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VOLKSU NIE 
ORGAAN VAN DE VOLKSUNIE, VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

Sekretar iaat blad : Kar thuizerss t raa t 58, Brussel 

Radio ontzegd aan Volksunict niet aan Kommunisten! 
Door het bestuur van de Volksunie werd 

een verzoek gericht tot de direkteur-ge-
neraal van het N.I.R. om voor de Vrije Po
litieke Tribune van de Vlaamse uitzendin
gen aan het woord te mogen komen, zoals 
de overige politieke partijen o.m. de Kom-
munistische Part i j . Dit verzoek werd af
gewezen door de beheerraad, volgens een 
schrijven van de heer J. Boon, direkteur-
generaal, omdat «DE POLITIEKE PAR
TIJEN SLECHTS WORDEN TOEGELATEN 
TOT DE VRIJE POLITIEKE TRIBUNE 
WANNEER ZIJ IN IEDER TAALGEBIED 
TEN MINSTE ÉÉN AFGEVAARDIGDE 
TELLEN IN DE KAMER EN IN DE SE
NAAT. » 

Op ons aandringen kregen wij uiteinde
lijk mededeling van de beslissing van de 
beheerraad d.d. 2-7-1956 die luidt als 
volgt : 

«Overwegend dat : a) overeenkomstig 
de beslissing van de R.v.B. alle politieke 
partijen die in de twee Kamers tenminste 
één vertegenwoordiger voor meer dan één 
provincie van een taalgroep tellen, in het 
verleden tot de Vrije Politieke Tribune 
toegang hadden; 

b) de Volksunie deze voorwaarden niet 
vervult daar ze slechts één vertegenwoor
diger in de Kamer der Volksvertegenwoor
digers heeft; 

c) in strijd met hetgeen deze politieke 
partij beweert de Kommunistische partij 
wel degelijk deze voorwaarde vervult, daar 
ze o.m. vertegenwoordigd is in het arron
dissement Brussel dat tweetalig is; 

stelt de R.v.B. vast dat de Volksunie de 
voorwaarden niet vervult die door de R.v.B. 
vastgesteld werden om toegang te hebben 
tot de Vrije Politieke Tribune.» 
Wij stellen vast : 

1. dat direkteur-generaal Jan Boon in zijn 
brief van 27-7-56 een valse voorstelling 
gegeven heeft van de beslissing van de 
R.v.B. en namelijk van de vooropgestel
de voorwaarden. Het is NIET WAAR 
dat de gestelde voorwaarde is : ten 
minste één afgevaardigde tellen in de 
Kamer en in de Senaat IN IEDER 
TAALGEBIED. Dit is voor de Volksunie 
van het grootste belang daar zij als 
Vlaamse partij slechts in één taalge
bied wenst deel te nemen aan de ver
kiezingen. Dergelijke houding is van
wege een hoge ambtenaar zeer betreu
renswaardig. 

2. dat de Raad van Beheer ofwel niet op 
de hoogte is van de samenstelling van 
het Parlement ofwel te kwade trouw 
waar beweerd wordt dat de Kommunis
tische Partij voldoet aan de gestelde 
voorwaarden. De Kommunistische Par
tij zou in Kamer én Senaat ten minste 
één vertegenwoordiger moeten tellen 
voor meer dan één provincie van het 
Vlaamse land. Welnu de Kommunisti
sche Partij heeft één volksvertegen
woordiger in het arrondissement Brus
sel, geen enkele in de overige Vlaamse 
arrondissementen en in het geheel geen 
gekozenen in de Senaat. De bewering 
van de R.v.B. is flagrant in strijd met 
de feiten. 

3. De Volksunie behaalde bij de vorige ver
kiezingen 113.632 stemmen in het 
Vlaamse land en de Kommunistische 
Partij 65.393, als volgt verdeeld : 
Prov. Antwerpen : C-6.446 stemmen voor 
de Volksunie, 13.730 voor de Kommunis
ten. 
Provincie Brabant : 18.338 stemmen 
voor de Volksunie, 28.526 voor de Kom
munisten. 
Provincie Limburg : 16.600 stemmen 
voor de Volksunie, voor de Kom
munisten. 
Provincie Oost-Vlaanderen : 26.363 
stemmen voor de Volksunie, 16.663 voor 
de Kommunisten. 
Provincie West-Vlaanderen : 15.885 

stemmen voor de Volksunie, 6.474 voor 
de Kommunisten. 

De Volksunie had één gekozene voor de 
Kamer te Antwerpen met 36.446 stemmen. 
De Kommunistische Partij had één geko
zene voor de Kamer in het tweetalig ar
rondissement Brussel met 32.916 stemmen 
(stemmen van het Waalse arrondissement 
Nijvel inbegrepen). 

Het is onbetwistbaar dat de Volksunie in 
Vlaanderen een veel groter fraktie van de 
openbare opinie vertegenwoordigt dan de 
Kommunistisclie Parti j . Toch komt deze 
laatste aan het woord voor de Vlaamse uit
zendingen van het N.I.R., wat de Volks
unie geweigerd wordt. 

Wij kunnen of willen niet veronderstel
len dat de voorwaarden gesteld door de R. 
V.B. moeten geïnterpreteerd worden in de 
zin dat het volstaat een paar gekozenen te 
hebben in één taalgroep om niet alleen aan 
het woord te mogen komen voor de uitzen

dingen bestemd voor deze taalgroep, maar 
ook nog voor de uitzendingen bestemd 
voor de andere taalgroep. Wat onzinnig 
zou zijn ! Een partij als de Volksunie, die 
alleen in het Vlaamse land opkomt, zou al
dus voor de Franse uitzendingen van het 
N.I.R. mogen spreken, al vertegenwoordigt 
zij niemand of niets in het Waalse land ! 

Wij s taan hier voor een flagrant geval 
van diskriminatie, voor een grove onrecht
vaardigheid die niet te verantwoorden of 
te verdedigen is. Ieder onbevooroordeeld 
persoon, wat ook zijn politieks gezindheid 
weze, zal dit moeten toegeven. De Volks
unie doet dan ook een beroep op de open
bare opinie en op de pers omdat de draag
wijdte van deze beslissing verreikend is : 
het is een inbreuk op de gelijkheid der bur
gers gewaarborgd door de grondwet en op 
de demokratische beginselen. 

Wij rekenen er op dat de Raad van Be
heer van het N.I.R. op deze beslissing zal 
terugkomen. 

Geef VOOR, 

MflRciKeue 
CU 
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Steunfonds Cornez verzamelde reeds 154 miUoen in. 
tief en duurzaam werk oprichten.i^ 

Cornez "Hetgeen wij voora! niUen is een deftm-

Hel Davidsfonds ten srrijde? 
Begin sep tember heeft het Davids

fonds zijn jaarlijks kongres gehouden 
te Leuven en het doet ons genoegen te 
mogen vaststel len dat dit kongres in het 
teken s tond van de V laamse str i jdbaar
heid. Er werden zaken gezegd en eisen 
gesteld die wij volledig k u n n e n onder
schrijven. H e t is t r o u w e n s wel over
bodig nog eens te verklaren dat de 
Volksun ie steeds bereid is om deel te 
n e m e n aan een gemeenschappel i jke 
V laamse akt ie ter verwezenl i jk ing van 
een V l a a m s m i n i m u m p r o g r a m op voor
waarde dat de s a m e n w e r k i n g eerlijk :s, 
op voet van gelijkheid en zonder onze 
zelfstandigheid of ons eigen p rog ram 
prijs te geven. 

H e t is duidelijk dat het Davidsfonds 
als macht ig V l a a m s ku l tuu ro rgan i sme 
in de strijd voor kul turele a u t o n o m i e 
een leidende rol zou moe ten spelen. Wi j 
zouden het zeer toejuichen indien het 
Davidsfonds een grote en vo lgehouden 
kampan je op t o u w zou zet ten ter ver
over ing van de kul turele au tonomie , en 
liefst geen schi jnautonomie naar C V . 
P.-recept , maar echte au tonomie . 

O p dit kongres werd ook een referaat 
gehouden door Mr. Edgar V a n C a u w e -
laert, ondervoorzi t ter v a n het V laams 
V e r b o n d voor Brussel , die zich reeds 
verdiensteli jk gemaak t hee . t voor de 
V laamse akt ie te Brussel , over het t ema 
<( D e poli t ieke part i jen en de V laamse 
Beweging ». H e t on tmoed igend be-
slu t was dat v a n de poli t ieke m a n d a t a 
rissen niet veel te ve rwach ten is. De 
publ ieke opinie zou moe ten d rukk ing 
en kontrole ui toefenen. Laa t ons toe 
vast te stellen dat dit de verkeerde w e 
reld is : de leiders die door het volk 
moeten geleid worden ! 

W a a r t e g e n wij echter scherp moe 
ten pro tes te ien is tegen de negat ie van 
de Volksunie . In de beslui ten van het 
kongres word t zonder blikken of blozen 
gezegd : « H e t Davidsfonds stelt vast 
dat door geen enkele poli t ieke par t ' j in 
het land voldoende rekening word t ge
houden met de specifiek V laamse be
langen ». Dit kan beslist niet beweerd 
worden v a n de Volksun ie en het is dus 
een flagrant onjuiste bewer ing. Over i 
gens wordt , zeer terecht, in dezelfde be

sluiten gewezen op de absolute noodza
kelijkheid de s taat én de part i jen te re
organiseren . W a t de pol i t ' eke par t i jen 
betreft word t aanbevo len deze te orga
niseren op basis van de twee volksge
meenschappen , dus de spli ts ing v a n de 
uni ta i re part i jen. Deze aanbevel ing 
moet a a n de Vo lksun ie niet gegeven 
worden daar wij de enige poli t ieke part i j 
zijn die niet Belg sch-unitair , m a a r 
V laams is. 

In opd iach t van het kongres we rd 
een V l a a m s e i senprogram voor onmid
dellijke u i tvoer ing opgeste ld door het 
hoofdbes tuur en einde sep tember be-
.kend gemaak t . T o t onze ve rwonde r ing 
word t in dit p r o g r a m in alle talen ge
zwegen over de ui tdrukkel i jke wens 
van het kongres in ve rband met de re
organisat ie van de u n taire poli t ieke 
part i jen ! Kan dit alleen maar toeval 
of vergetelheid zijn ? Zeke r niet. Moe
ten wij veronders te l len dat het hoofd
bes tuur van het Davidsfonds reeds ge-
kapi tuleerd heeft vóór da t de strijd zelf 
ingezet werd voor duis tere C.V.P. - in
vloeden ? H e t is in ieder geval zeer be
denkeli jk. Een dergelijke s lappe hou-
d n g zou een slecht voor teken zijn voor 
de akt ie die aangekond igd word t en 
waarvoor een oproep gedaan word t tot 
al len voor een gemeenschappel i jk op -
t i eden . Wi j herha len dat wij bereid zijn 
m e e te werken , m a a r niet als j anklaasen 
in een mar ione t t enve r ton ing waar in de 
C .V .P . achter de schermen de touwtjes 
trekt. 

BEURZEN OPEN 
Roest op de strijdbijl... 

Theo, waer bestu bleven ? 
Mi lanct na di, gheselle mijn; 
Du coors die doot, du liets mi tleven. 

« Hallo, spreek ik met dhr. Theo Lefèvre? 
Mijnheer de Voorzitter van de C.V.P., u 
spreekt met Dingens; u herinnert zich nog 
wel Dingens door wie u op die 26e maar t 
op de schouders werd getild. Mag ik zo vrij 
zijn, mijnheer de Voorzitter, u een en ander 
te vragen ? ». 

« I n de hoeveelste faze van de school
strijd leven wij tegenwoordig ? Mag mijn 
vrouw nog altijd de Victoria-koekjes van 
wijlen minister Bossaert niet eten ? Mag 
ik opnieuw mijn schulden betalen via mijn 
postcheckrekening ? Mogen mijn kinderen 
weer sparen bij de Spaar- en Lijfrentekas ? 
Hoe zit dat met het gemeentelijk en pro
vinciaal verzet van Vrijheid en Demokra-
tie ? ». 

« Wat zegt u, mijnheer Theo ? Of ik die 
wachtwoorden van het Komitee dan nooit 
zal vergeten ? Toe meneer Theo, waarom 
zijn we dan met 150.000 naar Brussel ge
weest ? DE STANDAARD schreef dat wij 
Leopold en de schoolstrijd verloren heb
ben. Het is toch niet waar zeker, meneer 
de Generaal? ». 

HET IS WAAR, beste Dingens, ook de 
schoolstrijd is verloren. Uw fameuze Theo 
veegde zijn pollevieen aan zijn eigen 
wachtwoorden en reisde met Max Buset 
naar Kongo. C.V.P.-senatoren en linksen 
reizen naar China en Formosa. 

Wat een ontroerende eenheid ! Wat een 
tuchtvoUe partij ! 

Ondertussen blijven de kollektanten en 
de zelatrices in aktie. Maar het Fonds voor 
School en Gezin alléén kan de srijd niet 
winnen. 

Volgens DE humoristische NIEUWE GIDS 
heeft het rustend en berustend Komitee 
voor V. en D. zich momenteel op de ver
overde (?) stellingen ingegraven (lees : 
begraven). De periode van de bewegings
oorlog is voorbij, verzekert generaal Le
fèvre (behalve in Lanaken). 

(Lees door blz. 3) 
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G E E N N E G A T I V I S M E ! 

Het Hasselts orakel, verkiedngsdoku-
mentenvervals.sr, de oud-rexist Hubert 
Leynen waarschuwt tegen het negati
visme. Voor dat heerschap, waarvoor 
niets goed was zolang hij niet in de Se
naat zat, kan thans niets meer slecht zijn 
wat het partijbestuur niet aangeklaagd 
heeft Zo waarschuwt de man van het 
vroegere Rex of Moskou, thans van het 
Rex naar Moskou, tegen alle negativisme. 
Schrijven dat Vlaanderen een grondstof-
fenbron en een arbeidskrachtenbron is 
van Wallonië is negativisme. Wie dat 
thans jchrijft? Wij niet meer alleen. Ook 
«De Standaard» schrijjt het al en andere 
C.V.P. kranten volgen. Wat niet belet 
dat dt C.V.P. thans niet méér bereid is 
iets te doen dan gedurende de laatste 
honderd jaar, toen ze die toestand ook 
goed vond- Maar ja in de oppositie tian 
men wat rustig doen. De Volksunie zou 
andere met te veel stemmen kunnen lo
pen gaan. 

Volgens Hubert Leynen gaan we erop 
vooruit in Vlaanderen. Er komen kinde
ren bij, en huizen en zelfs fabrieken 
Voor «morgen» is de carbochimic en 
voor .overmorgen» de Limburgse zware 
metadnijverheid. De dag nadien scheert 
men gratis. 

Hoe we zo ver geraakt zijn? Wel 
dooi Hubert Leynen en de andere illus
tere onbekende C.V.P Limburgse 
volksvertegenwoordigers die de grootin
dustrie benaderd zijn met een «realistische 
geest!» Vandaar dat overmorgen onze 
zwaurindustrie er zal zijn en dat vandaag 
onze werklieden en kolen nog naar Wal
lonië gaan. 

We gaan erop vooruit Er zijn in 
Vlaanderen nog onnozelaars bijgekomen. 

schrijft. Over de strategie van de school
strijd heeft hij het natuurlijk niet meer. 
Hij stelde zich daar meer aan als klets-
majoor dan als majoor zoals onze Ant
werpse voorzitter dat op de jongste fe-

- deralistische vergadering zo kernachtig 
uitdrukte. Neen, Theo voelde zich door 
de Suezkwestie weer in zijn element. We 
vernamen in dat artikel in «De Nieuwe 
Gids» dat hij een boek gelezen had, een 
Frans boek — natuurlijk — en dat hij de 
geschiedenis van 1914 opnieuw over
dacht had. We merkten daarbij zijn bui
tengewone taalkennis op, Franse wel te 
verstaan. «Perdrt hx fage» vertaalde 
Theo (hij vertaald altijd, de jongen) 
door het gelaat verliezen, dan wanneer 
men in het Nederlands dit niet verliezen 
kan. Het Nederlands is realistische en 
schilderachtiger. Men «schendt het ge
zicht.» Ondertussen zal de lezer zich wel 
de bedenking maken dat Theo weliswaar 
niet zijn «gelaat» maar dan toch wel een 
gedeelte van zijn neus verliezen mag. 
Zijn gezicht zal daar niet door geschon
den worden en het zal zeker niet scha
den aan de, c^tetiek van zijn vomgevel. 

voor het Frans verloren. Binnen tien 
jaar zal het nog slechts een lokale taal 
zijn met ah eyiige onzelfstandingen, die 
ze nog behouden, de Brusselaars. De 
franssprekende Brusselaars zijn nu een
maal nooit van de slimsten geweest. 

tóEN K R A C H T I G G E H E U G E N . 

Het schoolvoorbeeld voor arrivisme, 
Frans van Cauwelaert, heeft niet veel 
geluk met de juistheid van zijn herinne
ringen. Voor de venijnige arrivist met de 
klokkende stem zijn alle middelen goed. 
Hij kwam echter op zijn koffie terecht. 
Dr. Philip de Pillecijn diende hem de 
eerste opstopper toe. En of die raak trof! 
de «grote» man werd al dadelijk groggy 
gezet. Dr- Van Haegendoren gaf hem 
de tweede repliek. Hif hield de schuld van 
Van Cauwelaert staan en pleitte voor een 
radikale Vlaamse Beweging. Tenslotte 
kwam zelfs Mr. De Beuckelaere namens 
enkele Fronters uit zijn schelp. Het zal 
vele voormalige strijders deugd gedaan 
hebben te zien dat ook zij nog de hand
schoen opnamenl 

Het blijkt dat Sus Van Cauwelaert 
zijn geheugen alles behalve flink werkt. 
Nu, daar is ook rede toe. Dat nu maar 
vlug de memoires van de «grote staats
man» verschijnen. Voor elk boekdeel zul
len er drie moeten verschijnen om de 
'(vergissingen» recht te zetten. 

T H E O V E R L I E S T H E T G E L A A T 

Misschien wist onze lezer het nog niet. 
maar we houden van de C.V.P. voorzit
ter. Niet alleen omdat we het allerkod-
digst vinden <dat zijn « krachtige » per
soonlijkheid toch nog altijd in staat is om 
de flaminganten-als-het-past (En het past 
praktisch nooit) onder de knoet te hou
den al zou naar sommigen beweren Y^ van 
parlementairen flamingant zijn. Maar 
ook omdat we zijn altijd hoogdravende 
en gekke artkels graag eens overlezen. 
We weten dat de man, die zijn kinderen 
naar Franstalige scholen stuurt vermis 
ze goede Belgen moeten worden en die 
van de opgeblazen Ifzertoren zei: « Hij 
ligt er en hij ligt er goed», veel van stm-
tegie houdt en er graag over spreekt en 

D E S T A N D A A R D ZIET KLAAR. . . 
NA O N S . 

Wanneer de C V.P. krant «De 
Standaard» destijds kabaal maakte over 
de inderdaad onduldbare taaitoestanden 
in Kongo, hebben we haar de vraag ge
steld hoe het kwam dat de toestand er 
ook geen ziertje verorterde toen ahaar» 
Vlaamse C.V.P.-en ministers waren en 
we noemden deze realistische, Vlaams-
gezinde helden op: De Vleeshauwer, De 
Bruyne en Dequaly. «De Standaard» 
heeft ons na'uurlijk niet geantwoord ze 
kon ook niet. Thani schrijft i.^ hetzelfde 
ivat wij schreven, echtrr zonder bronver
melding- Door onze propaganda zijn 
«De Standaa-^d» lezers inderdaad voor
gelicht en het bedrog kan zo gemakkelijk 
niet voortgaan. Wil «De Standaarde nu 
ons eens vertellen welke Vlaa^^nse C .V.P. 
held eens opnieuw minister het anders 
zal doen? Ellendige komedianten kan 
men zeggen. Misdadige flaminganten 
en volksbedriegers zou vog juister •^.Ijn. 

D E K U L T l T U k P R O L E I EN VAN 
«VE SOIR» 

Aan de hand -^an cijfers gepubliceerd 
op de studieweek van de «Stichting Lo-
dewijk De Raet» over de kulturele ach
terstand van Vlaanderen wist «Le Soir» 
te betogen dat de kulturele achterstand 
van en de geringere lektuur in Vlaande
ren te wijten was aan het fext dat Vlaan
deren niet meer het Frans als kultuur-
taal heeft maai wel het Nederlands (In 
«Le Soir» «le flamand» natuurlijk) 

«Le Soir» is tens te meer erg onge
lukkig in haar bewijsvoering. Zij schijnt 
te vergeten dat onder de landen die aan 
de spits staan voor de lektuur (en ver 
voor Franhijk) zich Denemarken be
vindt met het Deens, een taal van 
5.000.000 mensen, naast Nederland 
waar onze taal gesproken wordt! ! 

Overigens is de lektuur, sinds het 
Frans onderwijs voor een groot gedeelte 
verdween, er in Vlaanderen met grote 
sprongen op vooruitgegaan. 

Weet «Le Soir» anderzijds dat het 
Frans in veel vlugger tempo nog ver
dwijnt als internationale taal. Dat is een 
vaststelling niet alleen van ons maar ook 
van de Unesco. De Balkan, Klein Azië, 
Indochina en nu ook Noord-Afrika zijn 

O N R U S T O V E R M A R C I N E L L L . 

De «Volksgazet» houdt de zot met de 
bewering dat de regering verantwoorde
lijk zou zijn. Het is toch Van Acker niet 
schrijft ze, die liet rampspoedig wagentje 
opzettelijk heeft doen kantelen en Louis 
Major heeft de elektrische kabel niet 
doen afknakken. Zeker niet maar zo 
eenvoudig. Feit is het dat het socialis
tisch sindikaat liever dan medekontrole 
van het liberaal sindikaat (nochtans hun 
ffoede vrienden!) te moeten dulden, lie
ver geen kontrole hield. En ook de rege
ring heeft geen voorzorgen genomen, 
hoewel het vaststaat dat deskundigen hen 
verwittigd hebben. 

Waar de socialisten vast en zeker 
schuld aan hebben is aan de dood van de 
Vlaamse mobiele arbeiders aldaar. De 
Waalse socialistische sindikaten verzetten 
zich samen met de grote fabrieksbonzen 
het sterkst tegen de industralistie van 
Vlaanderen- DeVlaamse socialisten heb
ben nooit anders gedaan dan plat op hun 
buik gelegen voor hun Waalse socialis
tische bazen. Overigens komen onze mo
biele sukkelaars ginder nog in een socia
listische atmosfeer terecht zodat er nog 
bekeringen tot het socialisme plaats vin
den van onze bedrogen stakker ds. Hun 
verraad tegenover deze grootste sukke
laars onder de Vlaamse arbeiders is de 
rechtstreekse oorzaak van de dood van 
tientallen onder hen. En de Vlaamse so
cialisten schijnen niet van plan de zaken 
te beteren. Doe maar heren, de dag na
dert dat wij deze stakkerds zullen voor
lichten en uit hun klauwen rukken ! 

L E PASSÉ E S T V R A I M E N T 
L I Q U I D E 

Het bezoek van Adenauer — de man 
werd toegejuicht te Brussel — leerde ons 
heel wat. Duitsland krijgt de 12 maanden 
legeidienst. Onze socialisten laten liefst 
nog een paar klassen 18 maanden kloppen 
om dan vóór de verkiezingen 12 maan
den te geven. 
Beter is het echter gesteld met de amnes
tie». Die komt er dadelijk. Kanon Spaak 
heeft immers weer een historisch woord 
gelost «Le passé est vraiment liquide» in 
vrije vertaling «het verleden is werkelijk 
vergeten». Wat niets anders is dan een 
andere formulering voor amnestie. 

Aan de honderdduizenden incivieken: 
De kogel is door de kerk! 

is er 33 en de jongst aangestelde inspek-
teur, die voor aardrijkskunde 29. Een 
andere 29 jarige, kandidaat op de B.S.P. 
lijst in Limburg met diploma humaniora-
studies werd tot direkteur op een minis
terie aangesteld. 

Het talent rijpt vlug in de rode serres-
Degenen, die de leeftijdsgrens van 35 
overschreden hebben, laten alle hoop 
varen! 

T H E O G E P R I K K E L D . 

De besluiten van het Vlaamse Da-
vidsfonds hebben de C.V.P. partijleider 
Theo « geprikkeld ». Het is zijn eigen 
woord. Hoe onpolitiek zijn die mannen 
volgens Theo. In het parlement wordt 
met hen gelachen wanneer ze vinden dat 
Harmei en Collard als grotendeels Ne-
derlandsonkundige Walen toch niet kun
nen beslissen over de spelling van het 
Nederlands. En vermits het parlement 
daarmee lacht is het bewijs geleverd dat 
deze gezonde gedachte ongezond is! Kan 
het idioter? Wie met zo een elementaire 
waarheid lacht begrijpt niets van een nor
male kultuurpolitiek. Nu weten we wel 
dat 95 % parlementariërs er niet op hun 
plaats zitten. En Theo hoort daarbij. 
Het Davidsfonds zal ondertussen de C. 
V.P. politieke «wijzen» op prijs stellen. 

S O C I A L I S T I S C H E 

S T A A T S M A N S K U N s f 

Het gaat de regering niet voor de wind 
en de zegebulletijns die «De Volksgazet» 
lange tijd gepubliceerd heeft verstom
men. De levenstandaard stijgt. Marci-
nelle was een ramp voor de regering-
Niets schijnt nog te vlotten. En het kan 
slechts erger worden want in het laatst(\ 
jaar voor de verkiezing zullen de libera
len geen enkele werkelijke socialistische 
hervorming willen mee doorvoeren. 
W aar schijnlijk zullen ze zelfs, hun ver
leden getrouw, op een gunstig moment 
de regering trachten te verlaten om nog^ 
enigszins een verkiezingsplatform te heb
ben. Ook deze regering zal dus sterven 
aan het immobilisme. Alles wat ze nog 
zal kunnen doorvoeren zal de 12 maanden 
dienstplicht zijn, die de Volksunie eerst 
geëist heeft en die de liberale «patriotten» 
thans ook willen. 

Hoe spijtig dan ook dat er geen echte 
parlementaire oppositie is. Of er nu 
105,95 of 50 C.V.P volksvertegenwoor
digers zijn, het verandert niets ter zake. 
Ze doen niets en durven niets doen. Wa
ren er nu maar een dozijn Volksunie
volksvertegenwoordigers, die een spek-
takulaire oppositie konden voeren. De 
C. V. P. wil alleen maar deftig zijn en 
wordt dus deftig in de doeken gedaan. 

B L I J F J O N G 
EN W O R D D I R E K I E U R 

Er was een tijd dat men oud moest 
worden om gepromoveerd te geraken. 
In deze revolutionaire Collardtijd is dat 
volledig veranderd. Te Nederbrakel, 
Koekelare, Harelbeke en Koersel zijn de 
nieuwe direkteurs van de Mdidelbare 
school onderscheidelijk 33, 32, 32 en 29 
jaar. De nieuwe prefekt te Dendermonde 

1939 en 1956 
Volgens «De standaard» — en het is 
waarachtig juist—stonden we in 1939 

veel verder dan nu. Het ministerie van 
Openbaar Onderwijs zou gesplitst worden 
Wat niemand echter zal begrijpen is dat 
het met de zoveel betere Vlamingen van 
de C.V.P. —- de «scheurmakers» zijn 
immers «onvlaams» zo sprak Kiebooms 
—in 1956 zover niet staat. 
Zou dit ministerie met een Vlaams na
tionale partij met 17 zetels nu al niet ge-

splits zijn? Zoja «Standaard» bekeer U en 
propageer «De Volksunie : Wij zullen 
Uw program uitvoeren. 
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VANDEN HAK OP DEN TAK 
VAN HET BINNENLANDS FRONT 

WEINIG NIEUWS. 
De vakantie duurt voort, tenminste 

voor (Ie heren volksvertegenwoordigers 
en senatoren. Noch de ramp te Marci-
nelle, noch de gespannen internadonale 
toestand geschapen door de herrie rond 
de nationalizade van het Suez-kanaal, 
hebben de regering er kunnen toe beslui
ten het parlement in buitengewone zitting 
bijeen te roepen. D e C . V . P . heeft in een 
plotse opwelling van vitaliteit op ulitima-
tieve toon geëist dat deze kwestie in een 
speciale openbare zitting zouden bespro
ken worden, maar het dringende en dwin
gende van deze eis lag maar aan de op
pervlakte. Bijgevolg duurt de grote va
kantie voor deze heren verder. 

Een aantal socialistische en liberale ge
kozenen des volks zijn dan liever maar 
een bezoek gaan brengen, onder leiding 
van de immer jeugdige voorzitter van de 
Kamer dhr Camille Huysmans , aan het 
China van INIao, terwijl katolieken en li
beralen een 'visite zullen afleggen bij 
Tschang Kay Check, de leider van het 
China dat zich beperkt tot het eiland For 
mosa. 

Terwijl we dit neerschrijven komt zo 
pas de Kanselier van de Duitse Bonds
republiek. Dr . Z .Adenauer toe voor 
een officieel bezoek aan België. Veel is 
er van dit bezoek te Brussel niet te zien, 
dan aan het hotel waar hij logeert de 
Duitse vlag en een respektabel aantal 
somtueuze Mercedes-Wagens . 

Verder vergadert regelmatig de Prij-
zenkomissie en stijgt de levensduurte ge
leidelijk en men voorziet dat het indekscij-
fer 104 zal bereiken voor de maand sep
tember. We lke maatregelen de regering 
zal treffen om de stijging van de prijzen 
tegen te gaan is vooralsnog niet bekend. 

H e t konflikt tussen de regering en 
meer speciaal tussen de heer Troclet , mi
nister van Openbare gezondheid en de 
geneesheren is thans in een nieuw sta
dium getreden, maar een eensgezind 
front bij de geneesheren schijnt er toch 
niet te bestaan. 

Alles bijeengenomen heerst er nog 
steeds vakantiestemming in het politiek 
leven. D e heerlijke zomerdagen die we 
thans in de herfst genieten, na gedurende 
de zomer een novemberstemming te heb
ben gekend, dragen er ook veel toe bij 
om de belangstelling voor de politiek tot 
een minimum te herleiden. Iedereen pro
fiteert, voor zover het hem nog mogelijk 
is, van de warme zon, die ten slotte toch 
nog te voorschijn is gekomen en ons nu 
de broodnodige kalorieën verschaft die we 
in de zomer zo deerlijk hebben moeten 
missen. 

DE BLUF VAN 
ENGELAND EN FRANKRIJK. 

Beurzen open en mondje d icht 

Toen kolonel Nasser nu ongeveer twee 
maand geleden de Frans-Engelse Maat
schappij die het Suez-kanaal beheerde 
met een pennetrek nationalizeerde en dus 
onder uitsluitend Egyptisch beheer bracht 
werd de eerder makke Sir Anthony Eden 
plots krijgshaftig. Hij werd hierin dadelijk 
gevolgd door de Franse regering. Nasser 
werd vergeleken met Hitler, hij was een 
vuige diktator en zijn hoofd moest vallen. 

Toen Naguib enkele jaren geleden Fa -
rouk wandelen zond en nadien Nasser 
Naguib onder huisarrest plaatste, hebben 
Engeland noch Frankrijk gekikt . Maar 

thans ging het om zeer materiële belangen, 
voor Engeland om de petrol en voor 
Frankrijk om Algerie. W e zeiden reeds 
dat de Engelsen en Fransen een zeer 
krijgshaftige houding aannamen en mili
taire toebereidselen maakten om Nasser 
«mores» te leren. Nu is het gebleken dat 
dit wapengekletter grotendeels bluf was, 

want noch Engeland, noch F n n k r i j k wa
re i op dat ogenblik in staat een militaire 
Kolonel Nasser zich niet door de Engel -
aktic te ondernemen. H e t ergste was dat 
se en Franse dreigementen liet afschrik
ken. 

T e Londen werd dan een konferentie 
belegd en de besluiten van deze bespre
kingen zouden Nasser worden medege
deeld met beleefd verzoek ze onverwijld 
aan te nemen, zoniet zouden steeds 
Frankrijk en Engeland andere maatrege
len in overweging nemen, m.a .w . mili
taire dwangmiddelen. W e e r bleef Nasser 
onverzettelijk. 

D e militaire maatregelen bleven ook 
ditmaal achterwege. 

Toen kwam de bom van de Vereniging 
van de kanaalgebruikers die zou opge
richt worden en die met loodsen door het 
Suez-kanaal zou varen. H e t was Sir An
thony Eden die het oprichten van deze 
vereniging in het Lagerhuis afkondigde 
en er bijvoegde dat deze vereniging de 
volle steun had van Amerika- Moest Nas 
ser er zich tegen verzetten dat schepen 
van deze vereniging met eigen loodsen 
het kanaal zouden gebruiken, dan was er 
nog altijd de Engelse en Franse Vloot om 
de vrije doorgang te beschermen. . . In
tussen werden de loodsen van de vroege
re Maatschap[)ij aangezet ontslag in te die
nen, wat deze ook deden, zonder dat ze 
hierin gehinderd werden door de Egypt i 
sche autoriteiten. H e t vertrek van deze 
loodsen moest onvermijde'ijk de scheep
vaart door het Suez-kanaal ontredderen 
en Nasser zou dan toch verplicht worden 
zich toegevend te tonen. 

Maar ook het vertrek van deze lood
sen had niet het verwachte gevolg, de 
scheepvaart gaat verder door het kanaah 
wellicht in vertraagd tempo, maar van 
ontreddering is vooralsnog geen sprake 

Een nieuwe Konferentie had plaats te 
Londen . Ditmaal haalden Foster Dulles, 
de Amerikaanse Staatssekretaris , en de 
landen dis gekant zijn tegen elke militai
re aktie, voornamelijk de Skandinaafse 
landen, hun slag thuis en meer dan ooit 
staan Engeland en Frankrijk afgezon
derd. Weliswaar werd een zekere vorm 
gegeven aan de met zoveel omhaal aan
gekondigde vereniging van de kanaalge
bruikers, maar in plaats van een oorlogs-
tiug te zijn in de handen van Engeland en 
Frankrijk is zij een zuiver technische en 
onschuldige vereniging geworden. Dul
les toonde zich uiterst tevreden. Sir An
thony E d e n en dhr Guy Mollet, F rans 
eerste Minister, konden moeilijk hun 
slecht humeur verbergen. Maar zij gaven 
zich nog niet gewonnen. Zij hebben nu de 
kwestie aan de Veiligheidsraad voorge
legd. Ze weten bijna op voorhand dat ze 
hier zullen af te rekenen hebben met het 
veto van de Soviet-Republiek, maar ze 
willen hierdoor de Verenigde Staten 
dwinofen kleur te bekennen. D a t is nu 

o 

hun tegenzet omdat Dulles feitelijk ver
hinderd heeft dat ze hun oorlogszuchtige 
plannen ten slotte toch zouden doordrij
ven. 

(Vervolg van blz. 1) 
« Er zullen tijden komen dat er niets zal 

gebeuren, en er zullen tijden komen dat er 
wél iets zal gebeuren ». Ook dat zei onze 
nationale Theo. Het is Theologie waar zelfs 
kardinaal Mercier zijn hoed zou voor opge
licht hebben.. 

DE onverbeterlijke STANDAARD meent 
dat «he t storten van één uurloon per 
maand een uitstekende gelegenheid is om 
vele honderdduizenden weder op te voe
den... ». Geeft toe, dat is 'n pedagogische 
vondst. 

In vergelijking met de 1ste wereldoorlog 
zou men kunnen zeggen dat wij in '15 of 
'16 s t aan» leraart generaal Lef èvre. Of 
1918 = 1958. Of de C.V.P.-nederlaag bij 
de volgende verkiezing. 

Gemakzuchtige Mandatarissen, gij schiet 
onze katolieke priesters, onderwijzers en 
leraars in de rug. De bedelstaf ontmoeten 
wij elke maand. Waar is de strijdbijl van 
1955, korrupte politikasters ? 

Heren van de ruggegraatloze C.V.P., wij 
zijn het beu. U is onze stem niet meer 
waard. U bedriegt uw kiezers. Wat hebben 
wij aan de zgn. C.V.P.? Deze parti j : 

1. zou Z.M. Koning Leopold III terug
brengen, maar ze liet hem vallen als 
een baksteen; 

2. heeft onze stem en vier jaar tijd ge
had om — homogeen — de taalgrens 
vast te leggen, de kulturele autonomie 
aan Vlaanderen te geven en de taai
toestanden in het leger en Kongo te 
saneren; 

3. helpt mee MARCINELLE in de doof
pot te stoppen; 

4. beloofde om... (kies maar zelf uit, ka
tolieke Vlamingen). 

Een derde verzameling citaten van links 
en rechts brengt u opnieuw een bewijs van 
de eenheid, de tucht en de zelfzekerheid 
van de partij die zit te wachten op 1958. 

DE VOLKSUNIE zal ervoor zorgen dat de 
stem van het bewuste, van het kristelijke 
Vlaanderen gehoord worde in Brussel. 

* 
L. Deraedt in het jezuïtentijdschrift STRE
VEN, okt. '55 : 

«A la Pyrrhus of niet, hei is met een 
overwinning van de regering, dat de eerste 
phase van d; schoolstrijd is afgesloten : de 
wet Collard is goedgekeurd, en wordt ge
leidelijk uitgevoerd. 

Begin Juli was de stelling der christenen 
nochtans sterk genoeg. Di3 nationale beto
ging van 10 Juli had 250.000 man te Brus
sel bijeengebracht. 

Op de 10-Juli-betoging werden ook, dui
delijker dan ooit, de finantiéle wachtwoor
den herhaald : boycot van ieders lening 
die de regering te goede kan komen, terug
trekking van de gelden bij spaarkas en 
postchèque. 

Kortom, de socialistsn hebben het hoofd 
weten te bieden aan het christelijk verzet. 
Als revolutionairen zijn de christenen in 
hun ogen volslagen mislukt en hun supe-
rioriteitscomplsx van geweld-mensen is 
versterkt uit de proef gekomen. 

Maar het vertrouwen in de leiding, zo 
hoog nodig, wordt zeker niet gediend door 
fantasietjes als de beslissing van de C.V.P.-
Senaatsgroep om tegen de mening van de 
andere parti j- instanties in, vlak na de 
stemming van de ongelukswet met de « col
lega's van de meerderheid naar Moskou 
te reizen... » 
STREVEN (nov. '55) : 

« Het is inderdaad aan de hoogkonjunc-
tuur te danken, dat het aantal werklozen 

tot een minimum is gedaald, en dat de so
cialistische uitgavenpolitiek tot nog toe tot 
geen financieel fiasco voerde. Het is ook 
daaraan te danken, dat het ifinanciele wa
pen van hi:t comité voor vrijheid en demo
cratie — ofschoon met al te veel beschei
denheid aangewend — ondoeltreffend bleeif. 

Op het schoolfront blijft het uiterst 
kalm. De herneming van het schooljaar 
bracht én voor het openbaar én voor het 
vrij ondeiwijs een aangroei van het aan
tal leerlingen. Voor de katolieke scholen 
zijn nog geen volledige cijfers beschikbaar, 
maar practisch staat thans reeds vast, dat 
ze als morele overwinnaars uit de strijd 
komen. » 

Engeland en Frankri jk, maar dan heel 
in het bizonder Sir Anthony Eden heb
ben zich in heel deze zaak hopeloos ge
compromitteerd. 

Om te beginnen hebben zij Nasser 
onderschat. H e t was een grove politi-
sche faut Nasser uit te schelden voor 
diktator, iemand die de voetstappen van 
Hider volgde. H e t is nu eenmaal zo dat 
wanneer iemand Engeland iets in de weg 
legt, deze voor diktator of Communist 
wordt uitgemaakt, terwijl Engeland 
steeds en in alles de vertegenwoordiger 
blijft van de zuivere demokratie en van 
de V^rijheid (met een hoofdletter a . u . b . ) . 

(Lees door blz. 6) 

STREVEN (dec. '55) : 

« Wat het Wegenfonds betreft, de eerste 
lening werd in een recordtempo onder
schreven, ondanks een vurige tegsnactie 
van de Leuvense studenten en het C.V.D. 
nabij staande kringen. Tegen een popu
lair plan als hs t wegenfonds was die actie 
trouwens vooraf tot mislukking gedoemd. 
Intussen komt er geen schot in het C.V.D. 
en men kan zich niet geheel van de indruk 
ontdoen dat de spanning tussen patroons 
en werknemers er niet vreemd aan is, te
meer daar de opvatting heerst dat de rege
ring én in de zaak van de verhoogde sociale 
lasten én in die van minimumloon en ar
beidsduur door de « kapitalisten » gered 
werd. Wellicht zal de C.V.P.-actie zich in 
ruime mate naar het door de bisschoppen 
opgerichte werk « School en Gezin» tot 
financiering van het vrij onderwijs, oriën-
teien. » 

HET PENNOEN (jan. '56) : 

«Was het mogelijk de schoolstrijd te win
nen ? Wij antwoorden daarop zonder aar
zeling, ja. De financiële sabotage nog bui
ten kwestie gelaten, was er één verzets-
maatregel waarvan wij goed weten dat de 
regering hem met angst tegemoet zag, nl. 
de staking van de Vlaamse gemeentebe
sturen. Wie iets van administratie afweet, 
zal erkennen dat een dergelijke staking, 
zelfs indien ze zich slechts uitbreidde tot 
de helft van de gemeenten, het land vol
komen onbestuurbaar moest maken. Oor
spronkelijk bestond het plan deze staking 
af te kondigen daags nadat de wet zou 
goedgekeurd worden. Het ordewoord kwam 
nooit en in de plaats gaf men bevel de 
zwarte vlag op de torens te hijsen. De vlag
gen hangen er, maar de wet wordt uitge
voerd. 

De schoolstrijd is verloren, want het is 
niet mogelijk bij de massa een tweede maal 
dezelfde strijdlust op te wekken na de ont
goochelingen die zij heeft opgelopen. De 
linksen zullen ook niet zo dwaas zijn er 
zelf nieuw voedsel aan te geven door met 
hun ontwerp voor het lager onderwijs nu 
voor den dag te komen. Dat zullen zij maar 
,wagi3n indien die volgende verkiezingen 
niet al te ongunstig voor hen zijn. » (Wil
frid Van Uksem) 

HST VOLK 3.1.56) : 
« Bij de aanvang van dit nieuwe jaar is 

het niet overbodig, niet zozeer voor de ka
tolieken van dit land als wel voor onze 
tegenstrevers, er nogmaals de nadruk op 
te leggen, dat de schoolkwestie de hoofd
zaak der Belgische politiek bhjft en ook 
blijven zal, zolang de wet-Collard niet af
geschaft of ernstig gewijzigd is. 

(vervolg volgend nummer) . 

*tDe kop van onze optocht t e cJintwerp&n^ 
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^Ji}n wij ^^kótremióten 1 
door Mr. J. Libens 

Onmiddellijk na de oorlog maakte 
de Vlaamse Beweging een ernstige kri-
sis door. Een kollektieve hysterie 
scheen zich meester gemaakt teTiebben 
van de ontelbare ondergrondse bewe
gingen en geheime legers, van frans
kiljons en profiteurs, van vlamingen
haters en patriotards, want al deze red
dens van het vaderland hadden met 
roerende eensgezindheid de witte han
den in elkaar gelegd en met een gezicht, 
waarvan de meest onbaatzuchtige va

derlandsliefde in beekjes afdroop, gezwo
ren dat zij — nu de ideale gelegenheid 
zich daartoe voordeed — voor eens en 
altijd en ten eeuwigen dage een einde 
gingen stellen aan het snood opzet en 
de opstandige kuiperijen van die ongure 
individu's, die zich Vlaams-Nationalis
ten heetten. 

De IJzertoren vloog in de lucht tot 
onbeschijflijk kontentement van me
neer Theo en zijn franskiljonse kornui
ten, en heel 's lands gerechterlijk appa
raat, dat maandenlang dag en nacht in 
de hemel en op de aarde en op alle an
dere plaatsen verwoede opzoekingen 
deed, was niet bij machte om degenen te 
ontmaskeren, die de vele honderden ki
lo's dynamiet per kamion hadden aan
gevoerd. 

Ontelbare vaders en moeders, van 
wie het merendeel onschuldig was en 
de overigen nog heel wat minder op 
hun kerfstok hadden dan degenen die 
hen aankloegen, werden onder de ver
bijsterde blikken van hun kinderen 
weggesleept van hun lieve woning en 
hun zachte velden en met stokslagen en 
geschreeuw voortgejaagd naar sombere 
en lugubere gebouwen, waar leed en mi-
zerie, honger en dorst, haat en wraak 
heersten en waar het rook naar bloed en 
naar de dood. 

De nood was groot in Vlaanderen, 
want het was voldoende dat ge be
schaafd Nederlands spraakt om als 
staatsgevaarlijk gebrandmerkt te wor
den. Dat was zelfs niet eens nodig, 
want ik herinner mi) dat ik, enkele 
maanden na de bevrijding, met verschei
dene Limburgse vrienden op het plat
form van een Brusselse tram stond en 
dat de geleider eensklaps op een plaats 
waar geen halte voorzien vv̂ as, zijn voer
tuig tot staan bracht, de kaartjesknip
per bijriep en ons allen onze identiteits
kaart vroeg. Ons gesprek in een sappig 
Limburgs dialekt met zijn speciaal ak-
sent en zijn ontelbare ich-mich-en-oechs 
hadden argwaan gewekt van die onbe
rispelijke vaderlander, die wellicht ook 
tuk was op verklikkingsloon en op een 
spoedige promotie, en willens nillens, 
wij moesten allen onze papieren boven
halen om hen te laten vaststellen, dat 
wij niet Fritz Muller van Elssen waren 
en ook niet Hans Slussmann van Düs-
(Sĉ ldorĈ , dodh wel Staf Stappers van 
Hasselt en Jef Libens van St-Truiden... 

Goddank dat alles is lang voorbij en 
ik kan mij niet meer herinneren dat ik 
in de loop der laatste tien jaren mijn 
identiteitskaart nog ergens heb moeten 
tonen tenzij aan de grens en eens eian 
een juffrouw, die maar niet w^ou gelo
ven dat ik al een aardig stuk in de der
tig was. — 

Ondertussen is er heel wat veranderd. 
Vele Vlamingen zijn weer zelfbewust 
geworden, de Volksunie groeit ziender
ogen en wij marsjeren met reuzeschre-
den vooruit. Daar is ons Kongres te 
Gent, dat een waar sukses mag genoemd 
worden, daar is onze machtige federa
listische vergadering te Antwerpen, daar 
is onze eerste naoorlogse betoging, die 

• ons jongeren een hart onder de riem 

heeft gestoken en die veel ouderen, ver
grijsd in de Vlaamse strijd, tot traan-
ogens toe heeft ontroerd. Daar is de 
werving van abonnementen, die steeds 
maar crescendo gaat; daar zijn de vele 
plakbrieven, die overal getuigen zijn van 
de weelderig openbloeiende vitaliteit 
van de Volksunie. Het is sedert een 
paar maanden voor een Vlaams-Natio
nalist oprecht prettig van eens op reis 
te gaan, want overal — of hij de Kem
pen intrekt of naar de zee rijdt •— wordt 
hij verwelkomd door onze affiches : 
Volksunie ! Amnestie ! Industrialisa
tie van Vlaanderen ! Federalisme ! 

Ja, zeFs de bladen kunnen ons — on
danks het formeel verbod van meneer 
Theo — niet langer doodzwijgen en 
zelfs La Libre Belgique, dat zeker niet 
zal wegkwijnen van liefde voor Vlaan
deren schreef onlangs, en nog wel op 
haar eerste blad, dat er in Vlaams België 
een partij bestaat van ekstremisten, ge
naamd de Volksunie. Toen ik daar zo 
zwart op wit zag staan, dat wij ekstre
misten zijn, toen was ik toch een wei
nig gepakt, want dat vreemde woord 
heeft in mijn oren steeds een lugubere 
en pejoratieve klank gehad. Lang heb 
ik gedacht dat een ekstremist zoiets was 
gelijk een voorloper van het terrorisme 
en van de anarchie en in mijn jeugdja
ren droeg ik een zeer zonderling beeld 
mee van de ekstremist. Me docht dat 
een ekstremist zo een van die solide, ko
lossale kwasten was, die de ouderwetse 
Westernfilms stofferen; je weet wel : 
van die sinistere kerels, die boven hun 
overvals gezicht van die breedgerande 
deukhoeden dragen; kerels, die ten 
minste twee zware revolvers achter hun 
lendengordel hebben steken mitsgaders 
een heel arsenaal dolken en messen; 
kerels, die om het onbenulligste affront 
hun belediger een half kilo schroot door 
de pochel jagen als ze hem niet reeds 
een paar ponjaarden en kromzwaarden 
tussen zijn beledigende ribben hebben 
geplant, of die hun vijanden toch ten 
minste door een paar deuren, trapleu
ningen en staketsels heenkloppen om 
hun uiteindelijk met een ledige wisky-
fles de schedel een paar decimeter lager 
te zetten. 

Ge moet maar even terugdenken aan 
onze bevrijdingshelden en onze naoor
logse weerstand. Die hadden ook een 
heel gamma guns en granaten en ander 
moorddadig tuig achter hun riem en in 
hun botten steken. Zij wisten wel niet 
hoe die helse instrumenten te hanteren, 
doch dat stak zo nauw niet. Zij zagen 
er zeer krijgshaftig uit en het vrouwvolk 
wierp uiterst brandende blikken op hen 
en per slot van rekening : daar kwam 
het toch maar op aan. 

U ziet dat ik mij in mijn prille jeugd 
een vrij eigenaardig beeld gevormd heb 
over de ekstremist. 

Toen er voor enkele dagen een ver
gadering plaats had van het Hoofdbe
stuur van de Volksunie, toen dacht ik 
bij mezelf, tja Jef, nu moet je toch eens 
gezapigjes rondneuzen om te zien, wie 
hier zoal voor de (( ekstremist van mijn 
jeugd )) zou kunnen versleten worden 

En wat zag ik ? 
Allemaal van die gulle, joviale, oer-

gezonde Vlaamse gezichten : Mter Van 
der EJst, de inkarnatie van de goedheid 
en van de Vlaams-Nationalistische ideo
logie; Drs Wim Jorissen, de rondbors
tige, blakend van ongeduld en van nooit 
versagende werklust; de simpatieke in
genieur De Bondt, die niettegenstaande 
zijn 74 lente's en zijn 296 jaargetijden 
met een ongelofelijke vitaliteit en met 
een pracht van een levensentoesiasme 
is gezegend... 

En zo bekeek ik ze één voor één en 
er was geen enkele die beantwoordde 
aan het beeld, dat ik mij vroeger vorm
de over de ekstremist. 

Doch indien we door ekstremist ver
staan : mensen, die de leuze « Vlaan
deren Eerst )) in hun schild voeren; 
mensen, die dag en nacht in de bres 
staan voor de Vlaamse zaak en voor de 
verdediging van de Vlaamse belangen 
en die daarvoor tijd en gelrl veil hebben 
mensen, die streven naar volledige ge
lijkheid in dit land tussen Vlamingen en 
Walen; mensen, die hun volk uit de 
vernedering en de verknechting willen 
opheffen tot een mooi en volwaardig 
volk, ja, dan is de Volksunie een parlij 
van ekstremisten en dan zijn wij er allen 
fier op dat wij ekstremisten kunnen en 
mogen zijn. 

En dan zijn zij, die momenteel het 
roer in handen hebben en niets doen 
voor het Vlaamse volk tenzij het op ge
raffineerde wijze verdrukken, de naam 
ekstremist niet waardig, evenmin als zij, 
die gedurende vier lange jaren homo
geen aan het bewind zijn geweest en 
niets hebben bijgedragen tot de verhef
fing en de ontvoogding van Vlaande
ren. 

En ook zij zijn de naam ekstremist 
niet waardig, die telkens gedurende drie 
jaar en negen maanden in hun krant de
zelfde waarheden verkondigen als wij 
en die dezelfde principes verdedigen en 
die eveneens amnestie eisen en voor
standers zijn industrializalie van Vlaan
deren, doch die de laatste drie maanden, 
die de verkiezingen voorafgaan, kazak 
draaien en alles aan scherven kloppen 
door hun kiezers aan te raden van nog 
maar opnieuw te stemmen voor die grote 
partij, waarvan zij op voorhand weten, 
dat ze toch niets zal verwezenlijken op 
Vlaams gebied. Ook die mensen, zeg 
ik, zijn de naam ekstremist niet waar
dig, want zij schieten Vlaanderen op 
gewiekste wijze in de rug. 

Wat immers heeft Vlaanderen te ver
wachten van een partij, waarin Walen 
en franskiljons de plak zwaaien en 
waarvan de leiders in een onbedaarlijke 
schater losbarstten, toen ze vernamen 
dat de IJzertoren was neergehaald. 

Onlangs schreef een zeer wijs Vla
ming: Met vleien en vragen en bedelen 
bereiken wij niets, ons doel moet z'jn 
het vormen van een Vlaamse macht, 
die niet meer zal moeten smeken of 
eisen, doch die zelf zal verwezenlijken, 
nemen en schenken. 

Ik schreef het reeds: van de linksen, 
van kameraad Buset en meneer Devèze 
moeten wij Vlamingen niets anders 
verwachten dan hetgeen een hond te 
wachten staat, die onverhoeds de ge
noegens van een kegelspel komt storen. 
Wie blijft er dan nog over? De C.V.P. ? 

Zijt ge dan nog niet voldoende ge
leerd en is ook op U het spreekwoord 
toepasselijk dat er geen grotere blinden 
zijn dan zij, die niet willen zien. 

Vier jaar lang zijn ze homogeen aan 
het bewind geweest en wat hebben zij 
toen verwezenlijkt op Vlaams gebied ? 
Niets ! Maar dan ook absoluut niets. 
Toen de wreedgeleerde Van Zeeland 
minister van Buitenlandse Zaken werd, 
waren er 85 % van de ambtenaren en 
bedienden van dat departement inge
schreven op de Franse taalrol en toen 
diezelfde Van Zeeland na vier jaar op
doekte had hij dat ministerie zodanig 
vervlaamst dat het percentage van de 
franssprekenden tot 86 % gestegen was. 

Vier jaar lang hebben die sluv/e dur-
vers van de C.V.P. naar niets of naar 
niemand moeten kijken. Waarom re
gelden zij toen het taaistatuut niet voor 
Kongo ? Waarom losten zij toen de 
schoolkwestie niet op ? 

Vier jaar lang w^aren zij volledig 
baas en toen ze moesten ophoepelen 
was er, niettegenstaande hun noeste en 
zenuwslopende C.V.P.-arbeid — even

min als nu — geen enkel generaal in
geschreven op de Vlaamse taalrol. 

Ik zou eens willen zien wat er zou 
voorvallen in dit land, indien Wallonië 
morgen zestig procent van de soldaten 
leverde en alle generaals en hogere of
ficieren Vlamingen waren ? En wat 
een tempeest, wat een orgie van protes
ten, wat een revolutie zou er in Luik 
en Charleroi en Seraing losbreken, in
dien er morgen aan Wallonië vijfen
twintig gemeentes zouden ontfutseld 
worden of indien er een rechter in Kon
go zou moeilijkheden krijgen, omdat hij 
een vonnis velde in de Franse taal. 

Ik ben er van overtuigd dat kame
raad Spaak voor de zoveelste maal het 
galakostuum, dat hij gewoon is te dra
gen op Les Grandes Conférences Cat-
holiques, terug in zijn kleerkast zou 
hangen en dat hij zijn zware-jongens-
getuig weer voor de dag zou halen : 
geruite klak, rode zakdoek met witte 
bollekens, lederen vest en Texasbroek 
met vanonder franjes (om goed te laten 
zien dat ze tot op de draad versleten is 
en dat hij niet bij machte is om er zich 
een n'euwe aan te schaffen). 

% 

En met zijn tenen door zijn kapotte 
schoenen zou hij opmarsjeren aan het 
hoofd van zijn getrainde knokkeltroe
pen en er zouden weer ruiten aan dig
gelen vliegen en de kasseistenen voor 
het paleis zouden sidderen en beven en 
tegen mekaar stoten en zeggen: Past op, 
want daar is hij weer, die dikkerd met 
d'e geruite pet, die ons ten tijde van de 
koningskwestie nog zo hardhandig be-
poteld heeft. En al de rode Ministers 
van State zouden andermaal hun ont
slag geven — merk op dat een Minister 
van State niet bezoldigd wordt — en 
de linkse parlementsleden zouden vv-eer-
om hun nochtans-zo-moeizaam-ver-
overde dekoraties en eretekens gaan 
neersmijten op het graf van de onbe
kende soldaat en uitroepen: Daarzie, 
stiefmoederlijk België, behoud Uw ere
metaal, doch behandel ons rechtvaardig 
en geef ons dat waarop wij recht heb
ben. 

En wat doen de Vlamingen ? Wat 
hebben ze altijd gedaan ? Zwijgen, 
knikken en berusten. 

En de C.V.P. Wat doet die machtige 
partij, die zo ongeveer 75 procent van 
raar kiezers en van haar gekozenen in 
het Vlaamse land heeft. 

Een kleine anekdote zal U dit duide
lijk maken. 

Voor twee jaar had er op het stad
huis van St-Truiden een tentoonstelling 
plaats van ellerhande pentekeningen. 
Het Salon van de Humor. Er waren 
daar heel wat tekeningen tussen, die 
sprankelden van spiritualiteit en die 
konden wedijveren met het bestvï, dat 
er ooit in het buitenland op dat gebied 
voortgebidchl werd, doch er wa.s voor
namelijk één tekening, die vooral in de 
smaak van de bezoekers viel en die ook 
wegens haar soberheid de aandacht van 
eenieder gaande maakte. 

Het was een heel mooie lijst met ach
ter een fijngesneden glas een zuivc'- wit 
papier, waarop zelfs geen vlieg een 
stippelije had achter gelaten. Onder dat 
alles stond in gotische lelier: De verwe 
zenlijkingen van vier ja'-en homogeen 
C.V.P.-bewind op Vlaams gebied. 

Raker kon het niet uirgebeeld v\or 
den. Ook verdween die (( tekeuia^ >> 
niet minder dan vier keien, doch evei 
vaak kwam ze door de zorgen van de 
toezichter terug te voorschijn. Ze was 
immers uiterst gemakkelijk te (( herte
kenen )). 

En toch zal de Standaard, die dat alles 
zo goed weet als wijzelf, binnenkort 
weer blokletteren : <( Kiest Vlaams, 

(Lees door blz. 6) 
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« WILT U SCHOON WEDER, SÏEUNT DE VOLKSUNIE » 

Een propagandist van de Volksunie die 
aan de St. Michielskerk te Roeselare ons 
blad kolporteerde werd door een zekere R. 
D. (oud-minister Robert Deman ?) aange
vallen in de vrije tribune van de « Roese-
laarse Weekbode » en in « De Volksmacht» 
orgaan van de kristen werklieden. Het is 
een kleinerend, demagogisch stukje, met 
zelfs bedreigingen aan het adres van de va
der van de jonge man. In het beoefenen 
van de zo onkristelijke broodroverij zijn 
sommige kristelijke (?) heerschappen zeer 
bedreven. Onze jonge vriend zond echter 
een recht op antwaard dat door de « Roe-
selaarse Weekbode » overigens opgenomen 
werd. Het is zo treffend dat wij het ook in 
ons blad wensen te publiceren. Wij hoeven 
er niets aan toe te voegen. De titel van 
het artikeltje van R.D. luidde : «Wilt U 
schoon weder steunt De Volksunie». Deze 
titel werd overgenomen. 
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232.869 

s Mockery ist the fume of little hearts » 
zegt Tennyson, en een t rans schrijver be
toogt dat spot bij diegene die zich te ver
dedigen heeft een onbehendige kamoeflage 
is van zijn zwakte en op de lippen van hij 
die aanvalt de spot het bewijs levert van 
diens overmoed of dwaasheid. (La Bruyere) 

R.D. mag voor ons part gerust kiezen 
tussen de bovenaangehaalde uitspraken 
van kleppers die zekerlijk geen broekven-
ten waren. 

Eerlijk gezegd, wij moeten bekennen dat 
wij nog veel te leren hebben : Wij kennen 
onder ander ook nog deze R.D. niet, maar 
gezien de beweringen van Tennyson en La 
Bruyere, spijt ons dit voorlopig niet zo
veel. 

Wij nemen echter wel nota van zijn bui
tengewone kennis over allerhande begin
selen en zaken die hij met veel gemak door 
elkaar zwiert, als daar te lezen staat over 
broeken, drinkgeld. Jehova, demokratie, 
droge vis. Marionetten en kristelijke be
schaving. 

Wij weten nu in alle geval, mijn vader 
en ik, waar wij eventueel kunnen aanklop
pen om meer kennis op te doen over al deze 
aangelegenheden die uiteindelijk het kli
maat moeten scheppen waarin de welden
kende C.V.P.-ers al lachend het gegoochel 
met de waarheid moeten slikken. 

De verkiezingsuitslagen in 1950 waren 
aldus : 

C. V. P. 
Soc. Lib. Kom. Kartel 

in 1954 
C. V. P. & St. Remy 
Soc. Lib. Kom. Kartel 
Volksunie 
Totale aangroei op de 
lijsten 

In 1954 behaalde de C.V.P., als we haar 
de 42.760 stemmen die de verloren zoon St. 
Remy behaalde, nog cadeau doen, daar 
deze ondertussen rouwmoedig op zijn 
[franskiljonse borst heeft geklopt, alles sa
men 2.164.738 stemmen hetzij een verlies 
van 191.870 stemmen en dit spijts een aan
groei van 232.869 uitgebrachte stemmen op 
al deze lijsten en ook op deze van de Volks
unie. 

Socialisten behaalden in het kartel met 
Liberalen en Kommunisten samen 2.844.540 
stemmen in 54 hetzij een winst van 310.954 
stemmen tegenover het resultaat van 50. 

Beweren dat de winst van 311.000 voor de 
linksen op de nek te schuiven is van de 
Volksunie, dat is werkelijk op een onbe 
schaamde manier appelen voor citroenen 
verkopen, aan hen die het kunnen geloven. 

Het is zonneklaar dat het de algemene 
politiek van de C.V.P. is geweest door zich 
van langs om verder af te scheuren van de 
kristelijke beginselen als daar zijn : naas
tenliefde, eigendomsrecht en volksbelang 
boven staatsbelang, die de vaandelvlucht 
aanwakkerde in de C.V.P. gelederen. 

Voor de rest kan de Volksunie niet aan
sprakelijk gesteld worden voor de misda
dige handelwijze der huidige linkse koali-
tie. 

De C.V.P. is wel verantwoordelijk voor 
haar traditionele onbeholpen en kortzich
tige politiek waartegen bij de laatste ver-
kiezmgen afgetekend een merkwaardige 
afkeer aan het licht kwam. 

R.D. en de C.V.P. zouden het al lang moe
ten weten dat de oudere Vlaams-Nationa-
üsten het nooit voor hun partij kunnen 
opnemen; er is immers te veel en te wei
nig gebeurd toen deze partij samen met an
dere partijen of almachtig alleen de teu
gels van het bewind in handen hield 

Verder kunnen wij, de broekventjes, 
mo3ilijk afscheuren van iets waartoe wij 
nooit hebbsn behoord. En boven alles 
blijft vaststaan dat de Vlaams Nationale 
volkswil veel ouder is dan gelijk welke Bel
gische parti j . 

Wij willen niet verder uitwijden over de 
velerhande kapitulaties die de C.V.P. wel 
op haar aktief mag schrijven en aldus het 
bewijs zelf leverde een versleten partij te 
zijn in tegenstelling met de radikale 
Vlaamse Volksunie waarvoor wij het op
nemen. 

Wij laten U, R.D., de keuze bij het vol
gende : 
— ofwel was de kleine Volksunie in '54 

reeds bij machte de grote en koning
rijke C.V.P. ineens tot de bedelstaf te 
dwingen, zoals hij hetzelf bekent, en 
dan is meteen het bewijs geleverd dat 
uw leiding op lemen voeten staat. 

— ofwel vreest ge dat de Volksunie binnen 
zeer afzienbare tijd de grote macht be
komt waartegen gij in uw artikel van 
7.9.56 het nodig oordeelt tijdig te moe
ten waarschuwen, om geen tweede maal 
in het zand te moeten bijten. 

Dit zou het bewijs zijn dat ge nu al weet 
dat nog meer ogen open gegaan zijn sedert 
uw C.V.P. in de oppositie s taat en dat de 
Volksunie het machtige wapen der waar
heid hanteert . 

Wil daarbij nog eventjes onthouden dat 
wi], jongeren, in de lente van ons leven 
met moeten aangespoord worden om on
nadenkend aaneen te sluiten bij een grote 
bende om zodoende de innerlijke zwakte 
dezer massa te verbergen, maar dat wij 
kerels van de Volksunie vanzelfsprekend 
onze diensten aanbieden om, alleen ook als 
t moet, en overal waar het past, zonder 

spot doch doelbewust de strijd aan te bin
den. 

Geloof ons, wij vermeien ons niet in de 
deemstering der kristelijke beschaving 
doch wij betreuren het hartgrondig dat de 

S f ' ^ ' i ' - J - ^ - ^" ^ ' ^ ' teleurgang de hand 
heeft en dat mensen van uw soort met zo
veel loslippigheid en onbeschaamdheid de 
waarheid zoveel geweld aandoen 

Spijtig misschien voor U, maar wij kun
nen noch voor U, noch voor de C V P mooi 
weder voorspellen. ' ' 

De Broekvent. 

JCnaie}}ekten op Aet '^iekteoerzekerlngójront 
Dit artikel moest spijtig genoeg net zoals 

Munstereifel en een groot gedeelte van het 
Bewegingsleven vorig nummer uitgesteld 
worden wegens overvloed van kopij. 

PATROONS SCHfETEN WAKKER, 
NA TWAALF JAREN WINTERSLAAP 

EN TRAPPEN HET AF ! 
Gedurende de meer dan vinnige debatten 

de lïintst* maanden over de ziekteverzeke-
liiifi' geliouden, kwamen alle partijen aan 
bod. In het hevige van de strijd had men 
een partner niet opgemerkt: de Vereniging 
der Werkgevers I! I 

Hoe kwam dat ? Omdat deze heren, wat de 
ziekteverzekering betreft,, nooit iets hebben 
gedaan om zich te doen opmerken. Alhoe
wel de bijdrage van de patroons, lijk ieder
een weet, 18% op het loon der arbeiders en 
der bedienden bedraagt, schenen die heren 
in de loop der twaalfjarige geschiedeni.s der 
Ziekte verzekering, voor deze deficitaire in
stelling niet de min.ste belang.stelling te to
nen. Patroons, individueel over de werking 
en de steeds groeiende tekorten van het rijks-
fonds (onderverstaan de landsbonden^ on
dervraagd, vielen zo goed als uit de lucht. 
Det bestuur dezer verenigingheeft geduren
de al die jaren geen verslag over de werking 
van deze instelling gepubliceerd. Het V.E. V. 
deed een schamele poging, maar bewees van 
het hele vraagstuk niets te begrijpen. 

Indien wij on.s niet vergissen, heeft de 
voorzitter van de afgevaardigden der werk
gevers in het Xationaal Kommitee van het 
Ki.iiksfonds, de heer de Cooman d'Herlin-
chove, een verslag laten verschijnen een jaar 
geleden. Hij stelde va.st dat de verkeerde 
werking van het RijLsfonds toe te schrijven 
was aan de .steeds wisselende politieke mach
ten die het bestuur van het Rijksfonds he
lieersten. Tot de kern van <le zaak drong ook 
lüj niet door. 

Vanwaar dit totaal gebrek var belangstel, 
ling van wege de werkgevers 'f 

In oningewijde kringen geldt de opvatting 
dat de bijdragen van de j.atroons uit hun ei 
gen 2.>k wordt betaald; terwijl in werkelijk
heid de I«'!<; bij de ko.stprijs van het gefa
briceerde artikel worden gevoegd en dus 
door de hele Belgische verbruikersgemeen
schap worden betaald. Daar de konkurrentie 
in heel het land de zelfde prijsverhoeing 

Uioet toepassen, bij verhoging der bijdragp 
voor de sociale zekerheid, kan deze verho
ging de patroons heel weinig schelen voor-
'/,j\(iT ze niet aangewezen zijjn op de uitvoer! 

Waarom trappen de heren het nu af ? 
(hndat hun vertegenwoodiging niet in 

evenredigheid is met deze der landsbonden, 
lev.eren ze. D.t is zo. In het Bestendig Kom
mitee hebben ze maar twee vertegenwoordi
gers tegen negen van de landsbonden van 
niuaialiteiten. Maar niet Troclet heeft deze 
ingevoerd: Wel minister Van den Daele ! 
Zes jaar hebben ze nodig gehad, de heren 
van het kapitaal, om va.st te stellen dat het 
aantal hunner vertegenwoordigers niet in 
evenredigheid was met hun belangrijkheid ! 
Hebben ze dan toch werkelijk geslapen ? 

Nu zijn ze eruit getrokken : Het verlies 
in de komitees is niet groot I 

In een motie gestuurd aan minister 
Troclet in Xovember '55 door het bestuur 
van de «VOLKSUNIE» werd de wens uit
gedrukt in het Nationaal Komitee en in het 
Bestendig Komitee van de Rijksfonds vijf 
mandaten ter beschikking te stellen van de 
«meest representatieve Vereniging van de 
Middenstand ïWij het bestuur van de Volsk-
unie, haden dus in deze veel omstreden 
sociale kwestie, weeral eens juist en vooruit 
gezien I 

De patroons zijn vertrokken, dat ze weg
blijven en dat de Middenstanders hun plaats 
innemen ! Het wordt tijd dat de eeuwige 
betalers ook een klein woordje mogen mee
praten over de aangewende sommen en de 
nog nieuw te stemmen bedragen om de 
steeds stijgende tekorten van de van de 
Landsbonden bij te passen ! 

^EDERLA^pSCHE BEVRIJDINGSFAKKEL PA:,^ EERDE TE BRll^^FI 
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De Jeugd op de IJzerbedevaart 
Men zegt over.het algemeen dat de jeugd 

wemig eerbied heeft. Dat is inderdaad zo. En 
dat 13 gelukkig maar inderdaad zo. 

Want moest de jeugd zich steeds onderwer
pen aan de normen opgelegd door de vorige 
generatie, dan zou er nooit een evolutie zijn 
en dan zouden wij thans nog altijd in dé 
Middeleeuwen leven. 

Sommige ouderen vinden het schandalig 
dat de jongeren plezier maken, als ze allen 
öij mekaar zijn op de LJzerbedevaart Zii 
noemen dat misplaatst, gebrek aan eerbied 
tegenover de Vlaamse gesneuvelden. 

Wensen zij misschien dat al die flinke ge
zonde jongens en meisjes daar met gekruiste 
armen en met Hjkbiddersgezichten braafjes 
blij)ven zitten, zoale men dat van de Vlamin
gen al 125 jaar gewoon is? Nee, een jeugd 
kan niet slapen.Een jeugd moet zich uitle
ven. Al zit de jeugd soms te dromen, soms 
wil ZIJ ook vechten : 

Of denkt die brave, deftige meneer die zo 
verbolgen en misprijzend neerziet op onze 
jeugd, dat de IJzerjongens nooit gelachen 
hebben ? Ook zij hebben op .sommige ogen-
blikien plezier gemaakt. En of zii| gelijk 
hadden. En zeker zullen zij zich niet beledigd 
voelen, als ze op ons neerzien, terwijl wü, aan 
onze levensvreugde uiting geven. Integen
deel, zij zullen het ons van ganser harte gun
nen. En zij zullen zien, hoe deze vrolijke 
kerels en meisjes ingetogen zijn op het ogen
blik van de plechtigheid zelf. Als ze zullen 
zien hoe deze woelige jeugd voor het puin dan 
plots stil en in zichzelf gekeerd is. Want zij 
weten wel dat de jeugd geen schijnheiligheid 
duldt. 

Deze jeugd leeft in het heden, maar ver
geet daarom het verleden niet. 

' t Schrijverke 

FUHRER GLORIEUX SLAAT OP HOL ! 
In het akkoord gesloten tussen de «KO» 

en de Landsbonden in februari '56, was 
overeengekomen dat de tekst der formu
lieren, door de geneesheren in te vullen 
voor prestaties gedaan voor verplicht ver-
zekreden, zou worden opgesteld door he t 
nationaal mediko-mutualistisch komitee. 
Blijkbaar werkte dit komitee te langzaam 
voor de impulsieve voorzitter dr. Glorieux. 

Na tal van akkoorden te hebben opge
zegd, heeft hij dan beslist dat de nieuwe 
Nationale Geneesherendienst, een produkt 
van het Algemeen Belgisch Geneesheren 
Verbond, zelf en zonder wie dan ook te 
raadplegen, zijn eigen formulieren op de 
markt zou brengen. Dit is dan ook gebeurd. 

Maar dr. Glorieux had zonder de waard 
gerekend ! De minister en de meeste 
Landsbonden van ziekenkassen hebben 
laten weten dat de prestaties op deze for
mulieren aangegeven, niet zouden worden 
terug betaald ! De apotekers deelden langs 
de pers mee dat voorschrisften op deze for
mulieren opgemaakt, kontant zouden die
nen betaald. Daaraan had meneer de voor
zitter zich niet verwacht ! Hij zette noch
tans zijn beslissing door. Het zou hard 
tegen hard gaan ! <t Het is niet de zaak 
van de « KO » wanneer de verzekerden niet 
zouden worden terug betaald > zo rede
neerde dr. Glorieux op zijn perskonferen-
tie ! 

Toch eigenaardige mensen, die lui van 
de groep Glorieux ! In al hun omzendbrie
ven samen komt elf keren de verklaring 
voor, dat in de strijd die ze strijden, ze 
alleen « het belang van de zieke » voor het 
oog hebben » ! En de eerste daad die ze 
stellen is totaal tegen het belang van hun 
zieken ! 

Het Sindikaat van de Geneesheren van 
België, in wiens naam Dr. Glorieux nog al
tijd beweert te spreken, dank zij het over
lopen van voorzitter Dr. Beun, heeft aan 
die brutale zet niet meegedaan. Het bleef 
trouw aan het gegeven woord. 

Gisteren, 27 september, werd de op hol 
geslagene, bij minister Van Acker geleid, 
hij werd kalmerend op de schouders ge
klopt en kapituleerde ! Toen de mediko-
mutualistische kommissie s 'anderendaags 
bijeenkwam, om de kwestie van de formu
lieren te bespreken, was de overwinnen
de (?) generaal tot ieders verbazing af
wezig !! 

Dit glorieuze feit zal in de annalen van 
de F.M.B, worden geboekt als de zoveelste 
overwinning in de strijd voor de belangen 
van het Belgisch Geneesherenkoips ! 

Het allerlaatste nieuws ? 
Over de finantièle toestand van de ziek

teverzekering worden de volgende bizon-
derheden bekend gemaakt : men schat dat 
er einde 1956 een tekort zal zijn van 645 
miljoen voor de ziekteverzekering en 814 
miljoen voor de invaliditeit. Dat maakt 
samen een totaal van 1459 miljoen of 1,5 
mUjard fr. Intussen vecht «men > voor 
formulieren !!! 
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Van den hak op 
(vervolg van blz. 3) 

den tak 
Doch zelfs in Engeland mocht Sir An
thony niet rekenen op de volledige steun 
van de bevolking die zeer sterk verdeeld 
was op gebied van de te treffen maatre
gelen. De Engelsen hebben bovendien 
alles gedaan wat mogelijk was om Nas
ser te dwingen een dwaasheid te doen, 
teneinde dan te kunnen ingrijpen. En 
Nasser heeft op het punt gestaan die 
dwaasheid te begaan, toen hij een paar 
Engelse diplomaten liet aanhouden on
der beschuldiging van spionage en luidop 
te verklaren dat zij onmiddellijk zouden 
geoordeeld en gestraft worden- Doch 
Nasser heeft zich herpakt, wie hem die 
goede raad gegeven heeft weten we niet, 
het is echter een feit dat hij tijdens de 
twee maand, dat ongeveer de spanning 
heerst, uitzonderlijk dikwijls in contact 
is geweest met de Russische ambassa
deur te Kaïro. We zeiden dus dat Nas
ser zich herpakt heeft. Het proces van de 
zogezegde Engelse si)ionnen is voorlo
pig uitgesteld; toen de loodsen van de 
oude Suez-maatschappij hun ontslag in
diende, was men algemeen van oordeel 
dat zij last zouden ondervinden en dat 
hun moeilijheden zouden worden in de 
weo- gelegd voor het bekomen van hun 
uitreisvisum. Er is echter niets in die zin 
gebeurd. De loodsen werden zeer voor
komend behandeld en konden in de kortst 
mogelijke tijd Egypte verlaten. Nasser 
heeft zich dus niet laten imponeren door 
de Anglo-F"ranse bluf, hij heeft zich bo
vendien onthouden van alle maatrege
len die 'de zaak een ernstiger wending 
zou kunnen doen aannemen, wat 
nochtans de vurige wens was van Enge
land en Frankrijk. W e herhalen wat we 
hierboven schreven, wellicht heeft hij 
zulks niet uit eigen beweging gedaan, 
maar wel op aanstichten van anderen, 
namelijk van Soviet Rusland. Want in 
heel deze kwestie is Rusland aan de win
nende hand. 

Vooreerst werd het geschikte tijdstip 
uitgekozen. In Amerika staat men voor 
de presidentsverkiezing, dit betekent dat 
de binnenlandse politiek aldaar p^rimeert. 
Men mag er gerust van zijn dat de ver
zoenende politiek door Amerika in deze 
gevoerd voor een zeer groot deel inge
geven is door de binnenlandse politieke 
toestand. Suez betekent voor de door
snee Amerikaan absoluut niets, de strijd 
tussen Eisenhower en Stevenson voor 
het presidentschap domineert alles. Hier 
komt dan nog bij dat Amerika petroleum 
te verkopen heeft en dat moeilijkheden 
door Engeland en Europa ondervonden 
op dit gebied, ten slotte een goede zaak 
kan worden voor de Amerikaanse petro-
leumtrust- Amerika wil dus kost wat 
kost, om de aangehaalde omstandigheden 
een gewapend conflict vermijden, dat 
wisten natuurlijk de Russen evengoed 
als iedereen. 

Vervolgens door het ontslag van de 
oude loodsen is hun plaats vrij ge
komen en Rusland zal hier natuurlijk van 
profiteren om Russische loodsen te zen
den, zo krijgt eindelijk Rusland vaste 
voet aan het Suez-kanaal waar het tot 
nog toe geweerd is geworden. 

Terwijl Engeland en Frankrijk de ge
hele Arabische wereld tegen zich in het 
harnas hebben gejaagd door hun koppi
ge en starre houding tegenover Nasser, 
die zich opgeworpen heeft als de paladijn 
van het panarabisme, heeft Rusland hier 
een veel soepelder houding aangenomen 
en heeft zijn ekonomische maar ook poli
tieke invloed in de Arabische wereld ge
weldig uitgebreid. 

Winst dus voor Soviet-Rusland over 
de gehele lijn. 

Engeland en Frankrijk hebben van bij 
de aanvang een houding aangenomen, 
die zij niet konden volhouden. Hun wa
pengekletter was vooral bij de aanvang 
louter bluf, want geen van beide was 

2 ^ i / n ^^lOij ^kótremlóteix^ (vervolg van blz. 4) 

klaar om een militaire aktie te voeren. 
Zij hadden gehoopt dat al de kanaalge
bruikers zich aan hun zijde zouden ge
schaard hebben, zij hadden vooral ge
hoopt op de onvoorwaardelijke steun van 
Amerika. Hierin zijn ze niet geslaagd, in
tegendeel. Dat wapengekletter heeft ve
len afgeschrikt en met reden, want ten 
slotte is heel deze kwestie toch maar een 
[)restigekwestie waarachter dan — en dit 
is gevaarlijker — een pertoleumkwestie 
staat. Maar deze had kunnen opgelost 
worden in een zin die weliswaar de toe
stand van vóór de nationalizatie van het 
Suezkanaal niet zou terruggebracht heb
ben, maar dan toch zodanig dat een re
delijk en vooral realistisch akkoord zou 
kunnen bsreikt geworden zijn. Maar 
neen, Nasser moest ten val worden ge
bracht. Dit is niet gebeurd. Weliswaar 
blijven Engeland en Frankrijk op hun 
standpunt staan, de internationalizatie 
van het Suez-kanaal, zij zijn echter niet 
bij machte dit te verwezenlijken 
dan door het ontketenen van een gewa
pend conflict en hierin zullen ze niet ge
volgd worden door de andere kanaalge
bruikers noch door Amerika, tenzij Rus
land van zijn kant de handschoen opraajjt 
en Egypte ter hulp komt, dan wordt 
het een nieuwe wereldoorlog en daar be
ware de Heer ons voor. 

Kiest Katoliek. Kiest C.V.P. Wij we
ten het, in het verleden zijn veel C.V.P. 
mandatarissen tekort geschoten aan hun 
Vlaamse plichten, doch dat is nu voor
bij, de ogen zijn opengegaan. Vlaan
deren zal niet meer verwaarloosd wor
den. Kiest C.V.P. en. . . morgen zal het 
gebeuren... ». 

En morgen zal er niets gebeuren, 
tenzij dat Vlaanderen één dag langer 
geknecht en gekneveld zal zijn. 

En de socialisten ? Zullen zij Vlaan
deren wakkerschudden ? 

De vraag stellen is ze beantwoorden. 
Kijkt naar hun leiders en ge weet on
middellijk genoeg. Kijkt naar hun da
den en alle twijfel is uit de weg geruimd. 
Wie heeft de meeste Vlamingen in de 
kerker geworpen ? Wie is thans nog 
het meest vijandig gestemd tegenover 
amnestie ? De socialisten. Die mensen 
schijnen niets anders meer te kennen 
dan hun eigen glorie en hun eigen par
tij. 

M U N S T E R E I F E L 
Over de dodenhulde te Munstereifel 

zond ons een deelnemer volgend verslatj; 
met i'erzoek tot opyiame. Wat we hierbij 
doen: 

Per autocars, getooid met leeuwenvaan
dels, waren honderden Vlamingen bijeen
gekomen te Munstereifel in Duitsland, op 
zondag 2 september j.1. Zij werden er ont
vangen door het Magistraat van de stad. 
Bij tromgeroffEl trok de lange rouwstoet 
onder algemene belangstelling van de be
volking naar het stedelijk kerkhof. Voor
aan zwaaide een jonge vendelier ons na
tionaal simbool; achter hem stapten de 
autoriteiten en de leden van het inrich
tend komitee, gevolgd door kinderen en 
jongelieden die tientallen bloemenruikers 
en kransen droegen. De indrukwekkende 
massa Vlamingen sloot daarachter aan. 

Op het kerkhof, temidden van hst aan 
de gesneuvelden van de jongste oorlog 
voorbehouden erepeik, rond een hoogoprij-
zend granietsn kruis, schaarden de aan-
wezigsn zich in een wijde kring. Namens 
de familieleden van onze in Duitse grond 
begraven jongens werd door de woordvoer-
dsrs van het komitee de innigste dank be
tuigd aan het Magistraat voor de piëteit 
waarmee het gezorgd heeft dat de Vlaamse 
wapenbroeders een passende rustplaats 
vonden. Stille trsurmuziek klonk over het 
dodenveld. De kransen werden aan de voet 
van het kruis neergelegd; de aanwezigen 
zongen ingetogsn, begeleid door de mu
ziekkapel « Vaarwel mijn Broeder » en « De 
Vlaamse Leeuw ». De graven van onze jon
gens werden met bloemen bedekt, waarna 
een treffend gedicht werd voorgedragen 
ter ere van hen, die vielen voor Vlaanderen, 
en aan de Heer Burgemeester als dankbe
tuiging een wimpel met Vlaamse leeuw ge
schonken werd. 

Bij deze aangrijpende plechtigheid had 
menig aanwezige de tranen in de ogen. Er 
is ook zoveel leed in de Vlaamse harten ! 

's Namiddags werd in het stemmige kerk
je door Eerw. Pater Vervinckt een mis ter 
nagedachtenis van onze jongens opgedra
gen, waarna in de tuinen van Kursaal 
Vlaamse en Duitse groepen sierlijke volks
dansen uitvoerden, en de muziekkapel dit 
alles stemmig omlijnde. 

Het uur van scheiden kwam helaas te 
vroeg. Toegewuifd door de overheden en 
simpatisanten verlieten de Vlamingen 
Munstereifel. 

Vele ouders keerden terug naar Vlaan
deren, getroost omdat er voor hun zonen 
zorg wordt gedragen. 

Bewijzen ? Ze liggen voor de hand. 
Waarom brengen ze de diensttijd met 
op 12 maanden, ofschoon zij dat heel 
wat gemakkelijker zouden kunnen klaar
spelen dan ze voor twee jaar de acht
tien maanden konden invoeren. Om de 
eenvoudige reden dat het ogenblik hun 
nog niet voldoende opportuun toe
schijnt. Doch laat de verkiezingen nog 
wat naderbijkomen en ge zult het zien: 
op een vloek en een zucht veranderen 
de 18 maanden in één jaar. 

Waarom doen ze niets om het tries
tige lot van die vele duizenden Vlaamse 
mobielen te verzachten, zij die toch te 
pas en te onpas over onze daken uit
schreeuwen dat de arbeiders hun groot
ste bekommernis uitmaken. Waarom 
laten ze die mensen als kudden vee m 
stinkende autobussen laden en hen uren 
ver van huis wegvoeren om de bete 
broods van elke dag te verdienen ? 

Omdat Spaak en Buset maar al te 
goed weten dat al die arbeiders zich na 
een tijdje noodgedwongen bij het Al
gemeen Belgisch Vakverbond laten in
schrijven en stilaan vergiftigd worden 
door de marxistische teörleën van het 
socialisme, die ze dan, bewust of onbe
wust uit Wallonië meebrengen naar 
Vlaanderen, waar ze het rode vergift 
langzaam laten doorzljpelen in het na-
leve gemoed van hun naastbestaanden, 
die op hun beurt die rode rimram slik
ken alsof het patrljsblllekens en hazen-
ruggetjes waren. 

En daarenboven is het veel gemakke
lijker voor een Spaak en voor e-̂ n Van 
Acker en voor de andere heren sociall.'?-
ten van ergens op een meeting hun ves. 
uit te spelen, de mouwen op te schorten 
tot aan hun rode bicepsen en uit te roe
pen: « Ik ben ook maar een doodge
wone arbeider », dan van werkelijk iers 
te doen voor onze mobielen. 

Uit St-Trulden vertrekken dagelijks 
tientallen van die autobussen en iedere 
keer dat ik ze zie voorbijrijden voel Ik 
Iets weemoedlgs en iets opstandigs in 
mij opborrelen. 

als ekstremlsten worden betiteld, en dat 
de gepatenteerde profiteurs tot de élite 
worden gerekend. 

Gelukkig beginnen vele ogen open te 
gaan en groeit de Volksunie met de dag. 
Zeker, wij hebben niet de pretentie van 
eerstdaags een sterke partij te zijn, doch 
dat is ook niet vereist. Het is Immers 
niet nodig dat wij de meerderheid be
halen om iets te kunnen uitrichten. De 
geschiedenis bewijst duidelijk dat de 
lotsbestemming der volkeren meestal 
door een kleine, doch energieke minder
heid wordt bepaald. 

Wanneer zijn de meeste sociale wet
ten gestemd ? Toen de socialisten hun 
rode koppen bijeenstaken. 

Wanneer zijn de meeste taalwetten 
In zwang getreden ? Toen de vooroor
logse Vlaams-nationalistische parle-
ments leden dagin dagult de Kamer en 
de Senaat het vuur aan de schenen leg
de. — 

Wanneer zal er Iets gedaan worden 
voor Vlaanderen ? Wanneer de Volks
unie enkele vetkozenen naar Brussel 
zal zenden en de meeste Vlaamse man
datarissen der andere partijen schrik 
zullen krijgen van eens hun zetel te ver
liezen. 

Goddank ! Er staat geschreven: Au-
daces fortuna juvat ! Het lot begun
stigt de durvers. 

Wij hebben de moed in ons hart en 
de wind In de zeilen, en de dag, waarop 
men met ons zal moeten rekening hou
den, is niet meer zo ver af. 

Al hebben wij geen geld en ook geen 
macht, toch gaan wij vooruit, want wij 
hebben het voornaamste : wij hebben 
gelijk. 

Advokaat Llbens Jozef 
St-Trulden. 

De heren socialisten voelen wellicht 
ook iets bij het zien van dat treurig 
spektakel, doch bij hun is het tevreden
heid en triomf, want daar rijden weer zo 
een veertigtal sukkelaars, die weldra de 
rangen van hun onbezoldigde propa
gandisten zullen komen aauciikken. 

Het is zover gekomen in dit land, dat 
mensen, die het goed menen en die strij
den voor de ontvoogding van hun volk 

HET VADERLAND IN PARTIJVERBAND 

Het hart der unitaire staziswolven tieefi eens te
meer, bij de 29e IJzerbedevaart, getrild, van heilige 
verontwaarding, bij de eene. vol angst geleefd bij de 
andere 

Verontwaardigd en verbeten over wat eens onver
mijdelijk komen zal. vol angst voor datgene wat voor 
hen onbereikbaar zich aan het voltrekken is: De 
bewustwording namelijk van het Vlaamse Volk. 

We kennen onze Pappenheimer^, echter, weten 
dus ook waarom ze huilen. De vraag stelt zich ech
ter met welk recht ze spreken, de zangers van de 
internationale, verdedigers van het eigen kleine ik, 
de mannen der gebalde vuist Met welk recht vra
gen we, zij die maar een kleur kennen, die van 
het rozerood? De j'ai peur socialisten die nu met 
Moskou zoete broodjes bakken, die regeren alleen 
voor het partijbelang, de rest eenvoudig weg aan 
hun zolen lappen. Die schijnheilig vandaag verbran
den wat gisteren door hen aanbeden werd of omge
keerd, al naar het in hun krcam te pas komt. Die 
zogezegd de arbeider verdedigen, doch hem werk
gelegenheid weigert in eigen streek, hem 14 - 15 uur 
per dag. voor het zelfde loon Wallonië instuurt Men 
kan dan op zijn graf, zijn moed en offer roemen. In 
eigen hart te schouwen, die moed brengt men niet 
op. Dan zou men immers, verantwoording moeten 
dragen, zoiets is toch teveel gevraagd. En toch komt 
het. mijne heren, dat het uur van het ontwaken 
slaat. Reeds zien er velen klaar, waar jullie ons 
wilt voeren. Voelen het juk van de demokratische 
diktatuur. Er rest een uitweg uit de slop, een halt 
aan uwe plannen. We zijn voor geen socialistische 
republiek. Alleen het zelfbestuur kan Vlaanderen red
den. Uw vaderland is de partij, zoiets past ons niet 
Wij erkennen alleen de Volkse waarden. Voor ons 
geen standenpolitiek. Alle lagen van ons Volk hebben 
recht op leven, waar zij ook staan, hoog of laag. 
Ieder zal het zijne bijbrengen tot het welzijn van zijn 
Vo'.k. We streven het onbereikbare niet na. zijn geen 
dagdromers, zien echter duidelijk waarheen de uni
taire politiek ons leidt, Onvermijdelijk naar de on-
gang en van de middenklasse en van de landbou
wer en ook van onze stand, de arbeidersstand. De 
kleurpolitiek moet baan ruimen. De toekomst van 
ons Volk primeert. Zelfbestuur is de eerste stap 
naar verdere ontvoogding. We willen zijn en blijven 
wat God ons schiep itVlaming'i 

Een Gents' arbeider. 

- o o ; - ^ ' 
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L I M B U R G 

HET ZOMEROFFENSIEF IN LIMBURG 

Terwijl elders gerust werd heeft Limburg 
zijn zomeroffensief gekend. 

Alle kernen werden bezocht en tal van 
nieuwe kernleden werden gevonden. Waar 
Limburg vorig jaar in 50 % van de gemeen
ten abonnementen telde is dit thans tot 
80 % gestegen. Het aantal abonnementen 
tegen vorig jaar steeg met 60 %. Meer dan 
200 abonnementen werden de jongste twee 
maanden bijgewonnen zodat Limburg 
thans Oost-Vlaanderen bijgehaald heeft en 
mede op kop staat wat het aantal abonne
menten betreft. Hierbij mogen we niet ver
geten dat Oost-Vlaanderen meei dan twee 
maal zo veel inwoners telt als Limburg 
Onze Oostvlaamse vrienden zullen zich 
thans moeten verdedigen ! 

Het zomerciffensief werd echter vot>ral 
gevoerd om het rendement van de bestaan
de kernen te verhogen en om het aantal 
kernen uit te breiden. Daarbij werd ern
stig werk gemaakt van het zoeken naax 
nieuwe kandidaten voor de vei'kiezingen. 
Hier ook wachten onze vrienden aangena
me en onze tegenstrevers onaangename 
verrassingen. Tal van nieuwe en degelijke 
kandidaten zegden hun medewerking toe. 
Men zal de Volksunie lastig van verkozenen 
afhouden volgende verkiezing. 

zBi^wegingóLeve^^^ 

WIM JORISSEN, voorzitter Limburg 

Doorheen gans de provincie werden af
fiches aangeplakt zodat de naam Volks
unie thans wel ongeveer overal bekend is. 
Onze tegenstrevers beginnen ernstig on
gerust te worden en vooral oiize — noch
tans kristelijke ! — vrienden van de C.V.P. 
hebben last van huii zenuwen Op tal van 
plaatsen dreigen zij met broodroof en hier 
en daar proberen ze hun bedreiging uit te 
voeren. Erg demokratisch en erg kristelijk 
natuurlijk. Nu hun schijnheiligheid wordt 
van langs om meer aan meer mensen dui
delijk. Hun onvermogen eveneens, en het 
verlangen van de Limburgse bevolking om 
meer karaktersterke en temperaments
volle vertegenwoordigers te kiezen om de 
linksen te bevechten wordt steeds sterker. 
Limburg is een jonge opkomende provincie 
en vraagt dinamische volksvertegenwoor
digers. 

Ook op het gebied van de finanties, het 
zwakke punt voor Limburg, werden pros-
pekties verricht. 

Limburg is optimist, vol vertrouwen in 
de eigen jonge kracht. Het doel het voor
beeld te geven aan gans Vlaanderen ligt 
in het bereik. Aan de propagandisten 
thans de daad om het zomeroffensief te 
laten overgaan in een herfstoffensief. 
HASSELT 

Ook in Limburg werd thans een aan
vang gemaakt met kolportagetochten. De 
hoofdplaats,"Hasselt, kwam het eerst aan 
de beurt. De Hasselaren waren niet wei
nig verwonderd die zondagmorgen een 
ploeg verkopers te zien en te horen. In te
genstelling met de pronostiek bleek de 
Hasselaar helemaal niet afkerig van kol-
portage en er werden op een paar uur tijd 
een kleine 200 nummers aan de man ge
bracht. 

Hst dient echter gezegd dat de kolporta-
getocht goed voorbereid werd. De nacht 
VOO dien werd Hasselt door een plakkers
ploeg bewerkt dat het een aard gaf. Overal 
waar kon geplakt worden prijkten onze 
affiches. 

De Limburgse voorzitter Wim Jorissen, 
gaf het goede voorbeeld en nam aan deze 
eerste kolportagetocht deel. 

MECHELEN AAN DE MAAS 

« School en Gezin » 
De vergaderingen van School en Gezin 

te Mechelen aan de Maas stonden vanaf 
het begin op een hoog peil van geestdrift 
en broederlijke samenwerking. Het woord 
van de Bisschop was voor de vele mede
werkers een marsjbevel geweest ! De inzet 
van deze onderneming is trouwens ook de 
moeite waard : de beveiliging van de vrije 
kristelijke school, welke door de onrecht
vaardige Collardbesluiten en door de laks
heid van de C.V.P.-kornuiten, in een zeer 
moeilijk parket was geraakt. De innige sa
menwerking van alle wijkmeesters met het 
komitee is gebaseerd op het besluit van de 
bisschoppen : « School en Gezin wordt ge
sticht om de schoolstrijd aan de politiek te 
onttrekken. » Volgens het Parochieblad zou 
School en Gezin de meningsverschillen 
overbruggen, de tegenstellingen bedekken 
en vergeten. Het was te schoon om waar 
te zijn, want het is niet langer geleden dan 
5 september, dat de plaatselijke voorzitter 
(overigens een zeer bekwaam en achtbaar 
openbaar ambtenaar) meende zijn har t te 
mosten luchten tegen wat hij noemde « de 
scheurmakers » naar wie men best geen oor 
zou lenen. Hij vergat nochtans dat er ver
schillende Volksunie-simpatisanten ook 
medewerkers zijn van School en Gezin en 
op gezegde vergadering een « Erediploma » 
vanwege de Bisschoppen mochten in ont
vangst nemen. Bovendien vergeet hij dat 
velschillende priesters de Volksunie zeer 
genegen zijn en daarom toch niet afvallige 
priesters mogen genoemd worden ? Maar 
het moet wel zijn dat de aanwezigheid van 
Dokter Dexters uit Eisden op deze verga
dering, het noodzakelijk maakte een beetje 
«aan politiek te doen !» Trouwen."? onze 
vriend de volksvertegenwoordiger uit Eis
den heeft wel bekend, dat hij niet op een 
goed blaadje stond bij de Maaslanders, al
hoewel hij toch een voorvechter is van het 
kristelijk onderwijs ! Want, zo vertelde hij , 
door zijn toedoen werd er een kristelijke 
school ingericht in een maaslands dorp, 
naast de gemeenteschool die er al jaren 
was ! Alsof de gemeenteschool in het 
Maasland ipso facto een linkse school zou 
zijn ! Of is de C.V.P van zin ook de ge
meenteschool a a r de linksen te verkwan
selen ? 

Op deze vergadenng welke berucht zal 
blijven omwille van het verbreken van het 
consigne niet aan politiek te doen, werd 
nogmaals het bewijs geleverd dat de oude 
taktiek gangbaar blijft : namehjk alles 
verketteren wat niet tot de C.V.P.-schaap-
stal behoort. Nochtans van scheurmakerij 
gesproken : zou het kristelijke Vlaanderen 
niet méér gebaat zijn met een sterke Volks
unie welke de linkse opmarsj zou stuiten, 
dan met de zovele « strategische terugtoch
ten > van de cevepeekens die ons neder
laag op nederlaag bezorgen ? Door de 
kleurpartijen werd ons kristelijk Vlaande
ren verscheurd ! Nu voor ons niet gelaten! 
Het wordt tijd dat de ogen van de Vlaamse 
massa opengaan en dat een volkse en kris
telijke partij als de Volksunie de macht in 
Vlaanderen in handen krijgt. Na de volle
dige ontvoogding kan Vlaanderen de 
schoolgelijkheid doorvoelen zoals in Ne
derland en een definitief einde stellen aan 
de onzalige reeds 75 jaar oude schoolstrijd. 
De innerlijke vrede en verzoening van alle 
Vlamingen zullen ons in staat stellen de 
meest nijpende vraagstukKen als de werk
loosheid, repressie, taalkwesties in Brussel, 
en Kongo, enz zelf op te lossen ! 

Intussen zullen de Volksunieleden en 
simpatisanten. welke'even kristehjk den
ken als d£ andere medewerkers van School 
en Gezin zich niet onbetuigd laten, noch 
als katolieken, noch als Vlamingen. Voor 
vrijheid en recht en zelfbestuur, met de 
Volksunie vooruit ! 

nooit zo over de vraagstukken te hebben 
horen spreken. De redenaars van de an
dere partijen gebruiken te veel hoge woor
den en hun betoog is altijd wazig en wei
nig te begrijpen. Wim Jorissen wees er hen 
echter op dat die andere redenaars alle 
redenen hadden om onduidelijk te blijven 
en om zich te verschuilen achter 
vreemde en holle woorden. Het spel dat 
met onze mensen gespeeld wordt, moet im
mers verborgen gehouden worden. 

Ook te Engelmanshoven weet men thans 
wat de Volksunie is en wat ze wil. 

NEERPELT 

Bij de K.A.J. viering te Overpelt 
De K.A.J. vrienden van Overpelt hebben 

laten weten dat ze kwaad zijn. Omdat de 
Volksunie kalkte de nacht die het 25 jarig 
bestaan van de plaatselijke K.A.J. afdeling 
voorafging... 

Om te beginnen : de straat is niet alleen 
van de K.A.J. Ze is o.a. ook van ons. En 
als wij daar kalken gaat da t alleen de po
litie aan, en niet de K.A.J. 

Vervolgens : wij kalken als wij zelf het 
nutt ig oordelen, niet als anderen dit goed 
of slecht vinden. 

Verder : de K.A.J. had, als Katolieke Ak-
tiebeweging (?), niet het recht (ook al ge
beurde dat om 9 u. 's morgens) onze op
schriften te overkalken. 

Want daardoor bewijst ze dat ze aan po
litiek doet, en bewijst ze eveneens dat ze de 
deugd van verdraagzaamheid, die toch zó 
gewenst is voor een beweging als de hare 
niet bezit. Buiten beschouwing blijft het 
feit dat ze ons door dat overkalken een 
dienst bewees : de Volksunieleuzen kwamen 
na de overkalking véél beter uit dan voor
dien. We beoordelen niet het gevolg maar 
wel de bedoeling; en diè was alles behalve 
katoliek. 

Nooit hebben wij iets van de K.A.J., of 
zelfs van de C.V.P. of iets dergelijks afge
trokken of besmeurd. Wij dagen de K.A.J. 
uit één tekst van haar stichter, Mgr. Car-
dijn, aan te halen waaruit zou blijken dat 
hij goedkeurt wat zijn volgelingen in Over
pelt thans doen. Eén tekst, vrienden... Ge 
vindt er geen, hoe ge ook zoekt. Moeten wij 
er U daarentegen enkele tientallen aan
halen die U bewijzen dat ge verkeerd zijt ! 

We geloven, en met reden, dat de K.A.J.-
Overpelt van de rechte weg is afgedwaald. 
Na het plaatsen van hakenkruisen — bij 
de vorige verkiezingen — door kajotters, 
na het besmeuren van affichen enkele 
maanden geleden, en na het overkalken 
van onze leuzen bij hogervernoemde vie
ring, vraagt men zich terecht af wat van 
de zgz. liefde voor de evenmens nog over
blijft bij de « dragers van het goede zaad ». 
— « Als het groene hout al zo is, wat dan 
met het dorre, o Heer >. — Men begint het 
feest met een kommuniemis, om onmidde
lijk nadien zaken te doen die in recht
streekse tegenstelling staan met hetgeen 
men in die kommuniemis gedaan heeft. 
De naam « katoliek » dient weer eens om 
een lading te dekken die het niet is. 

ENGEL>L\NSHOVEN 

Op een vergadering aldaar sprak na een 
inleiding van Mr Libens, Drs Wim Joris
sen over het landbouw- en over het mobi
liteitsvraagstuk. Ook daar wist hij het pu
bliek te treffen door zijn scherpe en lo
gische uiteenzetting. Na de vergadering 
getuigden de aanwezigen spontaan nog 

Er was dus de 25 jarige viering van de 
plaatselijke afdeling. Er werd een feest-
komiteit opgericht. Bij de samenstelling 
hiervan werd zorgvuldig gewaakt op een 
manier die het dwang-uitoefenend A.C.V. 
zou kunnen beschamen. Zo kwam het dat 
niet lid was iemand die in de moeilijke na 
oorlogse omstandigheden de praktisch niet 
meer bestaande plaatselijke K.A.J. in h a n 
den nam en er voor werkte gelijk nog nie
mand gedaan had. Men mocht spreken van 
een wederoprichting. Na de jaren van groot 
verval werd Overpelt opnieuw de meest ak-
tieve afdeling van Limburg. Niet omdat 
het ledental naar méér dan 140 ging, maar 
wel omdat een werker de afdeling in nan-
den had. Iemand die lid werd van 2 na
tionale kommissies van de K.A.J. te Brus
sel, die gewestleider werd, verantwoordelij
ke voor de vakschoolaktie, gouwhoofdman 
van de J.K.A.J., die een soldatendienst op
richtte waarvan hoofdalmoezenier WilJems 
verklaarde dat het één der beste van het 
land was, die de populaire leider was vn:i 
de plaatselijke J.K.A.J., schatbewaarder, 
die men — niettegenstaande hij geen kan
didaat was en men reeds 11 kandidaten 
had — provinciaal schatbewaarder wilde 
maken, die verder het lidmaatschap in 2 
andere nationale kommissies van de K.A.J. 
niet aanvaardde wegens tijdgebrek, die de 
hand had in ontelbare plaatselijke en ge
westelijke aktiviteiten, van zo iemand mag 
men wel zeggen dat het een werker was. 
Er ging ten andere in Neerpelt geen enkele 

vergadering van de vrijgestelden van het 
A.C.W. door of er werd, o.a. zeer dikwijls 
door de provinciale proost van de K.A.J., 
E. H. Housen, herinnerd aan het prachtige 
werk van bedoelde leider, en de pluimpjes 
vielen (ongevraagd) uit de lucht. 

Tóén. Nu wordt dat alles liefst verge
ten, vermits diezelfde werker thans als ak-
tief lid in de Volksunie staat. Voor het 
f eestkomiteit werd hij streng geweigerd. In 
zijn plaats nam men dan maar mensen die 
nooit in de K.A.J. hadden gestaan. Dat 
wist toch niemand. Iemand die 4 1/2 jaar 
de geschiedenis van de afdeling had ge
maakt telde niet meer mee. Men ging ge
woonweg over tot geschiedenisvervalsing. 
Dat levert voor een K.A.J. die haar zen
ding niet begrijpt geen bezwaren op. Niet 
hij die ten koste van ontelbare moeilijk
heden en dagen en nachten van werk een 
zaak doet bloeien is een pionier; wél hij die 
de zaken als ze goed marcheren overneemt. 

Onze vriend zal zich dit alles in het ge
heel niet aantrekken. Wij zouden echter 
aan de K.A.J. willen vragen : waar blijft 
de vrijheid van gedachten ? Is die door U 
in Overpelt afgeschaft ? We raden U aan 
de vredesborstel te gebruiken inplaats van 
de kalkborstel te misbruiken. Een vredes
borstel s taat U ook beter. 

Als ze iets wil doen : Ambiorix Dupont 
zit nog altijd te sukkelen — reeds o zó 
lang — in de tweede fase van een school
strijd die zijn partij niet WIL oplossen. De 
K.A.J. van Overpelt zou hem naar de 3e 
fase kunnen helpen. Hij zal er haar zeker 
dankbaar voor zijn. 

Voor de rest : als K.A.J. geeft ge u uit 
voor JEUGDbeweging. Ge zoudt U dan ook 
beter wat met JEUGDproblemen bezig hou
den. Want die zijn er in Overpelt nog. Als 
ge dit goed doet zoudt ge ook geen tijd heb
ben om u bezig te houden met zaken waar
mee ge U, uit de aard van uw zending, niet 
MOOGT bezighouden. 

En als ge het wilt weten : GIJ houdt de 
Volksunie niet tegen. Daarvoor staat ze te 
sterk in Noord-Limburg. Dat bewijst o a. 
ook het feit dat er onder de enkele oud-ka-
jotters die aan av.' feest deelnamen enkele 
aanhangers van Je Volksunie waren Dat 
zullen ook de volgenae verkiezingen onom-
stootbaar bewijzen Ons werk (en uw te
genwerking) zijn daar waarborg voor. 

Slot : als ge wiit kaatsen, moogt ge ook 
ÓP bal verwacnien.. In uw nadeel 

RENE h \ L U ; 

MONTENAKEN 

.;taris Limburg 

In het Limburgs grensdorpje Montena-
ken werden nieuwe scholen gebouwd en in 
een van de fagaden prijkt 'n enorme steen 
waarin de naam van de liberale burge
meester gebeiteld staat. 

Traditiegetrouw trok ook hier de gemo
toriseerde stoet van Minister Van Ouden-
hove naar de dorpskom om er de gebruike
lijke hulde te genieten. 

Gedurende de week die dit groots gebeu
ren voorafging werd er 'n groot ui thang
bord aan de kerk geplaatst waarop ge
vraagd werd de huizen te bevlaggen en ta l
rijk aanwezig te zijn in de nieuwe scholen 
bi] de komst van de Minister. 

Het werd 'n waar sukses, 'n reuzesukses 
van erkentelijkheid voor Mr Van Ouden-
hove. Immer een tweetal vlaggen wapper
den op de heuglijke dag en enkel de school
kinderen, waarvan sommigen begeleid door 
hun moeder, waren aanwezig. Verder had 
zich niemand « gederangeeid » om de mi
nister te verwelkomen. Hoe kon het anders. 
De mensen van Montenaken hadden zelfs 
nu nog scholen te veel. 

En zo gaat de geldverspilling en het ge
knoei met de scholen maar steeds verder. 
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A N T W E R P E N 

PROVINCIE ANTWERPEN V.M.O. 
In de provincie Antwerpen werd de or

ganisatie van de Vlaamse Militanten Orde 
uitgewerkt. Het is onder leiding van de 
voorvechter van de Vlaams-nationale par
tij in 't Antwerpse, dhr Carl Termonia, dat 
de militanten onze provincie deze winter 
zullen veroveren. Op zondag 16 september 
ging dhr. Termonia met militant Lambert 
Nelissen op kolportage naar Borgerhout, 
waar zij beiden tientallen nummers ver
kochten. In de Blauwvoetburcht werd ter 
gelegenheid van 't Pallieterfeest ook gekol-
porteerd. 

Vlamingen uit onze provincie, U wilt 
daadwerkelijk meewerken en de Vlaamse 
strijd steunen; uw plaats is bij de V.M.O. 

Sluit aan ! 
Alle inlichtingen te verkrijgen bij onze 

V.M.O.-leider : Carl Termonia, Turnhout-
sebaan 277, Deurne. Tel. 35.60.69. 

DEURNE 
In Deurne werd de « bevrijding » gevierd. 

Met veel muziek, optochten, foorkramen, 
sportwedstrijden, enz. 

Op 1 september troepten de mensen sa
men op de meest drukke punten waar de 
feesten werden gehouden. Doch hoe groot 
was hun verrassing : overal stond «ge-
black-vernist » en hingen plakbrieven : -De 
Volksunie eist amnestie en zelfbestuur». 
Op de kruispunten, sportpleinen; kortom, 
overal waar iets te doen was, was onze par
tij geweest... doch niet om feest te vieren. 

Wanneer wij dan feest vieren ? 
Op zaterdag 10 november om 20 uur in 

de zaal « Lackbors », Lakborslei, te Deurne. 
Daar geeft onze jonge partij haar eerste 
bal,, doch hier komen we nog op terug. 

Bij her begin van onze Winterwerking 

OP ZONDAG 14 OKTOBER TE 15 U 
Lokaal : Sr Michiel - Grore Mark l - BRUSSEL. 
W i j rekenen op onze propagandisten uit de v i j f . gouwen. 
Vooraf te 14 u. : algemene vergadering van het hoofdbestuur. 

B R A B A N T 

WOENSDAG 14 NOVEMBER TE 20 ü . 

ZAAL RENOVA 
GROTE NATIONALE 

OYRIEL VËRSCHAEVE AVOND 
ingericht door 

DE VLAAMSE KLUB — LIER 
Medewerkers : E. P. Callewaert 

Antoon van der Plaatse , 
Koor Harbalorifa ^ 

Bestel tijdig uw kaarten : L. Lam- ;̂v 
brechts, Berlarij, 54, Lier | 

— Grote belangstelling verwacht — ^ 

Vlamingen, U w huis te Lier : 

CAFE TERMINUS 
Huis van de Volksunie 

en van de Vlaamse Kringen 
Zaal voor vergaderingen en feesten 

Gehouden door Jef Langmans 
Leopoldplein 23, Lier 

Parkeerplaats voor wagens en bussen 
aan het station 

ANTWERPEN 
Antwerpenaren, 

Na een lange periode van vakantiestem
ming, wordt het uiteindeUjk meer dan tijd 
dat wij terug de straat op gaan, om aan 
het sluimerende Vlaanderen te tonen dat 
er nog Vlaamse Nationalistische strijd be
staat. Het moet uit zijn met schouderop
halen en onverschilligheid. Gij, die gele
den hebt onder de repressie en die een dure 
eed aan Vlaanderen gezworen hebt gedenkt 
dat wij nog een harde strijd te voeren heb
ben. Daaiom dat ik langs deze weg een al
gemene oproep doe op alle jonge en weer
bare mannen, om in het gelid van het Pro-
pagandafront van de Volksunie te treden. 
Er wacht ons in de eerstkomende dagen 
veel werk. Ook vangen wij weldra aan met 
onze wekelijkse kolportages, oprichting van 
afdelingen van de Volksunie overal in de 
provincie Antwerpen, gaan we verder met 
het aanwerven van leden en abonnementen 
voor de Volksunie. 

Beste strijdgenoten, "draal niet en laat 
U onmiddellijk lid maken opdat wij eerst
daags opnieuw aktief kunnen van wal ste
ken en opdat gans Vlaanderen over onze 
strijd zou spreken. 

Vlaamse strijdgenoten, de handen uit de 
mouwen. Aan ons te tonen dat het s tr i j 
dende Vlaanderen nog leeft. 

Alle strijdgenoten die willen toe treden 
tot de Volksunie (Propagandafront of V. 
M.O.) kunnen zich schriftelijk melden tot 
volgend adres : 

De Leeuw Mare, Propagandaleider Ant
werpen, Vleminckstraat 3, Antwerpen, of 
op elke woensdag in café « Salvator », Oude 
Koornmarkt, tussen 20 en 22 uur (tijdens 
de bijeenkomsten van Afdeling Noord van 
de Volksunie). 

Vlaanderen Eerst ! 
De Propagandaleider 

BRUSSEL 
De afdelingen van Groot-Brussel der 

Volksunie begonnen hun winterwerking 
met een gezamenlijke vergadering op za
terdag 15 september 11. Op het podium 
hadden plaats genomen Mr. Fr. Van der 
Eist, Dr. H. Bouchery, Bob Maes en de heer 
Staf Verrept die aanvaard had als spreker 
op te treden. Hij handelde over het onder
werp : «Heeft het Vlaams-nationalisme 
nog een taak en toekomst ? ». In een hoog
gestemde voordracht beantwoordde hij 
deze vraag in bevestigende zin. 

Dsze voordracht werd door de talrijke 
aanwezigen met de grootste aandacht ge
volgd. Mr. Van der Eist voerde daarna nog 
het woord cm aan de hand van aktuele ge
beurtenissen en konkrete feiten eveneens 
te wijzen op de noodzaak voor ons volk 
strijdbaar te worden, bewust van zijn 
rechten en plichten, wat alleen kan bewerk
stelligd worden door het Vlaams-nationa
lisme. Het is onzinnig te willen beweren 
dat het nationalisme verouderd zou zijn. 
Men hoeft slechts rond te kijken in de we
reld om vast te stellen hoe alle volkeren 
zonder onderscheid in de grond nat iona
listisch zijn, m.a.w. een politiek voeren af
gestemd op de verdediging en de behart i 
ging van hun volksbelangen. Op Cyprus en 
in Algerië sterven dagelijks mensen voor 
hun nationalistische overtuiging. Het is te 
hopen dat de Vlamingen uiteindelijk ook 
tot politieke rijpheid zullen komen en inzien 
door wie hun belangen verdedigd worden. 

Na de spreekbeurten bleven de aanwezi
gen nog gezellig samen in een hartelijke 
geest van kameraadschap. Merkwaardige 
artistieke prestaties werden ten beste ge
geven door sommige aanwezigen, o.m. Mw. 
Deflou als zangeres. -' 

BRUSSEL 
De afdeling Brussel van de Volksunie zal 

gedurende deze winterperiode geregeld ver
gaderen, in principe op de 2e zaterdag van 
de maand te 20 uur. 

Op zaterdag 13 oktober te 20 uur in Café 
St. Michiel, Grote Markt te Brussel spreekt 
de heer Perdans over Priester Daens. Be
langstellenden welkom. 

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

GENT-EEKLO 

Kolportage : Op 16 september werd met 
ons blad gekolporteerd in het centrum van 
Gent. Er werden heel wat nummers ver
kocht. Langs deze weg danken wij bijzon
der de naamloze schenkers van geldelijke 
steun. 

In de week van 16 op 23 september wer
den duizenden strooibiljetten « gebust •» 
aangaande de ramp te Marcinelle. 

Op zondag 23 september werd de aktie 
«Band» voortgezet; ditmaal kwam Gent 
aan de beurt. Om 10 uur start te aan de 
Roeland onze mikrowagen, waarop enkele 
ajffiches waren vastgehecht, evenals een 
spandoek van de Volksunie. Deze wagen 
was vergezeld van een ploeg kolporteurs. 
Tevens werd een nieuw pamflet over Mar
cinelle en de schoolstrijd uitgereikt. Aan 
Sint-Baafs werd de aktie ingezet; de luid
spreker galmt over het plein : « Wie is ver
antwoordelijk voor de doden te Marcinelle ? 
De regering ! Wie laat haar begaan en is 
dus medeverantwoordelijk ? De lamme, 
slapende C.V.P.» De kolporteurs willen niet 
onderdoen : «Leest de Volksunie, orgaan 
van de Vlaams-Nationale partij .» Dan 
trekt onze propagandaploeg door de volks
wijken tot aan de Palingshuizen. De luid
sprekers lokken de mensen naar buiten, 
een pamflet wordt hun toegereikt, het blad 
wordt hun te i^oop aangebeden. 

Dan ging het terug naar het stadscen-
t ivm, waar ons optreden even suksesvol 
/erliep. 

Het resultaat van deze tweo kolpr.rtage-
tochten waren ze^r bevredigend: duizenden 
pamfletten werden uitgedeeld, honderd.m 
nummers verkocht, de Volksunie bi.i velen 
bekend gemaakt. 

Wij gaan er voortdurend op voonut, dat 
kan niet anders, want wij hebbei gelijk, 

GENT-EEKLO in de branding. 
Propagandisten van de Volksunie en mi

litanten V.M.O. staan hun man in de strijd 
voor de ontvoogding van Vlaanderen. De 
laatste 7 maand werd in versneld tempo 
gewerkt. 

We hadden 10 kolportages met een ge
zamenlijke verkoop van 800 nummers. Ter-
zelfdertijd werden ook 10 verschillende 
strooibriefjes uitgedeeld met een oplage 
van 33.000 stuks. Reeds werd in 54 gemeen
ten geplakt en gekalkt, waarvan in ver
scheidene 3 tot 4 maal. 9.000 plakbrieven 
werden daarvoor verbruikt. Gent stad 
kreeg reeds 10 verschillende tochten te be
speuren voor het overschilderen van Frans-
tahge opschriften. De laatste twee waren 
de meest suksesrijke, ter gelegenheid der 
Internationale handelsbeurs. We kregen 
daarvoor een speciale vermelding vanwege 
de socialistische « Vooruit » en « Voor al
len » en vanwege de katoheke Franstahge 
« Metropole ». 

We waren ook eenmaal bij de C.V.P. te 
gast, waar Van den Daele duchtig aan de 
tand gevoeld werd. Als laatste snufje : 
onze propagandawagen die we de laatste 
maand reeds tweemaal beproefd hebben, 
met weergaloze bijval. 

De werking wordt nog verder uitgebouwd. 
Spijts alles behoort de toekomst ons. 

Namens V.M.O. Gent 

GENT-EEKLO 
De ondervoorzitter van Gent-Eeklo, Nor-

bert Kestermans, heeft zijn honderste 
abonnement aangeworven. Zo neemt hij 
plaats naast Ir. De Bondt, Drs Wim Jo-
rissen. Mr Jef Libens en Mr. Van der Eist, 
die eveneens de grens van de 100 in min
dere of meerdere mate reeds overschreden 
hebben. Ook heeft hij 27 oudere abonne
menten vernieuwd. Meer dan 200 huisbe
zoeken hebben naast andere zaken, 12.340 
fr. aan abonnementsgeld opgebracht. 
Daarenboven heeft hij tot nu toe zeJf ons 
blad gebracht op tal van plaatsen waar men 
liever geen postabonnement had en zal hij 
dit waar nodig blijven doen. Z;jn prach
tig voorbeeld wordt door jongere propa
gandisten naar waarde geschat. 

AALST 
Aan verdere uitbouw der Volksunie wordt 

stelselmatig en met goed resultaat gewerkt. 
Onze propagandisten onder impuls van 
Kd. Steenhaut zetten zich ook hier in, en 
wisten een vijftigtal Volksuniesimpatisan-
ten per autocar naar Diksmuide te bren
gen. In acht nemend het feit dat ontel-
baren met eigen wagen de verplaatsing 
doen en anderen er dan niet op gestsld zijn 
in echt Vlaams nationaUsten gezelschap 
de verplaatsing te doen (Manoeuver van 
de plaatselijke C.V.P.) kan dit als een suk-
ses beschouwd worden. Volgende bedevaart 
worden het er meer. Met de huisbezoeken 
in verscheidene gemeenten van het arron
dissement met het oog op vorming van 
plaatselijke kernen en afdelingen wordt 
voortaan terug een aanvang gemaakt. 

Ninove - Zottegem - Denderhoutem ko
men eerstdaags aan de beurt. Wij doen een 
beroep op allen die zich willen inzetten 
voor de verwezenlijking dezer aktie, zich 

in verbinding te willen stellen met onze 
ijverige en uitstekende organisator Kd. 
Steenhaut, Vooruitzichtstraat, 86, Aalst, 
Tel. 231.23, en nemen dit bericht ten bate 
om onze propagandisten mede te delen dat 
zij de nodige richtlijnen zullen toegezonden 
krijgen. 

Na een kontaktsamenkomst van enkele 
vooraanstaande Vlaams Nationalisten wel
ke voorzien wordt tegen einde dezer maand 
zal een algemene oproep gedaan worden 
tot al wie voor werkdadige medewerking 
zijn plaats in de Volksunie wenst in ts ne
men. Men late deze gelegenheid niet voor
bijgaan om door daden te bewijzen dat men 
voor de Vlaamse strijd nog iets meer over 
heeft dan woorden. Aalst welke de twee 
laatste jaren in de vergeetboek geraakte, 
komt er beslist terug bovenop dank zij de 
werking van onze uitstekende arrondisse-
mentele sekretaris, Kd. Steenhaut ! 

Vlamingen uit een stuk komen tot de 
Volksunie en helpen de doorbraak verwe
zenlijken. 

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

Huis-aan-huis bezoeken te Diksmuide, De 
Panne, Veurne en Nieuwpoort. Overal 
werd ons blad « De Volksunie » welkom ge
heten voor zijn knappe en strijdlustige ar
tikels. De lezers van 't blad dringen aan 
om de huichelachtige politiek van de CV. 
P.-ers (die in 't parlement het woord am
nestie niet durven uitspreken en thans in 
hun plaatselijke krantjes er mede van de 
toren blazen) meer en meer in 't licht te 
zien stellen door De Volksunie. 
OOSTENDE 

De abonnementenwerving voor 1957 werd 
hier door onze nieuwe propagandist inge
zet. De eerste abonnementen werden inge
schreven. Goed begin ! 
GISTEL 

Propagandabezoeken in 't vooruitzicht 
van de aanstaande vergadering die, inge
volge onvoorziene omstandigheden, enkele 
dagen zal verschoven worden. 
ICHTEGEM 

Met groot genoegen zien we dat ook hier 
de ouderen, de wilskrachtige kampers van 
weleer, terug in 't gelid treden. Het aan
staande werf jaar 1957 laat veel verhopen. 
MOERE 

Schikkingen werden suksesvol getrof
fen voor het inzetten van een flinke Volks-
uniepropaganda. Onze nieuwe berichtge
ver haal t eer van zijn werk. 
MIDDELKERKE-WESTENDE 

De propaganda van man tot man, de 
meest vruchtbare, wordt zonder verpozen 
voortgezet. 

HASSELT 
KADER- EN SPREKERSSCHOOL 

Op zaterdag 6 oktober 1956 
Lokaal : Hotel Warson, Stationstraat 
17 u. : Kaderschool : leiding : Mr. 

Frans van der Eist 
19 u. 15 : Sprekersschool : leiding : 

Drs. Wim Jorissen. 
We rekenen er op dat simpatisanten 
en propagandisten deze enige gele
genheid tot scholing zullen waar

nemen. 

HASSELT 
K A D E R V E R G A D E R I N G 
Voïgende p ropagand is tenvergade
ring voor Limburg vindt plaats op 
zaterdag 6 oktober te 2 0 uur in het 
hotel Warson, Stationstraat, Has
selt, dus onmiddellijk na de Kader

en Sprekersschool. 

Kader- en Sprekersschool 

O o s t - V l a a n d e r e n 

Eerste lessen op zaterdag 1 3 oktob. 

T e 1 5 u 30. Kaderschool - Mr F. 

v a n der Eist. 
T e 18 u. Sprekersschool : Drs W i m 

Jorissen. 
Lokaal (( Roe land » Kor te Kruis

s traat 3 , G e n t 
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M ? ° v t n T r Eist, Hoofdredakteur, Beisegemstr. 20, N.O.Heembeek (Brussel) 
Drs Wim Jorissen, redaktiesekretaris Beethovenstraat 16 Anderlecht, 

Tel. (02)21.84.21 Alle briefwisselmg voor blad op dit adres sturen. 

K a r t S r s t r a a t 58, Brussel : Op dit adres onbestelbare bladen terug zenden. 
Jaarabonnement : 80 Fr. Halfjaarlijks : 40 Fr 
Steunabonnement : 150 Fr. (minimum) Losse nummers . 5 i r . 
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Brussel. 

De Volksunie verschijnt de eerste en derde zaterdag van de maand. 
Verant. voor uitgave en opstel : Mr H. Wagemans, Stefaniestraat, 14, Antwerpen. 


