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Bil EEN PIEIOOOI PRO DOMO 

OUD-MINISIER MOYERSOEH 
ZOU BEST VAN HET POUTKK TONEEL VERDWIWEN 

Het moet wel zijn dat de C.V.P. schrik 
begint te krijgen voor de Volksunie : zij 
ontdekt opnieuw de Vlaamse problemen, 
acht het nodig een gans nummer van 
« Richtlijnen » (C.V.P.-orgaan voor de ka
derleden) te wijden aan « Vlaamse Zor
gen », laat Jan Verroken, Delwaide, Van 
Elslande en Moyersoen oprukken om ons te 
bekampen. (Daarvoor dienen immers de 
Vlaamsgezinden in de C.V.P.!), doet ons de 
eer aan van Herhaalde aanvallen in de 
C.V.P.-pers, zowel in « De Standaard » en 
« Het Volk » als in « De Volksmacht » en 
lal van lokale blaadjes. 

Wij hebben altijd geschreven : schrik 
is het begin der wijsheid. 

Zij schrijven wel dat de Volksunie over
bodig is. maar het is toch een onloochen
baar feit dat zij zich pas « Vlaamse zor
gen » maken nu zij overal op onze propa
ganda stuiten en terecht ongerust worden. 

Eens te meer gaat er grof spel gespeeld 
worden, daar verwachten wij ons aan : 
leugen en bedrog, misbruik van de gods
dienst en van het geloof, klerikale schijn
heiligheid, om ons toch maar te kunnen 
treffen. 

Terwijl Eyskens reeds rondloopt met 
een C.VJ.-B.S.P.-regering op zak en het 
gevecht om de ministerportefeuilles ach
ter de schermen reeds aan gang is, schrijft 
dominee Moyersoen over het bedreigd ge
loof en over « to be or not to be » ! 

!>Ien moet in Vlaanderen leren dat men 
een partij beoordeelt niet op grond van 
waardeloze kiesbeloften en woorden, maar 
op grond van haar daden. Wanneer men 
deze elementaire stelregel toepaste zou de 
C.V.P. rap beoordeeld zijn : wat waren 
haar daden toen zij aan 't bewind was, wat 
waren haar daden toen zij in de oppositie 
stond (zgz. een oppositie op leven of dood 
dan nog wel) ? 

Alle mooipraterij, alle mogelijke en on
mogelijke uitleg, doet niets af aan de nuch
tere feiten, die ook Mr. Moyersoen niet kan 
wegcijferen. Zijn pleidooi pro domo in « De 
Standaard » is maar erg zwakjes en nogal 
tegenstrijdig. 

Op vier jaar tijd kon de C.V.P. niet AL
LES in orde brengen schrijft hij . Maar zij 
heeft juist NIETS in orde gebracht : hare 
carrentie op Vlaams gebied was volledig. 
Tussen alles en niets lag er nog de moge
lijkheid van een en ander te doen. Het is 
erg gewaagd de benoemingspolitiek van de 
C.V.P.-regering als een Vlaamse verdien
ste voor te stellen ! We denken toch on
middellijk aan Expo '58 en de benoeming 
van Moens de Fernig! Er is ook op dat ter
rein geen de minste reden om fier te zijn. 
Mogen we uw geheugen even opfrissen? 
Mogen we verwijzen naar de wantoestan
den op buitenlandse zaken en in de diplo
matieke diensten? De enige benoeming 
buiten kader die gedaan geweest is was 
deze van de C.V.P.-voorzitter van der 
Straeten-Waillet. De arme man moest op 
een elegante manier verdwijnen ! Na zijn 
benoeming was het evenwicht hersteld... 

De talenteUing ? Begint maar eens met 
te bekennen dat de grote schuldige weer
al een C.V.P.-er is : Duvieusart. Hij is het 
die de talentelUng georganiseerd heeït, die 
spijts Vlaams protest de vragen zo opge
steld heeft dat het moest uitlopen op een 
referendum. 

Er zijn echter erger dingen gebeurd, 
waarvan gij als oud-minister van Binnen-
landze Zaken goed op de hoogte moet zijn 
maar waarover gij zwijgt : de vervalsing 
van de talentelling op de taalgrens. Wat is 
er o.m. te Ronse gebeurd ? Meer dan ge
noeg om de talentelling nietig te verkla

ren en te herbeginnen. De C.V.P.-regering 
en gij hebt een typische C.V.P.-houding 
aangenomen : bij gemis aan moed om uw 
verantwoordelijkheid te nemen hebt gij 
niets gedaan, gij hebt de talentelling niet 
nietig verklaard, gij hebt ze ook niet gepu
bliceerd. Dat hebt gij aan uw opvolger 
overgelaten, wat U nu moet toelaten een 
Pontius Pilatus-houding aan te nemen. 

Er zit in heel uw redenering weinig lo-
gika. Gij verwijt uw opvolger, minister 
Vermeylen, dat hij uw wetsontwerp op het 
gebruik der talen in bestuurszaken niet 
voor de Kamer durft brengen. Maar gij 
geeft openlijk toe dat gij het ook niet ge-
durft hebt. Gij schrijft : « Ik heb op mijn 
verantwoordelijkheid in de eerste plaats, 
en niet onder drukking van Waalse zijde, 
na raadplegingen, geoordeeld dat het niet 
dienstig was het ontwerp in de Kamer op 
dat ogenblik te laten bespreken en het ge-
raadzamer was de verkiezingen te laten 
voorbijgaan. . ». Het heeft geen zin rond 
de pot te draaien : gij vondt het « niet 
dienstig » omdat gij wist niet te kunnen 
tekenen op de stemmen der Waalse C.V.P. 
ers, omdat zowel Walen als franssprekende 
brusselaars als franskiljons in de C.V.P. 
het « niet dienstig » vonden. Om dezelfde 
reden vindt minister Vermeylen het ook 
« niet dienstig ». En dan ? Met de oude 
grap van « morgen scheert men gratis » 
zult gij U niet uit de slag trekken. Waar
om hebt gij, in de oppositie staande, geen 
enkel initiatief genomen ons uw wetsont
werp voor de Kamer te brengen ? Dan zou 
zowel minister V e r m e y l e n als de 
Vlaamse socialisten en hberalen verplicht 
geweest zijn kleur te bekennen. Is het on
ze schuld dat gij door uw laksheid de in
druk verwekt onder een hoedje te spelen 
met Vermeylen ? 

Gij hebt nog de lef U te beroepen op 
uw wetsontwerp dat nooit wet geworden is 
als op een verdienste. Uw wetsontwerp is 
een schande, een nederlaag voor Vlaande
ren. Het behelst het verlies van Vlaams 
grondgebied, het behelst de uitbreiding van 
de brusselse olievlek, het opent de weg voor 
de verfransing in de bedreigde Vlaamse ge
meenten als Dilbeek, Drogenbos, Kraai-
nem. Wemmei, Wezembeek-Oppem, enz.. ; 
het voert de tweetaligheid in voor tal van 
taalgrensgemeenten, voor Overmaas en de 
Voerstreek, waar wij allen weten dat de 
tweetaligheid maar een overgangsstadium 
is naar volledige verfransing. Niettegen

staande al de opgedane ervaring bevat het 
geen enkele sanktie voor overtreding van 
de wet. Zwijg liever^ over dergelijk wets
ontwerp ! 

Gij zijt echter, voor dat gij minister van 
Binnenlandse Zaken geworden zijt, van 
16 augustus 1950 tot 15 januari 1952 mi
nister van Justitie geweest. Als minister 
van Justitie hebt gij de afschuwelijkste 
daad gesteld van gans de afschuwelijke re
pressiegeschiedenis : gij zijt de man die 
de gemotiveerde genadeverleningen inge
voerd hebt, het omzetten van de doodstraf 
met de bepaling dat de betrokken persoon 
nooit meer in vrijheid zal gesteld worden, 
want daar komt het op neer. 

De eerste gemotiveerde genadeverlening 
geschiedde op 29 september '50 en toen gij 
het ministerie van Justitie verliet hadt gij 
35 personen levend begraven. 

Ons recht kende dat niet, in geen enkel 
beschaafd land (er wereld kent men zo 'n 
barbaarse wreedheid, waardoor aan een 
gevangene het laatste ontnomen wordt wat 
hem recht houdt : de hoop. Gij hebt bo
ven de poorten der gevangenissen geschre
ven w&t Dante boven de poort der -hel 
schreef « Gij die hier binnengaat, laat 
alle hoop varen » Dat wordt V nooit 
vergeven. 

De grootste dienst die gij de C.V.P. kunt 
bewijzen is te verdwijnen uit de politiek. 
Want met mensen zoals gij in haar ge
lederen is het woordje « christelijk » een 
bespotting. Wanneer er dan toch zo'n gro
te belangen op het spel staan zult gij voor
zeker niet aarzelen dat kleine persoonlijke 
offer te brengen ? Indien gij niet op onde-
mokratische wijze op de eerste plaats van 
de lijst geplaatst werd zoudt gij toch maar 
aanspiaak kunnen maken op de derde 
plaats, de strijdplaats, vermits zowel Van
den Berghe als Moriau meer voorkeurstem
men behalen als gij en deze derde zetel 
gaat gij toch aan ons verliezen. 

Het is gemakkelijk voor de C.V.P. te po
seren als slachtoffer van de Volksunie. Wij 
hebben er reeds op gewezen hoe vals dit is: 
van de stemmenverschuiving die 450.000 
stemmen bedroeg, gingen slechts 114.000 
stemmen naar de Volksunie. De C.V.P. is 
het slachtoffer van de C.V.P.-leiders, zij 
zijn de schuldigen voor de nederlaag. Maar 
zij werden niet eens ter verantwoording 
geroepen. . 

(lees door bh. 3) 

I BELG OP DE VIJF HEEFT DE A-GRIEP 

DE EPIDEMIE KOST 200 .MILJOEN AAN DE MUTUALITEITEN 

Na 127 jaar 
nog niet wijzer, Verroken ? 
C.V.P.ZAIHETALDOEN! 

Al heeft ze ,het 
nooit gedaan 

Jan Verroken heeft opnieuw tegen de 
Volksunie geschreven in « 't Weekblad der 
Vlaamse Ardennen ». Een teken dat hij 
het hard nodig heeft en dus kunnen we 
er ons over verheugen. Zij lezers moeten 
echter klaarblijkelijk niet veeleisend zijn 
als ze zulke artikels nemen. Uitzonderin
gen zijn er echter toch blijkbaar heel wat 
want en op sekretariaat en bij de plaatse
lijke propagandisten kwamen heel wat 
vragen om inlichtingen binnen van goede 
Vlaamsgezinden die tot nog toe gedacht 
hadden dat Verroken met zijn partij het 
Vlaamse vraagstuk dichter bij zijn oplos
sing zou gebracht hebben maar die hel 
wachten thans beu zijn. Wij begrijpen 
m i a r al te goed hun ongeduld. Bij Verro
ken en de C.V.P. zullen ze echter gelijk 
zuster Anna vruchteloos wachten. De 
kleurflaminganten worden al 127 jaar aan 
het lijntje gehouden door hun partij ! 

Verroken antwoordt natuurlijk op geen 
enkel van, onze hoofdargumenten. Hij 
weet dat hij dat niet kan. Hij voert dan 
ook afleidingsmaneuvers uit. We schrijven 
hierbij aan Jan dat we graag zullen pole-
mizeren met hem. Hij mag in ons blad 
schrijven, wij in een C.V.P.-blad met gelij
ke oplage en met verspreiding over het 
ganse Vla«imse land gelijk De Volksunie. 
Over de plaatsruimte kunnen we afspre
ken. We willen ook polemizeren voor de 
Vrije Politieke Tribune van de Radio maar 
zouden Verroken dan willen verzoeken dat 
hij bij zijn partijgenoot Jan Boon zou 
aandringen dat hij het zou aandurven ons 
voor de radio te laten spreken. Hij, de 
C.V.P.-er. geeft die radio wel aan de kom-
munisten die in Vlaanderen maar goed de 
helft van onze stemmen haalden. Zo zijn 
nu eenmaal de C.V.P.-ers. Met de kommu-
nisten hebben ze geregeerd enkele jaren 
terug (morgen regeren ze opnieuw met 
Collard en Van Acker !) , aan de kommu-
nisten geven ze de Vlaamse radiozender. 
Ze lopen voor deze Marxisten over van 
vriendelijkheid en gedienstigheid en als 
Eyskens al eens interpelleert dan loopt hij 
nadien gauw naar de socialisten om heh 
te vragen het hem niet kwalijk te nemen 
maar dat hij het doet om zijn troepen te 
vreden te stellen ! Als ze door de door
zettingskracht van ons Vlaams nationalis-. 
ten op het punt stonden de schoolkwestie 
te winnen door het snel oprukken van de 
zelfbestuurgedachte dan leggen ze gauw 
de schoolstrijd lam om hun linkse vrien
den te sparen. In hun strijd tegen het 
Vlaanderen baas in eigen huis en in het 
verraad van de Vlaamse belangen zijn de 
drie unitaire kleurpartijen het altijd eens 
geweest en zullen ze het altijd zijn. En 
tegen de Volksunie spannen C.V.P. en link
sen altijd samen. Maar als de kommunis-
ten beschermd worden door hun Marxis
tische broeders van l<et socialisme dan 
doet de C.V.P. ook nog mee zoals in de 
radiokwestie en zoals bij de betogingen van 
het verzet waar de C.V.P.-er Fosty meer 
dan zijn duit in het zakje doet bij de op
hitsing tegen de Vlaamsgezinden ! 

Hoewel we Verroken zijn argumenten 
aangehaald hebben en weerlegd vorige 
maal schrijft hij dal we dit niet deden. 
Dit is geen vergissing meer, dit is ander 
maal bedrog. Wij vrezen Jantje zijn ai 
gumenten niet want ze zijn typisch voor 
hem. Geen enkel poUtiek denkend mens 
vat ze ernstig op en ze oefenen niet meer 
invloed uit als Jantje in de C.V.P. waar 
hij niemand voor de Vlaamse stellingen 
die hij wil voorstaan kan winnen ! 

(lees door bh. • 
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Moyersoen, vrije tribuun 

De krant voor CA'.P. " intellektuë-
leu » Iteejt na de Brusselse >' volkstri-
binni » Leo L'mdemans haar tribune la
ten bezetten door Ludovic Moyersoen. 
Zij noewl haar tribune nog steeds 
« vrije » tribune ! Klaarblijkelijk on
derschat ze nu toch een kleiu beetje onze 
l'laamsc intellektnëlen, die voor zover ze 
<( De l'olksunie » niet lezen zich toch 
wel de vraag vïoeten stellen hoe dat komt 
dat die zo gevreesde Volksunie niet ant
woordt in « De Standaard » / Zo « De 
Standaard » ons hiermee ü'i/ ergeren, 
vergist hij zich toch wel ival. Hij maakt 
zichzelf slechts belachelijk in de ogen van 
een nieuii'e reeks mensen die hem nog 
niet goed kennen. En daar tegen hebben 
ii.ie geen bezwaar, wel integendeel. Het 
'MI geleidelijk aan ook de grootste fla-
mingantische onnozelaar duidelijk wor
den dat er iets niet in orde is met zijn 
dappere aanvoerders. Het zal bij hem het 
begin van wantrouweji opwekken dat no
dig is om (( Pe Sta^idaard » geleidelijk 
te leren kennen zoals hij is. Niet de krant 
die oprecht een oplossing zoekt voor het 
\'laamse vraagstuk rjiaar wel een C.V.P. 
krant die Vlaams ge zin de artikels moet 
schrijven om de l'laamsgezinden tot le
zers te 'winnen maar die dat lezerspubliek 
'.Mn in zo groot mogelijk aantal naar de 
C.V.P. moet leiden bij de verkiezingen. 
Spijtig genoeg heeft die taktiek maar bit
ter weinig bijval meer. Onze propaganda 
— spijtig niet Standaard ? — Iieejt het 
Standaardmasker afgerukt en zo zonder 
masker is " De Standaard » bitter wei
nig aantrekkelijk. De rol van bedriegers-
aanbrengers is nooit mooi ! 

Personage en argumenten gelijkwaardig 

Wie is Moyersoen de man die thans 
De Volksunie bevecht van op een vrije 
tribune waarop de moedige aanvaller 
weet dat hij alleen staat ? De zoon van 
een fmnskiljons burgers geslacht uit Aalst 
destijds aanhanger en steunpilaar van de 
aartskonservatieve Duitse Jood Woeste, 
voormalig ^voorzitter van de Staatskato-
lieken bekend om zijn even aartsgemene 
streken tegen de eenvoudige maar op
rechte Priester Daens, de sociale voor
vechter van een halve eeuw terug. Het 
is deze Moyersoen die geweigerd heeft 
de klaar bewezen vervalste taaitellingen 
onder meer van Ronse en van Overmaas 
ongeldig te verklaren en zo de verjaring 
van de klachten in de hand werkte. Het 
is dan ook geen fiere liaan zoals hij daar 
op zijn mesthoop staat maar een zwaar 

' beschuldigde die zich kronkelt in alle rich
tingen om aan de even zware veroorde
ling te onts7tappen. De man heeft met 
zijn vrienden het meer dan honderjarig 
bedrog van zijn partij tegenover ons volk 
voortgezet en we kunnen dan ook ons ge
voel van afkeer en wsprijzen niet onder
drukken, hoe die vent ook jammert. Wij 
hebben de plicht die komediant op zijn 
plaats te zetten in het belang van ons volk, 
het enig belang dat mag tellen. 

Potsierlijk 

Ook Moyersoen wil meedoen aan het 
arove maar doorzichtelijke bedrog dat de 
Volksunie de linksen heeft doen zegevie
ren ! De C.V.P. verloor ongeveer 
6,5 p.c. van de stemmen in 1954 verge
leken met 1950 en de Volksunie haalde 
2,20 p.c. voor gans het grondgebied Bel
gië. Aan socialisten en liberalen verloren 
ze haaist het dtibbel als aan ons. Nog 
goed dat wij er waren, anders was de 
ramp volledig ! 

En wat die stemmcnroof betreft, wal 
heeft de C.V.P. anders gedaan 
dan de 13,5 p. e. vooroorlogse 
.\trmmen van de nationalisten in l'laan-
dcren (9 p. c. in België) te stelen 
UI I94'j ? Heeft ze zich toen de vi-aag 
ocst^ld oj ze de Vlaamse veroverings-
mach'ne mocht afbreken of niet ? Z.c 
IfU'fl het vlug gedaan nadat ze de w'jtti^e 
' ioenaars van die stemmen achter slat 
en grendel ged)aaid had ! Hoe durft ze 
thans nog klagen dat ze hel gestolen 
jrocd ocleidelijk terug moet afgeven ! 
\'c:'Stokte zondaars zijn het wel die nodig 
g..'kastijd moeten worden. 

De kleurpartijen een les geven 

U'i; hebben over de intellektuële eer
lijkheid een andere opvatting als Moyer
soen en zijn Standaardkornuiten. Wij 
ocien iiun argumenten weer zoals ze 
lijn. (. De Standaard » durft ons 
hit 7i'oord niet geven. En evenmin zal 
ze een poging doen om ons basisargu-
meni ie weerleggen of er ja dan neen 
vjor de oorlog met de verdeeldheid van 
de christelijke krachten maar met een 
l'laams-nationale partij niet meer gedaan 
werd voor Vlaanderen dan gedurende de 
ion£;ste 12 jaar met de christelijke een
dracht maar zonder Vlaams-nationale 
partij. De derde 7naal brengen we dit 
croumcnt naar voor met uitdaging aan 
•( De Standaard » het te weerleggen. 
Dit weerleggen kunnen ze niet waardoor 
ze stilzwijgend onze noodzakelijkheid 
bewijzen. 

Wij zullen in onze basisarrondissemen
ten minstens de nodige 30.000 stemmen 
bijwinnen om op de wip te zitten. De 
C. \'.P. gunnen we graag dat ze stemmen 
up de linksen terugwint. Onze positie 
woidt er door versterkt want zo de C.\ . 
P. de 100 zetels bereikt (wat een 5 tal 
zetels winst veronderstelt) en wij er maar 
een half dozijn hebben zitten we op de 
leip en tekenen er zich voor ons Vlaam
se volk onvermoede mogelijkheden af. 
En in de senaat kunnen we die wipposi-
iie eveneens bezetten. W^aaroyn verheugt 
de Maamsgezinde « Standaard » zich 
daar niet over ? Thans vallen ze ons maar 
aan. I'oor ons niet gelaten want we kun
nen best begrijpen dat een slecht gewe
ten zich zoekt te ontlasten. 

Maai hoe denkt de C.l'.P. haar fa-
uuhs lO-punten-progiamma te finance-
ten wanneer zij ieuig aan het bewind 
komt (hm! hm!) ? We hebben de in
druk dal daarvoor tientallen miljarden 
ihidig zijn ! 

Bij de 15 maanden 

Pc sccialistisclic \'olksgazel triomfeert 
(imdal thans eindelijk de 15 maanden een 
werkelijkheid geworden zijn. Zij^ is niet 
vlug beschaamd. De linkse regering zou 
beter naar de jonge socialisten luisteren 
die na ons zijn gaan meedoen aan de-eis 
de legerdienst onmiddellijk op 12 maan
den terug te brengen. Dat is het eerst 
nodige wat de regering te doen heeft. 
Verder zou ze dadelijk de studie moeten 
aanvatten tot afschaffing van de verplich-
Ic legerdienst en tot oprichting van een 
beperkt korps van technisch flink onder
legde vrijwilligers. Iedereen weet thans 
immers dat massale legers bij de huidige ' 
krijirskunde de reinste onzin is. Het is te 
gek dat men in ons land omdat er nu 
Lcnmaal zo een overgroot aantal Frans-
st^rckcnde hogere officieren zijn, vast-
lioudt uan e^n groot aantal soldaten. De 
uitiusting van ons leger is trouwens ho
peloos ouderwets vergeleken bij dat van 
de mogelijke vijand, Rusland, waaraan 
liet zou moeten weerstaan. 

Het is trouwens een schande dat men 
jaarlijks v'an de belastingbetalers en dan 
hoofdzakelijk van de middenstand niet 
minder dan 18 miljard weggooit en dat 
op een ogenblik dat de levenstandaard 
vaii onze landbouwers en bedienden er
barmelijk laag ligt en dat Vlaanderen 
lijdt aan het gemis aaji industrialisatie. 
Laat ons eens gedurende 10 jaar elk jaar 
10 miljard besteden om onze middenstan
ders, landbouwers en bedienden het le
ven draaglijker te maken en om voor on
ze arbeiders werk op eigen bodem te be
zorgen door de vestiging van nieuwe nij
verheden. 

Alle degelijke krachten 
worden aanvaard 

heslitur thans een Vlaams program uitge
werkt heeft en dat de Vlamingen alle 
waarborgen hebben. Ze zeggen echter 
met welke straffen ze zullen uitspreken zo 
dezelfde Walen nog eens onwillig zijn ! 

I 'oor welke onnozclaais houden zij toch 
de C.V.P.-flaminganten ! En het meest 
bedroevend is het feit dat vele van die 
flaminganten dat slikken ' 

Brengt K De Standaard » ons voordeel? 

Een dokter stuurde ons een brief om 
ons Ie vragen onze tijd niet te verspillen 
met « De Standaard » te bevechten. « le
dereen moet toch inzien » schrijft die dok
ter ons <( dat slechts de Volksunie de ei
sen kan verwezenlijken die >' De Stan
daard » vooropzet. Dat wéét elke lezer ». 
Hier faalt onze dokter gvotendeels. Wel 
heeft hij gelijk voor dat deel van De 
Standaardlezers dat nadenkt en dat de po
litiek overdenkt. Die weten natuurlijk 
dat het besluit dat noodzakelijk uit de 
premissen van « De Standaard » volgt 
moet zijn : steun de Volksunie. En dat 
hun propaganda om de Vlaamse doelein
den langs de C.V.P. te verwezenlijken 
idioot is. Maar de meerderheid van de 
Standaardlezers zijn wel goede Vlaams
gezinden maar onvoldoende politiek ge
schoold en die zouden ter goeder trouw 
II De Standaard » in zijn verkeerde be
sluiten kunnen volgen. .Vandaar onze 
herhaalde waarschuwingen. 

Dat anderzijds n De Standaard » ook 
l'laamsgezinden bijkwcekt weten ook 

wij en hel doet ons veel genoegen. Maar 
hij kan niet anders vermits zijn taak er 
in bestaat een lezerspubliek bij Vlaams
nationalisten en radikale gevoehflamin-
ganten in stand te houden. « De Stan
daard » wordt gebruikt door de C.V.P. 
om die ladikalen tóch nog C.V.P. te doen 
kiezen. Maar daardoor is hij ook ver
plicht mdikale Vlaamse eisen te stellen. 
Onze laak kan het dus slechts zijn de po
litiek minder ontwikkelde flaminganten te 
blijven waarschuwen zodat ze glimlachen 
of sakkeren om het Standaar db e sluit de 
C.V.P. te steunen. Anderzijds kunnen 
we ons slechts verkneukelen dat die C. 
V.P. politiek met « De Standaard » ook 
voor een gedeelte van de Standaardle
zers een goede zaak is in die zin dat ze 
hen radikaliseert. Onze taktiek behoudt 
dios de winst voor Vlaanderen en scha
kelt het verlies zoveel mogelijk uit. En 
daar komt het op aan ' 

De C.V.P. heeft haar 
kieskampsunje ingezet 

Wij lazen in de C.V.P.-kranten dat 
baron De Vleeschauwer op een C.V.P.-
vergadering te Leuven de vermindering 
van de legerdienst tot 15 maanden aan
geklaagd heeft, omdat hierdoor het leger 
zgz. ontredderd werd. 

Dat zal wat geven als de C.V.P kies-
propaganda gaat voeren met de slogan : 
terug de 24 maanden-dienst! 

Theodore Lefèvre verklaarde plech
tig op de vergadering van -het Natw-
naal Komitee van de C.V.P., naar aan
leiding van de finantiëte moeilijkheden, 
dat in geen geval de militaire uitgaven 
mogen besnoeid worden. Dat zal de C. 
V.P.-kiezers ontzettend veel genoegen 
doen. Nu het schijnt dat Lefïvre 'kandi
daat-minister van landsverdediging is 
voor de C.V.P. - B.S.P. regering van 
na de verkiezingen. Dat verklaart veel 
Ook wensen we nadrukkelijk de vereni
ging voor dierenbescherming ie waar
schuwen tegen Theo. In de kavalerie lo
pen de paarden gevaar dat hij zwepen 
uit hun billen zal snijden. 

Een oud-Oostfronter schreef ons of hij 
aan de uitbouw van de Volksunie mocht 
meewerken en of wij geen schrik hebben 
ons te krompromiteren. We zvillen onze 
kandidaat-medewerker antwoorden dat 
iedereen in de Volksunie welkom is op 
voorwaarde dat het eerlijke mensen zijn 
en dat ze werken. Welnu wij beschou
wen de Oostfronters als idealisten en ma
ken ons thans in 1957 niet meer moe met 
denken of ze hun jonge krachten niet be
ter gespaard hadden voor de Vlaamse 
strijd dan in Rusland te gaan vechten, 
20 jaar te vroeg. Elke gebeurtenis moet 
in zijn tijd teruggeplaatst worden. In de 
\'olksu7ne vechten trouwens reeds 
Oostfronters en verzetlieden schouder 
aan schouder. Over het algemeen is er 
zelfs onderling een grote simpatie. De 
verzetslieden die bij ons staan zijn immers 
ook idealisten die walgen van de repres
sie en die zich bizonder aktief inzetten 
voor amnestie. 

Van logika gesproken 

In haar jongste brosjure over Vlaamse 
noden doet de C.V.P. vruchteloze pogin
gen om de karentie van de C.V.P. op 
Vlaams gebied te verklaren. We zouden 
ze kostelijk vinden zo we niet zouden be
denken dat ze Vlaanderen verder^ willen 
bedriegen. Aan de ene kant schuiven ze 
immers de schuld op een paar Walen die 
de schuld zijn van alles en die zich niet 
schikten naar het partijbestuur, aan de 
andere kant schrijven ze dat hei partij-

Wij weten zelfs dat de meerderheid van 
de Standaardredakteurs de Volksunie 
zeer genegen is maar ze moeten daar nu 
eenmaal hun brood verdienen, In minde
re mate is dat ook waar voor andere 6 . 
]'.P.-kranten. Overal hebben wij simpa-
lisanten. Wij hopen met die redakteurs 
dat het Vlaams-nationalisme op het poli
tieke plan weer vlug zal doorbreken. Dan 
zullen ook zij hun artikels meer ten vooi-
dele van het politiek konsekwent Vhiams-
nationalisme mogen schrijven. Om al dtc 
redenen zullen wij de lijn verder door
trekken die we tot nog toe gevolgd heb
ben. 

TE BESTELLEN 
OP HET SEKRETARLAAT 

-^ Veertig jaar Vlaams Nationalisme 
(20 fr.). 

— De Politieke partijen en de Vlaam
se Beweging (10 fr.). 

— Lessen uit het verleden (10 fr.). 
— Vlaamse Beweging en Vlaams Na

tionalisme (25 fr.). 
— Het Vlaams Federalisme (25 fr.). 
P.C.R. 5445.46, W. Jorissen, Brussel. 
De eerste twee brosjuren zijn thans 
in druk. 
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HET SCH&HDAAL DEB STIi(STOFPRI|ZiN 
ONZE VLAAMSE BOEREN WORDEN UITGEBU 

Kleurpartijen en Boerenbond Verantwoordelijk 
Enige tijd geleden schreven we reeds 

over het schandaal der stikstofprijzen en 
stelden wc de medeverantwoordelijke se
nator Mullie, voorzitter van de C.V.P.-boe-
ronvertegenwoordig^ers aan de kaak. Alleen 
in de arbeiderskrant « Het Volk » werd een 
schuchtere poging tot antwoord gedaan 
met een reeks scheldwoorden aan ons adres 
maar zonder legenargumentatie. De C.V.P. 
boerenpers echter zweeg. De boeren zelf 
mochten er niets over vernemen ! Begrij
pelijk ! Thans beschikken we over nieuwe 
gegevens,die het schandaal nog maar in 
een duidelijker daglicht stellen. 

WAALSE STIKSTOFFABRIKANTEN LE
VEREN TEGEN 240 FR. IN PAKISTAN EN 
VRAGEN HIER 300 FR. 

Voor het ogenblik levert de stikstoftrust 
amoniaknitraat aan Pakistan en in zak
ken tegen 240 fr. Dezelfde trust telt ech
ter hier aan o-aze boeren, die thans mogen 
omspringen met een uurloon van 13 tot 
15 fr. niet minder dan 300 fr. voor het
zelfde produkt en dan niet eens in zakken 
maar los ! 

De stikstoffabrikanten in ons land pro
duceren jaarlijks ongeveer 1.200.000 ton, 
waarvan alleen een derde of 400.000 ton in 
het binnenland verbruikt wordt. De pro-
duktie voor de uitvoer wordt echter steeds 
maar opgedreven, zodat men terecht mag 
veronderstellen dat daar nog flink wat geld 
aan verdiend wordt. Hoeveel moeten die 
stikstoffabrikanten dan wel verdienen aan 
de stikstof die hier in België verkocht 
wordt. De prijs voor Pakistan is immers 
geen unicum. Het is de normale prijs die 
in het buitenland gerekend en betaald 
wordt. De buitenlandse boeren hebben dus 
hun stikstoffen, die uit België komen, 
dus 20 % beterkoop dan hier. Wat niet 
belet dat de regeringen hier, de huidige 
linkse zowel als de vorige homogeen C.V.P., 
met een schijnheilig en uitgestreken ge
zicht aan onze boeren vragen de produk-
tiekosten te verminderen om hun produk-
ten even goedkoop te kunnen voortbren
gen als de buitenlandse boeren. 

KLEURPARTIJEN EN BOERENBOND SPE
LEN ONDER EEN HOEDJE MET COBELAZ 

Hoe komt het dat de prijs in België voor 
de stikstoffen zo hoog is ? Wel doodeen
voudig omdat de achtereenvolgende rege
ringen zich steeds weer naar de wil van 
deze trust schikken en toelaten dat in het 
binnenland de stikstoffen zoveel duurder 
verkocht worden als in het buitenland. De 
Boerenbond is verdeler van stikstoffen ge
leverd door Cobelaz. Senator Mullie zit in 
de beheerraad van de grote stikstoffen-
zaak van Tertre. Senator Mullie nu is de 
voorzitter van de Boerenbond en ook de 
voorman van de C.V.P.-boerenvertegen-
woordiging in de Senaat. Volgens sommige 
C.V.P.-kranten zou hij daar echter niet in 
zitten om de vergoedingen die daaraan 
verbonden zijn maar wel om een oogje in 
het zeil te houden voor wat de prijzen be
treft, dit althans volgens De Nieuwe Gids 
van 12 september 11. Sirids de Volksunie 
een prijsverlaging van de'stikstof eist met 
20 % heeft de Boerenbond dat van ons 
overgenomen. Volgens dezelfde Nieuwe 
Gids zou senator Mullie thaas waken op 
de toepassing van die 20 % vermindering ! 
Vooraleer wij het schandaal aan de kaak 
stelden had dit eminent lid van dis be
heerraad dat verschil nooit opgemerkt. Er 
is echter meer. De prijs van de stikstoffen 
is de laatste tijd tweemaal verhoogd ge
worden in het binnenland en de stikstof
fabrikanten hebben thans een nieuwe ver
hoging aangevraagd ! ! Heeft senator Mul
lie zich daarvoor teruggetrokken uit zijn 
beheerraad ? Neen ! Heeft men ooit zo 
een bedrog gezien ? De boeren hebben het 
nog niet slecht genoeg dan dat ze door 
hun verdedigers mee de stroo om de hals 
moeten gedaan worden. Wat de C.V.P. niet 
zal beletten te klagen dat de boeren uit
geroeid worden 1! 

De invoer van vreemde stikstoffen nu 
zou de prijs van de stikstoffen kunnen 
doen zakken. De vreemde die ingevoerd 
worden zijn inderdaad nog beterkoop on
danks veel grotere vervoerkosten dan die 
van Cobelaz. 

Eier nu komt het grootste schandaal. 
De regering kc.ntingenteert die invoer en 
laat alleen maar voor België Ö.OOO ton in
voeren om de schijn van vrijheid te red
den. Als men bedenkt dat het binnenlands 
verbruik 400.000 to-n bedraagt ziet men 
welke verhouding er is. Deze beperking 
van de invoer wordt door de kapitalistische 
drukkingsgroep van Cobelaz geëist en ver
kregen ! Dit zowel van deze liberaal-SO-
CIALISTISCHE regering als van de vorige, 
die van de C.V.P. ! Er is nog meer. De ver
kopers van de Cobelaz stikstoffen krijgen 
op het einde van elk kalenderjaar een vrij 
belangrijke premie. Deze premie wordt 
hen echter ontnomen als zij vreemde stik
stoffen verkopen. 

In 1953 kreeg de toenmalige regering het 
gelukkig idee de invoer vrij te laten. De 
invoerders zetten zich aan het werk en 
voerden ongeveer 75.000 ton vreemde stik
stoffen in. Het gevolg liet zich onmiddel
lijk voelen. De stikstoffen daalden dade
lijk 20 fr. in prijs per 100 kgr. wat voor 
onze boeren een minderuitgave vertegen
woordigde op 400.000 ton van 80 miljoen. 
Het betekende echter ook 80 miljoen min
der winst voor Cobelaz, die ijlings naar 
het ministerie liep en de invoer praktisch 
deed stopzetten ! De regering begaf voor 
de royale fooi van enkele miljoentjes voor 
hun verkiezingskampanje die er zal aan 
vastgezeten hebben. De huidige regering 
verkiest eveneens die miljoenenfooi voor 
de partijkas boven het dienen van de be
langen van de verschoppelingen van de 
huidige maatschappij : de boer. Hij moet 
het al betalen. Hij moet meer zweet laten 
om de stikstoffen duurder te betalen en de 
Waalse kapitalisten meer geld te laten ver
dienen en om dan nog onrechtstreeks de 
verkiezingskampanje van de grote politie
ke kleurpartijen te betalen, die hem een 
betere toekomst beloven op de koop toe ! 
Hoe moeten ze grinniken : de liberalen, 
socialisten en C.V.P.-ers als ze dat neer
schrijven ! 

De Volksunie heeft al veel boeren de 
ogen geopend tot grote onrust van hun 
uitbuiters, de kleurpartijen. Zij zal thans 
een nieuwe grootscheepse kampanje onder 
de boeren beginnen. Het rijk van de kleur
partijen zal ophouden en de uitzuiging van 
de boer meteen. Ook hij zal fatsoenlijk 
kunnen leven net zo goed als iedereen. De 
Volksunie zal de waarheid aan het licht 
brengen. Wij hopen maar een zaak en wel 
dat de kleurpartijen ons zullen antwoor
den. We zullen het genoegen beleven hen 
te zien roeren gelijk duivels in een wijwa-
tervat. WIJ ZULLEN ER ECHTER VOOR 
ZORGEN DAT DE BOEREN DE WAAR
HEID ZULLEN WETEN. 

OUD-MINISTER MOYERSOEN 
Z O U BEST V A N H E T 
P O L I T I E K T O N E E L 
V E R D W I J N E N 

(vervolg van blz. 1) 

Denk niet dat wij terugschrikken voor 
onze verantwoordelijkheid : een nieuwe C. 
V.P.-meerderheid was overigens in 1954 
denkbeeldig en is dit nu ook. Gij verzwijgt 
opzettelijk waaraan gij uwe meerderheid 
in 1950 te danken gehad hebt en wat gij 
er mee gedaan hebt. Wij laten ons niet 
beetnemen, wij zijn geen scheurmakers die 
alleen maar zouden gedreven worden door 
negatieve gevoelens, door het enig opzet 
schade te berokkenen aan de C.V.P. Wij 
hebben de pretentie een volwaardige partij 
te zijn, met een eigen grondslag (onze 
Vlaams-nationale ideologie), met een ei
gen programma (o.a. federalisme), met een 
eigen traditie en een eigen toekomst. 

Met welk recht eist de C.V.P. van ons 
dat wij onze partij , onze overtuiging, ons 
programma zouden verloochenen en prijs
geven om de tyrannic te aanvaarden van 
een partij waarin volksvreemden de plak 
zwaaien ? Een partij waarin Struye's, du 
Bus de Warnaffe's, Moyersoen's, Moreau de 
Melen's, Van Cauwelaerts en De Schrijvers 
de grote mannen zijn... Zij mogen ervan 
overtuigd zijn dat het uur der afrekening 
komt. De afrekening voor hun verpletterend 
aandeel in de vreselijke repressie. Moyer-
soen mag er van verzekerd zijn dat geen 
duizend « pro domo's » zijn verantwoorde
lijkheid kunnen wegwissen. Het Vlaams-
nationalisme in het arrondissement Aalst 
ontwaakt en de strijd begint pas voor goed. 

De strijd tegen ALLE belgische kleurpar
tijen, vóór onze eigen Vlaamse partij , de 
enige die het vertrouwen der Vlamingen 
waardig is ! 

HEIMIE KRIJGT VOORZITTERSCHAP IN CE W ERELDHA\K 
1'LAFONFUR: Kunt U me even bij de nieuwe Voorzitter aanmelden ik ben specialist in 't verhogtn 

^"n plafonds 

Hoe in het arrondisseineiit Brussel 
de C.V.P. de Vlamingen fopt. 

Wij achten het nutt ig ter voorlichting van onze lezers eens uiteen te 
zetten hoe in het arrondis.sement Brussel de Vlamingen door de C.V.P. be
drogen en benadeeld worden, met de medewerking van zgn. Vlaamsgezinden 
als Van Elslande en Lindemans. 

Het schijnt dat er een akkoord bestaat in de schoot van de C.V.P. 
volgens hetwelk op de C.V.P.-lijsten in het arrondissement Brussel afwis
selend een franssprekend kandidaat en een Vlaams kandidaat voorkomen, 
terwijl de eerste kandidaat eveneens afwisselend een franssprekende en 
een Vlaming zou moeten zijn. In de praktijk is dit a l thans zo, met dien 
verstande dat de eerste kandidaat zowel op de lijst voor de Kamer als op 
de lijst voor de Senaat ALTIJD een franssprekende is : voor de Kamer 
was dit in 1949 en 1950 Carton de Wiart. in 1954 du Bus de Warnaffe. 
voor de Senaat was het telkens, in 1949, 1950, 1954, de onnoembare Struye. 
Daarbij komt nog dat zowel in 1949 als in 1954 een franssprekende kandi
daat, dank zij een georganiseerde voorkeurstemmenaktie, over het hoofd 
sprong van een Vlaming. Het resultaat van gans deze strategie is dat 
er in 1949 voor de Kamer zeven franssnrekende verkozen waren tegenover 
slechts vijf Vlamingen. In 1950 was de verhouding zeven tegen zes en in 
1956 vijf tegen vijf, met dien verstande dat Saint-Remy op een afzonder
lijke lijst verkozen werd, met de stemmen van franssprekende C.V.P.-ers. 
Na het overlijden van Vergels werd deze opgevolgd door een frans.spre-
kende, zodat de verhouding thans zeven franssprekende tegen vier Vla
mingen is ! 

In de Senaat was de verhouding in 1949 en 1950 drie tegen drie, in 
1954 weer ongunstiger voor de Vlamingen : drie tegen twee. 

Zoals men aan de hand van de feiten kan vaststellen zijn de Vla
mingen steeds de gefopten, de bedrogenen met dit stelsel dat neerkomt op 
een verkapt en vervalst federalisme volgens hetwelk er evenwicht zou 
moeten zijn tussen franssprekenden en Vlamingen : allebei evenveel 
vertegenwoordigers. Dit is reeds erg, maar wat nog veel erger is, is het feit 
dat dit stelsel op zichzelf de Vlamingen schromelijk benadeelt. 

Inderdaad gaat men uit van de stilzwijgende (en totaal valse) ver
onderstelling dat 50 % van de C.V.P.-kiezers in het arrondissement frans
sprekenden zouden zijn en 50 % Vlamingen. In werkelijkheid echter zijn 
er onder de C.V.P.-kiezers 75 Tc Vlamingen en slechts 25 % fransspre
kenden. 

Wij kunnen dit aan de hand van de cijfers bewijzen. Nemen we de 
cijfers van 1949 bvb. Beginnen we met de zuiver Vlaamse kieskantons, 
waar alleen Vlamingen wonen. Het zijn de kantons Asse, Halle, Lennik, 
Vilvoorde en Wolvertem. 

In deze kieskantons behaalde de C.V.P. in 1949 in totaal 83.601 stem
men, dus stemmen van Vlamingen. 

Nemen we nu de overige kieskantons onder ogen dan stellen we 
vast dat talrijke Vlaamse gemeenten hieronder begrepen zijn : tot het 
kanton Anderlecht behoren de zuiver Vlaamse gemeenten Dilbeek, I t ter-
beek, St. Martens-Bodegem, Groot-Bijgaarden en ZeUik. Tot het 'kanton 
Eisene behoren de Vlaamse gemeenten Hoeilaart, Overijse; tot het kanton 
Brussel de nog overwegend Vlaamse distrikten Haren en N.O.Heembeek; 
tot het kanton St. Gillis behoren Alsemberg, Beersel, Drogenbos, Linkebeek, 
Ruisbroek; tot het kanton St. Joost behoren Kraainem, Sterrebeek! 
Wezenbeek, de drie Woluwe's; tot het kanton Schaarbeek behoren Diegemj 
Evere. Nederokkerzeel, Nossegem, Steenokkerzeel, Zaventem. 

Het lijdt geen twijfel dat de Vlaamse landelijke bevolking meer 
gehecht gebleven is aan het geloof dan de stadsbevolking en dat de 
C.V.P. relatief een hoger percentage stemmen behaalt in de landelijke 
gemeenten dan in de stedelijke agglomeratie. In de stedelijke agglome
ratie is het zo dat de mensen die Vlaams gebleven zijn meestal ook kerke
lijk gebleven zijn, zodat we mogen aannemen dat zelfs in de stedeUjke 
agglomeratie onder de C.V.P.-kiezers een belangrijk percentage Vlamingen 
is We zullen dan ook beneden de waarheid blijven wanneer we voorop
stellen dat 50 % van de stemmen uitgebracht op d^ C.V.P.-lljst in de 
gemengde kieskantons stemm.en zijn van Vlamingen. Het aantal C.V.P.-
stemmen in deze kantons bedroeg in 1949 in totaal 196.348. cijfer dat wij 
dus delen door twee. 

We bekomen dan volgend eindresultaat : de C.V.P. behaalde in 
1949 voor de Kamer in het arrondissement Brussel 279.949 stemmen, waar
van slechts 98.174 van franssprekenden en 181.775 van Vlamingen. Welnu 
met deze stemmen bekwaamen de franssprekenden 7 gekozenen en de Vla
mingen met hun 181.775 stemmen bekwamen slechts 5 gekozenen ! 

Het is dus niet alleen in de Belgische Staat dat de Vlamingen op 
stuk van zetelverdeling bedrogen en benadeeld worden. In de unitaire 
Belgische C.V.P. is het nog erger ! Want de verhoudingen die wij aan de 
hand van de cijfers van 1949 vastgesteld hebben zijn vrijwel konstant. 

Dat zgz. Vlaamsgezinden zich medeplichtig maken aan dat bedrog 
vinden wij erg. Waarop wachten de Vlaamse C.V.P.-ers om aan dat schan
daal een einde te stellen ? Daarvoor moeten ze de absolute meerderheid 
niet hebben, daarvoor moeten ze niet aan 't bewind zijn. Het hangt maar 
van hen zelf af: het Nationaal Komitee hoeft maar te beslissen dat er 
een einde zal aan gesteld worden. Maar ja, in dat Nationaal Komitee 
zijn de Vlamingen ook weer het kind van de rekening : daarin zetelen ook 
evenveel Walen en franssprekende als Vlamingen, alhoewel 70 % minstens 
van de partijleden Vlamingen zijn! Leve de C.V.P. ! 
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Mr Fr. VAN DER ELST 
De Polirieke Partiien en de Vlaamse Beweging 

Wie uiteindelijk met een zucht of een 
vloek, « voor de laatste maal », toch voor 
de partij stemt oefent geen drukking uit. 
Men vormt geen pressure-groep in de par
tij door moties te stemmen of eisen te 
stellen. Dit is zelfbegoocheling of bewust 
bedrog. 

Laat mij thans nog een ander misver
stand opruimen dat er in bestaat de 
Vlaams Nationale partij als een pressure-
groep te beschouwen. Wetenschappelijk is 
dit niet juist : deze partij kan het nodi-
zakelijk alternatief vormen dat een pres
sure-groep nodig heeft om te kunnen wer
ken, maar zij is zelf geen pressure-groep 
in de echte betekenis van het v.-oord. (Ik 
verwijs naar het boek van Key '. Politics, 
Parties and Pressure Groups •> en andere 
sociologische studies). ledere partij oefent 
in zekere mate drukking uit op de andere 
partijen door de aantrekkingskracht die-
zij kan uitoefenen op de kiezers der ande
re partijen. 

De Vlaams Nationale partij is een vol
waardige partij , waarvan de dragers geen 
afgescheurde katolieken zijn, maar mensen 
met een eigen politiek ideaal, met een ei
gen politiek temperament. Het zijn katolie-
ke kiezers die zo vlaamsgezind zijn dat zij 
bij iedere verkiezing een gewetensstrijd 
doormaken vooraleer zij, « gezien de inzet 
van déze kiesstrijd en voor de laatste 
maal ! > toch weer voor de katolieke partij 
stemmen, die verlangend uitzien naar een 
opgaan van de Vlaams Nationale partij in 
de katolieke ten einde aldus hun gewetcns-
konflikt op te lossen ! 

Ik weet dat er ook enkele oud-nationalis-
ten zijn die rondlopen met de wens van 
:< kristelijke eenheid » of hoe men het ook 
noemen wil. Het zijn meestal mensen van 
rijpere leeftijd die de nodige energie mis
sen, die wensen een rechtstreeks gevolg te 
zien van hun aktiviteit, die uiteindelijk 
willen leven in de meerderheid en niet 
meer in de oppositie. 

Misschien zijn er onder hen mensen die 
nooit nationalisten geweest zijn maar die 
slechts dank zij het Vlaams Nationalisme 
een politieke rol gespeeld hebben. Deze 
mensen denken aan de Vlaams Nationalis
tische partij uit de jaren 1919-1939 s'echts 
terug als aan een pressure-groep waarvan 
zij a posteriori de doeltreffendheid gaan 
betwijfelen : zij zouden meer bereikt heb
ben in de katolieke part i j . Ik meen te mo
gen vooropstellen : 

1) Dat het verkeerd is in de nationalis
tische partij een pressüre-groep te zien; 

2) Dat de organisatie van een pressure-
• groep in of naast de katolieke partij voor 

vlaamsgezinde elementen niet mogelijk is 
indien er geen zelfstandige vlaamse par
tij bestaat als noodzakelijk alternatief. 

Ik heb reeds terloops aangeduid wat een 
pressure-groep eigenlijk is : het is een 
groepering van personen die. zonder zich te 
binden aan een bepaalde partij (« lis cher-
chent encore moins qu'eux {=•- les bailleurs 
de fonds) a se lier a un parti determine », 
M.Duverger, « Les Partis Politiques », p.167) 
in funktie van bepaalde opvattingen of 
van bepaalde groepsbelangen eisen stellen 
en die een groep kiezers achter zich heb
ben waarvan de houding bepaald wordt 
door de reaktie der partijen op de gestelde 
eisen. De Vlaams Nationalistische Parti j 
was dit niet : iedere partij oefent op de 
rivaliserende partijen een zekere invloed 
uit, doch dit is een ander verschijnsel. De 
echte pressure-groepen in Vlaanderen in 
de periode tussen de twee wereldoorlogen 
werden gevormd door nietpartijpolitieke 
groeperingen, door de zgn. Vlaamse kul-
tuurverenigingen : V.O.S., IJzerbedevaar
ten, Zangfeesten, Oudhoogstudentenbond, 
V.T.B., V.E.V., enz... Kortom al de organi
saties die vlaamsgezinden groepeerden en 
die een zekere invloed hadden op de 
Vlaamse openbare opinie. Zij vormden een 
openbare mening die druk kon uitoefenen 
op de politiek omdat — en dit is beslissend 
— de mogelijkheid geboden was van een 
alternatief : zij konden onrechtstreeks be
werken dat een gedeelte der kiezers die zij 
bereikten voor de nationalistische partij 
stemden en aldus de andere partijen on
der druk zetten. Na 1944, na het tijdelijk 
verdwijnen van een Vlaamse partij viel de 
waarde van deze groeperingen als pressure-
groep beneden nul. Er werd eenvoudig geen 
rekening meer mee gehouden. 

Ik moet eerlijk bekennen dat ik niet kan 
begrijpen hoe men de stelling kan verde
digen dat men in de katolieke partij meer 
zou bereikt hebben dan met een eigen 
Vlaamse parti j . Wanneer ik er over na
denk dan geloof ik de verklaring te vinden 

in volgende denkfout : men stelt zich te
zelfdertijd voor wat geweest is en wat niet 
geweest is, men maakt een optelling wan
neer het in werkelijkheid een alternatief 
is: het een of het andere. 

Het is zeer moeilijk zich voor te stellen 
wat ds ontwikkeling zou geweest zijn zon
der de nationalistische partij . Ik geef 
slechts één feit ter overweging ; de Borms-
verkiezing, waarvan de draagwijdte voor 
de ontwikkeling der beweging en haar ver
overingen in het parlement onmetelijk ge
weest is. Dit blijkt zelfs uit een "boek dat 
zo weinig nationalistisch gezind is als Bas
se's « Geschiedenis der Vlaamse Bewe
ging ». Welnu zou een Bormsverkiezing 
denkbaar geweest zijn zonder het bestaan 
en de agitatie van de nationalistische par
tij ? 

Is het denkbaar dat zonder de bedrei
ging van een steeds machtiger nationalis
tische partij de katolieke partij zich zou 
gesplitst hebben en dat de K.V.V. het be
ginselakkoord met het V.N.V. zou onderte
kend hebben ? Dit akkoord werd aan kato
lieke zijde door geen pummels ondertekend 
zonder gezag of invloed in hun partij : de 
ene werd later eerste minister en de twee 
anderen minister. Hij die er als peter bij
stond, doch niet genoemd werd — P. W. 
Segers — werd later ook minister en zo 
ook de man die plechtig verklaarde het be
ginselakkoord te beschouwen als een ver
worvenheid waaraan niet meer mocht ge
raakt worden — Albert De Vleeschauwer. 
Toch hebben zij bakzeil moeten halen en 
toezien hoe het akkoord getorpedeerd werd. 

De stelling van de Vlaams Nationalisten 
in de belgische staatspartijen is onzin. Wat 
zou er gebeurd zijn, wat zou er gebeuren 
met de nationalisten in de katolieke par
tij ? Er branden namen op mijn lippen, 
maar ik zal hier in dit gezelschap geen 
namen noemen. Kristus heeft ons geleerd 
dagelijks te bidden : « leidt ons niet in be
koring ». En do Kerk in haar eeuwenoude 
wijsheid heeft er aan toegevoegd : « gij 
zult de gelegenheden tot zonde vluchten >. 
Welnu, de Vlaams Nationalist in een belgi-
.sche staatspartij dat is Daniël in de leeu
wenkuil, maar zonder de zichtbare bescher
ming van God. Men zal niemand aanraden 
hs t voorbeeld van Daniël te volgen. Alle 
wegen liggen open in de partij voor iemand 
die zich gewillig onderwerpt aan het lei
dend orinciep der partij en aan de bonzo-
kratie. Wie dit niet doet s taat weer in de 
oppositie, maar ditmaal gebonden aan han
den en voeten, machteloos. Hij heeft de 
keus : een renegaat worden van zijn eigen 
gedachte onder het bedriegelijk voorwend
sel daardoor de zaak beter te dienen en 
kommandoposten te veroveren. Of uitgesto
ten worden als een gevaarlijk individu. De 
voorwaarde om naar boven te geraken in 
de partij zijn ruggegraatoefeningen in soe
pelheid en plooibaarheid. Men moet waar
borgen van konformisme geven. Men is 
versleten voor men boven geraakt en men 
heeft zijn jeugd verloochend voor men het 
weet onder het bedriegelijk voorwendsel 
dat men « later » de verworven macht in 
dienst zal stellen van zijn ideaal. 

Men moet een fanatikus zijn om aan de 
vele verleidingen van de grote staatspartij 
te weerstaan of men moet een vechter van 
temperament zijn : dergelijke mensenty
pen zijn weinig geschikt voor ruggegraat
oefeningen en breken vlug de nek. 

Zelfs grote s taatsmannen zijn de gevan
genen van hun partij . Het is nog niet lang 
geleden dat een zeer vooraanstaand bel
gische politikus tot zijn partij zegde : « ik 
zal U volgen tot in uw vergissingen toe ». 
Hij was te kundig in zijn vak om niet te 
weten dat hij niet anders kan, dat een 
man buiten zijn partij machteloos is en dat 
wie de partij niet volgt de nek breekt. 
Het is de nuchtere toepassing van het be
ginsel geformuleerd door Bertrand de Jou-
venel : « Nous admettons toutes les diver
gences d'opinion, pourvu qu'on respecte nos 
disciplines ». 

Ik denk niet dat iemand zal verwijzen 
naar de machtsverovering door de kristen-
demokratie in de katolieke parti j , want het 
zou een slecht voorbeeld zijn. Wanneer de 
katolieke partij zich aangepast heeft, wan
neer de kristen-demokratie een macht ge
worden is in de partij dan is het omdat 
hier een alternatief voorhanden was : een 
groot deel der arbeiders stemde reeds voor 
de sociaUstische partij en niemand kan er 
aan twijfelen dat alle arbeiders voor de 
socialisten zouden stemmen indien de ka
tolieke partij nog de partij van Woeste 

moest zijn ! De arbeiders beschikten over 
een middel van drukking. Overigens was 
de sociale kwestie een algemeen verschijn
sel waartegenover de partijen zowel in 
Wallonië als in Vlaanderen, stelling moes
ten nemen, zodat hun unitaire struktuur 
in dit opzicht geen hindernis vormde. 

En wat kan de kiezer of het gewone par
tijlid die over geen ander middel van druk-, 
king beschikt als blanko stemmen, wat 
door de partijen gelaten als een minder 
kwaad aanvaard wordt dat niemand recht-
.streeks bedreigt ? 

Men rekene niet op de beïnvloeding van 
de politiek der partijen door de publieke 
opinie : het zijn immers de partijen zelf 
die f^e publieke opinie maken, door het mo
derne propaganda-apparaat waarover zij 
beschikken. Alleen de partijleiding beslist 
over de politieke koers die de partij zal 
volgen en weet dat zij deze koers kan op
dringen aan het deel van de publieke opi
nie dat voor de partij van belang is. Voge
laar in zijn studie : « Systematiek en stel
regels voor overheidsvoorlichting » is van 
oordeel dat de kleine groep van leiders van 
politieke partijen de opinie bepaalt. « Zijn 
deze politieke partijleiders dan nog in de 
rug gedekt door betrouwbare journalisten 
uit eigen kring, dan is hun positie praktisch 
alleen door hun sterfelijkheid beperkt » 
.schrijft hij. Is het niet wat wij gezien heb
ben in ons land naar aanleiding van de 
koningskwestie ? Wat heeft de opwinding 
van de openbare opinie in Vlaanderen 
rondom deze kwestie vermocht tegen de 
partijbonzen van de C.V.P. ? 

De agitatie rondom de schoolkwestie die 
door de partijleiding bewerkt werd, stierf 
onvermijdelijk uit nadat dezelfde par
tijleiding beslist had de strijd te staken 
om nooit bekend gemaakte redenen. De 
stroming voor zelfbestuur die zich open
baarde bij de massamanifestaties heeft 
geen merkbare weerklank gevonden om
dat de partijleiding er tegen was. 

Bijna gans de dagbladpers is recht
streeks of onrechtstreeks onderworpen 
aan de partijen: radio en televisie kontro-
leren zij. Zij verzekeren zichzelf een mo
nopolie : aan de Volksunie weigert men 
de politieke tribune. Er is dus geen reden 
cm zich nog fel te bekommeren om een 
publieke opinie die men weet in dergelijke 
mate te beheersen. Doob in zijn werk « Pu
blic opinion and propaganda » oordeelt 
dat de lippendienst door de politiekers 
aan de openbare opinie bewezen niet ern
stig moet opgenomen worden, het is een 
minimum van beleefdheid tegenover de 
Kiezers te doen alsof... 

De partijen reageren daarentegen wel 
en soms op onverwachte wijze op de schrik 
die het gevolg is van gewelddadige agita
tie oif een dreigend gevaar. Prof. D'Hondt 
heeft in een artikel verschenen in « De 
Vlaamse Gids » dit verschijnsel in onze 
parlementaire geschiedenis bestudeerd, 
doch alleen op sociaal gebied. Een gelijk
lopende studie is te maken op Vlaams ge
bied. Hier ook heeft de heilzame schrik 
voor het zgn. Vlaams extremisme de 
meest tastbare resultaten opgeleverd. 

Ook agitatie kan slechts schrik of ont
zag inboezemen wanneer er een bedreiging 
achter schuil gaat en dergelijke bedrei
ging vormt een radikale Vlaamse parti j . 

Het is dan ook onjuist te beweren dat al
leen een regeringspartij iets kan verwe
zenlijken. Welke zouden dan de bestaans
redenen geweest zijn van de socialistische 
partij vóór 1914, toen reeds een ganse 
reeks sociale wetten gestemd werd ? 

De Vlaams Nationalistische partij is geen 
scheurpartij. Zij is dit niet in haar oor
sprong : zij is niet ontstaan uit een 
scheuring. Reeds vóór 1914 werden pogin
gen tot partij vorming op Vlaamse grond
slag ondernomen waarbij telkens vrijzin
nigen betrokken waren. De Frontpartij na 
1918 is gegroeid uit de Frontbeweging en 
het Aktivisme. Zij is dit niet in hare op
stelling : zij is het logisch eindpunt van 
de zich onliwikkelende Vlaamse Gedachte, 
zij is de politieke manifestatie van de 
drang tot zelfbehoud van ons volk, van he» 
nationaal bewuste deel van ons volk. 

Zij streeft naar zelfbestuur, naar een pu
bliekrechtelijke struktuur voor ons volks
bestaan. Dit doen de staatspartijen niet. 
Voor hen is de Vlaamse kwestie een hin
derlijke kwestie, die zij liefst links laten 
liggen : bron van innerlijke wrijvingen en 
tegenstellingen ingevolge de unitaire struk
tuur dezer partijen. De staatspartijen 
moeten gedwongen worden, zoals zij ook 
de taalwetten en de Vlaamse Hogeschool 
gestemd hebben zonder Vlaamse overtui
ging, uit schrik. 

Het is geen toeval dat de algemene ver
zwakking van de Vlaamse strijd, dat het 
verlies van Vlaams grondgebied en 
Vlaamse volkskracht te Brussel en op de 
taalgrens na 1944 samenvallen met het 
tijdehjk verdwijnen van een nationalis
tische partij . De onafgebroken aanval der 
staatspartijen op het bestaan van een 
Vlaamse partij is van hun standpunt een 
onafwendbare noodweer. Men late zich 
niet misleiden : de politieke taktiek kent 
vele middelen en wegen ! Er zijn altijd ho
gere'belangen die op het spel staan en het 
ogenblik is nooit gunstig. 

De vlaamsgezinden in de staatspartijen 
zouden het nut en de noodzakelijkheid 
van een Vlaams Nationale partij , al was 
het maar stilzwijgend, moeten aanvaarden 
en het bestaansrecht van deze partij eer
biedigen. 

In plaats van onze ergste tegenstan
ders in hun eigen partij rangen aan te 
vallen, richten zij Uever hun voortduren
de en scherpe aanvallen tegen de Vlaams 
Nationalisten. Door de enen worden wij 
uitgemaakt voor scheurrnakers. Op het on
zinnige van deze beschuldiging heb ik 
reeds gewezen. Het is trouwens een ver
keerde berekening te veronderstellen dat 
het verdwijnen van de Vlaamse partij voor 
gevolg zou hebben" dat al de Vlaams Na
tionalisten voor de C.V.P. zouden stem
men. Ook is in de politiek één plus één 
niet altijd twee. De resultaten van de con
centratielij st te Aalst bij de gemeentever
kiezingen in 1938 hebben dit bewezen, 
want het samengaan van nationalisten en 
katolieken leidde tot verzwakking. 

Door de anderen worden wij uitgeschol
den voor fascisten, neo-nazis, incivieken, 
enz... Het is dwaas, het is vals en men be
reikt er bij de massa een effekt door dat 
beslist ongunstig is voor de Vlaamse zaak. 

Men kan zich niet ontdoen van de in
druk dat de vlaamsgezinden in de s taats
partijen hun vlaamsgezindheid als een ver
denking op zich voelen wegen en dat zij 
hun partijtrouw trachten te bewijzen door 
hun felle aanvallen op ons. Treurig spek
takel, dat het bewijs inhoudt van hun 
zwakke positie. 

Ik aanvaard niet, ik kan niet aanvaar
den dat men de Vlaamse zaak een dienst 
bewijst door de strijdbaarste der Vlamin
gen aan te vallen en door het Vlaams Na
tionalisme te bestrijden. Vlaanderen is 
een bedreigd land, het Vlaamse volk is in 
zijn bestaan bedreigd sedert zijn ontstaan 
door zijn geografische positie. Het is niet 
door de uitroeiing van het nationalisme als 
politieke kracht dat dit volk gediend 
wordt, tegenover een Waals volk dat zich 
bewust is van zijn recht op nationaal be
staan, tegenover een verfransing die ons 
overal aanvreet zonder dat wij de afweer 
bezitten van een eigen poUtieke struktuur, 
van een eigen staat, die uit eigen nood
weer zal zorgen dat vlaamse vormen ook 
bezield worden door een vlaamse geest, p i t 
alles is niet te bereiken door het eenheids-
princiep van een belgische staatspartij 
voorop te zetten, in de stille, tot hiertoe 
steeds bevestigde verwachting, dat wie in 
de partij komt om carrière te maken wel 
een voorwendsel zal vinden om te kapi-
tuleren. 

De bestrijding van het nationalisme in 
zijn eigen politieke formatie, als enige zui
vere uitdrukking van onvoorwaardelijke 
Vlaamse levenswil, kan niet beschouwd 
worden als een dienst aan Vlaanderen. Ik 
voor mij geloof niet aan de levensmoge
lijkheden van deze levenswil in het 
prangend keurslijf van belgische eenheids
partijen waarin de verenigde krachten 
van Wallonië, van het gedenationaliseer
de Bmssel, van franskiljons en schijn-fla-
minganten de koers bepalen. 

Referaat gehouden te Hofstade op de 
studieweek « Vlaamse Beweging » van de 
Lodewijk De Raet-Stichting. 
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UIT DE STUDENTENWERELD 

Onnozelaars uit deze tijd 
De Vlaamse studenten van België zijn 

officieel verenigd in een Vereniging der 
Vlaamse Studenten. (V.V.S.). Deze vere
niging beschikt over vrij belangrijke finan-
cies, die o.m. moeten dienen om de ver
schillende mandatarissen een royaal stu-
dentenleventje té laten leiden. Ook wordt 
met deze centen een zeer verzorgd tijd
schrift « deze tijd » uitgegeven. 

Om onze lezers — die wel reeds een en 
ander over dit blad in « De Volksunie » ge
lezen hebben — eerlijk voor te lichten, 
voelen we ons verplicht vooraf toe te geven 
dat dit blad qua inhoud en qua typografie 
verdienstelijk werk levert : het i s .a lge
meen bekend dat al te veel studenten in 
Vlaanderen volledig vreemd staan tegen
over de uitingen van het moderne gees
tesleven. Juist dit tekort wil « deze tijd » 
aanvullen. 

Maar dit belet niet dat wij van het or
gaan van alle Vlaamse studenten een meer 
positieve en daadwerkelijke belangstel
ling voor de noden van ons volk mogen 
verwachten En die belangstelling schijnt 
bij de redakteurs van « deze tijd » groten
deels te ontbreken ! De laatste tijd heb
ben we daarvan weer een duidelijk staal
tje gekregen. 

In het maartnummer opende de redak-
tie een soort debat onder de titel : « ge-

.sloten deuren ». Op een aantal vragen van 
de bekende kunsthistorica dr. Juliane 
Gabriels antwoordde Lowie Weynants 
o.m. het volgende : 

«Ik zou alleen maar kunnen herhalen, 
dat voor ons de Vlaamse kwestie een 
•' menselijke " kwestie geworden is : in het 
negeren en kleineren van onze taal ne
geert en kleineert men ons als mens... 

Voelt .het (d.i. dit geslacht) zich niet 
meer als Vlaming, maar reeds als Euro-
peeër en zelfs als wereldburger ? Eerlijk, 
ik weet het niet. Ik voel me gewoon maar 

mens. Staatsverbanden kunnen me tenslotte 
niet schelen, mijn politieke hersenkronkel 
schijnt onderontwikkeld gebleven te zijn. 
Louter menselijk gezien echter is een 
Chinees me soms nauwer verwant dan 
mijn naaste buurman, maar dat is dan 
een kwestie van geestesverwantschap : 
die Chinees leest misschien ook Greene, 
mijn buurman niet... » 

niet wensen te versmallen tot een Vlaamse 
problematiek ». 

Een aantal beschouwingen en vragen 
dringt zich op : wat denken de leiders 
van de V.V.S. van de standpunten van hun 
orgaan ? Zullen zij verandering in die 
toestand brengen ? Of keuren zij mis
schien die enormiteiten goed ? Of moe
ten wij akkoord gaan met een aantal stu-
dentenleiders, die van oordeel zijn dat we 
maar best heel de V.V.S. zouden likwide-
ren : als neutrale organisatie onder recht
se leiding geniet zij niet het minste ver
trouwen bij de linkse studenten; eh het 
weinige goeds dat zij doet zou best door 
andere organisaties kunnen verricht wor
den. 

Verder moeten wij eisen dat de redak-
tie haar s tandpunt inzake de Vlaamse 
kwestie grondig wijzigt. Dat de leiding 
desnoods overga naar iemand wiens poli
tieke hersenkronkel wèl volgroeid is. Wij 
hebben er niets tegen dat die brave arri-
visten voor de rest verder hun verhalen 
laten vershijnen en Hugo Claus propa
geren. Dat is immers de veiligste weg om 
carrière te maken... 

Maar indien de houding op Vlaams ge
bied niet verandert, zullen alle Vlaamsge-
zinde studenten hun abonnement opzeg
gen. Dit spelletje heeft nu reeds lang ge
noeg geduurd! 

Een trouw lezer van « deze tijd > 

Kroniek der zieke 

Ziekteverzekering 
DE MINISTERIELE BESLUITEN 

VAN 6 AUGUSTUS '57 

Eindelijk een voordeel voor de verzeker
den ! De terugbetaling voor verblijf in de 
Sanatoria wordt verhoogd. Alleen die in
stellingen komen in aanmerking die de 
verbintenis aangaan de nieuwe tarieven 
zonder verhoging toe te passen. Reeds lang 
lag dit besluit klaar, maar eerste minister 
Van Acker moest het nog medeonderte
kenen ! 

Het is de eerste maal in de geschiedenis 
van het R.V.Z.I. dat de minister als hoog
ste gezag van dit Organisme, zelf met de 
ziekenhuizen onderhandelt en akkoorden 
afsluit ! Dit kon uiteindelijk niet anders 
gezien de spreekwoordelijke inertie van de 
Landsbonden ! 

Sedert de laatste verkiezingen zijn drie 
jaar voorbijgegaan. Aangezien ze alle sa
neringsmaatregelen hebben afgekeurd, zou 
men toch van hun « staf » een schets van 
een plan hebben mogen verwachten. Niets 
is gekomen ! Ze verkiezen de chaos ! Het 
brengt hen het meest op ! 

Ook de beroepsverenigingen der Genees
heren moesten uitsluitend met het R.V.Z.I 
hebben onderhandeld voor 'n akkoord en 
niet met de mutualiteiten ! Jaren geleden 
werd het reeds geschreven : Akkoorden met 
schaamteloze KONKURRENTEN gesloten, 
kunnen nooit eerlijk worden nageleefd ! 

«Wij laren Brussel nier los» 

Tegen dit verregaand a-sociaal en hy
per-individualistisch s tandpunt kwam er 
een reaktie van Jef Maton, van wie reeds 
vroeger interessante gedachten over de 
Vlaamse kwestie waren verschenen : 

«De Vlaamse kwestie is een gemeen
schappelijke kwestie in de elementaire zin 
van dit woord gemeenschappelijk : ze 
streeft naar een evolutie in de gemeen
schapsordening, waarin voor de Vlaming 
als persoon de mogelijkheid wordt gescha
pen zich te ontplooien zonder te moeten 
ontaarden. Deze beweging kan aan geen 
enkele Vlaming, die naar zelf-ontplooilng 
streeft, voorbijgaan. 

De Vlaamse beweging is echter nog veel 
meer; ze beoogt niet enkel een situatie 
(ekonomische en politieke), waarin de 
ontplooiing van de Vlaamse elitemens mo
gelijk is, maar een daadwerkelijke bescha
ving en opvoeding — in de mate van hun 
ontvankelijkheid — van allen die in de 
gemeenschap leven, de ontvoogding van 
de Vlaamse massa : ekonomisch, kultu-
reel, politiek en ook spiritueel, zelfs als 
deze spirituele ontvoogding naar het exis
tentialisme moet leiden. 

Dit vereist van de elite, zelfs als deze 
existentialistisch is, dat ze mededeelt, bui
ten zichzelf treedt en dient... 

De Vlaamse beweging vergt van de per
soon niet enkel een dienen, maar s tr i j 
den. De strijd en de macht zijn middel in 
de ontvoogding en de opgang... 

Nochtans hoe onvolgroeid iemands po
litieke hersenkronkel ook kan zijn en hoe 
dégoutant misschien de regels van het po
litieke spel in België, de Vlaamse elite kan 
zijn verantwoordelijkheid niet afwentelen 
door de boel te laten draaien zoals hij nu 
draait.. .» 

Tot hier dit antwoord, dat getuigt van 
een diep inzicht en een kerngezonde hou
sing t.o.v de Vlaamse problematiek. Toen 
i^wam het verbluffende antwoord van de 
redaktie, een antwoord dat duidelijk be
wijst dat die heren eenvoudig NIET be
grijpen waarover het gaat en er ook niet 
oe minste inspanning voor wensen te doen 
^!; / !^twoord luidde : . Als enige opmer-

n? daarbij : dat wij onze levenshouding 

De franskiljons zeggen dit ook, en zij be-
«loeleji daarmee, dat zij het Ylaaiuse 
Brussel zolang bij de keel zullen houden, 
tot het ffewurgd levenloos aan Inin wil zal 
overgeleverd liggen (en liefst nog voor 
1!)58). 

Ais wij, Vlamingen, het zeggen, dan 
staat zulks gelijk met een eed van trouw, 
waarnaar wij ons in alle omstandiglieden 
te dragen hebben. Die omstandigheden in 
Brussel zijn zo veelvuldig, dat het dagelijks 
een strijd is omzeggens van ieder ogenblik. 
Een Vlaams-nationalist gebruikt in die 
kamp het énig gepaste wapen : hij toont 
zich beleefd maar beslist. 

Vandaag willen wij onze strijdgenoten 
wijzen op hun plidit om uitsluitend de 
Vlaamse benaming te gebruiken voor elk 
adres te Brussel en omgeving. Wie in het 
Brusselse woont bekijke desnoods even het 
naambordje op de hoek van zijn straat. Wie 
buiten Brussel vertoeft en de Nederlandse 
naam van een straat in de hoofdstad niet 
kent raadplege het officieel postboek, waar
in al de straatnamen met de vertaling voor
komen, hoewel deze laatste soms wel wat 
mank loopt door de schuld van de gemeen
tebesturen. 

Brussel was en blijft Vlaamse grond, dit 
blijke uit onderstaande straatnamen. Het 
zal velen verwonderen dat er in zeventien 
gemeenten van het Brusselse nog zovele 
straten zijn met een uitsluitend Vlaamse 
benaming waarvan wonder genoeg eenvou
dig geen Franse vertaling bestaat. 

Zo vinden we : 
te ANDERLECHT : de Potaardenberg 

(zonder toevoeging van laan, plein, straat 
of wat ook), verder Claeterboslaan, Bieste-
broeckkaai en -straat, Helle-, Meyle-
meersch-. Porselein-, Scheutveld-, Vlasen-
daal-, Wimpelberg- straten; 

te BRUSSEL: 'Joudenberg, L'antersteen, 
Kasteelhof, Plattest een, Putterij , Steen-
poort, ïerarken, Treurenberg, Donderberjf 
liamweg, Harenberg, Harenhevde, Kruip-
weg, Laskouter, Middelweg, Trasserweg, 
(zonder meer) ; verder Dam-, Heizel- Ho-
pleest- ileiboom-, Molenblok-, Stuyven-
berg-, Verregat-, Warandeveld-, Witloof-
straten; Mutsaard-, 'sHeren Huis-, Wanne-
cüuterlanen; Schuddeveld-, Verversgang; 

te ELSEXE : De Lindeplein, Kommer
straat, len Bosstraat, Vleurgatsteenwec • 

te ETTERBEEK: Rinsdelleplein •' ^ ' 
ie EVERE: Houtweg, Tuinbouwwiik • 
te GANSHOREN: Het Veroost, £ n n e -

gat (zonder meer) ; verder de Rivierendreef 
Grondveld-, Zeyp-, Pampoelstraten; Munni-
gatwegel; Pannenhuis-, Topweg-, de Rivie
renstraten; Poelbosweo-el • 

te KOEKELBERG: Ne'epstraat• 

meer) ; Kouteriaan; Putdaalstraat en 1'ut-
daalweg, Rodenbergstraat; 

te St-Agatha-BERCIIEM Hogenbos-, 
Kasterlinden-, üpenveld-, Potaardestraten: 

te SINT-GILLIS: Nieuwniolenstraat: 
te SINT-JAXS-MULENBEEK: Duydel-

le (zonder meer) Karre.veldlaan, Gulden Bo
dem-, Kindergeluk-, Osteadaul-, Pah)ke-. 
Potaardegat-, Scheutbo.s-, Sleutelpias- en 

< 'sseghemveldwegstraten; 
te St-LAMBRECHTS-WOLlTW£: Neer-

veld, 'tHof ten Berg (zonder meer) ; Hev-
denberg-, llodebeeklanen; Klakkedellè-, 
I'lattebeek-, Solleveld-, Tombergstraten; 
Rodebeeksteenweg, Struykbeekweg, Velle-
molenweg; 

te S t - P I E T E R S - W O L r W E : liinni.s-
daallanen; 

te UKKEL: Groeselberg, Kauwberg,'Nek
kersgat, Sukkelweg, Dieweg (zonder meer) ; 
Groelstveld-, Hoef-, Kersbeek-, Ten Horen
en Wolvendaallanen; Geleytsbeek-, Keyen-
bemt-, Kriekenput-, Melkrlek-, Merlo-, 'Pa-
penkasteel-, Roetaert-, Roosendaal-, Verre-
winkel-, Wolvenberg-, Zandbeek-, Zeekrab-
be-, Zwartebeek-, Huldenbergstraten en Vos-
segatweg; 

te VORST : Berkendaal-, Beukenberg-, 
Dries- Paepsemstraten; 

t» WATERMAAL-BOSVOORDE: Hei-
ligenborre, Hondenberg, Jagersveld, Kar-
renberg, Kattenberg, Krekelberg (zonder 
meer) en de Welriekendedreef. 

Het is dus overbodig zich af te vragen 
onder welke Franse benaming hogerverniel-
de straten in Beulemania wel zouden gekend 
zijn. Franskiljons zullen wel spreken van 
«Avenue du Claeterbos», «rue de la Seholle» 
«rue du Dam», «rue Dries», «Chemin du 
Sukkelweg». Er aijn altijÜ sukkelaars. 

Zeer vele door-Vlaamse namen van stra
ten werden de laatste jaren vervangen door 
familie-namen of plaatsnamen herinnerend 
aan oorlogsfeiten, maar dat is slechts één 
onderdeel van de anti-Vlaamse aktie waar
door de franskiljonse gemeentebesturen liet 
Vlaams karakter van de hoofdstad willen 
uitroeien. Geen Vlaamse straatnamen, Brus 
sel moet in 1958 een Frans uitzicht hebben. 

Wanneer de Vlamingen baweren Bru.ssel 
niet los te laten, dan moeten zij alle voor 
het Brusselse bestemde briefwisseling voor
zien van Vlaamse adressen. 

Wie hiermede verlegen zit, vraagt hulp 
aan het beheer van «DE VOLKSUNIE» 
Kartuizersstraat 58, Brussel. Men geeft 
eventueel bet gekende franstalig adres op 
voegt een postzegel van 2,50fr. bij de aan
vraag voor het antwoord, en omgaand krijgt 
men het officieel geldend Vlaams adres me
degedeeld. Aldus zal Brussel Vlaanderen 
heipen Brussel vast te houden. Vlaam.se na
tionalisten in de eerste plaats doen hun 

VOOR AMNESTIE l 
STEUNT DE VOLKSUNIE ! 
Zojuist las ik het boekje, dat door het 

Verbond van het Vlaams Verzet werd uit
gegeven over de amnestievergadering, wel
ke het op 24 januari 1957 te Antwerpen 
belegde. 

Toevallig ben ik een Vlaming, die in 
Engeland een aangename betrekking heb 
opgegeven om, terwijl iedereen wanhoopte, 
het onzekere lot van oorlogsvrijwilliger te 
kiezen. Toevallig ook behoren tot onze kern 
van de Volksunie een gewapend verzets
man en een vrijwilliger, die samen met de 
Amerikaanse troepen de Rijn overtrok en 
tweemaal gewond werd. 

Dit om te bewijzen dat in een beperkt 
groepje Volksuniemensen er reeds drie 
zijn, die zonder enige twijfel gewonnen 
zijn voor amnestie ZELFS al hebben zij 
zoveel recht tot spreken als de leiders van 
het verzet, die op de uitnodiging om deel 
te nemen aan bovenbedoelde vergadering, 
een antwoord hebben gegeven, dat mij 
rood doet worden van schaamte. 

Schaamte inderdaad omdat er tussen 
onze mensen ,die onder de oorlog gemeend 
hebben de Duitsers te moeten bestrijden, 
nog enkelen rondlopen die geen zin voor' 
maat en voor ware burgerzin hebben. 
Na dat antwoord begrijp ik des te beter 
die verzetman uit Ronse, die mij, toen ik 
van het front uit Nederland weerkeerde 
in 1944, moedeloos bekende « dat de weer
stand ons land aan het kapotmaken was ». 

En inderdaad, ze hebben veel kapotge
maakt door hun haat , die gekweekt werd 
tegen mensen waarvan de meesten slechts 
de vergissing hadden begaan andere op
vattingen over bepaalde zaken te hebben 
dan zij. 

Want oorlog is oorlog en, als er relfs in 
Frankrijk miljoenen zijn die op één of 
andere manier hebben medegewerkt met 
de bezetter, dan moet men wel erg dom zijn 
om niet te begrijpen dat vele Vlamingen uit 
wanhoop, om den brode of uit overtuiging 
geloofd hebben in de nieuwe orde. 
Maar de oorlog is voorbij. Wij weten dat 
hij vele wonden heeft geslagen aan beide 
zijden, maar moeten wij daarom blijven 
voortkanteren en het leven voor ons volk 
vergiftigen ? De gewone man is reeds lang 
die oorlog vergeten en * witten » en 
« zwarten » drinken samen hun pint en 
spelen samen met de duiven. Het enige 
dat voor ons telt is het heden en dit heden 
legt nog zovele wantoestanden bloot rond
om ons. waarvan het Vlaamse volk het 
slachtoffer is. Eén van die wantoestanden 
IS het weigeren van amnestie aan onze 
mensen. Waarom moeten zij gekerkerd of 
verbannen blijven wanneer in alle landen 
zelfs in Rusland, de spons geveegd werd 
over het verieden ? Alle unitaire partijen 
lopen nog verstrikt in de repressietijden-
zij weten heel goed dat het weigeren van 
amnestie een smet werpt op hun partij en 
toch ontbreekt hun de moed om ? ie smet 
e L ^ T ' " " - ^'^ ^ ' ^ " ^^t er mateloze 
ze z^fn tT"' ? '°'^'^'^' ^^^^""^"' "^aar ze zijn laf en durven niet eens hun har t 
laten spreken. Alleen de Volksunie doet 

te OUDERGEM : 'Te7n:Xk (zonder p S ( I ^^gt Ji^SlÏt.e^^ 

ï'" rss'S'Sïss'S"""" = = r = r " s • ' i 
100 Walen zijn meer waard dan 161 = 

OP GROND DER BEVOLKING 1955 
Prov. Limburg 48.011 inwoners voor 
een kamerzetel; 

Prov. Luxemburg slechts 36.065 
100 Walen zijn meer waard dan 144 
Vlamingen. 
Arrond. Hasselt 50.927 inw. voor een 
zetel; 

Verieden jaar was zij de eerste om op 
straat te komen en haar eis voor amnestie 
uit de schreeuwen; dit jaar waren er nog 
duizenden meer, die het gedaan hebben en 
de Volksunie zal volhouden tot de straten 
zwart zien van volk en de enkele verbitter
den uit het verzet ook zullen volgen zoals 
Ik en mijn makkers, die « wit J- zijn d i 
meegaan en eisen dat ons land niet zou 
voortslepen met een pijnlijk probleem, dat 
een vlek is op ons blazoen, 
h . ? * . " ^ ! Volksunie ijvert voor Amnestie 
bewijst dat zij zuiver s taat en dat zij het 
vertrouwen van alle Vlamingen veixüent 
ZiJ alleen heeft, zonder iemand te verne
deren, verzoening gebracht onder Vlamin 
gen uit alle gelederen. Daardoor heeft zij 
een grote dienst bewezen aan ons volk Ons 
volk mag dat nooit vergeten. 

Jonge V.O.S. 

Vlamingen, _ 
Prov. Limburg 105.624 inw. voor een 1 
senaatzetel; E 
Prov. Luxemburg slechts 72.556. f 
Alle Belgen zijn gelijk voor de wet. | 
De Vlamingen zijn dus geen Belgen, f ' " """ ' niiiiiiiii.ni.niiiiiii,..,i..i,..„...„..„„ , „„„„.„„,„„ l„,,,:;,Sl.Zïïi,, I i 

ABONNENTEN. 
Onze abonnentenlijsten zijn naar de 
post. Wie echter een steunabonne-
ment wil nemen kan steeds het bij
komend bedrag op postgiro 54.45.46 
van Wim Jorissen Brussel overschrij
ven. 
Heb wat over voor uw Vlaams natio
naal ideaal! 
Ondertussen onze dank voor de tal
rijke, reeds gestorte steunabonne-
menten. 

http://Vlaam.se
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Na 122 jaar nog niet wijzer, Verroken ? 

CV.P. ZAL HEI AL DOEN! AL HEEfï ZE'T NOOIT GEDAAN 
( veri'oliJ van biz. I) 

Linkse regering, onze regering ! 
We drukken dan ook zijn vetgezette titels 

die hij voor argumenten ne*j|nt hierbij 
over en we vragen hem als bewijs van zijn 
eerlijkheid dat hij die argumenten van 
ons zou aanhalen, waar wij het uitdrukke
lijk vraeen. 

Unie medeschuld van de linkse over
winning in 1954. 

Dat is zijn eerste argument. We hebben 
er op geantwoord dat de enige schuldige 
voor de C.V.P.-nederlaag de C.V.F, zelf is. 
Wie goed werkt verliest geen honderddui
zenden stemmen gelijk de CV.P. of Ü,5Ü %'. 
Hoe wil men toch in Gods naam dat een 
verstandige kiezer zou blijven kiezen voor 
knullen, die niet in staat zijn iets voor 
Vlaanderen te doen ! In 1950 had de CV.P. 
de Idezers bedrogen door hen te beloven 
Koning Leopold opnieuw op de troon te 
brengen. Deze laatste twee zinnen moogt 
ge aanhalen, Verroken. 

Door de schuld van de Unie hebben de 
Vlamingen in 1954 een grote kans gemist. 
Door' hun linkse regering hebben zij iian 
Vlaanderen veel schade berokkend. 

Dat is zijn tweede titel. Onze lezer zal 
opmerken dat Verroken hier kwade trouw 
pleegt. Voor diegenen die nog menen dat 
er ernstige Vlaamsgezinde CV.P.-ers cijn, 
voor hen hier de proef op de som. DE 
LINKSE REGERING ZOU ONZE REGE
RING ZIJN ! Zullen we erop antwoorden 
met te schrijven dat de CV.P. geen uit
weg meer zag en opzettelijk de vorige ver
kiezingen verloor om de linksen eens aan 
het bewind te brengen. De ophitsende 
leugens en de kwade trouw van Verroken 
liggen hier zo vingerdik op dat we slechts 
de vergelijking kunnen trekken met de be
vrijdingsperiode waarin de CV.P. b.-oeder-
lijk met de linksen verenigd zoveel schone 
Vlaamsgezinde figuren onnoemlijk behan
delden. Haal deze zin aan Verroken. 
86.000 stemmen in Oost-Vlaanderen en 
geen Zetel ! 

Met 60.000 stemmen meer in Oostvlaaa-
deren alleen wint de scheurhjst nog geen 
zetel bij. Dat is zijn derde bewering. 

Welnu de zaken zo voorstellen is bedrog 
omdat dit slechts een uiterste teoretische 
mogelijkheid is en geenszins de normale 
gang van zaken. Verroken spekuleert 
hier doelbewust op de minder ontwikkel
den die alleen titels lezen. In West-Vlaan-
deren haalden de liberalen met 71.000 
stemmen 3 zetels, in O.-Vlaanderen met 
110.000 hadden ze er vier. Normaal zal de 
Volksunie met 26.000 stemmen plus 60.000 
royaal drie zetels halen. Dat dit het kwo-
rum veronderstelt in een van de vijf ar-

' rondissementen weet iedereen, maar dat 
we het zullen halen in Gent-Eeklo en in 
Aalst (niet in Aalst alleen) begint ieder
een te beseffen en zeker de CV.P. die deze 
arrondissementen afdweilt met haar Del-
waides, Moyersoens, Van Elslanders en De 
Clercken ! Ze zouden zich heus zoveel 
moeite niet getroosten indien ze dit niet 
vreesden. Zij willen ons beslist beletten 
de eerste zetels te halen en gunnen dan 
nog liever die zetels aan de linksen dan 
aan ons. Trouwens in Limburg hebben 
drie CV.P.-ers een senatorszetel aan de 
socialist Knops verkocht liever dan een ge
meenschappelijk kandidaat met de Volks
unie te verkiezen. Haal deze zin aan. Ver
roken. En als we verkocht schrijven be
doelen we letterlijk dat ze er honderddui
zend frank voor gekregen hebben ! En ze 
zijn zelfs niet eens uit de partij gezet, zo
danig erg schijnt de CV.P. dat niet te vin
den. Kiest dan maar voor de partij van de 
schone ziel van het kind. 

Om in Aalst het kworum te bereiken 
zou de scheurlijst praktisch 12.000 stem
men moeten bij winnen; dat is meer dan 
er kiezers wonen in gans Oudenaarde, gans 
Nederbrakel en gans Kruishoutem samen. 

Onze lezers merken op dat « de Vlaams
gezinde Verroken» niet aarzelt ons een 
scheurpartij te noemen. Dit voor de 
Vlaamsgezinden die hem nog iemand vin
den die er door kan! Jan Verroken weet 
nochtans goed dat zowel Conscience als 
Lodewijk De Raet aan Vlaamse partijvor
ming gedaan hebben en dat er tussen beide 
wereldoorlogen doorlopend een Vlaams 
Nationale partij geweest is welke traditie 
wij voortzetten. Liegen altijd maar lie
gen en kwade trouw. Dat kenmerkt elke 
CV.P.-aanval tegen ons. Ook die van 
Verroken. Maar het zal niet balen ! 

Verroken trekt 4.000 stemmen af van 
onze lijst voor de Bethune kiezers. Hij 
had ook het omgekeerde kunnen doen. Er 
4.000 bijvoegen want de mening te Aalst 
is dat we zonder die kandidaat heel wat 
meer stemmen zouden gehaald hebben om
dat een baron op een nationalistische lijst 
nu eenmaal niet gunstig onthaald werd. 
Mocht hij dan nog ons program onder

schrijven. De woede van de CV.P. tegen 
die brave man is echter dat hij van hen 
weggelopen was omdat hij gelijk zoveel 
anderen meer dan genoeg van hen had! 

In 1958 en in Oostvlaanderen voor ee i 
scheurlijst stemmen is stemmen voor de 
scheur Tiand. Zo gaat Verroken verder. 

Laten we even heen glijden over zijn 
spelling, voor een Germanist alles behal
ve. Hij zou toch moeten weten hoe men 
Oosl-Vlaanderen dient te schrijven — 
Ooi is eraan houden wat hij verder 
schrijft een ergerlijke gallicisme! — We 
kunnen het kworum te Aalst niet bereiken 
vermits Verroken er al 4.000 stem.Tien af
gedaan heeft en er nog 1.000 te veel vraagt 
daarbij ! Over Gent spreekt Verroken niet 
e.n davr zal het waarschijnlijk nog vlot
ter gaan dan te Aalst. 

Er zullen volgens Jan ook heel wat Voiks-
uniekiezers opnieuw CV.P. kiezen om een 
dam op te werpen tegen de linksen. Ze 
hebben immers die dam leren kennen bij 
schoolkwestie en konigsvraagstuk. Of tr 
.50 of 100 of 150 CV.P.-ers in de Kamer 
zitten doet er niet veel toe. Als de link
sen schreeuwen kruipt de CV.P. in haai-
kot. Zij hebben de koning laten vallen en 
ondanks dure eden dat de wet Collard niet 
zou toegepast worden hebben ze laten be
gaan. Schrijf ook die laatste drie zinnetjes 
over. Verroken. Wat is een verloren stem ? 
Een stem voor de kleurpartijen. Zij ver
waarlozen Vlaanderen reeds 125 jaar en 
zullen het blijven doen. Een Verroken 
wordt in de CV.P. on de koop toe genomen 
om tegen de argeloze flaminganten te 

zeggen : Ziet ge wel dat we niet tegen 
Vlaanderen zijn. Net zoals Van Acker 
eerste-minister is om te kunnen zeggen 

M O T I E : 
Moeders, Vrouwen en Dochters, : 
als kaderleden van de Volksunie | 

Viouwenafdeling, in algemene verga- j 
dering te Brussel bijeengekomen, j 
schandvlekken de houding van de re- I 
geringen welke sedert 1944 aan het | 
bewind kwamen waardoor het moge- i 
lijk is dat 13 jaar na de oorlog nog i 
delinkwenten in de gevangenis zon
der geneeskundige hulp of godsdien
stige bijstand de dood moeten in
gaan; dat andere door morele ont
bering door beroerte getroffen wor
den, terwijl hun vrouw door vertwij
feling tot waanzin gedreven wordt, en 
hu9 kinderen als verschoppelingen 
door het leven dolen. 

Herinneren aan de ondertekening 
door België van de verklaring van «De 
rechten van de Mens », eisen van Bel
gië dat het de daarin bevatte huma
nitaire beginselen zonder dubbelzin
nigheid zou naleven. 

Klagen de onmenselijke toestand 
aan waarin de meeste der door de 
repressie getroffen Vlamingen we
gens het uitblijven van amnestie zich 
bevinden, bezweren de Minister van 
Justitie de moed te hebben humaan 
te wezen. Besluiten deze motie mede 
te delen aan de binnenlandse en bui
tenlandse pers en gaan over tot de 
agenda. 

Brussel, 20 oktober 1957. 

dat de Vlamingen ook meetellen. De hui
dige regering voert echter evenals de ho
mogene CV.P. van vroeger en de B.S.P.-
CV.P.-regering van morgen een Brussels-
Waalse politiek. Een eerUjke Vlaamsge
zinde met een minimum politiek door

zicht zou bedanken te moeten dienen om 
Vlaanderen te helpen bedotten. Is het 
waar Verroken dat gij u hebt willen terug -
trekken uit de politiek en een betrekking 
op het kultureel plan in Oost-VIaanderen 
hebt gepostuleerd omdat gij uw onvermo
gen inzaagt iets te doen in de CV.P. maar 
dat de CV.P. u dat niet gegund heef t? 
Neem ook deze zin over als ge wilt. En doe 
geen bedekte beschuldiging tegen Mr De 
Boe met te dreigen zijn boekje open te 
doen. Dat zijn geen eerlijke praktijken. 
Gij krijgt zijn toelating dat boelqe open 
te doen. 

De incivieken moeten hopen op de CV.P. 

Sully de Bethune en toch excuses ? (ver
ontschuldigingen bedoelt gij ?) en Waarom 
zwijgt gij over ons laatste argument ? zijn 
zijn laatste blokletters. Over het eerste 
hebben we het reeds gehad en het tweede 
is inderdaad een argument dat de volle 
maat geeft van Verrokens politieke groen-
heid. Wij schrijven dat toch nog over : 

«Niemand beter dan de slachtoffers 
van de repressie voelen het beter aan, dat 
de scheurlijst niet anders kan bereiken, 
dan de zaak van de afbouw der repressie 
hopeloos kompromiteren ». 

Met dat deuntje t rachten ze de families 
die zij zelf vervolgd en vernietigd hebben 
nu al 12 jaar te paaien. Zij, de partij van 
De Schrijver, oud-voorzitter, die de repres
siewetgeving te Londen uitwerkte, de par
tij van Van Cauwelaert, die het niet no
dig vond tussen te komen voor Dom Modest 
van Assche — een abt dan nog — toen 
dat voorbeeld van een Vlaamse monnik in 
de gevangenis moest kreperen en dat on
der de C.V.P.-minister Verbaet, de partij 
van Theo Lefèvre die vond dat heel wat 
incivieken er nog genadig van afgekomen 
waren, de partij van Struye, de kampioen 
in het fusiljeren die nadien nog senaats
voorzitter werd en nog steeds lijstaanvoer
der is van de CV.P. voor de senaat te Brus
sel, de partij tenslotte die Vindevogel rech
terlijk heeft laten vermoorden ! Neem as
jeblief ook deze laatste zin over. Verroken. 
Volledig ! De Vlaamsgezinden en zeker 
ook de getroffene beseffen dat de kleur
partijen hen op Vlaams gebied bedriegen 
en zeker de CV.P. die zich veel meer dan 
de linksen doet doorgaan voor een Vlaam
se partij . Zij vragen zich af hoe zo een 

Vlaamse partij als de CV.P. die geduren
de 100 van de 127 jaar dat ons dierbaar 
vaderland bestaat alleen of in koalitie ge
regeerd heeft dat vraagstuk nog niet heeft 
kunnen oplossen. Zij weten dat de laatste 
12 jaar niets gedaan werd tenzij dat de 
Brusselse olievlek uitbreiding neemt, dat 
gij Overmaas niet hebt durven opeisen 
voor Vlaanderen in de kommissie Harmei 
en dat gij van uw goede vriend Moyersoen, 
van de CVP-kamerlijst te Aalst en oud-mi-
nister niet verkregen hebt dat hij de ver
valste taaltelling te Ronse nietig verklaar
de. Uw dierbare Aalterse vriend heeft trou
wens zijn voordeel niet eens kunnen doen 
met de naoorlogse uitschakeling van de na
tionalisten want de meerderheid van de 
stemmen zijn naar D'Haeseleir gegaan. De 
CV.P. kan niet eens de liberalen aan. Het 
wordt hoog tijd dat we die gestolen stem
men gaan heroveren. Trouwens waar de 
socialisten ter plaatse trappelden voor de 
oorlog in Vlaanderen hebben ze sinds de 
oarlog toen de nationalisten door de re
pressie uitgeschakeld waren 15 zetels in 
Vlaanderen bijgewonnen. Zo sterk was die 
CV.P. dam of dat schild en zwaard van 
Vlaanderen. Twee derden van de aanko
mende jeugd is katoliek en steeds weer 
laat de CV.P. door haar lamlendigheid een 
groot gedeelte daarvan naar links weggUp-
pen. 

De CV.P. moest dus reeds lang een twee 
derde meerderheid hebben in de Kamers. 
Maar door haar grenzeloze lamlendigheid 
heeft" ze honderdduizenden christeUjke 
kiezers naar links gedreven. Het wordt 
hoog tijd dat de nationalisten er opnieuw 
komen om daartegen een dam op te wer
pen. ^ Het is een levenswet dat waar iets 
niet voldoet dat het vervangen wordt. En 
waar de CV.P. niet voldoet ZAL de Volks
unie haar vervangen. Dat is ONAFWEND
BAAR ! 
ZAL HIJ DURVEN ? 

Verroken stelt met veel omslag en voor
waarden een debat voor. Waarom zo veel 
omslag ? De Volksunie aanvaardt maar al 
te graag. De plaats kan ons weinig maken. 
Elk de helft van het publiek en elk duidt 
zijn spreker aan. Verroken heeft toch geen 
schrik voor Mr. Van der Eist of Drs Wim 
Jorissen ? Hij is toch parlementair en zij 
nog niet. Zo bij schrik \\^eit mag hij 
zich laten vervangen. Hij mag zelf nog 
een tweede spreker bijvragen, zelfs voor
zitter Lefèvre. Alleen zal Jan dan op zijn 
woorden moeten letten want in de partij 
mag hij niet spreken en niet handelen ge
lijk te Oudenaarde en te Ronse. 

Een laatste zaak zouden wij bij verdere 
polemiek uitdrukkelijk willen vragen. Het 
is het voornaamste en de sluitsteen van 
alles. Schrijft die vraag over Verroken en 
beantwoordt ze. 
WERD ER JA DAN NEEN VOOR DE OOR
LOG MET EEN VLAAMS NATIONALE 
OPPOSITIEPARTIJ IN HET PARLEMENT 
MEER BEREIKT DAN GEDURENDE DE 
TWAALF JAAR NA DE OORLOG MET EEN 
AL DAN NIET HOMOGENE C V P . EN DIT 
OP VLAAMS GEBIED? 

Zo ja, dan is het thans na twaalf jaar 
verwaarlozing en verraad van de Vlaamse 
belangen hoog tijd dat ALLE Vlaamsgezm-
den de Volksunie gaan steunen. Verroken 
inbegrepen, want persoonlijk belang dient 
te wijken voor volksbelang! 

Kadervergadcring te BrusseS 
Voor een propvolle zaal vond onze jong

ste kadervergadering te Brussel plaats. 
Sinds een jaar is het aantal deelnemers 

haast verdriedubbeld. 
In een inleidende uiteenzetting wees de 

algemene voorzitter Mr. Frans van der Eist 
op de noodzakelijkheid van de vrij aan
vaarde tucht die bij onze vlug groeiende 
uitbouw onontbeerlijk is. Het recht op ei
gen zienswijze moet gelden maar eens be
slissingen getroffen door de meerderheid 
dienen de leden zich vrijwillig te schikken. 
Onze kracht ligt in de eendrachtige sa
menwerking. 

In zijn verslag wees de algemene sekre-
taris Drs Wim Jorissen op de stelselmatige 
opgang van het aantal abonnementen op 
ons blad, die zelf niet geschaad werd door 
de verbazingwekkende stijging van de los
se verkoop. Hij weidde verder uit over de 
financiële mobilisatie en het kontakteren 
van mogelijke kandidaten overal in Vlaan
deren waaraan hij en Mr. Van der Eist 
twee dagen per week besteden. Hij vatte de 
werking van de Volksunie gedurende de 
jongste maanden samen en wees nog op 
enkele zwakke punten bij de uitbouw, 
waaraan nodig en vlug diende verholpen. 

Na hem bracht namens de verscheidene 
arrondissementen telkens een plaatselijk 
woordvoerder een beknopt aanvullend ver
slag uit waarna de Antwerpse gouwvoorzit-
ter Reimond Mattheyssens uitweidde over 
enkele defensieve en enkele offensieve ar
gumenten. Zo wees hij er bij het argument 
van de verloren stemmen op dat elke partij 
een aantal verloren stemmen heeft. Hij 
weerlegde het fabeltje dat de CV.P. niet 
door haar eigen dwaasheden en lusteloos-
iieid vorige verkiezingen zou verloren heb
ben, wees op het feit dat de politieke apart
heid van de Vlaams nationalisten een ver
sterking voor rechts betekende en wees op 
het levensbelang van de zelfbestuurgedach-
te voor Vlaanderen. 

Met een kort slotwoord besloot Mr. Van 
der Eist de vergadering waarop de propa
gandisten van alle Vlaamse gewesten, niet 
het minst van Limburg en West-Vlaande-
ren zo flink vertegenwoordigd waren. Onze 
propagandisten vertrokken met een flinke 
dosis nieuwe moed nu zij gezien hadden 
hoe vlug hun aantal op enkele maanden 
tijd gegroeid was, vastbesloten volgende 
kadervergadering nog betere uitslagen te 
zullen voorleggen. 

Suksesvolle Doorbraakfeesten 
te Antwerpen 

De Vlaams-nationale doorbraakfeesten 
die vorige zondag te Antwerpen plaats 
grepen kenden een buitengewoon sukses. 
Ingericht door de Vlaamse Kring, waar
van onze vriend Ward Rolus de simpatieke 
voorzitter is en Rudi Van der Paal de on
vervangbare organisator, werd het feest 
gepatroneerd door een indrukwekkend 
aanbevelingskomitee waartoe al wie naam 
heeft in het Vlaams-nationale kamp toe
getreden was. 

De ons reeds goed bekende, mooie en 
grote zaal Majestic was tot in de nok ge
vuld met een geestdriftig publiek. Op de 
eerste rijen hadden o.m. de voorzitter en 
leden van het hoofdbestuur van de Volks
unie plaats genomen. Onze grote Vlaamse 
toondichters dirigenten Emiel Hullebroeck, 
Renaat Veremans, Hendrik Diels verleen
den hun medewerking: onder hun bezie
lende leiding werden door gans de zaal de 
strijdliederen meegezongen. Antoon van 
der Plaetse droeg enkele uitstekend geko
zen gedichten voor, waaronder een recent 
gedicht van Wies Moens, aangrijpend door 
het heimwee naar Vlaanderen dat er in 
tot uiting komt. Het Lieven Duvoselkoor 
uit Brussel vertolkte onder leiding van 
Prof. Amendt enkele mooie liederen en 
oogstte een groot sukses. Zeer simpatiek 
was eens te meer het optreden van de mu
ziekkapel der Blauwvoetvendels. 

Bij de aanvang van de vergadering werd 
hulde gebracht aan de heer Cyriel Rous-
seeu, de trouwste onder de trouwen. 

Tijdens het feest werden korte toespra
ken gehouden door Ward Kolus, Dr. Leo 
Wouters, Prof. Couvrenr, K. Dillen, Mr. 
Edm. Van Dieren en Dr. H. Ballet. 

Vergeten we niet te vermelden dat 's 
voormiddags een plechtige H. Mis opgedra
gen werd ter nagedachtenis van wijlen 
Bruno De Winter ('t Pallieterke). Pater 
Wildiers hield de kanselrede. 

Zondag was dan ook een schone dag : 
een dag die in het teken stond van het 
herlevend Vlaams-nationalisme en het be
wijs bracht van groeiende macht. 

De inrichters van dit geslaagd feest ver
dienen onze dank en onze gelukwensen. 

Wie doet het hen na ? 
Laten wij nog de wens uitdrukken dat 

dergelijke feesten ook in andere Vlaamse 
steden zouden ingericht worden. 
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VERKIEZING SLIJSTEN 

De verkiezingslijsten liggen thans 
ter inzage op de gemeentebesturen en 
dit tot op 20 november. Wie niet op 
de lijsten staat dient voor die datum 
schriftelijk ter plaatse zijn beklag te 
maken, zo niet zal hij niet aan de 
verkiezingen kunnen deelnemen. 

GESLAAGDE VERGADERING 
VAN DE 

VOLKSUNIE-VROUWENAFDELING 

Zondag 20 oktober hield de V.U.V.A. te Brussel 
een algemene kaderdag, die flink geslaagd mag ge
noemd worden. 

Voorzitster Meir. D. Pecters-Nicasie verwelkomde 
vertegenwoordigsters uit Aalst, Antwerpen, Brussel, 
Gent, Geroardsbergen, Mechelen, Ninove, Temse, 
Vilvoorde en Zottegem. 

Na een algemeen overzicht van de werking kn'a-
men de afgevaardigden aan het woord om ieder de 
bijzondere aktiviteit in haar afdeling in het licht te 
stellen. Hieruit bleek duidelijk, dat overal bij de vrou
wen de Vlaams-nationale gedachte kiemt en groeit, 
en in vele kernen uitdeint. De kernvergaderingen 
worden overal regelmatig bijgewoond, waar nodig 
steunen de V.U.V.A.-kernen de mannen met raad 
en daad. De sociale dienst werkt bescheiden maar 
doelmatig, terwijl scholingsavonden wel in de smaak 
vallen. 

Nieuwe kontakten kwamen tot stand en leidden tot 
het stichten van nieuwe kernen te Brasschaat, Deurnc, 
Kontich en Merksem. Met vreugde werd vernomen, 
dat overal het ledenaantal stijgt, en b.v. te Antwer
pen meer dan verdriedubbeld werd. 

Het degelijk, uitvoerig programma van de V.U.V. 
A. werd door de Voorzitster toegelicht, terwijl de 
organisatie en de werkmetoden besproken werden 
aan de hana van schriftelijk verstrekte richtiifnen. 

Bij het allerbelangrijkst programmapunt betreffende 
•> AMNESTIE » werd eenparig de motie goedge
keurd, waarvan de tekst in dit nummer van « De 
Volksunie n verschijnt. 

Nadat mededeling was gegeven van de aanstelling 
van kcrnleidsters, maakte de algemene Voorzüster 
bekend, dat Mev. Augusta Vandebrande voorlopig 
tot Voorzitster van het V.U.V.A.-Arrondissement 
Antwerpen werd benoemd. 

De vergadering werd besloten met de gezamenlijke 
uitvoering ï^an het <. Lied van Nele )., waarna al de 
kaderleden in groep de kaderdag van de Volksunie 
bijwoonden. 

Nele. 

• •••••••••••••••••«•••••••••••••«••«•N 

: Algemeen Vlaams Oud-Hoogstuden- : 
: ten Verbond, Afdeling Brabant • 
: Maandelijkse vergadering op Vrijdag f 
: 8 november a.s. te 20 uur in het lo- • 
j kaal Hotel « Rembrandt», Kruidtuin- [ 
: laan 7, Brussel : 
I Als spreker treedt op : • 
• Mr. FRANS VAN DER ELST : 
; met het onderwerp : • 
: «EEN NATIONALITEITENKON- • 
: FLIKT : DENEN EN DUITSERS IN 1 
: SIEESWIJK. EEN VREEDZAME : 
I OPLOSSING ? : 
I Ook de dames worden hierop vrien- : 
• delijk uitgenodigd. • 
: Het Bestuur : Ere-Voorzitter : Mr. • 
: Edm. van Dieren - Voorzitter : Dr. • 
: Jur. P. Beeckman - Ondervoorzitter . : 
: Dr. Edm. de Goeyse - Sekretaris : : 
: Drs Wim Jorissen - Raadsleden : : 
• Drs H. Aelvoet, Lic. Ferd. Brieven, : 
: Mr. Fr. van der Eist, Mr. Edg. van • 
: Dessel, Mr. J. van Waeg. : 

|lllllllllllllllllllllllllllllllll||||||||||||||||||||llimilllllll iii;ii|i||||||||||||||||||̂  

i De St-andaard 

WEER EEN NIEUW INITIATIEF 
VAN DE PROPAGANDALEIDING 

Nadat op 15 september 11. tot de stich
ting was overgegaan door de propaganda-
leidlng van een technische en kulturele 
dienst welke onder impuls van Wim Van-
duffel tot stand kwam, die tot voorzitter 
werd aangesteld met A. Van Soom als se
kretaris, onderzoekt zij als een eerste ini
tiatief de uitvoering van een filmrit 
«Dwars door Vlaanderen». Reeds werden 
hiervoor data vastgelegd. Nochtans kun
nen de afdelingen welke ook hiervoor wil
len in aanmerking komen, naarm.ate het 
mogelijke, beschikken over een gratis 
filmprogramma, wanneer zij vóór 15 no
vember hun aanvraag tot de Fllmdienst 
richten. Verdere inlichtingen worden hun 
dan verstrekt. Inzendingen aan W. Van
duffel, Amerikalei 203, Antwerpen. 

|iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(ii iiiiiiiimiiiiiiiiiii iiiiMiiiiiiiiiiii'-
g BRABANT i 
I Ieder Vlaming wordt uitgenodigd f 
I om op zondag 10 november om 15 uur | 
I aanwezig te zijn op onze Dodenhulde | 
1 ingericht in « Sint-Michiels J>. Grote i 
I Markt, 24, te Brussel. 1 
I Spreker : Valeer De Pauw, schrij- 1 
I ver en vriend van de wettelijk ver- 1 
I moorde Leo Vindevogel. i 
I Het geheel wordt omlijst door pas- | 
i ^^"^e zang en voordracht. | 

"" I" H II mi l l i i i i i i i i i i i i i i i i iMii i i i i i i in i i i i i i : 

I en hel- Feesf 
I van de | 
I Vlaamse Eendracht- | 
I Praktisch alle dagbladen hebben f 
I maandag een verslag uitgebracht 1 
I over de geslaagde Doorbraakfeesten = 
I ingericht door de Vlaamse Kring. | 
I Zelfs de anders zo hatelijke Métro- | 
I pole gaf een vrij objektief verslag § 
= over anderhalve kolom. De Gazet f 
I van Antwerpen liet zich evenmin on- 1 
I betuigd en gaf een getrouw verslag | 
I over alles wat zich in de Majestic f 
§ had afgespeeld. 1 
I Maar het lijfblad van de C.V.P., | 
I DE STANDAARD, repte geen woord | 
1 over het feest. = 
I Wanneer logebroeder Huysmans f 
i niet-kerkelijk trouwt of wanneer 1 
I men te Brugge Achiel van Acker | 
I huldigt, dezelfde Achiel die in 1950 1 
I Leopold III likwideerde, en nadien 1 
= de schoolstrijd deed ontbranden, dan i 
I is de vrome Standaard daar onmid- i 
§ dellijk bij om kolommen en kolom- i 
p men verslagen daarover te geven. E 
i Wanneer echter tweeduizend Vla- | 
§ mingen te Antwerpen samenkomen 1 
§ om naar het woord te luisteren van i 
I vooraanstaanden als oud-senator 1 
i van Dieren, Dr. Ballet en Dr. Leo | 
I Wouters, dan heeft de Standaard = 
I daarover niets te vertellen aan haar | 
= lezers. = 
i Zouden wij met een parafraze op Ë 
I wat Kiebooms enkele weken schreef : 1 
1 «Men mag stemmen 't zij voor de | 
I C.V.P., 't zij voor de liberalen, 't zij i 
I voor de socialisten, als men maar niet f 
= stemt voor de Volksunie», kunnen i 
I zeggen : «Vlamingen, leest Gazet f 
I van Antwerpen, leest Vooruit of f 
I Volksgazet, leest La Dernière Heure | 
I of La Libre Belgique, maar leest nooit f 
I De Standaard! » Men wordt er 1 
= zelfs niet objektief voorgelicht over i 
I apartijpolitieke Vlaamse vergaderin- i 

= : M O R T S E L 

GROTE 

VOORLICHTINGSVERGADERING 
OP DINSDAG 19 NOVEMBER 

Zaal Ardeense Jager, Gemeenteplein 
Redenaars : Mr. VAN DER ELST 

Drs. JORISSEN. 
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ZATERDAG 16 NOVEMBER te 20.30 u 
Zaal Roeland te Gent 

Eerste Avondfeest 
der Vlaamse Jongeren 

ingericht door de 
Vlaamse Krmg- Gent 

Orkest Paul Rutger, Hamondorganist 
N.I.R. 

Inkom : 20 frank 
Grote Salamander - Farandole 

Verrassingen 

DOKUMENTATIE VOOR HET 
ALGEMEEN SEKRETARIAAT 

Onze propagandisten wedijveren dat het een ple
zier om zien is om de Volksunie-leuzen overal ingang 
te doen vinden. De éne i'ondst inzake drukwerk over
treft de andere. Aanplakbrieven. folders strooibiljet
ten, gedrukt, gestencüeerd. getypt beschreven, be
kostigd met het geld van vrijgevige simpatizanten 

vindt men tegenwoordig over gans Vlaanderen. ~ 
Ten einde ermn een enige daarenboven zeer in

teressante kollektie te kunnen aanleggen, herinneren 
wij aan het reeds vroeger gedane verzoek, van elk 
der hierbovenvermelde propagandamiddelen eksem-
plaren te bezorgen aan het algemeen partijsekreta-
riaat, Kartuizersstraat, 58, Brussel. 

Aanduidingen betreffende de streek, omgeving en 
tijdstip der verspreiding zijn uiterst welkom. 

ZONDAG 17 NOVEMBER a.s" 

Grote 
Provinciale Vergadering 

voor Brabant 
te 15 u. in de « St. Michiel », 

Sprekers : Drs WIM JORISSEN 
Grote Markt, 24, Brussel 

Mr. Frans Van der Eist. 
Alle kaderleden, propagandisten, le
den en simpatisanten worden drin
gend uitgenodigd aanwezig te zijn. 
Houd deze zondag vrij I 

WITBOEK 
Het verdiensteüjk Vlaams Komitee 
voor Wemmei dat in deze Vlaamse 
gemeente de moeilijke strijd voert 
tegen de verfransing heeft een 
« Witboek » uitgegeven dat belsist de 
belangstelling verdient van alle be
wuste Vlamingen die beseffen wat 
er te Brussel op het spel staat. 
Wij bevelen deze publikatie warm 
aan bij onze lezers. 
Te bestellen door overschrijving of 
storting van 20 fr. op postcheckre-
kening nr. 5947.91 van het Vlaams 
Komitee voor Wemmei, te Wemmei. 

BRUGGE 
Frans van der Eist en Wim Jor.ssen namen enkele 

kontakten in het arrondissement Brugge met het oog 
op de uilbouw van de partij. 
lEPER 

Op de kontaktvergadering van 29 okto
ber waren benevens de gewone aanwezigen 
ouk onze nieuwe propagandisten uit Pope-

oZZu '''''''' ''''''''• ^ - -^--
Vreugdevol werd door de gouwvoorzitter 

de tegenwoordigheid begroet van Dr 
Poschet, geneesheer te Roesbrugge 

Tijdens de besprekingen werd de dina-
mische tussenkomst, en de pittige oonier-
kmgen van Dr Poschet bijzonder "opge
merkt. De belangrijke door hem uil^osth^-
pelde te nemen initiatieven voor de te voe
ren propaganda werden zeer op prijs ge-

Dr De Voldere, eveneens aanwezig, had 
het genoegen de onvoorwaardelijke mede
werking voor de Volksunie, van zijn Collega 
en vroeger studiemakker te vernemen 

Deze bijeenkomst, een echte doorbraak-

rpnlfp""" '*. ^ ° ° ' ^"^ arrondissement 
leper-Poperinge, mag als zeer geslaagd, op 
alle gebied genoemd worden. 
Propaganda bij de boeren 

Na Leisele - Oeren - Steenkerke - Izen-
berge - Adinkerke en De Moeren, werden 
thans de boeren van volgende gemeenten 
bedacht met Volksunienummers of propa
gandamateriaal : Kortemark - Reninee -
Noordschote - Pervijse - St. Pieterskapelle 
- Ettelgem en Oudenburg. 

Tijdens de jongste halfmaand werden 
nog eens 3870 postverzendingen gedaan 
naar bovenvermelde gemeenten 
POPERINGE 

Wel geslaagde plaktocht en vruchtbare 
propaganda van man tot man 

Vier jonge, flinke propagandisten bii-
gewonnen. 

Goed gewerkt. 
BLANKENBERGE 

Spijt vreesaanjaging en andere druk
middelen hebben de propagandisten bui
tengewone prestaties geleverd. 
•,^^nf Jf*^"" drukken en verspreiden van 
3.500 biljetten tot aanwerving van abon
nementen op «De Volksunie* had als 
eerste uitslag : 30 nieuwe abonnementen 

Een bijzonder proficiat voor Blanken-
berge. 
DE KUST 

Steeds ijverig en volhardend propagan
dawerk langs de kust, vooral tussen Adin
kerke - De Panne en Oostende. 

Huisbezoeken - kontaktbelegglngen ei' 
vooral bewonderenswaardige plaktochten * 
TORHOUT 

De « onbekende» plakkers die onlangs 
te Torhout en omgeving in aktie waren 
worden hier met een oprecht dankwoordje 
bedacht, echter ook met een vriendelijk 
verzoek geen eigen en afgezonderde aktie 
in te zetten. 

Gezamenlijke aktie is meer doeltreffend 
STEENBRUGGE 

De propagandisten van Veume - Diks-
muide - Oostende reden met een eivolle 
bus naar de herdenkingsplechtigheid van 
Dom Van Assche. 

Na gezamenlijk de plechtige H. Mis te 
hebben bijgewoond werd de reis voortge
zet naar Antwerpen om er deel te nernen 
aan de schitterend geslaagde doorbraak
feesten. 

Een welgelukte en bij het terugkeren 
vooral, zeer vrolijke reis ! 

Gentse Krabbels 
— De socio's uit het lokaal « Vooruit» 

zijn razend voor het affront dat Azlel de 
Grote werd aangedaan. Denk eens aan. 
Zijn lachende tronie, die op talrijke af-
fichen aan hun gevel prijkte werd door 
straatschenders (terminologie De Volks
macht) overplakt met «5 ballen voor l 
frank », en dat terwijl nog talrijke verbrui
kers ia de gelagzaal waren. De lokaalhou
der van de « partaai » is er nog niet van 
bekomen. 

— De klerikale franskiljonse studenten 
hebben voor de zoveelste maal het vader
land gered door in hun blaadje « De Tok » 
met modder te gooien naar de figuur van 
Prof. Daels. Als reaktie hebben de leden 
van het K.V.H.V. de oorlog verklaard aaa 
alle dragers van de zwarte tok. Deze zijn 

dan ook totaal verdwenen uit het Gentse 
stadsbeeld. Voor goed, hopen wij. 

— Te Ledeberg nam de bekende oogarts 
Dr Burvenlch ontslag als C.V.P.-gemeen-
teraadslld. Het was reeds lang bekend 
dat deze vlaamsgezinde dokter het niet 
meer eens was met de halfslachtige poli-
tiekers van zijn part i j . Wij kunnen ons 
dan ook slechts verheugen voor deze te
rugkeer naar de ware schaapstal. 

— Te Gentbrugge is het voor de C.V.P. 
al niet veel beter gesteld. C.V.P.-voorzit-
ter Claus ligt overhoop met gemeente
raadslid Adv. Van Belle, poulain van Pla-
cidius De Paepe, ex-toekomstige minister. 
Claus houdt het liever bij Adv. Verhaest, 
daar hij Van Belle verwijt vriendschappe
lijk om te gaan met mensen die de Volks
unie genegen zijn. Vaii onverdraagzaam
heid gesproken. Placide van zijn kant 
heeft onder geheimhouding aan een ver
trouwensman verklaard dat Claus de kleLn-
geestlgste mens is die hij kent. Het ziet 
er lief uit voor de komende gemeentever
kiezingen. En het spreekwoord zou ook 
hier wel eens kunnen bewaarheid worden : 
Als twee hcaden vechten om een been 
Que sera, sera. 

— Ook te Merelbeke zit er een derde 
hond in het spel. Burgemeester De Guch-
teneere heeft definitief gebroken met zijn 
eevstj schept n Baron Verhaegen, E nwees 
gerust, die twee zullen elkaar bij de ko
mende verk!czinge.n bekampen tot ter 
dood. Ook hier zou een Volksunielijst wel 
eens scherprechter kunnen zijn. 

DEMON 

GENT : VLAAMSE KULTUURKRING 
Spreekbeurt door 

PROF. DR. L. ELAUT 
over 

DE GESCHIEDENIS 
VAN DE GENEESKUNDE 

Ter afwisseling zal het gemengd koor 
« De Schalmei » 

onder leiding van Luc Naessens en
kele stukjes ten gehore brengen. 

Deze interessante voordrachtavond 
vindt plaats op zaterdag 9 november 
e.k. in de goed verwarmde zaal «Roe
land » en vangt aan te 20 uur zeer 
stipt. — Toegang vrij en kosteloos 
voor eenieder. Men gelieve evenwel 
te noteren dat als algemene regel 
werd aangenomen dat op onze «avon
den » geen kinderen beneden 12 jaar 
worden toegelaten. N.B. 
Verzoeke er nota van te nemen dat 
op 14 december Drs. E. De Facq een 
voordracht houdt, met film en licht
beelden, over «Aspekten van het le
ven in de Verenigde Staten ». 

DESTELBERGEN : « WAARHEEN? » 
Under deze titel lezen we in het socialistische 

II Voor allen » een stukje, gewijd aan de Volksunc. 
De plaatselijke socialisten kennen de Vlaams Natio
nale partij, stellen vast dat de Volksunie werkt en 
een zekere bijval geniet. Zijn daarover niet verwon
derd, — (wij ook niet) —, en schrijven het sukses 
loc aan het schrikbewind in de jaren 1944-'45 ge
voerd. Wij citeren: n Wat gebeurde er na 1945 en 
gaf aanleiding tot de huidige organisatie, vol wrok 
en zuchtend naar vergelding ? Ongetekende 
briefjes, vol taalfouten, gebrekking geschreven wer
den per post aan sommige inwoners verzonden, 
met doodsbedYeiging Een bevel vanwege " Va
derland •> werd uitgeplakt, waarbij zekere personen 
aangemaand werden, binnen de 48 uur weg te zijn, 
zoniet werd hun huis in brand gestoken. Wie was 
dat « Vaderland » ? Enkele schurken, die roofden 
en bezit wilden nemen van het een en ander. Wie 
smeet handgranaten .> en waarom ? Het vaderland 
had met dit alles niets te zien, want ten koste van 
dat vaderland, hadden hoge vaderlanders goed hun 
zakken gevuld. <c — Hetgeen ieder gezonddenkend 
mens, kan beamen. — En verder: a De vroegere 
groeperingen van Vlaamsgezinden hebben zich op
nieuw « gegroepeerd ». Wij zullen er rekening moe
ien mee houden, willen of niet. — Dan volgt een 
vingerwijzing aan de katolieke bladen, die denken de 
strijd te voeren onder het motto tegen de libera
len en socialisten, en het houdt een bedekte toespe
ling in front te vormen tegen de nationalisten. Waar
heen zij dus willen is zo klaar als pompwater! Wii 
protesteren echter met klem tegen de bewering als 
zouden we een groepering vol haat en zinnend op 
vergelding zijn. Waar wij heen willen, wat wij wil
len bewerkstellingen is, de gezondmaking van onze 
politieke struktuur. We willen een einde stellen aan 
de korruptie, het algemeen belang behartigen, bo
ven het partijbelang, de khssestrijd uitschakelen en 
recht verwerven voor de Vlamingen in deze onna
tuurlijke staat, daar waar hij recht op heeft. Wat 
vals en onrechtvaardig is. zal onmeedogend aange
klaagd worden . Gerechtigheid zal zegevieren. 
Vlaanderen voor de Vlamingen. Baas zijn in eigen 
huis. dat wil en dat bewerkt de Volksunie. 

i ANTWERPEN ^ *^ *- ' ^ ' ^ H 

\ LANDDAG VOLKSUNIE JONGEREN J 
f Zondag 8 december eerste landel i jk! 
f aantreden der Volksuniejongeren T 
f Sectievergadering - Plenaire zitting f 
f Gezellig samenzijn. f 
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B R A B A N T 

AARSCHOT 
Drs Wim Jorissen en Mr. Frans van der 

Eist waren hier op tocht om de eerste po- . ^ L S E M B E R G 

gineen tot kernvorming flink te onder
steunen. Zij vonden te Aarschot een 
vruchtbare bodem en vonden er een paai 
nieuwe propagandisten van uitstekend 
gehalte. 

Ook hiar vindi cun kontaktvcrgadcring phats en 
y,cl op zaterdag lö^novcmbcr 1957. P/sa/s en unr 
worden door uitnodigingen bekend gemaakt 

Wut h.-ett men nu gedaan .- Wel om toegang te 
'rijgen tot de l-.N.-seliool wordt een examen ajge-
,.op-cn aan iedereen die zif/i laat inschrijven. De bes
ten worden alsdan toegelaten lot de F.N.-School. 
Uuor liet feit dat dit examen in het Frans is, hebben 
onu- Vlaamse jongens geen schijn van kans meer. en 

KIESFONDS 

Mei het oog op de a. s. verkiezingen worden 
thans scliikkingen getroffen om een kiesfonds voor 
het arrondissement Brugge aan te leggen. Vooraan-
stcande Vlaams-nationalisten uit het Brugse zullen 
aangesproken worden, ten einde de plaatselijke pr,^ 
paganda geldelijk te kunnen steunen. We verhopen, 
dat ze onze militanten een gunstig onthaal zullen 
voorbehouden. 

' ASSE 
: Zondag 10 november om 10 u. 30 in de 
\ zaal " Ons Hms », steenweg te Asse. 
: gewestelijke- konfakivergai'icring. 
: Sprekers: yiEESTER VAN DER ELST. al- Z 
\ gemene voorzitter v. d. Volksunie '. 
: A. VAN MALnERE\. «xiadl : 
j • 
; werker. ; 
: Een :'uilenküns voor onze vrienden uit het : 
: gewest As.se om het sociaal programma van j 
j onze partij te horen uiteenzetten en om Ie ; 
: vernemen hoe de Volksunie groeil. j 

HALLE 
Op zaterdag 9 november 1957 vindt in Halle een 

voorlichtingsvergadering plaats, waarop da Heer H. 
WATTHEYSSENS het woord zal voeren. Uilnodi-
'oiigen worden verstuurd. In het gewest Halle werd 
de u Open brief aan Van Acker •, er het " Antwoord 
aan een C.V.I'.-er u verspreid op honderden ekseni-

plaren. 
Terwijl Vlaamse C.V.P.-bladen een aanval op de 

Vo'ksunie inzetten met inhoudloze en als Utchwek-
lende zelfbeschuldigingen klinkende urtikelen. ver-
preidt de Volksunie zo de waarheid, waarvan met de 

,ag meer mensen overtuigd worden n.l. dat wi| zon
der Vlaamse politieke macht niets Kunnen bereil<en. 

LEUVEN 
S t i ch t ingsve rgade r ing S t u d e n t e n a f d e l i n g . 

Na een voorbere idende ve rgade r ing m e t 
Mr. F r a n s van der Eist en Drs. Wim Jo r i s 
sen g ingen de i n i t i a t i e fnemer s Mulders en 
K a u f l m a n n , ondersche ide l i jk van onze 
Antwerpse en Limburgse j onge rena fde l i ng 
t h a n s over to t de s t i ch t i ngsve rgade r ing 

w a a r o p n a een in le idende rede van Mr. 
van der Eist ook de oud-pres ides van de 
s t u d e n t e n Drs Wim Jor i s sen en Mr. Her 
m a n W a g e m a n s n a a s t de voormal ige voor
m a n van « De Kege laa r » en huid ige voor
z i t t e r v a n de Volksun ie jongeren Dr. Van 
Boxelaer h u n zienswijze toe l i ch t t en . Er was 
een goede be langs te l l ing en de eers te 25 
leden werden ingeschreven n a a s t t a l v a n 
a b o n n e m e n t e n o v e r g e m a a k t . Hel is e c h t e r 
nog m a a r een begin . G e d u r e n d e de ee r s t 
volgende twee weken zal de l eden - en abon 
n e m e n t e n s l a g s te l se lmat ig doorgevoerd 
worden . B i n n e n een vee r t i en t a l d a g e n zal 
e r eveneens een grote voor l i ch t ingsverga
de r ing belegd worden . 

De vooravond v a n de s t i ch t i ng s p r a k de 
C V P volksver tegenwoordiger ,Van E s l a n -
de te Leuven voor de C.V.P. j o n g e r e n . 
Er w a r e n e c h t e r m e e r Volksunie- d a n C.V.P. 
j o n g e r e n aanwez ig w a t de C.V.P. spreker 
f l ink gevoeld heef t . Hij k reeg h e t w a r m 
bij de « weetg ie r ighe id » v a n onze j o n 
geren . 

De s t e rke Vo lksun ieken te r ing bij de 
Leuvense s t u d e n t e n l a a t z ich g e d u c h t voe
len 

TIENEN 
De aanwezigheid van vele Vlaams-Nationalisten uit 

Tienen en het omliggende in de zielemis voor kame
raad Engelen, te Brussel, is een klinkend bewijs, dat 
het nationaal gevoel bif onze mensen niet verloren 
ging, en de gebrachte offers niet nutteloos waren. 

^ih i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i . i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i i i i i i i " ' i i i i ' i ' ' ' i " ' ' ' " ' " - ' ' ' ' " ' "" -" '^ 

I HASSELT — VOLKSUNIiiJONGEREN | 

I VERGADERINt; | 

I OP ZATERDAG ö NOVEMBER | 

1 Ti; 16 UUR I 
I HOTEL WARSON | 
I hoek Stationstraat en Bampsstraat. | 
1 l i teenzett ingen door i 
1 JAN KAUFFMANN | 
I en WIM JORISSEN | 

filllllllllllllllllll!lllllllllimilll!llllllllllllllllilllM!llllllllillillll!illl"l'l"ll"ll''̂  

BILZEN 
De levensblijken van Bilzen worden tal

rijker. Het was ook ie erg zo tussen Hasselt 
in, waar Dr. Duchateau haast geen tegen-
.strsvers meer telt, en Eigenbilzen waar de 
Volksunie opnieuw de heersende partij ge
worden is, passief te blijven te meer daar 
uok Munstelbilzen wakker geschoten is. 

We zullen de simpatisanten uit Bilzen 
sLeunen door de stad eens extra met pro
pagandamateriaal te bewerken. We moe
ten er terug naar de vooroorlogse 80"., van 
de stemmen. 

Bilzen moet opnieuw de oude reputatie 
herwinnen de stevigste burcht van het na
tionalisme te zijn van gans Vlaanderen. 

HASSELT. 
Het aantal abonnementen te Hasselt is 

de laatste maanden sterk gestegen. Onze 
flinke propagandist Desire Dij 1st in de eer
ste plaats mag daar fier op zijn. Hij be-
bewerkte trouwens niet alleen Hasselt 
maar ook tal van omringende gemeenten. 
Daarvoor wordt hij door de Hasseltse 
C.V.P.ers bedacht met tal van typisch 
christelijke en demokratische gemene stre
ken. Doe maar voort heren. Hoe meer 
kleinzielige streken, hoe beter de objek-
tieve kiezers jullie leren kennen. Zij zullen 
het jullie in klinkende verkiezingsmunt be
taald zetten! 

orden dus uitgesloten van het fijne werk en 

r.ogc lonen ! ! 
Persoonlijk ken ik nog tientalen andere gevallen 

-.fü^r onze Vlaamse werklieden verstoten worden. Zo 
ken ik bv. gediplomeerden A3 van de Vrije Vak-
,cool die verplicht zijn. stukken te dompelen in een 
lad vert o/ eender wat. legen lage lonen, waar 100 
me'cr verder ongeschoolde ol betergezegd ongediplo
meerde Walen werken aan een werktuigmachine en 
. ns de hoge lonen opsiniken. Hetgeen ik hier schrijl 
•^c'nuri niet alleen in de Nationale Wapenfabriek 
^•an licrstai. ma.r in alle grote fabrieken van hel 
i.uiksc. Wat zeggen de twee grote sindikaten hier
van .- Niets ! 

Het A.B.V.V. laai hegaan, zij vragen zelfs met 
foeter. Hun voorman is immers de grote bekende 
Vlamingenhater Renard. Toch zijn er nog onnozele 
Vlamingen die dit soort van sindikaat betalen ! 

Het A.C.V. heeft wel eens gerekkmeerd, maar ik 
ben genoeg ingelictit om van nu reeds te zeggen dat 
de reklamatie van het machtig A.C.V. met meer 
cian 600.000 leden, al boter aan de galg is. Hun lei
ders zijn immers ook Vlaamshatenden. iets meer ko
mediant. De schaarse protesten zijn er maar voor 
ie vorm. De toestand zal met hen nooit veranderen. 
11,/ zijn als knechten en koelies geboren, en wij 
zullen 't Waalse volk blijven dienen. 

he Volksunie is daarom broodnodig, zij eist fede
ralisme en industrialisatie en slechts door haar zal 
die er komen. Dan zal de Vlaming naar zijn be
kwaamheid werk vinden op eigen bodem. 

P. Tongeren. 

STADEN 

Hier waren onze propagandisten onder 
leiding van Viktor Bouckaert op kolpor-
tage Er werd niet veel verkocht tot onze 
voorman senator De Smedt die daar stond 
een nummer aanbood. De achtbare sena
tor vond de Volksunie « erger dan vergift»_ 
Daarop nam Viktor Bouckaert het woord 
om het verschil eens uit te leggen « tussen 
volksunie en C.V.F. *. De achtbare senator 
slikte zijn tong in en droop af. Thans gin
gen de Volksunies goed van de hand want 
ook hier vond de Volk.sunieïdee thans 
weerklank. 

W E S T - V L A AN D E R E N 

LANAKEN 
DEBATVERGADERING MET 
WIM JORISSEN OP 
ZATERDAG 9 NOVEMBER TE 20 U. 
GEWOON LOKAAL. 
C.V.P.-ers HARTELIJK UITGENO
DIGD. 

MAASEIK 
De Volksuniezweep heeft de C.V.P. te 

Maaseik lekker uit haar slaap gekletst. De 
vlugge vooruitgang van de Volksunie bij 
de dinamische en gezonddenkende Maas
eikenaren heeft de « sympatieke » volks
vertegenwoordiger Robijns in paniekstem
ming gebracht. Er wordt een hevig C.V.P. 
tegenoffensief aangekondigd en elk huis 
zal door C.V.P. propagandisten bezocht 
worden cnn leden te werven. Er staan de 
Maaseikenaren dus mooie dagen te wach
ten. En het bezoek van de C.V.P. propa
gandisten zal lang duren want niet alleen 

BRUGGE 
ABONNEMENTENWERVING 

De abonnementenwerving verloopt tot nog toe 
bevredigend. Heel wat abonnees, w. o. enkele 

sternahonnees met een flink bedrag, schreven in 
tot einde van het jaar en zullen stellig ook voor /95S 
inuhrijven. De werving wordt voortgezet na de ver
gadering, wmrop de kernleden van de stad Brugge 
verslag uitbrengen over de aangewende voetstappen 
Er dient naar gestreefd, om tegen einde 1957 het 
aantal abonnementen op het blad te verdubbelen met 
.T.'s bazis het cijfer van juni 1957. Voor de wervers 
intussen een eerste braw. 

ONVLAAMSE EN ^ . „ . . ^ T ^ -
ONDEMOKRATISCHE HOUDING 

Te St-Kruis werd overgegaan tot de oprichting 
van een komitee ten bate van een tehuis voor ver
laten jonge meisjes. Tot hiertoe is alles in. orde. 
Waar echter de initiatiefnemers de bal misslaan is 
hel feit dat .vooraanstaande Vlaamsgezinden uit de 
streek uitdrukkelijk geweerd werden. Dit is echter 
niet verwonderlifk. wanneer men de lijst van de 
personaliteiten nagaat, die tot het erekomitee en het 
werkkomitee toetraden, l^en treft er heel wai na
men aan van de lage adel (die pas in de vorige 
eeuw geadeld werd en door de echte adel eerder 
als te verwaarlozen goedje beschouwd wordt). Het 
gaat niet alleen onvlaams te werk, doch ook on-
demokratisch. Zo werd het spontane aanbod van de 
plaatselijke Kajotters tot medewerking op een be
paald feest van dit organisme geweigerd. Het heeft 
ten slotte in het Brugse ergernis gewekt, dat de uit
nodigingen tot het feest voornoemd tweetalig opge
steld zijn. Deze mensen hebben nog steeds mets ge
leerd doch zullen eens een bitter ontwaken beleven. 

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

GENT : Boerenbetoging 

Va Hasseh en Roeselare. hadden de üostvlaamsc 
toeren hun betoging in Gent. Met duizenden waren 
-e opgekomen om tegen de miskenning van Imn 
rechten te protesteren. Ook de Volksuniepropagan
disten waren aanwezig en deelden bij deze enige 
aclegenheid duizenden pamfletten aan de boeren uit. 
'verheugend konden we vaststellen, welke vruchten 
onze werking reeds afgeworpen heeft, hoe de Volks
unie gekend is en welke schrik ze de profiterende 
C V.P.ers inboezemt Maar ook moeten we onder
vinden, welke leugens en verdachtmakingen de zo 
kristeljke mandatarissen gebruiken om de Vlaams 
\ationale partij af te schilderen als zijnde met kris
telijk en tegen de boeren gekam Onze hedendaagse 
bladen, sprekend van hersenspoeling en verwrongen 
inzichten bij sommige volkeren, zouden veel beter 
in eigen omgeving eens naspeuren, welke elementen 
zij gekweekt en gevormd hebben. We zagen groeps
leiders en plaatselijke voorzitters met onze propa
gandisten meelopen om hun volgelingen te verbie
den een strooibriefjc aan te nemen, want. het kwam 
van de Volksunie en die was tegen de boeren!!! 
Men dreef het sommige ogenblikken zo ver, ons 
met de socialisten te vereenzelvigen! Gelukkig is 
er ook nog gezond verstand aanwezig bij het zwak
ste gedeelte van onze boeren. Groot is het arinta! 
die het risico niet lopen wil. dal de C.V.P na 
volgende verkiezingen nog niets voor de boeren zal 
doen. Men is nog leergierig, wil de eeuwige sleur 
ontvluchten en zien wat het nieuwe te bieden heeft. 
En wif, wij zijn tevreden, ons steentje weerom eens 
bijgedragen te hebben om ook bij de boeren de waar
heid verkondigd te hebben. Als predikers van die 
waarheid, —'onbegrip en tegenkanting, ten spijt, 
trekken -we verder, ontmaskeren de farizeeërs, en 
zullen het gezondste gedeelte, maar ook het meest 
misleide gedeelte van ons Vlacmsc Volk. vóór ons 
Volk. terugwinnen. 

VILVOORDE 
Het gewestelijke bestuur besprak op zaterdag 26 ok

tober de resultaten van de eerste gewestelijke kon-
taktvergadering. Buiten een grote aanwinst van abon
nementen, leidde deze vergadering tot het ontdekken 
van nieuwe propagandisten niet alleen in Vilvoorde, 
Grimbergen, Machelen, Kampenhout en Steenokker-
zeel, maar ook in Diegem. Zaventem en Evere. Dank 
zü deze vergadering kon de verkoop van « De Volks
unie » georganiseerd worden in al de dagbladwinkels 
van de streek, zodat ons blad aldaar iedereen be
reikt. 

De uitnodigingen voor onze gewestelijke vergade
ring van 24 november worden begin november ver
stuurd. 
Dagel i jks a r r o n d i s s e m e n t e e l B e s t u u r 

Zoals blijkt uit het voorgaande was het heilzaam 
voor de werking van de partij dat het dagelijks be
stuur omgevormd werd tot een werkgroep, die regel
matig vergadert en de gewestelijke propagandisten 
steunt bij het inrichten van vergaderingen. 

Wie in zijn gewest eveneens een kontaktv er gade-
ring wenst te beleggen, schrijve naar het algemeen 
sekretariaat of biede er zich aan. 

Voor het beleggen van deze vergaderingen volstaat 
het een passend lokaal te vinden en datum en uur van 
de vergadering vast te stellen. Het dagelifks bestuur 
zal in samenwerking met de plaatseUjke propagan
disten zorgen voor doelmatige propaganda (zenden 
van proefnummers en uitnodigingen) en onderhan
delen om bevoegde sprekers te bekomen. 

Met de jonge, dinamische Volksunie vooruit ! 

alle C.V.P. prestaties zullen opgenoemd VERNEDERLANDSING' 
worden. Dat valt veel te kort uit. Zij zul- VAN BEDRIJFSLEVEN 
len echter ook alles opsommen wat ze had
den willen doen. En dat duurt uren! Er 
zal dus te Maaseik een aardig stukje ge
lachen worden. 

TONGEREN 
De Nationale Wapenfabriek van Herstal 
en de Vlamingen 

Van al de werklieden uit Tongeren en omliggende, 
zal zeker het grootste gedeelte werken in 't Luikse. 
De grote Nationale Wapenfabriek gelegen te Herstal 
en 't gemakkelijkst te bereiken van uit Tongeren, 
telt dan ook wel een paar duizend Vlamingen. Zonder 
te spreken van het armzalige vervoer, de beestenwa-
gens, slecht of niet verwarmd in de winter, daarbij, 
nog 'dikwijls te laat op het voorziene uur. — « Wat 
doen de sindikaten? » - blijft het een feit dat de 
vuilste en slechtst betaalde werken in deze wapen
fabriek door de Vlamingen verricht worden. 

De fabriek onderverdeeld in groepen, telt een klem 
aantal groepen van speciaal geschoolde arbeiders, die 
natuurlijk de hoogst betaalde lonen ontvangen... Om 
tot deze groepen te behoren, diede men een specia
le opleiding te ontvangen, de zogenaamde F.N.-
school toegelaten aan gediplomeerden van een vak
school. De laatste jaren, dank zij de Vrije Technische 
School van Tongeren, bevonden zich.onder de jonge
ren zeer bekwame werklieden, en die kregen zo ge
makkelijk hun kans, na aanvraag, de F.N.-school te 
^•olgen. Dat maakte dat in voormelde groepen ver
schillende Vlamingen binnendrongen, iets wat nataur-
lijk de Walen, fanatiekers als zij zijn, niet aanstond. 

Hoe goed bedoeld en efficient de politiek van het 
Brugs stadsbestuur ook is, om op het havenge
bied een industrie in het leven te roepen, toch 
s>oot het tegen de borst, dat er hier geen kuUureel 
akkoord in de aard van het Limburgse tot stand 
kwam, zodat bepaaide' nieuwe bedrijven in hun ho
ger kader en de betrekkingen met de meerheid en 
andere instellingen franstalig georiënteerd zi,n De 
lokale pers rept daarover geen woord, maar de feUen 
-ijn zo De Westvlaamse Ekonomische Raad, die 
"flink "werk verricht, zou er goed aan doen, te stre
ven naar het totstandkomen van een akkoord met 
de nijverheid, om de bestaande te vernederlandsen 
en de nieuwe vm meetaf op een voUedig neder-
landstalige grondslcg in te rUhten. Eerst dan zal 
men honderd ten honderd over zijn werkuii tevre
den kunnen zijn. 

GENT 
Zuchten helpt niel, klagen helpt Vet, lammeren 

f.elpt niet, vloeken helpt niet, alleen de daad bevrijdt. 
Deze simpele waarheden indachtig en onze heden
daagse tijd begrijpend, hebben we in Gent de fi
guurlijke koe bij de horens gevat, en aangevangen 
met bij het grootste gedeelte van onze bevolking 
de arbeiders - de Volksunie bekend te maken. Da
gelijks kan men de tekortkomingen van de bestaan
de partijen, aan den lijve ondervinden. Geen enkele 
groep van ons volk die dat niet ondervindt. Partijen 
regeerden alleen nog voor hun kiezers en partijle
den, de ene zowel als de andere. Daarom 
ook dat het noodzakelijk, dringend noodzakelijk. /-
dat de nationalitische idee bij de massa doordringt, 
en dat die zelfde massa de ogen opent vóór het be
staande gevaar dat schuilt in het.mordikiis vasthou-
ders aan de oude profitcurspartijen. Van daar ook 
de noodzakelijkheid op ruime schaal onze ideeën 
bekend te maken. De wedergeboorte van de Vlaams 
Nationale partij is reeds genoegzaam bekend. Nu. is 
het plicht van de bestaande kennis gebruik te maken 
om ook de inhoud, die de oplossing inhoudt van de 
bestaande problemen, bekend te maken. Gent geeft 
het voorbeeld. Reeds werden duizenden en duizenden 
strooibriefjes om de fabrieksingangen en in de arbei
derswijken rondgedeeld. We brengen de beropstan-
dingsboodschap overal, ook bij die volksgenoten, die 
spijts hun organisatie, het voorwerp zijn van de 
grootste miskenning. 

the van (Jent. 
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