden nverdienen», 
door mee te werken aan Duitse over-
li'inning. 

Sinds het begin had Duitsland, zonder 
het natuurlijk ruchtbaar te maken, zich 
volledig tegen de grootnederlands e ge
dachte gekant. Hei wenste, in zijn im
perialistische kijk op Europa, geen groot 
nederlanse staat aan zijn westelijke grens, 
omdat deze zich tenslotte uit nationale 
beweegredenen tegen hem zou kereyi. 

In de zomer 1940 was in Vlaams na
tionale kringen de stemming tegenover 
Duitsland achterdochtig. Op einde 1940 
reageerde het V.N.W heftig tegen de 
Algemene SS Vlaanderen, die een eks-
ponent van de Duitse politiek in Vlaan
deren waren. Het lidmaatschap ervan 
werd aan V.N.V.-ers verboden. 

In begin 1941 verbood de bezettende 
overheid uitdrukkelijk aan het V.N.V. 
nog kampanje te maken voor de grootne-
derlandse gedachte of voor de terug
winning van Frans Vlaanderen. Ti'^d-
schrifien mei Dietse strekking werden 
geweerd. De spanning tussen het 
l'.N.V. en de Duitse overheden 
groeide. In zijn rede van 10 september 
1941 onderstreepte Staf de Clercq de 
vaste wil van het behoud van de Neder
landse taal en kuituur en de belijdenis van 
het Nederlandse wezen der Vlamingen 
en verzet bij zich tegen iedere denatio-
nalizerings- of anneksatiepolitiek. Gezien 
de oorlogstoestanden kon de Vlaams na
tionale weerstand tegen de Duitse poli
tiek vooralsnog weinig ruchtbaarheid 
krijgen buiten de leidende kringen, maar 
hij zou snel uitgroeien tot ruime lagen 
van het V.N.V. 

in het Belgisch feit een steun tegen Duit
se anneksatie. Deze toestanden brachten 
mee dat het stopzetten van het aktivisme 
in een kettingreaktie de val van het 
Militair Bestuur in België zou betekend 
Itebben, met als gevolg de invoering van 
een veel gevaarlijker S.S.-bestuur en 

een vergaand oprollen van de Belgische 
besturen. Sommigen zagen dan ook lie
ver dat het aktivisme niet stopgezet 
werd. 

Bij de dood van Staf de Clercq was 
het wantrouwen zo groot en vreesde men 
zozeer dat de Duitse overheden een be
noeming zouden doordrijven die hun po
litiek zou volgen, dat men in allerijl, bui
ten kennis der bezettende macht. Dr. 
Elias tot leider van het V.N.V. benoem
de. 

De spanningen waren rijp geworden 
voor een ontlading. 

H E T \ L A A M b N A T I O N A A L 
P A S S I V I S M E 

Naast de aktivisme hadden zich van 
begin af aan niet konformistische strekéza 
kingen ontwikkeld. Ook zij waren inge
geven door de zorg het Vlaams belang 
te verdedigen, maar zij zaegn de bestaan
de oorlogstoestanden en de toekomst-

perpektieven anders in. 

De verhoudingen tijdens de oorlog lie
ten hen niet altijd toe zeer duidelijk uit 
te komen. De bezettende overheid zorg
de er voor dat aüe wanklanken geweerd 
werden. Noch in schrift noch in pers 
konden -ze zich uiten. ledere groepvor
ming, het enige middel om een aktieve 
rol te spelen was uitgesloten. In deze 
voorwaarden ynoest het Vlaams nationaal 
passivisme zich tijdens de oorlog ont
wikkelen als een reële, maar weinig aan
eengesloten richting die zich slechts in 
kleine kring, zelden in ruimer opzet kon 
doen gelden. 

In de leidende Vlaams nationale krin
gen waren velen voorstander gebleven 
van (< geen tweede aktivisme ». Zij oe
fenden in den begine een nog relatief gro
te invloed uit en oordeelden dat alleen 
een aktieve of passieve aanwezigheids-
politiek waarborgen kon inhouden voor 
Vlaanderen dan België het ooit was ge
weest. Toen einde 1940 de verhouding 
zeer moeilijk begonnen te worden voor 
het Vlaams nationalisme en hei aktivis

me werd ingezet, ging hun in
vloed teniet. Zij bleven toen mees-
lal afzijdig siaan. Het inzicht op huu 
luiste geesteshouding op dat ogenblik is 
moeilijk bij gebrek aan gegevens. Wel 
schijnt het dat, .zonder het gevaar van
wege de rad'kalc nationaal socialistische 
groepen over hot hoofd te zien, zij toch 
oordeelden dat een openlijke aktivistische 
politiek hei grootste gevaar voor de toe 
komst opleverde, vooral dan wanneer zij 
op geen stevige waarborgen berustte. 
Zij achtten het Vlaams nationali<sme dat op 
traditie en diepgang kon steunen, sterk 
genoeg om niet volledig overspoeld te 
worden en om zich op enigszins onafhan
kelijke stellingen ie handhaven, zoals de 
Belgische staatsinstellingen, bouwend op 
een gevestigde macht, het tijdens de oor
log zouden doen. Maar dan moest een 
uiterst moeilijke diplomatie gevoerd wor
den en moest een deel der Vlaams natio
nale krachten opgeofferd worden. Zelfs 
werd het idee geopperd dat het Vlaams 
nationalisme ook in het andere kamp 
moest vertegenwoordigd worden. 

Toen de Duits-Russische oorlog de 
houdingen verscherpte, trokken een aan
tal Vlaams nationalisten die aanvankelijk 
het aktivisme gevolgd waren omwille van 
hun Vlaamse overtuiging, zich ontmoe
digd terug. 

De Vlaams Nationale intelligentsia 
stond in grote mate terughoudend of af
zijdig. Het zou haar dikwijls verweten 
worden. Ook in die studentenkringen die 
vroeger de' ]'laams nationale gedachte 
toegedaan waren, was een scheiding waar 
te nemen. Groepen die vroeger op de 
peiiferi^ van het Vlaams nationalisme 
liadden gestaan — vooral in katolieke 
kringen — vielen het eerst weg. Ook in 
de \laams nationale jeugdorganizaties 
heerste weerstand tegen bepaalde aspek-
ien van de gevoerde politiek. Spannin
gen heersten er sinds 1941 • zij zouden in 
juni 1942 tot de '^putsch van Vilvoorde» 
waar het tot een openlijke stellingname 
kwam. 

In de ]'laams nationale kiezersmassa 
zelf was een aanzienlijk deel hei akti
visme niet gevolgd. Toen vanaf einde 
1940 de openbare mening zich steeds 
meer tegen Duitsland begon te keren, 
koos zij deze zijde. In vele gevallen was 
het Vlaams nationalisme er te kort vóór 
de oorlog of er nog niet diep genoeg 
doorgedrongen opdat zij in deze verwar
de tijden een onafhankelijk Vlaams natio
naal standpunt zou innemen in haar verzet 
tegen Duitsland. Zonder hun Vlaams na
tionaal gevoel te verloochenen — de na-
oorlog zou bewijzen dat er slechts de 
domper werd op gezet — kwamen zij in 
éénzelfde kamp te staan naast hen die de 

strijd voerden onder Belgisch-unitaire 
vlag. De C.V.P. zou na de oorlog haar 
slag slaan in deze kringen. 

Welke redenen het passivisme dre
ven, blijkt uit verschillende artikels van 
de V.N.V.-bladen. Een ervan zegt : 
.. Wij geloven dat er buiten onze rangen 
heel wat achtenswaardige vollksgenoten 
zijn, ook onder begenen die scherp, zelfs 
onder degenen die zeer scherp tegen ons 
siaan Wij kennen er onder hen meer 
dan enkelen, die het daarbij zeer eerlijk 
menen, die in hun Duitsvijandige en dan 
ook V.N.V.-vijandige houding gedre
ven worden... door eerlijke verontwaar-
d'ging tegen wat in hun ogen machtsmis
bruiken rechtsverkrachting van de ster
ke iegemver de zwakke, van de grote 
tegenover de kleine is. Onder diegenen. . 
behoren len slotte zij die van gevoelen 
zijn dat zolang de bezetting duurt, voor 
een nicime samenleving niet doelmatig 
kan geijverd worden omdat er onvoldoen

de beweginosvtijheid beslaat. Velen van 
hen vjege.i trouwens daaraan toe dal 
Duitsland's bedoelingen ten onzen op
zichte zeer dubbelzinnig zijn en dat hel 
ve) trouwen waarvan wij blijk geven, niet 
liclemaal verantwoord is, b.v. niet op het 
stuk van Duitsland's houding ten opzich
te van het gaaf houden onzer volksper-
soonlijkheid, len opzichte van de gods
dienst enz... I) 

Een ander artikel schrijft : «...Docli 
onder deze Vlaamse aiteniislen zijn er 
ook eerlijke mannen die zich afvragen : 
( Wat dan mei ons volk, indien het zijn 

lot aav dat van de overwonneling gebon
den heeft ! » 

De beweeggredenen er van zijn duide-
ijk : vrees voor het avontuur van een 
samengaan met Duitsland — katolieke 
overtuiging en weerstand tegen de na
tionaal socialistische levensvisie — weer
stand tegenover de Duitse ingreep in 
llaanderen. 

Op hoger politiek plan wordt aan het 
\'.N.\'. .zijn <• politieke stuurloosheid » 
verweten. Een Vlaams nationaal parle
mentair drukt als volgt z ju mening uit : 
M Hei is al te gemakkelijk de talrijke Vla
mingen — daaronder nationalisten van 
het eerste uur... — die geen genoegen 
kunnen nemen met de koers die thans ge
volgd wordt, o.a. omdat zij er voor 
\'laanderen geen waarborgen in zien, 
voor <i attentisten » enz. ie schelden•• 
Wat attentisme betreft, een bewust, 
vastberaden attentisme is, in de toestand 
ivaarin ons volk verkeert, geboden... 

De ontmoediging en het bewustzijn 
va:i machteloosheid dreef velen tot afzij
digheid. De anderen konden het in die 
tijd van brutale macht niet tot groepvor
ming brengen. Dezelfde faktoren zouden 
inhet anti-Vlaams klimaat van de naoor-
log nog gedurende lange jaren het Vlaams 
nationaal herleven remmen. Als enig mo
gelijke uiting zal dan het Vlaams natio
naal passivisme zich steeds meer keren 
legen de bedreiging van Duitsland voor 
de nationale gaafheid van Vlaanderen. 
Hei zal daarin het aktivisme ontmoeten. 

Naar Antwerpen 
op zondag 14 Juli 
te 10u30 

onze grote 
vergadering 

gevolgd door 
betoging 

te 14u30 
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Ï 4 K ACKER ''TOTENTREKKER'' ONS BRIEFJE AAN MIJNHEER PASTOOR 
Volgend strooibriefje werd door onze 

flinke propagandaploeg van Gent in hun 
arrondissement verspreid. 

KOiVIEDIE TE KORTRIJK. 

Aan het Leiemonument te Kortrijk heeft 
Achiel van Acker een welverdiende verne
dering opgelopen : in aanwezigheid van de 
zoon van Koning Leopold III jouwde het 
volk van Vlaanderen, de eerste minister 
uit. Het is een feit, Vlaanderen vergeet de 
nederlaag van 1950 niet. 

In 1950 wilde 72 f> van Vlaanderen de 
Koning terug. Maar de C.V.P., die onze 
stem ronselde, verraadde de Koning én de 
kiezers. Toen reeds was die zgn. Christe
lijke Volkspartij te dom en te laf om de 
eer van de Koning metterdaad te verdedi
gen. Het was de eerste nederlaag. De be
lachelijke oppositie tegen de publikatle 
van de vervalste talentelling, tegen de Col-
lard-wetgeving (die nooit zou toegepast 
worden !) en tegen de mijnramp te Marci-
nelle waren de volgende onvermijdelijke 
nederlagen. 

In 1950 marcheerde Spaak, aan het 
hoofd van het rode gespuis, naar het kas
teel te Laken, gooide met kasseien en dwong 
met ondemokratische middelen de troon
afstand af van Koning Leopold. En in 

. 1957 tracht Van Acker in het gevlij te ko
men van diezelfde Koning. Misselijke ko
medianten ! 

Kamiel Huysmans schreef in 1950, in de 
socialistische pers, het meest krapuleuze 
proza tegen de Koning en zijn familie. Ook 
Van Acker gooide met slijk. En zeven jaar 
later durft die gewetenloze paljas lof spre
ken over degene die hij de ezelstamp gaf. 
Heeft die vent nog 1 gram eergevoel ? 

Vlaanderen spuwt soortgelijke farizeeërs 
uit. Vlaanderen vergeet ook de laksheid 
niet van de toenmalige C.V.P.-regering die 
in haar broek deed voor het straatschuim 
van Brussel en Wallonië. Van Cauwelaert. 
De Schrijver & Co speelden bovendien ko
medie want zij waren tégen de Koning.. 

Wij waren bereid ervoor te vechten. De 
incidenten te Kortrijk — zeven jaar la
ter — bewijzen dat wij, Vlamingen, ook 
kunnen én durven. Maar Vlaanderen mist 
politieke leiders die de moed hebben In 
Kamer en Senaat stout te spreken, en des
gevallend met de vuist op tafel te klop
pen. Helaas. . 

Met de bestaande kleurpartijen is niets 
meer aan te vangen : de verbasterde socia
listen, de ruggegraatloze C.V.P.-mossels en 
de zuigelingen van de liberale kindertuin 
verpesten het politiek leven. Er is maar 
één middel : gij stemt ze buiten ! Geef uw 
stem aan de jonge, dynamische, Vlaams-
nationale partij DE VOLKSUNIE. 

ARBEIDERS, BEDIENDEN, 

Weet gij dat een Waal die hetzelfde werk 
doet als gij. méér verdient? Waarom? Om
dat hij Waal is en omdat de Waalse vak
bondleiders en volksvertegenwoordigers 
haar op de tanden hebben en met zich niet 
laten sollen. De sindikaten hebben geen 
tijd om uw belangen te verdedigen : zij 
bouwen (met uw lidmaatschapsgeld) par
tijlokalen, vakantiehuizen en weelderige 
buildings. 

Denkt gij nog wel eens aan uw 292 ka
meraden van MARCINELLE die vermoord 
werden in die Waalse grafkelder ? Durft 
gij volhouden dat er nog socialisten zijn 
gelijk (vader) Anseele ? Is u er wel van 
overtuigd dat het A.C.V. de boodschap van 
Rerum-Novarum onvervalst uitdraagt ? 

LANDBOUWERS, 
Gij behoort tot de slechts betaalde 

groep van de maatschappij. Zondag en 
weekdag slaaft en wroet gij in uw stallen 
en op uw land. Betaald verlof, vakantie 
geld, achturendag of vijfdagenweek kent 
gij niet. Waarom krijgt gij minder kinder
bijslag dan uw kameraden-ambtenaren of 
arbeiders, niettegenstaande gij meer kin
deren hebt en meer en harder werkt, voor 
een kleiner loon ? Waarom verdient gij 
nog geen F 15,— per uur. terwijl een on
geschoolde metserdiener F 22,10 krijgt ? 

Omdat de Boerenbond een slapersbond is 
en de C.V.P. een partij is die veel beender
meel nodig heeft om ruggegraat te krij
gen. 

Zult gij u bij de volgende verkiezing 
nog eens laten lijmen door deze politieke 
ossen ? Maar dan zuUen uw zoons en doch-
lers geen toekomst meer hebben in de boe 
renstand. 

MIDDENSTANDERS, 

Gij hebt nu een ministerie met een aarts-
luiaard als minister. Hebt gij nu nog niet 
begrepen dat noch de C.V.P. noch de libe
rale gapers zich voor u interesseren ? Wilt 
gij nog 500 grootwarenhuizen bij op uw 
middenstandslever ? Stemt dan nóg eens 
voor de kleurpartijen. Zij zullen er dan 
voor zorgen dat de bazars in uw .schoot val
len als de vruchten van uw politieke blind
heid. 

De C.V.P. zal u Welvaartwinkels bezor
gen maar geen welvaart. De B.S.P. nijpt 
u de keel dicht met haar Coöperatieven. 
De Staat wil de middenstandsklasse een
voudigweg een langzame dood laten ster
ven. Verhaast dus uw dood door uw stem 
uit te brengen op de B.S.P., de C.V.P. of 
het liberaal meeloperke. 
MOBIELEN, 

Gij zijt het die dagelijks honderden kilo
meter van huis weg moet met bus of trein. 
Wees ervan overtuigd dat het A.B.V.V. en 
het A.C.V. machteloos staan tegen de mens
onterende toestanden waarin gij uw brood 
moet verdienen. Gij wordt moreel en li
chamelijk kapot gemaakt. Noch MAJOR 
noch COOL durven ZELFBESTUUR eisen. 
ZELFBESTUUR betekent : fabrieken en 
werk voor Vlamingen in Vlaanderen. De 
kapitalisten steken hun geld in uitgemer
gelde Waalse mijnen (Marcinelle !) . In 
Limburg wachten miljarden ton steenko
len op exploitatie 

Niemand denkt aan u terwijl gij ploe
tert in Wallonië, Brussel en Frankrijk. 

VLAAMS-NATIONALISTEN, 
Duizenden onder U zijn getroffen door de 

« negerjustitie» van 1944. De partij die 
zich kristelijk durft noemen en 4 jaar lang 
alleen de lakens kon uitdelen, miste de 
moed om AMNESTIE te verlenen. Van de 
sociallstische-liberale huichelaars hebt gij 
evenmin iets te verwachten. 

Denk terug aan de tijd dat 17 nationa 
listen in de Kamer het échte Vlaanderen 
vertegenwoordigden. Die tijd komt terug, 
maar dan moet gij alle bangheid en on
verschilligheid van u afwerpen en met al 
uw krachten DE VOLKSUNIE steunen. 

Zolang een sabelsleper zoals generaal 
van Strijdonck de Surkel in Vlaanderen 
Frans durft spreken, is er een VOLKSUNIE 
broodnodig. 

De VOLKSUNIE eist AMNESTIE en 
ZELFBESTUUR. Vergeet niet dat duizen
den jongeren nü dezelfde strijd leveren, 
zoals gij vóór de oorlog. Help hun door uw 
raad. Strijdt opnieuw op het Vlaams-na-
tionale front. Vlaanderen rekent op u. 
DE VOLKSUNIE, de Vlaams-nationale par
tij, eist o.m. : 

— een ONDERZOEKSKOMMISSIE die het 
doen en laten van de Londense regering 
moet bestuderen, met ondubbelzinnige 
verduidelijkingen over Spaak's gesja-
cher met het uranium van Kongo; 

— AMNESTIE voor politieke delikwenten. 
ELIAS moet vrij ! Minister Eddy An
seele die tijdens de oorlog schepen was 
in Gent zou wel eens aan zijn oud-bur-
gemeester Elias mogen denken.. 

VAN WINTERSHOVEN 

— volledige schoolgelijkheid zoals in Ne
derland (dat durft de C.V.P. niet eens 
vragen ! ) ; 

— fabrieken, dus werk en brood voor 
Vlamingen in Vlaanderen; 

ZELFBESTUUR, de enige oplossing voor 
alle Vlaamse problemen; 

— onmiddellijke vermindering van de le
gerdienst, in afwachting van het af
schaffen van het leger; en nooit vrou
wen in het leger; 

— een gezonde middenstandspolitiek en 
een helpende landbouwpolitiek; 

DE BEZEM IN DE KLEURPARTIJEN 

DIE U SINDS 1944 TELEURSTELLEN ! 

WEG MET FERNANDEL VAN ACKER 

EN ZERO LEFEVRE 

STExMT GIJ VOOR DE VOLKSUNIE, 

DAN STEMT GIJ VLAAMS ! 

Zodus, mijnheer pastoor, houdt U zich 
bezig kiezers van de Volksunie te overtui
gen om voor de C.V.P. te kiezen volgende 
keer. Welnu wij vinden dat spijtig omdat 
U ons verplicht ons te verdedigen en dus 
de schijn aan te nemen van U aan te val
len. Graag doen we dat niet, omdat vele 
gewone mensen, die zich met politiek niet 
bezig houden, zullen zeggen : « De Volks
unie zijn slechte Katolieken want ze val
len een pastoor aan. » Dat hadt U ons niet 
mogen aandoen omdat we Katoliek zijn en 
dit willen blijven. Meer zelfs. Het kan ons 
niets maken dat U persoonlijk C.V.P.-er 
bent. Dat is Uw goed recht. Heel wat pas
toors en nog veel meer pateis zijn voor de 
Volksunie gelijk een zeer groot aantal in-
tellektuëlen nu eenmaal in Vlaanderen al
tijd Vlaams-nationalist was, is en blijven 
zal omdat zij al thans inzien dat slechts een 
Vlaams-nationale partij in ons land de 
Vlaamse belangen werkelijk verdedigt. 

Wij eerbiedigen dus Uw overtuiging als 
C.V.P.-er. Al is Uw inzicht in de politiek 
verkeerd, toch vinden we U simpatiek als 
mens en dragen we U als priester de pas
sende achting toe. 

Wij zouden zelfs kunnen veidragen dat 
U Uw overtuiging verdedigt. Maar daar 
ligt het gevaar. Er is de wijze waarop U 
het doet. Zo U tegen Uw parochianen 
zoudt zeggen : .. Kijk, ik vind de C.V.P. 
beter dan de Volksunie om die en die rede, 
maar op de Volksunie als christelijke par
tij valt er niets te zeggen en het is niet 
verkeerd daai-voor te kiezen » dan zouden 
wij zeggen : «Goed, mijnheer pastoor. U 
kent het gevaar dat de gewone parochiaan 
in zijn geest politiek en godsdienst ver
wart en U zegt hem dat hij niet verplicht 
IS naar U te luisteren gelijk hij dat wel 
moet doen op het gebied van godsdienst en 
van goede zeden ». 

Een andere manier van propaganda voe
ren, gebruik makend van het priesterlijk 
gezag grieft ons en doet ons pijn omdat we 
weten dat het christelijk pluralisme of 
verscheidenheid op het gebied van de poli
tiek niet alleen teoretisch geoorloofd is 
maar ook een levende werkelijkheid ge
weest is en nog is in praktisch alle landen 
Waar het Katolicisme bestaat. 

Rome. mijnheer pastoor is altijd zeer 
voorzichtig gew?est in politieke zaken en 
onze onderscheidene Pausen hebben steeds 
de priesters dringend aangeraden op poli
tiek gebied niet kwetsend op te treden te
gen geloofsgenoten, die tot een andere par
tij behoorden, en dan zeker wanneer die 
partij ook christelijk is. 

Wij zijn zo vrij hierbij de heldere uit
spraken van onze Pausen af te drukken 
omdat iedereen kan zien dat wij op dit 
punt gelijk hebben. 

PRIESTERS EN POLITIEK 
ZO SPRAKEN DE PAUSEN ; 

PIUS X : 
« Boven de andere mensen verhe

ven om de zending te vervullen, die 
hij van God ontving, moet de pries
ter zich ook boven alle menselijke 
belangen houden, boven aUe konflik-
ten, alle standen van de maatschap
pij . . . Met zo te handelen stelt hij 
zich aan geen enkele oppositie bloot, 
hij komt niet voor als een partijman, 
die de enen steunt en de anderen te
genwerkt. » (Encycliek «Il fermo 
proposito »). 
BENEDIKTUS XV : 

« De Kerk kan natuurlijk niet af
hangen van groepen, noch in dienst 
staan van politieke partijen » (Brief 
Celeberrima. 18 december 1919) 
PIUS XI : 

« Zeer zeker kan men de bisschop
pen en pastoors het recht niet ont
zeggen, als private burgers, hun per
soonlijke opinies en politieke voor
keur te hebben, als ze maar niet af
wijken van een rechtgeaard geweten 
en de belangen van de godsdienst. 
Het is niet minder klaar dat ze als 
bisschoppen en pastoors volstrekt 
buit«n en boven de partijstrijd moe
ten blijven, boven elke zuiver poli
tieke kamp.» (Brief aan de bischop 
pen van Italië. 2 oktober 1922.) 
LEO XIII : 

« De Kerk willen inlijven in een 
partij , en er een medewerkster van 
willen maken om gemakkelijker zijn 
tegenstrevers te kunnen overwinnen 
is op zeer onkiese wijze misbruik ma
ken van de godsdienst.» (EncycHek 
Sapentiae Christianiae). 

U zegt dus dat onze partij schade be
rokkent aan het Christendom in ons land. 
U vindt dat er maar één Katolieke partij 
mag zijn. U verwerpt dus de Katolieke 
teorie die de vrijheid van inzicht van de 
Katolieken vooropzet in zuiver sociale en 
ekonomische vraagstukken ? Want dat is 
toch zo ! Wij moeten ons dus neerleggen 
bij de C.V.P.-politiek die de belangen van 
onze landbouwers — de grootste verdruk
ten in onze huidige samenleving — en van 
onze middenstanders verwaarloost ? Wij 
mogen dus volgens U geen christelijke pa r 
tij steunen die opkomt voor amnestie, hoe
wel onze huidige Paus reeds in 1949 amnes
tie eiste, wat de C.V.P. niet belet er tegen 
te zijn ? Wij mogen geen indu-strie eisen 
in Limburg omdat de Waalse en Brusselse 
bazen in de C.V.P. daartegen zijn ? Wat 
gaan we doen met onze groeiende Limburg
se bevolking ? Ze naar Luik sturen ? Ka-
tólieker zullen ze daar toch niet worden ? 

U zegt dat wij, Vlaams-nationalisten de 
linksen bevoordelen. Vergeet U dan, mijn
heer pastoor, dat voor de oorlog toen de 
nationalisten in Limburg opkwamen, onder 
meer in Uw streek met Mr. Romsée en Dr. 
Lindekens dat de liberalen hun zetel aan 
hen verloren en de socialisten er nooit een 
kregen ? En wat hebben we gezien ? Pas 
waren de Vlaams-nationalisten na de oor
log weg of de linksen veroverden zetels. 
Ze kregen er thans al drie voor de Kamer 
en een voor de Senaat. De C.V.P. kan dus 
niet wat de nationalisten wel konden, de 
linksen tegenhouden ? En alsof dat nog 
niet genoeg was verkochten drie provincie
raadsleden van Uw partij hen nog een pro
vinciale senator ' De stemmen van 40.000 
Katolieke kiezers verkochten zij dus om 
de socialist Knops te verkiezen. Dit zijn 
ongeveer 3 maal zoveel stemmen als de 
Volksunie haalde in Limburg !!! Meent U 
niet, mijnheer pastoor, dat dit de linksen 
bevoordelen is ? Doen de Volksunieverko-
zenen zo iets ? Waarom wordt er in alle 
talen over dit schandaal gezwegen ? Heeft 
men al onderzocht wie die drie verraders 
zijn ? Werden ze al buiten de C.V.P. ge
zet ? Neen, die heren zijn niet vies geval
len. De honderdvijftig duizend frank, prijs 
van het verraad naar gefluisterd wordt, 
zit goed en wel in hun zak. En zij blijven 
bij de C.V.P. !! Voordelig is dat wel ! 

Wordr nu lid 
van de Volksunie 

Na de vorige oorlog duurde het drie ver
kiezingen eer de nationalisten in Limburg 
zetels veroverden. In 1921 werd 3 % van 
de stemmen gehaald, in 1925 6 «Tr en in 
1929 was de zetel er. In 1949 behaalde de 
Vlaamse partij 3.650 stemmen of 3 %, in 
1954 waren dit er reeds 9.150 otf 7.17 %. Zo 
veel moet er niet meer bijkomen. De winst 
van '49 tot '54 beliep 5.500 stommen. Er 
moeten er maar 4.800 meer bijkomen om 
een zetel te winnen. De C.V.P. daarente
gen moet er-meer dan 17.000 bij winnen om 
die zetel te veroveren. Wij menen dat de 
Volksunie dus vlugger die zetel zal halen 
als de C.V.P. en dat een stem op de Volks
unie minder verloren is dan een op de 
C.V.P.-lijst. 

Des te meer, daar het voor de C.V.P. toch 
hetzelfde is hoeveel zetels ze heeft. Toen 
ze de meerderheid van de zetels had ver
loor ze punt één van haar program, de ko
ningskwestie. Nu ze in de oppositie zit met 
95 zetels heeft ze weer het nieuwe punt één 
van haa r program, het schoolvraagstuk, 
verloren. Als de C.V.P. toch altijd verliest, 
omdat ze niet vechten durft, waarom moet 
ze dan nog zetels hebben ? Als een paard 
versleten is moet men een jong paard in
spannen. De C.V.P. is een versleten paard. 
Hoe vlugger men het jonge paard, de Volks
unie, aanspant, hoe beter. Het zal dan vlug 
gedaan zijn met de overmoed van de link
sen, want wij hebben geen schrik voor hen, 
gelijk de C.V.P. dat wel heeft. 

Waarom het bouwvallig C.V.P.-huis nog 
willen herstellen ? Laat ons best een nieuw 
bouwen, een echt Vlaams huis. Het zal 
sterker zijn, langer meegaan en het leven 
zal er aangenamer zijn. Vindt U ook niet ? 

Maar we gaan ophouden anders gaat U 
misschien ook nog voor ons kiezen volgen
de maal. 

Het spreekt vanzelf dat U ons mag ant
woorden. We zullen het zelfs opnemen. Het 
mag zo lang zijn als deze brief. In af
wachting U te mogen lezen, groeten we U, 

Met ware achting, 
Wlm Jorissen, 
voorzitter Limburg Volksunie, 
Vlaams Nationale Parti j . 
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PRIESTER DAENS 
(vervolg van blz. 3) 

en de vele verwikkelingen die zich OJJ zijn 
weg voorgedaan hebben. Niettegenstaande 
zijn goede bedoelingen werden hem geen 
vernederingen en beproevingen gespaard. 
Ook wanneer hij zich wenste te verzoenen 
met zijn geestelijke overheid en zich neer
legde bij de voorwaarden die hem gesteld 
werden kwam hij bedrogen uit. Hem werd 
verbod opgelegd nog de H. Mis op te dra
gen, zelfs het dragen van het priester
kleed werd hem verboden. Hij heeft er zeer 
zwaar onder geleden, doch kon het niet 
over zijn har t krijgen de armen en de 
verdrukten, die hun vertrouwen in hem 
ge&teld hadden, in de steek te laten. Hij 
beriep zich op de Paus, hij verklaarde dat 
hij zich zou onderwerpen aan de uitspraak 
van de Paus. Doch Rome zweeg, tot in 
1905, toen er uit Rome een veroordeling 
kwam op grond van ongehoorzaamheid. 
De pogingen van priester Daens en zijn 
vrienden om een zelfstandige kristen-de-
mokratische partij op te bouwen zijn niet 
geslaagd. Anderzijds zijn de pogingen om 
in de schoot van de katolieke partij een 
demokratische stroming te verwekken in 
diezelfde periode evenzeer mislukt : de 
jonge kristen-demokraat Renkin en Carton 
de Wiart werden zeer vlug geassimileerd 
en pasten zich aan. 

Het wantrouwen van priester Daens te
genover hen en hun taktiek bleek gewet
tigd. 

Pas veel later, toen het te laat was, heeft 
onder druk van de socialistische partij en 
in gewijzigde tijdsomstandigheden de kris-
ten-demokratie zich ontwikkeld en stil
aan de macht veroverd in de katolieke 
parti j , die zij nu overwoekert, zonder even-
Nfrel bij machte te zijn de opgang van het 
socialisme tegen te houden, dat zij door 
haar opbodpolitiek veeleer aanmoedigt. 

Priester Daens is alles samengenomen 
een tragisdhe figuur geweest : innerlijk 
verscheurd, zwaar beproefd. Hij werd ge
dreven door een diep-kristelijk gevoel van 
naastenliefde en medelijden, door een on
stuimige drang naar recht en rechtvaar
digheid. Anderzijds was hij een diepge
lovig priester, die pijnlijk getroffen was 
door de maatregelen van zijn geestelijke 
overheid, die hem op dezelfde voet stelde 
als een misdadiger. Op het einde van zijn 
leven heeft hij zich nederig onderworpen 
aan de eisen en voorwaarden van zijn bis
schop en zich volledig in regel gesteld. 
Toch werd hij tot zelfs na zijn dood ver
volgd en vernederd : hij werd begraven 
zonder de priesterlijke eretekenen. 

Men heeft '."ie^ter Eaon? vergeleken 
met een Savonarola : hij was een gewel
dig redenaar, een volkstribuun. een man 
die door ?ijn woord het volk .von begees
teren en ! leeslepen. En hij h îoisd bij zijn 
volk, bij zijn Vlaamse volk. 

Aan deze man brengen wij een diepge
voelde hulde bij de vijftigste verjaardag 
van zijn dood. 

Z E T E L A A N P A S S I N C 
V E R W O R P E N ! 

GRONDWETTELIJK RECHT 

VAN DE VLA l̂lNGEiN 

iMET DE VOETEN GETREDEN 

Dt «VOLKSGAZET» EN 

Gerard Romsée 
(vervolg van blz. 1) 

(vervolg van blz. 1) 

Meer en meer dr ingt het tot de na
denkende mens docr dat de si tuatie 
waar in wij V l a m i n g e n verkeren uit
zichtloos is. Steeds weer zijn wij het 
kind van de rekennig , of nu de l inksen 
aan 't bewind zijn of de C .V.P . Voor 
de W a l e n is men bang , zij zijn de ver
wende kinderen die men n'.et mag ont
s t e m m e n ; de V l a m i n g e n zijn de lum
mels, de l a m m e goedzakken , die men 
niet moet ontzien. Nooit zou men er 
zelfs maa r in de vers te ver te d u r v e n aan 
denken de W a l e n te behande len zoals 
de V l a m i n g e n behandeld worden . Wij 
m.oeten daa rom niet k w a a d zijn op de 
Walen , wij moe ten ze bewonde ren en 
bsni jden. Wi j hebben alleen reden om 
kv/aaci te zijn op ons zelf, op onze na ïeve 
en geduldige V l a m i n g e n en vooral op 
ver tegenwoordigers van ons volk m het 
par lement . Zij zijn de grote schuldi
gen en n i emand anders . Maar ja, zij 
zijn de gevangenen , de knech ten in par
tijen waar in de toes tand al niet anders 
is dan in de uni ta i re Belgische Slaat . 

Er zal geen verander ing k o m e n zo
lang er geen beroer ing komt in het 
V laamse land, zolang hel V laamse ra-
dikali'sme zich niet onverschrokken 
manifesteert . Er is maa r één doeltref
fende v o r m van protes t en dat is een 
dozijn V l a a m s nat ional is ten naar het 
par lement s turen bij de volgende ver-

I kiezingen. 

Men mag er van verzekerd zijn dat 
een dergelijke waa r schuwing haai effekt 
niet zou missen en dat er wel te rug zou 
gesproken worden over toegevingen 
i om de ext remis ten de wind uit de ze.-

len te n e m e n )>, e n z . . . 

j a m m e r e n en weeklagen di 

Het is dat schandaal dat ons jongeren 
in opstand deed komen tegen de linkse en 
rechtse kleurpolitiekers, hoewel de mees
ten van ons in de oorlog buiten kollabora 
tie of verzet stonden 

Romsée aangesteld door de Duitsers ? 
DE «Volksgazet» weet wel beter. HIJ 
WERD AANGESTELD DOOR HET KOL
LEGE VAN SEKRETARISSEN GENERAAL, 
DAT BESTOND UIT LIBERALEN, SOCIA
LISTEN EN KATOLIEKEN ! En die sekre 
tarissen-generaal waren zelf aangesteld 
vóór de oorlog ! Zij waren toen blij dat 
iemand de verantwoordelijkheid op zich 
wilde nemen, wel wetend dat men gedu
rende de oorlog nooit goed kan doen. Het 
is misschien een fout geweest van Mr. 
Romsée van die taak op zich te nemen om
dat hij ondank als loon MOEST krijgesi. 
Misschien had hij het uiteraard ondank
baar volk beter laten ploeteren i.i .lijn el
lende. Hij zou in elk geval thans een be
ter lot kennen. Wij jongeren kunnen ech
ter niet anders, thans van op afstand ge 
zien, de moed en de hoedanigheden van de 
sekretaris-geiieraal bewonderen, die in 
de moeilijkste omstandigheden en wel we
tend dat hij geen dankbaarheid mocht 
verwachten, gedaan heeft wat hij meen
de zijn plicht te zijn. 

De geschiedenis begint thans haar oor
deel te vellen over de zo tragische en moei
lijke oorlogsperiode. Bij de jonge socialis
ten stellen we de zucht vast naar her
nieuwde studie en waardering voor een 
Hendrik de Man, de man die 20 jaar ge
vangenisstraf kreeg ! En geen « Volksga
zet » kan dit beletten ! 

t o [ 

EEN VUAMS SNtTIATBEF 
VAN mU JEZUitEH ? 

Uit betrouwbare bron vernemen we dat 
de Vlaamse Jezuïten een plan aan het uit
werken zijn om een tegenhanger van hun 
Inst i tuut voor Hoger Onder\<rijs te Namen 
in Vlaanderen te stichten. Zoals men weet 
kunnen de Waalse studenten hun eerste 
twee jaar universiteit doen te Namen 
waarna ze naar Leuven overgeheveld wor
den. 

Brugge of meer waarschijnlijk Antwer
pen nog zouden weerhouden worden om 
dit Insti tuut voor Nederlandstalig Hoger 
Onderwijs op te richten. Het opzet zou mee 
voorliggen Leuven enigszins te ontlasten 
voor de kandidaturen. 

We kunnen dergelijk plan slechts toe
juichen. We hadden dergelijk initiatief 
trouwens van onze Vlaamse Jezuïten reeds 
enige tijd verwacht. Vlaanderen zal er 
kultureel wel bij varen. 

niets. Moties s t e m m e n en ijdele bediei-
gingen ui ten evenmin . Wi j zullen ons 
daa raan niet bezondigen. Voor ons telt 
nog alleen de nuch te re poli t ieke daad : 
wij werken met hardnekkigheid aan de 
u-.tbouw van onze parti j en wij wensen 
geen woorden meer te verspil len. 

Wie met ons akkoord is roepen wij 
op tot de daadwerkel i jke inzet. W i e 
daar toe niet bereid is interesseert ons 
niet meer . Wij zijn het machte loze ge
weeklaag der f laminganten in en onder 
en boven de part i jen har t sgrondig beu . 
Resoluut en vastbesloten zullen wij on
ze weg gaan. 

Dat is ons an twoord op de verwer
ping van de ze te laanpass ing, de zoveel
ste triestige komedie opgevoerd in het 
Belgisch pa r lement ! 

Bij de kristelijke jongeren stellen we 
vast dat figuren als een Romsée, een Elias 
en een Daels van jaar tot jaar groeien tot 
voorbeelden en zinnebeelden van Vlaamse 
trouw, bekwaamheid en onverzettelijkheid. 
En het helpt de huidige machthebbers niet 
een Romsée de mond gesnoerd te houden 
omdat ze hem vrezen. En het helpt hen 
niet een oude geleerde Professor als een 
Frans Daels morgen in ballingschap te la
ten sterven in Zwitserland. En het helpt 
hen niet een hoogstaand man als Dr. Elias, 
die na een jaar in Duits gevangenschap 
te hebben verbleven, thans reeds meer dan 
twaalf jaar in Belgische gevangenschap te 
houden, omdat de man gedurende de oor
log reeds het kommunistisch gevaar zag. 
Terwijl Dr Elias thans nog in de gevange
nis zit, wordt zijn toenmalige bondgenoot, 
de Oostfrontgeneraal Speidel, met alle eer 
ontvangen te Brussel door de Belgische mi
nisters en wordt hij aan het hoofd geplaatst 
niet aUeen van de Duitse maar ook van de 
Belgische en Franse troepen !! Kan het 
belachelijker en dommer? Wanneer men 
de socialistische, liberale of C.V.P.-bonzen 
aanspreekt daarover in kleine kring getui
gen zij van hun achting tegenover deze 
figuren. Het is hun schuldig geweten dat 
.spreekt ! Zij vrezen echter het sukses van 
deze mannen wanneer ze opnieuw het po 
litiek toneel zouden betreden. Daarom en 
daarom alleen moeten ze verbannen, opge
sloten of de mond gesnoerd gehouden wor
den ! 

In lie streek van Romsée weet de gewone 
man U te vertellen dat « Gerard» 90 % 
van de stemmen zou krijgen in zijn dor
pen, zo hij terug op de lijst zou komen ! 
Kan het anders? Als zoon van een noch
tans niet Vlaamsgezind gezin werd hij 
Vlaams-nationalist toen hij aan de uni
versiteit studeerde. Toen hij in het grote 
konflikt met de rektorale overheid in 1923 
op de zelfstandigheid van het Studenten 
Verbond bleef staan werd hij zelfs van de 
universiteit verwijderd ! Hij speelde zijn 
studies dan maar klaar langs de midden-
jury. Op 25 jarige leeftijd verkozen in 1929 
zou hij zich uitsluitend ten dienste stellen 
van zijn « Limburgers ». En de Limburgers 
zijn dat nog niet vergeten ! Romsée bracht 
zijn partij samen met die andere grote 
Vlaamse figuren uit het Limburgse : de 
valksvertegenwoordigers Dr. Ballet, Croo-
nenbergs, Hermans en de senatoren Lysens 
en Dr. Lindekens om van de andere ver
dienstelijke werkers niet te spreken tot 
25 % van de stemmen. Toen de nationa
listen er waren kregen de linksen geen ze
tel — thans hebben ze er niet minder dan 
drie ! _ en werd geleidelijk de traditionele 
Katolieke partij door hen opgeslorpt. 

Nogal begrijpelijk dat zowel socialisten 
als liberalen en niet het minst de CV.P.-
ers iiem vrezen. 

Of het de socialisten zal baten ^Ir. Rom
sée te willen afbreken omdat hij in de ge
vangenis gezeten heeft ? De onlangs over
leden oud eerste minister van Italië de 
Gasperi heeft zich jarenlang moeten ver
stoppen om niet door Mussolini in de ge
vangenis gestopt te worden. De voor en
kele paren overleden leider van de Duitse 
socialisten Schumacher zat jarenlang in de 
Duitse gevangenissen. Waren Lenin en 
Stalin niet jarenlang verbannen ? Ver
bleef de huidige Ierse eerste-minister De 
Gasperi niet lange jaren in de gevangenis ? 
En de Indiase eerste-minister Nehroe ? Was 
aartsbisschop Makarios, de leider van de 
Cyprioten niet verbannen tot voor enkele 
weken ? En tientallen voorbeelden kun-
•i-n ws opnoemen. ZIJ WAREN ALLEN 
VERRADERS OF BANDIETEN VOOR HUN 
POLITIEKE TEGENSTANDERS. ACHTER
AF WERDEN ZIJ DE VOORMANNEN EN 
DE LEIDERS VAN DE STAAT ! 

Men kan ook wel eens 
aan Ken denken 

De regering, die thans na twee jaar 
.landringen eindelijk kapituleert inzake 
de twaalf maanden, mag ook wel eens 
denken aan de talrijke jonge manneo, die 
nog herhaaldelijk opgeroepen worden om 
kamp te doen. Ta l van hen hebben nog 
24 maanden geklopt, andere 21 maanden. 
He t zou maar logisch zijn dat dit onzin
nig spelletje thans ophoudt . Zij hebben 
al genoeg geleden onder de nodeloos op
gedreven dienstverplichtingen onder de 
C . V . P . homogenen en onder het links 
meno-elmoes opdat ze niet eindelijk met 
rust /ouden gelaten worden ! 

B« het aanvaarden van z.,n n ieu„^a„b t , ver. . .aMa^ S p a a . « u g . « n n , e„„ .eroep 

Het zal de socialisten en ook de liberalen 
en de C.V.P.-ers op lange afstand geen 
voordeel geweest zijn een aartsgemene en 
misdadig onrechtvaardige repressie uitge
werkt te hebben om politieke konkurren-
ten kwijt te geraken. UIT DE HARTEN 
VAN DE OUDEREN KAN MEN DE DANK
BARE HERINNERING AAN SCHONE, 
GOEDE EN POLITIEK BEKWAME MEN
SEN NIET VERWIJDEREN ! 

EN THANS TREDEN DE JONGEREN 
AAN. Zij hebben Romsée, Elias en anderen 
nooit gekend, vaak zelfs nooit gezien. Zij 
stonden niet bij hen gedurende de oorlog. 
Zij waren vaak te jong daarvoor. Maar zij 
hebben ingezien dat de woorden Vlaande
ren en het Vlaamse volk hol klinken en 
huichelachtig in de mond van de politie-
kers van de kleurpartijen. Zij hebben de 
periode sinds de oorlog '14 '18 bestudeerd 
en ZIJ HEBBEN INGEZIEN DAT WIE 
HET VOOR ONZE GEWONE VOLKSMENS 
OPNAM TEGEN DE UITZUIGERS VAN 
ONS VLAAMSE VOLK, WEG MOEST. 

De verwarring van de naoorlogse om
standigheden hielp de kleurpolitiekers 
daarbij. 

Thans leven we echter opnieuw in nor
male tijden en niemand kan de drang van 
de jongeren naar waarheid en rechtvaar
digheid nog beletten. De stroom zwelt aan 
en de dag nadert dat zij de misdadigers van 
de repressie minachtend weg zullen stem
men Misschien begrrijpen die heren YiA 
nog niet. Misschien hebben zij nog een 
Bormsverkiezing nodig waarin ons volk 
een verpletterend stemmenaantal zal uit
brengen op Vlaams-nationale lijsten. 
Welnu die dag nadert en misschien komt 
liii sneller dan de kleurpolitiekers nu al 
vrezen. WANT NIET ALLEEN DE OUDE 
KLEZERS VOOR HET RECHT VAN ONZE 
VLAAMSE VOLKSMENS KEREN TERUG 
MAAR EEN MASSA JONGEREN STAAT 
KLAAR OM OPNIEUW DE VLAAMSE 
VLAG HOOG OP TE STEKEN. EN MEEB 
DAN VROEGERE GENERATIES WETEN 
ZIJ DAT SLECHTS EEN ZAAK TELT : PO^ 
LITIEKE J»L4CHT. EN ZIJ WETEN OOK 
DAT ZIJ DIE POLITIEKE MACHT ZLJN 
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A N T W E R P E N 

VOLKS ITNIE JONGEREN 
ANTWERPEN 

Zaterdag 22 juni 1957 te 15 uur in. 
het sekretariaat, Karel Rogierstraat 
6, arrondissementele jongerenver-
gadering onder het voorzitterschap 
van Karel Dillen. Wij doen beroep 
op alle jongeren om na de sukses-
volle stichtingsvergadering thans ook 
aanwezig te zijn. Breng vrienden 
mee en maak flink propaganda. 

schud en ingeschakeld in de strifd voor ons Vlaams 
belang. 

STICHTINGSVERGADERING 
VOLKSUNIE-JONGEREN 

Op zaterdag 1 juni ging in ons sekreta
riaat de stichtingsvergadering door van 
Volksunie-Jongeren Antwerpen, onder het 
voorzitterschap van Bob Degel. 

Een verheugende, onverwachte opkomst 
bewees dat de jongeren hun taak begre
pen hadden en dat ze zich metterdaad 
willen inzetten voor onze strijd. 

In een korte inleiding verklaarde Mr. H. 
Wagemans doel en nut van Volksunie-
Jongeren. Hij verwees naar het voorbeeld 
van andere partijen, waar we zien dat uit 
jeugdbewegingen met SCHIJNBAAR a-po
litiek karakter, politieke en sindikale lei
ders naar voor komen. We denken hier 
speciaal aan onze «vrienden» J. De Schuy-
felaer en M. Van de Wiele (dag van het 
Vlaams verdriet) Wij dulden geen hui
chelarij ! We scheppen de mogelijkheid 
voor de jongeren zich in te zetten op het 
politieke plan. 

Volksunie heeft de wind in de zeilen, 
zo besloot spreker, we rekenen op de jon-
geien wier Inzet uiteindelijk onontbeer
lijk zal zijn voor de volledige ontplooiing 
van onze partij . 

De Heer Mattheyssens, provinciaal voor
zitter, zette vervolgens de doelstellingen 
en programmapunten van Volksunie uit
een. 

Een betrekkelijk kleine, doch JEUGDIG 
DINAMISCHE partij , zo betoogde hij, is 
in staat de zogenaamde kleurpartijen 
Vlaams te doen voelen. Enkel alleen als 
politieke partij raken we de zwakke plek 
waar de grote partijen gevoelig zijn. 

We betekenen dan immers elektorale 
konkurrentie ! 

Vlaams-bewuste jongeren, vervoeg onze 
rangen ! Vlaanderens vijanden vragen 
niet beter dan dat U zich onschadelijk 
maakc in bewegingen boven en buiten 
alle poUtiek ! 

Hierna drukte de bekende jeugdleider 
Karel Dillen, referaathouder op ons kon-
gres, er ten zeerste op dat het niet in de 
bedoeling ligt de zoveelste jeugdbeweging 
uit de grond te stampen. De jongeren wor
den als uitbouwers der partij beschouwd 
en als dusdanig in partijverband opgeno
men. 

Zaterdag 22 juni worden de definitieve 
fundamenten van Volksunie-Jongeren ge
legd, zo eindigde spreker, we doen beroep 
op alle plichtbewuste jongeren uit het Ant_ 
werpse om zo talrijk mogelijk deze be
langrijke vergadering bij te wonen. 

ANTWERPEN-KIEL 

In deze nog jonge afdeling heerst liet grootste 
optimisme. Na een moeilijk- begin, maar dank zij de 
volharding en de intense propaganda, is deze afde
ling stilaan aangegroeid. Nieuwe leden werden aan
geworven en het kader breidde zich uit. 

Op de bestuurvergadering van begin juni werden 
nieuwe elementen voorgesteld en opgenomen. 

ATia een gemeend welkomwoord van voorzitter 
D. DE VREE, gaf de flinke secretaris A. GEBREURS 
een stevig verslag over de werking. Nieuwe initia
tieven verden naar voren gebracht, en de resultaten 
--lillen dan wel zelf het initiatief bekend maken. 

Als gast van de avond gaf partijsecretaris BOB 
l^EGOL een overzicht van de werking in het arron
dissement en gouw en hing een beeld op van de 
steeds aangroeiende aktiviteit van de Volksunie in 
gans Vlaanderen. Hij belichtte tevens de bizonderste 
punten van het 15 punten programma. 

Het optimisme en de strijdvaardigheid doorzinderen 
geheel onze beweging. De « doorbraak )> is na het 
derde kongres gegaan tot in alle hoeken van het 
Vlaanderland. Thans is er volgens spreker niet meer 
Ie rusten, maar dag in dag uit, uur aan uur, zich 
geheel in Ie zetten en ons voor te bereiden op de 
verkiezingen die ons de overwinning moeten bren-
nen... en 't zal. 

Afdeling Kiel zal hier niet ten achter blijven. Da
delijk reeds wordt een propaganda-offensief ingezet 
"m het bijwonen van de Vlaams-Naiionale Volks-
^'ergadering in de « Majestic » en de optocht door
heen de sinjorenstad te verzekeren. 

Ook het Kiel heeft de wind in de zeilen en daarom 
'nonnen ,. DOORZETTEN .. 

A. V. S. 

STADSLEIDING IN FEESTSTEMMING 

Donderdag 6 juni hield de stadsleiding in het se
kretariaat haar 14-daagse bijeenkomst onder het voor
zitterschap van B. Ceuppcns. Volgende afdelingen 
waren aanwezig .• Centrum, Noord, Zuid, Kiel, 
Zurenborg. Stuyvenberg en een afgevaardigde van 
V.M.O. en V.U.V.A, Door de adjunkt-sekretaris 
Toon Van Soom werd verslag uitgebracht over de 
werking van de maand mei, wat werd goedgekeurd. 

Onmiddellijk hierop'werd het woord gevraagd 
door Bob Degol, ondervoorzitter, die het verheugde 
de voorzitter, in naam van de leiders en leden i>an 
de Volksunie Antwerpe^i, te mogen 'gelukwensen 
met zijn 72e verjaardag. Hij maakte van de gele
genheid gebruik om even te blijven stilstaan bij een 
kort overzicht van hetgeen de Vlaamse Beweging al 
zoveel jaren aan de jarige te danken heeft als oud-
strijder van de IJzer, zijn aktie in de eerste na-oor-
logse Vlaamse partijen om zich geheel te ivijden aan 
de Frontpartij, waarvan hij het vaandel nog altijd 
bewaart als een relikwie. In die periode was hij 
een trouwe volgeling van Dr Borms. 

Bij zijn onvergetelijke thuiskomst sprak Dr Borms 
de massa Vlamingen toe vanaf het balkon, in het 
huis van B. Ceupens, en nam hier gedurende ver-
schiUcr.de maanden zijn intrek. Op de triomftocfit 
van Dr Borms vergezelde onze voorzitter de gevier
de figuu- üoar heel Vlaanderen. Thans is hij nog 
•,teed.i beheerder van het Dr Borms-Fonds. 

Het was ook in die tijd dat de jarige in Merksem 
in het kader van het VI. .Nat. Verhond een ontzet
tende aktiviteit aan de dag legde. Hij richtte er 
o.m. een Vlaamse Harmonie, een zang- en toneel
groep op, een turnkring en meerdere groeperingen. 
Tot aan de tweede wereldoorlog was hij een waarde
volle schakel in de Vlacmse strijd. Wij mogen hem 
een ontembare leeuw noemen die weer een van de 
eersten was om zich tijdens de na-oorlogse verschrik
kingstijd in te zetten om ontelbaar veel getroffenen 
te helpen. Het verwondert ons dus niet dat hij bij 
de oprichting van de Vlaamse Concentratie een voor
aanstaande rol speelde en opkwam als kopman voor 
de Senaat te Turnhout. 

Spreker belichtte dan zifn gekende aktiviteit als 
voorzitter van de Pallieters met hun bewonderens
waardig sociaal hulpbetoon en de Dr Borms-herden-
kingen. 

Ook bij de Volksunie staat hij sinds de oprichting 
in de bres als voorzitter van Groot-Antwerpen. 

Verder uitweiden zou ons voeren tot een feest
rede van enkele uren en volgens spreker wordt dit 
de jarige voorbehouden voor zijn 75e geboortedag, 
l^eze hoge leeftijd werd onlangs reeds bereikt door 
een ander aanwezige, }ef Paredis, voorzitter van 
afdeling Zuid, die hiervoor hartelijk werd gelukge
wenst. 

Vervolgens werd de agenda afgewerkt met een 
verslag van de aktiviteit von de verschillende afde
lingen. 

De Stadsleiding besliste kort na de Vlaamse Na
tionale Volksvergadering een groot Volksunie-bal in 
te richten waarover nadere inlichtingen zullen ver
schijnen in het volgend nummer. 

Thans is heel de aktie gericht op de propaganda 
voor de vergadering van 14 juli en de optocht die 
nadien zal volgen. 

Dank zij grote inspanningen is de Stadsleiding-
Antwerpen erin geslaagd het blijde nieuws aan al 
de Vlaams-nationalisten te mogen bekend maken dat 
deze optoch zal geopend \vorden door een flinke 
V.aamse HARMONIE. Wat niet dierf gedroomd 
worden werd verwezenlijkt ! Wie zal nog twijfelen 
aan de triomf van onze optocht door Antwerpen .-

Na een kort dankwoord 'van de voorzitter voor de 
hulde die hem werd gebracht, werd deze vergadering 
in de beste stemming gesloten. 

A. V. S. 

GULDENSPORENHERDENKING 
ANTWERPEN-WEST 

Het Guldensporenkomitee Vlaams Hoofd kwam in 
vergadering bijeen om het feestprogramma van de 
Guldensporenviering 1957 te bespreken. 

De algemene leiding van het feestprogramma werd 
toevertrouwd aan Fonne Mannaerts. 

Voor de viering van zondag 7 juli 1957 konden 
wij de medewerking bekomen van de alomgekende 
vendeliersgroep « Boerke Naas •> van St-Niklaas die 
zo pas van een bijvalrijke rondreis in Zuid-AJrika 
terugkeerde en die telkenjare opnieuw de m-3ssa 
weet geestdriftig te stemmen op het Vlaams Natio
naal Zangfeest. Ook de gekende Vlaamse voordracht
kunstenaar fef Van Schoelandt en de immer graag 
teruggeziene Willem De Meyer hebben hun mede
werking toegezegd. Het geheel van dit programma 
:al worden opgeluisterd door een jeugdmuziekkapel 
zodat deze plechtigheid zal uitgroeien tot een grootse 
manifestatie. 

Op de vooravond wordt in de hovingen van zaal 
» Tijl » een Guldensporenbal ingericht dat zal opge
luisterd worden door het gunstig gekende dansorkest 
<• Serenata » en waarvoor eveneens de medewerking 
werd verzekerd van een Volksdansgroep. 

Het Guldensporenkomitee Vl<iams Hoofd rekent er 
op dat alle Vlamingen deze data zullen vrijhouden 
om zo talrijk mogelijk deze luisterrijke Guldenspo
renviering bij te wonen en mee te leven. 

ANTWERPEN-NOORD 
Deze afdeling — die voor het grootste deel uit 

arbeiders bestaat en we mogen gerust zeggen : de 
.•sterkste afdeling van gans Vlaanderen (300 leden) 
— heeft zich de laatste tijd meermaals doen opmer
ken. Voorzitter Miei Peeters is geen voorstander van 
een kalme werking. Hij roeit steeds met krachtige 
slag stroomopwaarts — de beweging dienend. We
kelijks verzamelen de kaderleden en bespreken uit
voerig de werking. Opvallend sterk is de werking van 
het sociaal dienstbetoon — en de bizonder-in-
siaandc piopaganda-offensieven. Tegenslagen hebben 
op deze rnannen geen vat. Zij nemen maatregelen 
om deze weer te overmeesteren. Een voorbeeld : 
'Meermalen was gebrek aan vervoer hun een grote 
hü-idikap bij het voeren van de propaganda voor 
hit Kongres. Zij hebben dit zelf weer opgelost. Hoe? 
Dnir de verhoop van zichtkaarten met de O. L. 
Vrouwe-toren, waarop de spandoek c< Volksunie ». 
(Deze spandoek was acht dagen na het Kongres 
nog zeer goed zichtbaar daarboven!). Ook steun-
l.ijstcn hielpen hier mee tot de aankoop van een ca-
mionette. 

De afdeling doet beroep op alle deelnemers van 
de Volksvergadering op 14 juli, zich deze herinne
ring aan een roekeloze krachttoer aan te schaffen! 
De kaarten zullen bij de ingang aangeboden worden. 

Bij iedere aktiviteit van de Volksunie Antwerpen 
zijn de mannen van afdeling Noord steeds paraat. 
Hun werking in de arbeiderswereld en aan de Ant
werpse dokken dient ten zeerste gewaardeerd. 

Sir^joren, s'eun! en helpt deze machtigste afdeling 
van Vlaanderen. Zij nodigt U uit iedere vrijdag aan
wezig te zijn op de vergadering in hun lokaal Sal-
vator, Oude Koornmarkt, 66. B. D. 

ZOMERZONNEWENDE 
Het St Maartensfonds v.z.w.d., Antwerpen, viert 

op 22 juni c.k. 21 uur het Zonnewendefeest. 
Het domein Ruitershof, St Job in 't Goor, werd 

ois te dien einde ter beschikking gesteld. 
De Joelviering gaat door met de bedoeling een 

blijvend kontakt te leggen tussen de jongeren en 
de voorgaande generatie. De schrijnende itoodza-
kelijk van die kontaktname toont het groot be
lang van dit Joelfeest. 

Allen die het belang van die verbroedering aan
voelen nodigen wij uit. Zij die dit niet inzien, komen 
zich overtuigen. 

Een spontane, door alle aanwezigen meegevoelde 
herdenking zal rond ons joelvuur de sfeer van het 
verleden doen opleven. 
Fanfare en Klaroenen — Ruiters — Fakkeloptocht — 
Vendelzwaaien - Zonnewendevuur — Volksdansen 
— Joelviering — Vuursprong — Vuurfeest — Joel-
maal — Kameradentreffen. 

Op 23 juni : Sportfeest met Spel en Volksdansen. 
Het Ruitershof is te bereiken per autobus : ver

trek Fr. Rooseveltpl. richting Hoogstraten. Terug
keer per autobus is VERZEKERD gans de nacht. 
Alle voorzorgen tot mogelijkheid van overnachting en 
kamperen alsmede tot het verkrijgen van mondvoor-
raad zijn genomen. 

AFDELING ANTWERPEN-NOORD 
Filmavond 

Op Vrijdag 2S juni 1957 te 20.15 uur al
gemene ledenvergadering gevolgd van een 
prach.ige filmvoorstelling in de zaal « Cor
dial >i Oude Koornmarkt, 66, boven het lo
kaal c( Salvator >• 

Deze vergadering werd in het teken van 
" Vlaanderen Eerst '< geplaatst. 

Als sprekers werden uitgenodigd: 
Volksvertegenwoordigeger Herman Wagemans 
BOB DEGOL. Alg. Voorzitter Vlaams Ar-
bci.l'ert,frnnt. 

Wij noüigen alle leden en simpatisantcn 
uit deze avond te komen bijwonen. 

HET BESTUUR 

ANTWERPEN 
Vanaf maandag 3 juni c.k., zal men IEDEREEN ten 

dienste staan voor het verstrekken van allerhande in
lichtingen aangaande DE VOLKSUNIE, haar doel
stellingen, werking, enz., op het Sekretariaat Karel 
Rogiestraat, 6, Antwerpen, en dit alle werkdagen 
op volgende uren : 

Maandag .- 15 tot 18 uur. 
Dinsdag . 19 tot 21 uur. 
Woensdag : 19 tot 21 uur. 
Donderdag : 19 tot 21 uur. 
Vrijdag : 20 tot 21 uur. 
Zaterdag : 15 tot 18 uur. 

Wij hopen deze uurregelingen zo spoedig moge-
l-'jk te kurnen uitbreiden. Alle belangstellenden zijn 
uiterst welkom; wij zullen ze naar ons best ver
mogen te woord staan. 

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

LANDEGEM 29 MEI 
De vooravond van O.L.H. Hemelvaart zag onze 

flinke groep uit deze streek aan het werk. Vóór het 
vallen van de avond werd reeds de weg opgestapt en 
volgende gemeenten flink beplakt : Landegem, 
Lotenbulle. Hansbeke en Watervliet. Deze buiten
gemeenten eens de sterkste van de vroegere Vlaams 
Nationaal Verbond, worden opnieuw wakker ge-

EEKLO 1 JUNI 
ALc toegangswegen tot de hoofdstad van het 

Meetjesland kregen 'n goeie beurt. De Volksunie, 
eisen overschreeuwen de Coca-Cola rektame's en 
bezorgen de plaatselijke komedianten meer dan haar-
pijn. De Volksunie propaganda is overal tegenwoor
dig, haar eisen en haar vernieuwingen zulten tot de 
inwilliging ervan, dreigend vooruit treden bij iedere 
gelegenheid. Zonen uit de Meetjesland, flink werk 
wacht een flinke uitkomst. Hou Zee 

DEINZE 1 juni 
De lentezon geeft nieuwe kracht, met man en 

macht is ook hier de plaatselijke groep aan het werk 
getogen. De Volksunie. Amnestie, Twaalf maanden 
plakbrieven om.iloten Dcinze stad. De borstel niet 
gespaard kameraden, veel is er wpg te doen, alles 
nog te bereiken. Met de Vlaams Nationale Partij 
mar de Vlaamse ontvoogding, goeie moed en immer 
voorwaarts. Hou Zee 

R.\DIOAKTIVITEIT op 2 juni 
.Men spreekt en schrijft dagelijks over de tot ont

ploffing gekomen proef A en H bommen en de daar
mede gepaard gaande radioaktiviteit. Zo kan men 
ook wel spreken van de invloed die deze aktiviteit 
heeft op de werking van de Volksunie radiowa-
gcn. Deze komt niet meer tot rust, doortrekt de 
Vlaamse gemeenten, schudt de Lamme Goedzak wak
ker en maakt hem kampvaardig voor de komende 
strijd. Stad na stad, gemeente na gemeente komt aan 
de beurt. Zo waren het nu de gemeenten. Ursel 
Oo.^t - Winket - Zomergem - Ronsele - Lovendegem. 
Hel gesproken en geschreven woord wedijveren met 
eikaar. Heel wat Kongrcsnummers werden verkocht 
en duizenden sirooibriefjes aan de gretig uitgesproken 
handen toevertrouwd. Bevrijdend treedt de Volksujtie 
aan en verovert gebied na gebied. 

Hou Zee. 
Die van Gent. 

RONSE 
Katoliek franskiljonisme in het offensief!!! 
Wat zegt de C.V.P. daarvan?/'? 

Ronse n'as en is Vlaams-eenfalig. volgens een 
rechtvaardige talentelling. Door de druk der liberale 
en katolieke franskiljonse patroons op hun werkvolk 
uitgeoefend en door de vervalsing (van ongeveer 
500 tellingsbrieven), kon de franskiljonse kliek (en 
niet het minst de katolieken) er toe komen, door de 
publikatie van de talentelling van 1957, Ronse op 
administratief gebied tweetalig te maken. Diensvol-
gens werd, tegen de direktie van het Atheneum in, 
door de dwang van de minister een Franstalige La-
tijns-Grickse humaniora opgericht in het atheneum. 
In Sancta Maria (de franskiljonse nonnen) werd de 
Nederlandstalige Gricks-Latijns afgeschaft. Op het 
College werd een Franstalige Moderne hwnaniora 
ingericht (lagere cyclus) met een meerderheid van 
Nederlandstaligen. De hogere cyclus wordt niet inge
richt; immers het zijn maar arbeiderskinderen die 
daar les volgen (Leve Rerum Novarum, mijnheer de 
Superior). 

MAAR VOOR DE KINDEREN VAN DE 
FRANSKILJONSE KAPITALISTISCHE BURGE
RIJ WIL DE HEER SUPERIOR WEL OPTREDEN. 
HIJ WIL NIET nml. EEN FRANSTALIGE 
GRIEKS-LATIJNSE HUMANIORA INRICHTEN. 
De Vlaamse ouders die hun meisjes willen laten 
Grieks of Latijn studeren moeten hun kinderen naar 
internaten sturen (wat geld kost!) maar voor kin
deren van de kapitalistische franskiljons moeten die 
kosten gespaard worden en moet er in het college 
een Franse afdeling komen ! ! 

MET WIENS GELD MIJNHEER DE SUPERIOR? 
De Heer Coppieters zei het op een openbare ver

gadering dat uw franstalige moderne humaniora (met 
hoeveel Vlaamssprckendcn, tegen de wet in, be
volkt :-) bestaat op de kosten van School en Ge
zin .' In uw Nederlandstalige Grieks-Latijnse, zo 
hoorden w'.j vertellen zijn geen leerlingen genoeg 
om ieder leraar door de staat te doen betalen. Met 
welke leerlingen zult gij uw voorgenomen frans
talige bevolken ? Met leerlingen onttiokken aan de 
Nederlandse ? Wij zijn er zeker van, Mijnheer de 
Superior, want wij kennen uw franskiljonisme dat 
moet dienen om in Gent in het gevlei te komen en 
te (( arriveren ->. 

Is het om uiteindelijk de Nederlandse Grieks-La
tijnse af te schaffen, gelijk de franskiljonse nonnen 
gedaan hebben, en de Vlaamse kinderen allen over 
te hevelen naar de franstalige ? En dan zeggen dat 
er een gebrek aan kinderen is om de school te be
volken .-

WIJ ZIJN ER ZEKER VAN MIJNHEER DE SU
PERIOR DAT GIJ UW FRANSE HUMANIORA 
ZULT INRICHTEN MET HET GELD DAT DE 
VLAAMSE MENSEN GEVEN VOOR SCHOOL EN 
GEZIN. Gij zijt, mijnheer de superior, met de mees
te hogere geestelijken een vijand van het Vlaamse 
Volk. 't Is hard, maar doe ons het genoegen het 
legenovergeste!('e te bewijzen. 

Zal Monseigneur de Bisschop van Gent, die voor 
enkele weken nog beroep deed op onze financiële 
steun ivor School en Gezin ook dat laten gebeuren!! 

Bestaat er dan geen katolieke moraal meer als het 
gaat om het franskiljonisme te doen doorbreken, niet
tegenstaande gij heel goed weet dat na het verlies 
van Vlaamse aard en zeden ook het verlies van de 
godsdienst volgt ? 

VLAMINGEN TEN STRIJDE ! De C.V.P. kan 
noch mag tegen het klerikaal franskiljonisme reage
ren. Steunt de Volksunie ! ! ! 

http://schiUcr.de
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KADERVERGADERING 
Op de jongste kadervergadering in 

Limburg, dis eveneens jbijgewoond werd 
door onze vrienden Ward Rolus en Rudi 
van der Paal, leden van het hoofdbestuur, 
gaf Wim Jorissen een uiteenzetting over 
de politieke toestand. Hij belichtte de gro
te vooruitgang geboekt tijdens de laatste 
twee maanden overal in de Vlaamse pio-
vincies. Volgende verkiezingen met een he
le reeks waardevolle nieuwe kandidaten 
en met een stevig uitgebouwd kader van 
propagandisten zullen de Volksunieop-
mars aan iedereen aantonen. De Volks-
uniegedachte dringt verder en verder door 
niet alleen bij de intellektuëlen en bij de 
jongeren maar ook bij de landbouwers, de 
kleine middenstandeis, de ambtenaren en 
bedienden, de werklozen en de mobiele 
arbeiders. 

Zoals gewoonlijk werden dan de prak
tische zaken aangepakt. De Limburgse 
propagandisten houden niet van veel 

K, woorden maar stellen daden en de verga-
i deringen te Hasselt zijn onderlinge kon-

taktnemingen waarbij de gemeenschappe
lijke werking besproken wordt. 

Voor onze grote volksvergadering en 
onze betoging te Antwerpen zullen bussen 
ingelegd worden uit NEEROETEREN, 
OPGLABEEK, MECHELEN-aan-de-MAAS-
LANAKEN, VROENHOVEN, TONGEREN, 
LOMMEL, OVERPELT-NEERPELT, ST-
TRUIDEN en HERD-de-STAD. 

De deelnemers aan deze Volksuniebeto
gingen zullen 's namiddags het Vlaams
nationaal Zangfeest bijwonen. 

Voor het Vlaams-Nationaal Zangfeest 
zullen naar we vernamen ook bussen in
gelegd worden uit BILZEN, MAASEIK, 
GENK, I15'=SELT en HECHTEL. Daar deze 
bussen reeds ""̂  voormiddags te Antwer
pen zijn kunnen Mjze leden en simpati-
santen uit die s t re tèn ook deze bussen ne
men. 

Alle inlichtingen betreffende de bussen 
bij onze propagandisten. De bussen zullen 

ook onderweg deelnemers oppikken. Zo 
zal de bus uit Vroenhoven deelnemers op
pikken uit Rosmeer, Vlijtingen, Zichen-
Zussen-Bolder, Riemst, Valmeer, Herde
ren, Millen en Membruggen. De bus uit 
Tongeren neemt deelnemers op uit Lauw, 
Borgloon, Berg en Hoepertingen. 

Liefhebbers kunnen meer in het bizonder 
inlichtingen verkrijgen bij : 

Manu Brans, St Trudosir 7. St Truiden. 
Jorissen, Bloer 33 Tongeren. 
René Evers, Doipstraat 152 Overpelt. 
Jaak Gihssen, Steenweg 49 Mechelen-

aan-de-lMaas. 
Veestraeten, textielhandelaar, Gruitrode 
Dijlst, Zomerstraat 48, Hasselt. 
Jaak Cuppens, Kerkstraat 8, Neeroeteren 
Raf Konings, Steenweg, Riemst. 

Nikel Mereken, Daalstraat, Herderen. 

VOLKSUNIEJONGEREN 
Op de tweede vergadering van onze 

Limburgse Volksunie jongeren werd een 
uitstekende uiteenzetting gehouden over 
het federahsme door de voorzitter Jan 
Kauffmann, waarop heel wat debat volg
de. Onze Jongeren zijn leergierig. 

Er werd beslist een drukke werking te 
ontplooien gedurende de verlofmaanden. 
Gewestelijke samenkomsten werden voor
zien voor Tongeren, Maaseik, Neerpelt, Has
selt en St Truiden. Voor Tongeren werd de 
datum van donderdag 4 juli weerhouden. 
De eerstvolgende samenkomst te Hasselt 
is vastgesteld op zaterdag 27 juli te 16 uur. 
hotel Warson. 

De Lünburgse jongeren zijn vastbesloten 
het voorbeeld te blijven geven en in alle 
gemeenten jongeren te werven. 

LOi>niEL 
Te Lommel wordt door ons flink kader 

van propagandisten uitstekend gewerkt. 
Onze gemeente zal dit jaar een rekord-
opkomst geven voor Antwerpen 14 juli. 
dok v;erd hier flink opnieuw geplakt. Wc 
hebben on ons genomen in onze gemeente 
alleen duizend stemm.en voor de Volksunie 
bij te winnen. Wij willen onze belofte hou
den. Lommei wordt een stevice Volksunie
burcht. 
NEEROETEREN 

Onze plaatselijke groep trok opnieuw op 
plaktocht uit. De groei in zake abonne
menten en leden voor de Volksuniejonge
ren blijft aanhouden. De volgende verkie
zingsuitslagen voor Neeroeteren zullen ve
len doen opkijken. Niet de inwoners van 
Neeroeteren want die weten wat er gaande 
is. 

HORPMAAL 
OP ZONDAG 7 JULI 
NA DE HOOGMIS 

CAFE JOZEF VANDERMEER 
Donkerstraat 

Spreker : WIM JORISSEN 
Landbouwvraagstukken. 

I 

BRUGGE 
De stichtingsvergadering voor West-

Vlaanderen van de Volksuniejongeren 
wordt voorzien voor zaterd.ig '47 juli te 
Brugge. We vragen aan jong en oud, leden 
en simpatisanten van de Volksunie van nu 
af aan propaganda te maken voor deze 
stichtingsvergadering. 
A.N.Z.-BRUGGE 

Zingt schoon, zingt Vlaams. 
Op 14 juli 1957 vindt te Antwerpeh het 

20 Vlaam.'^ Nationaal Zangfeest plaats. 
Het A.N.Z.-Brugge legt één, mogelijk twee 
bu.sscji in naar haar zangfeest. 

Wü hebben daarom ook de prijs zo laag 
mogelijk gesteld : 75 Ir. (een tremreis 
kost 180 fr.). 

U kunt zich bij volgende afspanningen 
laten inschrijven : 

« Vlissinghe .>, Blekerstraat, Brugge; 
«De Toerist», Langestraat, Brugge. 
Er is ook mogelijkheid tot inschrijvea 

bij de propaganda-afaeling van het A.N.Z.-
Brugge, Piins Albertstraat 32, St-Kruis. 
Wenst U te beschikken over aanpiakbrie-
ven (gratis), papieren A.N.Z.-vlaggen (gra
tis^ of fietsv. impels (8 fr.), vraagt ze onG. 

Vertrekuur van de bus : zeer stipl te 
7,45 u 00 't Zand (Putje). 
Zing mee met het koor der tienduizenden. 

AUBEL 
De flinke Limburgers Jan Christlaens 

uit Beringen, Leopold van Winkel en God
fried Peelen van Overpelt, die de taalwet 
toepasten te Aubel door Franstalige op-
schrifcen te vernederlandsen kwamen voor 
de Rechtbank van Verviers maar vermits 
ze geen voldoende Frans verstonden wer
den ze naar de Rechtbank van Tongeren 
verzonden. We vragen ons af waarom de 
toepassers van de Belgische taalwetten 
voor de Rechtbank moeten verschijnen ? 
Dat is eenvoudigweg belacheUjk ! Noch
tans zal hun flink voorbeeld overal navol
ging vinden ! Reken daar maar oü ! 

ï B R l t l M T 

HASSELT 
Volgende kadervergadering te Has

selt vindt plaats op zaterdag 6 juli 
te 19 uur, hotel Warson. Station
straat, Hasselt. 

Onze kaderleden 
turn vrij. 

hou'len deze da-

Papierslag van de V.M.O.-Brussel 
Vlaamse Vriend, 

Zoals ieder weldenkend Vlamirtg zal het U wel 
niet onbekend zijn welke ontzaglijke diensten de 
V.M.Ü.-manncn onze Viaams-nationale Partij » De 
Volksunie " tot op heden reeds hebben bewezen 
en dat nog meer zullen betrachten in de toekomst. 
Zij Zijn immers geboren strijders daar waar het ons 
Vlaanderland en ons Recht betreft. 

Hoe hard en ongelijk onze strijd ook is, NIE
MAND van ons wenst ontslagen te worden van de 
laak die hij op zich genomen heeft, en dit vaak ten 
koste van zware financiële offers die zij daarvoor 
moeten brengen. Zij moeten zich inderdaad ver
plaatsen, vandaag hier, morgen daar, en deze kosten 
kunnen niet steeds door dezelfde personen gedra
gen worden, en anderzijds kunnen we ook niet onze 
ra'tij hiermede belasten, die ook op haar beurt an
dere k.'i'en te gese'^n heelt. 

Eén van de kweiauivels waarmee we opgeschept 

TOCH B R A V O ! ! ! 
Een paar weken geleden was het op de mid-

Jclla-en van Beulemania, van de Beurs tot aan hel 
Z-iid, een gewemel van rood-gcel-zwarte. maar vooi-

van Franse rood-wit-blauwe vlaggen. 
En v.'aarom .- Wel Parijs kwam naar Brussel op 

l'cznck I-ij de mensen die gewoonweg « F...RT •> 
-(.•t;«t'i tegen diegcmn welke houden van hun 
V'..rm'c aard en zeden. 

•vlaar een Vhcmsvoclend zakenman (geen zagc-
nian. alhoewel hij de zaag hanteert in de letterlijke 
: 'I r.7;i het woord) zijn vrow.v en dochter hebben 
dal zomaar nioi aanvaard, en tussen al de veel-
I icurige wimpels hebben zij het zwart-gele simbool 
v:,n VLAANDEREN netjes aan hun gevel gehan
gen als een verwitligir.g dat TIJL ook nog leeft te 
BRUSSEL in VLAANDEREN, en 
dat de Middenstanden het houden met de 
: VOLK'^UNIE i . Daarenboven schijnert zij ge
hoor te geven aan de oproep van de burgemeester, 
zoah hij verscheen in ons blad. 

Wel. TljL al was het uu nog maar het tipje van 
uw neus dat ik ontwaardde, toch heeft me dat ple
zier gedaan en zeg ik •< HRAVO ' -, want hoop 
doet leven. 

Mogen alle Vlaamse handelaars te Brussel uw 
voorbeeld volgen, en zich bij de « VOLKS
UNIE .. voegen, dan zullen zij wellicht niet 
meer verplicht warden het vaantje van Marianne uit 
Ie hxnge'n. maar zullen zij fier de eigen Vlaamse 
i.tandaard aan de vla^gestok mogen hijsen. 

]uliaantje M. P. 

BRABANT 
De Volksuniejongeren zullen in 

Brabant starten op zaterdag 22 juni 
te 16 uur in het lokaal « Rembrandt », 
Kruidtuinlaan 7, Brussel. 

Op de stichtingsvergadering zal 
naast jongeren het woord gevoerd 
worden door Fr. F. Van der Eist en 
5>rs. W. Jorissen. 

WESÏ^-ytAAJItlR^II 

HASSELT 
Na de amnestiemeeting van het Vlaams verzet 

Na de meeting van het Vlaams Verzet werden de 
ruiten ingegooid bij Desire Dijlst, sekretaris! Men 
ziel hoeveel achting de Hasselaren hebben voor de 
weerstand! Onze propagandist Desire heeft het langs 
de goede kant opgenomen en nieuwe ruiten laten 
zetten ! Anderzijds werd de voorzitter van die am
nestievergadering Brouwers uit Neeroeteren, lid van 
het hoofdbestuur Tongeren-Maaseik van de C.V.P. 
uit die partij gezet!! Hij mocht zich dan nog zo op 
de christelijke moraal en op de uitspraak van Z. H. 
Pius XII beroepen, die de katolieken aanzet amne';-
tie te schenken. 

De C.V.P. moet onze huidige Paus niet hebben! 
Werd ook de CV.P.-volksvertegenwoordiger Kie-
booms ,die op diezelfde meeting sprak uit de partij 
gestoten? En waarom niet? Mag die meer dan de 
heer Brouwers ? Een gek geval waaruit wij leren dal 
m de C.V.P. sommigen wel en anderen niet voor 
amnestie mogen zijn en anderzijds dat ze maar wei
nig eerbied voor de weerstand hebben! 

DIKSMUIDE 
Op de wekelijkse kernvergadering werden de te 

irefien maatregelen onderzocht voor de aanstaande 
propagandatochten. 

DE KUST 
Thans is het vak Nieuwpoort, Middelkerke, Ra-

versijde, Oostende aan de beurt gekomen voor de 
atlichenslag. 

De plakkers hebben prachtig werk geleverd. Tot 
in hef hart van Oostende werd er geplakt. Op de 
Grote Markt van Oostende prijken thans meer dan 
honderd Volksunie-affichen. Proficiat ! 
W E S T K E R K E 

De maandelijkse kernvergadering voor Gistel en 
omliggende g:ng door ten huize van Dr Devoldere te 
Westkerke 

Op aandringen van onze arrondissementsvoorzit
ter werd het voorzitterschap der vergadering door. 
Dr Devoldere waargenomen, die de aanwezigen wel
kom heette, inzonder dhr H. Provoost uit Oostende 
die voor de eerste maal de kernvergadering bij
woonde. 

Na het afhandelen van de agenda werd de avond 
met een gezellig samenzijn besloten. 
OOSTENDE 

Onze nieuwe medewerker, dhr H. Provoost zal 
ten spoedigste de kerngroep Oostende en omliggende 
stichten en er de leiding van nemen. 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 

Arrondissementen Kortrijk, Roeselare-
Tielt, leper-Veurne-Oostende ; 

Op donderdag 11 juli a.s. zal in de paro
chiekerk van Oostvleteren te 9 u 30' een 
plechtige heilige mis opgedragen worden 
tot zielelafenis van wijlen Mr. Jeroom 
Leuridan en zijn broeder Maurits. Kansel
rede door E.P. Goddefroy s.j. Al de leden 
en simpatisanten worden opgeroepen om 
in groot getal aanwezig te zijn. 
lEPER-POPERINGE 

Mr. Frans van der Eist, Drs Wim Joris
sen en Ir. Jan De Bondt waren hier gedu
rende een paar dagen op tocht om tal van 
kontakten te leggen. Het is de laatste 
streek van West-Vlaanderen waar de wer
king nog niet stevig georganiseerd is. 
Een grcctscheepse propaganda zal binnen 
de eerstvolgende weken ook deze streek 
wakker schudden. 

zl'ten (of laat ons maar liever zeggen DE kwel-
:,'• ivel-wcnt als die opgelost was, waren we al een 
heel eind verder) is het transportprobleem. De aan
koop van een eigen camioneüe was steeds de slotzin 
van al onze besprekingen om in het probleem te 
voorzien. Hoe echter betalen ? ? ? 

Niet door geld te vragen, beste vriend, want me 
dunkt, dat ik U al hoor zeggen : » Ze zijn weer 
daar. de schooiers » en daarom doen we het op 
een andere, een zeer originele manier, door het 
inrichten van een 

PAPIERSLAG 
met als leuze : NAAR DE EERSTE 100.000 Kg. 

O wij weten het, zovelen voor ons hebben zich 
reeds hiermee bezig gehouden, maar zij zijn ge
slaagd ook. 
WAAROM ZOUDEN WIJ DAN NIET SLAGEN ? .- .= 

Het antwoord op deze vraag ligt grotendeels bij 
U. Vlaamse Vriend. 

Schenk ons Uw oud papier (verminder het brand
gevaar op Uw zolder) : dagbladen, tijdschriften, 
boeken, inpakpapier, karton, cementzakkcn, kortom 
alles wat maar enigzins met papier verband houdt 
wordt in dank aanvaard. Is het niet teveel, kom het 
ons persoonlijk ter hand .stellen in ons lokaal « Lo
relei », Van Praetstraat, 19, Brussel, zodoende kunt 
U nader met ons kennis maken, ol Uw kennisma
king hernieuwen. Als het werkeliik veel is wat U 
ons over te maken hebt laat het dan weien op een 
der volgende adressen en het wordt bij U thuis afge
haald. Als we nu daarbij onze Vlaamse Vrienden, 
bez ttcrs van een wagen, dan nog mogen verzoeken 
rns een helpende hand te reiken voor hei wellukken 
van deze slag, dan zou de ganse V.M.O. zich ten 
zeerste verplichten. 

Afzetplaat.en ; ) ; Fra .s Van Cauter, Ransbeek-
straat, 54, N.-O.-Heembeek: 

3) Miei Verstraete. Victor Soensstraat, 5, Strom-
beek (Stapelplaats). 

Met Viaams-nationale groeten. 
Frans Van Cauter, 

Algemeen Penningmeester V.M.O. 

OOST-VLAANDEREN - DENDERMONDE 
In een eerste kontaktname, die bijge

woond werd door vertegenwoordif^ers uit 
de meeste gemeenten van ons arrondisse
ment, werden alle mogelijke manieren tot 
iiitbouw onderzocht. 

Met het oog op kolportage- en plaktoch-
ten, uitdelen van strooibiljetten en aan
werving van abonnementen, doen wi] een 
dringende oproep tot alle propagandisten 
en bereidwillige medewerkers uit ons ar
rondissement, om onverwijld hun naam 
door te geven aan onze arrondissementeie 
vccrzitter Dr. Van Boxelaere, Geneesheer, 
Wichelen. 

Het Dendermondse moet wakker wor
den en dit kan het, dat heeft onze kol
portage te Dendermonde stellig bewezen. 
En nu de beurt aan Grembergen, Lebbeke, 
Hamme, Zele, Wetteren, e.a. 

OOST-VLAANDEREN 
Zondag 23 juni te 10 u stipt in 

zaal Roeland, Korte Kruisstraat, Gent 
PROVINCIALE 

SIMP ATIS ANTEN-DAG 
Sprekers : Dr Van Leemputten, 

prov. voorzitter; Adv. H. Wagemans, 
volksvertegenwoordiger; Een propa
gandist. 

In de voormiddag gelegenheid tot 
bijwonen van het provinciaal zang
feest ingericht door A.N.Z.-Gent. 

Abonneer nu 
op De Volksunie 

5 0 f r . TOT EINDE '57 
Antwerpen 

GOUWVERZAMELING V.M.O. 
Op zaterdag, 22 juni 1957 te 17 uur in 

het sekretariaat Karel Rogiersstraat 6 te 
Antwerpen verzameling van alle V. M. O. 
militanten uit de gouw. 
BOB MAES, Algemeen V.M.O.-leider, 
BOB DEGOL, Arrondissementssekretaris, 
zullen het doel, de werking en het aktie-
plan van de Vlaamse Militanten Ordj' m 
de provincie uiteenzetten. 

Militanten uit de arrondissementen : 
Antwerpen, Mechelen en Turnhout wij 
verwachten U op deze belangrijke bijeen
komst. 

Gil, die aktie wenst treedt toe. 
HOUZEE. 
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