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31'VOLKSUNIEKONGRES GEESTDRfFT 
EN DE GROTE MASSA 

»'-
Ons derde jaarlijks kongres dat ver

leden zondag te Antwerpen plaats greep 
is uitgegroeid tot een indrukwekkende 
manifestatie, die het bewijs levert van 
de uitbouw en de vooruitgang van onze 
partij. 

Autocars, voorafgegaan door pro-
pagandawagens met luidsprekers, brach
ten de deelnemers uit gans het Vlaamse 
land naar de Scheldestad : al de Vlasmi-
se arrondissementen waren flink verte
genwoordigd. 

In de voormiddag, terwijl de sektie-
vergaderingen gehouden werden, door
kruisten vijf propagandawagens met 
luidsprekers uitgerust (alles eigen mate
riaal van de Volksunie) en een talrijke 
schaar propagandisten de stad. Er deed 
zich geen enkel incident voor en het pu
bliek reageerde zeer gunstig. 

De verschillende sektievergaderingen 
werden druk bijgewoond. De belangstel
ling was merkelijk groter dan vorig jaar. 
Vooral de sekties binnenlandse politiek, 
sociaal- ekonomische problemen en jon-
gerenproblemen kenden een grote toe
loop. Zelfs op de sektie buitenlandse po
litiek, die uiteraard minder belangstel
ling wekt, waren er een vijftigtal aan-
aanwezigen, 

^Volksvertegenwoordiger Herman 
Wagemans hield liet referaat over de bin
nenlandse politiek, dat gevolgd werd 
door een drukke bespreking. Drs. Wim 
jorissen hield een uitvoerige en flink ge-
dokumenteerde uiteenzetting over de so-
ciaal-ekonomische problemen. Ook in 
deze sektie werd een interessante se-
dachtemvisseling gehouden, waarbij o 
in. de heer V. Bouckaert aan het woord 
kwam om te wijzen op de specifieke no
den van de rniddervstand en een mobiel, 
die nog meer belangstelling vroeg voor 
onze arbeiders in het Walenland. 

De ]ongerenproblemen werden op uit
stekende wijze behandeld door Karel 
Dillen. Mr. Van der Els had, ten slotte, 
het referaat over de buitenlandse poli-
Hek VOO} zijn rekening genomen. Gelijk 
men van hem verwachten kon deed hij 
het uitstekend. 

De uitvoerige besluiten van de ver
schillende sekties vindt men elders in het 
blad. 

Zij leveren het bewijs hoe vals en on
gegrond de bewering is als zou de Volks
unie geen positief programma hebben en 
alleen uit negativisten bestaan. 

Het hoogtepunt van het kongres was 
natuurlijk de' algemene slotvergadering 
s namiddags. De ruime zaal was stijlvol 

versierd, mei vooraan de wapenschilden 
der Vlaamse provincies. De ordedienst 
tveid verzekerd door de mannen van de 
V.M.O., onder leiding van Bob Maes. 
^Veldra waren alle plaatsen bezet en heel 
wat aanwezigen moesten blijven recht 
staan. 

Voorafgegaan door een flinke muziek
kapel van de jeugd en de vlag van de 
I olksunie, deed de leiding haar intrede 

'n, de zaal, geestdriftig toegejuicht. 
Het hoofdheisuur was voltallig aanwe
zig, op Dr De Voldere na; die verhui
zend was, docli een telegram stuurde met 

zijn beste wensen en de toezegging van 
zijn volledige steun aan de Volksunie. 

GEESTDRIFT . ATMOSFEER. 
In de omgeving van de vergader

zaal stonden onze vijf radiowagens 
met klauwende leeuw. Daarnaast 
overal wagens met geelzwarte papie
ren banden «Kongres Volksunie, 
Vlaams Nationale Partij ». De Volks
unie overheerste in dit Antwerps 
kwartier. 

En wat een geestdrift in de prop-
pensvoUe zaal ! Hoeveel en hoelang 
werd er toegejuicht! Het was ons 
derde kongres en veruit het beste. 
Ver over de duizend man. Geen en
kele aanwezige heeft het kongres 
ontgoocheld verlaten. Wel integen
deel ! Enkele waarnemers van de 
andere partijen, die eens waren ko
men kijken, keken sip. Begrijpelijk. 
Een geest gelijk in de Volksunie be
staat bij geen enkel andere partij. 

MR. VAN DER ELST 
AAN HET WOORD. 
De voorzitter, Mi. V Van der Eist, 

opende de vergadering. Na de begroe
ting van de aanwezigen bracht hij een 
piëteitsvolle hulde aan de verdienstelij
ke Vlamingen ffedert het vorig kongres 
overleden : Z. E. H. Jan Bernaerts, 
Prof. Dr. Vital Celen, Prof. Dr. L. 
Grootaers, Lode Severeyns (Claudius 
Severus) en Mw. de Wwe A. Borrns. 
Hij bracht ook hulde aan de nagedach
tenis van priester Dae,is, die dit jaar her
dacht wordt. 

Na een minuut ingetogenheid ver
volgde hij zijn redevoering met het weer
leggen van enkele van de argumenten 
die de tegenstrevers van de Volksunie 
aewoonlijk gebruiken. 

Vooreerst het verwijt dat wij NEGA
TIVISTEN zouden zijn : hij kon een
voudig verwijzen naar de in opbouwen
de zin opgestelde besluiten en naar het 
programma van de Volksunie. 

Het kan niet ontkend worden dat de 
Volksunie positieve oplossingen voor

staat voor tal van problemen. Overigens 
is de federalistische stellingname van de 
Voiksunie te waarderen als een positieve 
houding, ook tegenover België, 

Vervolgens het verwijt dat wij 
SCHEURMAKERS zouden zijn : hier 
bewees hij het totaal ongerijmde van dit 
verwijt. Nadat reeds vóór de oorlog 14-
18 herhaaldelijk pogingen gedaan wer
den om een Vlaamse partij op te bou
wen bestond er sedert 1919 een Vlaams-
nationale partij die aan alle verkiezingen 
onder welke benaming dan ook, deelge
nomen heeft en in 1939 niet minder dan 
17 kamerzetels en 12 senaatzetels ver
overde. Na de oorlog is deze partij ver
dwenen tengevolge van de repressie, van 
de vervolging. De Vlaams-nationalisten 
werden echter niet allemaal uitgemoord 
of rechteloos gemaeikt en men slaagde 
er ook niet in de Vlaams-nationale ge
dachte te doden. Dank zij de repressie 
heeft de C.V.P. zich in 1946 kunnen 
meestermaken van zetels der Vlaams
nationalisten en dit op bedriegelijke 
wijze : enerzijds ma£ikte men de getrof
fenen wijs dal dz C.V.P. hen zou hel
pen, anderzijds werd de repressie onver-
biddellijk dooi gevoerd, ook door de 
C.V.P. Bij de verkiezingen van 1949 
echter hebben zich rseds meer dan 
100,000 kiezers ontgoocheld afgewend 
van de C.V.P. en opnieuw hun stem ge
geven aan Vlaamse lijsten. 

De Volksunie is gesticht geweest door 
meestal jongere mensen, die noch vóór 
noch tijdens de oorlog een rol gespeeld 
hebben, die ook nooit tot de C.V.P. be
hoord hebben. Zij zijn door overtuiging 
van jongsaf Vlasons-nationalisten. 

Hoe kan men hier van scheurmakers 
spreken ? Op dit verwijt antwoordde de 
Voorzitter, stormachtig toegejuicht dat 
de Volksunie niet rusten zal vooraleer 
zij de 17 zetels heroverd heeft, die de 
C.V.P. aan de Vlaams-nationalisten ont
stal. 

Ten slotte behandelde spreker de ar
gumentatie van (( DE KRISTELIJKE 
EENHEID )i. Hij wees op de verwarring 
die in de geesten heerst : godsdienst en 
politiek zijn twee onderscheiden zaken. 
Aan de hand van de Pauselijke uitspra
ken gaf hij een duidelijk overzicht van 
de leer van de kerk. Hij had het niet 
moeilijk aan te tonen hoe in ons land 
afbreuk gedaan wordt aan de kerkelijke 
leer op dit punt. 

Spreker vond het onaanvaardbaar dat 
wanneer men onder de mom van de 
kristelijke eenheid een bepaalde politie
ke partij wil opdringen aan de gelovigen, 
er aan deze partij generlei eisen gesteld 
worden. Steeds weer zijn het de Vlamin
gen en de Vlaamse belangen die het 
kind van de rekening zijn ! 

De dwangformule van een eenheids
partij die onder gewetensdwang opge
drongen wordt is daarenboven ondoel
matig. De linksen, met hun drie partijen, 
behalen heel wat beter resultaten wan
neer men rekening houdt met de ver
houding gelovigen — ongelovigen in 
ons land. 

De verklaring van spreker dat de 
Volksunie bij de volgende verkiezingen 
in alle arrondissementen van het Vlaam
se land zal opkomen met lijsten voor ka
mer, senaat en provincieraden werd 
oorverdovend toegejuicht. De Volks
unietroepen bleken strijdvaardig. 

Aan de Minister van Verkeerswezen, 
Aan de Beheerraad van het N.I.R., 

Ruim duizend afgevaardigden uit 
gans het Vlaamse land te Antwerpen 
vergaderd op het derde kongres van 
de Volksunie protesteren met klem 
tegen de discriminatie waarvan de 
Volksunie als Vlaamse politieke partij 
het slachtoffer is; 

eisen dat de Volksunie, even goed 
als de kommunistische partij die heel 
wat minder vertegenwoordigt in 
Vlaanderen, aan het woord zou mogen 
komen in de Vrije Politieke Tribune 
van het N.I.R.; 

herinneren aan de verklaring door 
minister Anseele afgelegd in de Ka
mer en zijn belofte; 

dringen aan op een beslissing van 
de Raad van Beheer van het N.I.R. 

ZICHT OP EEN GEln^ii,L,iii VAN DE ZAAL 

Mr Van der Eist weidde vervolgens 
uit over enkele belangrijke problemen : 
over het federalisme, over de repressie-
en epuratieproblemen, over de sociale 
toestanden in Vlaanderen, waarbij hij 
bleef stilstaan bij het lot van de werklo
zen en mobielen, de boeren, de bedien

den, de middenstanders. Hij verklaar
de ook dat de last der landsverdediging 
te zwaar drukt op het land en dat de uit
gaven aanzienlijk moeten verminderd 
worden. De legerdienst dient onmiddl-
lijk teruggebracht tot 12 maand en ver
der geleidelijk verminderd om ten slotte 
afgeschaft Ie worden. 

Een klein maar bevoegd beroepsleger 
moet het huidige leger vervangen. . 

Hij eindigde zijn rede met een oproep 
tot radikalisme em, dinamisme. 

(Lees door biz 3) 
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W e nemen de Boe renbond op sleaptoiiw 

De prijzen van de varkens staan beneden 
alles. De regering blijft verder de uitvoer 
van varkensvet naar Duitsland, dat er om 
vraagt, saboteren. Zo is het altijd in ons 
land. De index mag stijgen door alle mo
gelijke produkten, hij wordt echter naar 
beneden gedrukt op kosten van de boer, 
die men echter voortdurend nieuwe sociale 
lasten oplegt en die toch ook altijd het 
duurder wordend leven moet ondergaan. 
Het is bekend dat de landbouwer de enige 
maatschappelijke groep is waar van het 
inkomen niet steeg. Het zijn eveneens de 
mensen die het geringste uurloon hebben, 
het Ugt volgens de berekeningen tussen 13 
en 15 frank. 

De prijzen van de varkens worden perio-
disch gedrukt. Ook onder de C.V.P. was dat 
het geval. Toen stelde het Boerenfront 
voor varkensvet in margarine te mengen 
om de prijs van de varkens op peil te hou
den. De kwaliteit van de margarine zou er 
niet slechter door worden en men kan de 
margarinefabrikanten daartoe verplichten 
gezien zij tientallen miljoenen toelagen 
krijgen van de staat. Ook in ons blad en 
op tal van vergaderingen prezen we deze 
oplossing aan. We hebben thans een 
machtige bekeerling in de persoon van de 
Boerenbond. Waar hun minister deze de
gelijke oplossing onder de vorige regering 
afwees, daar hebben zij thans hun houding 
herzien. Zou het niet onder onze invloed 
zijn. Een zaak hopen we maar. Dat wan
neer de Boerenbond opnieuw de minister 
van Landbouw zal aanduiden dat ze deze 
eis niet zal vergeten zijn. Waaraan we ech
ter ten sterkste twijfelen. We kennen de 
pappenheimers. 

De kolenreserves in Limburg 

De Limburgse mijnhonzen dringen 
thans weer aan om de kolenreserves toe
gewezen te krijgen. Zij zijn bereid ze te 
ontghmen! Voorwaarden mogen we ech
ter niet te veel stellen. Zij willlen de 
nieuwe winsten ook nog op zak steken 
zonder dat onze Limburgse en Vlaamse 
bevolking er iets van heeft. Wij zeggen 
kategoriek neen ! 

Als de reserves in uiibating gegeven 
worden dan zal Limburg een groot aan
deel van de winsten moeten krijgen. En 
daarnaast zal het verzet van de Briissels-
Waalse kapitalisten die de winsten van 
onze ondergrond wegsiepen tegen de in
dustrialisatie van Limburg moeten op
houden. Wij zijn immers een benijdens
waardig stuk folklore in de wereld. Lim
burg is de enige streek op de wereld waar 
er kolen zijn en te veel aan werkkrachten 
en waar geen industrie is ! En dat heb
ben we nog nooit horen aanklagen door 
onze christelijke en socialistische sindi-
katen ! Waartoe dienen die eigenlijk ? 
Om ruzie te stoken over kleinigheden 
terwijl ze vraagstuk nummer één voor 
onze arbeiders de industrialisatie van 
Limburg et Vlaanderen nooit aanraken! 
De Waalse sindikale bonzen zijn inder
daad Waalse nationalisten die voor Wal
lonië zorgen (we bewonderen hen daar
om!) maar onze sufferds zijn maar goed 
om te knikken en te zwijgen. Geen 
greintje persoonlijkheid ! Maar onze ar
beiders betalen het gelag. En zo onze 

mijnen onwillig blijven waarom het stel
sel van de Nederlandse staatsmijnen niet 
toegepast. In Xederland brengen de 

staatsmijnen goed op ! 

De verzwakking van he t katol ic isme 

Als we onze C.V.P.-ers horen praten 
zou de Volksunie de oorzaak zijn van de 
verzwakking van het Katolicisme in 
Vlaanderen en in het land. En hoe zijn 
de feiten ? 

Twee derden van de kinderen in het 
land zijn kinderen van Katolieke ouders 
vermits de grote gezinnen praktisch allen 
Katolieke gezinnen zijn. Dat is zo sinds 
tientallen jaren. Zo gezien zou de C.V.P. 
die de Katolieke part j wil zijn toch reeds 
lang over de grens van de volstrekte 
meerderheid moeten gegroeid zijn naar 
een twee derde meeuierheid in het land. 
En is dit het geval ? Ver vandaar ! 
Door haar karakterloze en onnozele po
litiek jaagt ze een gr.^ot gedeelte van de 

Christeljkc jongeren naar de linkse par
tijen. Dat doet ze nu sinds tientallen ja
ren. Zou het niet tijd worden dat aan dit 
verlies langs links een einde gesteld 
wordt ? Kan de C M ' . P . met haar poli
tiek uitgeleejd en ruggegraatloos per
soneel dat nu doen daar waar diezelfde 
mensen tientallen jaren bewezen hebben 
het niet te kunnen door hun grondig 
verkeerde politiek ? Of moet er een 
ffroudlge vernieuwing komen met een 
lomic dinamische groep, zoals de Volks-
uniè, die 7veet wat ze zvil, en die uitvoert 
wat 'ze inziet als goed ^ De oplossing is 
al te klaar menen we. Zo de C.V.P. ver
standig was, zou ze wat meer de linksen 
bevechten dan ons. Verstandig zijn ze 
echter nooit geweest en het ziet er niet 
naar uit dal dit zal v:randeren. 

Het wordt lastig voor h e n 
Onze propaganda voor amnestie en zeW-

bestuur is reeds in ze3r ruime lagen van 
de bevolking doorgedrongen en onder meer 
zijn de jongeren in e-oten getale voor deze 
oplossing te vinden. De C.V.P. nu staat 
scherp tegen beide oplossingen. Onder 
meer hebben ze de schoolkwestie laten 
vallen en geven ze de linksen vrije hand 
liever dan Vlaanderen zelfbestuur te geven 
en dus alle schoolstrijd uit Ie schakelen. 

Men moet dus wel toegevingen doen. En 
de franskiljons zijn natuurlijk de flamm-
gantische onnozelaars weer te slim af. Zij 
houden stevig de leiding in handen en 
veranderen geen jota aan hun program. 
Zonder de stemmen van onnozele Vlamin
gen kunnen ze echter niet. Daarop steunt 
hun macht om Vlaanderen te onderdruk
ken. Ze laten dus een paar jongeren op
nieuw de idee vooropzetten van een pres-
suregroep, die de C.V.P. zal dwingen, 
maar. . . die in de C.V.P. zelf zal werken. 
Men zoekt dan iemand die de jonge scha
pen meester kan en men probeert nog eens 
de jonge flamingantische kudde samen te 
drijven, om ze politiek te slachten 

De Standaaid komt zeer behendig weer 
voor de pinnen met de C.V.P.-Jongeren, 
die de vernieuwing in de partij zelf zullen 
doorvoeren Alsof dat iets nieuws zou zijn. 
Reeds na vorige oorlog debatteerde een 
Rubbens, later minister in diezelfde zin. 
Het gevolg was natuurlijk een grote nul en 
opslorping van de vernieuwers. Rubbens 
mocht minister wcaden maar moest zijn 
overtuigmg op zak steken. 

horens gevat en het vraagstuk dichter 
bij zijn oplossing gebracht. Werk dai 
normaal naar het arsenaal van Mechelen 
moest gaan heeft deze Vlaamse socialist 
aan Bergen in Henegouwen overge
maakt. Vlaanderen heeft nog geen werk
lozen en geen mobielen genoeg ! En 
waarom kunnen onze Mechelse werklie
den niet naar Henegouwen trekken om 
te werken ? Dat ze blij zijn dat ze Wal
lonië nog hebben om te kunnen werken! 
En ome socialisten om hen daar werk 
te bezorg^u. 

BUjvende werkloosheid in V l a a n d e r e n 

We leven thans in een periode van 
hoogkonjunktuur. Toch blijven we met 
meer dan lOO.GOO werklozen zitten 
waarvan 80 percent Vlamingen. De ge
middelden waren voor 1949 : 325.000; 
voor 1950 : 222.000; voor 1951 : 
206.000; voor 1952 : 247.000; voor 
1953 : 246.000; voor 1954 : 225.000; 
voor 1955 : 172.000; voor 1956 : 
144-000. 

Zoals de lezer bemerkt zal zelfs in de 
meest gunstige ekonomische omstandig
heden Vlaanderen gedoemd zijn arbeids-
rese)vaat te blijven. Dit ondanks de al-
ynachtige sindikaten, die flink helpen om 
['laanderen gekoloniseerd te houden. ., 

;,c c:: .e ondertekenen. De partij heeft de 
man echter thans een andere jitnktie toe
vertrouwd. 

Als verzetman met vier jaar koncen-
t.at'ekamp staat hij vrij van alle verwij
ten van simpatie voor de incivieken. Dus 
kan hij voor amnestie ijveren en blik
vanger spelen voor flamingantische on
nozelaars, die politiek nog te dom zijn 
nm het C.V.P. spelletje dat tientallen 
]0}en oud is te doorzien. De C.V.P. 
blijft echter te^en de amnestie! 

Eindelijk is hij weg 

Onnozel of schandalig ? Beide ! We be
doelen de hulde die de C.V.P.-ers en in het 
bizonder Eyskens aan Spaak gebracht heb
ben. Was Spaak niet de man van de kas-
seistenen tijdens de koningskwestie? 
Steunde hij Collard niet tijdens de school
kwestie ? « ' t Pallieterke» dat enerzijds 
Eyskens verdiende lappen rond de oren 
geeft, herinnert anderzijds aan het af
scheid van Van Zeeland uit de politiek. 
De socialistische kranten gaven hem toen 
nog duchtig wat mee. En van vieren was 
geen sprake ! Wie speelt er nu eigenlijk 
de socialistische kaart ? Eyskens én de 
C.V.P. of de Volksunie, die zich afzijdig 
hield van die misselijke komedie ? 

Ook na deze oorlog waren er beloftevolle 
jongeren, van een ander soort dan de hui -
d'ge. We bedoelen een Mr. Michiel van de 
Kerckhove en een Roppe. Beiden hebben 
vlug het hopeloze van een C.V.P.-vernieu
wing ingezien en hebben zich ontgoocheld 
teruggetrokken. 

De C.V.P. heeft slechts dan gemarcheerd 
wanneer de onafhankelijke nationalis
tische partij striemende zweepslagen langs 
hun slavenruggen kletste. En of ze die 
zweep thans opnieuw nodig heeft, bewij
zen haar Vlaamse prestaties gedurende de 
laatste twaalf jaar ! 

Marxis t isch s indikal isme 

Wie sommige van onze Marxistische 
en sindikalistische bonzen enigszins kent 
begrijpt dat het aantal niet gesindikeer-
den in ons land steeds toeneemt. 

De arbeider is zo dom niet als de sin
dikalistische bonzen wel menen. In de 
Marxistische landen zoah Rusland is de 
verhouding tussen de hoogste en de laag
st? lonen SO tegen 1. In Polen werd bij 
de jongste oproer een sindikalistische 
bons bu'.tengezzvierd, die maandelijks 
40.000 zlotys verdiende en dit terwijl een 
vrachtwagenvoerder zich met 1.400 zlo
tys moest tevreden stellen ! Ook hier zijn 
de sindikalistische bonzen die een slor
dige 300 tot 400.000 opstrijken jaarlijlis 
geen zeldzaamheid meer en het zal eer
der toe- dan ajnemen. 

E e n beetje geduld 

Men kent het bedrog van het pensioen 
voor zelfstandigen. FUnk betalen, maar 
niet eens het geld terugkrijgen dat ze ge
stort hebben tenzij ze meer dan 100 jaar 
oud worden ! 

Iets anders echter nog is aan dat pen
sioentje te geraken. Bi liggen op het mi
nisterie 130.000 dossiers te wachten. Ge
noeg werk voor enkele jaren ! En denkt 
nu maar niet lezer dat iemand zich daar
om bekommert ! 

Ansee le schenkt Vlaanderen 
nieuwe industrie 

Toen Van Acker na de mijnramp van 
Marcinclle met grote schrik zat dat zijn 
ie (Tering zou vallen, sprak de man voor 
de eerste maal over nieuwe industrie in 
Vlaanderen. Gelijk bij zoveel zaken is 
het hem bij woorden gebleven. Hij heeft 
thans echter hulp gekregen van de ver
waande en sup er egoïstische Gentse frans
kiljon Anseele, die de taal van zijn kie
zers en zijn kiesvee zelf grondig ver
acht Deze Anseele heeft de stier bij de 

Wie helpt Kiebooms ? 

(( De Standaard » schijnt bij haar le
zers weinig simpatie te vinden met haar 
negativistische houding ten onzen op
zichte. Zij begitü thans uit een ander 
vaatje te tappen. Wij kunnen wel enige 
dienst verrichten. Vanzelfsprekend zijn 
wij nog niet van het gehalte en van de 
waarde van een Kiebooms. Neen zo mo
gen we ons niet verhovaardigen. Die 
man is nogal eens wat anders. Maar we 
zijn dan toch wel zo nuttig als het Ver
bond van het Vlaams Verzet! We heb
ben weinig tegen dat Verbond waarvan 
provinciaal voorzitter en een gouwsekre-
taris aktief bij ons staan, afgezien van 
tal van andere simpatisanten. Begrijpt 
de lezer echter het venijn? De Stan-
daardschrijvei zal gegrinnikt hebben bij 
zijn vondst. Schijnbaar staat h'^j nu posi
tief en hij hoopt de onnadenkenden op 
zijn kant te krijgen. Een prachtige vondst 
is dat! Hoeveel vergaderingen heeft het 
Verbond van het Vlaams Verzet thans 
al belegd? Vier? Net zoveel als de Volks
unie op een week. En buiten vergade
ringen doen wij nogal ander werk ook! 

En onze vriend Kiebooms? Twee jaar 
te)ug, toen hij voor de studenten te Leu
ven sprak samen met onze volksverte
genwoordiger Wagemans, toen kantte hij 
zich tegen amnestie. Het wetsvoorstel 
Wat^eynans voor amnestie heeft hij wei-

• 12 MAANDEN ONMIDDELLIJK ? : 
• NAAR EEN BEROEPSLEGER ! : 
• • 

• De Volksunie, na het militair vraag- j 
• stuk aan de hand van de laatste ge- '; 
• gevens opnieuw onderzocht te heb- • 
j ben, heeft dus beslist haar propa- ; 
: ganda te richten op de geleidelijke j 
: afschaffing van de verplichte leger- : 
• dienst en het oprichten van een klein : 
: maar degelijk beroepsleger. Dit is ; 
: het enig wenselijke bij de huidige ; 
• stand van zaken. Een mogelijke oor- | 
j log zal hier een dusdanig verloop j 
I krijgen dat men geen tijd zal heb- | 
: ben reservisten op te roepen. Een • 
: klein welingericht leger zal dan van : 
: meer nut zijn. ; 
• • 
• • 

j Engeland zal de verpUchte leger- ; 
: dienst eveneens afschaffen en in : 
• Duitsland, waar de diensttijd thans : 
• twaalf maand bedraagt (ja, ja Van : 
• Acker) is de socialistische oppositie j 
j eveneens voor de afschaffing (Mi- j 
I nister Spinoy zou ginder nodig kon- j 
: takt moeten nemen !) . • 
• • 
• • 

: Onze aktie voor twee jaar ontketend ; 
: begint thans eindelijk toch enkele j 
: C.V.P.-ers wakker te schudden. Drom- [ 
: mels wat doen die kerels met hun 95 | 
• zetels ? «De Standaard » treedt ons ! 
• thans bij en ook bij de groep van i 
• « La Relève » schijnt er een licht op j 
• te gaan. \ 
m 1 

I Niet alleen worden aan het leger | 
I jaarlijks een twintig miljard verspild, 
: waarvan minstens de helft kan be-
: spaard worden om te investeren in 
: nieuwe nijverheden in Vlaanderen 
: en om onze landbouw wat op peil te 
• brengen, maar ook drukt de dienst-
I tijd loodzwaar op Vlaanderen, dat 
I natuurlijk twee derden van de sol-
: daten mag leveren. 
a 

• Men is er thans algemeen van over-
: luigd dat de 12 maanden voor het 
: ogenblik een maximum zijn. Toch 
: roert Van Acker niet. Hij wil onze 
: jongens tot aan de verkiezingen on-
: tier de wapens houden. En de C.V.P. 
: zoji . altijd in regering of in opposi-
• tie, heeft schrik de socialisten pijn 
j f e doen. Zij laat begaan ! Zijn de 
• Vlaamse kleurpolitiekers ook niet 
j door onze Vlaamse mensen gekozen 
: dan dat wij altijd alleen deze zelfde 
: Vlaamse mensen moeten verdedigen ? 
: Voor de Brusselaars en Walen heeft 
• dit alles zoveel belang natuurlijk niet. 
: Meestal hebben zij geen kinderen en 
• als ze er wel één hebben, dan wordt 
• dat vlug genoeg officier ! 
• 

I Wij al thans zullen Van Acker niet 
• met rust laten en een nieuwe kam-
• panje beginnen. 
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Vijftien - Puntenprogram van 
de Voiicsunie 

1. Volledige én afdoende oplossing van de 
Vlaamse problemen en o.m. ook van 
het schoolvraagstuk, door zelfbestuur 
voor het Vlaamse Volk, te verwezenlij
ken door de herinrichting van de Bel
gische Staat op federale grondslag. 

2. Volledige opruiming van de nasleep van 
de oorlog, met name van de repressie-
en epuratievraagstukken, door amnestie 
en andere algemene maatregelen. 

3. Onmiddellijke aanpassing der zetelver
deling in het Parlement aan de juiste 
bevolkingscijfers, opdat een einde zou 
gesteld worden aan de ongrondwette
lijke, ondemokratische en onrechtvaar
dige toestand van nu, waar de Walen te 
veel vertegenwoordigers hebben en an
derzijds vreemdelingen wél, maar 
320.000 Vlamingen niét in het parlement 
vertegenwoordigd zijn. 
Invoering van de nationale apparente-
ring waardoor het huidig ondemokra-
tisch en onrechtvaardig stelsel, dat 
voor gevolg had dat de VOLKSUNIE 
mei 114.000 stemmen slechts één geko
zene verkreeg, daar waar de grote par
tijen er met gemiddeld 23.000 stemmen 
een bekwamen, zal verbeterd worden. 

4. Als eerste stap naar het federalisme 
eisen wij de onmidellijke doorvoering 
van de splitsing van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs en Schone Kun
sten, van radio- en televisie-instelUn-
gen: een stelsel van waarachtige kul-
turele autonomie en geen schijnauto-
nomie; de definitieve vastlegging van 
de taalgrens, op objektieve wijze, met 
de aanpassing eraan van de admini
stratieve en gerechtelijke grenzen; 
verbetering van de taalwetten o.m. door 
doeltreffende sankties, ten einde de 
ontduiking en niettoepassing radikaal 
uit te roeien; 
.de volledige gezondmaking van de wan
toestanden op Vlaams gebied in het 
leger, de rijkswacht, de diplomatie, het 
gerecht, de administratie, de parastatale 
instellingen, en dit door drastische uit
zonderingsmaatregelen; benoeming van 
Vlamingen in al deze openbare licha
men en in alle graden der hiërarchie in 
verhouding tot de getalsterkte der Vla
mingen in het land; 
de uitvaardiging van «en speciaal sta
tuut voor de Brusselse agglomeratie ten 
einde de rechten der Vlamingen te 
waarborgen en hen te beschermen te
gen de druk en de dwang waaraan zij 
thans zijn blootgesteld; 
de vernederlandsing van het bedrijfs
leven in Vlaanderen; 
de gezondmaking der wantoestanden 
in Kongo, waar de Vlamingen en hun 
taal, het Nederlands, de plaats moeten 
bekomen die hen rechtmatig toekomt. 

5. Oplossing van het werkloosheidspro
bleem en het vraagstuk der mobielen 
in Vlaanderen door een aktieve en 
grootscheepse overheidspolitiek, naar 
het voorbeeld van Nederland en tal van 
andere landen, door uitzonderlijke 
maatregelen tot doorvoering van de 
noodzakelijke industrialisering der ge
troffen gewesten; door betere behar
tiging en bescherming van de belan
gen der meer specifiek Vlaamse indus
trietakken en in de eerste plaats van 
de tekstielindustrie. 

6. Wat het schoolvraagstuk betreft : vol
ledige gelijkstelling door invoering van 
het stelsel dat in Nederland volledige 
voldoening schenkt. Toepassing van het 
beginsel dat het staatsonderwijs geen 
partijonderwijs mag zijn, en dat het in 
Vlaanderen, gezien de verhouding der 
linksen tot de volledige bevolking, aan 
hen niet mag overgeleverd worden. 

7. Verbetering van het onderwijs door ver
eenvoudiging en verlichting der pro
gramma's; uitbreiding van het onder
wijs, door het beginsel van het koste
loos onderwijs en steun aan de begaafde 
leerlingen; ontwikkeling van het tech
nisch onderwijs in al zijn takken. 
Gezondmaking van de wantoestanden 
aan de Rijkshogeschool te Gent; ver
nietiging van alle benoemingen van on
bevoegde, onvlaamse, partijpolitieke 
kreaturen sedert de oorlog gedaan; 
waarborging van het Vlaams en zelf
standig karakter der universiteit. Over
brenging van de Waalse afdeling der 
Leuvense Hogeschool naar Wallonië; 
splitsing van de Brusselse Universiteit. 
Afschaffing van de transmutatieklas
sen en van de Franse scholen in Vlaan
deren. 

8. Een aan de Vlaamse toestanden aange
paste, durvende gezinspolitiek, die moet 
gevoerd worden door verhoging van de 
gezinsvergoedingen, alsook door een 
herwaardering van het gezin en van de 
morele waarden. 

9. Stopzetting van staatshulp aan verlies
latende Waalse koolmijnen, alsook van 
kompensatie van dit verlies door de 
winstgevende mijnen, opdat de rende
rende mijnen hun produktie- en ver
koopprijs zouden kunnen verlagen ten 
gunste van de verbruiker. Onmiddel
lijke ontginning der Kempische reserves 
in het belang, niet van de finantiële 
trusten, maar wel van de Limburgse 
bevolking en van de Vlaamse volksge
meenschap. Oprichting ter plaatse van 
nevenindustrieën. Strenge maatregelen, 
gaande tot sluiting der mijnen, ter be
scherming van de veiligheid van de 
mijnwerkers. Menswaardige behande
ling der Vlaamse mijnwerkers in Wal
lonië. 

10. Wettelijk s tatuut voor de sindikaten en 
mutualiteiten, met toezicht op hun fi-
nanties, ten einde de arbeiders te be
schermen tegen de willekeurige verspil
ling van hun bijdragen. Verbod voor 
de sindikaten, om hun fondsen voor an
dere doeleinden te gebruiken dan voor 
het nakomen van hun sociale verplich
tingen. 

11. Vereenvoudiging van de fiskale en so-
siale wetgeving. Gezondmaking van de 
onhoudbare toestand der parastatale 
instellingen in de sektor van de sociale 

SeVOLKSUNIEKONGRES 
Geestdrift en grote massa 

]'crvoIgens werd door de heer R. 

Matih Yssens lezmg gegeven van de be

sluiten der sekiles. 

L U D O S E L S SPREEKT. 

Na he i z ingen v a n een V l a a m s strijd
lied kwam a i j tweede spreker de s m p a -
tieke Ludo SeU aan het woord en ver
wekte met zijn gekende welsprekend
heid een bu i t engewone geestdrift in 
de zaal. Hij sprak als ï smdbouwer over 
de noden en ve rzuch t ingen van de 
Vlaamse boer in kernachtige boerentaal 
die recht naar het hart gaat van de toe
hoorders. Minutenlang werd hij toege
juicht door het geestdriftig kongres. 

Vervolgens werd overgegaaii tot de 
plechtige overhandiging van een vlag aan 
de pas opgerichte Vrouwenafdeling van 
de Volksunie door de Voorzitter, die het 
belang onderstreepte van deze vrouwen
afdeling mi de vrouwen even goed als 
de mannen mee beslissen over de uitslag 
van de verkiezingen. In het tot stand ko
men van deze vrouwenafdeling ziet hi] 
een nieuw bewifis van de groei van de 
paj'tij. Mevrouw Peetcrs-Nicasie bracht 
vervolgens da boodschap van de vrou
wenafdeling en wees in treffende be
woordingen op de eigen taak van de 

vrouwen. Zij gaf ook de verzekering 

ZICHT OP HET PODIUM 

zekerheid, in de eerste plaats door ver
mindering der reusachtige beheerson-
kosten. GelijkstelHng van alle burgers 
op fiskaal gebied en ook op het gebied 
der sociale voordelen, o.m. van de ge
zinstoelagen. 

12. Waarborging van de onkreukbaarheid 
en de bevoegdheid van het staatsper-
soneel, door degelijke opleiding en scho
ling, door verwijdering van partijpoli
tieke kreaturen, door persoonlijke ver
antwoordelijkheid en strenge sankties 
in alle gevallen van omkoperij, oneer
lijkheid of misbruiken. 

13. Onmiddellijke vermindering en gelei
delijke afschaffing van de verplichte 
legerdienst; oprichting van een klein, 
doelmatig vrijwilligersleger; beperking 
van de uitgaven voor de landsverdedi
ging tot een redelijk en draagbaar peil; 
nuttige aanwending van dit geld en 
strenge kontrole. 

14. Bescherming der zelfstandige beroepen 
tegen een politiek van proletarisering. 
Oplossing van het landbouwprobleem 
door een vooruitziende en doortastende 
landbouwpolitiek, die aan de landbou
wers een menswaardig bestaan moet 
waarborgen en minstens de levensstan
daard van een gespecialiseerd arbeider. 
Maatregelen om de moeilijklieden van 
alle aard uit de weg te ruimen waarmee 
de middenstand thans af te rekenen 
heeft en die voor een groot deel van de 
zijde van de Staat komen, o.m. de inge
wikkelde en drukkende fiskaliteit. 

15. Op internationaal gebied : doorvoering 

van de eenmaking in Beneluxverband; 
ernstige voorbereiding op de Euromarkt 
dooT overheidsmaatregelen en war/i-; 
zaamheid om onze nationale belangen 
geen zware schade toe te brengen. 
Onafhankelijke houding ten overstaan 
van de gevaarlijke politiek gevoerd door 
sommige staten, uitsluitend met het 
oog op hun belangen, en geen lichtzin
nig vertrouwen in vreemde mogendhe
den of supra-nationale organismen; 
ten overstaan van de Europese eenma
king, die in beginsel aanbevelingswaar
dig is, de grootste voorzichtigheid, waar 
wij het ontbreken van een ware Euro
pese geest kunnen vaststellen door het 
vasthouden aan een verouderd staats-
nationalisme. 
Voorafgaandelijke federale omvorming 
van de Belgische Staat opdat ons Volk 
als Volk het nieuwe Europa zou ingaan, 
trouw aan zijn Nederlandse aard en kui
tuur. 12.5.1957 

Grote VOLKS
VERGADERING 
Gevolgd door AMNESTIESTOET 
ANTWEPEN 

14 Juni 

van de onwrikbare trouw van de Vrou
wend f deling aan de Volksunie. Een 
hjodscliap namens W est-Vlaanderen 
werd g:brachi door Ir. Jan De Bondt, 
de bjuw.r van de IJzertoren en grote 
vriend vun \'eischaeve. 

De l'oorziiier bracht hulde aan fan 
De Bondt, de 7Jr;arige, die een voor
beeld IS van strijdvaardigheid en ruste-
' ')ze akiiv'Aeïi 

D). l aii Leeniputte sprak namens 
Oost-]"iaanderen en wees vooral de 
\l^ianise intellektuelen op hun Vlaamse 
pliclit. Inderdaad zouden de Vlaamse 
dokieys op beslissende wijze kunnen bij
dragen tot de doorbraak van de Vlaams-
nationale partij, indien er maar meer 
ivaren om het voorbeeld van Dr Van 
Lcemputte te volgen, zoals de Voorzit
ter onderstreepte, door hun plaats in te 
nemen op de verkiezingslij sten van onze 
partij. 

I\ a een nieuw lied dat, onder leiding 
van Dr Van Boxelaer door gans de zaal 

• ireestdriftig gezongen werd, kwam de 
provinciale voorzitter Antwerpen, 

R. M A T T H E Y S S E N S A A N H E T 
W O O R D 

In zijn geestige rede handelde hij over 
enkele programmapunten als de vast
legging van de taalgrens, een statuut 
voor Brussel, de noodzakelijke industria
lisering, de zetelaanpassing en de natio
nale spparentering. Striemend was zijn 
aanklacht tegen V a n Acker, die aan ve
le duizenden werklozen steun onttrok 
en talrijke andere duizenden tot mobie
len g e m a a k t heeft o m het Waals en 
Brussels kapitaal genoegen te doen. 

l'ervolgens werden nog boodschappen 
gebracht naniens Limburg door Jan 
Kauffmann, student, pas 20 jaar, voor-
zdter van de Volksunie-jongeren Lim
burg; door Bob Maes, namens de 
V.M.O. en tevens in vervanging van 
Dr He, man Bouchery, namens Brabant; 
door de simpatieke sinjoor Ward Ro-
his namens Antwerpen. 

U^im Jorissen viel dan de taak te beurt 
"en oproep ie doen tot de aanwezigen om 
flink te steunen bij de omhaling, die ver-
voloens in de zaal gedaan werd, wat zij 
ook deden want een aanzienlijk bedrag 
wjrd opgehaald. 

Zo was dan het einde van de verga-
deiing gekomen : het slotwoord werd 
uitgesproken door de voorzitter M. F. 
\^an der Elsi. Hij richtte een woord van 
dank tot het plaatselijk inrichtend komi-
tee dat het kongres op voorbeeldige wij
ze georganiseerd had; tot de mannen van 
de V.M.O. en van de propagandawa-
(;ens; tot Dr Van Boxelaer als zanglei-
dey tot alle aanwezigen. Hij wees er op 
dat het volgend kongres zou plaats grij
pen na de verkiezingen en gaf lezing van 
het verkiezingsprogramma in vijftien 
punten waarmee de Volksunie de verkie-
zingstrijd zal ingaan. 

Hij drukte de hoop uit dat het weer
zien op het volgend kongres een blij 
weerzien zou zijn, na de zegepraal die 
alle a anwez igen tot plicht hadden mee 
te bewerken. 

Tot slot werd de Vlaamse Leeuw ge
zongen . De aanwezigen zongen daarna 
spontaan nog de laatste strofe van het 
Wilhelmus, het oud-Nederlands strijd
lied. 

De muziekkapel marcheerde door 
Antwerpen en de propagandawagens 
reden door de straten. De duizend aan. 
wezigen verspreidden zich langzaam, 
opge togen over het schitterend geslaagd 
kongres. 
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K O N G R E S B E S L U I T E N 
BINNENLANDSE POLITIEK 
De Volksunie 
— klaagt aan het schromelijk in gebreke 

blijven, ook van de huidige regering voor 
alles wat de Vlaamse problemen betreft. 

en voornamelijk : 
— het uitblijven van enige amnestiemaat

regel. 
stelt vast dat het wetsontwerp Lilar no
pens art. 123 (sexies) geen oplossing 
brengt, slechts een pleister is op een 
houten been, eist met de meeste Idem 
volledige amnestie. 
Herinnert aan de dubbelzinnige houding 
van de C.V.P. 

— klaagt aan de weigering tot het houden 
van politieke spreekbeurten voor het ra
dioinstituut, dan wanneer de kommunis-
ten die in Vlaanderen nog niet de helft 
van onze stemmen behalen, wel toege
laten worden, maakt hieruit de gevolg
trekking dat men de Volksunie zo zeer 
vreest dat zij het goede woord niet mag 
verspreiden 
Stelt vast dat de toestanden om en bij de 
wereldtentoonstelling een kaakslag zijn 
voor de Vlamingen. 

— Kondigt de meest radikale aktie aan in
dien niet onmiddellijk een verandering 
wordt vastgesteld. 

— eist met klem de nationale apparente-
ring die alleen een ware demokratische 
weerspiegeling geeft van de wil van het 
kiezerskorps. 

— eist de aanpassing der zetels in 
het parlement zodat de Vlamingen 
op dezelfde wijze in 's lands bestuur 
vertegenwoordigd wezen als de Walen en 
de Brusselaars-

stelt aan de kaak de onvlaamse, zelfs 
anti-Vlaamse benoemingspolitiek in de 
administratie en verwijst misprijzend 
naar de houding van de Vlaamse minis
ter Vermeylen. 

— klaagt aan dat het geld van de open
bare werken gedraineerd wordt naar 
Brussel en Wallonië. 

— stelt nu reeds voorop dat in de verkie
zingsstrijd de Volksunie niet kan uitge
maakt worden voor een scheurpartij . 

— beklemtoont met de meeste nadruk de 
zelfstandigheid en onafhankelijkheid 
van onze Vlaamse Nationale Parti j , ten 
opzichte van wie ook. 
Kan zich niet laten vangen door een ar

gument van « schoolstrijd ». 
toont aan dat alleen de V.U. een pro
gramma heeft inhoudende absolute 
schoolgelijkheid, wat onder meer in
houdt gelijke bezoldiging bij gelijke di
ploma's en gelijk werk. 

— eist met klem de afschaffing van alle 
transmutatieklassen en van het frans-
talig onderwijs in Vlaanderen, bevestigt 
de eentaligheid van Vlaanderen. 

herinnert aan onze anti-militaristische 
traditie, herinnert er aan dat de Volks
unie reeds vóór meer dan 2 jaar de ver
mindering van de dienstplicht op hoog
stens 12 maanden heeft geëist, stelt vast 
dat nu de « schaduwen » volgen, en dat 
namelijk nu de soc Jonge Wacht en Soc. 
parti j , de C.V.P., K.A.J. en de Liberalen 
achterna konen met dezelfde eisen. 

eist voor de agenten van alle openbare 
besturen in Kongo de grondige tweeta
ligheid, met daarbij de meertaiigheids-
toeslag. 

moet steeds, in alle omstandigheden, er 
naar gestreefd worden de nationale be
langen zoveel mogelijk te dienen en te 
vrijwaren. Het moet betreurd worden 
dat onze welbegrepen belangen meer dan 
eens opgeofferd werden aan een dwaze 
prestige politiek en de ambitie van onze 
ministers van buitenlandse zaken, voor
namelijk Spaak, een eerste rangsrol te 
spelen op het internationaal toneel. 

3. Alhoewel wij positief staan tegenover de 
idee van een Europese samenwerking en 
het streven naar Europese eenheid, kun
nen wij niet anders dan de huidige 
Europa-politiek wantrouwen en er een 
gevaar in zien voor ons volksbestaan. 
Deze politiek houdt inderdaad niet in 
het minst rekening met het bestaan van 
volksgemeenschappen en nationale kui
turen. De Saarkwestie heeft duidelijk 
bewezen welke ontgoochelingen men te
gemoet gaat met dergelijke politiek. Wij 
klagen de verdrukking aan van tal van 
volkse minderheden in meerdere Euro
pese staten en vrezen dat deze toestan
den kenschetsend zijn voor de geestes
gesteldheid der bewindvoerders, die ook de 
grondleggers zijn van het nieuwe Euro
pa. Dit nieuwe Europa moet er komen 
op grondslag van de volksnationaUteiten 
en niet van de oude staten. 

4. Wij mogen ons als Vlamingen niet laten 
afleiden van onze strijd op binnenlands 
plan door overwegingen van buiten
landse politieke aard. Enerzijds zijn wij 
niet bij machte op het internationaal 
plan enige wezenlijke rol te spelen of 
invloed uit te oefenen; anderzijds heb
ben wij voor de oplossing van onze eigen 
problemen mets te verwachten van 
vreemde staten (ook van Nederland niet) 
of internationale of supranationale in
stellingen. Op ons zelf aangewezen moe
ten wij al onze aandacht en al onze in
spanningen aanwenden om binnen de 
kortst mogelijke tijd de hervorming van 
de Belgische eenheidsstaat op federa
tieve grondslag door te voeren, omdat 
dit o.m. van essentieel belang is ter vrij
waring van ons volksbestaan in het toe
komstig Europa. Het is hoogst dringend 
dat wij onze nationale problemen zouden 
oplossen vooraleer het te laat is. 

5. De toestanden in het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en in de Belgische 
diplomatieke diensten, alsook in de Bel
gische afvaardigingen in internationale 
of supranationale organisaties, zijn voor 
de Vlamingen niet alleen diep vernede
rend en beschamend, maar ook zeer na
delig in velerlei opzicht. De moedwil 
waarmee deze wantoestanden in .stand 
gehouden worden bewijst dat andere 
middelen dienen aangewend dan het t ra 
ditioneel jaarlijks protest bij de bespre
king der begroting. Deze toestanden zijn 
in de eerste plaats een schande voor de 
vertegenwoordigers van het Vlaamse 
Volk in het parlement. Zij en niemand 
anders zijn uiteindelijk de ware verant
woordelijken. 

Als noodzakelijke tegenhanger daarvan 
zien we echter het beginsel van de natio
nale solidariteit waardoor de sterkeren 
de zwakkeren dienen te steunen. 

4. Een waarachtige sociale politiek houdt 
uitsluitend rekening met de werkelijke 
noodtoestand van gezinnen en van maat 
schappelijke groepen. Eender welke 
maatschappelijke groep die in nood ver
keert, dient geholpen. Tegenover de ka
pitalistische en de klassenstrijdpolitiek 
stellen wij deze ware sociale politiek 
voorop. 

5. Het streven naar etatisatie houdt een 
bedreiging in voor persoonlijke vrijheid. 
Het is daarenboven onbekwaam een be
vredigende oplossing te brengen voor 
de huidige sociaal-ekonomische vraag
stukken. Deze oplossing kan slechts de 
Publiekrechterlijke Bedrijfsorganisatie 
brengen. 

6. Het unitaire regime benadeelt ons volk 
als geheel en elke maatschappelijke 
klasse in het bijzonder. De landbouw 
wordt verwaarloosd omdat het een hoofd
zakelijk Vlaamse bedrijvigheid is. Het 
gebrek aan industrialisatie benadeelt zo
wel de middenstander als de arbeider 
en de bediende, daar de koopkracht in 
Vlaanderen gering blijft. De belastings
druk weegt sterker op Vlaanderen dan 
op Wallonië. Het unitair regime bena
deelt ook het Vlaamse gezin daar in 
plaats van een Vlaams georiënteerde ge
zinspolitiek een Waals-gerichte natalis-
tische politiek gevoerd wordt. 

BUITENLANDSE POLITIEK 
1. De vrede in de wereld moet ten allen 

prijze bewaard worden omdat oorlog in 
de huidige stand van de bewapening 
zelfmoord betekent voor de mensheid. 
Algemene ontwapening zou niet alleen 
de oorlogsrisiko's verminderen, maar 
tevens de reusachtige bedragen die thans 
aan de bewapening besteed worden voor 
nuttiger doeleinden beschikbaar stellen. 

2. De recente gebeurtenissen (o.m. de Suez-
kwestie) hebben bev.'ezen dat zelfs grote 
staten als Engeland en Frankrijk niet 
meer bij machte z:jn een zelfstandige 
politiek te voeren op internationaal plan. 
Het is dan ook overduidelijk dat kleine 
landen als België niet meetellen en ge
dwongen worden de politiek te volgen 
die hen voorgeschreven wordt door de 
grootmacht waarbij zij aanleunen. Toch 

SOGtAAL-EKONGifilSOHE 
VRAAGSTUKKEN 

ALGEMENE BEGINSELEN : 
1. Elke echte sociale politiek moet begin

nen bij het gezin, de hoeksteen van 
iedere gezonde samenleving. De zorg 
voor het gezin moet dan ook ten grond
slag liggen aan alle verdere sociale uit
bouw. 

2. Het denkkader en de institutionele vor
men van de kapitalistische maatschap
pij met haar begeleidend verschijnsel van 
de klassenstrijd is fout en dient nodig 
opgei uimd. 
Evenmin als tegensteUing onderUng tus
sen arbeiders uit verschillende indus
triële takken de arbeidersklasse als feit 
kunnen loochenen, kunnen tegenstellin
gen tussen arbeiders, bedienden, midden
standers en landbouwers onderling het 
volk als hogere binding ontkennen. 
Vooraleer te kijken naar de afzonderlijke 
belangen van bepaalde maatschappelijke 
groepen dient gekeken naar het volks
belang in zijn geheeL 

3. Wij aanvaarden de verscheidenheid van 
aanleg en van prestaties bij personen en 
maatschappelijke groepen en ook van de 
vergoeding volgens de waarde van het 
werk. 

«RBE.DERS. EN BED.ENDEH.^^^^^ 

1. Vlaanderen lijdt onder strukturele werk
loosheid. Ten gevolge daarvan kennen 
we traditioneel werkloosheid, mobiliteit 
en lagere lonen. 

2. Het is een ekonomische teorie. gesteund 
op onweerlegbare vaststellingen, dat een 
ekonomisch minder ontwikkeld gebied 
dat aan zijn lot overgelaten wordt, eko
nomisch verder achteruit gaat. Het is 
de wet van de strukturele of kumulatieve 
verzwakking. Daaronder lijdt Vlaande
ren. Slechts twee derden van onze ar
beiders vinden werk op Vlaamse bodem. 
En de toestand verergert. Verminderde 
werkloosheid werd omgezet tot veel ho
gere mobiliteit. 

3. In landen zoals Groot-Brittanië, Frank
rijk, Italië, Noorwegen. Ierland en Ne
derland om van de Verenigde Staten niet 
te spreken, voeren de regeringen de bij 
uitstek moderne politiek van de indus
trialisering van de ekonomisch minder 
ontwikkelde gebieden. 

4. Het komt voordeliger uit voor de trusts 
de bestaande industrie uit te breiden 
waar ze bestaat dan nieuwe industrie te 
vestigen in nieuwe gebieden. Het be
lang van honderdduizenden Vlaamse ar
beiders gaat echter boven het finantiëel 
belang van enkele personen. 

5. In België wordt de noodzakelijke indus
trialisering van Vlaanderen doelbewust 
gesaboteerd door de Waalse en Brusselse 
grootindustrie en door de drie traditio
nele regeringspartijen. 

6. Onbegrijpelijk, om geen erger woord te 
gebruiken, is de houding van de socia
listische en christelijke sindikaten, die 
onder druk van grootindustrie en van de 
kleurpartijen, geen belangstelling willen 
tonen voor het vraagstuk nummer één 
van onze Vlaamse arbeiders : de indus
trialisatie van Vlaanderen. 

7. Alleen nieuwe Vlaamse mensen, die los 
staan van het traditioneel unitair Bel
gisch kompleks, kunnen voorzien in de 
dringende noodzakelijkheid van de in
dustrialisatie van het noodgebied Vlaan
deren. Industrialisatie zal er slechts ko
men door zelfbestuur. 

ALS ONMIDDELLIJKE EISEN 
STELLEN WU VOOROP : 
— Opvoering van de levensstandaard der 

gezinnen door aanpassing van de kin
derbijslagen aan de werkelijke kusten 
van het levensonderhoud. Opnieuw in
voeren van de vergoeding van de Moe
der aan de Haard op grondslag van de 
uitkeringen verricht tijdens het jaar 
1954. 

— Finantiéle gezondmaking van de ver
zekering zlekte-invaliditelt. Daartoe is 

r; ic.3l de scheiding van de sektor werk
onbekwaamheid van de sektor genees
kundige zorgen, of al thans een doelma
tige en onafhankelijke kontrole op de 
werkonbekwaamheid; onafhankelijke 
kontrole eveneens op de verleende pres
taties en op het beheer der mutualitei
ten; opruimen van de schandelijke mis
bruiken in de poliklinieken; het opspo
ren en uitroeien van alle verdere mis
bruiken. 

— Verbod voor de sindikaten van hun be
schikbare fondsen en geld voor andere 
doeleinden te gebruiken dan voor het 
nakomen van hun sociale ve-^lichtin-
gen. 

— Geen kompensatie voor verlieslatende 
Waalse koolmijnen, zodat de renderende 
mijnen rechtstreeks hun produktie- en 
verkoopprijs gevoelig kunnen verlagen 
ten gunste van de verbruiker. Onmid
dellijke ontginning van de Kempische 
voo.radzn met oprichting ter plaatse 
van nevenbedrijven. 

— Diskriminatorische maatregelen ter be-
gunstigmg van nieuwe industrieën in 
Vlaanderen ter geleidelijke vermindering 
van werkloosheid en mobiliteit. 

— Daarmee gelijklopend geleidelijk in
schakelen van oudere arbsiders en be
dienden in het produktiepioces. 

— Gelijkstelling van de lonen in Vlaan
deren en Wallonië. 

— Tweetaligheidstoeslag voor de bedien
den, ambtenaren en agenten van open-
Dare besturen. 

— Vaststelling van de aanvangswedde der 
bedienden van Ie kategorie op 4.000 liv., 
beantwoordend aan het minimumloon 
van 20 fr. per uur voor de ongeschoolde 
arbeiders. 

— Intrekking van het Koninklijk Besluit 
van 1-7-55 op de officiële uitbetalings
kantoren voor werklozensteun. 

— Behoud van het stelsel van individuele 
rentevorming voor de bedienden. Afzien 
van de verhoging van bijdrage en van 
de bezoldigingsgrens. 

— Uitkeren van het bediendenpensioen 
van 45.000 fr. in plaats van 41.000 fr. 
door aanwenden van het reservekapitaal 
en van de staatstoelagen voorzien door 
het wetsontwerp Troclet. 

— Grotere belangstelling voor de gehandi-
kapten : de doofstommen, blinden, gees-
teszwakken en gebrekkigen. 

^fcx 

MIDDENSTANDSVRAAGSTUKKEN 
1. Door de politiek van fiskale willekeur 

en van benadeling van de middenstand 
verlaten jaarlijks enkele tienduizenden 
zelfstandigen deze sektor. 

2. De middenstand is een noodzakelijke 
groep, waarbij door de konkurrentie de 
verbruiker hier in tegenstelling met de 
landen achter het IJzeren Gordijn voor
delig bediend wordt. Tevens is de mid
denstand een waarborg tegen de pri j-
zendiktatuur van gebeurlijke grote trusts, 
die de goederenverdelingssektor zouden 
beheersen. 

3. Het zwaartepunt bij de belastingen zou 
dienen herlegd te worden van de direkte 
op de indirekte. 

ALS ONMIDDELLIJKE EISEN 
STELLEN WE VOOROP : 
— Wederinvoering van een grendelwet op 

de grootwaienhuizen tot op het ogenblik 
dat de middenstanders zich in gelijke 
konkurrentiemogelijkheden zullen be
vinden. 

— Afschaffing van de ekonomaten in alle 
openbare besturen, fabrieken en private-
instellingen. 

— Invoering van een degelijke vestigings
wet. 

— Bescherming van Vlaamse nijverheden 
en in het bijzonder van de tekstielnij-
verheid in al haar takken, de diamant
industrie, de borstel- en schoennijver-
beid en de chicoreündustrie. 

— Volledige sociale gelijkberechtiging in
zake ziekte- en invaliditeitsverzekering. 

— Gel j.ce mogelijkheden van de midden-
s anders met andere maatschappelijke 
groepen in zake woningbouw. 

— Ter beschikking stellen van een sociaal 
krediet ten bate van de middenstands-
bedrijven. 

— Verlaging van de bijdragen voor de 
Rijksdienst voor Maatschappenjke Ze

kerheid voor de loonintensieve bedrijven, 
waarvoor de huidige lasten ondraagbaar 
zijn. 

— Herziening van de wetgeving op het 
handelsregister om zwartwerk en on
eerlijke medediging te kunnen onder
drukken. 
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KONGRESBESLUITEN 
- Herziening van de artikelen 28 en 55 

der samengeschakelde wetten op de in
komstenbelastingen, derwijze dat ver
schillende vergelijkingspunten en maat
staven noodzakelijk zijn, en dat deze door 
de bevoegde instanties die de rechtsze
kerheid moeten waarborgen, aan een 
kritisch onderzoek kunnen onderworpen 
worden. 

- Afschaffing van het stelsel der navor
deringen van rechten en verlaging van 
de progressieschaal der bedrij f sbelastin-
gen. 

- Volledige liskale gelijkheid tussen zelf
standigen en niet-zelfstandigen. 

- Volledige gelijkheid van de kinderver
goedingen met ambtenaren en arbeiders. 

- Een degelijke pensioenwet, die geen bij
komende belasting is. 

- Inkrimping van de staatsuitgaven, die 
een derde van het nationaal inkomen be
dragen en nog een stijgende strekking 
vertonen. 

LANDBOUWVRAAGSTUKKEH 
1. Onze landbouwersgezinnen vormen de 

levende reserve voor de vernieuwing van 
de kaders van andere maatschappelijke 
groepen door hun groot aantal kinde
ren. Zij zijn de ruggegraat van ons 
Volk. 

2. Onze landbouw lijdt onder de traditio
nele Belgische politiek van oriëntering 
op de Waalse zware industrie. Het geïn
vesteerd kapitaal in de landbouw over
treft nochtans dat van de industrie. 

3. De redding van onze landbouw kan er 
slechts komen door een geleide ekono-
mische politiek. 

4. Het in andere landen gehuldigde stelsel 
van minimumprijzen dient ook bij ons in
gevoerd. 

ALS ONMIDDELLIJKE EISEN 
STELLEN WIJ VOOROP : 

— Een voorzichtige invoerpolitiek en be
vordering van de uitvoer van landbouw-
produkten. 

— Een gezonde politiek van stokkering en 
marktregeling. 

— Steun voor bijzondere en intensieve 
teelten, die veel handenarbeid op een 
kleine oppervlakte renderend maken. 
Waar mogelijk deze teelten in het leven 
roepen omdat het dé oplossing biedt voor 
onze kleine landbouwbedrijven. 

— Voorkeur voor de huurder bij verkoop 
van landbouwgronden. 

— Bescherming van de landbouwers tegen 
de spekulanten in landbouwgronden. 

— Vermindering of afschaffing van de be
lasting wanneer het bedrijf van de ou
ders op de kinderen overgaat. 

— Verschaffing van goedkoop krediet bij 
vestiging en verbetering van bedrijven. 

— Verbetering van waterzieke gronden. 
— Meer steun van overheidswege bij de 

3trijd tegen besmettelijke veeziekten. 
— Beterkoop ter beschikking stellen van 

landbouwtechnische uitrusting, o.m. door 
het laten vallen van een deel der in-
voerbelasting. 

— Verphcht inmengen van varkensvet in 
margarine. 

— Beterkoop ter beschikking stellen van 
kunstmeststoffen en inzonderheid ge
voelige prijsvermindering van de stik
stof 

— Uitbreiding en aanpassing van het land-
bouwvakonderwijs. 

— Uitbreiding van de voorlichtingsdiens
ten van het Ministerie voor landbouw. 

— Versterking van de landbouwvertegen-
woordiging in het buitenland met het 
oog op het marktonderzoek. 

— Gelijkheid van kindervergoeding met 
ambtenaar en arbeider. 

— Een degelijke pensioenwet, die geen bij
komende belasting is. 

JONGERENVRAAGSTUKKEN 
1- Het is van de allergrootste betekenis dat 

bij de Maamse jongeren uit alle kracht 
het idealisme en de Vlaams-nationale 
politieke belangsteUing temg opgewekt 
worden. 

2. Op welk terrein ook werkzaam, met wel
ke idealen ook bezield, de Vlaams-natio
nale jongeren moeten in één front van 
Vlaams-nationale solidariteit met de 
Vlaams-nationale partij verbonden zijn. 

3. De oprichting wordt aanbevolen in de 
schoot van de Volksunie van plaatselijke 
jongerenkernen, onder één centraal ge
zag, waarvan het de taak is een besten
dig kontakt te onderhouden met die jon
geren, welke niet in het onmiddellijk 
partijverband op ander terrein Vlaams
nationaal werk verrichten. 

4. Waar de jongsten in de jeugdbeweging 
staan en het logisch is dat de jeugdbe
weging onafhankelijk en buiten elk par
tijverband staat, is het een vanzelfspre
kend belang dat een eendrachtige en 
sterke nationalistische Dietse jeugdbe
weging onze jeugd de volkse waarden en 
menselijke idealen bijbrengt. Het is de 
plicht van de Vlaams-nationale ouders 
hun kinderen naar een gezonde en ster
ke nationalistische jeugdbeweging te 
sturen. 

5. De Vlaamse Militanten Orde heeft niet 
slechts een belang voor de partij , doch 
een algemeen Vlaams-nationaal belang. 
De Vlaamse Militanten Orde moet groei
en en uitbreiding nemen. Een dringend 
beroep wordt op de jongeren gedaan om 
liaar rangen te vervoegen en in plaatsen 
waar zij nog niet bestaat, V.M.O.-kernen 
op te richten. 

6. Binnen en buiten de partij moet het 
werk der jongeren het nationalisme ten 
goede komen en ons volk dienen. De 
jongeren moeten bij uitstek de dragers 
van het idealisme zijn, ook van het poli
tiek idealisme. Zij zijn de waarborg van 
de onkreukbaarheid en de onbaatzuch
tigheid van de beweging. Vlaanderen 
dienen — niet zich ervan BEdienen —, 
moet de leuze zijn. Het komt vooral de 
jongeren toe deze leuze tot werkelijkheid 
te maken en de Vlaams-nationale ran
gen vrij te houden van arrivisten en 
tr oebelwa tervissers. 

7. Ten slotte, met het oog op de komende 
verkiezingen doen de jongeren een drin
gende oproep tot Vlaams-nationale een
dracht en eenheid in dienst van Vlaan 
deren. 

8. Het is de taak van de verschillende jon
gerengroepen de nationalistische opvoe
ding der jongeren te voltooien door het 
Nederlandse Volkswezen van Vlaanderen 
en een noodzakelijk gezonde Europese 
geest uit te dragen en aldus overtuigde 
strijders te vormen ook voor het prak
tisch politieke werk. 

<mmm *MMM*«MMMMMMMMM»«««0 

AMNESTIEBETOGING 

ANTWERPEN 1 4 J u l i 

T E R R E U R I N KONGO 
ZIJ EISEN DE GRONDIGE 
TWEETALIGHEID 

De gepleegde artikelen in dag- en week
bladen over de Vlaamse strijd en het taal
gebruik in Kongo zijn de laatste weken 
noch te telfen noch te lezen. Wie had ge
dacht zo'n vuurwerk te zien ontbranden 
nadat rechter Grootaert, straks twee jaar 
geleden, het vuur aan de lont stak. Een jaar 
nadien, bijna dag op dag en lang vcoi- hij 
zijn post opnieuw bezetten mocht, werd hij 
benoemd tot officier in de Kroonorde. Zij 
die nog twijfelen aan de echtheid van deze 
benoeming verwijzen we naar het « Offi
cieel bulletijn van Belgisch Kongo, 19ste 
jaargang \ r 17 van 1 september 1956, bl. 
1494 ». 

Dit « officieel bulletin » is geen moppen-
blad. Aangezien op het ogenblik van deze 
bevordering er nog sprake was, rechter 
Grootaert uit zijn ambt te ontzetten, moet 
die bevordering tussen de administratieve 
paperassen zijn geschoven die 'n minister 
met gesloten ogen tekent ! Dit tenminste 
was een prima grap ! 

Rechter Grootaert is intussen op de ach
tergrond geraakt, maar het vuur waaraan 
hij de lont stak (misschien ware het beter 
prokureur-generaal Merkaert daarvoor ver
antwoordelijk te stellen) laait alle dagen 
hoger op en wat het taalgebruik betreft, 
volgt de ene omzendbrief op de andere. 
Zelfs de « eeuwig de trein missende C.V.P. 
heeft nu ook een voorontwerp het licht la
ten zien ! i. Dit alles vijftig jaar nadat de 
« Koloniale Keure » in 1908 de gelijkheid 
der beide nationale talen had vooiop gezet : 

Dit was in 1908 absoluut niet gevaarlijk! 
Welke idioot zou het in zijn kop hebben 
gestoken in 1903 ia Kongo Nederlands te 
spreken cf van gelijk welke instantie te 
durven eisen dat zijn zaken in 't Neder
lands zouden worden behandeld ? In het 
Vlaamse moederland was, op het lager on
derwijs na, alle onderwijs eentalig Frans. 
Hunne Excellenties de bisschoppen hadden 
vier jaar vroeger het Nederlands ongeschikt 
verklaaid; zeker voor hoger onderwijs ! Op 
de kolleges werd door de studenten voor ie
der woord Nederlands boete betaald ! Met 
de behaalde diplomas kwam men in ge
recht, leger en administratie waar het al 
Frans was dat de klok sloeg. In Kongo was 
het natuurlijk n i : t anders, zoveel t3 meer 
dat er daar van een homogeen Vlaamse of 
Waalse bevolking jeen sprake was en de 
Vlamingen met hun gewesttalen tegenover 
het algemeen en vastg:lsgd Frans geen 
schijn van kans hadden I ^n Kongo dus, 
dezelfde toestanden als in V.adnderen. De 
teoretische gelijkheid der talen kwam dus 
praktisch overeen met een 100 i;.3. Franse 
ééntaligheid. 

HERRENVOLK EN SLAVEN 

üit deze vijftigjarige traditie .stamt he 
den nog het onaanvaardbare feit dat in 
1957 de meerderheid der hoogste Belgische 
ambtenaren voor een werkelijk tweetalige 
bevolking gesn woord Nederlands kent noch 
kennen moei) ! Rechters kunnen in ge
rechtszaken niet alle verschijnenden onder
vragen en staatsgeneesheren hun zieken 
niet behoorlijk onderzoeken en dus behan
delen. In Stanleystad is op dit ogenblik 
geen enkel nederlanskennend staatsgenees-
heer ter beschikking der bevolking ! We 
schrijven 1957 ! ! 

TROCLET : EN DIT HIER IS DE AFDELING IN KASSEERDERS. 
TROCLET heeft besloten een school op te richten met wel bepaalde specialisatie voor orfeidin» van het 
personeel voor de sociale zekerheid. 

Maar, in '2ü werd het middelbaar onder
wijs met stukken en brokken verneder
landst. Half en Nolf volgde in Gent om
streeks '26 en Leuven kwam schoorvoetend 
achterna, zodat reeds in '30 de eerste di
ploma's aan in "t nederlands gestudeerden 
wsvden uitgereikt ! Van die gediplomeer
den gingen zelfs honkvaste Vlamingen naar 
de overzeese gebieden ! Toen is het spel 
stilaan begonnen ! 

Naïve Vlamingen geloofden aan de « Ko
loniale Keure » en aan de sedert 1830 be-
driegeüjke leuze « Iedere Belg gelijk voor 
de wet en beide talen op gelijke voet ». 

Vlaamse ingenieurs zonden franstalige 
briefwisseling naar Leo terug en het an t 
woord was een verplaatsing naar de 
« brousse ». Hun signalement werd « zeer 
slecht » : extremist, revolutionair en op
standig tegen het wettelijk gezag! Drie 
jaren werden ze gepest en op het einde van 
hun eerste termijn dienden ze ontslag in. 
Ze waren murw ! Met dokters en rechters 
die dachten wat luider te mogen spreken 
dan gewone vlaamse post- en treinbedien-
den, werd hetzelfde spelletje gespeeld en ze 
waren even vlug geleerd ! 

De koloniale openbare besturen gaven de 
toon aan, de kapitalistische ondernemingen 
gingen met hen hand in hand en de hogere 
missiegeestelijkheid keek de eerste twee 
naar de ogen, ook terwille van de centen : 
De verongelijkte Vlamingen reageerden hun 
wrok in Vlaamse vriendenkringen af en in 
1940 kwam de oorlog ! 

Daar er geen Duitsers in Kongo lagen, 
kon niet worden gekolaboreerd en was het 
in 1944 niet mogelijk de Vlamingen voor 
mcivieken uit te schelden. Dit kwam maar 
later, toen men vernam dat dit scheldwoord 
m België voor alle soort Vlaamse strijders 
algemeen gangbaar was geworden ! 

De ontwikkeling van Kongo nam na '45 
een grote vlucht in de sektoren van handel, 
nijverheid, onderwijs en openbare instellin. 
gen. Meer en meer Vlamingen kwamen naar 
Kongo; meest allen hadden in het Neder
lands gestudeerd en ze kwamen in volledig 
Franse kringen terecht ! Velen pasten zich 
aan en bogen en kropen om den brode en 
de bevordering ! Men noemt deze lui te
genwoordig - de Vlaamse évolués > ! Steeds 
groter kernen hielden echter voet bij stek 
en eisten wat was recht! Zij namen de taai
gelijkheid, hen gewaarborgd door de « Ko
loniale Keure » ernstig op en riepen om 
gelijkheid. Velen dezer stemmen werden 
gesmoo-d. Toen stelde rechter Grootaert 
zijn moedige daad ! De antivlaamse mach
ten wierpen hem de lasso maar kwamen 
een paar centimeters te kort ! Het was juist 
te laat om nog iemand te hangen ! Zelfs de 
huidige regering, de meest antivlaamse se
dert 1945. moest hem vrijuit laten gaan ! 
Hij werd officier in de Kroonorde ! 

De daad van de enkeling ware misschien 
nog op niets uitgelopen, hadden niet se-
ae i t een paar jaar de Vlaamse kulturele 
en ekoncmische lichamen steeds ten gunste 
der Vlamingen in Kongo, herhaaldelijk hun 
-Stem laten horen ! De bewuste vlaamse ko
lonialen zijn het Davidsonds, het Vlaams 
ekonomisch verbond, V. T. B. en V. A. B, 
voor hun scherpe aktie dankbaar. 

En de vlaamse parlementsleden, de goed 
betaalde verdedigers van AL de belangen 
van de bevolking ? 

Ze reisden gratis naar Kongo, kwamen, 
keken, deden zaken, gingen terug en sliepen 
in ! Waarom zich bekommeren om mensen 
die geen stemrecht hebben ? 

HOE IS HET MOGELIJK 
Toch kwam er een taaidekreet ! Onder 

druk van een deel der openbare opinie 
moest minister Buisseret toch iets doen. 
Indien ze werkelijk worden toegepast los
sen ze wel iets op; daarom hebben ze al de 
anti-Vlaamse machten van Kongo in het 
harnas gejaagd. De nederlandsonkundigen 
die de meeste en de hoogste posten in h a n 
den hebben en het zeer .machtige koloniaal 
kapitaal, zijn niet bij de pakken blijven zit
ten; zeker niet na de omzendbrief van de 
H. Babillon, goeveineur van de provincie 
Lreopoldstad. 

In het kort, zegt dit schrijven dat alle 
briefwisseling met de ambtenaren moet ge
daan in de taal door deze ambtenaar ge
kozen bij zijn indiensttreding. 

Paragraaf 5 van deze omzendbrief herin
nert nog eens aan een schrijven van de 
goevemeur-generaal die voorschreef dat 
het eenvoudige feit een brief naar een 
agent te sturen in een andere taal dan deze 
van zijn dossier, of zelfs zulke brief ter on
dertekening voor te leggen, aanleiding zou 
geven tot het openen van een tuchtdossier i 
Het is de eerste maal dat in de kolonie met 
een sanktie wordt gedreigd, voor het niet 
toepassen van de voorschriften wat het ge
bruik der talen betreft ! 

(doorlezen blz. 6) 
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De Vlaamse leugiS werdi wakker 
Loontje komt om zijn boontje ! De 

C . r . P . slaakt alarmkreten ! De jonge
ren keren zich ontgoocheld en in de 
meeste gevallen boos van hen af. Ze ko
men thans niet meer één per één over 
naar de Volksunie, neen op plaatsen ko
men ganse groepen ineens over, stich
ters van C.]'.P. jongeren en arrondts-
sementssekretarissen inbegrepen ! 

Paniek grijpt onze vrienden van de C.V.P. 
aan en waar ze ons tot voor enige weken 
doodzwegen, wordt thans een schucliter te
genoffensief tegen ons gevoerd. 

Een wanhopig offensief wordt vooreerst 
gevoerd om de jongeren toch maar bij de 
C.V.P. te houden Ze mogen reeds voor am
nestie en ifederalisme ijveien en men tracht 
hen wijs te maken dat zij de partij zullen 
vernieuwen. Arrivisten, in het bizonder en
kele jonge advokaten, zien de hemel reeds 
opengaan ! De andere jongeren laten zich 
echter niet vangen en stellen terecht de 
vraag dat gezien zij voor amnestie en fede
ralisme mogen ijveren en veimits de ver-

TERREUR IN KONGO 
Deze maatregel belemmert in geen dele 

het werk noch de bevordering van een ne-
derlandsonkundige. Hij moet alleen scherp 
toezien dat de nodige vertalingen worden 
gemaakt en verstuurd 

Niettegenstaande dat, kregen de frans-
talige kranten in Kongo de stuipen op het 
lijf I « L'Avenir » vroeg of de autoriteiten 
van dit land wel wisten dat, als deze maat
regel werd toegepast, alle bevordering van 
frankofonen, ten vooidele der Vlamingen, 
plots zou worden afgesneden ! < En vroeg 
1'Avenir, wat moet er met de inboorUngen 
gebeuren ? Zullen ze ooit nog in de admi
nistratie kunnen doorbreken, wanneer zs 
Nederlands moeten leren ? » 

Het is kurieus hoe sommige antivlaamse 
autoriteiten sedert 'n paar maanden be
kommerd zijn om de « kongolese évolués » ! 
Dezelfde individuen die hen 'n jaar geleden 
nog met de zweep wensten op te voeden, 
trachien hen nu te vleien en uiterlijk te 
vriena te houden — om ze tegen de vla-
mingen en het nedei lands uit te spelen ! 

De eerste zet kwam uit de Kivuprovincie. 
In deze provincie; goed gekend wegens haar 
gunstig klimaat, vinden we vervallen adel, 
die niet meer in staat zich in België blanke 
boys aan te schaffen, nog de illusie van 
macht onderhoudt met zwart personeel ! 
Voeg hierbij een groep rijkgeworden han
delaars die enkele jaren geleden uit België 
voor de Russen op de loop zijn gegaan en L 
herkent onmiddellijk hetzelfde franskil
jonse zoodje ! Ze hebben de negers die over 
de taalkwestie en de taalstrijd geen objek-
tieve noties hebben, gemakkelijk opgeruid. 
Dat heeft de stemming in de provincieraad 
(adviesraad) bewezen ! 

De provincieraad van Kivu kreeg een mo
tie voorgelegd om aan de regering te vra
gen voor Kongo de franse ééntaligheid in 
de openbare diensten te behouden ! 

Voor wie er belang in stelt delen we de 
namen mee van de aanwezge blanke leden 
en de manier waarop ze hebben gestemd : 

Onthielden zich : De HH. Schmit — 
Willaert — 't Kint de Roodenbeke — Toilet. 

Stemden tegen deze motie : Niemand. 
Stemden voor de franse ééntaligheid : 

Dhr Servais, prokureur des Konings — 
Dhr .Tamsin, C. D. Boekavoe — Dhr Ca-
prasse, C. D. Goma — Dhr Hoffman. F.B.L. 
— Dhr Bachy, Symetain-Kalima — Dhr 
Bourge, M.G.L. Goma — Dhr Karkevitch, 
Symetain-Kalima - Dhr Fournier, C.N.K. 
Boekavoe — Dhr De Greef, boulanger Boe-
_ Dhr Remy, Brasserie Boekavoe — Dhr 
Schockaert, Utexkivu Boekavoe — Dhr Li-
bion Goma — Dhr Henry, avocat Boekavoe 
Dhr ' Maesschalk Kindu — Dhr Vander 
Wilt professeur Boekavoe - - Dhr Duwelz. 
Boekavoe — Dhr De Greef, boulager Boe
kavoe — Dhr Gallez, professeur Boekavoe 
— Dhr Mgr Pierard, Beni — R. P. Leterme, 
Barnabites Boekavoe — Dhr Cossée de Se-
meries, Butembu — Dhr Sharrf, avocat 
Boekavoe — Dhr Touwaide, C.N.K.I. Boe
kavoe — Dhr De Bève, Boekavoe — Dhr 
Costier, Kahele — Dhr Chandelon, Estaf 
Boekavoe — Dhr Van de Put, B.C.B. Boe
kavoe — Dhr Beyaert. avocat Boekavoe — 
Dhr Leonard, Transkat Kindu. 

De ja-stem van Prokureur-Generaal Ser
vais heeft het meest verbaasd en bij de 
katolieke vlamingen hebben de anti-vlaam-
se stem van Mgr Pierard, apostolisch vika-
ris van Beni en van E F. Leterme, overste 
van de Bernabiten van Boekavoe, de heftig
ste verontwaardiging verwekt. 

(vervolg in volgend nurrm.s:) 

nieuwing van de paitij op die wijze zal ge
beuren waarom de C.V.P. niet onmiddellijk 
amnestie en zelfbestuur in haar program 
schrijft ! Dat komt ervan met de jongeren 
eerst en vooral nuchter te willen opvoeden ! 

Buiten de arrivisten blijft er dus niet veel 
over bij de C.V.P.-jongeiren. Te Gent, de 
stad van Theo Lefevre, Gust De Schrijver 
en Gerard van den Daele zijn er zelfs geen 
C.V.P.-jongeren genoeg meer om een be
stuursvergadering te houden. Onze lezers 
moeten daarover niet verwonderd zijn. De 
jonge;en te Gent kennen deze C.V.P. pro
minenten al te goed. 

DE VLAAMSE VOORZITTER TEGEN ONS 
De Schuyffeleer heeft de alarmklok ge

luid bij de algemene samenkomst van de 
C.V.P.-Jongeren. Het verwijt van scheur-
makers en af brekers van de eenheid blijft 
niet meer te volstaan. De jongeren voelen 
zich daardoor niet meer voldaan. Thans 
zijn wij negativisten geworden. Wanneer de 
jongeren ons program onder ogen zullen 
krijgen zullen zij weten hoe waarheidUe-
vend De Schuyffeleer is. 

Opkomen voor volstrekte schoolge-
h;khcid is nc^ativ'.sm.'. De schoolstrijd 
opgeven is positief. 

Hei opruimen van de repressie en 
cpuratie vragen, in het voetspoor van 
onze Paus, i's negatief. Ze gevoerd heb
ben en ze helpen in stand houden is po-
<iitiei. 

Evenredis^e vertegenicoordiging vra-
oen in alle ministeries j^n parastatale 
'diensten is negatief; de Franssprekende 
minderheid er de meerderheid van de 
ambten geven is positief. 

De industrialisatie van Vlaanderen 
eisen is negatief; de iverkloosheid en de 
mobiliteit in stand houden is positief. 

Steun voor onze \'laanise boeren vra
gen is negatief; hem nog groter dompc-
laar maken is positief. 

De drukkende fiskalieit van de mid
denstanders -ivillen verlichten is negatief; 
hen steeds zwaardere lasten helpen op
leggen is positief. 

Onze nuchtere jongeren schijnen in
derdaad ons negativisme te verkiezen bo
ven het positief program van de C.V.P. 
en haar positieve verwezenlijkingen. 
En icij begrifpen die fongeren. 

DE BOEREN ROEREN ZICH 
IN WALLONIË 

Wat sukkelaars de Vlaamse boe
ren eigenlijk zijn blijkt thans weer 
uit het feit dat er thans eindelijk een 
grote boerenbetoging geweest is, 

li'eel wat belangrijker dan de socia
listische 7 mei-stoet te Brussel. De 
betoging vond echter plaats te 
Verviers. Ze was ingericht door de 
grote Waalse boerenvereniging, de 
U.P.A. Toch was Vlaanderen ver
tegenwoordigd door een twintigtal 
bussen vol boeren uit onze vijf gou
wen. Het was hei Boerenfront die 
deze deelneming ingericht had. 

De voorzitter, Louis van Kerck-
hoven voerde er overigens het 
uoord en wij zijn blij te kunnen 
schüjvcn dat hij de Vlaamse boe
ren eer aangedaan heeft, want hi] 
hield zijn rede in hei Nederlands. 
B avo, voorzitter! 

Dat boeren in het algemeen het 
meest trouw zipi aan eigen aard, 
werd te Verviers trouwens niet al
leen door Louis \'an Kerckhoven 
bewezen. Ook de vertegenwoordi
ger van de Llupense boeren, de heer 
liastin, sprak zijn eigen boereniaal, 
het Duits. 

De stoet, die vier kilometer lang 
was en waarvan de doortocht meer 
dan een uur duurde, werd trouwens 
op een kenschetsende wijze beslo
ten. De enige landbouworganisa

tie, die er niet vertegenwoordigd 
was, was natuurlijk de Boerenbond. 
Nu werd er in de laatste rij van de 
stoet een irroot spandoek gedragen 
met als tekst H De Boerenbond 
volgt ». Cxeestiger kon het moeilijk! 
En juister ook niet! 

DE NATIONALE SEKRETARIS 
IN HET OFFENSIEF 

Op de vergadering van de jonge Boeren, 
ingericht door de Belgische Boerenbond, is 
de tweede grote aanval tegen ons los geko
men Na De Schuyffeleer. voorzitter van de 
-< Vlaamse » vleugel van de C.V.P. heeft de 
sekretaris van de CV.P. Leo van Acker e ons 
de eer gegund van een tweede aanval. Hij 
tapt uit een ander vaatje. Dat van de rang
orde der waarden ! Terecht vraagt men am
nestie zegt de sekretaris van de C.V.P. 
Waarom verandert dan dat bij uitstek lo
gisch iongmens het program van zijn partij 
niet ? 

Het Katoliek belang gaat boven het 
\laams belang, zegt de natwnale sekre
taris. Wat is het Katoliek belang? De 
volledige schoolgelijkheid? Wij zijn de 
cnioe 'partij, die het eisen, de C.V.P. 
dmjl het niet ! 

Of is soms de C . l ' . P . het Katoliek 
belang ? Weet de nationale i?ekretaris 
dan niet dat al de jongste Pausen, de 
huid ge inbegrepen, zich kanten tegen 
hei opdringen van één partij, die zich tot 
de partij -van het geloof wil opwerpen, 
hoewel ze toch anderzijds ook de onge
lovige oproept? We zullen hem in een 
van de volgende nummers deze uitspra
ken van onze Pausen nog eens onder de 
neus wrijven. 

Er is inderdaad een rangorde der 
waarden. De \'olksunie eerbiedigt die. 
Of de C.]'.P. dat ook doet moet ze maar 
met haar eigen i>eweten uitmaken, hoe-
vel dat nog al rekbaar schijnt. 

Abonneer nu 
op De Volksunie 
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Weet de nationale sekretaris daarbij 
mei dat xcanneer een bepaalde waarde 
bizonder onderdrukt wordt, in dit geval 
de volkse, die -mj in ons schild voeren, 
dat die dan een bezondere verzorging 
nodig heeft volgens de onvervalste Ka
tolieke leer? Klaarblijkelijk niet ! Erg 
rijp IS hij dan ook nog niet! Nu hij is 
simbolisch voor-zijn ganse partij. 

Het is verheugend dat ook bij de jonge 
boeren de C.V.P. moet verdedigd worden te
gen de Volksunie. Waar de oude boeren nog 
min of meer gelaten zijn, zijn de jonge 
boeren de wanhoop nabij. Wij kunnen hen 
begrijpen. De C.V.P. niet. Voor die partij 
moeten onze boeren maar braafjes hun ei
gen ondergang onde. ogen zien. 

Begrijpelijk dat onze jonge boeren dal 
lot willen vermijden. Tal van hen strijden 
reeds in onze gelederen omdat zij weten 
dat dit de enige redding voor hen betekent. 

Mochten ook de anderen de juiste uitweg 
zien eer het onherroepelijk te laat vbor hen 
is. Jonge boeren, uw plaats is bij ons. Wij 
verwachten U ! 

Voor Vlaams kulturele groepering 
gevraagd : idealistisch propagandist, 
met goede kulturele'vorming (volle
dige humaniora) , perfekte kennis 
van Nederlands, Frans en Duits. — 
Max. 35 j . min. 25 j . — beschikkend 
over auto. Schrijven met curr. vitae 
onder letters : B.V.0. - beheer blad. 

Voor liefdadige werking gevraagd : 
idealistisch meisje, met goede kultu- « 
rele vorming, perfekte kennis van ( 
Nederlands en Frans. Max. 25 j . , min. i 
18 j . Schrijven met curr. vitae onder i 
letters : B.V.O. - beheer blad. i 

, ^ ^ ^ ^ ^ ^ -^^ 

EN NOG HET SOCIAAL VERWEER 
EN DE NIEUWE PARTIJ 

In het « Sociaal Verweer» verscheen 
een ingezonden stuk, dat wij hierbij af
drukken. 

Bijna wekelijks lees ik in Uw blad arti
kels van trouwe lezers die U vragen wan
neer het op verkiezingen aankomt voor 
welke partij zij moeten stem.men zo het U 
althans niet mogehjk is zelf op te komen. 
Uw antwoord is steeds : een kleine pa; tij 
kan onmogelijk slagen of we zullen kandi
daten aanduiden op de verschillende lijs
ten voor dewelke gij moet kiezen. Dat 
laatste kan goed zijn, maar denkt U niet 
dat ze bij de verkiezingen alles zullen be
loven om aan onze stem te komen ? Zij 
zuUen dat beloven gelijk bij de laatste ver
kiezingen en wat is het resultaat geweest ? 
Een grote n u l ! 

Die kandidaat meent het misschien dan 
nog goed, maar och arme, wanneer puntje 
bij paaltje komt zwijgen ze als vermoord 
omdat dan alleen de grote bonzen mogen 
spreken en die dragen ons niet in het hart . 
Zulke kandidaten dienen alleen om stem
men te ronselen en voor de rest denken ze 
alleen maar aan hun zak. 

Ik moet dus rechtuit bekennen dat ik 
niet volledig akkoord ben met uw ziens
wijze. Wel in zover dat ik begrijp dat go^-
de kandidatenlijsten voorgedragen in het 
ganse land, niet gemakkelijk is en veel 
moeite en geld kost om aanvankehjk mis
schien een zeer pover resultaat te halen. 

Denkt U dan echter dat een kleine partij 
niet meer groeien kan ? Het heeft toch 
vroeger gekund en in andere landen ont
staan er toch ook ? Wél is het juist dat ze 
enorm veel werk vraagt. 

Sinds enige tijd heeft een vriend mid
denstander me de Volksunie gestuurd, een 
blad van een nieuwe parti j , die ons mid
denstanders net als de boeren en bedien
den zeer genegen schijnt. Als ik dat blad 
volg, zie ik dat die mensen ontzettend hard 
werken, maar ook lees ik dat ze in elk 
nummer rake dingen schrijven, die onze 
middenstanders zouden moeten lezen. 

Het lijdt geen twijfel dat de drie grote 
partijen ofwel niets voor ons voelen ofwel 
ons bedrogen hebben. Denkt U niet dat de 
beste wijze om hen van onze kant uit een 
les te geven is voor die nieuwe partij stem
men ? Het is toch pas wanneer een grote 
partij stemmen verliest dat ze de oorzaak 
daai-van gaat opzoeken om niet meer in de
zelfde fout te vervallen. Zo de grote par 
tij dan vindt dat de middenstanders hen in 
de steek gelaten hebben, zal ze eens wat 
extra voor ons moeten doen. 

Is het ook niet zo bij ons, middenstan
ders, dat wij alles doen om onze klienten 
te behouden ? Heeft het zin ons bij be
paalde winkeldochters ie sturen en van de 
andere niet te willen kopen als de waar 
toch slecht i s? En is het niet hetzelfde 
als wij voor bepaalde kandidaten van die 
grote partij kiezen en voor de anderen niet, 
daar waar toch alle kandidaten moeten 
luisteren naar een paar bonzen ? 

Wat hebben we nog van de grote patrijen 
te verwachten ? Wat hebben ze niet alle
maal beloofd : vermindering van de be
lasting, geen uitbreiding van de grootwa
renhuizen, aanpassen van de landbouw
prijzen, gelijkstellen van middenstands-
nensioenen met dat van andere maa t -
schappehjke groepen, gelijke kinderver
goedingen, enz. En wat zien we ? Het te
genovergestelde ! 

Mij dunkt dat we beter zouden doen met 
onze stem uit te brengen op een jonge di-
namische parti j , die aan onze zijde staat, 
die misschien nog niet groot is, maar die 
de andere bedreigt. Zou viees niet het be
gin van de wijsheid zijn voor onze heren 
uitbuiters ? 

Dit is zo een idee van mij, maar als ik 
met andere middenstanders praat, dunkt 
me dat hun die redenering nog zo dwaas 
niet .schijnt. Wat denkt U ? 

Onze lezers zien hoe waardevol het is ons 
blad door te geven aan vrienden en ken
nissen De naam van de inzender is ons 
niet bekend. Hij tekent CL. Etterbeek. Hij 
weet echter de juiste argumenten te vin
den. Vooral de vergelijking met de ver
scheidene winkeljuffers is de nagel op de 
kop. Aan welke juffer men in een bepaal
de winkel koopt heeft geen belang. Ze ver
kopen immers allen toch dezelfde waar . 
.\l!e C V.P. ers, B.S.P.-ers en Liberalen heb
ben ir.imers te luisteren naar één baas, die 
bepaalt welke waar de kiezer-koper in dit 
geval de middenstander bediend kn]gt. 
Deze volksvertegenwoordigers en partijen 
zijn maar op een plaats gevoelig te tref
fen • stemmenverlies. Vandaar dat een 
oppositiepartij, die de middenstanders nog 
nooit bedrogen heeft - haar kans moet 
krijgen. Dat zal ieder gezond denkend 
mens met politiek inzicht beamen. Wij 
wensen ook het « Sociaal Verweer » dit in
zicht. Zo niet vechten ze tegen de bier
kaai ! En onze middenstander betaalt hei 
gelag. 

file:///laams
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DE SLAPENDE C.V.P. 
Langs alle k a n t e n p roberen de C.V.P.-

k r a n t e n h u n pa r t i j wakke r te s c h u d d e n . 
Het he lp t n ie t s ! Terwij l de Volksunie 
wroet h e t k a n nie t meer , l iggen die h e r e n 
te s lapen . De m a a n d voor de verkiez ingen 
zullen ze pas wakke r sch ie ten a ls h e t te 
l a a t is ! Denk t de C.V.P. zo de social is ten 
tegen te h o u d e n ? Het is h a a r e rger l i jke ' 
lu iheid die a a n de social is ten toege la ten 
heef t n a de oorlog een dozijn zetels bij te 
w innen , d a a r w a a r ze voor de oorjog, toen 
ze in V l a a n d e r e n m e t de n a t i o n a l i s t e n af 
te r ekenen had , n i e t vooru i tkwam. H u n 
k r a n t e n smeken de pa r t i j m e t i n g e n in te 
r i c h t e n ! Al bo ter a a n de galg ! Wie r i c h t 
er in V l a a n d e r e n m e t i n g e n in ? De Volks
un ie ! 

Zou h e t n i e t be t e r zi jn d a t m e n de Volks
unie w a t m e e r mogel i j Idieden zou bezor
gen in p l a a t s v a n ons tegen te werken . 
Hoe klein onze p a r t i j ook nog is, wij n e 
m e n in i t ia t ie f en wij groeien a a n . De C.V.P. 
Iaa t h a a r kiezers lopen. Zo wij er n ie t w a 
r e n zouden de l inksen er mee weglopen. 
T e r e c h t h e r i n n e r t « ' t Pa l l i e t e rke » er de 
social is ten a a n d a t zij op geen wins t van 
C.V.P.-ers m o e t r ekenen , n u de Volksunie 
er is. He t is w a t we reeds vroeger s c h r e 
ven. He t b e s t a a n van de Volksunie zal een 
we ldaad bl i jken voor de chr i s te l i jk -geo-
r i ë n t e e r d e n . S inds tienta«llen j a r e n zi jn 
twee d e r d e n v a n de k i n d e r e n a fkomst ig 
ui t Ka to l i eke gez innen . De C.V.P. zou dus 
l ang reeds twee de rden van de zetels m o e 
t en hebben . Door h a a r misdad ige lu iheid 
l a a t ze e c h t e r a l deze j o n g e kiezers n a a r 
de l inksen overlopen. Het word t hoog t i jd 
d a t wij d a a r een e ind a a n s tel len. En d a t 
zal gebeuren . Iet er op ! 

S DEURNE i 

t 

I 
^ . , 

M a a n d a g 20 mei te 20 uur , Alge
m e n e l edenve rgade r ing in h e t lokaa l 
Tubbackx , T u r n h o u t s e b a a n . 

Spreker : Bob Degol over : « L ich t -
| ; p u n t e n u i t ons kongres ». 
>J; Alle leden en s i m p a t i s a n t e n wor-
v;̂  den verzocht deze ve rgade r ing bij te 
* wonen. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 

v̂ Vanaf 19 u u r s te l t sp reker zich t e r 
>̂  beschikking van de leden en s i m p a t i - \ 
V* san ten voor h e t verschaf fen van in - i* 
^ l ich t ingen a l le r a a r d . i 

KENDERMONDE 
De C.V.P. verspreidde in het arrondissement 

Dendermondc een pamflet « De Stem van het Volk » 
waaruit we volgend kadertje lichten: 

l^ Wenst U ZELFBESTUUR .- S 

Ji Het wetsvoorstel Van ElsUmde (C.V.P.), f 
>̂  wordt door de regering geweigerd. Zij wal | 
^̂  een begin op kultureel gebied. 4 
Jj WIJ EISE.\ DE ZETELAANPASSING ! | 
I Deze regering weigert ze — Scheurlijsten, § 
^ z^'n stemmen voor de linksen, verloren stem- $ 
i "»«"• i 
*:; ALLEEN DE C.V.P. KAN EEN OPLOS- i 
I SING VINDEN VOOR DE VLAAMSE \ 
>J GRIEVEN. '$> 

De C.V.P. richt zich dus tot de voorstanders van 
zelfbestuur d. w. z. tot praktisch alle « geletterden .. 
die weten dat zelfbestuur betekent het Belgisch huis
houden beter inrichten doordat Walen en Vlamingen 
'eder hun eigen pot gaan koken terwijl ze onder één 
dak blijven wonen. Welnu de C.V.P. blijft zich 
kanten tegen zelfbestuur omdat Walen en fransspre-
kende Brusselaars er traditioneel baas zijn. Zij be
driegt dus doelbewust de voorstanders van zelfbe
stuur door hén te vragen voor de C.V..P. te kiezen. 

Het wetsvoorstel Van Elslande is een lege dop 
daar bet alleen op het gebied van de kuituur van 
toepassing wU 'zijn en op dit gebied dan nog alleen 
'nog raadgeven niet beslissen! De minister kan de 
raadgevingen in de wind slaan. We zouden onze aan
dacht dus moeten laten afleiden door de zoveelste 
kommissie, die toch niets uithaalt, zoals ongeveer 
^l'e kommissies in de Vlaamse Beweging opgericht 
door de kleurparUjen. Het wetsvoorstel Van Elslande 
'taat tot zelfbestuur gelijk 1 staat tot het oneindige. 
Het benadert dus de nulgrens. Wij eisen de zetelaan-
P^sstng ; schr^-ft de C.V.P. Dat uitroepingsteken 
erachter staat op zijn juiste plaats ! Zo de C.V.P. op 
nomogene regering de zetelaanpassing verwezenlijkt 
nad dan zou Vlaanderen thans geen acht zetels be
stolen zijn.. We zouden er reeds zes gehad hebben!! 
indermaal beliegen en bedriegen ze dus de gewone 
'mnozele Vlaamsgezinde. 

Scheurlijsten z.jn stemmen \>OOT de linksen is een 
'•olgend „ argument >• ! 

Voor wie hebben de kiezers dan gekozen in de 
-nykwestie ? Voor de C.V.P. En welk program 

neen de C.V.P. toen uitgeleerd ? Het hare of dat 
'^" de linksen } De C.V.P. verloor de konings-
^est,e toen ze regeerde ! Nu ze in de oppositie 
^ verliest ze het schoolvraagstuk ! Wat hebben 

"f *w zx, een partij ? Voor haar kiezen betekent 
•' net links program laten uitvoeren. Het heeft dan 

ook geen belang of de C.V.P. 150, 100 of 50 zetels 
heeft. Met hen kunnen de linksen doen wat ze 
willen ! 

Nu een andere vraag. Wie had voor de oorlog het 
initiatief ? Rechts of links ? Wij menjen idat ffi 
Vlaanderen de Vlaams-nationalisten het toneel be
heersten ! leder objektief mens zal dat toegeven. 
Er werd toen niet gesold met onze Vlaamse mensen 
en de ene verovering volgde de andere op ondanks 
het gesaboteerd van Brusselse, Waalse en franskil
jonse C.V.P.-ers. En hoe sterk waren de socialisten 
in Vlaanderen vergeleken bij nu ? Zij hadden vijf
tien zetels minder ! ! Wanneer zijn de socialisten 
dan sterker in Vlaanderen ? Wanneer ze alleen met 
de C.V.P. te doen heeft of wanneer er ook Vlaams 
nationalisten zijn ? Wij menen dat de zaak klaar is ! 

En dat H alleen de C.V.P. een oplossing kan 
vinden voor de Vlaamse grieven » dat bewijst ze 
sinds 125 foor, daar ze praktisch doorlopend alieen 
of in een koaliüe geregeerd heeft. Niet alleen heeft 
ze gedurende die 125 jaar geen oplossing gevonden, 
maar ze heeft onze Vlaamse volksmens : bediende, 
werkman, landbouwer of middenstander helpen in een 
minderwaardige positie houden ten overstaan van 
Walen en Brusselaars. Wil ze ons nog 125, 250, 375 
of 500 jaar laten wachten op « haar » oplossing ? 
En 'dat terwijl alle volkeren — de minst ontwikkelde 
Afrikaanse inbegrepen ! — het een na het ander 
zelfbestuur afdwingen ! Voor wat onnozelaars «n 
tiendubbele ezels wil ze ons dan houden. 

En om te eindigen nog een enkele vraag. Wij 
hebben de tekst van de C.V.P. van a tot z over-
!ieschreven. Zou zij het met de ome durven doen ? 
Elk van onze lezers kent daarop het antwoord ! Hoe
veel C.V.P.-ers zouden er overblijven zo al hun 
lezers geregeld ons blad zouden kunnen lezen ? Veel 
zou het niet zijn ! 

Ons volk is waarheidlievend. Het moet alleen maar 
alle klokken horen luiden om goed te kiezen. Laten 
onze lezers dus zo veel mogelijk missionaris spelen. 
De zege komt dan naar ons. Vlaanderen zou er wel 
bij varen. De C.V.P. is immers een kakelende hen, 
maar die nooit een ei legt ! 

DENDERMONDE 
Zoals een Roeland ten strijde opriep, schalde ook 

de Volksunie geluidswagen doorheen de dorpen en 
gemeenten Dendermonde-waarts. Simpatisanten en 
Volksuniegetrouwen begroeten ons in ieder dorp. 
Overal ontwaarden we onze plakbrieven en onze 
eisen. Een strijden volk effent de baan voor de 
naderende opmars. Dendermonde zelf werd door een 
dertig man sterke kolporiagegroep overrompeld. Een 
af\'aardiging van Brussel met Bob Maes aan het 
hoofd, evenals Dr Van Boxelaere met een plaatse
lijke versterking, waren aanwezig. Oud-nationalisten 
Toetden zich in hun jeugdjaren terug geplaatst. Een 
jonge durvende partij, neemt haar vroegere plaats 
in de strijdarena weer in. Wat niemand voordien 
vermoeden dierf werd ook in Dendermonde eens te
meer bewaarheid. Honderden Volksunies aan de 
man gebracht. Honderden gesprekken met leergie
rige inwoners. Een overwinning op gans de lijn. De 
weg is afgebakend. Ruimt bane, profiteurs en ver-
knechtcrs van ons Volk. Het uur van het ontwaken 
slaat. De Volksunie treedt aan en vecht ons oude 
V laanderland weer vrij. 

Hou zee ! 
Die van Gent. 

West Vlaanderen 
Autobusre i s n a a r ' t K o n g r e s 

Prachtig geslaagd! Spijts de achterbakse tegenwer
king van de C.V.P. zogezegde Vlamingen liep de bus 
uit Diksmuide proppensvol l l 

BRUGGE 
De arrondisementele vergadering van 4 mei goed 

verlopen. Onze Voorzitter, Meester van der Eist op 
't laatste ogenblik belet, werd vervangen door volks
vertegenwoordiger Wagemans. 

Wc houden er aan Meester Wagemans van harte te 
bedanken. Pas rond 13 uur verwittigd om in de bres 
te springen ter vervanging van de Voorzitter van de 
Volksunie, was hij een der eersten aanwezig op de 
vergadering belegd om 16 uur. . 

De spreekbeurt van Meester Wagemans was voor
zeker een van zijn besten, zijn degeUjk gedokumen-
teerd, zijn meeslepend e nopbeurend betoog oogstte 
een welverdiend applaus 

De letterkundige, dhr R. Matthys eveneens belet 
liet zich verontschuldigen. 

Er werd besloten over te gaan tot het vernieuwen 
van het arrondissementeel bestuur. Werk voor de 
volgende vergadering. 

BLANKENBERGE 
De eerste kontaktvergadering, eveneens op 4 mei, 

verUep uitstekend. Na een korte inleiding van de 
gouw-voorzitter werd het woord aan volksvertegen
woordiger Wagemans verleend. Prachtige spreek
beurt ! En dan ook een welverdiend sukses. 

Het slotwoord werd door dhr Bouckaert uitgespro
ken. Hier, bij de middenstanders van de Kust, was 
de gekende middenstander in zijn element. De droge 
taal der cijfers wist hij te verlevendigen door plezie
rige kwinkslagen en anekdoten. Zijn bijval was bui
tengewoon. 

Tientallen a Lessen uit het verleden " werden aan 
de man gebracht. 

De volgende keer ivordt het een voltallige verga
dering, gegroeid uit dc:c eerste kontaktname te 
Blankenberge. 

AFFICHENSLAG 
Flink werk geleverd Coor onez plakkers te Alve-

ringen — S'-Rickiers — Hoogstade — Nieuwkapelle 
— Oudekapdlc — Oostkerke — Pervijse, enz... 

Gans de streek leert de VOLKSUNIE kennen. 
Goed gewerkt, jongens en... IMMER VOORUIT I 

GROET UIT WEST-VLAANDEREN 
Ik breng U dus de groet uit Wcst-Vlaanderen. 
L>e groet uit onze westhoek, waar welt de deining 

der getijden, waar loeit de onstuimige zee. 
Uit de westhoek met zijn uitgestrekte weiden, met 

zijn geweldig vruchtbare akkers, met zijn brede pol
derhorizonten die reiken tot aan de duinen: u groen 
van die biezen, wit van 't zand » 

Dat is het land : een eenvoudige maar geweldige 
natuur! 

Het volk uit de westhoek, ijverzuchtig zou men 
zeggen op de natuur van zijn bodem, is ook een
voudig maar in de grond geweldig van natuur. Een 
volk dat in zijn innerlijke onbewustheid de herinne
ring draagt aan vele bloedige vrijheidskampen, een 
volk dat steeds heeft weten te vechten voor zijn 
Vlaams zijn en dan ook de bakermat van het Vlaams-
Nationalisme werd. 

Nochtans is er in de westhoek en in gans Vlaan
deren ten andere, slechts een kleine minderheid die 
zich kordaat als Vlaams-Nationalist durft uit te 
spreken. WAAROM - Omdat de vlaming te veel in 
zijn verwachtingen bedrogen werd en vooral omdat 
een heidense repressie en epuratie de Vlaams-Natio-
nfile gedachte voor immer heeft willen nekken . 

Het ziet er zelfs uit dat alles wat in een lange, 
onvermoeibare strijd tot stand gebracht werd zou ver
loren gaan.'Dat het zou ten ondergaan in een hope
loze verdeeldheid r-n zogezegde bewegingen en uit 
de grond gestampte kleine partijtjes. Het ziet er uit 
dat een Rodenbach, een Verschaeve, een Domvan-
Assche een Odiel Spruyse, een Karel vander Espt en 
een Leuridan en zoveel andere edele figuren, te ver
geefs zouden gewroet hebben voor ons volk op te 
tillen naar zijn ware vaderland: VLAANDEREN! 

Neen, dat mag niet, dat ZAL NIET! 
Het volk onbewust van zijn macht moet opnieuw 

zijn NATIONALE volksstem durven uitgalmen, er 
van bewust gemaakt worden dat Vlaanderen er niet 
is om de Staal te bestendigen maar dat integendeel, 
het de Staat is die aan Vlaanderen levenszeker
heid moet geven. Jong en oud, vooral de jongeren er 
van bewust maken dat we in eendracht sterk zijn als 
we maar WILLE.W Er op hameren en blijven ha

meren dat we ONGELIJK hebben met verdeeld
heid te zaaien. Dat we ONGELIJK hebben met de 
strijd te mijden, met niet te dun'c i GEWELDIG zijn. 
De heer van alle kracht mint loaanig het geweld 
dat Hij ons heeft geleerd : 

« De Hemel lijdt geweld >i 
« IViö ge Amnestie? Pakt amnestie! 1! 
« Wilt ge Elias uit de gevangenis ? Haalt er hem 

uit! )) 

» Haalt er hem uit met aan de Volksunie 83.000 \ 
" stemmen MEER te geven, de stemmen die Borms 
'< uit de gevangenis haalden, en ge bekomt amnestie! 

Das, in en met de Volksunie, al onze krachten 
GEWELDIG inzetten voor het BAAS worden in 

EIGEN HUIS. voor ZELFBESTUUR!! 
Als we maar geweldig WILLEN en de fiere re

bellie die in ons gemoed schuilt durven laten op
borrelen, dan is Vlaanderen ger'ed en zullen we 
zingen: 

liWij willen wat was recht en wormen wat wij 
wilden » 

Dan zal 't klinken naar de profetie van Verschaeve 
in zijn Paasboodschap: « VLAANDEREN VERREES! 
ALLELUIA! »... Alteluia van al zijn stormklokken, 
uit al zijn torens,... uit al zijn harten van jong en 
oud, uit alle huizen, vreugde en heil, macht en 
glorie!}!... 

LEVE de VOLKSUNIE, met geweld vooruit! 
OMVER en EROVER!!! 

LODEWIJK DE RAETSTICHTING 
Vanwege de heer M. Van Haegendoren 

ontvingen wij volgend, schrijven in verband 
met het artikel over de Vlaams-Waalse ont
moeting ingericht door de Lodewijk De 
Raetstichting en de Fondation Charles 
Plisnier verschenen in het vorig nummer 
van ons blad. 

Ik lees in de « Volksunie » een artikel over de 
Waals-Vlaamse ontmoeting. Men merkt op dat van
wege de Stichting geen beroep gedaan werd op fe
deralisten of nationalisten. 

Mijn nationalistische vrienden weten hoe hij vo
rige gelegenheden herhaaldelijk aangedrongen werd 
hij vooraanstaanden uit de nationalistische richting : 
zij kwamen niet op. De verdeeldheid onder de radi
cale Vlamingen maakf het voor een instelling als de 
Stichting zeer moeilijk een algemeen aanvaarde fi
guur als woordvoerder te vragen. Wij hopen in de 
toekomst met meer succes nationalistische sprekers 
bereid te vinden. 

Wat de kultuurraden betreft. Persoonlijk heb ik 
op de ontmoeting betoogd dat de instelling van kul-

DE ROOF VAN VLAAMSE ZETELS 
V l a a n d e r e n heef t gemidde ld 43.344 s t e m 

m e n nodig voy.' een p a r l e m e n t s z e t e l t e r 
wijl Wal lonië die k r i jg t m e t 39.819. Die 
o n r e c h t v a a r d i g h e i d d a t V l a a n d e r e n m e e r 
s t e m m e n nodig heef t is n i e t n ieuw. Di t 
was ook zo o n d e r de C.V.P.-regering e n n u 
nog wil len de Waa l se C.V.P.-ers n i e t d a t 
V l a a n d e r e n 8 zetels b i jkr i jg t . 

De t o e s t a n d was op 31 d e c e m b e r 1955 a l s 
volgt (ci jfers s t a a t s b l a d 18 m e i 1956) : 

•a 

i I 
o Antwerpen 1.362.908 32 42.591 

W. V l a a n d e r e n 1.032.169 24 43.007 
O. V l a a n d e r e n 1.249.435 30 41.648 
L imburg 528.132 11 48.012 

4 VL provinc ies 4.172.635 97 43.017 

Arr. Leuven 335.207 7 47.887 

VL l and 4.507.842 104 43.344 

Henegouwen 1.261.125 32 39.410 

Luik 994.185 24 41.424 
Luksembourg 216.394 6 36.065 
N a m e n 364.125 9 40.458 
4 Waalse provinc . ... 2.835.829 71 39.941 
Arr. Nijvel 190.413 5 38.082 

Waals l a n d 3.026.242 76 39.819 
L u k s e m b u r g heef t d u s m a a r 36.065 s t e m 

m e n nodig voor een zetel , h e t a r rond i s se 
m e n t Leuven d a a r e n t e g e n 47.887 e n L i m 
burg zelfs 48.012 ! 

tuurraden, die meer zouden zijn dan louter schijn, 
politiek onmogelijk is indien in Wallonië de kato
lieke minderheid en in Vlaanderen de vrijzinnige 
minderheid zich zou verdrukt voelen. Om de zaak er
door te trekken zou er moeten een formule gevonden 
worden waarbij zulks NIET het geval is. 

Naar mijn mening is de splitsing van het Ministe
rie van Openbaar Onderwijs een aangelegenheid die 
dadelijk kan en moet doorgevoerd worden en waar
van wij alleen voordeel kannen verwachten. 

Met de kultuurraden moeten wij voorzichtig zijn 
want het gevaar is niet denkbeeldig dat men ze zo
danig zou samenstellen dat dé zgz. « Vlaamse » raad, 
inderdaad de Vlaamse kulturele belangen eerder zou 
in slaap wiegen en de fakto een sabotage betekenen. 

Kultuurraden met een werkelijke bevoegdheid zijn 
maar interessant indien wij de zekerheid hebben dat 
zij uit Vlaams bewuste en bevoegde mensen samen^' 
gesteld worden. In het andere geval zou er weer 
een schijnverwezenlijking te meer zijn ! Denken wij 
bv. aan de huidige Vlaamse kultuurraad, een merk
waardige (!) realisatie van de heer P. Harmei, de 
iwyrzitter van deze Vlaamse kultuurraad is een Frans-
sprekende. 

De lezer van a De Volksunie •> gelieve na te gaan 
in hoeverre het artikel van 20 april juist een weer
gave was van bedoelde tussenkomsten en of het dan 
wel zo wijs was van de nationalistische vrienden af
wezig te blijven op de Waals-Vlaamse ontmoeting. 

Wij nemen er akte van dat de heer Van 
Haegendoren in feite toegeeft geen beroep 
gedaan te hebben op Vlaamse federalisten 
of Vlaams-nationalisten. Zijn uitleg is wei
nig steekhoudend. Het is niet omdat al 
eens een nationalistisch spreker om een of 
andere reden of gewoonweg omdat hij geen 
tijd had niet aanvaard heeft op te treden 
op een van de studiedagen ingericht door 
de Lodewijk De Raetstichting dat men nu 
een geldige reden zou hebben om de Vlaam
se federalisten en Vlaams-nationalisten uit 
te sluiten. Het lijdt o.i. geen de minste 
twijfel dat de Lodewijk De Raetstichting 
ook al wel eens vruchteloos beroep zal ge
daan hebben op linkse sprekers of C.VP-
ers. 

De myte van de verdeeldheid onder de 
radikale Vlamingen wordt er ook weer bij-
gesleurd. Waarom zóu alleen een algemeen 
aanvaarde figuur als woordvoerder mogen 
gevraagd worden ? Zijn de overige snrekers 
dan allemaal « algemeen aanvaarde figu
ren » in hun partij en is er in deze partijen 
misschien geen verdeeldheid o.m. juist wat 
Vlaamse problemen betreft ? 

Van het Vlaams Komitee voor Federalis
me maken trouwens niet alleen Vlaams
nationalisten deel uit, maar zelfs een moe
dig socialist als Prof. Blockmans. 

Wij blijven dus bij de vaststelling van 
het weren van Vlaams-nationalisten en 
Vlaamse federalisten, naast een grote be
zorgdheid voor de vrijzinnige minderheid 
in Vlaanderen, en vragen ons alleen maar 
af waarom de nationalistische minderheid 
niet diezelfde bezorgdheid geniet. 

Voor het overige gaan wij volledig ak
koord met wat de heer Van Haegerdoren 
schrijft ; dat hebben wij zelf sedert lang 
geschreven. De Lodewijk De Raetstichting 
is een studiecentrum. 

Lodewijk De Raet was ook een studie-
mens, maar daarnaast ook een man van de 
aktie en van het radikalisme : hij behoor
de tot de promotors van de Vlaams Natio
nale Volkspartij reeds vóór de oorlog 1914-
18. In zijn tijd dus ook reeds een «. scheur-
maker > ! 



DE VOLKSUNIE — 18 MEI 1957 N 10 

8 

L I M B U R G 

VOLKSUNIEJONGEREN - LIMBURG 
Na de schitterende startvergade-

ring vorige maand komen de Volks-
uniejongeren-Limburg opnieuw sa
m e n te Hasselt, Hotel V^^arson, Sta
t ionstraat op ZATERDAG 8 JUNI te 
16 uur. 

Op de agenda s taat een debat over 
he t federalisme ingeleid door Drs 
Wim.Jorissen en een bespreking over 
de uitbouw van kantonale kernen en 
van de verdere werking. Deze wer
king zal veelomvattend zijn gezien 
de nadere grote Vlaamse manifesta
ties. 
De Volksuniejongeren-Limburg heb

ben het voorbeeld gegeven voor de 
andere gouwen. Brabant heeft reeds 
de hand aan de ploeg geslagen en ook 
in andere gouwen worden besprekin
gen gevoerd. We vragen hierbij dat 
de deelnemers van de st ichtingsver
gadering hun best zouden doen om 
vrienden mee te brengen. Deze op
roep geldt eveneens voor de kader
leden Limburg. Laten zij de jonge
ren, die ze kennen, naar deze verga
dering sturen. De vergadering s taat 
onder de leiding van voorzitter Jan 
Kaufmann. 
KADERVERGADERING - LIMBURG 

Onze volgende kadervergadering 
i vindt plaats op zaterdag 8 juni te 19 
i uur, onmiddellijk na afloop van de 
; vergadering van de Volksunie jonge-
I ren, in he t Hotel Warson, Stat ion-
1 straat te Hasselt. Deze vergadering 
i zal in het teken s taan van het nakend 
! zomeroffensief van de Volksunie-
: Limburg. We rekenen op al onze ka-
i derleden, ook op diegenen, waarvoor 
i de verplaatsing ver en lastig is. 

zien. Hun achterbaksheid zal dan beloond worden 
op een wijze die ze niet zullen verwachten. 

BERICHT AAN ONZE ABONNENTEN. 
Weer schreven ons enkele lezers dat ze 

« De Volksunie » niet geregeld kregen. Zij 
moeten SCHRIFTELIJK klacht indienen 
bij de postontvanger. Hij MOET het blad 
bezorgen. Het plaatselijk postkantoor heeft 
de lijst. Gesteld zelfs dat er een blad te 
kort is, dan dienen zij ons onmiddellijk te 
verwittigen. Dat is het normaal kontrakt. 

Wanneer na de klacht bij de postontvan
ger het blad nog niet ontvangen wordt kan 
er opzet in het spel zijn. Dan dient de lezer 
ons te verwitigen. We kunnen dan een on
derzoek doen instellen. 

Wanneer de lezers handelen volgens onze 
onderrichtingen, komt alles terecht. 

KANTON NEERPELT 
Te Overpelt en te Neerpelt waren onze plakkers

ploegen opnieuw aan het werk. .Weldra zal ook mze 
radiowagen, thans toegekomen, in het kanton van 
zich laten horen. 

KANTON BORGLOON 
Hier werden gedurende de laatste weken tal van 

oude getrouwen door de Limburgse voorzitter Wim 
Jorissen bezocht. De geest bleek uitstekend. Vooral 
in de streek van Kortessem, Guigoven en Wintersho
ven is het heimwee naar de goede oude tijd zeer 
sterk. Men blijkt er bereid de strijd opnieuw flink aan 
te vatten en de verwachtingen voor volgende ver
kiezingen zijn zeer optimistisch. De Volksunie ge
raakt ook hier beter bekend en betekent voor velen 
de nieuwe hoop. 

Verder werden in tal van andere dorpen bezoeken 
afgelegd met het oog op hei doel in elke van deze 
gemeenten steunpunten te leggen of te verstevigen, 
Ook Horpmaal, Wellen en Rijkel beginnen te roe
ren terwijl Hoepertingen, dat vorige verkiezingen 
uitstekende resultaten gaf, het voorbeeld wil blijven 
geven. 

Te Alken, de grootste gemeente van het kanton, 
groeit onze kring van simpatisanten. 

Ook in hei kanton Borgloon heeft de Volksunie 
de wind in de zeilen. . 
KANTON MAASEIK 

Waar de vorige verkiezingen de uitslag voor het 
kanton Maaseik niet al te best was (6 p.c. tegen 33 p.c 
voor de nationalisten voor de oorlog) werd de krachf 
van de Volksunie lange tijd flink afgestemd op deze 
streek. De vruchten hiervan worden thans reeds ge
plukt. Het aantal abonnementen is zeer groot en 
onze propagandisten laten niet af. Vooral te Maaseik 
zelf en te Neeroeteren. de twee grootste gemeenten 
mn het kanton, is de Volksunie sterk aangegroeid. 
Ook hier was Wim Jorissen op tal van plaatsen op 
bezoek om de uitbouw verder tê verzorgen. .De on
dervoorzitter van de Limburgse jongeren Jaak Cup
pens uit Neeroeteren en onze vriend Miei Teelen 
uit Maaseik samen mei andere propagandisten, waar
onder veel jongeren leverden hier goed werk En het 
is nog maar goed begonnen. 

KANTON TONGEREN 
Voor wie Tongeren kent voor die klinkt het vreemd 

Ook in dit van oudsheer Franskiljons en links nest 
groeit de Volksunie gestadig aan. Niet alleen zit hier 
een groep jongeren, die niet bang is van de hand 
aan de ploeg te slaan, maar ook de invloed van tal 
van intellektuëlen, die simpaiiek staan tegenover onze 
Limburgse voorzitter, laat zich geleidelijk meer en 
meer voelen. 

Beter nog gaat het in tal van randgemeenten zoals 
Lauw, Heks, Vechmaal, Koninksem, Herderen, Mal 
en Membruggen waar onze propaganda versterkt 
werd en waar de resultaten aan het daglicht treden. 

In sommige van deze gemeenten en ook in andere 
gemeenten van. het kanton verricht Dr. Duchateau 
flink werk. Dat dit een do >rn in het oog is van de 
C.V.P.-ers moet niet gezegd en dat ze het werk 
van de zeer populaire dokter willen dwarsbomen ligt 
voor de hand. Dat ze venijnig zijn weten wij ook. 
Maar het ergste voor hen is dat het volk hu-n schoe-
liestreken begint te doorzie,i en hoe meer ze tegen-
onze dokter hetzen hoe groUr zijn populariteit wordt. 
Het resuüaat zullen de heren volgende verkiezingen 

GENK 
Op een Zangfeest te Genk waren Volksmiejon-

geren aktiej. Zij deelden heel wat propagandamate
riaal uit. Een paar onder hen ondergingen bij die 
gelegenheid de vuurdoop, die ze ten andere flink 
doorstaan hebben. 

MECHELEN AAN DE MAAS 
In alle gemeenten van het kanton werd flink ge

plakt voor de Volksunie. Het Maasland wil niet ten 
achter blijven voor de Scheldestreek ! De Volksunie 
geraakt hier goed bekend en we hopen op een flinke 
oogst. 

B R A B A N T 

I 
I 

BRABANT "* 
De Volksuniejongeren zullen in 

Brabant starten op zaterdag 22 juni 
te 16 uur in het lokaal « Rembrandt» , 
Rruidtuinlaan S, Brussel. De init ia-
t iefnemende jongeren zullen de pro-

. pagand'l voor deze startvergadering 
I voeren. Zij vragen echter aan de ka-
^ derleden van te helpen waar ze j o n -
I geren kennen, die nog geen kontakt 
$ met hen hebben. 
$ Aan de jongeren uit Brussel, het 
$ Payottenland, Leuven en elders uit 
:j; Brabant die dit bericht lezen vragen | 
\ zij van nu af aan propaganda te m a - | 
S ken voor de stichtingsvergadering | 
t waar naast jongeren het woord zal | 
$ gevoerd worden door Mr. F. van der | . 
§ Eist en Drs. W. Jorissen. ^ 

DILBEEK 
Te Dilbeek, I t t e rbeek en omgeving werd 

er fl ink geplakt . Ook h e t a a n t a l a b o n n e 
m e n t 2n m a a k t goede voor tgang . 

EEN BLIJDE VERRASSING 
Op een van ouv.e aanplaktochten wareu 

wij cntl iutst te Jirussel ouders taande tekst 
te lezea in zwarte let ter op wit papier , op 
ce.n m u u r wHar wij ]m^l een aanplakbr ief 
\aii « De Volksunie » betreffende ons Kon
pres te Antwerpen wilden u i thangen . 

STAD BRXTSSEL 
Oproep tot de Bevolking 

i l i j u waarde Stadsgenoten, 
België heeft de ganse wereld ui tgenodigd 

in 1!)')8 zich te komen vergewissen van het 
Inoederlijk samenwonen van Vlamingen en 
Walen . 

Aan de milHoenen vreemde bezoekers, 
volgens berekeningen meestendeels Vlamin-
fren, die op de Tentoonstel l ing worden ver
wacht, zal onze Stad een ui tzonderl i jke gast
vri jheid, een buitengewone har te l i jkheid 
aanbieden, zoaat allen zich in de Hoofdstad 
thuis zullen kunnen gevoelen. 

Denkt van heden af aan de opschik van 
u-n liuizen. Krap t er de franskiljonse kalk 
af, zodat hun wit te en roze, stenen gevels 
weer zoals in het verleden niet een Vlaamse 
blos o-etooid wezen. Versiert vensters, bal
kons," gevels, met bloemen. Zorgt voor 
Vlaamse simbolen aan uw vlaggestokken. 
Hoept 'in uw eigen Vlaamse taa l onze gasten 
oen hartel i jk « Welkom » toe. Aldus ver-
iioogt gij de bekoorlijkheid van Brussel met 
een veelkleurige aantrekkel i jkheid . Onze 
genodigden zullen er gevoelig aan zijn. 

Van haa r kant zal de. Stad zich bijl het 
verleden en bij uw gebaar aanslui ten door 

het u i thangen ^an de Vlaamse adelbrieven 
van Brussel , door het verfraaien van liaar 
pleinen, hovingen en bloemperken. Des
noods zullen wij bloempjes op de mouw van 
de Vlaamse bezoekers spelden. W i j zullen 
er zorg voor dragen dat alle vreemdelin
gen, ook de Vlamingen , door al onze onder
horigen in huu taa l worden te woord ge
s taan. Van op de s tadhuis toren zal St-Mi-
chiel daarover waken. 

.Van alien, die ons voorljeeld zullen vol
gen en deze oproe]) zullen beantwoorden, 
har te l i jk dank. 

Brussel , 12 apr i l 1957. 
Voor de Burgemeester . 
(get .) . lu l iaant je M.1*. 

A N T W E R P E N 

iiiiiiii!iiiiiiiiiii;iiiiiiiiiii;iMiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiuiUiiiiiiiiiiiiiii':iiiiiiii |_ 

I ANTWERPEN | 
I VOLKSUNIEJONGEREN | 

I Op zaterdag 1 juni te 15 uur in het | 
i sekretariaat Karel Rogierstraat 6, | 
1 arrondissementele st ichtingsvergade- | 
I ring ónder het voorzitterschap van | 
I Bob Degol. i 
I Sprekers : R. Mattheyssens, pro- | 
i vinciaal voorzitter; H. Wagemans, | 
i Kamerlid; K. Dillen, referaathouder | 
I jongerenproblemen op kongres. = 
i Op deze bijeenkomst wordt het he- | 
1 stuur samengesteld. | 
1 Jongeren, maakt flink propaganda | 
1 voor deze bijeenkomst. i 
iiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiuiiiiiiiiiinmii'iiiiiiiiiitiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

BERICHT 
OD 9 april 1957 werd overgegaan tot de oprich

ting van een « Guldensporenkomitee Vlaams 
tHoofd .) in zaal » Tijl >., Halewljnlaan, 94, Antwer-
pen-West. 

Tijdens deze vergadering werd besloten op zater
dag 6 juli 1957 een ojienlucht « Guldensporenbal " 
in te richten en op zondag 7 juli 1957 eveneens in 
openlucht, een grootse Guldensporenherdenking op 
touw ie zetten. Deze beide feesten zullen doorgaan 
in de hovingen van de zaal « Tijl ». 

Verdere berichten zullen langs de pers bekend
gemaakt worden. 

Voor alle verdere inlichtingen : tel. 32.85.12. 
MILITANTEN NIEUWS 

Antwerpen 12 mei. 
Kameraadskes - Kameraden, 
Antwerpen daverde letterlijk onder het 

geweld en de alles overdonderende Volks-
uniewaarheden. Zes radiowagens met 
klauwende leeuw gesierd doorkruisten de 
stad en haar randgemeenten. Honderd 
trouwe militanten uit iedere gouw afkom
stig begeleidden de wagens en boden ons 

blad aan. 
Menig profiterend oor zal getuit hebben 

en gezinderd van het onwennig aanhoren 
van onze beschuldigingen. De waarheid 
echter moet zegevieren. Daarvoor zullen de 
Vlaamse militanten zorgen. 

De doorbraak zal verwezentlijkt, het on
recht uitgeroeid, Vlaanderen weerom 
Vlaams gemaakt worden. Dat de durvende 
daad, de niets ontziende kracht, de alles 
overweldigende daad, het enige middel zijn, 
heeft ons Kongres en de des voormiddags 
gehouden propagandatocht nogmaals be
wezen. 

De spreekwoordelijke nieuwsgierigheid 
der bedrogen kiezers zorgt er tenslotte voor 
dat ons blad bij iedere kolportage goed ver
kocht wordt Honderden bladen werden in 
Antwerpen en randgemeenten aan de man 
gebracht. Duizenden beluisterden de 
spreekbeurten uitgezonden vanuit iedere 
radiowagen. Een overwinning op gans de 
lijn ! Meer zulke dagen zou men zich wen
sen. De 125 jaren verknechting wegen 
zwaar en moeten zo spoedig mogelijk afge
worpen worden, wil Vlaanderen en het 
Vlaamse Volk het zelfde lot niet ondergaan 
van Frans-Vlaanderen en het Land van 
Overmaas. Reeds genoeg grondgebied werd 
ons ont-stolen, genoeg bastaards en Beule-
mansen gemaakt. De vermuilezeling moet 
ophouden, en het oude kultuurscheppende 

V'c 1: z j n rechtmatige plaats terug inne
men. 

Alleen de durvende daad, de gepropa
geerde waarheid, de niets ontziende jonge 
kracht, kan de Vlaming Vlaams bewust ma
ken. Derhalve moeten we ervoor zorgen 
dat ons blad daar doordringt, waar leu
gens en haat , onrecht en verdwazing, door 
een niet kennen van het betere ,nog altijd 
geslikt woirden. 

Onze kolportage's met geluidswagens 
zijn daarvoor een geschikt middel. Antwer
pen zal niet vergeten wat het zondag mor
gen geboden werd. We houden ervan al 
diegene die plichtgetrouw ter plaatse wa
ren en daadwerkelijk hun steentje bijge
dragen hebben tot het propageren van de 
Vlaams-nationale idee, van harte geluk te 
wensen. De dagelijkse strijd, kan nu, met 
vernieuwde moed in eigen gouw aangevat 
worden. Eenieder dient tenslotte gelukge
wenst die het zijne bijgedragen heeft tot 
het welslagen van ons Kongres. We den
ken daarbij in de eerste plaats aan AL on
ze militanten, aan AL diegenen die dag in 
dag uit in de bres staan, wier woord en 
daad één zijn. Niet het minst denken we 
aan diegenen, die in eigen streek en dorp, 
onbaatzuchtig in beweging zijn en die door 
hun houding en daad gemaakt hebben dat 
de Volksunie GEEN onbekende meer is, 
maar wel de stok achter de deur van de 
profiterende partijen. Aan hen die altijd 
bereid zijn, aan hen voor wie geen inspan
ning te groot is, aan al die onbaatzuchtige 
strijders in de voorste gelederen, mannen 
van de daad, ouderen en jongeren, 

Hou zee. 
Bob. 

BROECHEM 
Het schot is gelost... de kogel door de kerk. 
Na een flinke plakfocht als propaganda voor het 

derde kongres doorheen het gewest en de aanmoe
digende reakties die erop loskwamen, besloot men een 
vergadering te beleggen. Huizende pamfletten werden 
gedrukt en verspreid en het resultaat bleef niet uit : 
<öO aanwezigen. 

Voorzitter Wies Witvrouwen dankte dan ook har
telijk de aanwezigen in zijn pittig welkomswoord, 
waarin hij o.m. wees op het belang van een Vlaams-
nationale partij voor de boerenstand. Onmiddellijk 
gaf hij het woord aan Volksvertegenwoordiger Wage
mans die een rijk gedokumenteerde uiteenzetting gaf 
over de huidige politieke toestand en illustreerde dit 
met feiten uit het verleden waar telkens bewezen 
werd dat zij steeds verzaken aan hun kiesbeloften. 
Denkt aan de strijd van u de schone ziel van 't kind » 
en de regering die daarop volgde : geen katolieV 
aan 't hoofd van het ministerie van Onderwijs. Als 
besluit van zijn scherp requisitorium tegen regering 
en oppositie drukte spreker erop dat de Volksurüe 
schoolgelijkheid wil door Federalisme. 

Hierop nam Bob Degol het woord die in het bi
zonder de strijdplanning van de Volksunie uiteen
zette. Na eerst gewezen te hebben op de huidige 
landbouwpolitiek ondes'reepte hij ondermeer het ge
vaar van de marxistische of socialistische ideologie. 
Hoe de C.V.P. tegenover de landbouw staat, hier 
drukte hij op de gure invloed van de sindikalisten 
en van het groot kapitaal. Vervolgens nam hij militie
dienstplicht onder de loupe en bepaalde het stand
punt van de Volksunie hierin. 

Tot de kern van zijn betoog gekomen zette hij 
klaar en duidelijk de werking en de organisatie van 
de Volksunie in 'Vlaanderen en in het bizonder in 
de provincie Antwerpen uiteen. Hieruit moesten wij 
afleiden dat de Volksunie » de wind in de zeilen » 
heeft. 

Na een krachtige oproep tot het bijwonen van het 
derde kongres besloot spreker met de aanwezigen aan 
te zetten zich te abonneren op ons orgaan. 

Beide sprekers werden dan ook geestdriftig toe
gejuicht. 

Voorzitter Witvrouwen ging over tot de samen
stel ing van een voorlopig bestuur. Vooropgesteld 
werd het houden van zitdagen te Broechem en te 
Zandhoven, plaktochten en verspreiden van ons blad. 

In een ware geestdriftige Vlaams-Nationale geest 
werd deze vergadering gesloten. 

Walter Venne. 

BROECHEM 
ledere derde vrijdag van de maand zal Bob Degol. 

eveneens Algemene Voorzitter Vlaams Arbeidsfront, 
zitting houden in het lokaal « Rubens » aan de sta
tic. Al'e inlichtingen inzake Sociaal Dienstbetoon kun-
nc'i hem gevraagd worden. Vlamingen uit het ge
wist Broechem, wij verwachten u ! 
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