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VOLKSU NIE 
ORGAAN VAN DE VOLKSUNIE, VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

Beheer blad: Kartuizersstraal "iS. Brussel. 

OPEN BRKF aan VAN ACKER 
Mijnheer de Eerste-Minis tei , 
Er wordt te Brugge een grootse ma

nifestatie op touw gezet om U te hul
digen, te huldigen als een idool, een 
GDo:t afgod, een weldoener van de 
mensheid . Vele burgers , orik ondei r.w 
part i jgenoten, zullen zich n 'e t temin de 
vraag stellen of dergel jke hulde wel 
verdiend is. Wij ook willen deze vraag 
;tellen. aan U peisoonli jk. 

.Meent gij dan werkelijk dat gij z o n 
groot en verdienstelijk man zijt ? Z e 
ker - . gij hebt het ver gebracht in het 
leven : van obscuur dichtertje en boek
handelaar tot eerste minister en ploe-
tokraaJ. Maar dit uiterlijk sukses is 
toch maar een gebrekkige maatstaf, 
want het valt nog te bezien waa raan 
gij deze opgang te danken hebt . 

Gij zijt in u w jeugd socialist gewor
den, na de oorlog 1914-18. W e weten 
niet of gij het geworden zijt uit over
tuiging of uit berekening. De heroïsche 
per ode van het str i jdend arbeiders-so-
cialisme was toen reeds afgesloten en 
er was voor jonge Strebers carrière te 
maken in en door de socialistische 
part i j . Gij hebt dan een r o l . g e s p e e l d , j ^ 
de syndikale beweging . 

Laat ons a a n n e m e n dat gij uw pa i -
tij en de arbeiders gediend hebt. .Maar 
wat zijt gij n et verschuldigd aan u w 
partij en de arbeiders ? Geen klein 
beetje zouden we denken — zodat die 
hulde wel achterwege kon blijven of 
liever door U gebracht woiden bij wijze 
van dank aan de arbeiders en de partij 
die zo goed u w belangen en uw per
soon gediend hebben. 

Des te meer daar gij in het uur der 
beproeving niet erg' s tandvast ig geweest 
zijt m uw t rouw. Het schijnt wel vast 
te s taan dat gij aan de zijde van H e n 
drik de Man toen deze in 1940 op 
spektakulaire wijze de B . W . P . on tbond 
in het teken van de n ieuwe orde en de 
kolaborat ie . In ieder geval weten wij 
dat gij impliciet mee veroordeeld werd 
met de .Man door het vonnis van de 
krijgsraad die de .Man bij verstek ver
oordeelde. Dit is zo waar dat de audi
teur-generaal beroep moest aan tekenen 
en aan het krijgshof vragen de over
wegingen te wi jz igen. . . om U te red
den. Groo tmoed ig hebben u w part i j 
genoten en uw politieke tegens t revers 
U amnes t ie ver leend . . . Het is waar 
dat zo velen onder hen ook amnes t ie 
nodig h a d d e n . . . 

Maar toen voor U de eer en de roem 
gekomen zijn zijt gij d a n ten mins te so
cialist gebleven ? W e du rven er aan 
twijfelen. Gij zijt als pa rvenu een vul
gaire bourgeois geworden , een man 
zonder over tuiging, zonder enig ideaal, 
oereid om aan u w persoonli jke machts -
ambitie alles op te offeren — ook de be
langen van hen aan wie gij alles te 
^ n k e n hebt : de arbeiders. Dat was 
toch de geloofsbelijdenis die gij in een 
ORenblik van openhar t igheid afgelegd 
"^ebt in de Ar teve lde Club te G e n t ver
leden winter i* W a t hebt gij nog ge
meen met het stri jdbare en idealistische 
socialisme ? Gij zijt het gewillig werk
tuig geworden van het groot-kapitaal , 
de man van de zo gehate kapitalisten 

die m U de geschikte man gevonden w' jzen dat gij b reeddenkend waa i t en 
hebben om s takingen neer te slaan, om moedig genoeg om dit pijnlijk probleem 
hun belangen te verdedigen zoals geen cp -z lossen. Gij hebt n e t s gedaan , n i ; t 
enkel konserva t ie : politieker het zou geroerd en gij mist zelfs de moed om 
k u n n e n of du rven . W i e zou er zo bru- een poli t ieke gevangene als Dr. h h a s na 
taal mispri jzend du rven op t reden tegen twaalf jaar in vrijhei^! te 'afcn s'elle'^. 
s takende arbeiders en bedienden als wa.^r zelfs een wee i s tander , een fanati
ci] '^ 

Ongetwijfeld zijt gij een handig man , 
een s luwe vos : de man met de glim
lach, de m a n van de goedkope , nooit 
gehouden beloften; desnoods de man 
van de brutale bedreiging en het ge
weld. Gij kun t goed komedie spelen, 
•̂ e goed zelfs. 

kus als D e m a n y toegeeft dat het nu wel 
geweest is. 

Gij zijt een Vlam-ng , .Mijnheer de 
eerste M-nister. uit c n s Vlaamse Volk 
opges taan en de gekozene van onze 
Vlaamse mensen uit Brugge. Toch 
spreekt gij te pas en te onpas , bij voor
keur Frans , zoals alle p a r v e n u ' s en mis
prijst uw eigen taal, de taal van de 

W a n t te Kortrijk werd g j ui tgejouwd Vlaamse arbeiders . Gij zult wellicht 
als » to tent rekker ... Een eerste minis- de schouders ophalen : t aa l romant iek 
ter m funktie die . op een nat ionale die U onverschill ig laat. Hebt gij dan 
plechtigheid door het publiek uitge- zoveel gedaan voor het stoffelijk belang 
jouwd wordt , dat is reeds 't een en 't van de Vlaamse arbeiders ? Men pro-
ander . Maar had het publiek ongelijk i> beert U te tooien met het aureool van 
Moet het gemoed van een eerlijk mens de rtian d'e de werkloosheid ove rwon-
niet in ops tand komen , ja walgen, wan- nen heeft. Is dit geen schone leugen in 
neer hij bedenkt hce de grote verheer- dienst van uw p ropaganda i» 
hjker van koning Leopold en de trou- Zeker en vast is het aanta l werklo-
we dienaar van p i inses Liliane dezelfde zen aanzienlijk verminderd . Maar dan 
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ADENAUER BEHAALDE DE VOLSTREKTE MEERDERHEID 
Of Reinaart der alte FUKS en bruintje Ollenhauer 

der en drek gegooid heef t . . . De volks
opvoeding is in ons land nog niet ver 
genoeg gevorderd om onze mensen ze 
iets te doen slikken als verenigbaar met 
de menseli jke waardigheid en de eer
lijkheid. 

Sluw z i t gij — maar een groot 
s t aa t sman i> Neen — veeleer een kwak
zalver, een wonderdokte r . Gij lost 
geen problemen op. Gij hebt het geluk 
dat sommige problemen zich van zelf 
oplossen, door t i jdsverloop, door gewij
zigde omstand igheden . Dergelijke mee-
veJlers hebt gij s teeds handig weten uit 
te bui ten tot uw eigen eer en glorie, 
ook al waren u w verdiensten nu l . We l 
ke s t aa t smandaden die zouden kunnen 
getu:gen van uw politiek doorzicht en 
uw verantwoordel i jkheidszin hebt gii 
reeds gesteld '} Gij waar t de aangewe
zen man om. in het belang van het 
land. op te ru imen met de repressie. 
Gij wist wat er van was — gij waar t er 
zelf aan on tsnap t . Gij kont L als linkse 
\ ee l pe rmi t e r en . . . Gij had kunnen be

tuur die ook in Wes t -Dui t s land , in Ne
derland, in Frankri jk , e n z . . . heerst en 
waarvoor gij geen de min te verdiens te 
hebt. Gij hebt alleen maar het groot 
geluk dergelijke periode te. tref f en. H e t 
aanta l werklozen is verminderd omda t 
gij op dikwijls hardvocht ige wi-ize vele 
duizenden werklozen hun werklozen
s teun on tnomen hebt . Zij werden niet 
•ewerk gesteld — maar geschrapt van 
de lijst der werklozen : de stat ist ieken 
verbeterden', niet het lot van deze onge-
lukkigen^ Gij hebt de m o b i l t e i t in de 
hand gewerkt : het aanta l V laamse ar
beiders d^f n i.M W !• .,. Brussel, 
Frankri jk gaat werken is g'St een Zij 
verdienen daar meer d^^n in h u n eigen 
gewest . Inderdaad : maar wót is hu i 
lot ? Hoeveel uren zijn • zij van huis 
weg. wat blijft er nog over van h u n ge
zinsleven, hoe worden zij behandeld i> 
En is het geen schandaal dat de Vlaam
se arbeider in Vlaanderen voor dezelfde 
arbeid slechter betaald wordt dan de 

(lees door blz. 2) 

Antwoord aan 
een C.V.P. er 

Mr Leo Lindernans, Vlaams kandidaat 
op de Brusselse C.V.P. lijst heeft in de 
" Vrije Tribune • van ' De Standaard » een 
prtikel geschreven over C.V.P. of Volks
unie •. 

Vooreerst neemt Mr Leo Lindemans ons^ 
15 nunten program — en niet ons uitvoe-
n e sociaal-ekonomisch program ! —, ver
eenvoudigt dit nog zoveel mogelijk en 
kmi t tp voorschijn met slechts twee ver
schilpunten met de C.V.P. Men maakt het 
zich gemakkelijk ! • 

Oulosslng van werkloosheid en mobili
teit door indu.strialisatio van Vlaanderen? 
De C.V.P. s taat ook een " streekekonomie * 
vcxr ! Erg vaag niet en van verwezenlij
kingen nog niets gezien. Zij durft dit 
enor-n vraagstuk eenvoudigweg niet zien, 
evenmin als de andere kleurpartijen trou
wens. 

Landbouwvraagstuk ? Een paar lapmid
delen ! De boeren, haar meest vaste kie
zers, heeft ze steeds aan hun triestig, lot 
overgelaten. Hun landbouwprogram zijn 
ze voor enkele n.aanden van het onze gaan 
afschrijven. Voordien, praktisch niets ! 

Schooi vraagstuk ? Oplossing Nederland 
nog niet ontdekt ! Wij ei.sten dit al vorige 
verkiezingen \ 
„".Xongo^? Taalgrens V . J3cus«t'i ? löot itil* 
leca heeft de C.VJ». geen program maa r 
ze bevordert doodeenvoudig de verfran-
sing. De Vlaamse C.V.P.-ministers De 
Vleeshauwer. De Bruyne en Dequae von
den geen tijd om taaidekreten uit te vaar
digen in Kongo. Thans moet de linkse 
Waal Buisseret dat doen ! 

Gelijkstelling kindervergoedingen van 
zelfstandigen met andere groepen ? De 
C.V.P. vraagt een - billijke -- oplossing. 
Geen sprake van gelijksteling. De grote 
gezinnen bij boeren en middenstandertjes 
zullen het zo ook wel goed stellen. Dit is 
christelijke gezinspolitiek ! 

De twee geschilpunten ? Amnestie en 
zelfbestuur. Volgens Lindemans zouden 
ook in de C.V.P.-parlementairen zijn die 
dat onderschrijven. Welke C.V.P.-parle-
mentair heeft dan bij de bespreking van de 
artikels die voor grondwetsherziening in 
aanmerking kwamen voor de herziening in 
federalistische zin gestemd ? Geen enkele ! 
Welke C.V.P.-parlementair heeft het am
nestiewetsvoorstel van onze volksverte
genwoordiger Wagemans gesteund? Geen! 
Het orogram van de C.V.P. is tegen amnes
tie en tegen zelfbestuur en allen hebben 
zich te schikken. De daden spreken eer? 
onweerlegbare taal. 

Men krijgt anderzijds sterk de indruk 
dat Mr. Lindemans niets van federalisme 
begrijpt. Dit is evenwel niet zo want hij is 
teoreti.sch genoeg geschoold om het wel 
degeüjk te vatten. Hij gebaart maar alsof 
omdat hij weet dat zijn stelling anders 
volledig in elkaar s tu ik t 

Federalisme is immers niet zo maar een
voudig een programpunt. Het is werkelijk 
de kloof die ons scheidt van de drie kleur
partijen. Federalisme erkent het bestaan 
van twee volksgemeenschappen in dit land 
en eist een grote mate van zelfbestuur 
voor beide. Federalisme is de oplossing van 
het nationaliteitenvraagstuk in ons land, 
de oplossing die onze volksnationaüstische 
ideologie ons voorschrijft. De C.V.P. verde
digt net zoals de B.S.P. en de liberalen nog 
het verouderde Belgische staatsnat ionahs-
me tot ontzettend geestelijk en stoffelijk 
nadeel van ons volk. 

Met zelfbestuur zouden alle Vlaamse 
vraagstukken vrij vlug tot een degeUjke 
oplossing komen daar waar alles nu bUjft 
kankeren. Amnestie zou er al lang zijn, 
de verdere verfransing op taalgrens, te 
Brussel en in Kongo uitgesloten, het leger 
hoofdzakelijk Nederlands, de hoog.-te ad
ministratieve kommandoposten in onze 

^- (lees door blz. 6) 
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Kerk en politiek 

la ccn overigens degelijk aUikel iv de 
.. l'rije Tribune » rni; de C.l'-P.-krayit 
. De Nietnve Gids » getiteld « Macht 
veisns Ovhcgnp )> door Dr. Michel Nei-
rvncl; irof ons weer de vrees een uit-
'^praak van eev bisschop te kritiseren. 

net de beoinselcv van de irodsdienst en de 
'hristelijke zedenleer » (Pius XI). 

In de strijd lussen t7vcc christelijke pai^ 

:an de christelijke 

Schrijver haalt de uitspraak aan van « een tijen mogen anderzijds priesters en bis-
cminente personaliteii van Waalsen hloe- <;choppen geen stelling kiezen -want ook 
de i> die sprak « over zijn ras. het Waal-
<;c, dat in het leven geroepen was om te 
heersen terwijl het onze, het Vlaamse, ge
sel.apen was om te dienen ». Dat die 
eminente persoonlijkheid Kardinaal Mer-
c'.er was, de voorganger van onze huidige 
kardinaal durjl Dr. Seirynck klaarblijke
lijk niet ie schrijven. Laat ons toe te zeg-
oen dat we die houding niet begrijpen. 
Als een bisschop iets verkeerds zegt oj 
doet ten nadele v. ons M. volk mogen ive 
dat toch gerust aanstippen ? Ook de Ka-
loUcke leek heeft zijn rechten. Kardinaal 
Mercier was ook de kerkelijke prelaat die 
••Ain de basis lag van de briej van onze zes 
bisschoppen in I90ö tegen de verneder
landsing van het hoger onderwijs in 
{'laanderen. Deze uitspraken hadden 
niets met liet geloof te maken en konden 
dus rustig besproken en als onjuist ver
worpen worden. Wat dan ook in 190r, 
mei die brief gebeurde. Praktisch alle ka-
iolieke Maamsgeziuden verzetten zich 
tegen de inhoud ervan. Een van de wei
nige uitzonderingen was Frans van Cau-
welaert. Omdat hij meende dat onze bis
schoppen geli]k hadden ? Bijlangc niet ! 
Omdat hij wist dat onze bisschoppen ach
ter de schermen mede beslissen wie in de 
C. \\P. minister moet worden en wie nieti 
Daarom dat Van Cauwelaert zijn Vlaams 
<ye7veten het zicijgen oplegde! 

hier weer kwmvi Pius XI tussen tn een 
hriej aan de bisschoppen van Italië op 2 
oktober 1022. 

.( Zeer zekei kan men de bisschoppen 
en priesters het )ccht niet ontzeggen, als 
private burgets, hun persoonlijke opinies 
m politieke voorkeur ie hebben, als ze 
:iiaa) niet ajw'jken van een rechtgeaard 
gjwetcn en de he'angen van de godsdienst 
Het is niet minder klaar dat ze als bis-
s -iiop t n lis pastoors volsrekt buiten en 
t)o\'en de partijstrijd moeten blijven, bo
ven elke zuiver politieke kamp. » 

11';/ menen dat die teksten klaar en 
' u d'^lijk zijn en dat elke gewetensdiuk 
op kiezels van onze christelijke partij 
maciitsmisbruik is wanneer op het chris
telijk kaïakter van onze partij niets te zeo-
ocn is en van dat laatste hebben we nog 
\iiets oehoord ! 

O n s recht in de politiek 

Ons inziens ts het een Qrovc jout van 
de Katolieke Vlaams ge zin den van niet ge
noeg oebruik te maken van hun recht als 
oclovigen op vrije politieke mening. In 
de ons omringende landen en ook in de 

Franssprekende kringen in om land ma
ken de gelovigen van dat recht gebruik. 
Dat heeft ook tot gevolg dat de Kerke
lijke gezagsdragers aldaar niet .zo vlug in 
de bekoring zullen {geraken een bepaalde 
politieke-mcnino Ic willen opdrnioen- Men 

Leejl gedurende de U.atste paur jaar beur
telings uitspraken gehad van de Neder
landse, de Franse en de Duitse bisschop
pen. In geen enkel land hebben de bis
schoppen het bil uitstek christelijk begin
sel van het pluniiisme, van de meervou
digheid of de verscheidenheid van politie
ke mening en gioepering in het gedrang 
oebracht. De .X'edeihndse bisschoppen 
lieten de keuze viij tussen de K.V.P. van 
Rome en de andere christelijke partij en, 
de Franse bisschoppen gaven doodeen
voudig aan geen enkele parij het recht 
zich de Katolieke partij ie noemen en lie
ten de gelovigen vrij. 

\''oor een paar weken verklaarden de 
Duitse bisschoppen « Stemt voor de man
nen en de vrouwen, wier kristelijke over
tuiging bekend is en die deze in daden 
hebben omgezet ».-De Duitse bisschop
pen kiezen diis niet tussen de partij van 
Adenauer en die andere partijen die ook 
krisiclijk zijn. 

De Duitse bisschoppen evenals de A e-
dcrlandse en de Franse bleven dus binnen 
de grenzen van de Kerkelijke leer, die 
enerzijds zegt dat de Kerk het recht heeft 

tegenover de partijen een afkeurende 
en lakende houding aan te nemen, wan
neer ze zich zouden in strijd stellen met 
de godsdienst en de kristelijke zeden » 
(Pius XI), doch anderzijds voorhoudt dat 
een partij niet veroordeeld is door de 
Kerk wanneer haar programma en haar 
•Ji'crkinf' niets inliouden dat n in strijd iv 

De regering van het goedkoop leven 
Sa al hei andere zullen thans de post-

zecrels weer opslaan. En niet weinig ! 
\'iet minder dan 2ó%. Het leven zal 
daardoor wel niet duurder worden. Offi
cieel althans niet want ze staan niet op de 
indeks. Mcar de firma's die veel bvief-
wissx'lin^ hebben zullen hun prijzen aan 
de stijgende kosten dienen aan te pas-
s-fH- En die produken zullen dan duur
der \worden. l'oor degenen die op de 
linksen oehoopt hadden na de misluk
king van de C .T ' .P . homogenen zal het 
wel een giot'^ ontnuchtering blijken. 
Meer noo dan de voiioe is deze regering 
Ic regering van lui dure leven. De ge-

w inc man zal op de duur alle kleurpav-
lijcn moe woiacn. Slechts dan zal het be
teren. Vein-ciiwing is dringend nodig. 

R a a k geschoten 

Onze beschuldiging van Mullie, voor
zitter van de Belgische Boerenbond en 
van de C.V.P. boerenverdedigers is raak 
aa-.tiiekomen. Sam-en met « Het Volk » 
reageert ook « Het Belang van Lim
burg ». Schrijft het volk u de ]'olksunie 
hei ekstremistisch partijtje^) dan doet Hei 
Belang van oud-scheurmaker senator 
Levnen zeer geheimzinnig en spreekt 

van een u klein groepje ». Maar schrik 
van dat upartijtje» uf van dat ^groepje» 
hebben ze fantastisch want hun bladen 
<;iaan er thans vol van. Hoe zit het nu 
mei hun verdediging ? Siet veel zaaksl 
Zi] onkcnnen de feiten niet maar trach
ten ze achter een kunstmatig rookgor
dijn te verbergen. 

Wij bevestigen dus wat zif niet kun-
•:c.i onkennen. Seiiaiov Mullie zit in de 
heheerraad van de grootste Waalse stik
stofzaak en duldt dat de stikstof van die 
jabrieken in hel buitenland betei-
koop verkocht word dan 
hier. Hij v e r d e d i g t de 
stikstoffabrieken en doet de boeren hun 
mee> betalen I l'an twee zaken een. Of
wel blijft hij in die stikstofzaak en dient 
ontslag in als voorzitter van de Boeren
bond en als senator. Ofivel blijft hij dit 
laatste en dient ontslag in bij die stikstoj-
".aak. Onze boeren hebben hei al slecht 
genoeo om door hun voormannen noo 
uitgezogen len in de rug geschoten te 
woiden. Overigens, vriend Leynen, zul
len wc nog eens nasporen waat senatoi 
Mtdlie no^ overal in de bekeerraad zit I 
Want het schijnt bij dit éne geval niet 
op ic houden. 
De Schooloorlog 

\auwelijks was het zcgebulletijn van 
de slaatsschoh}'. vei schenen oj het werd 

overtroffen don; dat 
scholev. De schooloorlog heeft im^ners 
niets nieuws gebracht, i'c beide partijen 
hlijven op hun stelling. De aangroei van 
de christelijke scholeri is groter maar ze 
hebhen ook orote gezinnen. Wanneer 
zullen de socialisten beseffen dat heel hun 
schooloorlog onzinnig is en hen niet 
vooruit brengt ? ' In ons land verkrijgt 
men lastig resultaten met dikiatoriale mc-
lodes. En als de l'olksgazet de Kcik 
verwijt dikiatoriaal op te treden dient ze 
fcrst eens naar de eigen partij ie kijken. 
Van Acker en Buset zijn anders nogal 
ero dikiatoriaal en op de Volksgazct 
•ncaait de poUierbezon zodanig de plak 
dat niemand dm ft verroeren I 

Niet meer alleen in Wal lon ië 
Men kent de wei in liet •offi

cieel o;idcr7i'ijs die voorschrifft dat zo 
liiinsicns S leerlinoen in het zesde stu
diejaar, middelbaar onderwijs dit wensen 
; " Eiioels als tweede taal kunnen kiezen. 
11:1 ocldi '.owcl in Wallonië als in i'laaii-
deren. ])L propaganda van de Walsn 
voor Int EngcLs als tweede taal blijkt 
naat ï^laanderen overgeslagen te zijn. lu 
hei ateneum ic Dendermonde hebben de 
oui'ers van tien leerlingn in de zesde En-
.^cls als tweede taal gevraagd. Ontzet-
iino bij lal van kleinburgerlijke mensjes 
in en rond het ateneum en pogingen tot 
'hukktng op de leeiiingen om van hun 
voornemen aj ie zienl Wat gaat het hen 
'~a-i icelke tweede taal de ouders kiezen ? 
De ':oet is er nu eenmaal en geldt dus 
voor Vlamingen zowel als voor Walen. 
Z.0 onze l'laamsc jongens een wereld
taal zoals het Engels willen studeren in 
l^laats van een lokaal gesproken taal zo
als hei k'ians is dat hun recht. En het 
ministerie moet pogingen tot drukking 
'iclctteu en sanktioneren. 

W i e houd t de l inksen tegen ? 
Herhaaldelijk hoor ik de rekru

ten verklaren: '< Mijn ouders hebben al
tijd Katoliek gestemd, maar met mij zal dat 
niet waar zijn ». 

Telkens schijnt één van volgende punten 
de struikelsteen te zijn geweest: 

- ze hebben koning Leopold in de steek 
gelaten; 

- ze hebben zonder reden de 24 maan
den gestemd; 

- ze doen enkel iets voor de kleine man, 
als ze moeten; 

- ze hebben ons heet gemaakt voor hun 
schoolstrijd en zelf konden ze zelfs 
hun 45.000 frank verhoging van de 
parlementaire vergoeding niet opoffe
ren. 

Die jonge mensen hebben voor de link
sen simpatie en zullen ervoor stemmen, 
TENZIJ ze in de greep geraken van een 
jonge partij , die door haar durf spreekt 
tot hun verbeelding. 

jt Ai. >K)rdat ze 
nog maar pas in kontakt komen met deze 
linkse partijen, zien de jongeren niet altijd 
in hoe hol het socialisme en het liberalis
me feitelijk is. Tijdig moeten ze wegge
trokken worden van het bombastisch ge-
frazel der linksen en alleen de Volksunie 
bezit daartoe voldoende aantrekkingskracht 
want zij alleen kan steunen op een geest
driftig propagandistenkorps en haar doel
stellingen alleen zijn zuiver en praktisch: 

- industrialisatie van Vlaanderen: dus 
werk en hoger loon voor alle Vlaamse 
werknemers; 

- onmiddelijke vermindering van de 
diensttijd en geleidelijke afschaffing 
ervan: dus geen nutteloze tijdverspil
ling meer en verdwijning van he t ha 
telijke soldeniersstelsel tegen 10 frank 
per dag; 

- schoolgelijkheid: dus geen kinderach
tige partijpolitieke twisten meer, waar 
onder de godsdienst lijdt; 

- amnestie: dus de spons over het ver
leden, omdat niemand vrijuit gaat en 
iedereen de humanistische plicht heeft 
geen wrok te blijven dragen terwllle 
van ideologische geschillen; 

- zelfbestuur: dus oplossing van Vlaam
se problemen zoals repressie en gezins
politiek door Vlamingen. 

Met dergelijke punten mag gezegd wor
den dat de Volksunie alleen de spits is van 
de lans in de strijd tegen de onvruchtbare 
politiek der linksen. 

Sabelsleper 

OPEN BRIEF 
AAN VAN ACKER 

(vervolg van blz. 1 ) 
Waalse of Brusselse arbeider ? Dat al
les raakt uw koude kleren niet. V a n 
het harde lot der Vlaamse mobielen 
trekt gij U niets aan . Als de statistie
ken maar gunst ig zijn voor de propa
ganda. W a t hebt gij echter gedaan om 
aan onze V laame arbe 'dskracht werk
gelegenheid te verschaffen in eigen ge
west ? Welke maatregelen hebt gij ge
nomen voor een afdoende en gezonde 
oplossing van dit vresel 'jk probleem dat 
Vlaanderen teistert ? 

Geen , Mijnheer de Minister, en wan
neer de grote werken te Brussel (aan 
de bluf-exposil ie worden de miljarden 
weggegooid die zo nut t ig konden aan
gewend worden voor de indulrialisatie 
van de Vlaamse gewesten) zullen be
ëindigd zijn zal het aanta l werklozen 
weer zo rgwekkend gaan st ' jgen. Maar 
daar stoort gij U niet aan : de Vlaamse 
arbeiders mogen in a rmoede en ellende 
ten onder gaan — wanneer gij maar 
verder kunt rekenen op de s teun van de 
groot-financie en de groot- industr ie . 

U w regering zou toch de leger ing 
zijn van het goedkoop leven ? Dat is 
inderdaad de wens van de arbeiders. 
W a t hebben zij aan loonsverhoging 
wanneer de l evendsuu i t e steeds stijgt ? 
De koopkracht van hun lonen moet ge
waarborgd worden . Dat is beter dan 
loonsverhog 'ng . Dal is ook het belang 
van de gepensioneerden, van de mid
dens tander , van de kleine spaarders . 
W a t is er onder uw beleid gebeurd ? 
Voor tdu rend zijn de prijzen gestegen 
en wel voornameli jk van de verbruiks-
goedeien en het verveer . 

De prijzen van s igaret ten en bier, de 
prijzen van het vervoer per t ram en per 
trein. Nu weer de prijzen van de post : 
25 % ineens. Onder tussen hebt gij ge
knoeid met het index-cijfer, om de 
schijn te redden. 

Zeker kent ons land een welvaar ts 
periode. Maar wie zou durven beweren 
dat alle gewesten en alle bevolkingsla
gen er rechtmat ig h u n deel in hebben ? 

Kijk maar eens naar uw arrondisse
ment , naar Brugge ! 

E.n hoe zit het met de gezondmak ing 
van de R .M.Z . , met de Ziekteverzeke
ring ? V a n m a a n d tot maand wordt de 
toes tand erger, maar wie niet bij machte 
blijkt deze problemen op te lossen, dat 
zijt gij, mijnheer V a n Acker . 

Her inner t gij U nog Marcinelle '> 
Toen hebt gij een ogenblik in klein 
schoentjes gezeten. Maar ook dat is 
weer voorbij . Er werd een onderzoeks
commissie ingesteld en de zaak w a s be
graven. Afgehandeld . To t de volgende 
r amp . Z o u d t gij durven beweren dat 
er ook maar één ernst ige maatregel ge
troffen werd om de verantwoordel i jken 
te treffen en vooral : om de veihghe d 
der mi jnwerkers te verhogen ? 

Gij hebt het land geen grote dien
sten iDCwezen : gij hebt uw volk en uw 
kiezers slecht gediend; gij hebt u w ei
gen partij en het socialisme zeer matig 
gediend : in de rangen van de socialis 
tische mih tan ten gromt de ops tand te
gen U. 

Gij hebt het groot-kapi taal goed ge
diend : en uw eigen persoon. 

Daa rom is deze hulde niet verdiend 
en overbodig. 

Met de passé. .de gevoelens, die er 
geen zijn van ware hoogacht ing. 

De Volksunie 

Studentenkamers te Gentbrugge, 30 j 
min. te voet van Gent-Centrum, 10 J 
min. per tram. Gemeenschappelijk : 

gebruik van salon, keuken met gas- | 
vuur en ander gerief, W.C, terras en : 
fietsenbergplaats. Z.w.: J. De Moor. j 
Schooldreef 19, Gentbrugge. '! 
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Dovidsfonds en 
long - Davidsfonds 

Sedert geruime tijd werd onze aandaciit 
gevestigd op de moeilijkheden die zich 
voordeden rondom Jong-Davidsfons. Wij 
hebben er de laatste maanden met opzet 
niet over geschreven opdat men ons niet 
zou kunnen beschuldigen «roet in het 
eten » te willen gooien. Door een polemiek 
in de pers is dit onderwerp aan de agenda 
gesteld en ongetwijfeld verwachten onze 
lezers van ons een stellingname. 

Daar wij al te gemakkelijk het verwijt 
oplopen te veel kritiek uit te oefenen en 
een negatieve houding aan te nemen, 
wensen wij voorafgaandelijk te onderstre
pen dat wij de werking van het Davids
fonds ter bevordering van ons kultuurle-
ven hoog op prijs stellen en zelfs wensen 
te steunen. Tal van onze leden vervullen 
een aktieve rol in het Davidsfonds, wat wij 
volledig goedkeuren. Wij hebben alle sim-
patie en waardering voor de heer Amter, 
algemeen sekretaris van het Davidsfonds, 
c.i wij weten dat hij een diepovertuigd 
Vlaming is en een eerlijk man. 

Dit gezegd zijnde zal men evenwel kun
nen en moeten begrijpen dat onze hou
ding tegenover het Davidsfonds noodzake
lijkerwijze zou veranderen indien dit gro-
.te Vlaamse kultuurorganisme zou ver
laagd worden tot een bijhuis van de C.V.P. 

Men zal, na hetgeen reeds geweten is, 
moeilijk kunnen ontkennen dat de C.V.P.-
ers duistere intriges op touw gezet hebben 
om in samenwerkirvg met de geestelijke 
overheid en UITSLUITEND om partijpo
litieke motieven de stichting en de wer
king van Jong-Davidsfonds-afdelingen te 
saboteren en tegen te werken. 

Het staat vast dat er een geniepige te
genwerking is : de priesters mogen zich 
met J.D. niet bemoeien, de katolieke loka
len moeten ontzegd worden aan J.D.; de 
leiders en leidsters van de K.A. mogen geen 
deel nemen aan J.D.; enz. 

Op het kongres van het Davidsfonds van 
verleden jaar werd beslist dat er op het 
kongres van dit jaar een sektie-vergadc-
ring van J.D. zou zijn. Welnu deze sektie-
vergadering werd eigenmachtig door het 
Hoofdbestuur afgelast. 

Er heerst verwarring rondom deze kwes
tie omdat men de integrale waarheid niet 
wil, niet durft bekend maken. 

Zeker is het dat de C.V.P.-senator en 
lid van het Hoofdbestuur van het Davids
fonds, :Mgr Philips, de man is die de hoofd
rol speelt in deze sabotage-aktie. Zijn 
naam werd herhaaldelijk vernoemd. Niet
temin bewaart hij een stilzwijgen, wat 
zoveel is als een bekentenis. 

De reden van dit verzet tegen een lof
waardig initiatief ? Men vreest dat de 
jeugd te vlaamsgezind zou worden, dat zij 
de tekortkomingen en de onbetrouwbaar
heid van de C.V.P. op Vlaams gebied zou 
gaan inzien en aldus onder invloed van 
de Volksunie komen. Zoals steeds wil men 
niet weten van de gezonde oplossing, die 
er zou in bestaan de CV.P. vlaamsgezinder 
te maken, maar men verkiest de onge
zonde oplossing : dwangmiddelen om de 
jeugd te beletten vlaamsgezind te worden. 

Het is duidelijk dat hier geen enkel 
godsdienstig belang op het spel staat — 
integendeel zou men denken — maar uit
sluitend partijpolitieke C.V.P.-belangen. 

Wie dacht dat de vervolging: van de 
Vlaamse studentenbeweging door de gees
telijke Overheid tot het verleden behoor
de, betreurd werd en op onze dagen voor 
onmogelijk moest gehouden worden zal 
eigenaardig opkijken : er is blijkbaar niets 
veranderd. De hogere geestelijke overheid 
volhardt koppig in een houding die van 
aard is grote schade te berokkenen aan 
het katoliek geloof in Vlaanderen. Bij de 
herdenking van priester Daens is deze hou
ding ook tot uiting gekomen. Hoorden wij 
thans niet vertellen dat pater Van Isacker 
ïijn boek over priester Daens niet mag pu
bliceren ? De C.V.P. zou er zich tegen 
verzetten dat dit boek vóór de verkiezin
gen verschijnt ! 

Ondertussen- bewijzen al deze intriges 
wat men van de C.V.P. kan en raag ver
wachten en ho3 volledig onbetrouwbaar 
fteze partij is in Vlaams opzicht. 

Keren wij evenwel terug tot het Davids
fonds Wij hopen zeer oprecht dat het 
Hoofdbestuur van hel Davidsfonds zal be-
•̂ effen welke de draagwijdte is van het 
thans gestelde probleem : de afhankelijk
heid of de onafhankelijkheid van de par
tijpolitieke berekeningen van de C.V.P. 
Het Davidsfonds moet thans bewijzen dat 
net ons vertrouwen, het %ertrouwen van 
•»lle Vlaniineen waardi? is 

Waf heeif Van Acker gedaan voor de 

bestrijding der werkloosheid in Vlaanderen 
Wanneer wij de gepubliceerde cijfers 

onder ogen nemen staan wij klaarblijke
lijk voor een mooi resultaat : het gemid
deld aantal gecontroleerde werklozen be
droeg in gans het land : 

in juni 1954 : 206.842 
in juni 195,5 : 136.946 
in juni 1956 : 113.108 
in juni 1957 : 93,.̂ 74 

Dit geeft een ogensc'iijnlijik? vermin
dering met 11,3.268 eenhed?;i ! 

In werkelijkheid betekent dit ec>.ier niet 
dat al deze werklozen inderdi^ad tevve.'k 
gesteld werden. Het belangrijkste viapcn 
van de regering Van xXcker in de .sirijd te
gen de werkloosheid is het beroven van 
werklozensteun geweest, de uitsluitinfren 
waardoor werklozen eenvoudig geschrajJt 
werden. Vanzelfsprekend werd over deze 
operatie in alle talen gezwegen. En met 
reden. De statistieken wijzen uit dat ge
durende de tweede helft van 1954 (juli-de-
cember) 8.778 werklozen voor onbepaalde 
tijd (dus voorgoed) uitgesloten werden; 
in 1955 bedroeg dit aanta l 20.052; in 1956 
bedroeg het 21.000; voor het eerste half
jaar van 1957 : 9.738. 

Hetzij in totaal onder de huidige rege
ring : 59.568 UITSLUITINGEN I 

Het is dus een feit dat voor meer dan 
50 % de zgz. vermindering der werkloosheid 
slechts schijn is, bedrog : 59.568 personen 
werden niet tewerkgesteld, maar uitgeslo
ten van werklozensteun, geschrapt van de 
lijsten der gecontroleerde werklozen, 
waarop de statistieken gebaseerd zijn ! 

Wij zullen niet stilstaan bij het aantal 
werklozen tewerk gesteld door de gemeen
tebesturen om allerlei werkjes op te knap
pen : dit ook is geen ernstige, geen blij
vende tewerkstelling, maar slechts een 
lapmiddel. Deze tewerkgestelden worden 
afgevoerd van de lijst der werklozen, maar 
blijven in feUe werklozen, onderhouden 
door de gemeenschap. Hun aantal be
droeg in juni 1955 het aanzienlijk cijfer 
van 28.526 ! Dit aantal daalde tot 6.554 in 
juni 1957. 

Het beste bewijs dat de vermindering 
der werkloosheid enkel een gevolg is van 
de hoogkonjunktuur die overal heerst en 
dat de regering niets gedaan heeft om de 
strukturele werkloosheid in Vlaanderen te 
bestrijden vinden wij in het feit dat het 
werkloosheidspercentage van de Vlaamse 
gewesten tussen 1954 en 1957 praktisch 
ongewijzigd gebleven is : voor de volledig 
werkloze mannen bedroeg dit percentage 
in juni 1954 voor het Vlaamse landsgedeel
te 68,9 f~c en voor het Waalse landsge
deelte 18,7 %; het bedroeg in juni 1957 res
pectievelijk 68,8 % en 18,3 %. Het bewijs 
is dus geleverd dat er geen de minste in

spanning gedaan geweest is om aan deze 
nadelige, minderwaardige po.sitie van het 
Vlaamse land enige verbetering te bren
gen. 

Er stelt zich trouwens nog een laatste en 
belangrijke vraag : in boever is de ver
mindering der werkloosheid in Vlaande
ren te danken aan verhoogde werkgelegen-
in eigen gewest ? Wij vermoeden dat deze 
vermindering voor een groot deel toe te 
schrijver» is aan een verhoging van de 
mobiliteit, van het aanta l mobfelen die 
naar Brussel, Wallonië, Noord-Frarrfkrijk 

gaan werken. Daardoor konden wij geen 
precieze gegevens krijgen. Maar het ieit 
dat het aanta l werkabonnementen en 
abonnementen voor werklieden tussen 
1954 en 1956 gestegen is met ö.fi.OOü een
heden bewijst genoeg. 

Wat de provincie West-Vlaauderen bï-
treft is de toestand een schreeuwende aan
klacht tegen Van Acker, de gekozene van 
deze provincie. 

De aangrcei van de tevf^-kstelli-i^ in 
West-Vlaande;en bedroeg tijdens de laat
ste jaren gemiddeld amper 1,411 eenheden 
per jaar tegenover een algemeen gemid
delde van 7.206 een.heden per jaar voor 
gans het land ! 

Het aantal emigrinten, personen die 
voor goed West-Vlaaiideren verlieten orii 
njiar elders te verhuizers beroeg tussen 
1949 en 1955 jaarlijks 2.700 tot 3.503 per
sonen. 

Er zijn 48.000 personen die, als mobie
len, buiten hun provincie werken : men 
moet dit aantal vergelijken met het totaal 
aantal personen onderworpen aan de R. 
M.Z., dat voor West-Vlaanderen 160.000 
bedraagt. Van de arbeiders tewerkgesteld 
in de industrie zijn er twee op vijf die als 
mobielen buiten hun provincie werk moe
ten vinden. 

-Men zal zich misschien afvragen waar
om de C.V.P., waarom het A.C.V. deze toe
standen niet aanklaagt, er geen gebruik 
van mankt. De pot kan de ketel moeilijk 
verwijten dal hij zwart ziet. Toen de 
C,V,P, aan het bewind was werd er al 
evenmin iets gedaan en was de toestand 
nog veel slec'iter. Het ingebreke blijven 
van h2t A.C.V. is een ware schande : naar 
schatting telt h?t .'l.C.V. 650.000 leden, 
waarvan 90 ff Vlami (gen. Niettemin 
verkiest de leiding van het A.C.V. het aan 
ongezonde o;;bodpolitiek te doen tegenover 
de linksen, dan een probleem aan te pak
ken dat voor onze Vlaamse arbeiders van 
het grootste belang is. Noc'i .V.C.V. noch 
A.B.V.V. doen iets. C.V.P. en B.S.P. natuur
lijk evenmin. Daarvoor is een stevige 
Vlaams nationalistische politieke groep 
nodig : mannen die niet gebonden zijn 
aan de Waals-Brusselse financiële krin
gen, maar die uitsluitemd kijken naar de 
Vlaamse noden en die daaraan zullen ver-
heloen. 

VERANDERINGEN 
Zjoekof houdt reeds vele tou 

OP HET KREMLIN 
wtjes in handen (de gazetten) 

Nog hopen wij dat de besluiten van het 
vorig kongres zullen geëerbiedigd worden 
en dat op het kongres toch een vergade
ring van Jong-Davidsfonds zal plaats heb
ben. Wij kijken scherp toe. 

Eens te meer zien wij hier dat part i j -
politiekers niet op hun plaats zijn in de 
leiding van onze Vlaamse kuituur- of 
strijdverenigingen : zij zijn altijd weer be
reid het onbetwistbaar Vlaams belang op 
te offeren aan het engste partijbelang. 

Hebben wij dan ongelijk te protesteren 
tegen de aanwezigheid van partijfunktio-
narissen in het Llzerbedevaartkomitee ? 

Het Davidsfonds heeft een verjongings
kuur nodig. De oprichting van Jong-Da-
vidsfonds-afdehngen was een uitstekend 
initiatief om de jongeren aktief te betrek
ken bij de Davidsfondswerking en deze 
verjonging te bewerken. Ook kunnen deze 
Jong-Davidsfonsafdelingen zeer nuttig 
werk verrichten om onze jeugd bewust 
vlaamsgezind te maken. 

Wij wensen dan ook, in het belang van 
Vlaaruleren en in het belang van het Da
vidsfonds, dat met bekwame spoed en zon
der talmen of aarzelen de uitbouw van 
deze afdelingen zou doorgevo'*'-d vor'l«'n. 

Professor Kanunnik Pinxten 
herdacht 

Te Overpelt werd Prof. Pinxten herdacht. 
De organisatie berustte in handen van per
sonen die de herdenking buiten de par t i j -
politie': wilden houden. En he t was maar 
goed ojk dat men van Prof. Pinxten na zijn 
dood geen C.V.P.er probeert te maken. 
Daarom was hij veel te zeer een principieel 
Vlaams nationalist, die noch voor noch na 
de oorlog zijn sympatie voor de Vlaams na
tionale partij verborg. Achteraf beschouwd 
mogen we zeggen dat het inrichtend komi-

tee zijn taak goed heeft volbracht. Misschien 
was de dag wel niet te best gekozen. De 
plaatselijke kermis hield immers noodge
dwongen heel wat Overpeltenaren van de 
akademische zitting weg waar ze van na
derbij hadden kunnen kennis maken met 
de gedachtenwereld van de betreurde pro
fessor. .Al moeten we zeggen dat de belang
stelling meeviel. 

De C.V.P. i.ad immers haar provinciale 
kadervergadeiing op dezelfde dag gezet en 
wilde daar niet op terug komen. Anderzijds 
hebben de C.V.P. kranten zo weinig mogellj^ 
geschreven om de datum en het program 
van de plechtigheid bekend te maken. Nu 
ook dat zal men gewoon worden ! Als oud-
Vlaams Nationale parlementairen waren er 
Mr. Van Dieren, Mr. Borginon, Mr. Romsée 
en Dr Ballet. Het hoofdbestuur van de 
Volksunie was vertegenwoordigd door Drs. 
\\ im Jorissen. Rudi Van der Paal, Ward 
Kolus en René Evers, voormalig sekretaris 
van Prof. Pinxten. Verder zagen we er de 
heren Jan Van Mierlo, Beeckman, Ir. Co-
lemont, kunstschilder Sam De Vriendt, 
Rijckeboer, Dr, Jan Plas, Karel Dillen, De
sire Dylst, Bessemans, Dr, Rik Van de 
Kerckhove, Dr. Toon Pennings, Mr. Lode 
Transens, Hervings De Jonghe, Pater Wal-
grave en Arthur De Bruyne. 

De plechtige H. Mis werd opgeluisterd 
r u t Vlaams orgelmuziek en besloten met de 
Vlajimse Leeuw, wat in Vlaanderen helaas 
aog nooit veel gebeurd is. De postoor van 
Overpelt, E.H. Carthuyvels hield het gele-
genheidssermoen en bracht hulde aan Prof. 
Pinxten als priester, als kultuurverspreider, 
als wetenschapsmens en als Vlaamsgezinde. 

Op het kerkhof spraken de heren Van 
Wynckel, burgemeester Van Lindt en Jos 
-Mees, Vooi'zitter K.V.H.V. Leuven die Prof. 
Pinx^ten hulde bracht als opvoeder en stu-
dentenvriend en als strijder voor amnestie 
en zelfbestuur. 

Op het grafmonument van de hand van 
: am De Vriendt werd dan namens de Volks 
i'n:e door onze vrienden René Evers en Van 
Soom een prachtige kroon neergelegd. 

Op de akademische zitting werd het in
leidend woord gevoerd door Dr. Van Lindt, 
als voorzitter van het inrichtend komitee 
en door Dr. Frans Van Mechelen als op
volger van Prof. Pinxten, die in een utste-
kende uiteenzetting over hem sprak als we
tenschapsmens en als leraar. 

Het hoogtepunt van de akademische zit
ting was echter ontegensprekelijk de rede 
van zijn vriend Pater Dr Norbert Wildiers 
die over de professor sprak als priester en 
als Vlaming. 

Hij schilderde Prof. Pinxten als kind van 
de zelfstandige Katolieke Studentenbewe
ging waarbij hij de mening van onze grote 
pedagoog Kanunnik De Coene onderschreef 
dat de Blauwvoeterie een pedagogisch won
der was : de jeugd die zelf aanvoelde wat 
misliep in de opvoeding en die kerngezond 
reageerde. De Blauwvoeterie vormde het 
karakter en de geest van een hele reeks 
groten in Vlaanderen. Vandaar tot het be
sluit komen dat de uitroeiing van die zelf
standige Katolieke Jeugdbeweging om er 
een bleke en karakterloze K.A.Jeugdbewe-
ging van te maken is nog slechts een kleine 
stap. Zal het oordeel van een kanunnik en 
groot pedagoog verstokte zondaars bekeren? 
Wij zijn realist genoeg om er niet op te re
kenen. Een andere bestreving van Prof. 
Pinxten was het konflikt op te lossen niet 
alleen tussen de arbeiders en de Kerk maar 
ook tussen Vlaamse intellektuëlen en de 
Kerk. Hij wist dat dit slechts kon door de 
aktieve metode : én Katoliek én door en 
door Vlaams. Suggereerde spreker niet dat 
op dit gebied door de hogere Kerkelijke o-
verheid nog buitengwoon veel diende ge
daan? 

Prof. Pinxten was een Vlaams Nationalist 
aldus Pater Dr. Wildiers. Vlaams nationa
lisme was voor de professor de verdiepte va
derlandsliefde die zich in hem openbaarde 
door de nood van Vlaanderen. 

Prof. Pinxten was een progressist. Pro-
gressiten aldus spreker, zijn personen die 
de bestaande wereld vergelijken met hun 
ideale droomwereld en die de bestaande 
wereld willen aanpassen aan dat ideaal 
beeld. De progressisten worden door de kon-
servatieven miskend, misprezen en gehoond 

MAAR ZE HEBBEN GELUK. Treffender kon 
spreker het leven in ons land van de Ylaanig 
nationalist, die ook Prof. Kanunnik Pinxten 
wa«. n 'et tvr»erpTi. 
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40 JAAR VLAAMS NATIONALISME 
Groeiende Vlasuns-natlonale 
bewustwording 

Het Vlaams-natiovaal gevoel hi 
Vlaanderen beweegt zich in stijgende 
lijn. Zo het zich nog dikwijls onafhanke
lijk van de nationalistische partijorgani
satie ontplooit, dan is de uitstraling van 
deze laatste veel intenser geworden en i": 
zij opnieuw de woordvoerdstcr gewor
den van de Vlaams-nationale krachten 
in hel land. Zij leidt terug de Vlaamse 
strijd naar zijn objekiieven-

leder jaar meer worden de Vlaams-
nationale Zangjeesen — buiten iedere 
partijpolitiek om — tot een grootse ma
nifestatie van de nationale Vlaamse over
tuiging. 

Waar de Ijzerbedevaart vóór 1940 
de Vlaams-nationale gedachte in haar 
zuiverste vorm weersprak, vrij van ieder 
storend partijkarakter, heeft men^na de 
oorlog getracht dit karakter te verdoeze
len. Partijinvloeden deden zich nu sterk 
gelden. Iedereen voelt hoe op do huidige 
i'.ag het groeiende nationalistische gevoel 
de IJzerbedevaart terug dwingt naar 
haar oorspronkelijke vooroorlogse bete
kenis. 

De l'laamsc jeugd en de jeugdbewe-
gini^en zoeken opnic\i-u' hun weg tn 
llaamse nationale geest. Beslist door
breken zi] de grendels die dr kleurpar-
tijen rondom hen hadden gclcod. De Ro-
denbachfeeslcn van 19.5t; bewezen de 
kentering. 

De grote studentenverenigingen grij
pen terug naar de Vlaams-nationale 
overtuiging, 'i Ons Leven » verklaart : 
•I Zelfbestuur is voor ons de noodzakelij
ke en onmisbare grondslag ». 

De Vlaamse kuliuurvei enigingen evo
lueren naar een zuiver Vlaams standpunt. 
Op het Davidsfondskongics van 1956 
werden de laksheid en het in gebreke 
blijven van de politieke partijen aan de 
kaak gesteld. 

Maar ook in de openbare mening %n 
Vlaanderen groeit een geest die altijd 
meer in Vlaatnse en nationale richting rea
geert. Waar de Frontpartij en het 
V.N.V. vóór de oorlog de Vlaams-natio
nale bewustwoording hadden opgeroe
pen, ontnamen de omstandigheden van 
de naoorlog haar haar uitingsmogelijkhe
den en zorgden de politieke partijen er 
angstvallig voo) het ie onderdrukken-
Hun matht moe,--! onverdeeld blijven. La
tent echter leeft dat gevoel onder de op
pervlakte en is het uitgegroeid tot een 
niet meer te loochenen dualiteit Vlaan
deren—Wallonië. Steeds weer schiet het 
boven de oppervlakte : koningskwestie, 
schoolkwesüe, geval Grootaert, de inci
denten te Kortrijk in mei 1957, de We-
,eldtentoonsteïlin(^ waarvan werd ge
schreven dat <i zij dreigt te worden de 
'wereldtentoonstelling van het Vlaamse 
probleem in Bclc^ië ». Alles getuigt er
van. 

Zo groeit de 1 laams-natioHale gedach
te aan tot een steeds machtifj;er .';troom. 

';taat binnen het bereik van de hand had, 
ligt één enkele steeds aanzwellende lijn. 
In het licht der geschiedenis verschijnen 
de jaren na de tweede wereldoorlog 
•ilcchis ah een slilsLand, want opnieuw 
marsjeert het Vlnams-naiionalisme dina-
misch op voor dr uilcindclijke verwezen
lijking van dr ]'laamse Beweging. 
Teveel Maams-vaiionalislen hebben hel 
nieuwe naiionahsinr van de naoorlog in 
'ihakke vergelijking mei de groei dei 
l-)ontpartij ivillen zien. Het heeft tot gro
te ontgoochelingen geleid. De levende 
ocschiedcnis beweegt zich niet in vergc-
lilkingcn. Waai een bezielde en .üerk ge
organiseerde Frontpariij de nationalisti-
<^che strijd in 1919 aanbond, bleef in 
19'l/l geen spoor van Vlaams-nationale 
organisatie meer over : de u passivisen » 
waren tijden'; dr oorlog verstrooid gc-
wo,drn, hel aktivisme weid bij het einde 
van dr ooilog wrogevergd. Pas in dr 
laatste twee jaicn werd overgegaan tol 
een wezenlijke heropbouw van de kaders, 
die nog jaren zal dm en. Toch is de toe
stand gunüio uil andere oogpunten-
Waar de Frontpartij pas na Hen jaar 
zwoegen sterk doorbrak en het T .A.T . 
rerst roiid 1936 in de diepe lagen van de 
l'laamsc volksma.';sa doordrong, daar is 
hei zaad dat werd uitgestrooid, niet ver
loren gegaan. Hei heeft gekiemd c.i een 
•sterk Vlaams-7iationaal gevoel leeft thans 

',n Vlaanderen. F.ens opnieuw doorgebro
ken, niocl dr niruwc Jlaams-nationale 
partij onvermijdelijk snel groeien in een 
aarde die reeds omgefloegd werd- Waar 
de Frontpartij verwoed moest inbeuken 
tegen de stalen muur van de franskü-
jons-unitaire opvatting van de Belgische 
slaat en er slechts na lange jaren in 
slaagde de ecvstr diepe biessen ie slaan, 
daar ook kan de klok moeilijk ach-

8. De toekomst van het 
Vlaams-nationalisme 

In zijn hoe, waar tn wanneer ligi de 
toekomst van het \laams-nationalisme 
in de nevel van de tijd verborgen. Slechts 
zijn grote lijn en zijn gestadige golfslag 
kunnen we zien. In dat licht verschijnt 
het Vlaams-nationalisme als een leidende 
gedachte die onweerstaanbaar haar weg 
gaat naar de toekomst. Sinds 127 jaar 
geleden een kleine groep <( taalminnaers » 
een schijnbaar hopeloze strijd voor 
Vlaamse heroptreding begon, tot wan
neer in 1939 hetJi(J^..V. de macht in de 

leruiigezet worden en konden die bressen 
nooit mser helemaal dicht gemaakt wor
den. De viccs voor Vlaamse machts-
wording is blijven bestaan. In 1948 kon 
prof. Lambertv opmerken ' K Het ont
breekt niet aan een serene welwillendheid 
bij de hogere instanties ». Recente ge
beurtenissen toonden nog aan hoe de 
vrees voor reakiies in Vlaanderen bij de 
regeerders soms staat naast een betrek
kelijke Vlaamse machteloosheid. Wie be
twijfelt dat llaamse machisvorming d:e 
•( serene wehcillendheid » snel tot prak
tische daden zou drijven ? 

Alzo is voor de nieuwe nationalisti
sche partij het terrein ongunstiger, maar 
tegelijkertijd ook veel gunstiger dan 
voor de Frontpartij het geval was. In 
ieder geval gaat een vergelijking niet op. 

Hoofddoel van het ]'laams-nationalis-
iiic is thans de volledige heropbouw van 
de nationalistische organisatie. De losse 
\laams-naiionale krachten ,noeten op
nieuw verzameld worden tot een brede 
I 'laams-nationale golving. 

De nationalistische partij streeft er 
naar in Vlaanderen de voorwaarden ie 
scheppen, nodig voor een volwaardige 
ontplooiing van het Vlaamse volk. Ze 
wil daarvoor evenwichtige sociale en eko-
nomische toestanden in het land. Op het 
binnenlandse politieke terrein houdt hei 
Vlaams-nationalisme onwrikbaar vast 
aan de aloude Vlaamse tradities van de 
volkssiaat. Eeuwen geleden was het 
l^laamse volk, samen met de Italiaanse 
steden, hei eerste volk in Europa dat 
zich verzette tegen de almacht van zijn 
heren. Het Vlaams-nationalisme van he
den sluii volledig aan bij de stelling die 
in 19.13 in hei officieel programma van hei 
)• V . r . gehuldigd werd : « Het V.N.V. 
verwerpt de diktatuur en de totalitaire 
staat. Het V.N.]'. is van oordeel dat de 
oude Nederlandse traditie van de volks-
kontrole op de regering van het land moet 
behouden hlijvev • hel is derhalve voor

stander van hei behoud van een door hel 
volk vrij verkozen beraadslagend li-
chaam »• Gehecht aan dit beginsel van 
de volkskontrole, vraagt het Vkiams-na-
'wnalisme een gezonde aanpassing van 
dit principe, in tegenstelling tot de hm^ 
dige heersende partijoligarchieën die aan 
de volkskontrole nog slechts de schijn 
van vrijheid laten en in werkelijkheid dik
tat oriaal beslissen. 

Hei Vlaams-nationalisme oordeelt dai 
alleen de federalistische herinrichting van 
België in de bestaande toestanden de vol
ledige Vlaamse zelfstandigheid kan ver
zekeren. Hel wenst het uiteen spring en 
van België niet, wel een stevige nieuw
bouw van de Belgische staat. Het erkent 
de banden die duizend jaar geschiedenis 
tussen Vlaanderen en Wallonië gelegd 
hebben, maar beschouwt deze als hel 
sterke en onmisbare bindteken tussen 
(oi'c^ gelijkberechtigde en zich volwaardig 
ontplooiende kuituur gemeenschappen. In 
een zeker niet verdachte tijd, in juli J940, 
kon een Vlaams-nationale persoonlijk
heid zeggen : « Indien België de gisten
de kracliten weet te grijpen en te richten, 
zat het wellich ervaren dai de Vlaamse 
zclfsiandigheidswïl, waar het steeds zo 
weiferachiig en wantrouwend heeft te
genover gestaan, de machtigste jaktor 
voor het behoud en heropbewing van de 
Staat kan blijken ». 

De samenhorigheid van de Lage Lan
den bij de Zee werd doorheen de ganse 
Vlaamse beweging sterk aangevoeld. 
Reeds op het tweede « Nederlands Tael-
congres » in 18Ö0, nauwelijks twintig 
jaar na de scheiding, klonk het : 
( Weg landgrens die ons af wil sluiten 
Weg met den naam Zuid en Noord l » 

1 'anaf de Nederlandse Taalkongressen 
zou het over hei Algemeen Nederlands 
I 'erbond naar de grootnederlands e ge
dachte van het V.N.V. leiden. Deze ver
bondenheid is zo leidend dat zij tijdens de 
oorlog bij de betrokken uitgeweken re
geringen te Londen — die moeilijk als 
I 'laams-naiionaal konden gelden — de 
Benelux gedachte deed ontspringen, zij 
het dan ook meer wegens zijn politieke 
en ekonomische aspekien dan wegens 
volksbewusie. Veelvroeger reeds, tijdens 
de Brabantse omwenteling van 1789 
had Van der Noot diezelfde politieke 
noodzaak begrepen en had hij het plan 
opgeval van een federatie der Nederlan
den, die <i sleutel van Europa ». Thans 
zijn de toestanden zodanig gegroeid dai 
in hei Europa van morgen een Vlaamse 
jrderale staat op buitenlands gebied nog 
slechts een giootnederlandse politiek zal 
kunnen voeren. 

Hei Vlaams-nationalisme erkent niet
temin de verschillen die 300 jaar schei-
iin«- hebben verwerkt, maar het oordeelt 
dat zelfbestuur Vlaanderen tot bewuste 
eigenwaarde zal doen groeien en op deze 
grondslag van evenwaardigheid de heel 
nedeilandse verbondenheid zal rijpen. 
Hoe onaf gewerkt ook, heeft Benelux een 
reeds ver gevorderde ekonomische een
heid gegeven aan de Nederlanden, naast 
een begin van politieke eenheid op hei 
buitenlandse phn. Het is de vorm waar
in de samenhorigheid van de Lage Lan
den kan uitgewerkt worden 

Het Vlaams-nationalisme is echtei 
geen verstarde houding, wel een levende 
'^gedachte. Het heeft besef voor de noden 
van de tijd, voor Euratom en Europese 
markt, maar is tegelijkertijd overtuigd 
dat in deze tijd, waarin het naiionalismi 
een drijvende kracht blijjl, hrl dt on
misbare grond.slag vormt vooi eeri ge
zonde Europese siruktuur. Een ongezon
de Europa beweging die in de gedachten-
gang van sommige partners hun hege
monie zou verzekeren, kan niet duur-
•aam -ijn en draagi in zich de kiemen van 

iiaar dood. ZiUke F^uropa beweging doet 
teveel denken aan de Rijksgedachte van 
vijftien jaren geleden. Een gezond na
tionalisme is de voorivaarde voor een we
derzijdse gelijkberechtiging en een stevi
ge bouw. Wie zou 7vijzen op de mogelijk
heid van een fanatiek en bewustzijn ver
nauwend nationalisme dat zich van de 
buitenwereld afsluit, moei slechts verwe
ren worden naar de Vlaamse tradities, 
naar hei bewuste Vlaanderen van de 
Middeleeuwen dat niets anders was dan 
één grote Europese markl e vóói de 
Icrmen », riaai Erasmus, de Nederlan
der—Europcër, naar Rubens, de diplo
maat aan de Europese hoven, de eigen-
hcwuste ]'laming met het oog open op 
de wereld. 

Vandaag marsjeert hei Vlaams-natio-
nahsrne terug op. Morgen komt opnieu^e 
de sirijd voor de doorbraak naar Vlaam
se mad.l in de Slaat. Een terugblik op 
hit verleden en ren gewetensonderzoek 
passen nu. 

Er 7verd m hel verleden dikivijls ge
faald. Er is soms het gebrek geweest aan 
de noodzakelijke tucht. Er .zijn de nood
lottige scheuringen in eigen rangen ge
weest. Er zijn de condottiere geweest 
waar geen behoefte aan was. Er is hei 
cebrek geweest aan politiek doorzicht. 
H Het aan politiek doen met ongekontro-
leerde gemoedsopwellingen was steeds 
liet zwakke punt van vele Vlaamse radi-
kalen » schreej dhr. Van Haegendoren. 
E, IS hel gebrek geweest aan Vlaams-
nationale poliiek van internationaal ge
halte Veel kon vermeden worden. In de 
loekomsi zullen dinamisme, stootkracht, 
verheven idealisme en klaar doorzicht 
moeten samengaan. 

In die geest groeit terug het Vlaams-
nationalisme. Het .strijdt in een steeds 
hernomen kamp voor Vlaanderen, waar
in met laaie koppigheid altijd nieuwe ge
neraties de oude aflossen; hei oog ge
richt op de toekomst. Zo is de Vlaamse 
beweging uitgegroeid tot een hoogmen-
selijk ideaal, dat misschien wel de diepe
re zin ervan is 

EINDE 
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BRIEV£.J VAN LEZERS 
AAN ( ^̂ ET VOLK » 

Onderstaande b.ief werd door een lezer 
van « Het Volk » au.i die krant geschreven 
na hun aanval tegen « De Volksunie ». De 
boer die deze brief instui:-ile zond ons een 
afschrift. Het is een goeü initivoord en het 
bewijst dat onze boeren niet lanirev bereid 
zijn zich zo maar laten te doen. 

Mijnheer. 
Met mijn stom boerenverstand met aan

dacht Uw artikel « De - Volksunie '" op 
stemmenjacht > gelezen. 

Ik moet bekennen dat gans mijn boe
renfamilie altijd voor de C.V.P. gestemd 
heeft. Doch de volgende maal, zal het 
voor een partijtje zijn, dat zoals U schrijft, 
geen programma heeft (al heeft het er ze
ker een). Doch liever voor de Volksunie 
dan voor de C.V.P. die wel een programma 
heeft maar er mets van verwezenlijkt. 

Zou ik, mijnheer, mogen vragen mij eens 
te laten weten wat de C.V.P. voor ons de 
boeren reeds verwezenlijkt heeft ? 

De Boerenbond, schrijft U, eist sedert 
lang de gelijkschakeling v.d. Belgsche en 
de Nederlandse stikstotmeststotienprijzen. 
Vroeg ze dat ook onder het C.V.P.-bewind, 
en wat heeft die grote partij er van te
recht gebracht ? 

Als de Volksunie zo een programmaloos. 
belachelijk, armtierig partijtje is, zou de 
grote, veelbelovende partij , die de over
winning behaalde bij Koningskwestie en 
schoolstrijd, dat partijtje over het hoofd 
moeten zien, en zou < Het Volk ^ daar toch 
geen anderhalve kolom moeten aan wij
den ? 

Of zou het toch waar zijn dat de C.V.P 
schrik heeft van deze partij ? 

< Volksverdeeldheid zoals U het 
noemt ' ' 

Een lezer uit Voorde 
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« Het Volk » en de Boeren 
Aanval op de Volksunie 

hl « Het I olk » van II september is 
een genieev ja hatelijk artikel verscJie-
iicn te£^en a Pe I olksimie » iv verHavd 
mei onze aanval op de Boerenhovd en 
-ijn voorzitter, senator MiiUic. Het is 
een fremeen artikel omdat ivij ajgeschil-
derd reorden als de handlangers, de ver-
dcdioeis van \'an Acker, van de linkse 
rcocnuu, van de Waalse minister van 
landhnitve. \]'ii ii-aren hel nochtans viel 
die droomden van een 25-jarige koalitie 
van kristen-demokraten eu socialisten. 
Het leas icel in ^ Het l'olk » dat deze 
droom vertolkt "werd. Wij hebben onze 
•ijkeer voor de linksen nooit verbonden 
ilVy zijn het niet die in pleitte demagogie 
de socialisten reïilen overtroeven bij de 
nrbeidos. 

Overigens komt het eigenaardig voor 
een syndi'calistisch dagblad dat zich nooit 
osKommcd lieeft om de verdediging dei 
b.HVcnocUingen, thans de verdediging te 
zien opnemen van de Boerenhand en de 
heer .\Iullie. Eii^enaardig omdat de Boe-
renboud toch mans genoeg is om zich 

• 7Cil te verdedioen, bv. in « De Boer ». 
Daar huldigt men liever de taktiek vün 
te Z7i'ijgen... Wellicht zijn ze daar toch 
verstandiger dau op u Het ]''olk >i. 

11 at hebben "d-ij dan geschreven ? In 
een strooibiiejje voor de boeren schre
ven "d'ii ; 

" De stiksiojfen betaalt gij 20% te 
duur. Zij li'orden in Waalse fabrieken 
oemaakt, maar in hei buitenland 2ii% 
hetcrkoop verkocht dan hier. Wij eisen 
reeds lang 20% vermindering. Thans 
volgt de B.B. ons. Maar hij zegt niet 
dat zijn voorzitter en de u voorman » 
van de C . I ' .P . -u boerenverdedigers », 
senator Mullie, in de beheerraad zit van 
de grootste Waalse siikstojfabriek. Hij 
• triikt mede de vette -Mnsten op... » 

Is dat laster, is dat onwaarheid ? 
\een. Het is een jeit dat senator G. 
Mullie, voorzitter van de B.B. lid is 

van de beheerraad van de maatschappij 
•1 Carboehinique ». u Het Volk » kan dit 
niet ontkennen, doch schrijft dat senator 
MnUie in deze beheerraad zetelt niet als 
persoonlijk aandeelhouder, doch namens 
de B.B. Wehm dat maakt de zaak nog 
erger. Het is dus de B.B. zelf die ver-
'^trenoeld zit in kapitalistische onderne
mingen leaarvan de belangen tegenge
steld .zijn aan de belangen der boeren ! 
Wat moeten icij terug trekken? Ontkent 
•' Het l'olk » dat de Belgische stikstof— 
iabricken hun stikstof in hei buitenland 
30 p.c. goedkoper verkoper dan in Bel
gië ?Xeen ! Het schermt met de fiskale 
laks van 5 p-e. die door de regering zou 
moeien afgeschaft icorden. Dit is aflei
ding : het feit blijft dat de siikstoffabrie-
ken onze boeren meer doen betalen dan 
de buitenlandse boeren, dat zij goedko-
i''ei zonden kunnen verkopen. Wij be
grijpen goed dat de kapitalistische on
dernemingen de grootst mogelijke winst 
nastreven. De vAnsten van de stïkstof-
iabrieken zijn ook aanzienlijk en de uit-
i;ekeerde divuienien belangrijk. 

Pe regering zou moeten tussenkomen 
- daarin heeft H Het l'olk » gelijk -
II zii doet iiei wel bv. voor de fosfaten. 

nc onder druk van overheidswege tegen 
nietrenderende prijzen moeten verkocht 
'•orden. Waarom gebeurt hetzelfde Jiiet 
•oor de stikstoffen ? Omdat klaarblij-
^tiijk de invloed van de stikstoflabrikan-
'ii op het politiek beleid te groot is.. 

'ioor de verstrengeling van poNti.ek en 
'iiiancies. 

Hel Witk .. schrijft de B.B. eL<;l 
' <iert lang de gelijkschakeling van de 
l''l<:ische en de •\ederlandsche stikstof-
'^'iprij-cn. Toch nog zo lang niet zeker? 
" ' ' J" ' toen de C.V.P. aan t'bewtnd was 
n het ogenblik dus gunstig voor de B.B. 

'^'" deze eis te stellen en te doen inwH-
'?<"« hebben 7i'j/ daar niets van gehoord 

Pe B.B.volgt ons omdat hij met anders 
V(7)/ ; /,;'/ stelt thans deze eis ~ op papier 
Maar iedereen besc]l toch dal de belan
gen^ van de B.B. a's aandeelhouder in 
een grote stikstoffahrlek op dit punt st)ij-
dig zijn met de belanden van de boeren. 

" Het 1 olk » besehuldigl cc re nering 
eivav eev politiek Ie voeren van lage 
prijZcn voor de laudbonwpeodukten ten 
Quvsie van de nijveihe'd. Hebben wij 
iels anders geschreven'^ 

•< In ons land wonl sinds tientallen 
laren een politiek gevleid l.u voordele 
van de Waalse en Biitsselse giodindus-
Irie en ten nadele van de iwotazakclijk 
l'laamse landhoiiw schreven zeij. Inder
daad : om de koopkracht van de arhei-
daslonen hoog te houden, zeorden de 
p.iizen der landbouwprodukieu opzette-

I ik laa^ gehouden, dit in het belang van 
de nijverheid die anders verplicht is ho-
Qcre lonen te betalen. 

Zeker is dit de poliiek van de huidige 
legeiing, maar het was eveneens de po
litiek van de vorige regering. Hel is een 
politiek die geëist en gesteund wordt 
door de syndikaten, ook door het A.C. 

II . zeaaivan '< Hel l'olk » het orgaan 
is. Pe boeren zueten maar al te goed dat 
de syndikaten — rode en gele — hen 
vijandig zijn en hun belangen bestrijden. 
Pe syndikaten vinden het gemakkelijker 
de koopkracht van de lonen ie verdedi
gen op kap van de boeren dan de grooi-
mdtisirie, de kapitalisten aan te pakken. 
Paarom is « Het l'olk » slecht gekomen 
nvi als verdediger op te treden van de 
B.B. 

Onze lezers zeeten dat zeij de linkse 
regering nooit gespaard hebhen. Ook de 
minister van landbouzi' niet : in ons voor
laatste nummer brachten zeij nog scher
pe kritiek uit op de landbouwpolitiek. 
Kritiek dic men tevergeefs zou zoeken 
in o Hei l'olk ». 

Wat denken onze lezers dan van vol
gend proza : H Wij geloven dat de Vlaam
se boeren liet zceinig waarderen zullen 
de Volksunie zo bedrijvig te zien om te 
pogen de regering l'an Acker van dienst 
te zijn... )) en K Pe Volksunie in de dienst 
van i an Acker en van de Waalse libe-
lale minister van l.andhouze. >• 

.Moei men geen schaamteloze scholt 
zi,n om zo de zeaarheid ie verdraaien ? 
Peze C.V.P.-schrijvclaars hebben niets 
meer i» leren van de soeiali.<:iische Volks-
gazei. Hun kzeade iiouze ligt er vinger-
dik op. 

'Over een zaak verheugen wij ons . 
hun geschrijf bezi'ijsi dat onze propa
ganda doordringt en dat zij hang voor ons 
worden. IVij zullen ervoor vorgen dat zij 
nog meer schrik krijgen. De boeren be
ginnen te beseffen dat de Volksunie de 
enige partij is die oprecht voor htm be
langen in de bres spiingt.Het is ook hun 
enige mogelijke redding. 
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Hel Schandaal van onze Kusi 
Een \akant ie aan «onze» kust is voor 

een vlaamsgezinde, en zeker voor een na
tionalist, geen onvermengd pretje. En niet 
alleen wegens de aanwezigheid van opge
blazen Beulemansen. Veeleei- wegens da 
houding van de kustbewoners zelf. Deze 
dames en heren stellen hu.i bloemkolen en 
hun badpakken, hun roomijs en hun 
schoensmeer, hun spektakels en hun kalfs
kop, hun gerechten en hun insectenpoeder, 
hun diensten en hun leverworst te koop of 
te huur, haast eentalig in het Fi-ans. Ik 
zas op een pier een verrekijker. Het stond 
er natuurlijk bij hoe het ding diende ge-
hai.teerd, en omdat het tuig toch niet zou 
mishandeld worden, stond het er zelfs in 
vier talen bij : het Frans, het Engels, het 
Duits en h?t Italiaans. Het bedieningsper
soneel verwacht geen Vlamingen. In een 
ijszaak moest een Vlaamse haar Wailse 
kollega bijspringen om mij te woord te 
staan. Een (slordige) Waalse kellner ant 
woordde mij in het Duits en een andere 
in het Engels, allen spreken i.e l" aan in 
het Frans. Zoals blijkt zijn niet al di? 
ergerlijke kustbewoners West-Vlamingen. 
Er zitten veel Brusselaars en ook Walen 
onder de hotelhouders, caiffcü-s d? dime-^, 
glaciers, chanteurs de charme (!) en hau
te couture-tantes. 

De aanmatiging van sommige Brusse
laars en Walen is nog stuitender dan de 
lankmoedigheid van de Vlamingen. Op 
een markt deed een standmaker zijn 

praatje in een geschaafd Vlaams. Een 
Brusselse gans onderbrak de man om hem 
te vragen zijn verhaaltje in het Frans te 
doen. De man voldeed hieraan na zich 
verontschuldigd te hebben over de kwali
teit van zijn Frans. .\ls blijk van waarde
ring is de tante, midden in het Frans 
praatje, weggcwiegd, haar leeg hoofd fier 
in de lucht. Ze had die Vlaamse lomperd 
een verdiende les gegeven. In een post
kantoor waar haast al de mededelingen 
(in strijd met de taalwet) tweetalig waren, 
meende een proletige Waalse te moeten 
protesteren tegen een eentalig Nederlands 
bordje. Zij vond zulks bar : on accepte 
bien l'argent des Wallons. 

Die plompheid en die aanmatiging zijn 
tergend; bedroevend is echter de geestes
gesteldheid van de Vlamingen zelf. Een 
meester-kleermaker oordeelde het nodig 
op zijn een-.ilig Frans niamkaar t j3 , de 
naam van zijn straat te vertalen. Men 
kan zich licht vojrstellen. hoe gemakkelijk 
de gebeurlijke klant van de meester het 
moet gehad hebben om die Franse straat 
tussen de Nederlandstalige straatbordjes 
uit te zoeken. Echt een meesterlijke inval. 
In een club waar de meeste leden Vlaamse 
kinderen waren, waren onderrichtingen 
en bevelen tijdens de oefeningen en spe
len, haast uitsluitend in het Frans. Toen 
ik hierop wees werd mij door een der lei
ders geantwoord dat de kust tweetalig is. 
Toen ik dat bestreed en hem er bovendien 
at tent op maakte dat het er haast een
talig Frans toeging in de club, zegde de 
man dat hij het deed «voor de goedheid» 
van de kinderen. Hij bedoelde daarmee 
«om bestwil». Hij spreekt zijn eigen taal 
op een stuntelige manier, en voelt zulks 
niet eens als een tekort aan. En deze jon
geman is geen ongeletterde of een ver-
franste hansworst, maar een Vlaams on
derwijzer. Hij meende die kinderhoofdjes 
reeds te moeten volstoppen met Franse 
woorden waarvan de kinderen de Neder-
lar^se vertaling niet eens kennen. En 
deze onderwijzer is geen ongewoon eksem-
plaar, de meeste ouders aan de kust « den
ken » er op die manier over. Deze treuri
ge mentaliteit kan voor een deel worden 
verklaard door de belangrijke Franstalige 
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Prof. Pinxten en het Federalisme 
In vorig nummer werd een tekst van 

Prof. Pinxten over het federalisme aange
haald. Jammer genoeg stond in een ge
deelte van de oplage een ergerlijke zet
fout '^vragen in plaats van «vrezen^, wat 
aanleiding k«n geven tot misverstand. We 
geven hierbij zijn tekst juist weer: 

« Het pohtiek federalisme moet echter 
niet het economische federalisme als een 
corollarium in zich dragen. Maar ander
zijds moge het goed onderstreept worden : 
Vlaanderen moet geen federalisme vrezen. 
Minder dan Wallonië. Ook het economi
sche niet ». 

« De Standaard » 28-3-'51 
In een van zijn laatste artikels «Het 

goed recht van Vlaanderen op een actieve 
overheidspolitiek * verschenen in het april-
nummer 1955 van <- Vrijheid en Recht 
schreef hij : 

«Ter bevorderKig van Vlaanderens eco
nomie is o.i. zelfbestuur nodig : de econo
mie schikt zich naar de politieke macht. 
Zelfbestuur Is t r o u w n s in aijp onTifht"»! 

clientele en liet feit dat de kustbewoners 
het financieel vrij benard hebben. Als na
tionalisten zijn wij niet onverschillig voor 
het sc.irale bestaan dat het seizoen deze 
mensen voor het gehele jaar moet opleve
ren. Wij hebben te doen met de « boules 
de l'Ysère-venter », die bij slechte verkoop 
na zijn keel te hebben kapot geschreeuwd, 
bitter voor zich uitmompeld «boules de 
misère ». Wij zijn niet ongevoelig voor de 
zorgen van het hotelbaasje, dat moedeloos 
voor zijn raam zit in zijn lege gelagzaal. 
Wij voelen bij al die kommer onze wrok 
koelen voor de bespottelijke Franse naam 
van het hotelletje waarmee het baasje 
zichzelf en ons belachelijk maakt. 

Er is ni ï ts optegen dat die lui zoveel 
mogelijk t rachten te verdienen, en het 
de Franstalige clientele naar haar zin pro
beert te ma ien . Maar wij gruwen bij de 
volslage.i ontstentenis van enig zelfrespect, 
bij de schandalige achteruitzetting van de 
eigen taal. Wij dulden niet dat wij in ons 
Vlaams bewustzijn worden gekrenkt. Wij 
dulden niet dat aan onze eigen kust, de 
gewone Vlaamse man een minderwaardig
heidsgevoel wordt opgedrongen, dat hem 
m"t het besef doet thuiskeren dat men 
met het Vlaams toch niet ver komt, zelfs 
niet tot aan de Vlaamse kust. 

Deze seizoenmensen moeten geen spoor 
van een greintje Vlaams besef hebben, an
ders zouden zij hun eigen taal niet op 
dergelijke stuitende manier verloochenen. 
Zij moeten niet eens vermoeden dat bij 
hun Vlaamse klanten een dergelijk besef 
kan aanwezig zijn. anders zouden deze 
mercantiele luiden, omwille van de cent
jes de taal van de klant, die ook de hunne 
n. eerbiedigen. 

Aan dit volkse bederf heeft de denatio-
nalisatie - en de verfransingspolitiek 
s:huld. De Belgische heerschappen al dan 
nog niet gestandbeeld, die schuldig zijn 
aan dergelijke verderfelijke politiek ver
dienen te worden geschandvlekt. De Vla
mingen onder hen, zijn voor ons verach
telijke incivieken. Verachtelijk omdat voor 
hen niet eens een licht vermoeden kan be
staan dat zij handelen in het belang van 
hun volk. De onberekenbare schade aan dit 
volk toegebracht door de verfranste en de
nationaliserende eenheidsstaat kan, gelet 
op de geestesgesteldheid van de Vlamingen 
zelf. niet worden goedgemaakt door die 
eenheidsstaat. Alleen in een Vlaamse 
deelstaat waar de hoogste gezagsdragers 
het vanzelfsprekend voorbeeld van 
Vlaamsgezindheid zullen geven, kan een 
gezond Vlaams klimaat tot stand komen. 
Dan zal Vlaamsgezindheid burgerplicht 
zijn. 

Wij zijn nog niet zo ver. Intussen moe
ten maatregelen genomen worden om aan 
dit schandaal een einde te maken. De ge
meentebesturen dienen op hun Vlaamse 
plicht gewezen : zij moeten eerst zelf een 
voorbeeld zijn. Zij moeten worden bewo
gen een kampanje te voeren voor het Ne
derlands in het belang van huri bevolking 
zelf. Want blijven deze toestanden be
staan, dan zullen steeds meer Vlamingen 
de kust ontvluchten. Dat zal de handel 
niet ten goede komen. Wij blijven hopen 
dat het niet tot een boycot moet komen, 
dat zou het deze (werkzame) mensen nog 
moeilijker maken. 

Het is verbijsterend dat wij dergelijke 
taal tegen Vlaamse zakenmensen moeten 
voeren. Het is er een aanduiding voor hoe 
grondig ons volk werd vergiftigd. 
N.B. - Kunnen V.T.B.-V.A.B. samen met 

de andere kultuurorganisaties zich hier 
niet verdienstelijk maken door een ini
tiatief ? 

Reimond Mattheyssens 

wenselijk. Het vestigt vrede i.p.v. wan
trouwen en koude oorlog tussen Walen en 
Vlamingen: het laat ons toe ons geheel 
open te zetten voor de Franse cultuur zon
der vrees voor aanslag op de gaafheid van 
onze cultuurgemeenschap, op de loopbaan 
van onze volksgenoten; in een autonoom 
Vlaanderen zou het specifieke Vlaamse 

familiale landbouwbedrijf betere over
heidszorg krijgen dan thans, en de kroost
rijke gezinden een gezondere bouwpoli-
tiek; zelfbestuur had het christelijk Vlaan
deren beveiligd voor de schoolstrijd; zelf
bestuur zal ons als volksgemeenschap in 
de Europese federatie brengen i.p.v. als 
liberale staatseenheid (Gr. Kerstboodschap 
van Z.H. Paus Plus XII) . 

Kortom alle overwegingen in verband 
met Vlaanderens volksleven steunen rond
om het economische standpunt van fede
ralisme. » 

Prof. Pinxten was onze bekwaamste eco
nomist. En zeggen dat enkele jaren gele
den . pseudo-economisten het federalisme 
een economsiche utopie noemden ! Thans 
T'wiio'pn 7e Het is n^nor bc^t "^^^ ' 
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Antwoord aan een C*V*P* er 
(vervolg van blz. 1) 

handen, een landbouwpolitiek die voor 
Vlaanderen past, uitschakeling van mobi
liteit en werkloosheid door industrialisa
tie, daardoor meer mogelijkheden voor on
ze bedienden en groter inkomen door st i j
gende welvaart voor onze middenstand. 

Ook Mr. Leo Lindemans weet dit, maar 
zijn valse positie als C.V.P.-kandidaat, ver
plicht hem te veinzen en het belang van 
zelfbestuur te verkleinen. Daar ligt hel 
knooppunt. 
TE WEINIG VLAMINGEN IN DE C.V.P. 

De Vlamingen in de C.V.P. kunnen zich 
niet doorzetten omdat ze te weinig talrijk 
zijn en te veel krachten verloren gaan ? 

De Vlamingen hebben in de C.V.P. thans 
een meerderheid van twee-derde tot drie
vierde. Welk percent moeten ze dan wel 
hebben om die minderheid Walen en 
Franssprekenden klein te krijgen ? 
Schaamtelozer betekenis van eigen onbe
kwaamheid en futloosheid bestaat er niet. 
Een kleine kliek Franssprekenden is baas 
eil blijft baas gezien de traditionele 
machten achter de schermen. De Vlamin
gen mogen kiesdraver spelen of stemmen-
lokvogel gelijk Mr. Lindemans, voor de 
rest mogen ze hun s tandpunt verdedigen 
en het tegenovergestelde wordt toegepast. 
Dat duurt zo reeds 127 jaar en met de 
taktiek Mr Lindemans zal het nog meer 
dan dubbel zo lang duren ! De Vlaamse 
C.V.P.-volksvertegenwoordigers bekennen 
ons trouwens zelf in buien van oprecht
heid niets te kunnen bereiken. En zij 
wachten op enkele zetels voor de Volksunie 
om te kunnen zeggen tegen de Franstali-
gen : « Ziet ge het wel. Als ge ons niet 
volgt, krijgt ge die « ekstremisten » ! Voe
gen we er nog aan toe dat de meerderheid 
van Vlaamse gekozenen personen zijn 
waarvan het inkomen geheel afhankelijk 
is van de politiek en die dus moeten zwij
gen willen ze niet buiten vliegen. Denkt 
de lezer dat dit toeval is ? 

DE ZWEEP 
De taktiek van de zweep die de C.V.P. 

zou opjagen zal een lolletje zijn ? Stippen 
we vooreerst aan dat niet alleen de C.V.P. 
de zweep zou voelen doch ook de andere 
partijen. 

Laten we ons verder aan de feiten hou
den i\Ir. Lindemans. Wanneer zijn de eer
ste sociale wetten er gekomen ? Is het niet 
toen de socialisten begonnen te roeren ? 
Zaten die toen in de regering ? Neen het 
was een kleine oppositiepartij, maar men 
vreesde haar groeikracht. Toen ook werd 
het A.C.V. geboren. 

Wanneer waren de Vlaamse verwezenlij
kingen daar ? Na de jongste oorlog zonder 
Vlaamse partij of voor de oorlog met een 
Vlaams partij als zweep ? Wanneer werd 
het middelbaar en hoger onderwijs ver
nederlandst, wanneer het gerecht en wan
neer het leger ? 

Het antwoord is klaar en duidelijk niet? 
De vrees is het begin van de wijsh|ad. 
Waarom werden trouwens na de jongste 
oorlog overal maar sociale wetten voor de 
arbeiders gestemd ? Was het niet uit vrees 
dat het kommunisme, gesteund door Rus
land, overal in West-Europa zou voet vat
ten ? 

Dat de zweep niet altijd dadeUjk het 
luie paard op gang krijgt ? Gelijk heb je. 
Wanneer ze echter voldoende striemend is 
en pijn doet springt het paard vooruit en 
trekt zich in het zweet. Een paar jaar 
heeft het C.V.P. paard niet gereageerd op 
onze zweep. Wij werden doodgezwegen. 
Maar de laatste maanden pletsten we er 
zo lustig op los dat het C.V.P. paard thans 
luid hinnikt en briest. Alle C.V.P.-kra:nten 
schreeuwen van de pijn. Boerenbond en 
C.V.P. namen reeds flinke stukken van 
ons landbouwprogram over. Thans kondigt 
de franskiljon Theo Lefèvre in hoogsteigen 
persoon een nieuw Vlaams program af en 
voegt er bij dat er waarborgen van uitvoe
ring gegeven woiden ! De beste waarborg 
die de kiezers kunnen krijgen voor de uit
voering is een i ' ink aantal Volksunieze
tels. De politieke geschiedenis van ons 
land geeft ter zake de enig juiste vinger
wijzing ! 

STEMMENVERLIES EN LINKS SPEL 
De linksen zullen thans niets toegeven 

om de rechtse verdeeldheid to handhaven 
beweert Mr. Lindemans. Hoe ontzettend 
dom dan van de C.V.P. om geen Vlaamse 
verwezenlijkingen gebracht te hebben t i j 
dens haar homogeen bewind. Verdient die 
partij dan nog een stem ? Nog goed dat 
Mr. Lindemane ons niet afschildert als 
bondgenoten van de linksen gelijk zijn 
partijgenoten van * Het Volk » of de mis-
tevreden kiezers niet aanzet eerder libe
raal of socialist te kiezen dan Volksunie 
gelijk zijn partijgenoot Kiebooms bij her
haling deed in « De Gazet >. De linksen 
zullen die man wel minister maken voor 
bewezen propagandadiensten ' 

Verlorert stemmen ? Mr. Lindeman^ 
weet wel beter. Een aanwinst van een 
30.000 stemmen (we hadden er reeds 
114.000 bij de vorige verkiezingen toen wij 
lijsten improviseerden !) geeft ons zes ze
tels voor de Kamer in plaats van een. Kan 
de C.V.P. zoveel zetels bijwinnen met zo 
eén geringe stemmenaanwinst ? Neen niet
waar ! De C.V.P. zou zich dus in onze voor
uitgang dienen te verheugen want die ze
tels zouden van de linksen komen die vo
rige maal de marginale zetels veroverden. 
Toch beter dat een christelijke partij als 
de Volksunie die heeft als de linksen ? 

En een Vlaamsgezinde als Mr. Lindemans 
ziet die dan niet graag radikaal Vlaams
gezinden in het parlement ? De werkelijke 
Vlaamsgezinden in de C.V.P. die thans on
machtig zijn zouden ons toch als bondge
noten moeten zien. Zo verstandig zijn ze 
toch nog wel. De politieke hartstocht voor 
hun anti-Vlaamse partij mag hen toch 
niet verblinden ! 

En dan die « eenheid ^ ! Weinig Vlaams
gezinden nemen die nog ernstig op. De 
linksen zijn verdeeld over drie partijen en 
halen er alle voordeel uit. Mistevreden 
linksen veranderen van linkse parti j , maar 
de stemmen blijven in de familie. Miste
vreden C.V.P.-ers kiezen thans blanco of 
links. Is Volksunie niet beter ? 

Is « verdeeldheid » (beter is immers 
« verscheidenheid ») verlies ? Voor de oor
log toen de Vlaams nationalisten door hun 
dinamische politiek het politiek klimaat 
beheersten raakten de socialisten niet 
vooruit in Vlaartderen. Na de bevrijding 
met de « eenheid » in de C.V.P. rukten de 
socialisten: in Vlaanderen een 15-tal ze
tels vooruit ! Het is zonneklaar dat zo er 
geen dinamische partij komt naast de 
C.V.P. dat de socialisten zullen oprukken 
naar de volstrekte meerderheid en dat we 
ook nog een links Vlaanderen krijgen. Wij 
komei) werkelijk op tijd als redders in 
grote nood ! 

Hoe eenvoudig zou het niet zijn voor de 
C.V.P. moest ze durven en werken om de 
linksen op een generatie tot een minder
heid van een derde doen ineen te schrom
pelen. De kinderrijke gezinnen zijn hoofd
zakelijk katoliek bij zover dat minstens 
twee-derden van de jeugd katoliek is. 

Zou de C.V.P. alleen maar die katolieke 
jeugd bij zich zou houden zou ze gelei
delijk groeien tot een partij van 140 zetels 
tegen 70 linkse. Door haar ziekelijke be
sluiteloosheid, onvermogen en luiheid 
geeft ze onze kinderrijkdom aan de linksen 
prijs. Is het dan ook niet hoog tijd dat de 
Volksunie er komt om door een alles over
rompelend dinamisme die jeugd aan te 
trekken om met haar de linksen in de min
derheid terug te gooien ? 

Laat Mr. Lindemans dit inzien, geen af
gunst koesteren over onze grote vooruit
gang en zijn pijlen op de gemeenschappe
lijke linkse vijand richten. 
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Hel Feesl der Vlaamse Eendrachl 
Antwerpen, 27 Oktober te 15 u. 

Het kan niet beter dan slecht ! 

In zijn artikel over de Volksunie in 
n De Standaard » heeft Mr. Leo Lin
demans een pracht van een argument ge
vonden. De Volksunie zal het op 
Vlaams gebied niet beter doen dan de 
C.V-P. voorspelt hij ! Hoe kan de man 
dat iveten ? Eerst zien zou een ernstig 
mens zeggen. Laai ons de zaken in 
l'iaanderen maar eens beredderen. Geej 
ons de kans maar eens en men zal zien 
wat ive zullen doen op Vlaams gebied. 
En lans zou het niet duren vriend ! Wij 
zijn geen treuzelaavs en ruggegraatlozen 
van C.V.P.-kaliber! Zo een argument 
is inderdaad geld ivaard. « Hoe slecht 
ive hei ook doen, de anderen ZULLEN 
het nog slechter doen. » Op die wijze 
moet men "steeds bij dezelfde partij blij
ven en in haar onbenulligheid mee ten 
onder gaan. Spijtig voor Mr. Leo Lin-
dem-ans en voor de C.V.P. dat men zxd-
ke éénpartijendemokratie nog niet ge
vonden heeft. Slechts die kiezers gooien 
hun stem weg die ondanks alle fouten 
loch nog voor een partij kiezen die niets 
doet. Zulke kiezers gooien miet alle)en 
hun stem weg maar veivnoorden nog de 
demokraiie daarbij. Hei oude vermolm
de dorre hout van de CVP. dient ge-
i:apl en vervangen door het frisgroent 
houl^van de Volksimie. Dat is de enige 
uitweg die de christelijke Vlaamsgezin
den nog overschiet. En spijtig genoeg 
voor .Mr. Leo Lindemans, een groeiend 
•lanlal van zijn bedrogen kiezers beseft 

lal than<; trv volle. 

Nog fris ligt in ieders geheugen de 
plechtige hulde aan Pater Dr Stracke 
ingericht door de Vlaamse Kring 
naar aanleiding van zijn tachtigste 
verjaardag. 

Zij die aanwezig waren op die on
vergetelijke hulde in de nokvolle zaal 
Gruter zullen zich nog herinneren de 
dringende bede van de jubilaris tot 
eendrachtige samenwerking van alle 
Vlaams-Nationalisten. Gehoor gevend 
aan die oproep vatte de « Vlaamse 
Kring -> toen reeds, in december 
1955, het plan op een groots opgevat
te Vlaams-Nationale manifestatie in 
te richten in het teken t Eendracht 
en Strijdbaarheid ^ 

Nu wij alleszins voor een jaar staan 
dat voor Vlaanderen zeer belangrijk 
zal zijn, alleen reeds door de Wereld

tentoonstelling en de honderddui
zenden buitenlanders, welke daar

door Vlaanderen een bezoek zullen 
brengen, heejt de < Vlaamse Kring -
deze betoging vastgelegd op zondag, 
27 oktober 1957 te 15 uur in zaal 
Majestic. Carnotstraat, 90, Antwer
pen 

Ben uitgelezen programma 
werd samengesteld, waaraan o.a. hun 
medewerking verlenen de komponis-
ten Renaat Veremans, Armand 
Preud'homme, Jan Brouns, de dekla-
mator Anton van der Plaetse, het 
^root Brussels Koor o.l.v. Prof. Dr. 
Hamedt, koperensemble, vendeliers 
en venschillende muziekkapellen. 

Oproep tot Eendracht 
Tijdens de plechtigheid zullen voor
aanstaande Vlamingen een oproep 

doen tot eendrachtige samenwerking 
Aan de aanwezigen zal tevens een 

buitengewoon belangrijke medede
ling kond gedaan worden. 

Komitéé ter Aanbevelng 
Ter gelegenheid van dit <^ Feest der 
Vlaams-Nationale Eendracht » werd 
en komitee ter aanbeveling samen
gesteld. Het zal alle Vlamingen een 
groot genoegen doen te vernemen dat 
oud-volksvertegenwoordiger Dr Rik 
Ballet aanvaard heeft dit aanbeve-
lingskomitee voor te zitten. Tal van 
Vlaamse kultuurverenigingen en 
honderden Vlamingen uit alle rangen 
traden reeds tot dit komitee. Langs 
deze weg om nodigt het inrichtend 
komitee alle Vlamingen, die in één of 

MAASLAND — WAT GEBEFRT ER 
IN DE C.V.P. ? 

Niet alleen volksvertegenwoordiger Du-
pont wordt verketterd te Peer en omstre
ken door zijn eigen partij , ook volksverte
genwoordiger Robijns is te Maaseik alles 
behalve populair bij zijn kiezers. Geduren
de de laatste paar maanden is het kon-
flikt rond Dr. Dexters, volksvertege/iwoor-
diger en burgemeester van Eisden los 
gebrand. Zijn schepene te Eisden viel hem 
heftig aan in een brief aan talrijke poli
tieke vrienden gericht. De man werd uit 
de partij gezet zonder dat hij zich mocht 
verdedigen. Daarmee eindigt de geschiede
nis niet want de schepene blijkt te Eisden 
sterker te staan dan de burgemeester ! 

In de partij zelf wilde men Dr. Dexters 
op de vijfde plaats, de strijdplaats, zetten 
ten voordele van Piet Wirix, de man van 
het A.C.V. die zou opschuiven. 

Door de heftige tegenkantig van de 
Middenstand is dat plan mislukt maar 
Piet Wirix krijigt dan de derde plaats. Ro
bijns en Germaine Craeybeckx zullen 
thans vechten voor de vierde plaats want 
op de strijdplaats voelen ze zich verloren. 
De Volksunie werkt te hard en Wim Jo-
rissen zal er door komen ! Het zit er 
daarvoor erg op bij de C.V.P. 

Dr Dexters wordt anderzijds bedreigd 
door een jonge partijgenoot, die graag zijn 
plaats zou innemen en achter de scher
men wordt er heel wat gestookt ! 

Een belangrijk vertegenwoordiger van 
de middenstand uit Leut zou ontgoocheld 
de partij verlaten hebben en naar 
de Volksunie overkomen. Anderzijds 
zou een jonge advokaat uit hetzelfde kan
ton die plaatselijk een rol soeelde het ook 
al beu worden. Gaat de C.V.P. haar ont
binding tegemoet in het Maasland ? 

Waar het oude uit elkaar valt is het 
jonge echter paraat . Ook hier begint de 
Volkunie bekend te worden en door te 
breken. De toestand kan er alleen maar 
flink door beteren. 

andere organisatie een leidende rol 
spelen of in het verleden gespeeld 
hebben, alsmede alle leidinggevende 
jongeren, van harte uit tot dit komi
tee toe te treden, (men richte zich 
hieivoor .schriftelijk tot dhr Ward 

Rolus, voorzitter van de <>• Vlaamse 
Kring », Antwerpse.straat. 150, Mort-
,sel — tel. 33.85.65) 

Inrichtend Komitee 
Het bestuur van de "Vlaamse Kring» 
gela.stte Rudi Van der Paal met de 

organisatie van deze manifestatie. 
Het inrichtend komitee bestaat uit de 
meest aktieve elementen uit de vijf 
Vlaamse provinciën. 

Zij. die nadere inlichtingen ver
langen of wensen in te schrijven voor 
plaatsen in de talrijke autokars die 
overal ingelegd worden kunnen zich 
wenden tot volgende adressen : 
— Algemeen sekretariaat v.d. 

« Vlaamse Kring * Antwersestr, 
150, Mortsel (tel 33.85.65) 

— Omer van de Kerchove. 
Brugstraat, 3, Aalter; 

— Jan de Moor, 
Schooldreef, 19, Gentbrugge: 

- Jaak Cuppens, 
Kerkstraat, Nieuwerkerken 
(Limburg) 

— Ingenieur Clem. Colemont, 
Kerkstr, Nieuwerkerken (Limburg) 

— René Eïvers, 
Dorpstraat, 152, Overpelt; 

- René Dijlst, 
Zomerstraat, 48, Hasselt: 

— V. Roggeman, 
Thieffrystr., 66, Schaarbeek: 

— Bob Maes, 
Alex Feldheimstr., 20, Zaventem: 

— Lucien van den Plassche, 
Kortrijkstraat, 175, Lauwe: 

— Gilbert van Eecke, 
Duinkerkestraat, 43, Poperinge: 

— Cyriel Bultinck, 
Diksmuidestraat, 43 Pervijze; 

— P. Roelofs, 
Lange Vesting, 3. 
St Andries-Brugge: 

— Rik Talpe, 
Koornstraat, 13, Roeselare: 

- Renaat Bosmans, 
Vrouwvlietstraat, 9, Mechelen: 

— Rik Nachtergaele, 
Grote Markt, Oudenaarde: 

— E, Steenhaut, 
Vooruitzichtstraat, 86, .^alst: 

In Memoriam Bruno De Winter 
Dezelfde dag, zondag, 27 oktober te 
11 uur in de Kerk van de Heilige 
Teresia (Luithagen-Mortsel) vindt 
de jaarljkse H. Mis plaats ter nage
dachten-s van wijlen Bruno De Win
ter, stichter van het weekblad "Pa-
lieterke >. Deze plechtigheid wordt 
telken jare ingericht door de 
" Vlaamse Kring » 

OPGEPAST ! WEEST VOORZICHTIG \ 

Nu de verkiezingsstrijd wordt ingezet 
sporen wij onze leden, abonnenten en sim-
patisanten ten zeerste aan tot voorzich
tigheid wanneer zij om het even door wie 
verzocht worden verzoekschriften of lijs
ten te ondertekenen. Zij moeten kordaat 
weigeren hun handtekening te zetten op 
zogezegde losse bladen, waarop niet dui
delijk het doel van het verzoekschrift of 
lij.st vermeld staat. Men betrouwe nooit 
mondeling gedane toelichtingen. Vergeet 
ook niet dat lijsten met handtekeningen, 
waarbij geen adressen of nadere identi-
teitsaanduidingen staan, absoluut geen 
waarde hebben. 

«C 
I VERKIEZINOSLIJSTEN 

V De verkiezingslijsten liggen thans 
? overal op de gemeentehuizen ter In-
ti zage. .Alle personen die voor 1 mei 
I 1958 21 jaar worden of voor dezelfde 
^ datum hun politieke rechten terug 
i hebben MOETEN op de lijsten voor-
s* komen. 
\ Onze kiezers doen best even te gaan 
\ kijken of ze op de lijsten staan. 



DE VOT.KSI'Nir 31 September 1957 N^ IS 

A.M WERPEN — SPREEKBEURT OVER 
WILLEM ELSSCHOT 

Het bestuur van het Algemeen Neder
lands Verbond, afdeling provincie Antwer
pen, heeift besloten een avond in te richten 
gewijd aan het werk van zijn medebe
stuurslid, de letterkundige Willem Elsscho;. 
die onlangs zijn zeventigste verjaardag 
vierde. 

Deze voordracht vindt plaats woensdag, 
25 dezer te 20 uur in de konferentiezaal 
van de Kredietbank. Schoenmarkt, 31. 
Antwerpen. 

De voordracht zal gehouden worden door 
Prci. Dr. A. Westerlinck. hoogleraar aan 
de Leuvense Alma Mater. De voordracht
kunstenaar Joost Nooydens, verbonden aan 
het Antwerps Jeugdtheater, verleent zijn 
medewerking. 

Prof. Dr. Waller Couvreur, voorzitter van 
het Algemeen Nederlands Verbond, zal het 
inleidend woord uitspreken. 

GOrWKADERDAG TE ANTWERPEN 

Onder ruime belangstelling had zondag 
1 september 1957 de gouwvergadering voor 
de kamerleden plaats onder het voorzit
terschap van Reimond Mattheyssens wel
ke aan de bestuurstafel omringd was door 
B. Degol en Jos De Groof, re^ektievelijk 
A-sekretaris en penningmeester, volksver
tegenwoordiger H. Wagemans en de voor
zitter van de stadsleiding Benoit Ceup-
pens. 

Op de hem eigen simpatieke wijze be-
•grcett? de gouwvoorzitter in het bizonder 
de vrienden uit de arrondissementen Turn
hout en Mechelen en de vertegenwoordi
gers van de streek Burcht, Melsele en Be-
veren-Waas. 

De aanwe^gheid van afgevaardigden 
van verschillende nieuwe afdelingen bete
kende reeds een winstpunt van bij de aan
vang. Verheugend was ook vast te stellen 
de flinke vertegenwoordiging van he t 
vrouwelijk element en de vertegensroordl-
gers van de sociale organisaties. De V.M.O. 
evenals de Volksunie-jongeren waren met 
een flinke afvaardiging aanwezig. 

Het was dan ook niet te verwonderen 
dat deze vergadering gekenmerkt was met 
een geestdrift en een « ongetemde strijd
baarheid ». 

In zijn openingstoespraak wees hij reed« 
onmiddelijk op de grote vooruitgang dl» 
onze partij geboekt heeft sinds ons kon-
gres in mei. Aan de hand van een brleif 
door een leeer geschreren aan de redak-
tie van de * Nieuwe Gids » ontleedde en 
ontzenuwde hij de bedenkingen door 
schrijver naar voren gebracht en zette hij 
konkreet de programmapunten van de 
Volksunie uiteen, waarvan hij bewees dat 
de Volksunie reeds een stuk van haar taal 
vei-wezenlijkte. Men mag werkelijk onder
lijnen en er de nadruk op leggen dat men 
Jhans in gans Vlaanderen niet spreekt 
ever de C.V.P. maar wel over het feit dat 
de Vlaams Nationale partij he t politiek 
klimaat volledig beheerst dit door een 
doorgevoerde propaganda en organisatie 
in Vlaanderen waarvoor de gouwvoorzitter 
speciaal hulde bracht aan onze algemene 
organisatieleider Rudi Van der Paal. 

Na deze zeer interessante uiteenzetting 
werd dan het woord verleend aan de aan
wezige kaderleden en het moet aanstonds 
gezegd worden dat deze bespreking waar
aan een twintigtal sprekers deel namen in 
de grootste orde gebeurde met het resul
taat dat zeer flinke initiatieven naar voren 
kwamen die dadelijk op de dagorde van de 
eerstkomende arrondissementsraad werden 
geplaatst. 

Het resultaat van deze kaderdag mag als 
volgt geresumeerd worden : de strijdvaar
digheid van onze kaderleden is niet meer 
te luwen, zij zullen in hun afdelingen de 
aktie nog meer opdrijven, geen uur meer 
mag verloren gaan. 

Met de Volksunie vooruit, dat is de 
strijdleuze voor de komende winterwer-
Wng. 

A. V. S. 

A.\NKON"DIGIN GEN 

Een getroffen familie zoekt een alleen
staande dame voor winkel en huishouden. 
Wordt geheel opgenomen in de familie. 
Schrijven naar Volksunie. Kartuizerstraat 
58. Brussel onder V.R. 

Confectiebedrijf « Matovex», 2. Dron-
?enhof (Ouburg) Gent. werft naaisters aan 
voor het atelier — voorkeur wordt gegeven 
aan Vlaams Nationalisten — aanmelden 
voormiddag — werft ook naaisters thuis-
"^erksters aan voor manshemden en werk-
'^'edij. Het werk wordt aan huis bezorgd. 

Vooraitter : Benoit Ceuppens. 
Verslaggever : John Faes. 
Sprekers : Bob Degol, arrondissements-

sekretaris; Herman Wagemans, Volksver
tegenwoordiger; Reimond Mattheyssens. 
gouwvoorzitter. 

Wij nodigen alle leden, simpatisanten en 
vooral de Antwerpse arbeiders uit deze zeer 
belangrijke vergadering te komen bijwo
nen. 

De Stadsleiding. 

>..ECHELEN 
Ook hier zijn de pror.agandis'.en aan het 

werk geschoten. Plaktochten werden geor
ganiseerd en de resultaten lieten zich zien 
zowel te Mechelen als te Willet roek. Hef
fen, Blaasveld, Batte!. Muizen. Hever en 
Kathelijne Waver. 

Enkele moedige plakkers mochten ge
nieten van een auto-ritje in een mooie 
Peugeot wagen van de gemeentelijke dien
sten en een verdiend rustuurtje op het 
i:oIit;ekommissariaat.. en d e ' r e s t zal de 
lezer wel raden. 

O.: organisatorisch plan werd er een ver
gadering fcelegd waar men overging tot het 
vormen van een voorlopig komitee. Op de
ze vergadering waren ook aanwezig B. De
gel, namens de gouwvoorzitter Mattheys
sens en volksvertegenwoordiger Herman 
Wagemans die een overzicht gaf van de 
vroegere verkiezingsuitslagen. 

Deze geslaagde bijeenkomst zal onge
twijfeld zijn vruchten afdragen daar het 
werkkomitee belast werd dadelijk de nodi
ge maatregelen te treffen om de aktie in 
Mechelen in te zetten. 

Persoonlijke kontakten en huisbezoeken 
voor het werven van nieuwe abonnemen
ten behoort tot de eerste strijdfase. 

De mannen van het arrondissement Me
chelen zijn vast besloten zo snel mogelijk 
aan te pikken bij het arrondissement 
Antwerpen om samen de gouw tot de 
sterkste van Vlaanderen uit te bouwen. 

Man«l>lusaMi. 

DWJRNE 
-I' 1 iVi'rpen-Stad nam de handschoen op hen to^-

üLiforpen ilour di afdel.ng Deiirne op de Uiaislt ar-
rondissementsleiüing, om anderling een handbal-
i-edstrijd te spelen. ^^J^i ^ 

Deze match gaat acHy i-m.n uiaand september op 
'•'f.' BAVO-veld. Pretonastrtmt te Bcrchem (neven 
..asketcls >. 

Daar wq uit noede bron vernamen, zal de Ant-
:> erpse ploeg niets onverlet laten om met een sterk 
elftal op het veld te komen. 

Votirzitler licnoi' Ceuppens legde reeds de hand 
i>;> een sterk back-paa-- . Herman Wagemans, Bob 
De^o'. Wie :al deze rots kunnen passeren .-

Werden reeds verder gekonlrakteerd : Miei Felix, 
Herman Felix, V^n Gorp. Toon Van Soom, lanneke 
("tno.^sens, Bruno Brtiynincks. 

Het wordt een ware « Derby > . 
Ficume is reeds duchtig aan hei oefenen om de 

• Z'vaargew'chlen .. v.in Antrverpcn eens af 'r straf
fen. 

Gc.-.nwnorzitter .Wattheyssens geeft de aftrap. B. 
Ceuppens de laatste worp. 

In ieder geval ieder nationalist is aanwezig op 
cie handbalwedstrijd. 

L I M B U R G 

aan de 
die zijn 
Vlaams 

er te 

VOORUCHTINGSVERGADERING 
STAD ANTWERPEN 

Vrijdag 27 september 1957 te 20 u. 30 
sttpt in het lokaal « Het Raadshuls », 
Wolstraat. 5. grote voorlichting^vergade-
" " s en filmavond. 

OVERPELT 
Ter gelegenheid van de hulde 

betreurde kanunnik Prof. Pinxten 
simpatie voor de strijd van ons. 
nationalisten, nooit verborg, was 
Overpelt eens te meer duchtig gekalkt ge
worden voor de Volksunie. Deze oude 
Vlaam.s nationale burcht krijgt trouwens in 
vlug lempo opnieuw een volledig Vlaams 
nationaal uitzicht. 

Op talrijke muren prijken de kalkleuzen 
van de Volksunie en op ontelbare palen 
hangen onze affichen. Op een paar plaat
sen hadden C.V.P.-ers (toch eigenaardig 
dat het altijd de C.V.P. is die ons aanvalt) 
achter Volksunie geschreven « is rood ». 
Het schijnen goede lezers van « Het Volk » 
zijn. Die traditionele bondgenoten van de 
socialisten en steeds heftige voorstanders 
van een regeringskoaütie B.S.P.-C.V.P. zijn 
natuurlijk juist geplaatst om ons een der
gelijk verwijt toe te sturen. De Volksunie 
socialist! (of is het kommunist ?). We 
denken dat de socialisten grote ogen zullen 
opentrekken bij die onthulling ! 

Nu voor ons dat spelletje niet gelaten. 
Het is thans een koud kunstje voor < is 
rood ^. C.V.P. te gaan schrijven. Waarom 
ontsiert de C.V.P. ons werk ? Is zij altijd 
maar tegen iete ? Kunnen ze zelf niets vin
den om te kalken. Wij zouden hun werking 
zelf op prijs stellen want wij betreuren hun 
makheid die in de kaart van de linksen 
SDeelt. 

ZWAAR VERLIES VOOR 
DE^SOCIALISTEN 

De tragische dood van volksvertegen-
'..'oordiger Thijs betekent een zware slag 
voor het Limburgs socialisme. Thijs was 
immers de grote jonge belofte. Pas 42 jaar 
en dus politiek nog jong. 

Jong. dinamisch en Marxist. Volksverte
genwoordiger Diriken uit Tongeren is im
mers al een eind in de zeventig en dus 
iang ever zijn hoogtepunt heen. En te Ton-
geien zowel als te Hasselt zal de opvolging 
grote moeilijkheden baren. Wel is er nog 
senator Knops te St-Truiden. Men kan niet 
zeggen dal ook hij niet hard werkt maar 
in de partij kringen staat hij niet zo goed 
aangeschreven. De man gaat immers naar 
de kerk en is geen Marxist. 

Op Walter Thijs had het Belgisch socia
lisme zijn hoop gesteld om Limburg gelei
delijk te veroveren. Voor de oorlog kon het 
socialisme in Limburg niet doorbreken om-
da; de Vlaams Nationalisten goed georga
niseerd waren en een groot dinamisme aan 
de dag legden. Na de ooi log had het socia
lisme het in Limburg gemakkelijker daar 
ze alleen met de C.V.P. a i te rekenen had, 
die zich zeker niet door grote werkkracht 
onderscheidde ! Samen met de liberalen, 
wisten ze naar drie zetels op te rukken te
gen nul voor de oorlog. Dit was de wrange 
vrucht van de verkeerde taktiek steeds 
maar met < eenheid ' te schermen in de 
christelijke gelederen. Aan een slappe een
heid hadden we niets tenzij groot verlies 
aan de linksen. De socialistische partij was 
immers de enige partij die dinamisch was 
zolang de Vlaams nationalisten zich niet 
opnieuw organiseerden in de Volksunie. 

Er zal thans voor het Limburgs socialis
me een moeilijke periode aanbreken. Men 
vervangt in de politiek niet zo gemakkelijk 
een kernpion. En dat was Walter Thijs. Het 
was de beste organisator van alle Limburg
se parlementairen. De eerste jaren zal hij 
niet vervangen worden en het Limburgs 
socialisme zal de slag hard aanvoelen. 

LOMMEL 
Ook Lommei heeft thans zijn plakkers

ploeg gekregen. De toegangswegen tot de 
gemeente werden bewerkt. Voor het overige 
deden vooral onze prooagandisten op d 
fabriek de laatste tijd flink werk. 

LANAKEN 
Het wegvak Briegden-Lafelt werd van dt 

nodige Volksunieversieringen voorzien. Een 
flink stuk werk. 

KESSENICH 
Ons voorlaatste nummer dat in dit vroe

ger sterk Vlaamsgezind dorp verspreid werd 
oogstte heel wat bijval. Daarnaast warer. 
enkele fanatieke C.V.P.-ers er natuurlijk 
niet in hun nopjes. Het spijt ons voor hen 

'maar ze zullen thans na de zwakke replie
ken van < Het Volk i> en -< Het Belang van 
Limburg •> wel moeten inzien dat onze aan
val op senator Mullie juist was. Kunnen 
sommige mensen dan nooit kalm de waar
heid onder ogen zien en de juiste besluiten 
trekken ? 

Op een 650 kiezers waren er te Kesse-
nich vorige maal een 70 tal blanco-kiez-^rs. 
Naar men vertelt werd echter op al di( 
blanco-stemmen het bolletje zwart ge
maakt ten voordele van een kleurpartij. Zo 
werden die blanco-kiezers gefopt. Zouden 
ze voigende maal him stembrief niet on

geldig maken of beter nog voor de Volks
unie kiezen ? Dan zullen de kleurpartij en 
ten minste weten dat er te Kessenich mis-
tevredenen zijn. Thans vinden ze na tuur-
li.̂ k alles in orde. 
HASSELT 

Te Hasselt werden andermaal de toe
gangswegen tot de stad flink beplakt. We 
laten de kleurpartijen niet met rust. Ook 
op de grote markt prijken onze plakbrie-
ven. 

Onze propagandist Desire Dijlst werd va
der van een zesde kind. een derde dochter. 
Aan Kameraad en Mevrouw Desire Dijlst 
cnze hartelijke gelukwensen. 
LEOPOLDSBURG 

Op 3 seote nber '57 had de stichtingsver
gadering plaats van deze afdeling. De 
arrondissementsleider had er aan gehou
den speciaal deze vergadering bij te wonen, 
samen met zijn en ook ons aller vriend 
René Evers, gouwsekretaris. 

Een zeer goede opkomst werd bereikt, al
hoewel het nog beter kan. Dat is echter 
voor de volgende maal. Aken en Keulen 
zijn ook niet op een dag gebouwd. Nadat 
de arrondissementsleider voor de nieuwe 
leden een korte uiteenzetting hield over de 
Volksunie, haar oorsprong, groei en doel 
werd onmiddellijk overgegaan tot het twee
de deel dat het voornaamste was en met 
de grootste geestdrift verliep. Er zit van het 
Legin schot in de zaak en kruim in de 
vuisten. We kunnen natuurlijk niet alles 
gaan zeggen wat er besproken is geworden. 
De mensen van het « Kamp i> zullen wel 
gewaar worden dat de Volksunie meer naar 
buiten komt (want tot nog toe, reeds drie 
jaren lang. heeft men hier in 't geheim 
moeten werken). De huisbezoeken, welke 
nog niet ten volle werden afgewerkt, zul
len met alle spoed voortgezet worden. 
Echter, bij ieder bezoek krijgen we soms tot 
tien adressen bij, zo blijven we « huisbe
zoeken ». 

De abonnementenslag gaat ook goed 
vooruit en er zijn reeds aanvragen toegeko-
komen van lieden die niet de provincie 
bewonen. 

Kontakten zijn reeds gelegd met Overpelt 
en Lommei om van Limburg een keten van 
kolportages, plaktochten en huisbezoeken 
te maken. In het eigen centrum hier werd 
verleden zondag 15 herfstmaand, reeds een 
kolportage gehouden welke een zeer gunstig 
verloop kende, tot spijt van die 't benijdt. 

Och Volksunie is niet te stuiten, wij bre
ken door. Wij hebben geen geld, wij heb
ben nog geen macht maar wij hebben één 
ding : wij hebben gelijk. Wij zijn jong, wie 
houdt er ons tegen ? 

Leopoldsburg wordt de beste afdeling van 
het arrondissement en zal strijden met 
Overpelt om de beste afdeling te worden 
van de gouw Limburg. 

Wij strijden met de oude Antwerpse leu
ze en het fiere soldatenwachtwoord : 

Drijf door, onze Eer is Trouw !!! 
Barend Prinslo. 

We zoeken bekwame personen voor 
nieuw Vlaams Huis, in belangrijke 
stad van Oost-Vlaanderen. Uitsteken
de ligging. Geringe huishuur: 
Schrijven naar adres van het blad. 

Zaterdag, 5, oktober, te Zottegem, 
dansfeest van de Vlaamse Vrienden 
kring der oud-studenten van de ar
rondissementen Aalst - Oudenaarde, 
Zaal Majestic. Stadskledij. Inkom : 
50 fr, studenten: 30fr. Bespreek t i j 
dig uw plaatsen; door storting van 
5 fr. per persoon op P.R. nr. 1461.67 
van Pol van den Woortgate « De 
Kalvaar » te Voorde. 

G IJ 
DIE VERLANGT TE BOUWEN 

DIE EEN WONING WENST TE KOPEN 

DIE VERANT>ERING§WERKEN A \N UW EIGENDOM WILT UITVOEREN, 

WENDT l IN VERTROUWEN TOT HET 

Zok.e.fyk.arytoor 
E. Rolus & R. \lar\ öer Paal P.V.B . 

L.INGE GASTHUISSTRAAT, 16, ANTWERPEN 

(Tel. 33.83.65) 

WIJ LENEN U GELD LANGS HET MACHTIGST ORGANISME OM 

AAN DE MEEST VOORDELIGE VOORWAARDEN. 

R.^^DPLEGINGEN ZONDER KOSTEN EN ZONDER VERBINTENIS. 

[Leningen voor nieuwbouw en woningaankoop — Geldplaatsingen — Alle Verzeke 

ringen — Boekhouding — Fiskale Zaken — AUe onroerende verhandelingen. 

^^^rga^ujui jji i mu^\mi9»:kim 
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O O S T - V L A A N D E R E N 

AALST 
". De Aalstenaar » nieuw orgaan van de 

socialisten, heeft een Vlaamse daad ge
steld ! In het liontraict met een publici-
teitsagenschap komt de bepaling voor dat 
alle teksten in het Nederlands moeten zijn 
gesteld. Dat is voor de socialisten een goed 
punt, omdat ze tot nog toe zeer in gebreke 
zijn gebleven ! Doch dit is nog geen reden 
om een hoge borst te zetten en te roepen 
< dat is wat anders dan romantisch ge
zwam » ! 

Op parlementair gebied zijn de Aalsterse 
socialisten zo schandalig in gebreke ge
bleven als eender welke andere kleurpartij! 

Is de wraakroepende achteruitstelling 
van Vlaamse arbeiders en bedienden ten 
voordele van Walen, in de staatsorganis-
men, ook niet aan hun lafheid te wijten ? 

Hoeveel miljoenen worden er op die wij
ze niet maandelijks aan lonen en wedden 
aan de Vlamingen ontstolen ? 

Hoe worden de Vlaamse mobielen dage
lijks door hun regering behandeld ? En als 
de zetelaanpassing (10 zetels aan de Vla
mingen meer wegens bevolkingsaangroei) 
moet worden gestemd, dan stemmen de 
Vlaamse soccen tegen ! 

Zouden ze over dat romantisch gezwam 
niet eens spreken op hun ̂^ Dijkmee-
tings » ? Of mogen ze niet van hun Waal
se meesters ? 

Het is niet omdat de « Aalstenaar » een 
ex-V.N.V.-er in zijn redaktie heeft opgeno
men, dat hij nu moet denken vrije en pro
pere Vlamingen de les te moeten spellen !! 

Bij een volgend « gezwam » knunen die 
die " zwarte man -•> nog zwarter maken dan 
hij al is ! ! 

Blokchef. 

STICHTING van een 
VERENIGING VAN VLAAMSE 

RESTAURANTHOUDERS. 
HOTELIERS EN HERBERBIERS 

Voor de Vlaamse restauranthou
ders, hoteliers en herbergiers werd 
een nieuwe vereniging gesticht. In
lichtingen bij Pol van de Noorgate 
— « De Kalvaar » — Steenweg 236 
Voorde, (bij Ninove), die onze sim-
patisanten eveneens dankbaar zal 
zijn zo men hem adressen van kan
didaat-leden zou bezorgen. 

ZOTTEGEM 
- O - O - O -

Avondfeest der Vlaamse Elite 
Zaal Majestic, Hospitaalstraat. 

•••• 5 oktober, (een week later dan 
voorzien) 
''^- eerste dans om 20uur 30 
"•• stadskledij. 
* verzekerde aanwezigheid van 

tal van vooraanstaande Vlamingen 

NINOVE 
In Ninove, de oudste, de stoutste en de 

wijstte der steden, werd op donderdag 
29 augustus 1.1. overgegaan tot het stich
ten van een vaste kern van de Volksunie. 
Ortwin De Pril, bijgestaan door een sekre-
taris Maurits De Geest en een penning
meester Emiel Vande Weyer. heeft de lei
ding genomen. 

Daarmee is de Volksunie in Ninove de
finitief van stapel gelopen. Het is een 
kleine maar een stevige en vaste kern. 
Onze kameraden en Agneessens Herwig, 
die eveneens deel ui tmaakt van de kern, 
hebben reeds hun strepen verdiend in de 
jeugdbeweging en ze zijn thans vast
besloten ook de Volksunie uit te bouwen 
tot ie-ts waarmee in de t^sekomst door de 
kleurpartij en, willens nillens, rekening zal 
dienen gehouden te worden. Het natio
nalisme heeft in Ninove nooit een hoge 
vlucht genomen, maar dit moet en zal 
thans veranderen. Onze kern, zal zich 
stilaan uitbreiden tot een sterke afdeling, 
een afdeling die haar aantrekkingskracht 
zal uitoefenen op de omliggende dorpen 
van ons kanton. 

In Denderhout«m, Voorde, Aspelare en 
Okegem werden reeds kontakten gelegd en 
de andere gemeenten komen zeer korte
lings aan de beurt. Al wie zich wil inzet
ten, neme kontakt met kameraad Ortwin 
De Pril, Fernand Tavernestraat, 38, te 
Ninove. 

Onze jeugdbeweging, die thans over een 
eigen lokaal (Huize priester Daens) be
schikt, heelt ons bereidwillig een plaats 
afgestaan waar regelmatig onze vergade
ringen zullen plaats hebben Een eerste 
ging door op 17 september, een tweede is 
voorzien voor oktober. 

SINT-DENIJS-WESTREM — 
SINT-MARTENS-LATEM 

In beide gemeenten werden eens temeer 
onze Amnestie van Volksuniebanden uitge-
plakt. De plaatselijke kleppers weten van 
geen ophouden en beloeren in de toekomst 
regelmatig hun streek opmerkzaam te ma
ken op onze eisen en op ons bestaan. 
DEINZE — MACHELEN — OLSENE — 
ZULTE. 

De ploeg propagandisten uit deze streek 
houdt het meer met de witborstel. Voor
noemde plaatsen zagen dan ook vrtt van 
onze eisen en slogans. Alle baten helpen, 
kameraden, zowel de kalk- als de papbor-
stel helpen mee in de aankondiging van 
onze hergeboorte. 
DERDERMONDE 

Overal in het arrondissement worden 
kontakten opgenomen; onze eerste kernen 
zullen weldra gevormd zijn in Kalken, 
Wichelen, Zele, andere zoals Grembergen 
en Buggenhout zullen kortelings volgen. 

Onverpoosd gaat de uitbouw van de 
VOLKSUNIE verder; alle bewuste Vlamin
gen kiezen NU positie en SLUITEN AAN 
BIJ DE VOLKSUNIE. 

Voor inlichtingen zich wenden : Dr. Van 
Boxelaer, Bohemen, 62, Wichelen of Pel
grims, Prins Kouterstraat, 1, St-Gillis-Den-
dermonde. 
GENT 

De stad is de laatste tijd erg stiefmoe
derlijk behandeld geworden. Het zal veran
deren naar het schijnt, want nu hebben de 
mannen van Gent opnieuw hun stad aan
gepakt. Volksunie- en zelfbestuurbanden 
werden aangeplakt in het noordelijk stads
gedeelte. 

V Ï : R G A D E R I N G : ledere eerste en derde 
zaterdag der maand, in ons gewoon lokaal, 
te 20 uur. 

Ter gelegenheid van de inhuldiging van 
het Priester Daens-monument te Aalst, op 
zondag 29 september wordt een autocar 
ingelegd van uit Gent. 

Afreis aan « Roeland » te 14 uur. 
Prijs : 30 F 
Inschrijven bij dhr G. Dekeyser, Onder-

bergen, 59. Gent of in « Roeland ». 

: G E N T 
: VOLKSUNIEJONGEREN 
I Vergadering op zaterdag 21 septem-
: Roeland, Korte Kruisstraat 3 
! ber te 15 uur 
j Spreker : Drs WLM JORISSEN over 
j F E D E R A L I S M E 
: Nadien debat. 

B R A B A N T 

BRUSSEL 
Onze partij breekt door op plaatsen waar 

men het nooit zou vermoed hebben. Jon
ge verkoopsters, beu van altijd het werk te 
moeten doen voor franssprekenden, die te 
dom zijn om ook twee talen te kennen, 
hebben zich aangesloten bij de Volksunie 
en laten hun blad openlijk op het werk 
brengen, want zij kennen geen vrees. 

Toen één hunner chefs het blad zag lig
gen, riep hij in purpere woede uit : 
— « Volksunie ! V o l k s u n i e ! ! 
VOLKSUNIE !!! V O L K S U N I E ! ! ! ! 
't I s al wat ik zie. Gisteren reed ik naar 
de kust en alles was ermee bekalkt en be
plakt.» 

Arme man! En we zijn nog maar aan 
het begin, want als een sneeuwbal rolt de 
Volksunie verder en wint aanhangers in 
alle kringen. 
VILVOORDE-MACHELEN 

In deze .gemeenten bijvoorbeeld namen 
op enkele weken tijd tientallen mensen 
uit alle kringen : dokters, leraars, een ad-
vokaat, bedienden, werklieden, midden
standers en boeren een abonnement op ons 
blad. Het ijzer is heet en moet nu gesmeed 
worden. Vilvoorde heeft bewezen dat een 
abonnementenoffensief op dit ogenblik de 
lezerskring van ons blad kan verdubbelen 
Wie eens de waarheid in ons blad gelezen 
heeift, kan geen verwaterde kost meer slik
ken en kan nog veel minder vrede nemen 
met partijen, die aan waterpolitiek doen. 
waarin de Vlaamse belangen verzuipen. 
GRIMBERGEN 

Deze schijnbaar oninneembare burcht, 
waar een C.V.P.-muurbloempje met grote 
feestelijkheden denkt stemmen te ronse
len, kreeg Volksuniebezoek van plakkers en 
propagandisten. De mensen van Grimber
gen vragen zich zoals overal elders ook af : 
'< Waarom liet de C.V.P. de koning verne
deren ? Waarom moesten onze jongens 

24 maanden doen ? Waarom heeft zij ons 
heet gestoofd voor de Schoolkwe^tie om ons 
dan temidden de strijd naar huis te stu
ren ? Zij zullen zich geen tweede maal la
ten foppen ! De talrijke nieuwe Volksunie
leden bewijzen dat. 
SEKTOR HALLE 

Te St.Pieters-Leeuw, Huizingen, Buizin
gen, Dworp en Alsemberg werd er flink ge
kalkt en geplakt. 

Voor BONTMANTELS 
Voor PELSEN 

Koopt in vertrouwen in het huis 

CLAYKENS-NEVEN 
steenweg op Oudergem 328, Etterbeek 
RUIME KEI S 

UITSTEKENDE HOEDANIGHEID 

DWORP 
Op zaterdag, 7 september haa de eerste 

kontaktvergadering plSats voor de Volk.s-
uniejougeren uit de omgeving. 

Dat de Volksunie hier geen onbekende 
meer is, werd bewezen door de opkomst 
van 44 jongeren. Zoveel krijgt geen enkele 
kleurpartij er hier samen. 

Drs. Wim Jorissen besprak, met zijn ge
kend dinamisme, het sociaal-ekonomisch 
program van de Volksunie waarna de aan
wezigen hun mening tijdens het debat ook 
niet onder stoelen of banken staken. 

Het slotwoord van onze algemene voor
zitter Mr. Frans Van der Eist, die er aan
gehouden had deze vergadering bij te wo
nen, werd met een stormachtig applaus 
beantwoord. Zijn oproep tot een positieve 
werking zal zeker niet in de wind geslagen 
worden. 

Talrijke nieuwe abonnementen werden 
aangeworven. Nieuwe vergaderingen wor
den op touw gezet. Ook op de taalgrens zal 
de waarheid zegevieren, tot spijt van wie 
het benijdt. 
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f Door overvloed aan kopij moet een | 
I volle bladzijde bewegingsleven tot | 
= volgend nummer verschoven worden. § 
1 Aan onze propagandisten lezejs vra- | 
i gen we dus even geduld,. 1 
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W E S T - V L A A N D E R E N 

K O K T K I J K — AlOESKüOEN 
De Priester Daensvrienden van de Volks

unie vragen te willen mededelen dat nog 
een bijkomende autobus wordt ingericht 
voor de deelnemers van Lauwe — Marke 
enz., aan de Priester Daensherdenking, op 
zondag 29 dezer maand te Aalst. 

.. Na de plechtigheid trekken we dan 
naar de Oktoberfeesten te Wieze * zegt de 
uitnodiging. 

Prijs, alles inbegrepen : 55 tr. 
Inschrijving bij Lucien Vandeplassche, 

Kortrijkstraat, 175 te Lauwe. 
Vertrek te Lauwe om 13 uur — Wevel-

gem 13 u. 05 — Moorsele 13 u. 10 — Gul-
legem 13 u. 15 — Bissegem 13 u. 20 — 
Marke 13 u. 25. 

A N T W E R P E N 
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I GEVRAAGD VOOR ANTWERPEN | 
f Hulpkracht voor dagbladronde e.d. 1 
1 ^namiddag). = 
I Fixe-f%. Schrijven: Dagbladhandel i 
i Van Boghout-Logier Jordaenskaai 3. | 
i Antwerpen. i 
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WEST-VLAANDEREN 

A D I N K E R K E 

De maandelijkse propagandistenvergade-
ling greep plaats op zondag 8 dezer maand. 

De uitslagen van de jongste propaganda-
tochtcn, die schitterend waren, werden 
overzien en met grote voldoening bespro
ken. 

De arrondLssementsvoorzitter stelde nieu
we initiatieven In het vooruitzicht. Schik-
tcingen werden getroffen voor een nieuwe 
uitdeling van de Volksuniestrooibiljetten. 

DE PANNE 
Een ongekende (?) medewerker aan de 

kust vond niet beter dan de plakborden te 
De Panne met het opschrift « Volksunie » 
in overgrote maar fijn geschilderde letters 
te versieren. 

Gedurende drie weken konden de kust-
bezoekers dat werkje, voorzeker van een 
flink vakman schilder, bewonderen 

i< Men -' vopd echter dat die schone pro
paganda voor de Volksunie nu al lang ge
noeg duurde en de letters werden in de 
'.aatste dagen overplakt. 

Dank, ongekende dui-ver. Met zo een 
reeks kerels vervolksunieën wij gans de 
ku.st. 

O O S T R O Z E B E K E 

Op zondag 15 dezer maand vond hier een 
kolportage plaats onder leiding en het im
puls van de arrondissementsvoorzitter voor 
Roeselare-Tielt, dhr. Bouckaert. 

Veel kijklustigen, ook talrijke kopers van 
ons blad. 

Spijtig dat aan de uitgang van één der 
H. Missen niet kon gekolporteerd worden, 
de verkoop, van zeer bevredigend, zou een 
meevaller geworden zijn. 

Dank aan de nooit vermoeide Roeselaar-
se propagandisten, werd Oostrozebeke uit 
haar slaap gerukt. 

* * 
Hel hoofd van de Volksuniejongeren, 

vriend Mare Vande Mortele trad in het hu
welijk met Mejuffer Liliane Allaert. 

Beste gelukwensen en... een schone 
kroost van dappere Tij Is en lieve Nelekens ! 

Westkerke werd verrijkt met een koene 
Marnix Devoldere, zoontje van Dokter en 
Mevrouw Devoldere-Vanwonterghem. 

Een hartelijk proficiat vanwege de 
Volk.sunie. 

ICHTEGEM 
De Heer Burgemeester verleende toela

ting voor een kolportagetocht, met luidspre
ker, op verleden zaterdagavond. 

Met de arrondissementsvoorzitter J an De 
Bondt aan het hoofd trokken de wakkere 
kerels van Oostende, Gistel, Brugge en 
Dik.smuide er op uit met, de vaste wil bijval 
Le boeken. 

En bijval, grote bijval werd geboekt spijt 
pla.ssende regen, spijt een te betreuren de-
fekt aan de luidspreker. Dan maar zelf 
luidspreker gespeeld tot de keel schor was! 

Een waar sukses te danken aan het een
voudig, vriendelijk en bezielend optreden 
van de kolporteurs. 

Opvallend was de belangstelling van 
meest al de notabele ingezetenen der ge
meente die gret ig ' een nummer van De 
Volksunie aanvaardden en betaalden. 

Hoewel slechts omstreeks de avond in
gezet, werd een groter aantal bladen dan 
te Oostende aan de man gebracht. 

Een •-' bravootje ..> voor de nieuwe propa
gandist uit Oostende die, ofschoon het pas 
zijn eerste kolportagetocht was, zich aan de 
spits wist te stellen met het grootste aantal 
verkochte bladen. 

Proficiat Richard ! 
Na de kolportage werden, later in de 

avond, de Volk.sunièstrooibiljetten in de 
bussen ge.stopt of onder de deuren gescho
ven. 

BRUSSEL 
ALGEMENE HERFST KADERVERGADERING 

OP ZONDAG 20 OKTOBER TE 15 U. 
ST MICHIEL GROTE MARKT 

Alle propagandisten worden verwacht 
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