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DE VOLKSU NIE 
Beheer blad: Kartuizersstraat 58. Brussel 

Bil HET OVERROMPÖENTvÖlKmOFFËNSlÈF 
KEHT DE C.V.P. "VLAAMSE ZORGEN,, 

Jawel, eindelijk begint de C.V.P. zich 
Vlaamse zorgen te maken. De aflevering 
nummer 11 (18 oktober 1957) van « Ter 
Inlichting », een publikatie voor de kader
leden van de C.V.P., is volledig aan dit te-
ma gewijd. Het heeft wel lang geduurd, 
zullen sommigen denken, want In het ver
leden heeft de C.V.P. nooit blijk gegeven 
van veel bezorgdheid op Vlaams gebied. In 
de ondertitel komt echter reeds de aap uit 
de mouw, want die luidt : « Antwoord op 
een reeks verwijten tot de C.V.P. gericht ». 
Het moet wel zijn dat onze argumenten 
hout snijden en dat de vrees voor de Volks
unie in de C.V.P.-rangen groot is, want dit 
geschrift is in feite tegen ons gericht, zo
dat het juister zou zijn te spreken van 
« Volksunie-zorgen » dan van Vlaamse 
zorgen. 

Men maakt ons wel eens het vei-wijt dat 
wij steeds de C.V.P. aanvallen. Maar door 
wie worden wij steeds aangevallen, wie 
ontkent zelfs ons bestaansrecht door ons 
als een scheurpartij voor te stellen ? Wel
ke partij heeft zich na de oorlog voorge
daan als « het zwaard en het schild van 
Vlaanderen » om de stemmen van de vroe
gere Vlaams Nationale kiezers In de wacht 

W?:^Tr-^rieglijftf y,^W^'éèi^i*' 
nen der repressie en hun naastbestaanden 
de valse hoop gewekt dat zij tegen de re
pressie gekant was en dit tragisch pro
bleem zou oplossen ? Wglke partij behaalt 
70 p.c. van haar stemmen in Vlaanderen 
en vertegenwoordigt de meerderheid van 
het Vlaamse volk? TPelke partii 'draagt 
dan de verantwoordelijkheid voor de blij
vende en grievende acnteruitsteUing en 
benadeling van dü volk in de belgische 
eenheidsstaat ? 

Dat zijn enkele pertinente vragen die 
voorafgaandelijk moeten gesteld en be
antwoord worden om onze houding tegen
over de C.V.P. te begrijpen. De C.V.P 
staat ons naar het leven en misbruikt het 
Vlaams motief en het repressiemotief op 
ergerlijke wijze. 

Dat kunnen wij niet dulden, daar moe
ten wij scherp tegen reageren. 

Dit geschrift « Vlaamse zorgen » is in 
waarheid een schitterend voorbeeld van 
valse redeneringen, verdraaiing der waar
heid, bewust bedrog. Het begint reeds met 
de eerste zin : « Regelmatig wordt in som
mige kringen het Vlaams karakter en de 
Vlaamse strijdbaarheid van de C V P in 
twijfel getrokken ». Zo staat het er : «"het 
Vlaams karakter » en de « Vlaamse strijd
baarheid » van de unitaire belgische C.V. 
P. ! Wat is dit anders dan bedrog ? De C 
V.P. is een belgische eenheidspartij en wat 
zouden de Waalse C.V.P.-ers, wat zouden 
een du Bus de Wamaffe. een Struye, een 
Phohen, enz... wel denken van dit 
« Vlaams karakter , en deze . Vlaamse 
strijdbaarheid » ? De unitaire C.V.P kan 
nooit een Vlaams karakter hebben, dat is 
zonder meer duidelijk. De waarheid is dat 
de C.V.P. een Janus is met meer dan twee 
aangezichten : in Vlaanderen voor verzoe
ning en afbouw van de repressie; te Brus
sel en m Wallonië voor de onverbiddelijke 
doorvoering van de repressie : « Pas de pi-
tié pour les traitres ». Fosty is ook C VJ» -
er ! In Vlaanderen Vlaamsgezind waar het 
past, franskiljons waar het past : of zijn 
misschien mensen als Ancot, Delport 
Schot, Demarneffe, de Schaetzen, Jear^ 
Van Houtte. Lefèvre, e.a., allen op C.VJ? -
k f „ r i " Vlaanderen gekozen, geen stin
kende franskiljons, franssprekend en hun 
kinderen in 't Frans opvoedend? Is dat 
ook geen aspekt van de C.V.P.. een zeer be-
'angrrjk aspekt. want de invloed van deze 
heerschappen is zeer groot. Hoe i^jmt men 
au aspekt samen met het zgn.'ct Vlaams 
karakter » en die « Vlaamse strljdbaar-
neia » ? 

Even verder eist de opsteller van dit of
ficieel C.V.P.-geschrift voor de C.V.P. de 
verdienste op voor « al wat in de loop van 
de jongste tien jaar op Vlaams gebied ver
wezenlijkt werd ». Spijtig genoeg wordt 
ons niet meegedeeld waarin deze verwe
zenlijkingen zoal bestaan. Hebben wij op 
Vlaams gebied de jongste tien jaar iets 
anders gekend dan Vlaamse nederlagen, 
Vlaamse achterultstelling en vernedering'' 
Heeft daarin de C.V.P. niet ruim haar aan
deel gehad ? De IJzer toren werd opgebla
zen en de daders bleven ongestraft. De ta
lentelling werd vervalst, o.m. te Ronse, 
maar de daders bleven ongestraft en de 
vervalste talentelling werd niet nietig ver
klaard. De koningskwestie eindigde als een 
Vlaamse nederlaag. Vlaanderen bleef als 
onderontwikkeld land geteisterd door 
werkloosheid en er werd niets gedaan voor 
de industrialisering. In het leger ontston
den op Vlaams gebied wantoestanden die 
voor de oorlog ondenkbaar zouden geweest 
zijn en ons terugvoerden naar 1914. Wij 
moesten wachten op de Vlaamse socialist 
Spinoy vooraleer een schuchtere poging 
gedaan werd om enige verbetering te bren
gen, In buitenliindse zaken en buitenlnnd-

héiïS aangezien én behandeld. Wij i..„, 
u ach Jen op de Vlaamse socialist Fayat 
vooraleer er op buitenlandse handel ver
andering kwam. In Kongo werden de 
taalrechten der Vlamingen met de voeten 
getreden en een Vlaams magistraat die 
het aandierf een vonnis in het Nederlands 
te vellen werd achteraf door de C.V.P.-mi-
nister van Koloniën, Dequae, in de rug ge
schoten. Wij moesten wachten op de libe
rale Waal Buisseret vooraleer er komaf 
gemaakt werd met het erkennen van de 
taalrechten der Vlamingen in Kongo. 

De verdiensten der C.V.P. op Vlaams ge
bied ? Is het misschien de benoeming van 

.Moens de Fernig tot almachtig kommissa-
iis-generaal voor de WereldtentoonsteUing 
die wij de C.V.P. als Vlaamse verdienste 
moeten aanrekenen ? Waar zijn de verwe
zenlijkingen van de C.V.P. op Vlaams ge
bied ? Er wordt in dit brochuurtje een po-
gmg gedaan om een schamele inventaris 
op te maken onder drie rubrieken • 
Vlaams-Waalse betrekkingen; Repressie 
en epuratie; Ekonomische problemen. 

Het is echter veeleer de inventaris van 
mislukkingen en nederlagen dan van ver
wezenlijkingen ! 

VLAAMS-WAALSE BETREKKINGEN 
In deze sektor heeft de C.V.P. naar ei

gen bekentenis NIETS bereikt : er werden 
vier wetsontwerpen ingediend, maar geen 
enkel is wet geworden. 

Het wetsontwerp Moyersoen tot wijzi
ging van de taalwet van 28-6-1932 bleef 
steken in de Kamer. Wij hebben uit de pen 
van Moyersoen zelf vernomen dat hij het 
« niet dienstig » gevonden had het ter 
stemming te brengen in de Kamer! 

Hier wordt bekend dat de C.V.P. de wet 
er niet doorgekregen heeft. De schuld 
wordt zonder blikken of blozen echter in 
de schoenen geschoven van... de Vlaamse 
socialisten en liberalen. Beweerd wordt dat 
zij de wet niet zouden willen stemmen 
hebben. Vooreerst : een goedkope bewe
ring, want in de senaat hadden de linkse 
Vlamingen, alhoewel hun partij in de op
positie stond, de wet gestemd. Aangezien 
het wetsontwerp in de Kamer niet ter 
stemming gelegd werd weet men niet wat 
de linkse Vlamingen zouden gedaan heb
ben. Vervolgens is het politiek gezien on
zin dat een partij die alleen aan het be
wind is en de volstrekte meerderheid heeft, 
aanspraak maakt op de steun van de op
positie om haar politiek te kunnen door-
' " „ ^ ^ i ^ & ^ ^ ^ S . - « « t . t e » rekenen 
P de -Waak^ ü . ^ ^ . - e r s oin éen f l a i m s 

programma te verwezenlijken en beroep 
meent te moeten doen op de linkse Vla
mingen dan is dit een bekentenis van 
Vlaamse onmacht, het bewijs dat op 
Vlaams gebied een C.V.P.-meerderheid een 
ramp is. Dan betekent dit dat aUeen van 
een koalitie-regerinr. in Vlaams opzicht 
iets te verwachten is. 

Ten overstaan van het wetsontwerp 
Moyersoen als Vlaamse verwezenlijking 
hebben wij ons reeds uitgesproken in ons 
artikel tegen Moyersoen in het vorig num
mer van ons blad. 

Het wetsvoorstel Van Elslande tot op
richting van kultuurraden werd ingediend 
op 5 mei 1954, na de verkiezingen van 
1954. nadat de C.V.P. vier j aa r lang aan 
het bewind geweest was ! Toen de C.V.P. 
in de oppositie gedreven was diende Van 
Elslande zijn voorstel in, nadat hij vier 
j aa r had laten voorbijgaan. Schoon kome
die ! 

Het wetsvoorstel van P. W. Segers tot 
inrichting van een VolksteUing in 1957 en 
het wetsvoorstel van Van den Daele tot 
aanpassing van de zetels aan de bevol
kingscijfers, dateren alle twee van na de 

' verkiezingen van 1954 : het zijn waarde
loze propagandistische zetten van een par
tij in de oppositie. 

iLees door op blz. 6. i 

I DE UITBUITING 
VAN DE VLAAMSE BOER 

HET SCHANDAAL DER 
STIKSTOFPRIJZEN 

SENATOR .MÜLLIL KAN ALLEEN 

NOG ONTSLAG NEMEN 

In ons vurig nummer hebben we erop 
f-n'̂ ^1^?".^*'"*^ '^^ Belgische stikstof trust 
COBELAZ haar stikstoffen levert in het 
buitenland, zoals in Pakistan, tegen 240 Fr 
jutezakken inbegrepen en hoe ze hier de 
groothandelprijs op ongeveer 300 Fr hou
den terwijl de ooer tiians ongeveer 330 Fr 
moet betalen in de kleinhandel. Wij 
.schreven dat t obelaz ongeveer 800.000 ton 
uitvoert en 400.000 ton in het binnenland 
afzet. De winst in het buitenland moet nog 
latsoenhjk zijn want voortdurend wordt 
de produktie voor de uitvoer nog opge
voerd. Onze boeren mogen dan nog van 
onze achtereenvolgende regeringen verne
men dat ze de produktieprijzen van de 
landüouwprodukten moeten drukken ter 
wijl diezelfde regeringen, de vorige homo
gene C.V.P. net zowel als de huidige link
se niet alleen dulden dat Cobelaz haar 
stil.stof m jiejt bii^nenland zo duur ver-
f»»i »*w-WriaawAi# ii«*s op een schan
dalige wijze helpen door de invoer van 
vreemde stikstoffen, die de prijzen zouden 
drukken, tot 8.000 ton te beperken. Zowel 
-socialisten als liberalen als C.V.P -ers spe 
len onder een hoedje met deze geldmacht 
om wilJe van de miljoenenfooien voor de 
vc:kiezingsstrijd die er van afvallen. 

De boeren staan praktisch zonder ver
weer tegen dit schandalig misbruik omdat 
n,e . alleen de partijen voor dewelke ze kie
zen, liberalen en CVP. , hen bedriegen 
maar omdat ook de Boerenbond dit zonder 
protest verdraagt en meer nog dat zelfs de 
voorzitter van de Boerenbond, de C V P se 
nalor Mullie, zitting heeft in de grote stik
stofzaak van Tertre. die van de Cobelaz af
hangt. 

« HET VOLK » iViOET ZWIJGEN ! 

Enkele maanden terug hebben we sena
tor Mulhe voor dit ergerlijk feit ter verant
woording geroepen. De C.V.P.-pers heeft 
eerst gepoogd dit schandaal dood te zwij
gen. Nadat we echter de beschuldiging op 

100.000 eksemplaren verspreid hadden en 
duizenden aanplakbrieven verspreid had
den waarop dezelfde beschuldiging voor 
kwam, kon het lelt niet langer doodgezwe
gen worden. Heeft senator MuUie ons een 
proces wegens laster en eerroof aange
daan ? Neen ! Hij kon het niet want de 
feiten waren juist. Hij heeft niet durven 
antwoorden in zijn eigen boerenorgaan 
* De Boer » omdat hij schrik had dat bij 
te velen van zijn eigen aanhangers het 
vertrouwen zou geschokt worden. Hij heeft 
de arbeiderskrant laten antwoorden of be 
ter rond de pot laten draaien want « Het 
Volk » wist niet veel te vertellen tenzij dat 
ssnator Mullie in die trust zat om de 
boerenbelangen te verdedigen. Men moet 
maar durven ! ! De boerenbelangen verde
digen zou zijn én door de Boerenbond én 
door de C.V.P. een aktie te laten voeren 
tegen Cobelaz om de prijzen in ons land op 
het normale peil te brengen, d.i. 20 p c 
lager, zoals de prijs in het buitenland is ! 

(Lees door blz. 3. i 

HEILIGE VJLAM TE BR USSEL AANGEKOMEN 
Toeschouwer : * Mag ik eens even aanroken , dank U! 

HET ZIJN DE LAATSTE DAGEN 

om te gaan kijken op het gemeentehuis 
of uw naam op de kiezerslijsten staat. 
Voor 20 dezer, dus ten laatste op dinsdag 
19 november kunt ge schriftelijk klacht 
indienen op het gemeentehuis 

Ga even nakijken. Vw stem kan beslis
send zijn. 



DE VOLKSUNIE - 16 november 1951 N' 22 

DE PREDIKERS VOOR VOORTZETTING 

VAN DE SLAVERNIJ 

Een Vlaming is over het algemeen een 
goede knul, die graag vergeet en ver
geeft. Die Lamme Goedzakkaraktertrek-
ken bij hem worden dan ook reeds meer 
dan honderd jaar lang jlink uitgehmt. 
Goed als hij is denkt hij dan ook dat be
driegers zich gemakkelijk bekeren en htj 
zal zich — zo hij niet gewaarschuwd 
wordt — nogal eens graag opnieuw door 
hen laten bedotten. Hij staat zwak tegen
over kwade trouw. 

Wie « De Standaard » geregeld leest 
zal gelegenheid te over hebben om de 
bedenking te uiten dat ze die zwakke zij
de van de gewone onnozele flamingant 
zeer goed kennen en graag ten gronde 
uitbuiten tot meerder onheil van Vlaanr-
deren. Zulke bedriegers die zich Vlaams-
gezind noemen maar zo handelen dat 
Vlaanderen onnoembare schade lijdt zijn 
voor ons volk inderdaad gevaarlijker dan 
de echte vijanden zoals in een oorlog ver
raders in eigen gelederen steeds gevaar
lijker zijn dan tegenstanders. 

„ Wij hebben (voorlopig ?) niets te 
verwachten van de linkse Vlamingen » 
luidt een artikel van maandag 11 novem
ber in die C.V.P.-krant. « De Stan
daard » probeert dan de zaken zo voor te 
stellen alsof ook Liebaert en Lilar « fUi-
mimganten » zijn en dat zij toch nog min
der doen dan de C.V.P. flaminganten l 
Alsof niet iedereen die de politiek enigs
zins volgt weet dat de liberale « Vlamin
gen » Liebaert en Lilar even fransspre-
kend en franskiljon zijn als de C.V.P. 
voorzitter Theo Lefèvre. Het zijn alle 
drie bitier weinig interessante figuren. 
Lilar houdt thans de gevangenispoorten 
gesloten. En zijn enige verontschuldiging 
is dat hij nooit zo schoelie geweest is als 
de C.V.P. lijstaanvoerder te Brussel, 
St)tiye, die 102 mensen liet neerknallen 
of de C.V.P. beul Moreau de Melen, die 
een andere reeks liet afmaken enkele da
gen voor de verkiezingen op wat voor
keurstemmen te ronselen bij het Waals 
verzetsjanhagel. Zijn humanisme blijkt 
echter thans even grote leugen als de 
voorgewende kristelijke beginselen bij de 
C.V.P. 

De indruk willen wekken dat de CV. 
P. thans geleerd is en werkelijk een 
Vlaamse politiek wil volgen is misdadig 
bedrog. Dat is een taktiek die meer dan 
honderd jaar oud is. Reeds vorige eeuw 
speelden C.V.P. en liberalen beurtelings 
die rol van flamingantenbedrieger. Zij 
hitsten de flaminganten op tegen de be
staande regering van de tegenpartij en 
beloofden hen gouden bergen. Eens de 
verkiezingen voorbij en aan het hevnna 
werd vanzelfsprekend met dat onnozel fla-
mingantisch kiesvee geen rekening meer 
gehouden. Het spelletje zou duren tot na 
1918 toen de fronters er een einde aan 
stelden. Toen gingen de ogen open en 
geraakten de kleurpartije-n eindelijk m 
diskrediet. Toen ook kwamen vrij spoe
dig de resultaten. 

DE MISDAAD NORMAAL TE ZIJN 

Ondanks de grote C.V.P. flamingan
ten De Vleeschauwer, De Bruyne en 
Dries De Quae is er in Kongo nog geen 
greintje recht gekomen voor de Vlamin
gen. In die tijd was er nog geen sprake 
« van de doorbraak van de Vlaamse Be-
wegiyig in de C.V.P. ». De Volksunie 
bestond toen nog niet ! 

Thans heeft Dr. Wilfried De Pauw, 
een jonge hooglercar aan de Kongolese 
rijksuniversiteit een bom doen ontploffen 
door de mening voorop te zetten dat het 
Nederlands in Kongo dezelfde plaats 

MANNIiN EN TROUWEN 

INDIEN OOK UWE LEUZE IS 

« VLAANDEREN EERST! » 

DAN IS UW PLAATS IN DE RANGEN VAN 

I E » 

moest innemen als het Frans. Van een 
(( uitdaging » gesproken zoals de Frans-
taligen ginder zeggen ! Inderdaad een 
echte misdaad tegen de geest. En met 
alleen de linkse 1'ranstalige kranten gaan 
heftig te keer tegen deze jonge onverlaat, 
ook de C.V.P. krant a La Libre Belgi-
que » geeft katoen. Zoals men ziet wordt 
hel nieuw Vlaams program van de CV. 
P. voor de toekomstige regering al flmk 
verdedigd door haar voornaamste krant! 
Met de domme maar zeer heftige reak-
l'c van de Franstaligen lijkt ons voor de 
kleurpartijen flaminganten een kompro-
mis met een paar kleine verbeteringen al 
heel wat ! Dat zou nu eens werkelijk rea
listische politiek zijn ! Een prachtige ge
legenheid ook om te tonen dat zij geen 
„ ekstremisten » zijn zoals de Vlaams 
Nationalisten (sorry <( scheurmakers » 
bedoelen we) die het aandurven een on
middellijke stopzetting van het Kongo
lees schandaal te eisen. Laten we op
nieuw Dries Dequae aan het bewind 
brengni. Hij zou dan Dr. De Pauw kun
nen Ifkeuren voor zijn oneerbiedigheid. 
Hei moet niet altijd rechter Grootaert 
zijn ! 

die bijval kennen. Met eigen ideeën zoe
ken maken ze zich niet al te moe. Ze schij
ven daar werkelijk te denken dat het vol
staat over de dwaalleer van het liberalis
me en van de klassenstrijd een klerikaal 
sausje ie gieten omdat ze lekker zouden 
smoken. Zij vergeten dat bij hun kiezers 
de liberale en socialistische ondersmaak 
van het programmatisch onding zuur op-
rispt ! 

De icaktie van <> De Standaard »-le-
zers was thans zo krachtig dat er een 
antwoord moest opgenomen worden. Het 
spuwde ook de spuigaten uit l 

WIJ GROETEN ONZE KOLLEGA'S 

Prof. Dr. De Pauw zette zijn onge
hoorde idee van Belgische rassen- en ta
lengelijkheid uiteen op de tweede lust-
rumviering van de Vlaamse Vrienden
kring van Elisabethstad. Deze krtng nu 
verzorgde tot hiertoe geregeld Neder
landstalige uitzendingen voor de Kongo
lese radio van deU.F.A.C Wegens 
hun » revolutionnaire .. gedachten zullen 
zij hei thans zonder radio moeten stellen 
Jant thans wil de Kongolese Boon hen 
niet meer horen. We kunnen het met 
laten aan deze onverlaten onze simpatie 
ie betuigen van uit onze ghetto m het 
moederland. Is hei een zonde hi Kongo 
te beiocren tegen de ongelijkheid tussen 
hei Nederlands en het Frans, in ons land 
is het zonde te bewijzen dat de Vlaamse 
bediende, landbouwer, arbeider en mid
denstander achteruitgesteld wordt. Deze 
wezenlijke waarheden mogen niet gezegd 
worden oordelen de drie kleurpartijen die 
de Vlamingen met behulp van een meer
derheid Vlaamse « évolués » er onder 
houden. Dus leve de Belgische demokra-
üe en leve de kleurpartijenflammganten 
zonder welke onnozelaars die toestanden 
onmogelijk waren. Waar ligt dë grens 
tussen misdadige nalatigheid en verraad? 

HET AANTAL ONNOZELE HALZEN 

NEEMT STERK AF ! 

(( De Standaard » tracht vruchteloos te 
bewijzen dat de C.V.P. zoveel meer deed 
op Vlaams gebied als de linksen. Op an
dere gebieden kan ze iets beier zijn, op 
Vlaams gebied is ze wat resultaten betreft 
even slecht. Ze zeggen dan ook nooit 
welke resultaten ze bereikt hebben omdat 
er geen zijn. Tenzij zij haar tijdbom voor 
de Expo '58, Moens de Fernig, nog door 
hen aangesteld, als een Vlaamse verwe
zenlijking wil doen doorgaan. Het enige 
wat zij meer doen op Vlaams gebied als 
de linksen is beloven. De linksen laten 
zich niet doorgaan als een partij van 
Vlaamsgezinden. Zij zullen daardoor ook 
alle nadeel bij volgende verkiezingen on
dervinden. Geen enkele Vlaamsgezmde 
is zo gek Unks te kiezen. De C.V.P. wd 
echter de naam hebben Vlaamsgezmd te 
zijn en zij handelt daar niet naar. Van
daar dat de woede van de Vlaamsgezin
den zich begrijpelijk keert tegen dege
nen, die hen bedriegen. 

Vandaar ook dat eerlijke Vlaamsgezm-
Limburg, en Mr. Michiel van de Kerck-
den als Roppe, thans gouverneur van 
hove, thans referendaris bij een handels-
rechtéank, ontslag genomen hebben uit 
hun funkiies bij de C.V.P. Zelf een Ier-
roken wilde de partij verlaten en stelde 
zijn kandidatuur als opvolger van Paul 
De Rycke- voor de kuliurele dienst van 
Oost-Vlaanderen. Men gaf hem echter 
geen voldoening. Waarom ook ? Had 
minister Moyersoen, die thans — inwen
dig grinnikend om die goede zet de 
ilamingantische onnozelaars gaat spreken 
'over de Vlaamse doorbraak in hem een 
doordrijvend tegenspeler toen hij de ver
valsers van de talentelling te Ronse met 
rust liet ? Schade berokkent Jantje dus 
niet aan de franskiljons en om onze door-
bmve flaminganten aan het lijntje te hou
den kan hij nog een rol vervullen. Zulke 
mensen heeft de C.V.P. nodig om door 
schijn haar schandalig bedrog te dekken. 

heid. Wi] zien trouwens tot onze vreugde 
dat dit de laaiste maanden in spoediempo 
gebeurt, iot spijt van een >< Standaard » 
die dit benijdt. De Vlaams gezinden wen
sen nei zo weinig onder ie gaan in het 
C.V.P. d)ijfzand als in de linkse mod
der. En zoals de C.V.P. rammel kreeg 
in 1954 zo zullen wij in 1958 de linksen 
rammel geven ! 

OOK DE SOCIALIST KUIPERS 

WORDT ONGERUST 

De rechtemrm van Collard, de vuur-
lode Kuipers, heeft voor enkele dagen 
aan de radio zijn afkeer voor de Vlaams 
Nationalisten laten horen, terwijl hij zijn 
eigen jlamingantisme roemde. We begrij
pen die afkeer voor de Vlaams Nationa
listen bij deze rechterarm van Collard 
maar al ie best. Vooreerst is het een sooH 
zelfverdediging. Ongevaarlijke_ flamin
ganten kunnen in dit land rustig tot de 
hoogste posten opklimmen. Zij zetten de 
verfransingsmachine niet stop. Integen
deel soortgelijke heerschappen zijn een 
uitstekende kamouflage voor fransspre-
kenden en verfransten. Bij gebrek aan 
Vlaamse daden roemen die individus dan 
h.in eigen goede Vlaamse wil. Maar daar 
blijft hei bij. En ten tweede begrijpen we 
dat Kuipe}'S liever te doen heeft met C 
V.P. flaminganten dan mei ons. De 
eersten zijn niet gevaarlijk. De Vlaams 
Nationalisten echter kunnen niet alleen 
de socialisten in^- hun opmars remmen 
maar ze ook achteruit werpen. 

v n f . K S T T N I E » 

HET WORDT ERG 
a De Standaard » is ten einde raad. 

Na hun Lindemansen en Moyersoens la
ten ze thans ongenoemde brievenschnj-
vers aan het woord om het Vlaams Na
tionalisme, waarvan a De Standaard » 
gedeeltelijk het progmm overgenomen 
heefi, \e bekladden. Ook wij « Stan
daard » hebben veel genoegen aan het 
proza van dat kieken uit Berchem be
leefd l Met zulke argumenten de Volks
unie bevechten is haar nog een groter 
sukses verzekeren I En of het Vlaams 
Nationalisme een eigen inhoud heeft dat 
het duidelijk van rood. Uauw en geel 
onderscheidt (zie onze beginselen en pro
gram maar eens even na) l Bij gelegen
heid zou « De Standaard » echter best 
eens de inhoud van de eigen partij onder
zoeken. Er zitten blauwen in met een 
histelijk tintje en roden met datzelfde 
tintje. En eens dat de Volksunie een 
reeks zetels heeft komt er nog een derde 
aroep bij, C.V.P.-Nationalisten. De ^. 
V.P. neemt immers alle gedachten over 

„ De Standaard n-politiek loopt echter 
op zijn einde. Iedereen die ons blad naast 
het hare leest voelt aan dat « De Stan
daard » onze argumentatie met aandurft. 
Zij gelijkt de struisvogel die de kop m 
hei zand steekt, denkend dat men hem 
dan niet meer ziet. Daarom herhalen wi] 
thans voor de vierde achtereenvolgende 
maal ons basisargument •• Werd erna de 
oorlog mei de « eenheid » m de C.V.P. 
maar zonder Vlaamse partij, voor Vlaan
deren meer bereikt dan voor de oorlog 
met de « verdeeldheid » maar met een 
Vlaamse partij ? Dat is de kernvraag. 
Zo de uitslagen met die verscheidenheid 
van rechtse partijen beter was dan thans 
— en dat waren ze nogal ! — dan heefi 
iedere eerlijke Vlaamsgezinde tot plicht 
krachtig ie ijveren voor die verscheiden-

DE POLDERBIZON 
LAAT BRUSSEL NIET LOS 

Ue heei nriinet van Lauwelaert .mei 
een ^cruiaior, een van ae -weinige 
Vlaamse aagoiaascnnjvers die nog een 
zeijstanaige nouamg durjt aannemen 
neejt m <( J^et Kotfó » een paar artikels 
gescnreven tegen nmssei ats r^uropese 
noojastad en ait om Vlaamse motieven. 
UU IS aan een gelegenheid voor J^op Van 
Hynde om een hartstochtelijke ontboeze
ming te nouaen voor zijn geliefde Frans-
sprekende vnenaen. ni] gee]t de volle 
maat van zipi onnozelheid aoor er de ou
de l' laamse stnjdleus voor « Belgiekske 
nikske » bi] te steuren. Nochtans kunnen 
de Marxisten daar niets tegen hebben, 
alleen omdat zt] steeds de mannen waren 
van het gebroken u Belgisch » geweer 
maar ook omdat de Marxisten traditio
neel tegen elk vaderland gekant waren 
vermits voor hen de internationale bin
ding van de arbeidende klasse, waarvan 
zij zich trachten te bedienen, overweegt 
op de nationale binding van de verschei
dene volksgroepen, r^op Van Eynde 
moet echter zwijgen omdat zijn principe 
u Voor Vlaanderen nikske » heel wat 
erger is. Hij en zijn V laamse partijgeno
ten zijn samen met het A.C.V. de grote 
schuldigen voor het gebrek aan Vlaamse 
industrie met zijn gevolg van werkloos
heid en mobiliteit. De man begrijpt klaar
blijkelijk niet dat de Waalse en Brusselse 
socialisten onnozelaars van zijn kaliber en 
van dat van Van Acker nodig hebben om 
de voorrechten van de Waalse en Brus
selse arbeiders en de achteruitstelling van 
de Vlaamse in stand te houden. 

Dat vraagstuk is voor ons van groter 
belang dan dat van Brussel als hoofdze
tel. Niet dat wij van dit laatste zo een 
schrik hebben. Het Frans als internatio
nale taal verdwijnt meer en meer en die 
Brusselse hoofdzetel zou mettertijd hoofd
zakelijk Engels- en Duitssprekenden tel
len. Brussel is echtei altijd zo sektair ge-
li'eesi dat wij ook geen behoefte voelen 
onj voor hen de kastanjes uit hei vuur 
ie halen. Wij vinden het interessanter de 
strijd voor de industrialisatie van Vlaan
deren te voeren. Dat is dringender ! 
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De "Pro-Nederlandse,, sremming 
in de Provincieraad van Karanga. 

ALLEEN HOGERE 

GEESTELIJKHEID STEMT TEGEN 

De drie sistemen van minister Buisseret 
(Zie vorig artikel) werden aan de advies
raad van de Katanga-provincie niet eens 
ter stemming gelegd. 

De vraag die aan de raad klaar en dui
delijk werd gesteld was : Welke taal dient 

, aangenomen als tweede verplichte taal in 
het middelbaar onderwijs voor inlanders. 
Het was maar best dat ieder ander voor
stel achterwege bleef; de eerste nationale 
taal die voorop werd gesteld is immers 
Frans; dat weet iedereen. 

Welnu, en dit voor de eerste maal, werd 
in een provincieraad voor advies, met 33 
stemmen op 36 de wens uitgebracht het 
Nederlands als verplichte tweede taal te 
zien voorgeschreven worden op het pro
gram' van het middelbaar ondenwijs voor 
inlanders. Deze uitslag, vergeleken met de 
stemmmgen in de andere adviesraden, is 
een triomf voor de Vlaamse kolonialen ! 
- Dat er in 1957, in een provincie van on
ze Belgische kolonie, met 33 stemmen op 
36 het Nederlands, de taal der meederheid 
in het moederland en de taal der meerder
heid der Belgische kolonialen, en mission-
narissen de tweede plaats krijgt en het 
wint op Engels, is misschien van het moe
derland uit bekeken niet zoveel zaaks ! 
Toch is het een mooie uitslag. 

Hoe werd er gestemd ? 
Er waren 3C aanwezigen en op die 36 

stemden 33 voor het Nederlands, 2 hebben 
zich onthouden en één stemde tegen ! 

Onder de onthouders vinden we de naam 
van een zekere heer Rouseau, voorzitter 
van de liga voor de verdediging van het 
officieel onderwijs en vrijmetselaar van de 
plaatselijke loge. Eerst sprak hij tegen de 
aanneming van het Nederlands en hij ein
digde met zich te onthouden. 

En de enige tegenstemmer ? 
De zeer beroemde Mgr. de Hemp tinne, 

bisschop van E'Stad en Katanga. Hij is 
familie van de Gentse franskiljons de 
Hemptinne die dank zij enkele gegeven 
kruimels van de miljoenen gewonnen op 
de rug van de Vlaamse arbeiders, het be
stuur in handen hebben gekregen van et
telijke '< Katolieke goede werken » in het 
Gentse. 

De verontwaardiging over de antivlaam-
se houding van deze Monseigneur was on
der de katolieke Vlaamse kolonialen zo 
groot, dat menig misslonnaris, zelf goed 
gezind, bij zijn vraag om steun de deur 
werd gewezen ! 

Toch werd deze Mgr. gefiliciteerd om 
zijn tenslotte antibelgische houding en 
stemming n.1. door het rabiaatste ant i -
vlaamse blad van Kongo « L'Echo du Ka-
tanga > het lijfblad der mijnkapitalisten. 
Volgens deze ki-ant is Mgr. de enige die ver 
heeft gezien en de enige juiste politieke 
taaiformule voorstond; n.1. Frans en een 
inlandse taal als tweede verplichte taal ! 

't Is werkelijk ontroerend hoe de mijn-
uitbaters en uitbuiters (diamant voor En
geland en Uranium voor Amerika) plots 
zo bezorgd zijn om de taal der inlanders! 
In de grond zijn ze er vast van overtuigd 
dat er nog vele jaren zullen voorbijgaan 
eer er één inlandse eenheidstaal is ge
vormd. Intussen hebben ze het Nederlands 
kunnen uitschakelen en bestaat er 'n kans 
dat het Engels als tweede taal wordt ver
kozen, wat ten slotte ook in hun kraam te 
pas komt ! 

Waar komt nu die voor het Nederlands 
zo gunstige stemming in de Katanga pro
vincie vandaan ? 

Katanga heeft een gouverneur die be
kend s taat als een gematigd Vlaamsgezind 
man (als radikaal Vlaamsgezind gekend 
zou hij nooit gouverneur zijn geworden) 
terwijl de andere provinciën door Waalse 
of franskiljonse gouverneurs worden be
stuurd. Zo bijv. de Oostprovincie, hoofd
plaats Stan, die het moet stellen met een 
zekere Scholier, Antwei-ps franskiljon die 
het cinisme zo ver dreef, te verklaren dat 
« hoewel de radiozender van Stan niet in 
het Nederlands zou uitzenden, hij toch op 
de medewerking van alle Vlamingen be
roep deed » ! 

Al de leden van de provincieraden,, zo 
blanken als Kongolezen hebben maar een 
zaak op het oog : hun baantje en bevorde
ring ! Daarom, en dit is begrijpelijk, moet 
met de houding en de mening van meneer 
de gouverneur altijd rekening worden ge
houden. Dat hebben enkele Walen uit de 
Katanga niet vergeten toen ze voor het 
Nederlands stemden ! Ze hebben het er 
ook kunnen voor doen ! Na de uitslag van 
de stemming werden ze door « L'Echo du 
Katanga » en « L'Essor du Congo » de huid 
vol gescholden ! Deze Waalse heren heb
ben zich dan verdedigd met te zeggen dat 
hun houding een echt Belgische was en ze 
niet konden aannemen dat hun Vlaamse 
kollega's ambtenaren, door hun stemming 
tegen het Nederlands, zich beledigd zou
den hebben gevoeld. « Une fois n'est pas 
coutume ! ! *. 

OOK IN KATANGA INCIDENTEN 

OM DE LEEUVl'ENVI^G ! 

Te Jadotstad hebben de broeders Sale-
sianen een technische school ingericht 
voor de inlanders en uit hun reeds zeer 
groot aantal leerlingen werd een muziek
korps opgericht. ledere fanfare die zich 
eerbiedigt heeft een vlag, zo kregen de 
zwarte leerlingen van de technische school 
een leeuwenvlag : de zwarte leeuw (van 
Katanga) op gouden veld ! 

Op 11 juli werd door inlandse renners 
een fietskoers verreden en deze fanfare 
luisterde de feestelijkheden in het stadion 
op ! Daarbij leeuwenwimpels aan de in
strumenten en dito wimpels aan de lands-
knechtentronmiels! De jongens brachten 
het er zeer goed van af, — maar hadden 
gerekend zonder de waard, n.1. de niet fa
natieke, niet sektaire en niet bekrompen 
Waalse en Brusselse « heren » die geweldig 
aanstoot hadden gevonden aan dit vlag-
gevertoon ! Klacht bij de geestelijke over
heid werd ingediend en de klacht werd 
aanvaard. De fanfare der Wasimbas (klei
ne leeuwtjes) mag nog spelen, maar zon
der vlag, zonder wimpels en zonder trom
mels ! De broeder dirigent ontsnapte op het 
nippertje aan verplaatsing ! 

Het Schandaal der Stikstofprijzen 

Senator Mullie b n alleen nog onislag nemen! 

Daarvan geen spoor. Integendeel maakt 
die trust goede winsten en over het alge
meen wordt 5 ip.c. van die winst gedeeld 
door de leden van de beheerraad. Is dit 
ook voor senator Mullie het geval ? We 
zullen binnen kort zijn winst eens uitre
kenen. De boer die nog zal geloven dat zijn 
belangen op die wijze « gediend » worden 
zal van voor het jaar nul mpeten zijn ! 
En zo dit het opzet is waarom verdedigt 
senator Mullie zich niet in « De Boer ». De 
lezen van dat blad zijn bereid veel te slik
ken. Maar klaarblijkelijk is MulUe zeker 
dat dit dan toch de maat zou doen over
lopen ! 

« Het Volk » zou echter moeten zwijgen 
want zij heeft zelf aan de beschuldiging 
meegeholpen en slechts achteraf als men 
haar opmerkzaam maakte op de gevolgen 
ervan, heeft ze ingebonden. 

Inderdaad werd op de Middenraadsver
gadering te Hasselt van het A.C.W., waar
van « Het Volk » verslag gaf op 11 sep
tember 1956 de houding van de geldmuur 
aangeklaagd die belette dat er in Limburg 
stikstoffabrieken zouden komen. Nieuwe 
stikstoffabrieken in Limburg zou waar
schijnlijk mededinging in eigen land en 
daling van de stikstof prijs voor gevolg ge
had hebben. Niet de belangen van Lim
burg en van onze Vlaamse boeren hebben 
toen doorgewogen maar wel de belangen 
van die enkele kapitalisten waarbij sena
tor Mullie als goed betaalde dekking dient. 

HEBBEN PROF. DE JONGHE EN DE 
LIMBURGSE EKONOMISCHE RAAD 
ONGELIJK ? 

De beschuldigingen die door Prof. De 
Jonghe te Hasselt tegen de geldmuur van 
de Cobelaz geuit werden hadden de goed
keuring van het « Het Volk ». Prof. De 
Jonghe van de Katolieke Universiteit te 
Leuven heeft zijn beschuldigingen nooit in
getrokken. Dus hij handhaaft ze ! Deson
danks speelt senator Mullie verder het mis-
lijk spel van deze Waalse trust. En onze 
boeren betalen het gelag : 60 Pr. per 
100-Kg. wat voor 400.000 ton 240 miljoen 
uitmaakt !!! 

De drie voorstellen Buisseret werden 
eenvoudig verworpen, lijk het reeds in vier 
van de vijf provincieraden was gebeurd. 
De volgende wens werd aangenomen : 
Frans als voertaal van het onderwijs, met 
vrije keus tussen Engels en Nederlands ! 
De stemming voor dit antivlaams en an t i 
belgisch voorstel was eenparig, op één Ont
houding na ! 

DE PROVINCIERAAD VAN LEO SLUIT 

DE REEKS DER STEMMINGEN 

<£ Een sombere dag voor de Belgisch-
Kongolese samenwerking » schreef het 
Vlaamse weekblad « De Week » het enige 
weekblad in Kongo dat in het Nederlands 
verschijnt. 

De totale nederlaag der Vlamingen bij 
de stemming in de provincieraad van de 
provincie Leopoldstad, heeft een domper 
gezet op de feeststemming die volgde op de 
stemming in Katanga. 

POLITIEDRAMA TE GENT 
Een oproep tot getuigen werd uitgeghangen 

De onthouding kwam van de neger Pin-
zi, die vond dat de wens nog te gunstig 
was voor het Nederlands. Hij wenste als 
tweede verplichte taal het Engels ! 

Dat was tenslotte nog zijn recht, maar 
dit individu liet zich gedurende de bespre
king nog ontvallen « wie niet bereid is in 
Kongo Frans te spreken, kan er buiten 
blijven » ! Provinciegouverneur Babillon 
zette hem op zijn plaats met te verklaren 
dat Vlamingen en Walen Kongo groot 
hadden gemaakt en de inlanders voorals
nog geen van beiden konden missen ! 
Niettemin stemde Babillon voor de vrije 
keus tussen Nederlands en... Engels! 

Ook hier hadden we de Nederlandsmin-
achtende Monseigneur n.1. Mgr. Jacques ! 
Zijn houding zal de 80 p.c. Vlaamse mis
sionarissen die onder zijn jmrisdiktie wer
ken, hun gezondheid en soms hun leven 
voor de beschaving hebben gegeven zeker 
veel genoegen hebben gedaan ! 

l'Toeyt nu de Belgische regering zich la
ten leiden door deze antivlaamse stjmmin-
gen, en in het middelbaar onderwijs in on
ze Belgische kolonie, wettelijk de vrije 
keuze laten tussen Engels en Nederlands, 
dan verdwijnt het Nederlands totaal uit 
het onderwijs en het openbaar leven ! 
De Kongolezen, opgeruid door de Neder-
landsonkundige Walen en Brusselaars en 
opkijkend naar de aantivlaamte houding 
der hog3re geestelijkheid, zullen het Engels 
verkiezen. Dan blijft aan de Vlaamse ou
ders in Kongo maar één oplossing meer 
over n.1. aan hun kinderen een eentalig 
Franse opleiding te geven! De Vlaamse 
ouders in het moederland, meestal ouders 
van grate gezinnen, kunnen dan hun 
maatregelen treffen indien ze vermoeden 
dat hun kinderen in Kongo een bestaan 
zullen moeten vinden. Ook zij kunnen 
i'an naar eentalig Franse scholen gaan. 

Maar... zover zijn we nog niet ! ! 
(Enkele brieven en kommentaar op brie

ven in volgend nummer.) 

Wanneer Prof. De Jonghe de houding 
van de Waalse geldmuur aankloeg stond 
hij niet alleen. De studiediensten van de 
Limburgse Ekonomische Raad waren im
mers een « Memorandum van de Limburg
se Ekonomische Raad over het Steenkolen-
vraagstuk en de Oprichting van Kolenver-
werkende Bedrijven » aan het opstellen 
dat op 26 oktober 1956 verscheen. Daarin 
heet het (blz. 10) : 

< Het gas van een Kempisch cokesfa-
briek zou eveneens geheel of gedeeltelijk 
kunnen geleverd worden als grondstof voor 
een op te richten stikstofbindingsbedrijf. 
Laten wij de hipotese onderzoeken dat er 
dagelijks ongeveer 400.000 m3 cokesgas ter 
beschikking van de stikstofproduktie zou 
gesteld worden. 

De installatie, welke vereist is voor de 
verwerking van zulk een hoeveelheid gas 
zou ongeveer 1,2 miljard investeringen 
vergen. Dagelijks zou rond de 250 ton stik
stof geproduceerd worden, hetzij ongeveei 
90.000 ton per jaar. Indien deze hoeveel
heid stikstof gebonden tot n i t raa t of sul
faat aan de huidige wereldprijzen op de 
buitenlandse markten kan afgezet worden. 
zou in ieder geval aan het geïnvesteerd 
kapitaal, na aftrek van alle kosten, een 
voldoende rendement verzekerd worden 
dat ruim de gewone rentevoet overschrijdt, 
terwijl het verwerkte gas aan de cokesfa-
briek betaald wordt tegen ca. 0,90 Fr/m3. » 

Men weet wat er gebeurd is. Een Kom
missie aangesteld door de geldmachten 
moest onderzoeken of er plaats was voor 
een stlkstoflabriek in Limburg. Haar be
sluiten waren negatief. Er zou te veel ka
pitaal mee gemoeid worden en er zou geen 
afzet zijn. Enkele maanden nadien beleg
de die geldmacht 1.5 miljard in Wallonië 
voor verdere uitbouw van de stikstoffa
brieken aldaar ! Het voordeel van de 
grondstof ter plaatse werd prijs gegeven! 
In Limburg mag geen stikstoffabriek 
komen want die zou misschien niet 
meespelen met Cobelaz en zo door konkur-
lentie de prijzen in het binnenland doen 
zakken. 

Van belang is het dat de Limburgse Eko
nomische Raad nog een flinke winst voor
ziet voor een stikstoffabriek met een ka-
paciteit van 90.000 ton die zou verkopen 
tegen de wereldprijs ! De Cobelazgroep 
produceert 1.200.000.000 ton of meer dan 
13 maal zo veel en toch verkoopt ze in het 
binnenland nog 20 p. c. hoger dan de we
reldprijs. 

IWULLIE MOET ONTSLAG NEMEN 

Ons besluit moge kort zijn. 
Men kan geen twee heren dienen : de 

boeren en de geldmachten, die de boeren 
uitbuiten. 

Mullie kan in die beheerraad geen wer
kelijke invloed^ ten goede uitoefenen en 
zeker de prij2|n niet doen dalen zoals 
« De Nieuwe Gids » durfde te schrijven 
want gedurende de laatste maanden is de 
prijs reeds tweemaal gestegen en een 
nieuw verzoek tot prijsverhoging is aan
hangig ! Een eerlijk man kan in zulke om
standigheden slechts ontslag nemen uit die 
beheerraad en die stevige bijverdienste la
ten vallen. Eens een vrij man kan hij dan 
een aktie beginnen in Boerenbond en CV. 
P. voor de uitvoering van het program-
punt, dat ze van ons overgenomen hebben, 
nl. 20 p.c. vermindering op de stikstofprij
zen. 

Het gaat in geen geval op te schrijven 
zoals sommige C.V.P.-kranten doen dat 
men die oude man niet mag aanvallen om
dat hij veel goed voor de boeren gedaan 
heeft. Over he t goede dat hij gedaan heeft 
hebben we het nu niet, gesteld dat dit 
zelfs juist zou zijn. 

Wat de boeren thans nodig hebben is 
niet mensen die ooit goed gedaan hebben 
en hen thans helpen uitbuiten maar men
sen die hen thans in hun grote nood hel
pen en voorgaan. De houding van senator 
Mullie is beneden alle kritiek. Wil hij blij
ven geld verdienen in die stikstofzaken ons 
goed maar dat hij dan onmiddellijk zijn 
ontslag indient als voorzitter van de Boe
renbond en als C.V.P.-senator. Want van 
zulke verdedigers van de boeren, verlos ons 
Heer! 

Wij hopen dat « Het Volk » de moed 
zal opbrengen haar stellingen te verdedi
gen, zo niet kunnen we besluiten dat na 
hun schijnverdediging zij de juistheid van 
onze stellingen erkent. Wij zullen thans 
de boeren op de ruimste schaal voorlich
ten zodat elke boer zijn uitbuiters zal le
ren kennen. 



DE VOLKSUNIE - 16 november 1957 N' 22 

^~Mr7~Fr. VAN DER ELST 
De Polirieke Parliien en de Vlaamse Beweging 

^Neerlegging oan enkele opioerpingen 

Er wordt mij opgewoi-pen dat wij, 
Vlaams Nationalisten, de eenheid der 
vlaanasgezinden zouden verscheurd hebben. 
l!i moet bekennen dat ilc niet goed begrijp. 
Niet wij zou ik menen, maar de belgische 
staatspartijen hebben de vlaamsgezmden 
verdeeld en verscheurd. Aanvankelijk wa
ren de vlaamsgezinden één : zij waren 
in de eerste plaats vlaamsgezinden. 

Doch zij hebben zich de tegenstelling 
vrijzinnigen-klerikalen laten opdringen : 
zij hebben de belgische partijindeling aan
vaard en daardoor hebben zij in feite hun 
vlaamsgezindheid ondergeschikt gemaakt 
aan een vrijzinnige of klerikale overtui
ging die in feite niets te maken had met 
de Vlaamse kwestie, al hebben zij het zich 
wellicht anders voorgesteld en bvb. van 
het liberalisme de oplossing van het 
Vlaamse vraagstuk verhoopt. 

Men loept steeds weer om de eenheid 
der vlaamsgezinden. Het is toch duidelijk 
zou ik menen dat deze eenheid onmogeljk 
kan tot stand komen in de schoot van de 
C V P of van de B.S.P. of van de liberale 
partij Deze eenheid zou — theoretisch — 
alleen kunnen tot stand komen in een 
Vlaamse part i j , die de tegenstelUng links-
rechts of beter vrijzinnig-klerikaal opheft 
om in de eerste plaats Vlaams te zijn. 

Wij maken ons geen illuzies in dit op
zicht en zullen zelfs niet zo ver gaan het 
monopolie, der vlaamsgezindheid op te ei
sen. 

Dat men echter ophoude te zeuren over 
« eenheid ^ in dubbelzinnige bewoordin
gen. 

Iets anders is samenwerking der vlaams
gezinden. Wij hebben geen bezwaren te -
een dergelijke samenwerking, maar wi] 
stellen nuchter vast dat wij, als Vlaams 
Nationale parti j , zorgvuldig geweerd wor
den bij ieder initiatief in deze richting. 
Waarom ? Is het omdat men onze onvoor
waardelijke en oprechte vlaamsgezind
heid als hinderlijk beschouwt ? Laat mij 
toe te zeggen dat het verkeerd zou zijn 
grote verwachtingen te bouwen op deze 
samenwerking : deze ^^^^'''"^'^}^fj' 
steeds ondergeschikt aan het partijbelang. 
Men schept verwarring wanneer men bvD^ 
spreekt van een « driepartijenaktie . , want 
het zijn steeds individuele vlaamsgezm
den uit de partijen, maar nooit de par

tijen zelf die samenwerken. In het verle
den hebben wij gezien wat dergelijke sa
menwerking vermocht op te leveren : een 
Nolfbarak, die een bespotting was van de 
verzuchting naar een Vlaams Hogeschool. 
Wat deze samenwerking niet vermocht dat 
vermocht het strijdbare Vlaams Nationa
lisme : de Vlaamse Hogeschool kwam er 
na de Bormsverkiezing ! In de naoorlogse 
periode kwam men zelfs tot geen samen
werking meer, want een schuchtere poging 
•n d:e richting werd door de partijbonzen 
in de kiem gesmoord. 

Men zegt mij dat ik niet voldoende re
kening gehouden heb met de tegenstelling 
links-rechts in ons land, die ons politiek 
leven kenmerkt. 

Ik erken deze tegenstelling als een his
torisch gegroeid feit, maar ik weiger mij 
deze tegenstelling als essentieel te laten 
opdringen, als belangrijker dan het Vlaam
se volksbelang. 

Deze tegenstelling is historisch te ver
klaren • in de Oostenrijkse tijd reeds ont
stond er bij een gedeelte der bevolking 
een reaktie tegen het klerikale regime en 
zijn uitwassen. Deze tegenstelling heeft in 
de XlXe eeuw zijn uitdrukking gevonden 
op partijpolitiek vlak in de liberale of vri j 
zinnige en de katolieke of klerikale part i j . 

Deze tegenstelling wordt met opzet in 
het leven gehouden omwille van het par
tijbelang. De katolieke partij heeft de 
schoolkwestie nooit willen oplossen. Men 
herinnere zich de houding van Woeste 
bvb • De schoolkwestie moet in het leven 
gehouden worden om drukking te kunnen 
uitoefenen op de gelovigen in het belang 
van de partij en om de eenheid in eigen 
rangen te kunnen bewaren. 

Nochtans zijn er in beide kampen men
sen die een definitieve oplossing wensen 
en mogelijk achten. Wij beschouwen het 
als een van onze taken in het belang van 
onze volksgemeenschap een bevredigende 
en definitieve oplossing van de schoolkwes
tie na te streven — wat de C.V.P. met 
wenst. 

Deze tegenstelling is niet noodzakelijk, 
niet essentieel, wat bewezen wordt door 
het feit dat zij in tal van staten niet aan
getroffen wordt als basis van partijvor
ming In de V.S.A. zal men zowel in de re

publikeinse als in de demokratische partij 
katoliekon aantreffen. In Engeland staan 
vele katolieken in de Lataourpartij, enz... 

Inderdaad is een godsdienstige levensbe
schouwing geen grondslag van partijvor
ming, omdat godsdienst en politiek twee 
verschillende verschijnselen zijn. Een 
staats- en maatschappijopvatting biedt 
een basis tot partij vorming, maar een 
godsdienstige levensbeschouwing niet, 

Kristus heeft gezegd : « Mijn rijk is 
niet van deze wereld » en Hij heeft ge
weigerd zich te mengen in de politieke 
twisten: « Geef aan de Keizer wat de Kei
zer toekomt en aan God wat God toekomt». 
De zending van Zijn Kerk is geen politieke 
zending. De Kerk s taat geen eigen staats
opvatting voor. Zij verdedigt alleen zede
lijke princiepes. Van dit s tandpunt uit kan 
Zij een bepaalde s taats- of maatschappij
opvatting veroordelen als strijdig met deze 
princiepes. Verder gaat Zij niet. Herhaal
delijk hebben de Pausen verklaard dat geen 
enkele politieke partij het recht heeft zich 
voor te doen als de partij van de Kerk, als 
« de » katolieke parti j . 

De Volksunie, die geen godsdienstige 
maar een politieke zending heeft en daar
voor beroep doet op gelovigen en ongelo
vigen erkent en eerbiedigt de rechten van 
de Kerk. In dit opzicht zijn wij bereid 
alle waarborgen te geven. Meer kan of mag 
men redelijkerwijze van ons niet verlan
gen Ook met de zedelijke princiepes voor
gehouden door de Kerk houden wij reke
ning bij zover dat in onze opvattingen 
zeker niets strijdig is met deze beginselen 

Wat men ons wil opdringen is trouwens 
niet in de eerste plaats de tegenstelling 
links-rechts, maar het is een belgische 
staatspartij die het unitair karakter van 
de belgische eenheidsstaat als punt één op 
haar programma staan heeft. Wat men 
van ons verlangt is dat wij zouden verza
ken aan onze staats- en maatschappijop
vatting, dat wi] zouden verzaken aan dat
gene wat wij als noodzakelijk, als onont
beerlijk beschouwen om ons volksbestaan 
en ons volksbelang te verdedigen en te 
vrijwaren. 

Wat wij verdedigen zijn nochtans eer
biedwaardige rechten en belangen, die ook 
door de Kerk erkend en geëerbiedigd 
worden. 

Dat men het probleem van de zgn. te
genstelling links-rechts stelle in het na
tuurlijk kp.der van onze volksgemeenschap, 
in Vlaanderen : het zal spoedig opgelost 
zijn. Maar wanneer men van ons verlangt 
dat wij ons volksbestaan zouden opofferen 
voor de verdediging van de belangen der 
Waalse katolieken (lees : Waalse C.V.P. 
ers) dan is iedere verdere discussie uitge
sloten : wij willen als volk geen zehmoord 
plegen en niemand kan dat verlangen. 

Wie aanvaardt dat het bestaan van de 
Belgische eenheidsstaat zoals de C.V.P. de
ze voorstaat belangrijker is dan het Vlaam
se volksbelang; 

Wie aanvaardt dat het belang van een 
politieke partij belangrijker is dan het 
Vlaamse volksbelang; 

Wie aanvaardt dat het belang van de 
Waalse C.V.P.-ers belangrijker is dan het 
Vlaamse volksbelang : hij moet niet meer 
vechten, hij is op voorhand verloren. 

Ik herhaal het : de Vlaams Nationale 
partij is geen scheurpartij. 

Het is dan ook een vergissing te denken 
dat het verdwijnen van deze partij en het 
gedwongen opgaan van de Vlaams Natio
nalisten in de C.V.P. voor deze partij een 
versterking zou betekenen. 

Het is gezichtsbedrog het voor te stel
len alsof de verdediging der rechtmatige 
belangen van Kerk en Godsdienst alleen 
doelmatig kan geschieden in één klerikale 
partij : de linksen zijn ook niet één en in 
de politiek is één plus één niet altijd twee 
zoals wij gezien hebben. 

Er wordt bewust verwarring geschapen, 
verwarring tussen politiek en godsdienst, 
verwarring tussen partijbelang en gods
dienstige belangen. 

Van deze verwarring willen of zullen wij 
het slachtoffer niet zijn. 

Wij zijn meer dan een gewone partij : 
wij zijn een nationale partij , wij strijden 
voor ons volksbestaan. In deze strijd ka-
pituleren wij niet. Integendeel. Wij zullen 
de strijd verder voeren tot wanneer ons 
volksbestaan zal veilig gesteld zijn. 

EINDE 

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

Er zijn mensen die aan periodische ziekten onder
hevig zijn. Eén der ongevaarlijkste uitingen van zul
ke ongesteldheid is de zenuwachtige koorts, die om 
de vier jaar onze politiekers de straat opjaagt. De 
simptomen zijn gemakkelijk waar ie nemen : drie 
jaar en enkele maanden leiden deze beklagenswaar
dige dutten een rustig leventje maar de laatste maan
den vóór het verschijnsel, dat men met de naam 
„ nakende verkiezingen » aanduidt, gunt het slacht
offer zich geen rust meer, lijdt onder allerlei kom-
pleksen, die zowel vormen van grootheids-, vervol-
gings- of gewone waanzin aannemen. Zelfs van een 
zekere vorm van sadisme zijn ze dan niet vrij te 
pleiten : iedereen willen ze voor hun eigen wagen 
spannen. 

Een dergelijke epidemie heeft ook onze boeren-
deputees in haar greep gevat. Na lange'ti,d in het 
zweet huns aanschijns hun vette pree te hebben op
gestreken, worden nu weer de trommen geroffeld, 
de strijdbanieren gehesen aan de masten... De strijd
bijl is opgegraven, met schuurpapier van alle roest 
ontdaan en met boenwas netjes opgepoetst. Met ge
velde bezemstelen rijden onze Don Qtiichottes op 
hun muilezel ten strijde, avanti... 

Om aan de groeiende ontevredenheid bij de boeren 
een uitlaatklep te verlenen, om de stijgende stroming 
ten gunste van de Volksunie te ondervangen en om 
voor zichzelf een blazoen van strijdvaardigheid te 
verwerven, moesten er protestbetogingen plaats vin
den « Boer » Dupont was natuurlijk de eerste om op 
zijn lawaaitrompet te blazen. West-Vlaanderen kreeg 
ook zijn beurt en op 20 oktober mochten dan ook onze 
Oostvlaamse boeren eens naar Gent komen. 

Voor de Volksunie was dit een welkome gelegen
heid om haar stellingname in het landbouwvraagstuk 
bekend te maken. Er is inderdaad geen partij die op 
een degelijker landbouwprogramma dan dat van de 
Volksunie kan fier gaan. Herhaaldelijk is dit geble
ken wanneer de Boerenbond verscheidene van onze 
eisen en programmapunten klakkeloos overnam... met 
enkele maanden of jaren vertraging. De lichtgelovige 
zielkens die onvermoeibaar de C.V.P. als spring
plank voor hun eigen loopbaan nodig hebben, waren' 
weinig met onze plannen ingenomen. Toen bleek dat 
de opgekomen landbouwers met teveel belangstelling 
onze pamfletten aanvaardden, aarzelden de baantjes
jagers niet en toonden dadelijk hoeveel haartjes er 

BOERENBEDROG TE GENT 
wel op hun tanden konden staan.»Zonder blozen (dit 
stadium hebben ze reeds lang achter de rug) maakten 
ze de boeren wijs dat « die gasten tegen de boeren » 
waren. Waar die leugen niet baatte, rukten ze voort
durend op de hoffelijkste wijze onze stroolbriefjes uit 
de handen der lezende boeren. Waren ze soms bang 
dat de boeren voor onze argumenten gevoelig zouden 
aeweest zijn en de leugens van hun voormannen zou
den doorzien hebben ? Die welvarende heren voelden 
zich in hun veilig bestaan bedreigd ! 

Zulke kleinigheden kunnen onze dappere propa
gandisten niet afschrikken. Wij zijn geen C.V.P.-ers 
die met tien gaan lopen als één sociaUst ztjn vuist 
balt of die in hun kelder wegkruipen als ergens een 
rode knokploeg voorbijkomt. Zolang de optocht langs 
het Zuidpark werd gevormd werden onze strooibiljet
ten uitgedeeld. Geen tegenwerking, geen getier kon 
ons vrees aanjagen. Werden we op de ene plaats 
weggejaagd dan herbegonnen we tien meter verder 
opnieuw. 

Toen omstreeks twee uur de betoging aanving en 
onze porpagandistenploeg naar Brussel moest -vertrek
ken om de Kaderdag bij te wonen, bleven nog enkele 
jongenen in Gent achter. Zonder vrees vergezelden 
ze de optocht door het centrtim der stad en reikten 
onvermoeibaar pamfletten uit aan de toeschouwers op 
de voetpaden. Dat dit op de zenuwen van de B.J.B-
ers in uniform werkte, zal niemand verwonderen. 
Tenslotte ging « men » zover dat men een paar agen
ten verzocht dit uitdelen te verbieden. De mannen 
der wet lieten ons echter onverpoosd ons werk voort
zetten. Toen de flinke boerezoons daarop begonnen te 
jouwen, waren er heel wat omstaanders, die dit on
beschoft gedoe openlijk afkeurden. Zelfs na de be
toging en de vergadering op het Sint-Pietersplein trok 
een ganse bende huilend en tierend door de stad ach
ter onze jonge propagandisten aan. Toen enkele we
ken geleden foto's gepubliceerd werden over de inci
denten te Little-Rock, waar de blanke jeugd hun 
zwarte medeleerlingen uitjouwde, schreven onze bla
den verontwaardigd over « jonge primitieven ». En 
nu ?... 

Op het Sint-Pietersplein, dat nog voor geen derde 
bezet was, hoorden we dan de toespraken. De be
langrijkste brok, de hoofdschotel, was de rede van 
de ondervoorzitter van de Belgische Boerenbond, se

nator Van Hemelrijck. Nadat een jonge boer er in 
zijn rede op gewezen had dat de boer tot aan zijn 
ntvlak (!) in de modder moet ploeteren, werd het 
'woord gevoerd door één van die ploeteraars, die hun 
zitvlak in een senaatszetel verslijten. Het was éen van 
die typische naïeve redevoeringen, die de kommer-
canten Van Prietpraat kenmerken. Als we hem mogen 
geloven, is de slechte tijd voor de boeren aangebro
ken in 1954. Durft meneer de senator zeggen hoeveel 
de aardappelen vóór 1944 wel waard waren ? En de 
eieren > En de varkens ? Ook in de spandoeken, die 
de Boerenbond zo kwistig ter beschikking stelde, was 
alles op Aziel gericht. Maar als alleen de linkse re
gering de boeren verwaarloosde, waarom moest me
neer Van Hemelrijck dan zo uitdrukkelijk de volgen
de regering, « welke deze ook moge zijn » waar
schuwen met de boercnbelangen rekening te houden ? 

Dus ook indien er C.V.P.-ers in die regering zouden 
zitten ^ Waarom ? Heeft de partij van meneer Van 
Hemelrijck dan toch niet zo erg voldaan op land
bouwgebied ? Waarom heeft de Boerenbond toen met 
betoogd .> Dat was dan natuurlijk nog onmogelijk. 
En denkt meneer Van Hemelrijck dat de C.V.P. zal 
luisteren naar de stem der boeren, enkel en alleen 
omwille van die vriendelijke waarschuwing ? fi'l 
weet toch wel dat de C.V.P. slechts iets presteert 
als ze met stemmenverlies bedreigd wordt. 

Wat icvert die metode van waarschuwen of sme
ken op ? Wat zijn de boeren gebaat met die omhaal 
van voorzichtige woorden ? Voortdurend moesten we 
daar horen : we zijn bereid voor de verdere strijd 
desnoods zullen we nog verder gaan, we zullen de 
strijd voortzetten, houdt me vast of ik doe ongeluk
ken enz., enz. Heel het repertorium kennen we reeds 
uit 'de schoolstrijd. Tenslotte is dat zo wonder met. 
vermits beide, schoolstrijd en boerenbetogmgen, op 

touw gezet zijn om de nieuwe satelliet te lanceren de 
Spoed-Niks der Kristelijke Volkspartij. Waarom kre
gen de boeren geen konhrete richtlijnen voor verdere 
aktie mee of moet men nog uitzoeken welke de twee
de faze zal worden } 

Wat de boeren ook niet mochten vernemen uit de 
ijverige mond van hun achtbare heer ondervoorzitter 
was het Vlaams aspekt dat op de landbouwvraagstuk
ken evengoed op elk onder gebied, een bijzonder 
licht werpt. Mocht er soms niet op gewezen worden, 
dat de weinige voordelen, die aan de landbouwers 
werden toegekend, dan nog zo werden verdeeld dat 
de reuzekoek naar de Waalse hereboer en de krui
meltjes naar het Vlaamse keuterboerke gaan ? Wel
licht was dit onderwerp te gevaarlijk, want de boeren 
hadden daaruit misschien gewaagde besluiten kunnen 
trekken. De heren zinge-i liever de Vlaamse Leeuw, 
zodat de boer in de waan verkeert dat de Belgische 
Boerenbond ook Vlaams-Natiomhstisch wordt, maar 
-e zwijgen over de specifieke problemen van de 
Vlaamse boerenstand. Natuurlijk werd de verminde
ring van de stikstof prijs geëist; dat wordt vervelend 
voor voorzitter Mullie. Straks ziet hij zich nog ver
plicht bij zijn vrienden-medebeheerders daarop aan 
Ie dringen. Welke gevaren houdt dit niet in voor de 
goede sfeer in de beheerraad ? 

De C V P-pers (De Smaele zal zich niet beledigd 
voelen als we zijn Standaard er ook bij noemen) 
heeft welwillend deze manifestatie gadegeslagen. Toen 
de linksen na de betoging te Brugge prat gingen op 
honderdvijftig duizend manifestanten, rees van rechts 
een eensstemmig en verontwaardigd huilkoor op. 
Waar gaat het naartoe met de jocrnalistische eerlijk
heid kreten het proletarische Volkske en de aristo-
kratische Standaard eensgezind, als men op derge
lijke wijze met getallen gaat jongleren en alles met 
drie vermenigvuldigd wordt? En de Farizeeërs ston
den vooraan in de tempel en prevelden trots : « Ik 
dank U Heer, omdat ik niet ben als dezen >-. Maar 
op de boerenbetoging zag de Standaard twintigduizend 
betoger<i • het Volkske had er natuurlijk nog meer ge
zien en schreef tussen haakjes, dat dit getal geens
zins overdreven was. En nu weet ik zeker dat het aan
tal betogers, muzikanten en al de rest samen in de 
optocht slechts 7.600 bedroeg. Ook al dreigde een 

(Lees verder Mz. 6.) 
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Niet alleen het aantalt 
het dinamisme telt in de politiek* 

Wanhopige Raddraaierij van de C.V.P. 
Er zijn zaken die voor een poli t iek i nge 

wijde k l a a r zijn m a a r die evenwel bij de 
poli t iek m a a r m a t i g ge ïn te res se r rde n ie t 
dadel i jk gezien worden . Een van die f ak -
t o r e n is de w a a r d e van h e t d i n a m i s m e als 
r ea l i sa to r in de poli t iek. 

N o c h t a n s hebben de gebeur t en i s sen van 
de jongs t e a c h t j a a r ook h ie r een begin 
v a n inz ich t geb rach t . Het is i m m e r s o n 
loochenbaa r d a t de af loop v a n k o n i n g s 
kwest ie en schoo lv raags tuk de C.V.P. een 
k n a k gegeven heef t w a a r v a n ze de eer.-.te 
j a r e n nog n ie t zal he rs te l l en . Het is een 
vroegoude pa r t i j geworden . Anderz i jds 
h e b b e n dezelfde gebeur t en i s sen in de geest 
van vele kiezers een bedding gegraven 
w a a r i n n ieuwe en frisse pol i t ieke s t r o m i n 
gen h u n loop k u n n e n beg innen . 

Bij beide gro te gebeur t en i s sen heef t m e n 
gezien hoe een m i n d e r h e i d h a a r s lag kon 
t h u i s h a l e n (koningskwes t ie ) en h o e een 
m i n d e r h e i d h a a r s lag zou k u n n e n t h u i s 
gehaa ld h s b b e n h a d h e t d i n a m i s m e ge
h a n d h a a f d gebleven ( s c h o o l v r a a g s t u k ) . 

Het is i n d e r d a a d een grove vergiss ing 
de m a c h t van een d i n a m i s c h e m i n d e r h e i d 
zelfs v a n een k le ine d i n a m i s c h e m i n d e r 
heid t e o n d e r s c h a t t e n . 

De pol i t ieke geschiedenis van ons l and 
heef t er zelf voorbeelden genoeg van ge
geven. Het is voldoende h e t o n t s t a a n van 
de mees te sociale en van de mees te V l a a m 
se we ten te bes tude ren om d a a r v a n over
tu igd te zijn. 

Werden de sociale we t t en ges temd door 
een social is t ische mee rde rhe id ? Bi j lange 
niet . T h a n s nog hebben ze die m e e r d e r 
heid n i e t en voor enkele t i e n t a l l e n j a r e n 
toen ze een he le reeks sociale w e t t e n er 
d o o r h a a l d e n w a r e n de socia l i s ten een 
k le ine m i n d e r h e i d en h a d d e n de s chaa r se 
ver tegenwoord igers van de chr i s te l i jke so
ciale gedach te in de aa r t skonse rva t i eve 
pa r t i j n i e t de mins t e invloed. MEN 
VREESDE ECHTER DE SOCIALISTISCHE 
AGITATIE. MEN VREESDE HAAR W E R F 
KRACHT EN DE AANGROEI VAN DE 
P A R T I J ZO DE REGERING EN DE TOEN
MALIGE TWEE GROTE PARTIJEN : KA-
TOLIEKEN EN LIBERALEN NIET TOE
GAVEN. DE VREES VOOR DE POLITIEKE 
WERFKRACHT VAN DE NIEUWE GE
DACHTE IN OPMARS DEED TOT GROTE 
TOEGEVINGEN BESLUITEN. 

Werden de Vlaamse t a a l w e t t e n ges temd 
door een mee rde rhe id van n a t i o n a l i s t e n ? 
Bi j lange n ie t . De Vlaams n a t i o n a l i s t e n be 
h a a l d e n in 1939 (en toen w a r e n ze h e t 
s t e rks t ) 17 zetels voor de K a m e r en 12 
voor de S e n a a t . SEDERT DE BORMSVER-
KIEZING VAN 1929 ECHTER WAS DE 
SCHRIK ER BIJ DE KLEURPARTIJEN 
INGESLAGEN EN UIT SCHRIK VOOR DE 
DINAMISCH OPMARCHERENDE VLAAMS 
NATIONALISTEN DEDEN ZE DE ENE 
TOEGEVING NA DE ANDERE. 

Men k a n ook n a a r de wereldpol i t iek k i j 
ken . Zijn de k o m m u n i s t e n s t e rk in de 
mees t e Westerse l a n d e n ? Neen. M a a r de 
schr ik voor h e t k o m m u n i s m e d a t in R u s 
l and een mach t spos i t i e u i tgebouwd heef t 
h a d to t gevolg d a t zelfs de m e e s t ve rs tok te 
konse rva t i even bij l ibera len en C.V.P.-ers 
een i n d r u k w e k k e n d a a n t a l sociale we t t en 
liet s t e m m e n n a 1944. 

HET ZIJN DE DINAMISCHE GROEPEN, 
STERK DOOR HUN IDEE EN DOOR HET 
IDEALISME EN DE W E R K K R A C H T VAN 
HUN VOORMANNEN EN PROPAGANDIS
TEN DIE DE WETTEN STELLEN IN DE 
POLITIEK. DE GROTE PARTIJEN R E G E 
REN WEL MAAR ZE ZIJN VERPLICHT 
EEN GROOT STUK VAN HET PROGRAM 
VAN DINAMISCHE OPPOSITIEGROEPEN 
UIT TE VOEREN. 

E e n m a a l een d inamische m i n d e r h e i d 
a a n h e t werk en in o p m a r s s t a a n er de 
r ege rende p a r t i j e n m a a r twee wegen open. 
Een ee rs te is h e t been stijf h o u d e n en d a n 
geschiedt de o p m a r s van de kle ine d i n a 
mische groep in vlug t e m p o en word t ze 
zelf een grote p a r t i j , die r ege r ingsve ran t -
woordeUjkheid k a n d r a g e n . De tweede m o 
gelijkheid is h e t p r o g r a m van die d i n a 
mische groep gedeel tel i jk ove rnemen 
om de o p m a r s te v e r t r a g e n . Gewoonli jk 
kiezen de r ege r ingspa r t i j en deze tweede 
oplossing. 

In ons l and zien we t h a n s reeds de wel
doende invloed van de Vlaams n a t i o n a l e 
pa r t i j , hoewel ze p a s in h a a r beg ins t ad ium 
s taa t . De C.V.P. t r a c h t a a n te t o n e n d a t 
ook zij Vlaamsgezind is en t h a n s iets wil 
doen. Hoe s t e rke r de Volksunie word t hoe 
meer ze zal bereid zijn voor V laande ren 
iets te doen. D a a r moe ten we komen I 

En zo zien we in d a t hoe s t e rke r de Volks
unie zal worden hoe Vlaamsgez inde r C V 

P. en a n d e r e k l e u r p a r t i j e n zullen worden . 
Tegen d e - v e r f r a n s e n d e u n i t a i r e m a c h i n e 
zal de Vo lksun ied inamo h e t t egengewich t 
vo rmen . Uit de k o n k u r r e n t i e op de s t e m -
m e n m a r k t zal V l a a n d e r e n al le voordeel 
ha l en . 

Het M a r x i s m e en vooral h e t vo lksna t io -
na l i sme zijn de twee gro te k r a c h t e n in de 
m o d e r n e were ldpol i t iek . Door de schr ik 
die Rus l and inboezemt heef t h e t Marx i sme 
een indru lcwekkende reeks verwezenl i jk in
gen op zijn akt ief g e n o m e n . Het Vlaamse 
vo lksna t iona l i sme is nog n i e t opgescho ten 
gelijk h e t vo lksna t iona l i sme e lders in de 
wereld hoofdzakel i jk in Azië en Afrika. 
I ede reen k e n t de oorzaak : de j ongs t e oor
log. Een n ieuwe en noodzakel i jkerwi jze 
j onge s t r i j d fo rma t i e d iende zich te vor
m e n . 

J e d e r e e n die enigsz ins de poli t iek volgt 
zal inz ien d a t die s t r i j d fo rma t i e zich t h a n s 
gevormd heef t in de Volksunie . De Vlaamse 
bodem is er r i jp voor. Da t h e t V laams n a 
t iona l i sme , pol i t iek verpersoonl i jk t in de 
Volksunie, t h a n s zo vlug opschie t , heeft 
velen in de Volksunie zelf ve rwonderd . 
N o c h t a n s val t die vlugge on twike l ing n ie t 
te ve rwonde ren . De gees ten w a r e n er r i jp 
voor. Alleen was de o rgan i s a t i e er n i e t 
om de vrij massa l e s t r o m i n g te k a n a l i s e 
ren . De naoor logse g e n e r a t i e heef t e c h t e r 
in vlug t e m p o geleerd en is t h a n s poli t iek 
r i jp . De o rgan i sa t i e v a n g t t h a n s n ie t a l 
leen de s t r o m i n g op m a a r geeft d a a r a a n 
nog een g ro te re s tuwing . 

Het is d a n ook de r e in s t e pol i t ieke onzin 
die de C.V.P. t h a n s verkoopt door a a n de 
Vlaamsgez inden t e willen wi j smaken d a t 
de Vlaamse b e l a n g e n h e t best door de 
C.V.P. gediend worden. 

IEDEREEN HEEFT HET VOOROOR
LOGSE VOORBEELD VOOR OGEN. TOEN 
WAS ER EEN DINAMISCHE VLAAMS 
NATIONALE P A R T I J EN OOK RESUL
TATEN. ZONDER DE BEDREIGING VAN 
DE VLAAMS NATIONALE P A R T I J NA 1944 
EN ALLEEN MET DE C.V.P. WAREN ER 
GEEN RESULTATEN. 

Het beslui t l igt voor de h a n d . We h e b 
ben d r i n g e n d behoef te a a n e e n V laams 
n a t i o n a l e pa r t i j — l a a t ze h e t de eers te 
j a r e n nog s te l len m e t een hal f dozijn ze
tels — en de u i t s l agen zul len er vlug zijn. 

Voor d i t half dozijn zetels o n t b r e e k t h e t 
de Volksunie a a n 30.000 s t e m m e n . I n 1954 
h a a l d e n we er reeds 114.000. We m i s t e n zo 
de zetel op t a l van p l a a t s e n m e t enke le 
du izenden s t e m m e n . N i e m a n d twijfe l t er 
t h a n s nog a a n d a t de Volksunie bij vol
g e n d e verk iez ingen 150.000 s t e m m e n zal 
h a l e n . Velen sp reken reeds v a n 200 en 250 
duizend, wa t hee l w a t m e e r zetels zou ge 
ven. 

Met een slag zal d a n de schr ik voor h e t 
s t r i j dend V laams n a t i o n a l i s m e er bij de 
k l e u r p a r t i j e n weer i n s l aan . Zij zul len ons 
de wind ui t de zeilen wil len n e m e n . D a t 
zul len ze e c h t e r s lech ts k u n n e n door ons 
p r o g r a m ui t te voeren ! En d a t j u i s t h e b 
ben we nodig ! He t V laams b e l a n g e i s t 
s t e m m e n w i n s t v a n de Volksunie . De re s t 
is i jdel gezwam en bij de C.V.P. bewus te 
misle iding. 

WAAR ZAL HET EINDIGEN? ? 

Naast telegraaftarieven, briefport, si

garetten en suiker is thans ook de tele

foon opgeslagen. De rood-hlauwe rege

ring van het goedkope leven legt het 

werkelijk uitstekend aan boord. De kui

tuur van Achiel, held van de kleine man, 

heejt weer een geduchte deuk gekregen. 

Meteen is de opvolging van Achiel door 

Achiel iets minder zeker geworden en 

Eyskens koestert grote verwachtingen. 

De C.V.P. denkt reeds dat het gebak

ken is. Oppassen Gaston I De linksen 

kunnen je dat in het oor blazen om de 

C.]\P. oppositie in toom te houden. Ze 

hebben je partij al eens meer in de luren 

gelegd, gedraag je dus niet als een poli

tieke analfabeet. Meteen zien we het be

gin van- het einde van de linkse regering. 

Geen geld meer in kas en een ekonomi-

sche inzinking in het verschiet. De ge-

7üone man zal het betalen. Hij zal kleine

re biefstukken mogen kopen en dat door 

de schuld van een regering waarin een 

Anseele zetelt. Komedianten worden ont

maskerd. 

m DE VOLKSUNIE OP DE WIP ZSTTEN? 
Vaak leost n ien in C.V.P. k r a n t e n d a t zij 

h o p e n de vo l s t rek te m e e r d e r h e i d te h a l e n 
in de S e n a a t . Di t h a n g t af v a n h e t a a n t a l 
r e c h t s t r e e k s gekozenen . I n t e r e s s a n t is h e t 
voor de Volksunie de t o e s t a n d onde r ogen 
Ie n e m e n o m d a t er zowel voor de K a m e r 
als voor de S e n a a t moge l i j kheden zi jn om 
op de wip te z i t t en . Hier volgen de u i t s l a 
gen voor K a m e r en S e n a a t in 1949, 1950 en 
1954 m e t h e t p e r c e n t v a n de s t e m m e n en 
m e t t u s sen h a a k j e s h e t a a n t a l zetels. 

KAMER 
1949 1950 1954 

C.V.P. 43,55 (105) 47,68 (108) 41,15 (94) 
B.S.P. 29,75 (66) 34,51 (73) 37,34 (83) 
Liber. 15,25 (29) 11,25 (20) 12,15 (24) 
Kom. 7,49 (12) 4,74 (7) 3,57 (4) 
K a r t e l — 1,77 (4) 2,10 (5) 
(BSP-Lib.) 
Volksunie— — 2,20 (1) 
S t R e m y — — 0,83 (1) 
VI. C. 2,— — — 
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SENAAT 
1949 

C.V.P. 44,34 (54) 
B.S.P. 29,67 (33) 
Lib. 15,31 (14) 
Kom. 7,57 (5) 
K a r t e l 
Volksunie — 
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1950 
47,79 (54) 
34,44 (37) 
11,19 (10) 
4,81 (3) 
1,77 (2) 
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1954 
41,63 (49) 
37,48 (44) 
12,16 (11) 
3,56 (2) 
2,13 (2) 
2,09 (0) 

106 106 106 

Voor de S e n a a t zouden de zetels die in 
ons bereik l iggen te A n t w e r p e n (een 8.000 
s t e m m e n b i jwinnen voor de ganse p r o v i n 
cie A n t w e r p e n !) en in O o s t - V l a a n d e r e n 
( te G e n t - E s k l o een 7.000 s t e m m e n w i n n e n 
of in do samengevoegde a r r o n d i s s e m e n t e n 
Aalst en O u d e n a a r d e - R o n s e een 6.000 
s t e m m e n wins t ) die posi t ie k u n n e n bepa len 
K o m t daa rb i j de .ernst ige k a n s op een p r o 
vinciale sena to rsze te l te An twerpen die n e t 
zoals de bes tend ige d e p u t a t i e in die p r o 
vincie in ons bere ik ligt. (De C.V.P. heef t 
er 48 zetels, de l inksen 39 en de Volksunie 
3) . D i t ve ronde r s t e l t d a t de C.V.P. w a t 
s t e m m e n t e r u g w i n t op de l ibera len w a t 
t h a n s vrij a lgemeen v e r w a c h t word t en d a t 
wij w a t s t e m m e n w i n n e n op de k l e u r p a r 
t i jen , bij de n ieuwe kiezers ( jongeren en 
oude ren die h u n pol i t ieke r e c h t e n t e r u g 
k r e g e n ) en -bij de voormal ige b lanco ' s en 
ongeldige, w a t een zekerhe id sch i jn t . 

Voor de K a m e r b r e n g t de t e rugkee r van 
S t - R e m y n a a r de C.V.P. deze l a a t s t e pa r t i j 
twee zetels bij te Brussel ( S t - R e m y h a a l d e 
i m m e r s ongeveer 41.000 s t e m m e n ) wa t 
h a a r a a n t a l zo reeds op 96 b reng t . 

Lange t i jd hebben wc gevreesd d a t de 
el lendige l amlend ighe id v a n de C.V.P. h e n 
te r p l a a t s e zou doen t r a p p e l e n hebben of 
nog a c h t e r u i t gegooid zou h e b b e n . 

H e t ziet er e c h t e r n a a r u i t d a t de o p 
e e n h o p i n g v a n d w a a s h e d e n v a n de huid ige 
reger ing vooral de l ibera len s c h a d e zal b e 
r o k k e n e n w a a r ds C.V.P. ook voordeel zal 
k u n n e n u i t h a l e n . Zo de C.V.P. o p de l ibe
ra l en een 5- ta l zetels zou k u n n e n w i n n e n , 
m a k e n wij een zeer e rns t ige k a n s o m op de 
wip v a n de Vtreegschaal p l a a t s te n e m e n . 

D a a ' i o e d i e n e i wij s lech ts een goede 
30.000 s t e m m e n bij te w i n n e n in de bas i s 
a r r o n d i s s e m e n t e n w a a r d o o r wij h e t half 
dozijn zetels ha l en . Zoals m e n ziet m o e t 
onze a a n w i n s t n i e t eens groot zijn. 

Men üal dadelijic inzien w a t voor m o g e 
l i jkheden di l CHS zou bieden. De C.V.P. zou 
ons nodig l iebben voor t a l van zaken . Als 
t e g e n p r e s t a t i e zul len we een a a n t a l ve rwe
zen l i jk ingen op V laams gebied eisen, vooraf 
in te v/illigen. M e n begr i jp t d a t de a n t i -
Vlaamse C.V.P. pa r t i j l e id ing deze m o g e 
l i jkheid m e t lede ogen a a n z i e t en nog l ie
ver de l inksen die zetels ziet h a l e n d a n ons. 
V a n d a a r h e l onnozel offensief v a n h a a r 
m a k k e k ieur f lc tmingan ten a l s d e L i n d e -
m a n s e n en de Van E l s l anden n a a s t d a t v a n 
de f ranski l jon Moyersoen. V l a a n d e r e n m a g 
geen m a c h t veroveren . Het m o e t m a c h t e 
loos bli jven zoda t zij onze V l a a m s e volks
m e n s k u n n e n bli jven u i tzuigen. 

Onze iezer.3 zien dus d a t h e t opdr i jven 
van h e t s t e m m e n a a n t a l van de Volksunie 
een l evensbe lang is voor V l a a n d e r e n . D a t 
onze a a n w i n s t de Moyersoens en de Lefè-
vres be le t te s l apen va l t gemakke l i jk te 
begr i jpen . He t V l a a m s - n a t i o n a l e V l a a n d e 
ren kan zich d a a r o v e r s lech ts ve rheugen . 
Dit kliekje volksbedr iegers zal e c h t e r in 
deze s t r i jd a a n h e t ko r t s t e e ind t r e k k e n ! 

Nota 1. - Onze lezers zul len op deze tabe l 
duidel i jk zien d a t de C.V.P. vorige ve rk ie 
z ingen t en o v e r s t a a n van 1950 6,51% s t e m 
m e n verloor voor de K a m e r . De Volksunie 
h a a l d e er 2,20 ",',, d u s s l ech t s een de rde v a n 
h a a r verlies. Nu ver te l len de C.V.P.-ers 
overal d a t n i e t h u n eigen d w a a s h e 
den en h u n onve rmogen schu ld h e b b e n 
a a n h u n verlies m a a r wel de Volksunie . 
Men ziet hoa zij bewus t de vo lksmens b e 
l iegen en bedr iegen . Zij zi jn d a t gewoon 
op elk gebied. Hi j , die de ci jfers bek i jk t 
zal over tu igd zi jn d a t de C H R I S T E L I J K E 
Volkspar t i j zich n i e t s a a n t r e k t v a n h e t 
a c h t s t e gebod v a n de H. K e r k d a t h e n ver 
b ied t te l iegen. Hfet zijn i m m e r s Far izeeërs . 
2. Onze lezers zul len eveneens o p m e r k e n 
d a t m e t een ger inger p e r c e n t s t e m m e n 
(2,10 t egen 2,20) h e t k a r t e l v a n de socia
l is ten en l ibera len voor de K a m e r 5 zetels 
h a a l d e n en de Volksunie s l ech t s 1. 
Ook St. R e m y m e t s l ech t s goed een de rde 
van onze s t e m m e n h a a l d e een zetel . 
De vorige verk iez ingen g ingen op h e t n i p 
per t j e ta l v a n zetels voor ons ver loren. We 
zullen volgende m a a l h e t geluk w a t geweld 
a a n d o e n ! 

THEO WINDT ZIJN W E K K E R OP 

Theo heeft zijn Chinese goochelaar aan het stem
pelen gezet. Hij is wat dieper In zijn zak geschoten, 
heeft als nieuwste attraktie om kiezers te lijmen, er 
een Duitse film bijgesleurd. «Zolang gij daar zijtn 
« Solange du da bist ». (In 't frans » Solange, tu est 
ia ») Maar zolang Theo daar is, moet hij zwijgen 
over de Koningskwestie en over Leopold. Die wek
ker is aifgelopen en de veren zijn stuk. Zijn tweede 
wekker is de schoolkwestie. Die heeft hij opgedraaid.' 
Zijn spelletje werd stilgelegd, door iemand, die baai> 
was boven baas. Het nieuwste wekkertje ... Een 
pracht van een ding : het kristelijk geweten ! Daar 
kan hij naar hartelust aan draaien... het geeft mu
ziek. Zijn ander wekkertje het Vlaamse wekkertje is 
er een prutsding bij. Nuchtere C.V.P. leiders zijn 
plots beducht geworden voor een gapende afgrond. 
Wij moesten over enkele maanden, nu eens de vol
strekte meerderheid halen... Een financieel put 
om een schip in te verdrinken en syndikaten, die 
mekaar overtroeven in demagogie. De Vlamingen 
krijgen haar op de tanden... Behogne, Duvieusart en 
de Libre zijn horende doof, Expo '58 brengt ons 
banketten en misschien « Goedendagsn die korte 
metten maken. Theo echter is zo nuchter niet... 
Zie, (1 zijn » Amnestie voor enkele kerels met één 
arm, één oog, één been, voor invalieden 50 p.c. Een 
geniale vondst voor Theo van de C.V.P. Straks 
wipt hij op de barrikade met de De Schrijver... voor 
de Vlaamse doorbraak, zoals in 1950 voor de Ko
ningskwestie ! 

Theo, geen Chinese goochelaar, jongen, geen 
Il Solange, tu est la » zal je helpen. Een hypno
tiseur moet je hebben, een knappe : je wiegt alle 
kiezers in slaap, je doet ze alles vergeten, je doet ze 
naar de stembus gaan en allemaal C.V.P. stem
men. Eens de verkiezingen voorbij, maak je de 
kudde opnieuw wakker... en daar staan ze de dro
mers : In de C.V.P., onder de knoet van Waten, 
Brusselaars en franskiljons ! Wat zeg je « Zij zijn 
het toch gewoon » ? Zelfs gewoonten kunnen ver
anderen ! 

BERICHT AAN DE 
ABONNENTEN 
B i n n e n een p a a r 

weken zul len de 
kwi j t ingen voor de 
a b o n n e m e n t s h e r -
n i euwingen a a n 
geboden worden . 
Wij v r a g e n onze 
a b o n n e n t e n h u n 
h u i s g e n o t e n t e 
willen verwi t t igen . 

Be t aa l op h e t eers te verzoek. Het 
s p a a r t ons t i jd , moe i te en geld. Wie 
r eeds ges to r t zou h e b b e n weiger t 
eenvoudig de kwi j t ing . 

V laams Handboek je voor Brusse l 1957 

W a n n e e r 5 j a a r geleden h e t ee rs te 
VLAAMS HANDBOEKJE VOOR BRUSSEL 
op de m a r k t k w a m , kon n i e t ve rmoed wor 
den d a t s t ip t ieder j a a r een n ieuwe u i t 
gave e r v a n zou v^erschijnen m e t s t eeds 
m a a r u i t b r e i d i n g n e m e n d e adres l i j s ten 
(scholen, advoca t en , apo teke r s , a r c h i t e c 
t en , k u n s t e n a a r s , d e u r w a a r d e r s , n o t a r i s 
sen, t a n d a r t s e n , v roedvrouwen) evena l s 
een t rouwe i n v e n t a r i s v a n een ook s teeds 
r i jker en gevar iee rde r wordend Vlaams 
veren ig ings leven a lh ier . 

He t boekje d a t t h a n s 276 blz. en o n g e 
veer 3.500 ad re s sen t e l t en m e e r d a n 400 
ve ren ig ingen r epe r to r i see rd is werkel i jk 
u i tgegroe id to t een o n v e r v a n g b a r e i n l i ch 
t i ngsb ron voor de V lamingen die zich te 
Brussel t hu i s wensen te voelen. 

He t is te bekomen in elke Vlaamse boek
h a n d e l of r e c h t s t r e e k s bij ARTO, S t a l i n -
g r a d l a a n , 11, te Brussel t egen 20,— fr. 



DE VOLKSUNIE - 16 november 1957 N' 22 

De C.V.P. kent 
"Vlaamse Zorgen,, 

(Vervolg van blz. 1) 

De C.V.P. verdedigt zich ook in verband 
met de vervalste talentelling van 1947. 

« Van zodra twijfel oprees omtrent de 
juistheid van deze telling op taalgebied 
heett de C.V.P. zich blijvend verzet tegen 
de publikatie en deze verhinderd. » De C. 
V.P. heeft de publikatie der talentelling 
niet verhinderd, vermits de publikatie 
plaats gehad heeft onder de regering Van 
Acker. Zij had dit kunnen en moeten ver
hinderen : door de vervalste telling nietig 
te verklaren, minstens in de betwiste ge
meenten, en al dan niet een nieuwe telling 
in te richten met de nodige waarborgen. 
Dat heeft zij niet gedaan en zij heeft 
daarenboven de strafvordering laten ver
jaren tegen de schuldigen van de verval
sing o.m. te Ronse. De initiale fout ligt, 
zoals wij vroeger reeds schreven, bij de 
C.V.P.-minister Duvicusart die, niettegen
staande Vlaams protest, van de talentel-
liiij; een rcfercnflnm gemaakt heeft. 

Er wordt ook gewag gemaakt van de ak-
tie van de C.V.P.-in-de-oppositie voor de 
zetelaanpassing in 't parlement. Er is ech
ter wat anders nodig dan een besluit goed
keuren op een kongres of een wetsvoor
stel indienen. Waarop wacht de C.V.P. in
dien ze ' t ernstig meent om een groot
scheepse kampagne in Vlaanderen op 
touw te zetten om dit schandaal aan te 
klagen en het Vlaamse Volk wakker te 
schudden ? Waarop wacht zij om in haar 
eigen schoot de Vlamingen recht te laten 
wedervaren : wij hebben herhaaldelijk de 
aandacht gevestigd op het feit dai in het 
Nationaal Komitee van de C.V.P. 30 p.c. 
Waalse en franssprekende leden evenveel 
vertegenwoordigers hebben als 70 p.c. Vla
mingen; wij hebben in ons vorig nummer 
zwart op wit bewezen dat in het arrondis
sement Brussel de zetelverdeling in de C. 
V.P. tussen Vlamingen en franssprekenden 
geschiedt in het nadeel van de Vlamingen. 
Steeds worden de Vlamingen in de C.V.P. 
zelf benadeeld en achteruitgesteld : hoe 
werden in de homogene C.V.P.-regering 
bvb. de ministerportefeuilles verdeeld ? In 
de regering Duvieusart waren 7 Waalse 
ministers, 7 Vlaamse en 1 franskiljon; in 
de regering Pholien waren 8 Waalse mi
nisters, 7 Vlaamse en 1 franskiljon; in de 
regering Van Houtte waren 9 Walen of 
franssprekende brusselaars tegen slechts 
6 Vlamingen en 1 franskiljon. Toen Coppé 
ontslag nam bleven er maar 5 Vlamingen 
meer. Dat is de zetelverdeling die de CV. 
P. zelf toepast in verhouding tot de 70 p.c. 
Vlaamse kiezers en de 30 p.c. Waalse en 
franssprekende brusselse kiezers die haar 
aan de macht brachten. 

Dat zijn nuchtere cijfers en dat de 
schrijvelaaars van de C.V.P. dat eens weer
leggen. 

Waar was toen het Vlaams karakter en 
de Vlaamse strijdbaarheid van de C.V.P. ? 

Er is echter meer. De C.V.P. is de ver 
dedigster door dik en dun van de unitaire 
belgische Staat, model 1830, met al de 
wantoestanden inherent aan deze, voor 
ons zo nadelige, staatsstruktuur. Deze par
tij is de onverbiddelijke bestrijdster van 
het federalisme, van de zelfbestuurge-
dachte. Zij moet gerekend worden bij de 
vijandelijke machten die zich verzetten 
tegen de volkse en bevredigende oplossing 
van het nationaliteitenprobleem in België, 
omdat zij afhankelijk is van de grote pro
fiteurs van de huidige toestand. Voor haar 
telt niet, telt nooit het « Vlaanderen 
eers t ! ». Deze partij staat de opgang van 
ons Volk in de weg, zij weegt als een lodeii 
last op het lot van ons Volk. Omdat zij 
altijd weer haar belang, het partijbelang, 
stelt boven het Vlaamse Volksbelang; om
dat zij altijd weer bereid is om de Vlaam
se volksbelangen op te offeren aan haar 
eigen bestaan : als unitaire, belgische 
staatsparti j , waarin de Vlamingen de 
knechten mogen zijn van Walen, frans
sprekende brusselaars en franskiljons. Of 
is het soms niet waar ? 

jBewe^lnóLeveix^ 

lEPER 
Hoe een C.V.P. meeting, 

door onverwachte wending, 
als geweldige Volksuniestorm eindigde 

Op 3de dezer kwam uud-minister De Vleeschauwer 
ipreken in de stadsschouwburg, tot voorbereiding der 
aanstaande verkiezingen. 

Er werd gefluisterd dat De Volksunie eens duch
tig zou afgekamd worden. 

.1 Goed •> zegden onze mannen « we zullen er 
zijn ! •!. 

En ze waren er, de propagandisten i'an leper en 
ropi-r'ngc reeds van vóór het krieken van de dag 
om vooraf de stad in een Volksuniekleedje te zetten. 
Tot de bomen toe werden versierd. Nergens werden 
de C.V.P. aankondigingen ov er plakt; alleen \heel 
schoon met Volksuniebanden omlijst. De voorhal van 
dr schouwburg werd eveneens overvloedig met onze 
banéen en slogans versierd. 

Het dient gezegd • \ER()EhS ook werden onze 
piakbrieven afgerukt. 

Na de mis van 9 uur in de Kathearaal te hebben 
bijgewoond trokken onze Urels naar de meeting. 

Wanneer de zaal was volgelopen trok onze gouw-
voorzitter naar binnen, tot bij de eerste rijen en 
bood er een " programma » aan, aan de ceremonie
meester. Toelating werd gevraagd het programma te 
mogen uitdelen. « Doe maar, mijnheer ». Eerst de 
notabelen en dan verder de zaal in. Iedereen werd 
met een programma gezegend. « Is er iets te beta
len, mijnheer i. vroeg een brave man. <( '( Is gratis 
mijnheer, maar als U onze beweging wat steun wilt 
verlenen kunt U storten op mijn P.C. 1108.04. En 
de brave man tekende aan : Nr 1108.04. 

Plots geroep .getier, vooraan in de zaal : " Niet 
aanvaarden — geen programma aanvaarden — '/ is 
van de Volksunie ». God toch ! Hoe luider geroep 
hoe meer vragen. » Krijg ik ook een programma ? 
Ik ook P Ik ook ? » " VERBOD te aanvaarden ». 
DAT werd te erg. « Men " aanvaardde steeds meer 
en meer... « VERBOD uit te delen, 't is hier een 
C.V.P. meeting ». << Wel mijnheer toch, maakt U 
niet kwaad U kant gerust Uw briefjes bij ons komen 
uitdelen, niemand zal U kwaad doen ». « VER
BOD zeg ik U ». " Verbod, verbod, is DAT uw 
C.V.P. demokratie ? Wellicht geleerd te !\/loskou » ? 

En zo geraakte onze gouwvoorzitter met kameraad 
Tr... die een handje kwam toesteken terug tot aan 
de ingang van de zaal waar de « programma's <> ver
der uitgedeeld, of beter gezegd uitgevochten wer
den (1). 

Toen baron De Vleeschauwer binnen trad, matig 
applaus. Werd voorgesteld door dhr. Lefère, Volks
vertegenwoordiger. Heer De Vleeschauwer zou een 
STRIJDREDE uitspreken zegde hij en 't was een 
twee urenlang papierkens aflezen. Menig toehoorder... 
viel in slaap. Anderen verlieten de zaal (onze wach
ter aan de ingang telde 51 aanwezigen die tijdens 
die Cl STRIJDREDE >< weggingen). 

De Volksuniemannen bleven kalm en waardig 
naar de slaaprede luisteren, TOT HET EINDE TOE, 
zonder de geringste onderbreking. 

Maar toen spreker in het Frans begon, brak een 
echt orkaan los, aangeblazen door de aanwezige jon
geren EN van de Volksunie, EN van de C.V.P. 

Slogans, verwijten weerkaatsten van C.V.P. naar 
Volksunieaanwezigen en wederkerig. Dhr. Bouckaert, 
op de eerste rijen in de zaal, vroeg het woord. Ge
weigerd ! Geroep, getier. Dr. Devoldere wilde spre
ken. Geweigerd ! Dhr. De Vleeschauwer kon onmo
gelijk aan het woord komen, hij zat volop in de pe
narie... Minutenlang duurde het kabaal. Er zou geen 
einde aan komen... 

De storm luwde op eerste verzoek van onze gouw
voorzitter, tot de Volksunieërs gericht. Een prachtig 
bewijs van de kameraadschappelijke en ware tucht in 
onze gelederen. 

De zaal liep ledig. Op het podium stonden de voor
aanstaanden zo beteuterd dat ze hun nationaal lied 
noch de Vlaamse Leeuw dierven aanheffen. 

En 't was nog eens onze gouwvoorzitter die ge
zegde zeer vooraanstaande heren uit... de penarie 
hielp. 

Rechtstaande op de hoogste bank van 't balkon 
hiel hij met krachtige stem de Vlaamse l.eemv aan, 
meegezongen door al de nog aanwezige meetingers. 

Op straat werd er dan nog wat gekibbeld tot wan
neer de laatste C.V.P.-er afdroop. 

Een voorbijganger riep ons toe : " de C.V.P 
haring braadt niet meer te leper »,.. 

Opgemerkt werd inderdaad de afwezigheid van de 
leperlingen. 'Ook maar EEN enkel huis bevlaed. 

Opgemerkt eveneens de afwezigheid van de boeren. 
Opgemerkt vooral de zeer hoffelijke houding van 

de Rijkswacht (in burger) en van de plaatselijke 
politie. 

ftlEDEDELINGEN VAN HET 
SEKRETARIAAT 

1) De brosjure « De Politieke Partijen 
en de Vlaamse Beweging » is klaar en 
« Veertig jaar Vlaams Nationalisme » 
wordt thans gedrukt. Onze drukker was 
wat overlast met werk. De verzendingen 
van de eerste brosjure is bezig en de twee
de volgt binnen enkele dagen. 

2) Daar het sekretariaat door de uiterst 
vlugge uitbouw van onze partij overbelast 
wordt, vraagt het overal zo vlug mogelijk 
de sekretariaten zo uit te bouwen dat het 
meeste werk ter plaatse kan geschieden. 
Het doet hierbij een oproep tot alle Brus
selse propagandisten, die af en toe kunnen 
helpen komen, telefonisch of schriftelijk 
kontakt op te nemen. 

BOERENBEDROG TE GEUT 
(Vervolg van blz. 4) 

nabijgelegen gelegenheid tot wateren telkens mijn be
rekeningen in de war te sturen, omdat hele slierten 
het rechte pad verlieten om aan te schuiven in de rij 
wachtenden, toch durf ik de nauwkeurigheid van het 
bekomen resultaat staande houden. 

Deze opkomst dient niemand te verwonderen. In 
een belangrijk dorp, op geringe afstand van Gent. met 
een grote landbouwbevolking en een bloeiende boe-
rengilde, was in de voorgaande week een vergadering 
gehouden om alle boeren tot deelname aan te sporen. 
Welnu voor de desbetreffende trein stonden juist 
99 personen op het perron. Daartoe behtxjrde een 
heel muziekkorps, waarin de boeren slechts schaars 
gezaaid liggen, schoolmeesters en onderwijzeressen en 
dan ook nog enkele boeren, B.J.B.-ers en boeren
dochters. Dan spreekt men van een weergaloos suk-
ses en een massale opkomst... De verkiezingen zul
len de ontnachtering brengen als men zal zien hoe
veel boeren Volksunie zullen stemmen! 

(I) Programma zal door plaatsgebrek pas volgend 
nummer verschijnen. 

BORGERHOUT 
Onder het im.puh van onze doorwinterde oud 

Vlaams Nationalisten als F. Geerst, Nest De Belder 
en andere, die de handen uii de mouwen hebben 
gestoken, groeit onze afdeling weer tot wat ze voor 
de oorlog was; een burcht van Vlaams Nationaal le
ven en aktie. Onze druk bijgewoonde maandelijkse 
kernvergaderingen zijn het beste bewijs van de daad
werkelijke wil wn al onze leden, de macht in onze 
gemeente weer te heroveren. 

Wij nodigen alle sympatisanten en oude mede
strijders uit op deze vergaderingen die gehouden 
worden op de tweede dinsdag van iedere maand om 
20 uur 30 in het lokaal « NIEUWE CARNOT », 
Carnotsfraat 60 te Antwerpen. Er werden aldaar 
zeer belanrijke besprekingen en voordrachten ge
houden. Tevens wordt U de gelegenheid geboden 
uwe oude vrienden en strijdgenoten te begroeten. 

Wij zijn in het bezit der nieuwe kiezerslijsten. 
Iedereen kan zich vergewissen of hij vermeld is 
op deze lijsten. Hij geve zijn naam, geboortedatum 
en adres alsmede dat zijner huisgenoten, die kies
recht hebben, aan een onzer propagandisten of aan 
ons voorlopig sekretariaat • Prins Leopoldstraai 7H 
Borgerhnut. Wij doen het nodige. Maar doe hel on
middellijk voor 19 dezer. 

Kameraden wij verwachten U 

GENTS STUDENTENLEVEN 
— Nu het Akademisch jaar reeds en

kele weken is begonnen, geraken de ver
schillende studentenorganisaties stilaan 
«ingespeeld ». 

In de Verbondsraad van het K.V.H.V. re
geert preses Karel Van Den Boscshe met 
« ijzeren » hand over de andere raadsleden. 
Meer gaan we hierover niet zeggen want 
we weten dat de preses zeer kittelorig is 
wat betreft de opmerkingen over dat punt, 
en meer speciaal dan in «De Volksunie-/. 
Het moet de huidige preses nochtans als 
een grote verdienste aangerekend worden 
dat hij, die toch uit een « kapitalistische ~> 
kring komt, de werking van het Verbond 
dit jaar vooral op het sociaal plan wil voe
ren. Het is maar al te waar dat er een 
grote kloof bestaat tussen de huidige stu-
dentengeneratie en de jongens uit de ar
beiderskringen. Dat dit niet altijd even 
vlot verlopen zal blijft een feit. Te veel 
studenten, ook bij de zgn. 'flaminganten, 
beschouwen zich mateloos verheven boven 
een eenvoudige arbeider. 

Hier dient dan ook speciaal de Gentse 
Volksuniejongerenafdeling gelukgewenst 
waar arbeiders en studenten, schouder aan 
schouder, samen strijden voor de volkse 
ontvoogding. We citeren als voorbeeld de 
uitdeling van 10.000 pamfletten, mede door 
de studenten, aan de poorten van de fa
brieken. 

In de jongste dagen werden door de 
Volksuniestudenten ruim twee duizend 
manifesten uitgedeeld aan de verschillende 
kursussen met een ooroep om zich bij de 
werking aan te sluiten. Het trefpunt is 
natuurlijk « Roeland , het mekka van de 
Gentse student. 

— Het Liberaal Vlaams Studentenver
bond Gent richtte op 9 november een 
tweedaagse uitstao in naar het Kongres 
van de liberale studentenvereniging te 
Luik. De integrale reiskosten, benevens 2 
diners, werden vergoed (om toch maar volk 
te hebben). Wij vragen ons af waar de 
blauwe studenten met hun drie man en 
een paardekop ineens al dat geld vandaan 
halen. Of is er misschien een beetje pla-
fonneersel van het beruchte «plafond ^ 
van Liebaert in hun schoot gevallen ? 

— Moeten we nog spreken over de se
niele «Gé Catholique»? Deze typische 
voortzetters van het ultra-reaktionnaire 
« Gand FranQais> krijgen het hard te ver
duren. Na de « tokkenroof» door het K. 
V.H.V., zijn de tokken praktisch van de 
aardbol verdwenen. Benevens de protest
brief aan het K.V.H.V., hebben de Gé's ook 
de Gentse Politie onder de arm genomen 
om de verdwenen tokken te «recupere
ren ». De iever van de Gentse flikken ken
nend (cfr. de zaak Brusseel), mogen de 
leiders van het K.V.H.V. wel hun testament 
maken. Of zullen de flikken intussen wij
zer geworden zijn en de tokken in de « doof
pot » steken '' Student X 

ANTWERPEN 
E R A S M U S G E N O O T S C H A P 

donderdag 28 november - 20 u. 30 
Theodor Soucek over « Europa » 

Rubenshof, Groenplein 8 

ANTWERPEN 
V O L K S U N I E J O N G E R E N 

op sekretariaat « Volksunie » 
Karel Rogierstraat 5 

Wim Jorissen over « Federalisme » 
vrijdag 22 november - 20 u. 30 

LIER 
Langs deze weg nodigt de Vlaamse Kring 

U uit aanwezig te zijn op het 
P R O V I N C I A A L Z A N G F E E S T 
dat in samenwerking met het A.N.Z. plaats 
vindt op zaterdag 16 november 1957, te 
20 uur. in de zaal « Vredeberg », Vrede-
bergstraat te Lier. 

Werken hier aan mede ; 
Pater DE LAERE O. P. 
Renaat VEREMANS, dirigent 
Lode DIELTIENS, dirigent 
Remi VAN DUYN, voordrachtkunstenaar 
Rene DILLEN, zang 
St PIETERSKOOR van BERLAAR. 

Kaarten tegen 25 en 20 Fr. zijn te beko
men bij de ingang. 

MORTSEL 
GROTE VOORLICHTINGSVERGADERING 

op dinsdag 19 november 20 uur 
Zaal « Ardeense Jager », Gemeenteplein 8 
Sprekers : Reimond Mattheyssens 

Frans Van der Eist 
Wim Jorissen 

ANTWERPEN 
KADERDAG VOLKSUNIEJONGEREN 

Definitieve datum : zondag 29 december. 

DEURNE—ANTWERPEN 
Vorig jaar een meevaller 
Dit jaar een reuzesukses 

I I V O L K S U N I E B A L 
ingericht door Volksunie-Deume 

op zaterdag 16 november 1957 
Zaal « Concordia » 

Turnhoutsebaan 28, Deurne 
Uitstekend Vlaams orkest 

Feestleider : Rik Baeckelmans 
Aanvang 20 uur 

VILVOORDE 
Zondag 24 november om 10 uur 
Vergaderlokaal van de herberg 

« BU BUISKE » 
Ridderstraat, 31 (eerste straat gelegen 

rechts voorbij de verkeerslichten van de 
Leuvense straat, richting Mechelen). 

Sprekers : Meester Frans van der Eist 
Drs Wim Jorissen 

Inlichtingen te Vilvoorde bij : 
De Mesmaeker, Vllerkensstraat 145 
Houpe, Lode Sobrystraat 28. 
Vandamme, Kleinsteenstraat 77. 

POSE 
Pïüj. Brachm, nooglcaar aan de Sor-

honne Ie Parijs. Leeft te Gent in het Ne
derlands een iezmg gehouden over de 
Franse letteren gezien in een Vlaams-
Hollandse spiegel. Tot daar uitstekend en 
al onze achting voor Froj. Brachin, een 
van de -ueinige Fransen die zich beijve
ren om een juist inzicht ie krijgen in een 
vreemde kuituur. 

Potsierlijk is echter de pose van vele 
Vlaamse schrijvers die zich in zijn door 
hem ingesteld onderzoek roemen op de 
liiisluitende of hoofdzakelijke invloed van 
Frankrijk die zij ondergaan hebben.^Dal 
dit vooral linkse schrijvelaars van de vijf
de rang waren zal niemand verwonderen. 
De schrijvers die andere kuituren als de 
Franse vermeldden waren niet zo talrijk 
in Vlaanderen in tegenstelling met Neder
land. Het waren hoojdzakelijk rechtsen. 
Die haast uitsluitende bekendheid met de 
Franse letteren van onze linkse Vlaamse 
nadpers is een bewijs te meer voor de 
achterlijkheid van Vlaanderen. Zij ken
nen alleen maar Frans en kopen alleen 
maar de boeken die voor de hand liggen 
en die ze verstaan. De Engelse, Duitse, 
Russische, Skandinaafse en andere kuitu
ren blijven hen vreemd hoewel ieder ob-
lektief beoordelaar weet dat uit die ande
re kjilturen vaak heel wat meer te halen 
is. Typisch ook dat veruit de meeste van 
die schrijvers de interessantste Franse fi
guur, Pascal, niet lezen. Potsierlijk is het 
dat al deze sukkelaars menen dat ze ww 
de <- kuituur » beheersen. Hun geestelij
ke gezichtseinder reikt niet verder dan tot 
• lan de Middellandse Zee ' 
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OOSTENDE 
Een paar nieuwe propagandisten leveren onder toe

zicht van kameraad Provoost, uitstekend werk. De 
plaktochten nwdcn nauwkeurig ingestudeerd, alleen de 
belangrijkste verkeerspunten worden bewerkt alsook 
bepaalde verzamelplaatsen voor werklieden. 

De abonnementenslag voor 195S is ingezet. Er valt 
veel, zeerveel te doen en hierbij doen wij een oproep 
lot de simpatisanten om zich bij dhr. Provoost. 89 Dr. 
Morauxlaun. te willen aanmelden of bekend ntaken zo 
zij bereid zijn een liandje te willen toesteken. Vooraf 
oprechte dank daarvoor ! 

ALVERINGEM 
Op zondag 10 dezer greep de herdenkingsmis plaats 

tot zielelafenis van wijlen Z. E. H. CYRIEL VER-
SCHAEVE. 

Talrijke opkomst. Eindelijk schiet Aiveringem wak
ker. Over enkele jaren gingen alleen ten offer de... 
» vreemdelingen ». De ingezetenen, de Alveringem-
naars bleven rustig op hun stoel zitten, uit vrees 
voor... ? En thans, AL de aanwezigen, mannen en 
vrouwen brachten hun offertje ter nagedachtenis van 
hun vereerde Cyriel Verschaeve. 

Toekomend jaar nog veel beter. 

KAASKERKE 
De II november plechtigheden voor de slachtoffers 

ran beide wereldoorlogen vonden plaats, zoals gebrui
kelijk, in het stemmig kerkje van Kaaskerke. 

Grote toeloop, meestal van Volksunieërs. 
.Meer uitgebreid verslag in volgend nummer. 

BRUGGE 
ARRONDISSEiVIENTELE VERGADERING 

Onder voorziitersclutp van dhr. Matthys had in 
Il Café Toerist >i een arrondisscmentele vergadering 
plaats, die talrijk werd bijgewoond door afgevaardigden 
uit de kustgem eenten Knokke en Blankenberge, als
mede door de leden van de stad Brugge en de rand
gemeenten. Het gewest Torhout was verontschul
digd, daar het de zelfde dag een gewestvergadering 
had belegd. 

De voorzitter verstrekte inleidend toelichtingen 
over de algemene politieke toestand, die hij zeer be-
weeglifk noemde. Daarom dient de Volksunie reeds 
nu voorbereidingen te treffen, om de verkiezings
strijd zo sterk mogelijk in te gaan. Onze partij heeft 
de wind in de zeilen en wordt door de andere par
tijen niet meer doodgezwegen noch onderschat. Meer 
bepaald handelend over het arrondissement Brugge 
toonde spreker de kansen aan, die de partij er bezit 
()ƒ nog kan veroveren. Vooral op de lijst voor de 
provincieraad bestaat er kans, een eigen gekozene te 
hebben. Dhr. Matthys drukte de hoop uit, dat West-
Vlaanderen in élk geval -één verkozene naar de Ka
mer zou kunnen sturen vanuit welk arrondissement 
heeft geen belang. 

Vervolgens deed de voorzitter een oproep, om le
den en abonnementen voor de Volksunie te werven. 
Abonnementen zijn nog steeds het sterkste propa-
gandawapen voor de partij. In dit verband noemde 
hij het verheugend, dat de laatste maanden door 
een georganizeerde aktie in het arrondissement tal 
van abonnementen konden geboekt worden. Ook de 
ledenwerving gaat langzaam maar zeker vooruit. Ten 
slotte spoorde hij de aanwezigen aan, mensen op te 
zoeken voor steun of voor de kandidatuur op de 
lijsten. Verscheidene leden meldden zich terstond 
aan, om op de verkiezingslijsten ingeschreven te 
worden als kandidaat. 

Na deze toespraak, die algemene instemming ge
noot had een gedachtenwisseling plaats over de ver
dere uitbouw in het arrondissement. 

Vanwege een afgevaardigde uit Knokke werd het 
voorsiel gedaan, om meer vriendscliappelijk kontakt 
tot stand te brengen onder de leden, ten einde het 
i]s te breken, dat nog te veel de leden van mekaar 
vervreemdt. Met algemene stemmen werden daarop 
de kameraden Pyck, Claes en Deroo tot leden van 
een f eestkommissie aangesteld. 

Tot slat van deze zeer geslaagde arrondissemente-
le vergadering werd overgegaan tot het innen van 
lid- en abonnementsgelden. 

KONTAKTVERGADERING 
TE TORHOUT 

Te Torhout had een kontaktvergadering plaats 
tussen leden en simpatizanten van deze streek met 
de arrondisscmentele leiding van Brugge. Er werd 
van gedachten gewisseld over een meer georgani
zeerde werking in dit van oudsher Vlaams Nationa
listisch gewest. Ook deze kontaktvergadering open
de nieuwe perspektie^'en en laat een intensiever wer
king voor de toekomst verhopen. 

VEURNE 
Nieuwe kontakten en huisbezoeken voor het wer

ven van abonnementen voor 1958. 
Overal goed onthaal. 

ADINKERKE — DE PANNE 
Vitphiizcn van de kiezerslijsten van volgende ge

meenten en aanleggen van speciale lijsten voor boer. 
middenstander, intelektueel en arbeider : 

Veurne, Adinkerke, De Panne, Koksijde en Oost-
dainkerke. 

Inzetten van afzonderlijke propaganda bij iedere 
groep. Geslaagde plaktochten. 

WESTKERKE 
Vergadering van 7 dezer ten huize van Dr. Devol-

dere. Flinke opkomst. Zeer vruchtbare besprekingen. 
De arrondissementele voorzitter, fan De Bondi, 

Hordt verzocht bij het Hoofdbestuur aan te dringen 
om meer propagandamateriaal te bekomen vooral 
banden en plakbrieven 

Plakbricven met oproepen tot de arbeiders zijn 
Iringend nodig. 

Op voorstel van de kameraden van Oostende wordt 
besloten intussen .^.000 affichen te laten drukken op 
eigen kosten. 
DIKSMUIDE 

De kernvergaderingen worden geregeld gehouden 
en bijgewoond. 

Overzicht van de algemene toestand in het arron
dissement en uitstippelen van de nodig te treffen 
maatregelen tot intensiever en steeds DOELMATI
GER propaganda. 
RENINGE — NOORDSCHOTE 

Ononderbroken propaganda bij de boeren. Als eer
ste sukses kunnen vermeld worden een aantal vragen 
om inlichtingen met betrekking op de aanstaande ver
kiezingen, waaronder een zeer interessant schrijven 
gericht tot de arrondissementele voorzitter met ver
zoek : « het verder te willen overmaken ». 

Schrijver geeft zeer nauwkeurige inlichtingen over 
de toestand van de boeren, bewijst dat de boer in de 
onmogelijkheid verkeert het strikt nodig aantal werk-
Ucaen aan te stellen in zijn bedrijf, ingevolge de,hoge 
sociale lasten en derhalve zelf dan maar een al te 
grote arbeid te dragen heeft. 

Die " Vlaams voelend simpatisant » schrijft verder 
dat : Il vóór vier jaar de boeren en middenstanders 
mistevreden waren met de C.V.P.-regering. Velen 
liepen over naar de socialisten »... » NU ZULLEN 
VELEN NAAR DE VOLKSUNIE KOMEN » (ik on
derstreep) maar, vraagt hij angstig : » zullen het niet 
allemaal beloften zijn » ? 

Neen, duizend maal neen waarde simpatisant. Het 
zullen DADEN zijn. De zweep zal knallen in het par
lement tot schrik van de kleurpartijen, ALLE vast 
geklonken aan de GELDMUUR. De belangen van de 
Il haute finance » van de geldmuur liggen vooral in 
het Walenland. Daar dus worden door de kleurpar
tijen DADEN gesteld en Vlaanderen wordt gepaaid met 
beloften. 

Welnu de Volksunie staat los van de geldmuur en 
als Vlaams Nationale Partij zal zij EERST voor Vlaan
deren zorgen, voor de Vlaamse boeren, middenstan
ders en arbeiders... 

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

BELLEM 
Placide De Paepe kwam hier spreken over de poli

tieke toestand. De C.V.P.-kens schieten uit hun zo-
mersiaap. Sedert het stilleggen van de schoolatrijd 
waren zij rustig ingedut, zij rekenen op hun u oude » 
knepen om opnieuw het spel te spelen. Dat de 
C.V.P., tijdens haar volstrekte meerderheid, de Ko
ning en haar Vlaamse kiezers aan haar zolen lapte, 
de gevolgen der repressie als een kankerwonde liet 
dooretteren, inzake mobiliteit en werkloosheid geen 
oplossingen doordreef is voor Placied maar niemen
dal. Il Menselijke onvolmaaktheid » zegt hij bloed-
nuchter. Of flagrante politieke machteloosheid ? 

Niets eenvoudiger en gemakkelijker dan het ge
weten. De vastenbrief, onderrichtingen van de Kar-
dinaal'en het is gebeurd. Wie herinnert zich niet de 
ziel van het kind. Na de verkiezingen werd een 
linkse minister van onderwijs spijts de vooruitgang 
en de overwinning van De Broqueville. En het was 
ook gebeurd ! 

Placied werd heftig onderbroken door iemand die 
zei II U doet steeds hetzelfde, U misbruikt de gods
dienst en de priesters ». Verdere tegenspraak werd 
niet geduld en de man moest de zaal verlaten wat 
hij gewillig deed. Er was deining in de zaal. 

Op het einde van de spreukbeurt mochten nog vra
gen worden gesteld, waarvan door jonge toehoorders 
gretig gebruik werd gemaakt. Of ze door Placied zo 
overtuigd werden, valt te betwijfelen. 

Hoe de C.V.P. de miljardenput van de linksen zal 
vullen en haar miljardenvragend programma zal uit
voeren is ons een raadsel. Maar eens de verkiezin
gen voorbij, komt het zo nauw niet ! 

II De C.V.P. houdt haar beloften altijd > zegt de 
geniale Theo, maar wie gelooft hem ^ 

Roskam. 

GENT 
Door weers- en seizoenomstandigheden gedwongen, 

de kalk- en plaktochten. naar latere datum te ver
schuiven, zitten de stille werkers in Gent-Eeklo even
wel niet stil. Duizenden van gegomde plakbandjes 
II Volksunie » werden dan ooi: in de laatste 14 dagen 
in Gent, Ledeberg, Gcnthrugge, Mariakerkc, enz... 
op alle, daarvoor in aanmerking komende plaatsen 
aangeplakt. Het bloed kittelt van zuivere werklust 
m de aderen van de medewerkers, die de laatste dui
zend strooibriefjes voor de arbeiders, aan de fabrie
ken en in de arbeiderswijken deze weel: nog uit
deelden. 

Vlaanderen /onq zijn uwe krachten, de toekomst 
hoort hen toe. 

Hou zee ! 
Die van Gent. 

NINOVE 
DE DENDEKKLOK : 

MEERBEKE ZWAAR TE VERTEREN ! 

In II De Denderklok » van J november verscheen 
een stukje onder u Vlaümse belangen " waarin de 
schrijver terugkomt op de gestoorde C.V.P.-verga-
dering van Meerbeke. Het is een echte ditirambe 
tegen de « scheurmakers ». Dat laatste woordje zul
len we binnenkort nog als eretitel moeten gebruiken. 
Te onthouden vriend Rudi van der Paal als we bin
nen enkele jaren het honderdjarig bestaan van de 
Vlaamse partij vieren. 

Volksvertegenwoordiger Declercq uit Kortrijk -
kent U hem lezer ? Wij ook niet ! — was volgens 
de redakteur « effenaf briljant » en « for-mi-da-bel » 
(de streepjes zijn van hem hoor !). Klaarblijkelijk 
heeft die man nog nooit veel mectingen bijgewoond 
en zeker geen van de Volksunie. 

Zo moet het gaan op Vlaams gebied schrijft « De 
Denderklok » zo zoals Declercq het zei « langs wegen 
van geleidelijkheid » (in vette letters staat het er !). 
Die II Vlaamsgezinde » C.V.P.-ers, zoals zij zich 
durven noemen, hebben een onuitputtelijk geduld. Na 
127 jaar zijn we al wat opgeschoten (door de voor
oorlogse Vlaams nationalisten, dat zegt hij er niet bij 
natuurlijk). Langzaam verder thans ! Program voor 
de eerstvolgende laren : verdere uitbreiding van de 
Brusselse olievlek met behulp van de door de C.V.P. 
aangestelde Moens de Fernig van Expo '58, verder 
verlies op de taalgrens, vermindering van de toelagen 
aan de Gentse universiteit, het saboteren van de 
industrialisatie. Zo geleidelijk verder met de C.V.P. 
We komen zo dichter bij de oplossing... als volk. 

De schrijver die zich voordoet als een gewone 
man, mist klaarblijkelijk het politiek verstand van de 
gewone man. Want die is de C.V.P. moe als kouüf 
pap. En of hij gelijk heeft ' 

SINT-LIEVENS-HOUTEiM 
— - Het werd voor adv. Desutterr, airondissewen 

teel voorzitter der C.V.P. jongeren, een te kwadi 
partij bij zijn spreekbeurt over de Vlaamse probli 
men vorige zaterdag Ie Sint-Lievens-Houtcm. Het 
geanimeerd debat nadien weid volkomen beheerst 
door de Volksuniesimpatisanten waarbij adv. De Boe 
architekt Ciependaele en Jan De Moor zich terdegt 
lieten gelden. Het was ruim half een 's morgens wan 
neer het laatste gezegd was. De geachte spreker ivu' 
er toen reeds lang van onder gemuisd. De ptaatselijki 
C.V.P. iongeren moesten het eerlijk bekennen dat 
wij II straffe » mannen waren. Ook hier werd het 
goede zaad uitgestrooid 

— Tijdens dezelfde vergaderirg las een der be
stuursleden der C.V.P. jongeren een protestbrief voor 
die gestuurd zou worden uon de plaatselijke Gemeen
teraadsleden met het zwcre verwijt dat zij zich nie
mendal bekommeren om cc verlangens van hun kie
zers en met de eis dat :./ zich zouden verantwoorden 
over hun daden op een publieke vergadering. Groot 
was dan ook de ontsteltenis toen zij gewaar werden 
dat er Volksuniemensen aanwezig waren. De opmer
king van arch. Diepcndaelc sloeg dan ook in als een 
bom toen hij de Jongeren gelukwenste voor hun on
afhankelijke houding en de hoop uitdrukte dat zij ook 
een brief zouden sturen aan voorzitter Theo Lefèvre, 
die zich ook niet bekommert om de verlangens van 
de Vlaamse kiezers. Er zal nadien beslist nog nage-
kaart worden achter de C.V.P. schc-men over die 
monumentale blunder van het tatuurslid. 

— De onderwijzeressen van de Parochiale School 
beklagen zich over het feit dat de huiswerkboeken 
van vele meisjes « versierd » zijn met het woord 
II Volksunie ». Het zal voor de dokter uit de streek 
Van Leemputten, kandidaat nummer een van de 
Volksunie, een aangename taak zijn om eens uit te 
diepen op welke leeftijd men reeds met de Volks-
unie-mikrobe kan besmet worden. Te Sint-Lievens-
Houtem ligt dat omstreeks de 11 tot 12 jaar. En een 
goede raad, juffrouwen. Doet Uw ogen toe als ge er 
niet tegen kunt. De opmarsj van de Volksunie stuiten 
gaat toch niet meer. 

Demon. 

EVERGEM EN SLEIDINGE 
Beide gemeenten kregen als eerste hun beurt, in 

de terug aangevatte reeks, radiowagen-kolportages. 
Een nieuw strooibriefje werd te dezer gelegenheid 
uitgegeven bevattende de weerlegging, van de tot ons 
gerichte verwijten, verschenen in de C.V.P.- of aan
verwante bladen. 

Op de beschuldiging als zouden we een steun be
tekenen voor de linksen, antwoorden de Evergemse 
socialisten en liberalen, door zich hartsgrondig te ver
zetten tegen de toelating, om, in hun gemeente met 
de radiowagen propaganda te voeren. De linksen we
ten beter dan de C.V.P. en voorzien het verlies van 
linkse kiezers, die hun eeuwige demagogie beu, ein
delijk de duurzame oplossing voor Vlaanderens moei
lijkheden vinden, bij de Volksunie. 

De uitgedeelde strooibriefjes, werden zoals voor
zien, gretig aanvaard en met naar waarheid honge
rende ogen verslonden. De huis aan huis kolportage 
voldeed eens te meer, aan de gestelde verwachtingen, 
zowel in Sleidinge als in Evergem. Vastgesteld werd, 
dat de ouderen, aangetrokken door de jeugdige ijver 
van onze talrijke groep kolporteurs, hun reeds ver
loren gewaande fierheid, terug voelden opwellen. Het 
is een aansporing voor ons, de ingeslagen goeie weg, 
verder tot de uiteindelijke doorbraak is verwezen
lijkt, te bewandelen. 

BAVEGEM 

Op zaterdag 26 oktober was een flinke plakkers-
mcrs werd de nieuwe vlag van het A.C.V. ingewijd. 
II Het Volk » bracht een uitvoetig verslag over i/i 
plechtigheid. Het moet wel geweest zijn dat onze 
plakbr'.cven overal prijkten want op de foto die het
zelfde dagblad de dag nadien publiceerde merkt men 
maar al te duidelijk de sporen van onze ptakbedni-
vigheid. Goed zo ! A.C.V.-propagandisten die reeds 
gewend zijn aan onze aktie ! En " Het Volk » dat 
voor de Volksunie propaganda voert ' Alles sal reg 
kom ' 

OOSTAKKER 
St. Pietersbanden, meer en mter uitgroeiend, is 

steeds eer. druk bczojhte gelegenheid, waar oud ge
troffenen elkaar eens weerzien ! Een prachtig 
herfstzonnetje zorgde er trouwens voor, dat dit jaar, 
het aantal belangstellenden nog groter was. Natuur
lijk was de alomtegenwoordige jcolportageploeg Gent, 
l.ier aanwezig. Deze gelegenheid Uiten ze niet voorbij 
gaan om met ons blad « De Volksunie » te kol-
porteren. Opmerkelijk het groot aantal geabonneer-
den. die telkens aanwezig zijn, wat een bewijs is 
van de gezonde basis, waar de Volksunie, als partij 
op bouwen kan. Toch worden er telkens veel, ver
schrikkelijk veel bladen verkocht, wat onze propa-
l^andisten moet aanzetten om nog meer huisbezoe
ken te houden en abonnementen te werven. 

X N t W E R P E M 

MECHELEN BREEKT BAAN ! 

'Aechclcn bleef n',et bij de pakken zitten. Om de 
middenstaa te bereiken moet men door een haag van 
Volksuniebanden en affiches aangebracht op muren, 
palen en bomen. Proefnummers worden regelmatig 
aan de man gebraiht en nieuwe ahonnetnenien ge-
ivorven. 

Op de Wollemarkt 10, in de schaduw van Sint-
Rombouts werd een permanent sekretariaat opgericht 
toegankelijk : 

Maandag van 19 n. JO lot 21 u. 30. 
Zaterdag van 10 tot 12 u. 

Al wie inlichtingen verlangt, in moeilijkheden ver
keert of hulp behoeft, kan tot ons komen, alles vol
komen kostelo'is. 

Wij zekenen er slc.ig op dat alle leden en simpati-
!>anten hun vrienden en kennissen zullen aanzetten 
onze kosteloze inlichtingsdienst te benutten. 

De afdeling draait op volle toeren. 
De Mechelse Vlaams Nationalisten zullen mede de 

bewerkers zijn van de zege bij de verkiezingen van 
1958. 

XXIVe Jaarlijkse 
BERTEN FERMONT-HERDENKING 

Antwerpen, 17 november 1957 
9 u. : Schoonsel-kerkhof : Bloemenhulde door hel 

Komitee aan het grafmonument. Gezamenlijk gebed 
10 u. : Kerk der Witte Paters, Keizerstraat 

Heilige Mis tot zielelafenis van Berten Fermont en 
vnor de v^ereldvrede. Sermoen door E. P. de Laere 
O.P. Solist : Walter 't Jollijn. 

Een tweede Heilige Mis wordt tezelfdertijd opge
dragen door E. P. van Caeneghem, Scheutist, voor 
de overledenen van het Komitee en voor allen, die 
in liefde voor Vlaanderen hun leven offerden. 

Uu. • 11 Rubenssalon •<, Groenplaats 9 : Her
denkingszitting, opgeluisterd met voordracht en zang. 
Gelenheidsrede namens het Komitee : " Vlaande
ren, redt NU uw zaak ». 

Ten overstaan van de steeds stijgende onkosten, 
verzoekt het Berten Fermont-Komitee, v.z.w.. Groen
plaats 9, Antwerpen, om storting van een aangepaste 
bijdrage op zijn postrekening 4332.54. 
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B R A B A N T 

BRUSSEL — DODENHULDE 
De groei van Je Volksunie-Groot-Brussel werd 

weer eens bewezen door het feit dat meer dan dub
bel zoveel vrienden als in 1956 onze ontroerenae 
dodenhulde bijwoonden. 

Valeer De Pauw belichtte de schone strijdjiguur 
van Leo Vindevogel en spoorde ons aan hem en at 
de andere Vlaamse doden nooit te vergeten, maar 
vet der, eendrachtig en in kameraadschap, hun edele 
iilrijd voort te zetten. 

Het geheel was keurig omlijst door passende bind-
tekst, muziek, voordracht en liederen Ons gclegen-
heidskoor betekende voor allen een aangename ver
rassing, wat belooft voor de toekomst. 

ARRONDISSEMENTEEL BESTUUR 
Een algemene bestuursvergadering vindi plaats op 

vrijdag 22 november om 20 uur in » Breughel • 
Lakenstraat te Brussel. Ze wordt opgevat ah een 
arrondissementele kaderdag, waar de propagandisten 
uit elk gewest kontakt hunnen nemen voor veiume 
produktieve werking. 

ÜALLE 
Voor een vijftigtal aanwezigen vond hier op 9 no

vember een eerste kontaktvergadering plaats, welke 
bewees dat Haile ook reeds duchtig bewerkt werd. 
Meester Van der Eist en Reimond Mattheyssens on
derstreepten het feit dat de jeugd overal, ook aan 
onze universiteiten, tot de Volksunie komt. Dat ver
schijnsel wijst er op dat het gezonde nationalisme 
onweerstaanbaar doorbreekt. De troosteloze winter
tijd is voorbij en de toekomst belooft een overvloe
dige oogst van Vlaamse verwezenlijkingen. 

GEWEST ASSE-OPWIJK-MERCHTEM 
Wie nog niet geloofde dat de Volksunie de wind in 

de zeilen heeft, had moeten aanwezig zijn in .isse op 
zondag 10 november. 

Dank zij kameraadschappelijke groepwcrking werd 
daar een zeer talrijk bijgewoonde kontaktvergadering 
belegd. 

A. Van Malderen gaf in een schitterende uiteen
zetting een zeer duidelijk beeld van de schandelijke 
wijze waarop Vlaanderen op ekonomisch gebied 
uordt achteruitgesteld. 1958 zal ons niet alleen een 
spcelgoedtenstoonstelling geven in Brussel, maar zal 
ook de doorbraak brengen van de enige partij, de 
Volksunie, die een sociaal programma heeft dat op
recht de welvaart van iedereen betracht. 

Meester Van der Eist wees op de komcdiantenrol 
van de CV.P., die bij de volgende verkiezingen 
weer zal schermen met de u schone ziel van het 
kind ", maar weigerde deze ziel te verdedigen, wan
neer zij of haar voorgangsters alleen aan de macht 
waren. Zonder de schoolstrijd zou zij geen ireden van 
bestaan meer hebben en, zoals Woeste schreef, zou 
deze schoolstrijd desnoods moeten uitgevonden wor
den om éen ziel-van^et-het-kind-partij in het leven 
te houden. 

De C.V.P. die tot voor enkele maanden geen 
woord repte over de Volksunie heeft ons nu ontdekt 
en, wat meer is, zij heeft ook de Vlaamse proble
men weer ontdekt. Daardoor alleen is al duidelijk 
bewezen hoe nuttig wij zijn. Door de Volksunie ver
der uit te bouwen zal niet alleen de C.V.P. nog 
meer Vlaamse problemen » ontdekken », maar zelfs 
de biefstukkenpartij en de belovers van 25 p.c. be
lastingsvermindering, zullen voor het Vlaamse volk 
meer bezorgd worden, want schrik voor zetelverlies 
zal hen doen werken. 

Deze vergadering was opgeluisterd met strijdlie
deren en besloot met een dreunende « Vlaamse 
Leeuw n. Zij heeft geleid tot het stichten van een jon
gerenafdeling en tot het versterken van de kernen in 
al de omliggende gemeenten, terwijl iedereen er 
zich klaarmaakt om abonnementen te werven en 
deel te nemen aan de nuttige plak- en kalktochten. 

Welk gewest doet Asse na ? 

GEWEST VILVOORDE 
Op zondag 24 november om 10 mur vindt in 

Vilvoorde in het vergaderlokaal van de herberg « Bij 
Buiske » Ridderstraat 31 een tweede gewestelijke 
kontaktsvergadering plaats, waarop Mr. Frans Van 
der Eist en Drs Wim Jorissen zullen spreken. 

De Vlamingen van het Vilvoordse, die een strijd-
post bewonen — de verfransing bedreigt immers 
reeds Koningslo, waar enkele snobs of zeepbarons 
de naam a Beauval » willen doen inburgeren I — 
krijgen hier een buitenkans niet alleen om twee der 
pioniers van de Volksunie, maar ook om vrienden 
te ontmoeten. 

GEWEST WOLVERTEM-WEMMEL-
MEISE - STROMBEEK -BE VER 
Op 8 december vindt in Meise een eerste gewes

telijke kontaktvergadering plaats, waar Meester Van 
der Eist en A. Van Malderen zullen spreken. Proef
nummers worden in de streek verzonden en onze 
propagandisten hebben reeds materiaal in handen om 
plaktochten te organiseren. Na dit gewest komt Lon-
derzeel aan de beurt. Onze propagandisten uit dit 
gewest gelieven zich op het sekretariaat op te geven 
of er zich aan te bieden. 

SINT-KWINTENS-LENNIK 

Uit dit gewest hebben zich al fonge krachten aan
geboden om, gesteund door onze vrienden uit Asse, 
een vergadering te beleggen. In gans het arrondisse
ment wordt alzo de vlag van de Volksunie geplant en 
overal in Brabant weerklinkt de leuze • MET DE 
VOLKSUNIE... VOORUIT. 

BRUSSEL — ZITTINGEN 
INZAKE EERHERSTEL 

De afgevaardigde van de Volksunie zal voortaan 
zetelen in « De Lorelei », Van Praetstraat 19, Brus
sel (Beurs), iedere zondagmorgen van W u. 30 tot 
12 uur. 

Personen, welke raad wensen inzake eerherstel, 
kunnen zich daar aanbieden. De raadgevingen ge
beuren gans kosteloos. 

KUNSTAVOND TE BRUSSEL 
... Gegeven op vrijdag 22 november te 20 mur m 

de zaal Pantheon door HET VLAAMS GEMENGD 
ZANGKOOR « LIEVEN DUVOSEL -• onder lei-
' Mg I cr diiigentcn Mr. P. Amendt en R. Van Dac-
Ic. Als feestredenaars treden op : Valeer De Pauw 
en Willem De Meyer. 

- Vlaamse Vrienden, uw aller tegenwoordigheid, 
zal ten zeerste op prijs gesteld worden. 

BRUSSEL 
GROTE PROVINCIALE VERGADERING 

VOOR BRABANT 
op zondag 17 november - 15 uur 
Sint Michiel, Grote Markt 24 

Sprekers : Mr. Frans van der Eist 
Drs. Wim Jorissen 

Alle kaderleden, propagandisten, leden 
en simpatisanten worden dringend uitgo-
digd aanwezig te zijn. 

AARSCHOT : KLAMPERNIEUWS 
(I Klamperniüuws » zo vernamen we heet een 

» Mcuws- en Aankondigingsweekblad voor Aarschot 
en Omstreken ». Ja lezer, je vergist je niet. Het is 
nog een van die C.V.P. blaadjes die haar naam niet 
vermelden. Daarin staat nu een meesterlifk artikel 
met een titel zo ontstolen aan een stuiverromannetje 
u De Volksunie, zweep'tlag... of dolksteek ? ? ». Het 
scheermesje van Maaseik waarmee we de hielpees 
van de C.V.P. kamper doorsneden is uitgegroeid tot 
een dolk die we diezelfde C.V.P. in de rug ploffen... 
Om te rillen van sadistisch genot, zou er nog moeten 
bijstaan. De verbedding van het lokaal skribentje 
scheerde echter zo geen hoge toppen. Spijtig voor
waar ! 

De Volksuniezweep zal nergens toe dienen schrijft 
onze Klampêrman en hij begint met een Vlaams 
program op te noemen dat de C.V.P. zo juist opge-
maikt heeft tn waarmee ze vruchteloos probeert ons 
de wind uit de zeilen te nemen. 

De schrijver beweert dat de 66 Vlaamse C.V.P.-
volksvertegenwoordigers niets kannen bereiken zon
der de linkse Vlamingen maar hij vergeet te ver
melden dat Theo Lefèvrc zelf de poging d^aartoe. 
berucht onder de naam van de « driepartijenaktie n 
in de grond boorde. Onze zweep zou anderzijds tot 
niets dienen vermits de C.V.P.-knol in de oppositie
stal staat. Treurig lot voor de C.V.P. Wat gaan ze 
allemaal niet verkopen na volgende verkiezingen om 
uit die stal te geraken ? In elk geval de zid van het 
kind. Die zal er weer moeten aan geloven want de 
nieuwe regering van Eyskens omvat niet alleen Theo 
maar ook Collard en Van Acker. Hoe zullen ze die 
pil weer vergulden ? De « Klamperman » vergeet 
natuurlijk angstvallig de geschiedenis van de zweep-
partij op te halen. Zolang een partij oppositie is, is ze 
zweep. Het A.C.V. schrijft toch van zichzelf dat zij 
Van Acker gedwongen hebben de 5 dagen week toe 
te kennen ! Van zweep gesproken ! En geeft elke 
geschiedschrijver van de Vlaamse Beweging hetzij 
socialist hetzij C.V.P. er niet toe dat de Vlaams Na
tionalisten voor de oorlog de andere partijen (zowel 
links als rechts !) gedwongen hebben belangrijke toe
gevingen aan Vlaanderen te doen. 

Volgens de " Klamperman » heeft de C.V.P. vori'-
ge verkiezingen 8 zetels verloren door ons. Vermits 
wij een derde van hun verlies kregen zou dat dus 
maken dat de C.V.P. 24 zetels zon verloren hebben. 
Tellen kan hij dus ook niet. 

Als we nu drie zetels bijwinnen zal de C.V.P. er 
tien verliezen jammert de man. 

Lus 30 zetels voor de Volkstinic, geen enkele 
C.V.P.-er meer in het Parlement. 

Het zM er lief uitzien. Merkwaardig dat beroep op 
onze christelijke solidariteit. Bij de bevrijding kende 
de C.V.P. die niet toen ze de laatste Vlaams Na
tionalistische volksvertegenwoordiger uitschakelde en 
nog maar onmiddellijk de bak in. 

De schrijvef geeft anderzijds echter toe dat de 
C.V.P. op Vlaams gebied beneden peil bleef. En hier 
zijn we akkoord. Wij zullen daarom die uitstekend 
geslaagde voororlogse taktiek hernemen. 

L I M B U R G 

i LEUVEN 
S T U D E N T E N A F D E L I N G 

GROTE 
VOORLICHTINGSVERGADERING 
Donderdag 21 november — 20 uur 

Sprekers . Dr. Van Boxelaer. 
Mr. Van der Eist. 
Drs. Jorissen. 

BIERKELDER « DE LINDEBOOM » 
Oude Markt 21 

LEUVEN 
Onze studentenjongeren leveren flink werk. Niet 

alleen we'den op een paar vjcken tijd 75 loden in
geschreven maar op een vergadering van de « fon-
gerenkring » waarop Pater V. Walgrave het woord 
voerde werd de waarde van de Volksunie dik on
derstreept. Onze propagandisten vonden er tal van 
niemvc 'simpatisanten. 

HASSELT 
KADERVERGADERING 

Op de jongste kadei vergadering te Hasselt ga] de 
Umburgse voorzitter een overzicht over de Volks
uniewerking over het Vlaamse land in het algemeen 
en over Limburg in het hizonder. Hij sprak zijn 
voldoening uit over bet prachtig werk van de Lim
burgse propagandisten. Dan werd de werking voor 
de eerstvolgende we!:cn besproken. De leiding en de 
propagandisten van Limburg zijn vastbesloten het 
goede voorbeeld te blijven geven aan de andere gou
wen. Onze Limburgse politieke tegenstanders zullen 
opkijken volgende verkiezingen. Zij geven ons tien
duizend stemmen winst maar we zullen werken om 
het nog beter te doen. 

VOLKSUNIEJONGEREN 
Op de kaderver gading van de Volksuniejongeren 

gaf de voorzitter Limburg, jan Kauffmann een uit
stekend overdachte verantwoording van de Volks-
uniejongerengodachte. Op de slogan « de jongeren 
moeten niet aan politiek doen » antwoordde hij dat 
die vooropgezet werd met het doel de jongeren des 
te beter te hunnen uitbuiten. Op 21 jaar moeten de 
jongeren i olgcns hun geweten kiezen en ze zouden 
dat moeten doen zonder de onderlinge gedachten en 
programma's van de verschillende partijen te kun
nen vergelijken. Dergelijke houding is de reinste 
dwaasheid. Spreker noemde het niet altijd fuist dat 
de wijsheid komt met de jaren omdat een groot deel 
van de ouderen hun ideeën verkopen voor persoon
lijk voordeet daar waar de jongeren vurig vechten 
voor hun ideaal. Niet alleen mogen de jongeren, 
aan politiek doen maar ze moeten er aan doen omdat 
een juist 'politiek aenken e'n handelen, plicht van 
elke burger, slechts kan verkregen worden door ja
renlange studie en jarenlange werking. Slechts wie 
van jongtaf aan opgegroeid is in de politiek kjtn later 
met vrucht politieke funkties waarnemen. 

De Volksunie is de aangewezen partij voor de 
jongeren omdat slechts zij de vaste wil heeft een 
einde te stellen aan het thans reeds 127 jaar oude 
statuut van « de Vlaamse sukkelaar » dat de drie 
kleurpartijen in het leven geroepen hebben en dat 
ze ir het leven willen houden. De eerbied voor ons 
zelf, voor onze volksmensen, voor ons volk, ver
plicht ons te strijden in de éne partij, welke die 
strijd voert : de Volksunie. 

Na hem kwam Wim forissen aan hel woord om 
treffend het verschil aan te tonen tussen de gelaten 
en argeloze flamingant die zich tot in de eeuwigheid 
laat bedotten door de kleurpartijen, en de strijdbare 
Vlaams Nationalist, die een einde zal stellen aan het 
bedrog in dit land waarin de franssprekenden leven 
op het zweet van onze Vlaamse bedienden, hoeren, 
middenstanders en arbeiders. Hij ook drukte op de 
noodzaak van debatavonden waarop de jongeren le
ren het woord voeren en de tegenargumenten 
weerleggen. 

Er waren afgevaardigden uit alle kantons behalve 
Beringen, Bree-Peer en Borgloon. Wanneer worden 
ook daar de handen uit de mouwen gestoken ? 

MAASEIK 
Een echo over de arrondissementele vergadering 

van de C.V.P. aldaar bereikte ons nog. Enkele van 
onze jongeren waren aanwezig. Na de vergadering 
ontstond een heftige diskussie waarbij onze jonge
ren onverwachte steun kregen van een paar C.V.P.-
ers, die hen nadien meor inlichtingen vroegen over 
de Volksunie en haar werking. 

De Volksuniejongeren Maaseik vergaderen gere
geld verscheidene maten per maand om de plaatse
lijke werking te bespreken. Maaseik groeit geleide
lijk aan uit tot een stevig Volksuniegewest. 

Te Maaseik, Neeroeteren, Elen en Rotem werd 
opnieuw flink geplakt. 

KANTON NEERPELT 
Onze plakkers waren opnieuw aan het werk te 

Neerpelt en Overpelt. De voortdurende werking van 
de Volksunie laat onze tegenstanders geen tijd om op 
adem te komen ! 

KANTON ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER 

In dit kanton legde Wim forissen verscheidene 
nieuwe kontakten tot uitbouw van de Volksunie. 

Flinke vooruitgang wordt geboekt te Vroenhoven 
en Vtijtingen alsook in het naburige Herderen. 

LANAKEN 

Sinds enkele maanden wordt het kanton Meche-
len-aan-de-Maas duchtig bewerkt. Waar er vorig jaar 
nog weinig propagandisten waren daar is hun aantal 
gedurende de jongste maanden flink aangegroeid en 
het was een flinke groep uit Lanakcn en omliggetide 
dorpen die samenkwam te Lanaken om een uiteen
zetting van Wim forissen te aanhoren. Op het einde 
van de vergadering meldden zich nieuwe propagan
disten aan. Lanakcn en omliggende dorpen zullen 
ons bij volgende verkiezingen een aangenamene ver
rassing bezorgen. 

GEWEST TONGEREN 

HET BIETENSINDIKAAT 

ZET DE BOEREN AF 

Om de belangen van de sukerbielverbou-
wers te dienen werden lang geleden « ble-
tensindikaten » In het leven geroepen ge
woonlijk door de Boerenbond. Het aan
vankelijk doel was kontrole uit te oefenen 
bij vaststellen van juist gewicht en tarra. 
De klachten over de bedrijvigheid van de
ze kontroleurs zijn zeer talrijk. De grote 
meerderheid van de boeren voelt zich c -
door gefopt. 

Voor « toezicht en bestuursonkosten » 
zijn de suikerfabrieken verplicht 4,03 Fr. 
op 1.000 Fr. at' te trekken van de rekening 
van de boer en die te storten aan het « Bie-
tensindikaat », |Aie de kontroleurs aan
stelt. 

Vorige jaren nu waren er kontroleurs op 
kleine leverplaatsen zoals Millen, Nerem, 
Piringen, Riemst, enz. Thans zijn die af
geschaft. Hoewel er Rechter minder toe
zicht is toch blijft het p.c. van de afhou
ding even hoog. 

Voor de vergaderingen van het « Bie-
tensindikaat » worden de boeren die niet 
aangesloten zijn bij de B.B. niet verwit
tigd hoewel ze verplicht zijn te betalen ! 
Zij kunnen en mogen dus niet weten hoe 
hun eigen geld besteed wordt. Tipisch 
machtsmisbruik ! De boeren zouden willen 
weten waar hun geld naar toe gaat nu de 
onkosten van het toezicht verminderd 
zijn. 

Is het waar dat er tientallen miljoenen 
in kas zijn maar dat het Bietensindikaat, 
afhankelijk van de Boerenbond toch de 
bijdrage voorlopig niet wil laten vallen tot 
de reserve op is ? De boeren kunnen het 
nochtans goed gebruiken. Deze regering 
stroopt hen al genoeg, net zoals de vorige 
trouwens. 

Wij wachten op het antwoord van die 
heren. 

MEDEDELING VAN HET 
REDAKTIESEKRETARLAAT 

1) In de loop van volgende nummers zal 
een aanvang gemaakt worden met een 
paar nieuwe vervolgartikels, die eveneens 
nadien in brosjurevorm zullen uitgegeven 
worden. « Zo dacht het Vlaams Nationa
lisme » handelt over de konstanten in de 
Vlaamse strijd. « De strijd van het Volks-
nationalisme » zal handelen over de vrij
heidsstrijd van tal van volkeren in andere 
landen. 

2) De inzenders van het bewegingsle-
ven moeten niet wachten tot de laatste 
dagen bij de inzendingen. 

Voor de laatste berichten alleen geldt 
die regeling. De verslagen dienen ander
zijds zo beknopt mogelijk gehouden. 

3) Daar op tal van plaatsen de bladen 
pas 's maandags uitgedeeld worden mede 
omdat onze lezers niet graag aandringen 
bij de postbode om dit 's zaterdags te 
doen, (wat verplicht is), hebben we be
sloten voortaan s' vrijdags te verschijnen. 
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