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Het mijnvroogstuk 
(iraast (iO % van het geheel. 

De nevenbedrijven zijn hoofdzakelijk 
opgericht bij de staatsmijneii. De Neder
landse staatsmijnen zijn flink renderend 
in teffensteUing met de genationaliseerde 
mijnen in Engeland en Frankrijk. ïlet is 
'liiidelijk dat we ook voorstander zijn van 
btaatsmijnen maar op voorwaarde dat 
vcHtreerst het federalisme er door komt 
want staatsmijnen waarin andermaal Wa
len, Bru.sselaars en Franskiljons de zaken 
komen verknoeien zeggen ons minder dan 
niets. Er dienen vooreerst in dit land door 
een krachtige groei van het Vlaams natio
nalisme gezonde verhoudingen geschapen. 
GEE.V VOORDELEN VOOR LIMBURG, 
WEL NiliDELEN 

In het licht van de moderne ekonomische 
teorieën is het onzinnig over voordelen 
voor Limburg te spreken daar de toepas-
slrtg van die teorieën juist tot doel heeft 
een verwaarlozing goed te maken. 

Toch is het goed dat we de aftandse Rey 
even het ekonomisch schandaal voor ogen 

reiding, steeds stijgend is. liet Albertka- \ l'^^^S*'» ^an de Waalse marginale mijnen. 
naat «rhiinf allnon oa.,r^t,-„.^., , .w j « i.„i Sinds meer dan tien jaar en onder gelijk 

De weigering van het huidig links minis
terie om Limburg enige vergoeding te 
schenken in ruil voor het in ontginning 
geven van de kolenvoorraden B, groot 4.800 
Ha en C, groot eveneens 4.800 Ha werpt op
nieuw een schril licht op de aftandse ach
terlijke ekonomische politiek, die in ons 
land gevoerd wordt. Ons land kan door zijn 
unitaire struktuur met een overwegend 
Waals-Brussels overwicht nu eenmaal geen 
gezonde ekonomische politiek voeren. We 
herinneren er hierbij aan dat ook de C.V.P. 
onder haar homogeen bewind de moderne 
ekonomische teorieën geen recht liet we
dervaren. Ook zij deed niets voor een re
gionale ekonomie. 

HET VOORBEELD 
VAN ALLE MODERNE LANDEN 

Het is niet alleen in België dat we zitten 
met sterk geïndustrialiseerde gebieden ge
lijk Wallonië et met ondergeïndustriali-
seerde gebieden zoals Vlaanderen. Ook de 
Verenigde Staten kennen dit vraagstuk. 
Vroeger was daar 3/4 van de industrie ge
lokaliseerd in het oosten (New-York). 
Thans verplaatst de industrie zich over 
geheel het land en in het bizonder naar 
het ekonomisch onderontwikkelde zuiden 
on dit door krachtige overheid.sniaatrege-
len, onder meer van de federale staten. 
Ook in Frankrijk en Italië ligt de indus
trie hoofdzakelijk in het noorden maar ook 
daar wordt er wat gedaan om de industrie 
te spreiden. 

De ekonomisch onderontwikkelde gebie
den lijden immers onder de ekonomi.sche 
wet van de strukturele verzwakking. Het 
geld van die streek gaat naar investeringen 
in andere streken, de dinamische en intel-
lektuële jongeren wijken uit (sociale ero
sie). Er moet dus van hogerhand ingegre
pen worden om die ontwikkelingsgang niet 
alleen te remmen maar er een tegenover
gestelde richting aan te geven. Daarom 
moet de overheid maatregelen treffen (zo
als vrijstelling van belastingen gedurende 
een aantal jaren, goedkope industriegron-
den, staatsinvesteringen, aanleggen van 
goede verbindingswegen). In alle moderne 
toonaangevende landen gebeurt dit. In 
Rusland wordt Siberië geïndustrialiseerd, 
in de Verenigde Staten het westen en 
vooral het zuiden, in Frankrijk het zuiden 
en het westen, in Nederland het zuiden en 
het oosten, in Italië het zuiden, enz. 

Een bizondere wetgeving om de indus
trialisatie van de minder ontwikkelde stre
ken te bevorderen bestaat in Groot-Brit-
tanië met de Distribution of industrial 
Act (1945), in Italië met de « Cassa per il 
Mezzogiorno» (1950) en met het jongste 
Plan Vanoni, in Nederland met de Wet op 
de ontwikkelingsgebieden (1951), in Noor
wegen met het Ontwikkelingsplan (1952), 
in Ierland met de Undeveloped Areas Act 
(1952), in Frankrijk met de Fonds d'Araé-
nagement du territoire (1950) en de Dekre
ten ter bevordering van de industriële de
centralisatie (1954). 

VLAANDEREN, 
EKONOMISCH VERWAARLOOSD GEBIED 

Gans Vlaanderen lijdt aan onderindus
trialisatie. Voor sommige streken is de 
toestand werkelijk schrijnend. Zo de Ant
werpse Kempen met ongeveer 55.000 arbei
ders. Daarvan vinden er slechts 26.000 
werk in de plaatselijke nijverheid (d.i. min
der dan de helft), 1.000 zijn landbouwarbei-
ders, 10.000 zijn werkloos en 16.000 zijn 
mobiele arbeiders, die uren tijd verliezen 
met de pendelen naar en terug van hun 
werk. Daarnaast wijken elk jaar 1.000 
Antwerpse Kempenaars uit. 

Zo ook West-Vlaanderen. Er zijn voort
durend een 25.000 werklozen, een 10.000 
seizoenarbeiders voortdurend bedreigd door 
de Franse regering, een 35.000 grensarbei

ders (de bouclie-trous), eerst afgedankt, 
laatst opnieuw in dienst genomen en een 
13.000 mobielen, die dagelijks of wekelijks 
naar huis komen. Het zijn een 83.000 ar
beiders op een bevolking van 1 miljoen in
woners die geen werk vinden in eigen 
streek. 

Er is ook Limburg waar de werkloosheid 
niet zo groot is als de mobihteit (naar 
Nederland en vooral naar het Luikse) maar 
waar de bevolkingsaangroei in het noorden 
(het dubbel van het gemiddelde van Bel
gië) van jaar tot jaar zwaarder zal door
wegen. Het vraagstuk is bizonder .scherp 
gesteld omdat het iets eenmaligs is op de 
ganse wereld, een streek waar reeds 50 j ^ a r 
koolmijnen bestaan, waar er werkkrach
ten in overvloed aanwezig zijn naast goed
kope industriegronden en een uitstekende 
verbindingsweg (het Albertkanaal) en waar 
geen nevenbedrijven bestaan ! Vooral nu 
de ekspantie van de metaalnijverheid een 
verhoogde vraag naar cokes meebrengt en 
dat daarnaast de vraag naar stikstof, 
voornaamste bijprodukt van de cokesbe-

naal schijnt alleen gegraven om de kolen 
goedkoop naar het Luikse te voeren en de 
treinen en bussen schijnen alleen te be
staan om ds Limb«ircs« arb«»dxV:^ci»t«(i»5^1'^, _ 
ginder te transporteren. J*^' 

zelf." HET VOORBEELD VAN OVER DE GRENS 
Laten we de Limburgse mogelijkheden 

onderzoeken. Terzelfdertijd als in ons Lim-

weHte regering van kleurpartijen ook krij
gen die veroordeelde mijnen gemiddeld 

-''• '' ï̂ n half miljard toelagen per 
drelyfngr van' slltftiiif vèrtieft 

.\igr Ilimmer, bisschop van Doornik 
de stem naast de volksvertegenwoordigers 
van alle kleurpartijen. Wanneer verheffen 
de Vlaamse volksvertegenwoordigers al 

«De Vriendenkring der oud politieke gevangenen dringt bij Mr. Leburton aan op ver-
grotmg van het museum Auschwitz » 
De voorzitter: Zo Mr. de minister hier kunt U zelf ons plaatsgebrek vaststellen. 

burg werden ook in Nederlands-Limburg 
de kolenvoorraden aangeboord. Bij ons is 
de kolenvoorraad heel wat groter dan in 
Nederlands Limburg. En toch zien we dat 
ginder een merkwaardig productiekom-
pleks gegroeid is. In de nevenbedrijven 
van Nederlands-Limburg worden 8.000 
werklieden tewerkgesteld. Er zijn daar 
vooreerst een reeks elektrische centrales, 
die in 1953, een produktie kenden van 
1.458 K.W.H. Daarnaast zijn er cokesfa-
brieken met een kapaciteit van 10.000 ton 
per dag. De cokesfabrieken produceren 
eveneens gas, ongeveer 300 miljoen m 
Tenslotte zijn er de belangrijke stikstof-
bindingsbedrijven waarvan de produktie in 
1953 135.000 ton bedroeg. 

De Nederlandse steenkolenmijnen zetten 
ongeveer 48.000 personen aan het werk 
waarvan ongeveer 31.000 ondergrondse. Er 
zijn 12 mijnen met een gezamenlijke voort-
brengst van 12,5 miljoen ton per jaar. Van 
de 12 mijnen horen er 4 aan de staat, maar 
de produktie van de 4 staatsmijnen be-

eens de stem ? Nooit als hun partij in de 
regering zit, wel al eens als ze in de oppo
sitie zit en als er een dreigende Volksunie 
is. En wanneer spreekt een Vlaams bis
schop ? Nooit. Omdat de Waalse katolie-
ken hun bisschoppen beleefd maar vastbe
raden hun mening over sociaal-ekonomi-
sche vraagstukken durven zeggen terwijl 
de Vlaamse alleen maar in kinderlijke of 
kinderachtige onderdanigheid durven zwij
gen. 

Er is echter meer. Sinds de bevrijding 
heeft Wallonië meer dan 30 miljard aan 
toelagen opgeslokt waaronder het leeuwen-
aande(el van de Marshallkredieten;. Dan 
durven die kerels nog spreken over voor
delen aan Limburg. Nu tegenover de 
Vlaamse kleurpartijenknuUen mag men 
zich alles veroorloven. 

De studies van de Limburgse ekonomi
sche diensten hebben bevonden dat in 
Limburg zowel cokesfabrieken als gaspro-
duktie als stikstofbindingsbedrijven zeer 
renderend kunnen werken. (Lees door bh. 5) 

DE ZETELAANPASSINC 

LINKSE OYNIEKERS EN 
C.V.P. KOMEDIANTEN 

In de Kamer us er wat herrie geweesl 
rond het -wetsvoorsel Van den Daelc : de 
inoverTx'cgingnemin^r werd geweigerd. 
De i'laainse sucialisten hebben slaafs dt 
tuk gebukt onder de partijtucht en tegen 
de inoveriv e gin ^neming gestemd. Zij 
hebben daardoor onbetwistbaar verraad 
gepleegd tegenover het Vlaamse Volk en 
eens te meer door hun houding bewezen 
dat in de unitaire Belgische staatspartijen 
de Vlaamse Volksbelangen steeds weer 
opgeofferd worden aan sgn.»hogere bc 
langen»: Deze hogere belangen zijn niel^ 
anders dan partijbelangen • deze netelige 
kwestie kon de meerderheidspartijen in 
nerlijk verdelen en de regering doen val
len. Dat mocht niet. 

Zoals dat ook niet niochl toen de C. 
l .P. niet in de oppositie stond, maar 
aan het bewind was. Toen hebben di 
l lamingen in de C. V.P. gezwegen ais 
vermoord over de zetelaanpassing. Het 
IS zeer leerrijk even de historiek te ma 
ken van de strijd voor het elementair 
rechi der Vlamingen op een grondwette-
^i'^-A-Si^^^^iimftë^^é^m^n het parlement. 

Het 'd'as in 1949, onder de B.S.I' 
C .V.]\ regre.ing .b>a-fc - Eyskens, dal 
de eerste naoorlogs ^ zetelaanpassing 
doorgevoerd werd : het aantal zetels 
werd van 202 op 212 gebracht. Er werd 
toen een grove onrechtvaardigheid begaan 
tegenover het Vlaamse Volk : de Walen 
behielden al hun zetels, zg. op grond van 
het princiep der verwo.ven rechten. Te
recht deed de Raad van State in zijn ad
vies opmerken : « Niettemin mpet er na
drukkelijk op gewezen worden dat de 
toepassing van de modaliteiten voor de 
eerste maal tot gevolg heeft dat een pro
vincie, in haar geheel genomen, een ze
tel van volksvertegenwoordiger behoudt, 
die geen enkele fractie van de bevolking 
v e r t e g e n w o o r d i g t . Daar
bij kwam dat de zetels die Wallonië be
hield ter vertegeyiwoordiging van K dode 
zielen » aan Vlaamse arrondissementen 
ontstolen werden ! (( De Standaard » 
protesteerde te vergeefs, deed te ver
geefs beroep op de Kath. VI. Lands
bond! Wie verdedigde het regeringsont
werp? O.m. baron De Vleeschauwer, als 
verslaggever, en staatsminister August 
De Schrifver, die in de Kamer verklaar
de •• (( De harmonie tussen Vlaanderen 
en Wallonië maakt een vergelijk nood-
zadeli]k. Beide partijen moeten water in 
hun wijn doen ; de Vlamingen moeten 
verdragen dat, zelfs wanneer het niet he
lemaal overeenstemt met de grondwet, 
een Waalse zetel bewaard blijft, die fei
telijk had moeten verdwijnen; de Walen 
moeten er in berusten dat de Vlaamse 
bevolkingsaanwas een meerderheid in de 
parlemenaire vertegenwoordiging mee
brengt. » (Zitting van 26-4-1949). Zo 

(lees door blz. 3) 

\ BINNEN ENKELE DAGEN ZAL DE POST
BODE DE KWIJTING VOOR DE ABONNE
MENTENHERNIEUWING AANBIEDEN. 
STEUN ONS EN BETAAL OP EERSTE i 
VERZOEK. 

DANK U 
I 
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Lid van bedevaartkomitee 
helpt Wemmei verfransen! 

Te Wemmei wordt door de bewuste 
Vlamingen een hardnekkige strijd ge
voerd tegen de steeds voortschrijdende 
verfransing waardoor deze Vlaamse ge
meente aangevreten wordt. Zij hebben 
een Vlaams Komitee voor Wemmei op
gericht dat het niet onder de mai'kt heeft. 
In overtreding met de taalwet worden er 
o.m. te Wemimel Franse klassen opge
richt. Weet gij wie een der promotors is 
\'cm deze Franse klassen Hd van het 
schoolkomitee? De heer J. Delbroek. 
Deze naam zegt U niets? Welnu deze 
handlanger van de verfransers is lid van 
het IJzerbedevaartkomitee. Ongelooflijk 
en toch waar! Het is een A.C.W.-er 
die bij de laatste aanvulling of uitbrei
ding van het IJzerbedevaarkomitee op
genomen werd op aanbeveling waar
schijnlijk van de C.V.P.-kreaturen in het 
komitee. Wat gaat het IJzerbedevaart
komitee nu doen? Een mooi schandaal I 
Behoorde het misschien ook tot de 
(( grote verdiensten » van de C.V.P.ers 
deze man te hebben binnengebracht in 
het konyitee? 

Nu ziet men wat men beleeft met der
gelijke figuren in het IJzerbedevaartko
mitee. Zou zo iets denkbaar geweest zijn 
vóór de oorlog? En hebben wij gelijk of 
niet met te protesteren tegen de aanwe
zigheid van dergelijke personen in het 
komitee? Zal me nnu eindelijk geleerd 
zijn? Waarop wacht men om die Del-
brocck buiten te gooien? T)e heren Fran
sen en Clottens mogen gerust geloven 
dat ons geduld uitgeput is! 

Ze kunnen er niet meer mee nii de voe
ten ! Ons basisarguvu'iH oj er ja dar, nem 
voor 194U meer voor Vlaanderen •redaan 
loerd met een verscheidenheid van recht
se [Jartijen dan na J94-i met de eenheid 
in de C.V.P. hcejt hen de mond doen 
dichtklappen. Geen kik komt er nog uit! 

Thans gaan ze het eens langs de chris
telijke kant aanpakken. Ook daar moctc: 
ze tot pijnlijke besluiten komen ! Het is 
iinmei'S zo dat het Volksunie-prooramma 
meer in overcenstemmino is met de pau
selijke uitspraken (amnestie, federalisme, 
'iociale politiek) als dat van de C.V.P. 
En het is ook zo dal de ]'olk.-.unis mei 
veel minder aangroei van stemmen als ds 
C.WP. vijj zetels voor de Kamer kan 
bij%cinnen. Met een tlS.OOO stemmen 
kunnen lee zes zetels halen. (In V>5'i 
hadden isc lU.nOO stemmen.) De C F . 
P. moet daarvoor een 100.000 stemn cv 
bijroinnen. Christelijke flaminganten kie
zen dus best voor de Volksunie. 

Overigens zal de Volksunie haai bcoin-
selen na de volgende verkiezingen niet 
verkopen gelijk de C.V.P. dat altijd doei 
als zp in de regering mag z'ttcn. Dus 
geen verloren .stemmen. Een stem vooi 
de C'.T'.P. zowel als voor de linksen is 
immers een verloren stem. Een verloren 
stem voor Vlaanderen. 

Van Acker en het nepotisme 
De ivijze -waarop Van Acker zijn zonen 

bevoordeelt stuit alle eerlijke mensen te
gen de borst. Dat is geen dcmokratie 
meer, maar inachtsmüsbruik. 

Hans Van Acker, die leeds meer in 
het nieinüs kwam, werd thans bevorderd 
van arrondissemenis-konimissaris tol rc-
gcrings-kommissaris bij de Rijksuniver
siteit te Gent. 

Een hoge post ! Deze benoeming be
wijst tevens nog eens hoe de ]laamse 
Hogeschool geminacht en verwaarloosd 
wordt. 

Naar het schijnt zijn de professoren 
verbolgen over deze beschamende benoe
ming. Maar het is niet voldoende verbol
gen te zijn. Dat gaat wel over. Indien zij 
zich bewust waren van hun verantwoor
delijkheid en hun plicht en een beetje 
moed hadden zij zouden deze verbolgen-
hcid in daden omzetten. Waarom geen 
kollektief ontslag ? 

Van Acker zou 7vel inbinden ' 

Collard, de cumulard! 
Het is uitgelekt dat Collard, minister 

zijnde, zich verder zijn wedde heeft laten 
ïdtbetalen als professor aan een hogere 
technische school. Schoon schandaal en 
gedroomde gelegenheid voor de CV .P.-
ers om de man v.d. schoolstrijd eens duch
tig te lijf te gaan en uit te kleden als een 
profiteur en een man die het niet nauw 
neemt... Helaas, verkeken kans, want 
niemand van de C.V.P.-ers durft het aan 
tot de aanval over te gaan. Wat houdt 
hen tegen ? De solidariteit van (( la répu-
blique des camarades » of het bewustzijn 
dat de pot de ketel beter niet verwijt dat 
hij zwart ziet ? Voelen de C.V.P.-bonzen 
zich wellicht al te kivetsbaar o'/n dit strijd
perk te betreden ? Waarom sparen zij 
Collard ? 

Een klaar antwoord op deze vraatJ zou 
vele oudstrijders uit de schooloorlog ge
noegen doen. 

Hun haring braadt niet meer 
Lange tijd heeft « De Standaard -> be

roep gedaan op het Vlaams argument om 
haar lezers voor de C.V.P. te doen kie
zen. Die haring braadt thans niet me er 

Laster- en leugenkampanje beginnen 
Met lede ogen ziet de C.V.P. de 

groeiende bijval van de Volkstmie. De 
stroming voor de Volksunie in llaandt-
ren n'ordt zo ongemeen krachtig dat er 
een waie paniekstemming heerst in hun 
partij. Koortsachtig wordt er gezocht 
naar valse argumenten om onze vooruit
gang in ie dijken. Dat wij scheurmakers 
zijn en bondgenoten van de linksen we
ien al onze 'lezers nu al. Dat we geld , 
krijgen van de linksen of van Rusland 
zal no o wel komen. Ondertussen heeft 
de C.T'.P. ons terzake in Limburg al een 
vooibeeld gegeven hoe men voor enkele 
honderdduizenden een senatorszetel aan 
de socialist Knops verkoopt. 

Wij zouden niet mogen opkomen voor 
de Senaat ! (]\wr de Kamer » mogen » 
loe /d .') We hebben daar immers geen 
ka (Jen ! In werkelijkheid vrezen ze dat 
ifSsdaar op de wip zouden zitten en hen 
^ken kunnen verplichten een Jlaaiw 
fyragram te verwezenlijken en het school-
vraagstiik op te lossen. In Oost-Vlaan-
deren ligt de senatorszetel nog eeidei in 
liet bereik dan de kamerzetels. 

hid:idaad is het kworum in 19J,8 vjor 
een senaiorszetel op een derde van de 
rtcmmen voor een zetel gebracht in plac.'"-
van vroeger twee der-den, wat ongeveer 
op hetzelfde neerkomt als hei kworum 
voor de kamerzetel. Dat wordt door ou
deren vaak vergeten. Xu woidcn ande:-
zijds de arrondissementen Aalst en Ou-
denaarde-Ronse samengevoegd evenals 
de arrondissementen St-Niklaas en Den-
dermonde voor de Senaat zodat het kwo
rum nog veel gemakkelijker te halen is 
voor de seimat als voor de kamer. 

In West-Vlaanderenis het kworum ha
len voor de Senaat evenmin lastiger als 
voor de Kamer. Het veron-derstelt een 
9.000 stemmen winst in Roeselare b.v. 
In Antwerpen ligt de zetel voor 
het grijpen : 7.000 stemmen bijwimicn 
voor S arrondissementen samen. In Lim
burg is de toestand zo dat het links kartel 
noch een zetel kan verliezen noch een bij
roinnen. Ze hebben 20.000 stemmen ie 
veel voor hun zetel en 20.000 ie koA 
voor de tweede. Daar dringt de C.V.P. 
dan ook niet aan evenmin als in Brabani 
waar ze weet dat nooit een enkele natio
nalist voor de massamoordenaar .Siiuye 
(102 fusiljeringen !) zal kiezen. 

Wat anderzijds de laster betreft waar
schuwen we de C.V.P. Wij^ moeten niet 
lasteren. Wij hebben dossiers van hun 
C.]'.P. prominenten ' En dat :s ivaoi-
heid ! 

Mooier als sprookjes 
Heel wat propagandisten en enkele le

zers zijn geschokt dat « 'i Pallieicrkc » 
een ingezonden brief gepublicceid heeft 
waaiin de l'olksimie voor gemene bcdric-
geis uitgemaakt wordt. Waarom reage
ren de lezers zelf niei '' 

Overigens neemt <( 't Pallieierke » 
vaak genoeg de verdediging op van het 
Vlaams nationalisme dan dat wij ons op 
een brief blind staren. Die brief nu bevat-
ie klaarblijkelijk onzin. Volgens de stel
le) zou de C.WP. niet kunnen winnen 
als ook de ]^olksunie wint. Wat onzin 
is ! Zo de C'.l ' .P. zou werken zoals wij 
zou ook zij bijwinnen. Overigens moeten 
wij ons niet bekommeren om aanwinst 
van de C.V.P. vermits de C.V.P. uit
sluitend bekommerd is om onze uitroei. 

Dat de Volksunie mei een aanwinst 
van (10.0011 stemmen in Oost-\'laande>cn 
no(^ oecn zetel kan halen is een }njoi 
sprookje voor C.V.P.-ers. Had de man 
04.000 geschreven dan konden wc schrij
ven, niet alleen één zetel halen we maar 
wel zes (vier voor de Kamer en twee 
voor de Senaat). De l'olksimie had im
mers vorige maal ongeveer 26.500 stem
men terwijl de laatste zetel voor de Ka
mer met ongeveer '^2.500 stemmen ge
haald 7verd. Met 60.0(10 plus 26.500 
stemmen moei het kworum op minstens 
een plaats gehaald worden vermits het 
kworum op gemiddeld 16.500 stemmen 
ligt of samen ongeveer 83.000. In elk ge
val 7eoidt dus minstens op een plaats het 
kworum gehaald en halen we zo met het 
uiterste gemak 3 kamei^ en 1 senators
zetel. En vermits we toch 60.000 stem
men bijkiijgen waarom dan geen 4-000 
meer, zo voeden we er nog een kamer-
en een senatorszetel bij. 

Zou ook de C.V.P. zich dan niet moe
ten verheugen over zoveel nieuwe chris
telijk Vlaamse gezichten in het Parle
ment ? Waarom altijd die nijd ? 

ken zijn er nog Franse pieken voor de 
franskiljonse C.V.P. bourgeois ! Zeer 
juisi jos. We vinden het prachtig dat ook 
]ij het zegt ! 

Maar waarom niet verder gegaan en 
bewezen dat de B.S.P. niei ten achter 
bl ijt ? Van Acker, Vermeylen en An-
sccle spreken bij voorkeur Frans! De 
\'laamse B.S.P.-ers willen geen indus
trialisatie van Vlaanderen omdat Walen 
en Brusselaars dit niet wensen ! Te Brus
sel zijn alle B.S.P. organisaties eentalig 
l-'nins, enz. Maar waarom de litanie nog 
eens opsommen ? We weten dat de so
cialisten niet van litanies houden, ook niei 
van Vlaamse. 

jos heefi ons ec'.iiei ontgoocheld ! Hij 
noemt ons « l'laamse klerikale extremis
ten ». Het woord iascistisch staat er niei 
eens bij ! Waarom niei afgesproken mei 
de C.V.P. kleur politie kers die naar de
zelfde Waalse en Brusselse bazen luiste
ren en ons bciiield als <i sclieurmakende 
kleriko-jascislcn » ? 

Dat klinkt meer vertrouwd ! Nu wij 
ziju noch scheurmakers, noch klenkalen, 
roch lascisien. Wif zifn alleen maar de 
jniiiij, die de volgende verkiezingen hei 
meest stemmen en zetels zullen winnen. 
Tol spijt van de kleurpartijen die het be-
iciuien! 

Kommedianten 
De homogene C.V.P. -heeft destijds 

de Fransdolle Mo ens de Fernig als ge
volmachtigde voor de wereldtentoonstel
ling aangesteld. Thans breekt in ]laan-
deren de beroenng tegen die kerel los 
en... de Vlaamse CV.P.-senatoren gaan 
eens kijken hoe het zit. Moens de Fernig 
verklaart nu niet verantwoordelijk te zijn 
voor de verfransing ! Dat is het Brussels 
gemeentebestuur ! Het klassieke rook
gordijn ! Nu dan moeten de Vlaamse C 
V.P.-senatoren zich tot het Brussels ge
meentebestuur wenden. Dat is C.V.P.-
liberaal. Ze komen dus weer bij partijge-
noten-verfransers die op hun kap in de 
zetels zitten en hen niet zien staan! 

Het lijstje is onvolledig 
De Polderbizon bataviert er in zijn 

a ]'olksgazet » op los op de C.V.P. Hif 
vraagt Van den Daele waarom hif de ze
telaanpassing al niet doorgevoerd heeft 
onder het bewind van de Iiomogenen. 
Wat juist is ! Reeds toen moest Vlaan
deren zes zetels meer hebben. Dat de C 
V.P. thans kabaal maakt om de l'olks-
unieopmars proberen ie stoppen is ook 
jiiist. Dit is echter vruchteloos vriend Jos. 
Noch zij, noch jij kunt ons tegenhou
den ! 

Waai we je echter niet meer kunnen 
volgen of beter waar je te vroeg stopt 
met je opsomming is waar je de C.V.P. 
onderworpenheid aan het franskïlfonisme 
opsomt. Delwaide C.l^.P.-flamingant is 
medeuitgever van <i La Metropole » .' Er 
zifn nog tal van franstalige kolleges en 
nonnenscholen ! In tal van llaamse ker-

Van den Daele groggy 
Bij de proicsivergadcring van de jon

geren te Gent vond een prettig incident 
plaats. Deze vergadering werd gehouden 
in de Poel, lol<orl van hei A.C.V. en 
van de C.l'.P. ^saailegcn wij geen be-
cwflflr hebben zo men ook de l'olksunie-
jongeren rustig hun piopaganda laat voe
ren. Iedereen behoudt bij samenwerking 
immers zijn eigen opvattingen en moet 
die rustig kunnen zeggen. Zo dacht ook 
Dr. Leo Wouters erover en in het C. V. 
P. lokaal bckienUoonde hij de noodzake
lijkheid van zelfbestuur om gezonde toe
standen in Vlaanderen te krijgen. Dit was 
klaarblijkelijk niet naar de zin van de 
oud-CJ'.P.-minister van den Daele, 
schrijver van een brosjure tegen zelfbe-
siiiui. De man stond op het ontploffen 
en het kwam tussen hem en Dr. Leb 
Wouters tot een hoogoplopende twisi 
waarbij Gerard dreigde van Leo Wou
ters ie .zullen vinden ! Een van onze jon
geren bracht Gerard echter tot bedaren 
toen hij hem kameraadschappelijk op de 
schouder klopte en hem zei dat hij met 
Gerard medevoelde omdat hij wel be
greep dat de ^uaarheid kon kwetsen. Ge
rard bedaarde ogenblikkelijk ! Wij willen 
Gerard helpen en hem vertellen dat Dr. 
Leo Wouters te Gent op de Krijgslaan 
woont. Daar kan hij hem dus vinden ! 

Ondertussen kregen we een vijftal 
brieven van K.S.A.-ers en Kajoiters met 
verzoek om inlichtingen over zelfbestmir. 
Wij hebben hen die inlichtingen gestuurd 
zodat ze zich een persoonlijk oordeel kun
nen vormen. Dat die mannen nu voor de 
Volksunie zullen voelen en niet meer voor 
de C.V.P. ? Wij willen de C.V.P. een 
tip geven. Dat ze ook de zelfbestuurge-
dachte van ons op hun program over
schrijven. 

De vergiezingsdatum 
De normale verkiezingsdatum is vol

gens de verkiezingswet de vierde zondag 
van mei, behalve wanneer die op Sinksen 
valt wat in '58 het geval is. De verkie
zingen moeten dus in '58 normaal plaats 
vinden de zondag nadien en wel op 1 juni. 

De laatste maanden slaapt de linkse re
gering echter op geen rozenbed en gedu
rende de laatste weken begint de werk
loosheid sterk toe te nemen. Zo die be-
weoing niet ophoudt, wat normaal niet te 
verwachten valt zou dit na de opening 
van de wereldtentoonstelling onrustwek
kende afmetingen kunnen aannemen, wat 
een harde slag zou betekenen voor de so
cialisten. Verrassingen wat de verkie-
zingsdutum betreft zifn dan ook alles be
halve uitgesloten 
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De Zetelaanpassing 

(Vervolg van blz. 1) 

:coyden de niecsi ccrhiedïoaaiditie l'latuji-
sc \'ülksbela7!iien verraden cv verkocht 
door een \laamsc C . r . P . - c r , die daii 
nog als een vlaamsgezinde voorgesteld 
icordt! 

De :,etelaanpassing iverd na een on
stuimig debat — ]lamingen tegen Wa
len — goedgekeurd, maar met de on
grondwettelijke en onrechtvaardige be
voordeling van de Walen. « De Stan
daard » feliciteerde de Vlaamse socicilis-
ten en in het bizonder de heer Jos Van 
Eyvde n De h. Van Eynde, hij neme 
deze felicitatie uit zo een verdachte hoek 
als de onze niet kwalijk, verdient om zijn 
werkelijk kranige « maidenspeech » een 
bijzonder pluimpje. » (£^9-4-1949). Dat 
vi<as de toestand : men beweerde dat de 
l'laamse C.WP.-ers verplicht geweest 
waren liet regeii7igso7itwerp goed te ken-
ren met het onrecht dat het inhield, om
dat er geen andere keuze was... 

Men zou dus denken dat, eens de vol
strekte meerderheid veroverd, een goed 
jaar later, de C.V.P. aan dit onrecht, 
aan deze ongrondwettelijke bevoordeling 
der Walen en benadeling der Vlamingen, 
een einde zou gesteld hebben. Minstens 
zou men verwachten dat een paar 
Vlaamse C.V.P.ers het initiatief zouden 

genomen hebben om een wetsvoorstel in 
Ie dienen. Niets van. Zoals de Vlaamse 
socialisten tJians de nek buigen voor de 
partijtucht hebben de Vlaamse C.V.P.
ers, toen de C.WP. aan liet bewind was, 
de nek gebogen, mei de verzwarende 
omstandigheid dat 75 van de 108 C.V.P.
ers in de Kamer Vlaamse gekozenen wa-
)en, terwijl er thans ongeveer S5 
\' l a a m s e tegenover 50 Waalse 
en franssprekende socialistische gekoze
nen staan. Ook had de'C.V.P. op hei 
cindc van haar regering op g)ond van 
de bevolkingscijfers van '52 een zetelaan
passing hebben kunnen uitvoeren. Vijf 
bijkomende zetels zouden 2ve dan reeds 
gehad hebben. 

Wat wij willen betogen is dat de 
Vlaamse C.V.P.ers komedie spelen : nu 
hun partij in de oppositie staat mogen zij 
wat spektakel maken om de vlaamsgezin
de kiezers te bedriegen. Wanneer hun 
partij regeringsverantwoordelijkheid 
draagt zwijgen zij in alle talen. Het is 
dan « niet dienstig » zou Moyersoen zeg
gen! 

Er is in dit opzicht niet veel verschil 
tussen de Belgische staatspartijen. In 
Vlaams opzicht zijn zij alle onbetrouw
baar. Daarom is elke stem voor een Bel
gische kleurpartij een verloren stem — 
een verloren stem voor Vlaanderen. 

Indien de ]'laamse CV.Pers het ern
stig menen met hun aktie voor de zetel
aanpassing dan zouden ze moeten begin
nen met in de schoot van de C.V.P. zelf 
voor de Vlamingen de plaats op te eisen 
waarop zij aanspraak mogen inaken 
(o.a. in het Nationaal Komiiee, op de 
lijsten in he t arrondissement Brussel, 
enz...); vervolgens moeten zij maar eens 
een grootscheepse voorlichtingskampa-
gne op touw zetten om het Vlaamse Volk 
wakker te schudden. Zij beschikken over 
een pers, ovei de radio, over de televisie, 
over financiële uüddelcn. Waaiop wach
ten zij? 

Wij althans zullen doen wal in onze 
macht ligt. Wij zullen niemand sparen : 
de linkse lafaards niet, maar de rechtse 
huichelaars ook niet. Wanneer zullen de 
Vlamingen eindelijk politiek mondig wor
den en leren dat men een partij beoor
deelt op grond van haav daden, van de 
door haar gevoerde politiek, en niet op 
grond van waardeloze kiesb el often, par
tijprogramma's en redevoeringen? 

Alleen een \laamse partij als de Volks
unie kan vri] en vrank, zonder kompro-
missen, zonder water in de wijn te doen, 
opkomen voor de ]laam<;e Volk<;belan-

Dt C.V.P. KENT VLAAMSE ZORGEN. 
Repressie en Epurat-ie 

REPRESSIE EN EPURATIE 

In de opsomming^ van wetsontwerpen en 
wetsvoorstellen die de C.V.P. op haar aktief 
schrijft ontbreekt er een. Met geen woord 
wordt gewag gemaakt van het wetsont
werp dat de C.V.P.-minister van Justitie 
L. Lagae op 11 november 1952 indiende om 
een wettelijke basis te geven aan de door 
zijn voorganger, Moyersoen, ingevoerde 
praktijk van de « gemotiveerde genadebe-
sluiten », waardoor de toepassing van de 
wet Lejeune op de voorwaardelijke invrij-
heidsstelling uitgeschakeld werd. Het was 
de socialistische senator H. Rolin die zich 
op 27 januari 1953 in de senaat in volgende 
bewoordingen uitsprak over deze C.V.P.-
politiek : « De heer Moyersoen, van oor
deel zijnde dat men niet mocht in over
weging nemen zekere dag lieden die zoveel 
misdaden bedreven hadden in vrijheid te 
stellen, besloot dat voor deze gevallen « ge
motiveerde besluiten» zouden getroffen 
worden. Voor regeringen die later zouden 
komen zou dit dus een aanwijzing moeten 
zijn om de wet Lejeune niet toe te passen. 
HET GEMOTIVEERD BESLUIT DAT DE 
TOEPASSING VAN DE WET LEJEUNE 
BELET, LIJKT MIJ NIET EEN WAPEN TE 
ZIJN, DAT ONS WAARDIG IS. Men kan 
inderdaad aarzelen tussen de begrippen 
« DOEN STERVEN ZONDER TE DOEN LIJ
DEN » en «DOEN LIJDExN ZONDER TE 
DOEN STERVEN». WIJ HEBBEN, IN 
BELGIË, NOOIT GEDETINEERDEN ER 
TOE VEROORDEELD TE WANHOPEN DAT 
ZIJ TOCH WEL EEN DAG ZOUDEN I \ 
VRIJHEID GESTELD WORDEN. Welis
waar hegrijp ik hoe men tot de gedachte 
van het gemotiveerd besluit gekomen is. Ik 
verlang nochtans dat, voor de toekomst, 
het ministerie in gelijkaardige gevallen tot 
voltrekking van de doodstraf zou overgaan, 
LIEVER DAN DE WREDE MAATREGEL 
VAN HET GEMOTIVEERD BESLUIT TOE 
TE PASSEN. » 

Het was een socialist die de C.V.P. haar 
wreedheid verweet ! Geen enkele C.V.P.-
er had toen de moed de krisielijke moraal 
te verdedigen tegen de C.V.P.-regering. In 
een intervieuw heeft Lagae uitdrukkelijk 
verklaard dat de kabinetsraad hem ge
machtigd had zijn wetsoatwerp in te die
nen, zodat de verantwoordelijkheid kollek-
tief is. 

Met geen woord ook wordt gewag ge
maakt van een andere maatregel waarvoor 
de C.V.P. de verantwoordelijkheid draagt : 
het uitleveren van de wegens incivisme 
veroordeelde personen aan de willekeur 
van hun ergste vijanden, de Weerstand. 
Ik bedoel hier de oprichting van een zgn. 
«Consultatief Comité». — zonder enige 
wettelijke basis — samengesteld uit ver
zetslieden. De minister ging de verplich
ting aan geen vrijstelhngen te bevelen 
zonder voorafgaandelijk het geval aan dit 
Comité te hebben voorgelegd. 

De waarheid is dat de C.V.P. een hui
chelachtige houding aangenomen heeft in 
zake repressie en epuratie : dat enerzijds 
hare verantwoordelijkheid verpletterend is, 
terwijl zij anderzijds gepoogd heeft de 
stemmen van de slachtoffers van repressie 
en epuratie, en van hun naastbestaanden, 
tot zich te trekken door de schijn aan te 
nemen alsof zij iets zou doen voor hen. De 
namen van Pierlot, Delfosse en De Schrij
ver zijn verbonden aan de londense re

pressie-wetgeving. De namen van Struye, 
du Bus de Warnaffe, Moreau de Melen, 
Moyersoen, Phohen, Lagae, Carton de 
Wiart, zijn verbonden aan de onverbidde
lijke doorvoering der repressie. 

Er bestaan voor de C.V.P. geen verzach
tende omstandigheden op het plan van 
haar verantwoordelijkheid voor de repres
sie en de epuratie. Tevergeefs beroept zij 
zich thans op enkele wetsvoorstellen die 
ingediend werden door een paar C.V.P.-ers 
als De Gryse en Kiebooms, doch die niets 
meer waren dan een slag in 't water, ver
mits zij geen wet geworden zijn. Tever
geefs ook beroept zij zich op enkele wet
gevende maatregelen, van minieme draag
wijdte en die in geen geval als een afbouw 
van de repressie kunnen beschouwd wor
den. 

Gedurende een vierjarig bewind heeft de 
C.V.P. niets gedaan om een kentering te 
bewerken, om tot een oplossing over te 
gaan. Dat kan niet geloochend worden. 
Er werd zelfs geen ernstige poging ge
daan. 

« De Vlamingen in de C.V.P. hebben niet 
van enkele Waalse C.V.P.-ers kunnen be
komen, en dit niettegenstaande Nationaal 
Komitec en Kongres hun goedkeuring aan 
het programma gehecht hadden, dat ook 
zij deze ontwerpen zouden stemmen. » Is 
dit geen doorgestoken kaart ? Is dit geen 
komedie ? En welke waarde heeft in deze 
omstandigheden een nieuw programma, 
al is het tienmaal goedgekeurd door Natio
naal Komitee en Kongres ? De naakte 
waarheid is dat men ^comedie g'^'ispeeld 
heeft om de Vlamingen eens te meer zand 
in de ogen te strooien, want de macht van 
de bonzen in de C.V.P. is zo groot dat ook 
geen enkel Waal zich tegen hun wil kan 
verzetten. Maar zij wilden niet. Zij heb
ben de repressie gewild en zij willen geen 
amnestie, geen afbouw van de repressie. 

Het is dus klaar en duidelijk dat van een 
nieuwe C.V.P.-meerderheid op stuk van re
pressie en epuratie geen doortastende 
maatregelen te verwachten zijn. Een C. 
V.P.-regering zou in dit opzicht eens te 
meer in gebreke blijven, onder de bedrieg
lijke schijn van de moedwil van enkele 
Walen, in waarheid om de moedwil van de 
partijbonzen. 

De enige weg die naar het doel leidt is 
de rechtstreekse : ondubbelzinnig de par
tij steunen die openlijk opkomt voor am
nestie. Klaar en duidelijk moet het 
Vlaams-nationale Vlaanderen uiting geven 
aan zijn vaste wil amnestie te eisen en af 
te dwingen. Amnestie zal niet de vrucht 
zijn van bidden en smeken. 

Het zal de vrucht zijn van de heilzame 
schrik voor het Vlaams-nationale Vlaan
deren. Het is van oneindig meer belang 
dat de Volksunie doorbreekt en een reeks 
gekozenen naar het parlement stuurt, dan 
dat de C.V.P. honderdduizend stemmen bij-
wint. De C.V.P. speelt vals spel : zij is niet 
alleen de partij der vlaamsgezinden, zij is 
ook de partij van Fosty en de Weerstand, 
zij is ook de partij van Moreau de Melen, 
die bij wijze van kiespropaganda een reeks 
mensen liet fusiljeren . 

Wij zijn thans dertien jaar na het einde 
van de oorlog en de enige oplossing die nog 
in aanmerking komt is amnestie. Daar
voor is de C.V.P. niet te vinden. 

(vervolg in het volgend nummer) . 

OPROEP 
Wij doen een dringende oproep tot al 

onze abonnees opdat allen, zonder uitzon
dering, hun abonnemet zouden hernieu
wen. 

Volgende jaar is het jaar der verkiezin
gen, het jaar van de grote krachtproef die 
ons zal toelaten te bewijzen dat wij een 
groeiende macht vertegenwoordigen in dit 
land. 

Niemand laat ons in de steek op dit be
slissend moment. Iedereen wil de kiesstrijd 
volgen in ons blad : het wordt een heroï
sche strijd. 

Het abonnementsgeld is laag gehouden : 
100 F voor een gans jaar - 50 F voor een 
half-jaar. 

Wij vragen dat al wie het kan doen een 
steunabonnement zou betalen (minstens 
200 F). 

Wij vragen ook een inspanning om nieu
we abonnees te werven. Betaal zelf een 
abonnement voor een goede vriend of ken
nis. Spreek al eens iemand aan : abon
neer hem zelf a.u.b. — neem het abonne
mentsgeld in ontvangst en maak het ons 
over. Dat is zeker spelen, want een be
lofte wordt vlug vergeten. 

Wij rekenen op U allen, lezers, om ons 
te helpen : nu is het gunstig ogenblik om 
abonnementen te maken — laat het niet 
voorbijgaan ! 

Door een gezamenlijke inspanning wor
den wij sterk. 

Storten op gironummer 54.45.46 op naam 
van W. Jorissen - Brussel. 

Achie l w i n t een 

nieuwe kolenslag 

I an Ackei ts berucht gebleven om zijn 
naoorlogse kolenslag. Thans is hij bezig 
opnieuw een soortgelijke slag te winnen. 
Hij zal de kolenprijs andermaal verhogen 
mei een 50 Fr per Ion. Dat hierdoor de 
genegeiiheid van de huismoeders voor 
deze grote socialistische voorman nog in 
oi-ole mate zal toenemen, zal niet alleen 
de socialistische u l'olksgazet » denken. 
De dankbare l'laamse moeders zitten in
derdaad op hele kolen om Achiel in '5,s 
hun dankbaarheid te mogen bewijzen. 

A u wal kan het Achiel deren. Hij vei 
krijgt hierdoor de genegenheid van di 
mijnbonzen. Des te meer daar hij, net zo
als de C.l'.P. regering jaarlijks hondei-
den miljoenen blijft schenken aan verlies
latende Waalse mijnen, zoals de heropen
de Marcinellemijn. Ook ligt het in zijn 
bedoeling de mijnvoorraden B en C in 
Limburg aan de mipibonzen ie schenken 
zonder dat de Limburgers er iets voor
deel zullen aan doen. De grote socialisti
sche voorman verkoopt ons allen aan de 
Franssprekende kapitalisten. Er vallen 
voor dit dienstbetoon bij de verkiezingen 
inderdaad enkele miljoentjes af voor de 
partijpropaganda. Socialisten en kapitalis
ten zijn maar voornamen, bedriegers van 
onze Vlaamse volksmens en profiteurs is 
de familienaam 
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Aannemer voor verwijderen van de stop va n Ternaaien aangeduid. 
Uiterst rechts: alles wijst er op dat het hie r niet om de bevoegdheid ging maar weer 
een vriendjespolitiek is geweest * 

WIJ 
DE DOORBRAAK ! 

De Volksuniejongeren nodigen U uit 
tot hun 

EERSTE KONGRES 
TE ANTWERPEN. 

OP ZONDAG, 29 DECEMBER E.K. 
IN « HET RAADSHUIS » 

WOLSTRAAT, 5 

PROGRAMMA : 
10 uur 30 : STUDIEVERGADERING 
Referaten door de heren Ir Colemont 
en Jan Kauffmann, student. 
Debatleider : Dr. med. Juul van 
Boxelaer, nationaal voorzitter van 
de Volksuniejongeren. 
15 uur : PLENAIRE VERGADERING 
onder voorzitterschap van Dr. van 
Boxelaer. 

Sprekers : dhr Martens; 
dhr Karel Dillen. 

Groet namens het Hoofdbestuur door 
Drs Wim Jorissen, algemeen sekreta-
ris. 

17 uur : GEZELLIG SAMENZIJN 
met gelegenheidssprekers. 
Einde omstreeks 19 uur. 
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Zo dachl her Vlaams Nationalisme 
Nu de Vlaams Nationale stem zich op

nieuw xn Vlaanderen verheft, blijk niet de 
dag steeds duidelijker welk onherroepe
lijk verlies de oorlog die over Europa is 
gegaan, voor het Vlaams Nationalisme 
lieeft betekend: en welke diepe breuk hij 
heejt teweeggebracht. 

Niet het wezenlijke werd getrojjen, 
want zonder enige onderbreking bleej de 
kontinuïteit in het Vhams Nationalisme 
gehandhaafd : steeds bleef het Vlaams 
[Nationale vuur branden, eenvoudig om
dat het beantwoordde aan de levenswil 
van een volk. 

De breuk ligt m de uitbouw en in de 
organisatie en niet minder in de gedach
tegang, in (ie konseüwente denkvoimen 
en m de geestelijke inhoud van het na-
tionlisme m Vlaanderen, (gedurende 
twintig jaar had een ganse generatie de 
beginselen van het Vlaamse Nationalis
me doordacht en bestudeerd, ze uitge
bouwd in al haar gevolgtrekkingen en ze 
in Vlaanderen verspreid — dit alles in de 
gedachten van die tijd en aangepast aan 
de noden van toen. In een grote rijkdom 
van vovmen, had ze de nationalistische 
gedachte in een praktische vorm gegoten 
die Vlaanderen kon doen meeleven in de 
wereld. 

De oorlog kwam alles tot scherven 
slaan. Van de rijke innerlijke inhoud van 
de Vlaams Nationale gedachte kwamen 
slechts brokstukken tot ons. Opnieuw 
moet de nationale gedachte naar vorm en 
inhoud opgebouwd worden tot een struk-
tuur die het einddoel van de Vlaamse Be
weging kan verwezenlijken en die Vlaan
deren kan inschakelen in de nieuwe geest 
en de nieuwe aspeklen van de huidige 
wereld. 

In dit licht gezien blijft de Vlaams Na
tionale gedachte van gisteren deze van 
morgen. 

Steeds had de nationale gedachte ten 
grondslag gelegen aan alle Vlaams stre
ven in de Belgische staat. Gedurende 
tientallen jaren had ze de strijd geleid tot 
ze, in de periode tussen de twee wereld
oorlogen, in haar volle inhoud en in haar 
laatste gevolgtrekkingen geformuleerd 
werd. Toen zou ze ook in botsing komen 
met andere gedachtenstromingen die tot 
dan toe de staat hadden geleid. 

Het nationale als leidende gedachte in 

de Vlaamse Beweging 

Toen de eerste Vlaamsgezinde recht 
opeiste voor zijn taal, drukte hij meteen 
ook de nationale gedachte uit. Deze zou 
steeds de strijdbare lijn van de Vlaamse 
Beweging blijven. Zodanig dat na de 
eerste wereldoorlog een Vlaams Natio
naal volksvertegenwoordiger in een dehat 
terecht kon verklaren dat de Vlaamse 
Beweging van haar begin af nationalis-
tiscJi was geweest. 

Reeds de eerste taalflaminganten had
den, toen zij vooral de nadruk legden op 
de taal als allereerste bekommernis in die 
dagen, toch veel ruimer gezien. In hun 
uitspraak : « De taal is gans het volkn 
lag gans hun programma : de taalstrijd 
voerden ze voor de redding en de her
wording van gans een volk, in alles 
wat dat volk kenmerkte en in al zijn be
langen . 

De kommissie der Vlaamse grieven 
van 1857 zal het in haar verslag overdui
delijk uitdrukken dat wanneer ze rechten 
opeist voor de Vlaamse taal, ze dit doet 
in naam van een volk dat zijn eigen we
zen en eigen kenmerken heeft. 

Ontelbare anderen zouden later steeds 
weer de klemtoon leggen op dezelfde ge
dachte. Met de meeste glans dmkte Hu
go Verriest het misschien wel uit in zijn 
befaamde rede : « Dat volk moet herle
ven » : « Dat volk had eigen gedaante, 
houdiyig, gedachte, inborst en opvoe
ding... Geen ander volk, dat volk ! » 

En Rodenbach zou het even kernach

tig zeggen : « De Vlaamse kamp is de 
kamp om Vlaanderen te doen herworden 
en herbloeien in volle ontwikkeling van 
eigen wezen en werkzaamheid, aard, ze
den, gedacht, gebruiken, taal, kunst, we
ienschap, handel c}i nijverheid ». 

Wel werd hel toen nog niet als 
u Vlaams Nationalisme <> bestempeld, 
nog niet als zodaytig uitgedrukt. Het 
werkelijk leven is alijd de bepaling vóór. 
De nationale gedachte leefde en werd in 
die tijd bij alle volkeren in Europa aan
gevoeld, maar was nog niet in gans haar 
inhoud geformuleerd geworden. Zo ook 
in Vlaanderen waar het nationaal gevoel 
steeds klaarder besef zou krijgen van al
le faktoren die het volksleven bepaalden 
en die het tot dan toe dikwijls slechts in 
gcmoede aangevoeld had. Zo zou het nu 
ook de waarde inzien van het sociale en 
het ekonomische en deze gezichtspunten 
m zich opnemen. 

De Vlaamse Beweging lag omstreeks 
1900 klaar om de gevolgtrekkingen te ha
len uit haar houding. Zij was nu ook tot 
een macht geworden. Nog kon het on
stuimige partijleven dat alle gemoederen 
beheerste, bewerken dat de Vlaamse 
strijd opgesloten bleef binnen een taal
strijd. Aog kon die taalstrijd gevoerd 
worden in eendrachtige samenwerking 
met die Vlamingen die, alhoewel ze de 
natioyiale gedachte in gemoede beleden, 
er later als << minimalisten » de logische 
konsekwenties niet zouden durven uit 
trekken. 

Met de oorlog vervielen alle banden. 
In verschillende inzichten en in minder of 
meer radikalisme, zou tijdens de oorlog in 
Frontbeweging en aktivisme de nationa
le gedaclite losbreken. Na 1918 zou ze 
lot haar volle inhoud komen. 

De grondslag van de Vlaams Nationale 

gedachte 
De grondslag van het Vlaams Natio

nale denken ligt in de nationale gedachte. 
De XIXe eeuw had het beginsel er

kend dat een volksgemeenschap die het 
bewijs kon leveren van een aantal ken
merken die haar eigenheid aantoonden, 
het recht bezat om zelfstandig haar lot te 
bepalen 

De eigenheid van het Vlaamse volk 
siaat vast : « Wat onze Vlaamse mensen 
aan mekaar verbindt, is de eerbied voor 
dezelfde overleveringen : 1302, de Arte-
velden, daar is hun verleden; het ge
meenschappelijk aandeel in de roem van 
hun vaderen, van de Vlaamse schilders
school, van ,de Vlaamse letteren, van de 
Vlaaynse kunst, van de Vlaamse helden 
en heiligen; dezelfde gebruiken en zeden; 
dezelfde wijze van denken en voelen; 
dezelfde behoefte om de schatten van hun 
grond en de hogere kostbaarheden van 
hun volkswezen te verdedigen en te vrij
waren; dezelfde vrees om als volk van de 
aardbodem te verdwijnen; dezelfde wil 
om als een eigen, vrij en fier volk te le
ven; ten slotte dezelfde taal. 

De taal is voor het Vhams Nationa
lisme de meest in het oog vallende uit
drukking van een ruimer geheel dat gans 
het volk omvat : « Er bestaat een Vlaam
se volksgemeenschap, met haar eigen 
kunst en kuituur, haar eigen wezen en 
verlangens, haar eigen aard en zeden. 
Zoals iedere volksgemeenschap heeft zij 
het recht en de plicht haar eigen bestaan 
te verdedigen en te verzekeren. Een aan
slag op dat levensrecht is een aanslag op 
de geestelijke waarden van het mensdom. 
Van dit levensrecht is de taal het simbool 
en de uitdrukking : een aanslag op de taal 
der Vlamingen is derhalve een aanslag 
op de geest, op de ziel van het Vlaamse 
volk, een vergrijp tegen het voornaamste 
kuituur- en vooruitgangsmiddel der Vla
mingen ». 

1 00) deze volksgemeenschap eisl hei 
Vlaams nationalisme het levensrecht op 
Het eist ook voor het ]'laa}nsc volk hel 
lechi op om zelfstandig zijn lol en zijn 
toekomst te kunnen bepalen, zodat hei 
zich als een vrije gemeenschap ui ziju 
volheid zou kunnen onlplooien. Mei di 
jaren wordt deze gedachte steeds klaai-
der uitgedrukt. Logisch met zijn begin
selstelling, komt hei i laams nalinalismc 
ertoe zich te bekommeren om het volk 
in zijn geheel, in al zijn aspekten en be
trachtingen. Hei wil het welzijn van hei 
ganse volk, hel wil al de geledingen er
van :o hoog moaclijk verheffen, zowel 
stoifelijk als geestelijk. In deze nationale 
betrachting toetst het alle problemen dia 
zich voor Vlaanderen stellen 

De gedachte die de eerste taalflamm-
ganien reeds naaden aangevoeld, wordt 
aizo m ai haar gevolgtrenkmgen uitge
werkt. 1 oegegeven moet wotaen dat zii 
in een tijd van stevige belangen —- en 
klassenstrijd zeer idealistisch scliijnt en 
de poiitieiie tegenstrevers schroomden 
MU ooii met om nel l naams nationa
lisme als « mythisch en met te verwe
zenlijken» te brandmerken. 1 och was hel 
nationalisme met zo naiej om te geloven 
dat belangen- en klassenstrijd konden 
uitgescnatield worden : in zekeie mate 
zijn ZIJ zelf noodzakelijke elementen in 
een maatscliappij. Daarom wil het 
1 laams nationalisme volledig " rekening 
houden met de verscheidenheid die bij 
dat volk bestaat ». Het wil echter ook 
dat in die stnjd een zeker evenwicht zou 
worden gehouden of dat het volk in zijn 
geheel met zou geschaad worden. Daar
om zijn evenwichtige sociale en ekono
mische toestanden nodig. Hoe wordt po
litiek immeis anders bepaald — in zijn 
oorspronkelijke zin ten minste — als een 
middel tot het nastreven van het hoogste 
welzijn der burgers. 

In dit streven groeide het Vlaams na
tionalisme tot een nationale beginselstel
ling voor heel Vlaanderen, tot een ^istre-
ven dat eens het gehele volk hoopt te om
vatten ». 

Het zou in 1937 bepaald worden als 
de « Nationale levensbetrachting die 
niets anders is dan de sistematisclie wil 
en de georganizeerde inspanning^ om ons 
volk op de grondslag aan zijn eigen we
zen weer een vrij en groot volk te ma
ken.» 

Van 1935 af zou deze gedachte snel 
Vlaanderen veroveren. Buiten de Vlaams 
Nationale partij die haar vooruit draagt, 
grijpt ze nu diep in alle kringen m. 
Vlaanderen is nu gegroeid tot " een na
tie in wording ». 

Professor Daels verklaart in 1935 : 
«De Vlaamse Beweging is over de hele 
hjn getvorden een nationle beweging». 

En niemand minder dan prof. Eyskens 
— de latere eerste-minister — schrijft m 
dat zelfde jaar : « De Vlaamse Bewe
ging moet in het Vlaams politiek leven 
de plaats innemen die haar toekomt, nl. 
de eerste en zij dient alle andere be
wegingen : sociale, ekonomische en kul-
turele in zich op te nemen omdat zij een 
-nationale beweging is ». 

Niet een levenshouding beweerde de 
Vlaams nationale gedachte te zijn. In 
1922 was reeds geschreven : <( Het na
tionalisme is geen levensopvattirig oj 
geen wereldopvatting, maar het is een 
beweging die overal en altijd bij alle ver
drukte nationaliteiten hoofdzakelijk een 
staatkundige of maatschappelijke inhoud 
heeft.» Een politiek en idealistisch .stre
ven wilde het nationalisme zijn. tot ho
ger goed van gans Vlaanderen. 

Zoals in alle idealistische stromingen, 
moest het wel gebeuren dat in velschil
lende inzichten en temperamenten, aj en 
toe al te ekstreme standpunten werden 
ingenomen, dat het soms tot botsing tus
sen gedachten moest komen, ja, dat 
sommige wel eens zijn afgeweken 
naar een ongezond en gevaarlijk natio

nalisme. Wie zou echter het sociaal stre
ven van de 19de eeuw afwijzen omdal 
Lel soms tot ekstremen heeft geleid oj 
-„'IC zou het kristendom veroordelen om-
dal zich in zijn schoot ketterijen hebben. 
, .ungedaan? 

rit de strijd en het gevoel van hei 
dagelijkse leven was echter in Vlaande
ren de nationale gedachte aan het groei
en, tot heil en welzijn van gans een ge
meenschap 

Belgische en Vlaams Belgische gedachte 

Als nationale gedachte moest het 
Vlaams Naiumalisme noodzakelijkerwij
ze in bolsina^ komen mei de Belgische 
idee die tot dan toe de hjn van de staat 
had bepaald. Beide waten onverenigbaar 
uit reden lelj van hun beginselstelling. 
Deze vaststelling was het die even vóór 
de laatste oorlog hen die oprecht aan de 
lielcrische gedachte waren gehecht, deed 
zoeken er een andere inhoud aan ie ge
ven 

De idee van de « patria Belgica » 
u'd.s oud. In de Oostenrijkse Nederlan
den waar een nog sterk gedecentralizeer-
dc siaatsstruktuur aan Vlaanderen en 
Wallonië toeliet ieder volgens eigen aard 
en zeden te leven, werd ze door beide 
volksgemeenschappen aangevoeld^ als 
een onmiskenbare band die ontstaan was 
uil vele eemecn gemeenschappelijke ge

schiedenis, uit gelijke insiellingen en ge
lijke belangen. Toch erkennen de histo
rici dat — zoals het zich voordeed bij de 
bevrijding van het Franse juk, in 181J, 
— er in de Zuidelijke Nederlanden wel 
van een sterke gemeenschappelijke tra
ditie kan worden gesproken, niet van een 
Belgisch nationaal gevoel. 

De ruim denkende, maar weinig psy
chologische politiek vofi Willem I zou 
dat bestaande gevoel een veel sterkere 
— zij het dan ook een negatieve — 
grondslag geven : zij zou in Vlaanderen 
en in Walonië een offensief wakker roe
pen dat, in deze bepaalde tijd en in deze 
bepaalde omstandigheden, zou steunen op 
een reeks gemeenschappelijke grieven 

tegenover Noord-Nederland. De volle 
doorslag werd echter gegeven door de 
adel en de hogere burgerij, wier volle
dige verfransing sedert de Franse over
heersing voltrokken was. In Vlaanderen 
had zij alle geestelijk kontakt met het 
volk verloren en was zij door gelijkscha
keling vrijwillig opgegaan in een Frans-
Belgisch gevoel : daardoor was in Zuid-
Nederland binnen die invloedrijke en 
besturende kaste een eenheidsgevoel 
ontstaan, dat Belgisch Nationaal had 
kunnen genoemd worden, ware het met 
een parodie van het nationale geweest. 

Deze kaste zou de bestaande opposi
tie naar de omwenteling drijven. Zij zou, 
na het slagen van de opstand, haar eigen 
Frans-Belgisch « Nationaal » gevoel 
eenvoudig vereenzelvigen met het oude 
samenhorigheidsgevoel in de Zuidelijke 
Nederlanden, waaraan zij een betekenis 
gaf die het nooit gehad had, dat van een 
Belgisch nationaal gevoel. Op deze kon-
struktie bouwde zij een gecentralizeerde 
eenheidsstaat op, met één taal, de hare, 
met één kuituur, de hare, met één 
geestelijke inhoud, de hare. In de nieu
we <i Belgische » geest werd aan de 
Vlaamse volksgemeenschap nog hoogs
tens een regionalistisch karakter toege
kend. Men had de rangorde der waar
den eenvoudig omgekeerd. 

Zo werd de « dme beige » geboren en 
zo deed het Belgicisme zijn intrede — 
mettertijd zou de eenheidsstaat zich kun-

fdoorlezen volgende kolom i 
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GESCHIEDENIS VAN I SiNDIKALE PROFrTEURS 

Wie de jeugd verovert, heeft de toekomst in 
handen. 

Het was het zeer romantische boek i'an Conscience 
« De Kerels van Vlaanderen », dat destijds de stoot 
gaf voor de Blauwvoeterie die, vergeten wij het niet, 
\'U nog stuwend inwerkt op een niet onbelangrijke 
gedeelte van onze jeugd. Figuren als Rodenbach, 
Amaat Vyncke. Juut De Vos, Dr. Bruwier, E. H. 
Blancke, E. H. Flament, E. H. Van Hee, Pol de 
Mont e.a. hebben 70 jaar geleden de grondslag ge
legd waarop nu nog kan gebouwd worden. 

In haar strijd had zowel de studentenbeweging 
als de Blauwvoeterie af te rekenen met een pijnlijk 
onbegrip vanwege de geestelijke gezagdragers, die 
meerTTiaals de studentenbeweging veroordeelden en 
de lezing van hun bladen verboden. Men kan zich 
indenken welke pijnlijke en biltere gevoelens deze 

Onze Volkse Jeugdbeweging 

nen beroepen op de '^Belgische traditie» 
zonder ooit ie verklaren up welke 
grondslag deze t r a d i t i e 
oerustt^. Deze grondslag vatte een 
Vlaams nationalist als volgt samen • <i£r 
is in België een volk van eerste rang — 
Walen mei hun Brusselse en Vlaamse 
trawanten — een volk dat heerst ovev 
ons, dat ons als minderwaardigen behan
delt, dat zijn eigen geldelijke 'en intel-

. lektuële belangen vereenzelvigt met de 
belangen van heel het land, dat met 
Vlaanderen en Vlaanderen's belangen 
niet meer rekening houdt dan met het 
manneke uit de maan » 

Bouwend in de lijn van de Belgische 
traditie, en aangevuld door het oude sa-
menhorigheidsgevoel in Zuid-Nederland, 
zou het Vlaams Belgicime ontstaan. 

Het is dat deel van de Jlaamse Be
weging dat de Belgische eenheidsge
dachte erkend heeft. Vaak overtiiigde 
Vlaamsgezinden groeperend, ligt het 
verstrikt in de Belgische traditie die ge
durende meer dan honderd jaar haar in
vloed heeft doen gelden. Een verklaring 
van Van Cauwelaert in 1920 kan als be
ginselstelling van de Vlaams Belgische 
gedachte gelden: alk hen steeds de over
tuiging toegedaan geweest dat het Vlaam
se vraagstuk volledig kan worden opge
lost in de grenzen van onze staatkundige 
eenheid en ik geef de hoop geenszins 
prijs dat de toekomst mij spoedig in het 
gelijk zal stellen ». 

In zijn respekt — of zijn vrees — voor 
de Belgische traditie kan het Vlaams 
Belgicisme slechts een taalstrijd voeren. 
Het noemt zichzelve u realistisch », 
doch ziet niet in hoe de volle ontplooiing 
van de Vlaamse taal niet anders kan ge
beuren dan in een zich vrij ontplooiend 
Vlaanderen. Het ziet niet in hoe de Bel
gische eenheidsgedachte, in haar histo
rische groei, in volledige tegenstelling 
staat mèt de nationale gedachte in 
Vlaanderen. De tegenstelling kan alleen 
opgelost worden indien men de Belgische 
gedachte terugbrengt tot de beteke^iis 

, die ze vóór 1830 had. Deze betekenis 
kan het Vlaams nationalisme geredelijk 
aanvaarden. 

In zijn innerlijke tegenstrijdigheid is 
hei ]'laams Belgicisme verplicht te vei^ 
fmnsende eenheidstaat te verdedigen, 
maar terzelfderijd recht af te smeken 
voor de Vlaamse iaalbelangen bij een 
staat die gebouwd is op het negeren van 
de Vlaamse belangen. Zo worden de 
Vlaamse Bclgicisten dan tot ude bedel
broeders, de mannen van de veroveren
de grieventrommeh. Zo kon dan in 1938 
gezegd worden : »Hct Maams Belgicis
me heeft twinig jaar gehad om zijn po
litiek programma te verwezenlijken. Het 
enig resultaat voor Vlaanderen is altijd 
geweest : beschamende machteloosheid 
en hopeloos failjiet van hun politiek». 

Dit geldt voor de goedmenende Vlaams 
Belgische gedachte : het omvat die 
]'hmingen die zich omwille van partijbe
lang of omwille van persoonlijk belang 
tot de Belgische gedachte bekennen, 
hetgeen hun meestal een toekomst waar
borgt. Het omvat ook nog de oude 
Fransgezinden in het huidige Vlaanderen 
die er hun laatste redplank in zien. 

I wordt vervolgd I 

maatregelen verwekten bij een jeugd die. ondanks 
alles, veel inniger in en met de Kerk verbonden 
leefde dan men dit zelfs thans in K.A.-groeperin
gen doet. In die dagen zaaide men datgene wat 
men jaren nadien zou oogsten. De kiemen voor 
het gewetenszu'arc conflikt Vlaamse jeugdstrijd en 
Kerkelijk gezag, dat zoveel ongelukkige gevolgen 
zou hebben, vermenigvuldigden zich snel. Edele 
figuren als Lodewijk Dosfel en de ingoede priester 
Poppe, zouden eens om dit probleem een grote 
zielestrijd voeren 

Mettegenstaande alles en hoe moeilijk het ook 
ging, bleef de studentenbeweging leven Want 
de Vlaamse studentenjeugd aanvaardde niet dat 
er een tegenstelling zou bestaan tussen haar gods
dienstige en nationaiistische overtuiging. .Maar 
men gaf van hogerhand niet af en het kwam 
zover dat de diepgodsdienstige Dr Laporta de ver
volging van de studentenbeweging openlijk aan-
kloeg op de landdag van de katolieke Vlaamse 
Landsbond in 189S. 

Met allen tegen zich : ouders, gezagdragers, le
raars, kortom steen de» aanstoots voor alles wat 
iets betekende in het maatschappelijk leven, wist 
de oude studentenbeweging zich jarenlang te hand
haven. De kracht daartoe vonden de studenten in 
hun idealistische jeugdromantiek, die bij velen 
onder hen, ook gedurende de mannenjaren. bleef 
nawerken en hen ar toe bracht iw>r Vlaanderen te 
blijven strijden waar anderen verzaakten voor ge 
makkelijker leven, carriire en dies meer. De 
sterkte van de nationale jeugdbeweging, van elke 
jeugdbeweging trouwens, is imnmrs de roman 
tiek. Waar jeugd te nuchter denkt, komt de Ue . 
rekening al vlug om het hoekje kijken, het geloof 
in het ideaal verflauwt en de strijdlust kwijnt 
De jeugd van deze tijd, draagt in zich niet veel 
meer van haar voorgangers, op een kleine dap
pere groep na. De jeugd is nu nuchterder gewor 
dtn. Wij stellen echter de vraag : Gaat het nu 
zoveel beter in Vlaanderen ? Leeft onze jeugd 
gadsdienstige.r, dapperder, konsekwenter dan voor 
heen ? 

Was bijvoorbeeld de romantieke studcntenleider 
Frans van Cauwelaert in zijn jonge-mannenjaren 
niet veel meer waard voor Vlaanderen, dan de 
huidige geëerde en gearriveerde minister van Sta
te ? Geef Zijne Excellentie het hart lan toen en 
de positie van thans, wat zou daar voor Vlaande
ren niet kunnen uit groeien? Maar de tijd is verre 
dat Front van Cauwelaert, de jonge studenten-
leider, samen met E. II. Amaat Joos, Karel Heyn-
voor de stichting van de derde zelfstandige ttu 
drickx, Leo van Puyvelde, kanunnik Claves, Dr 
Depla en Dr Laporta de studentenjeugd opriep 
dcntenbond in lOOS te Sint-Siklaas 

OF ino\TJElCD 

In 1914 trokken :c in groten getale 
vrijwillig op. de jongens uit de Vlaamse studen 
tenbeweging, de verketterden, die Vlaanderen 
tcilden dienen in bloed en slijk. Daar, in de ver
achting en de achteruitstelling, in h^t onrecht 
en de schande, groeide een geslacht van de harde 
daad. Studenten en volksjongens ontmoetten el
kaar op fcn kruispunt der wegen, voortaan zou
de volksjeugd gedragen ivorden. Moeten wij hier 
nog de schoonmenselijke figuren oproepen van 
het IJzerfront, allen gegroeid uit de studenten 
jeugdbeweging : Renaat de Rudder, Firmin De-
pre:, de gebroeders Van Raemdonck, Lode de 
Boninghe... Knapen nog wanneer zij naar hel 
Jront togen, alles verwachtend van het leven 
maar die tot in de dood hun ideaal beleefden. 
Het nationalisme was voor hen meer dan een par 
tij, het ivas een stuk van hun wezen, van hun 
hart, het was hun leven en geen gedeelte er van 

Ook in het aktivisme was de rol van de jeugd 
niet gering. Wc moeien slechts op een man alt 
Wies Mocns wijzen, om te kunnen beseffen welk 
aandeel ze in dit grote drama der Vlaamse Be
weging gehad heeft. \a de eerste wereldoorlog 
kwam er grondige verandering in de atmosfeer 
waarin de studentenbeweging zich tot dan toe 
ontwikkeld liad. De oorlog had de bestaande po
litieke, zedelijke en maatschappelijke orde erg 
mngetast. Vernieuiwingsbewegingen allerhande 
drongen zich op in het oude Europa. Communis 
me, Fascisanc en .^'ationaalsocialisme lieten hun 
invloed gelden. 

l ooral de jeugd, die een oude wereld in vuur 
en bloed had zien ondergaan, hunkerde naar een 
nieuwe tijd, naar een harmonische ordening der 
dingen icaarnit alle kwalen der vroegere samen
leving zouden geweerd worden. Lees de celge
dichten van Wies Moens en een boek als « De 
Wind Waait » van de studcntenleider Ernest van 
der Hallen, om de geest aan te voelen tuaarin de 
jeugdbeweging zich toen bewoog. Het waren de 
jaren van de grote illuziet en ran het retsvtul 
nelooi in Vlaanderens zegeprao) 

HET A.K.V.S. 

In het A.K.V.S. vonden de besten elkaar; wal 
een keur van Vlaamse voorvechteri ts er niet uil 
deze rangen naar voren getreden. De itudenten-
beweging was dan ook nagenoeg de enige jeugd
beweging hier ten lande, met naast zich de op
komende doch in die tijd volledig verfranste pad
vinderij. Hadden zij die van nature uit de leiden 
moesten zijn. toen meer begrip getoond voor wai 
er daar aan 't groeien was, er zou Vlaanderen heel 
wat ellende bespaard zijn gebleven. Met hoeveel 
heimwee wordt er tegenwoordig niet teruggedacht 
aan de oude vrije studentenbeweging, die men 
zo dom vernietigde ? Een vergelijking maken 
met de huidige officiële, al Ie officiële, katolieke 
Vlaamse studentenbeweging zou tol een zeer tra
gische slotsom leiden. Eerlijkheidshalve voegen 
wij er aan toe, dat ook de Dietse jeugdbeweging 
van nu er geen vergelijking kan mee doorstaan, 
doch dit heeft andere oorzaken. Sprekende over 
de oude studentenbeweging, schreef Zeer Eer
waarde kannunik Dr De Coene enkele jaren terug 
het volgende in De Vlaamse Linie . 

'I Van Verriest kregen wij jong vuur mee , van 
" Dr Depla, die goede man, bijna een kruis]e en 
X een benedictie. Alle Westvlaamse studenten 
•I noemden hem trouwens « Vader Depla », zo 
" wijs, zo overtuigd en toch zo zacht. Hij zei dal 
• we veel zouden te strijden hebben om ont ide-
" aal Hij zelf wist er iets van, toen reedt, en 
'• in 1918 nog meer De itudenten zouden bij dit 
> heilige man, met zijn zachte ogen achter dk 
» dikke brilglazên, waai^aehtig gtbieehl hebben. 
» Met 19U beg0n een ander tijdperk. Onze rijke 
•> romantiek was voorbij. WIJ LEVEN ER NOG 
.. VAN. » 

HET A.K.V.S. 

Het verdwijnen van het A.K.V.S. had twee oor 
zaken de dwang van het Episcopaat en de groei 
van politiek* Vlaamse organisaties die niet veel 
begrip voor de jeugdbewe.jing, in wie ze teveel 
een werktuig zagen, aan de dag legden De krach 
ten werden verspreid, de ene vluchtten naar de 
officiële katolieke studentenorganisatie, de andere 
hielden zich afzijdig, een kleine kern poogde dt 
eer van het vaandel te redden. Het Diets Jeugd-
verbond (dat op het A.K.V.S. volgde) bewaarde 
nog veel van de geest der studentenbeweging in 
zich ; wat de vormen betreft had het zich na
tuurlijk bij de moderne eisen van jeugdbeweging 
aangepast. Ook groepeerde het naast stadenten 
volksjongens, zodat het sociale element tot zijn 
recht kwam. 

Saast het Diets Jeugdverbond kenden wij dan 
de oprichting van het Jong-Dinaso, evenals van 
Het Algemeen Vlaams Nationaal Jeugdverbond. 
.Va de jammerlijke ondergang van het A.K.V.S., 
geestelijk gezag en Dietse jeugd, veranderde al
lengs de geest der Dietse jeugdbeweging. De diepe 
godsdienstzin die het oude A.K.V.S. bezield had. 
verwaterde. Hoe kon het ook anders 

Toen de tweede oorlog dan ook over Vlaanderen 
lotbrak, stond de nationalistische jeugd daar heel 
anders tegenoier dan deze van 19U. Men voelde 
zeker geen lust om vrijwillig op te trekken, want 
men was nog niet vergeten dat de koninklijke 
belofte van 191i nog moest in vervulling gaan. 
Ideologische en politieke faktoren speelden na
tuurlijk eveneens een roL Dat het nationaalsocia-
lisme aanvankelijk door velen uit de Dietse Jeugd
beweging als de redding van Europa en de Ne
derlanden werd beschouwd, zal toch wel niemand 
verbazen die de geschiedenis van dit land en de 
ontwikkeling der Vlaamse Beweging kent. 

Dat de Vlaams nationale politieke leiden han
dig werden beetgenomen door de bezetter, hoeft 
geen betoog. En dat ook de Dietse jeugdbeweging er 
door meegesleept werd, is niet te verwonderen. Wat 
wel verwondering kan baren is het feit, dat het 
de Dietse jeugd was die het eerst in opstand kwam 
tegen de verbasteringspolitUk der Duitse militaire 
en politieke leiders 

Na de oorlog zou het echter een moeizaam op
nieuw beginnen, worden... 5 

In de Gentse uitgave van «De Volks
macht » van 2 nov. ]. 1., biz. 8, wordt van 
wal gestoken met «Een geschiedenis van 
het A.C.V. in schuif jes ». Een volzin uit het 
eerste schuif je luidt: 
»Van 1886 tot 1904 worden Christelijke 
» vakbonden in verspreide orde ingericht, 
» midden de onverschilligheid en zelfs de 
» vijandschap van al wat toen invloed had 
» in België ». 

Ten behoeve van de talrijke Volksmach-
lezers die zich ook ons blad «De Volks
unie 3. aanschaffen, weze aan die volzin 
enig kommentaar toegevoegd. 

Het is namelijk zó, dat ook de katolieke 
nijveraars, burgers en politiekers toen over 
veel invloed beschikten. Met de vele on
rechtvaardige middelen die in hun be
reik lagen, hebben ook zij de ontbrekende 
Christelijke vakbeweging meedogenloos be-
kampt. Ook zij hebben Christelijke voor
mannen zonder werk en brood gezet, heb
ben die mensen woongelegenheid ontno
men en uitgescholden voor scheurmakers 
en ketters. 

En toch hebben de voorvechters van het 
Kristen Sindikalisme er zich met glans 
doorgeslagen. Hun offers zijn niet nut te
loos geweest. Hun bonden zijn machtig ge
worden en ze hebben prachtige dingen tot 
stand weten te brengen. 

Spijtig maar, dat de Kristelijke vakbon
den haast over geen offerende en waar-
heldlievende leiders meer beschikken... 

De huidige standenindeling klopt niet 
meer. Inderdaad, bij de arbeidersstand 
middenstand en boerenstand, dient voor
taan gevoegd: de stand der sindlkale lei
ders! 

Het is werkelijk bedroevend, hoe weinig 
sindlkale leiders nog een «werkleiders-
mentali tei t» bezitten. Leiders dan die 
aannemen dat zij met de centen der ar
beiders betaald worden, dat zij in waarheid 
de dienaars der werknemers zijn. 

Het ideaal van een hoop sindlkale leiders 
schijnt wel geworden te zijn; diensten be
wijzen aan de C.V.P., de manieren der 
« bourgeois » na te apen, hun kinderen in 
de burgerij uit te huwelijken, over een 
«vi l las te beschikken, er een mooie wa
gen op na te houden betaald door de werk
lieden en voornamelijk bestemd voor « fa-
miliegebruik » en in dure eetgelegenheden 
de grote Jan uithangen 

Het sindikalisme moet er zijn als instru-
" ' t "L ' ' °w ' ' "̂ ^ verdediging der specifieke 
arbeidersbelangen. 

Het is nu maar te hopen dat de gesindi-
keerden zelf nog tijdig het nodige zullen 
weten te doen om te voorkomen dat hun 
beweging, aangevoerd door onvolwaardige 
machinisten op geen dood spoor zou gera
ken. 

HET MIjNVRAACSTUK 

HET SCHANDAAL 
DER STIKSTOFPRIJZEN 

In ons wrig nummer werd herhaaldelijk het pro-
duktiecijfer van de Belgische stikstoffabrieken aan
gehaald. Op een plaats werd echter door de zetter 
1.200.000.000 Ton gezet in plaats van Kgr. Onze 
lezers zullen het zelf wel rechtgezet hebben. 

BESPAAR ONZE PROPAGANDISTEN TIJD. 
HERNIEUW UW ABONNEMENT 

BINNEN ENKELE DAGEN 
OP AANBOD VAN DE POSTBODE. 

Heel wat bewegingsleven moest verscho
ven worden tot een volgend nummer. 

Vervolg van blz. 1) 
De vraag naar stikstof op de wereld

markt is stijgend. Met een kapitaal van 
1,2 miljard kan een stikstofbindingsbe-

drijf met een voortbrengst van 90.000 ton 
per jaar in gang gestoken worden. Bij 
verkoop tegen de wereldprijs (20 % lager 
dan de binnenlandse !) is een meer dan 
normale winstmarge te voorzien. 

De staalproduktie in ons land is na de 
2' wereldoorlog ongeveer verdubbeld. Dit 
brengt een stijgende behoefte mee aan 
cokes (die trouwens ook nog aan Luksem-
burg, Lotharingen en zelfs Skandinavië 
kunnen verkocht worden). Welnu thans 
wordt meer dan 50 % van de Limburgse 
kolen verwerkt tot cokes op grote afstan
den van de mijnen, in Wallonië. 

Limburg is door de volksvreemde toplei
ding in haar mijnen een koloniaal winge
west. De titel van de brosjure die Prof. 
Kanunnik Pinxten in 1939 schreef «Lim
burg, een kolonisatiegebied» blijft waar
heid. 

We zullen trouwens in volgend nummer 
de leden van een paar beheerraden eens 
overdrukken. Het zal een stichtend lijstje 
worden. 

Het is de logika zelf dat Limburg 
thans in ruil voor de afstand van de ko-
lenvoorraden B en C in koncessie een aan
gepaste en normale prijs vraagt. De C.V.P. 
heeft natuurlijk verzuimd de goede oplos
sing te geven toen ze aan het bewind was. 
Ook zij is gebonden aan het Waals-
Brussels grootkapitaal. Van het links wets
ontwerp willen wij niets weten. Dat het er 
toch zal doorkomen ? 

Slechts de Volksunie kan een einde stel
len aan de koloniale uitbuiting van Vlaan- • 
deren. 
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BRASSCHAAT 
« De Brasschaatse Post <> is een lokml blad dat 

heftig stelling neemt tegen de politiek van de C.V.P. 
Irankiljon Velgc. Hij staat een nieuwe geineentepartij 
voor die christelijk maar niet klerikaal zal zijn. Als 
basis daarvoor halen zij twee pauselijke uitspraken 
aan: 

» ...de Kerk willen inlijven in een partij, en er 
,, een medewekrster van willen maken om zijn te-
>, genstrevers gemakkelijker te kunnen overwinnen, 
„ is op zeer onkiese wijze misbmik maken van de 
„godsdienst. (Encykliek Sapientiae Christiane). 
en 

„Zeer zeker kan men de bisschoppen en pastoon, 
„het recht niet ontzeggen. ALS PRIVATE BUR-
I. GERS, hun persoonlijke opinies en politieke voor-
„ keur 'te hebben, als ze maar niet afwijken van een 
n rechtgeaard geweten en de bela igen van de gods-
» dienst. Het is niet minder klaar dat ze als bisschoip-
„pen en pastoors volstrekt BUITEN EN BOVEN 
„ DE PARTIJSTRIJD moeten blijven, boven elke 
11 zuiver politie kamp. 

Bij de interessante brieven van lezers, pikken 
we er een uit, die typisch is voor de vooruitgang 
van de Vlaams nationale gedachte. 

" Het is tpisch dat enigeg tijd vóór de verkiezingen 
vele politiekers en hun medewerkers, zich er van 
bewust worden « Vlaming „ te zijn. O, schrikt ü 
niet! Geen flaminganten of fanatieke dwepers, gt-
woon fatsoenlijke vlaamssprckende — zoet —, wa-
(t>r — Vlamingen. Die kleine concessie, op een wel
doordachte wijze prijsgegeven en op het psycholo
gisch juiste moment wereldkundig gemaakt, is er o.p 
gericht tranen van fiere antroering te ontlokken aan 
de ogen der goedgelovige — vlaamse standaard 
kiezers. 

Het is werkelijk om te wenen, van spijt, om zulke 
verregaande onbeschaamdheid. 

« Wi; zijn toch ook Vlamingen, wij zijn toch fMk 
begaan met de vlaamse zaak! „ 

En dan worden al onze grieven geschud in het 
zakje der taalkwestie. Zelfs door dit maneuver kun
nen de schrijnende mistoestanden niet verdoezeld 
worden. Om tientallen aan te stippen: wat heeft de 
C.V.P. gedaan om de vervalste talentelling ongedaan 
te maken ? 

„ Wees verdraagzaam maak uw medemensen het 

lever niet zuur! " 
Dit is de juiste manier om de massa zoet te houden. 
Verdraagzaam zijn, als de wil van het overgrote 

deel der bevolking wordt genegeerd in zake de ko
ningskwestie. 

Zoet blijven, als het IJzermonument wordt gedy-
namiteerd en er niets wordt gedaan om de daders 
te onmaskeren. 
Niet kwaad worden, als het IJzerbedevaart — komUee 
wordt vergiftigd met C.V.P.-elementen die de vroe
gere hoogdag van het Vlaams leven maken tot een 
flauw afkooksel v. wat hij eens is geweest. De aan
wezigen worden met holle volzinnen gesust en er 
toomt verder niets terecht van het testament der 
Ilzerjongens. Het geheel is een in-treunge maska-
rade onder streng rijkswacht - toezicht op een 
terrein waar enkel de « Gazet van Antwerpen „ mag 
verkocht worden. 

Maak U vooral niet zenuwachtig, als de vaandel
dragers der tweede uügave van « De ziel van het 
kind„, na een massabetoging te Brussel die had 
kunnen lukken, zich zelf niet houden aan de gegeven 
wachtwoorden. 

En vooral, goeie, brave, vlaamse mensen, wees 
niet verstoord als noch een homogene uChristelijkO' 
regering, noch een C.V.P.-oppositie partij, niet de 
minste moeite doet om het repressie-probleem op te 
lossen. 

Kalm blijven, vlaams kiesvee, en geef uw stem 
aan de Vlamingen van het elfae uur. Ze zijn er nog 
niet in gelukt ons Vlaams-Nationaal zangfeest m te 
palmen, spijts intrige en drukking, maar dat komt 
wet, als ge maar braaf blijft. 

En vooral a.u.b. niet kwaad worden!,. 
HERMAN 

« JEUGDHULP » MERKSEM 
KERSTFEEST 

Op zondag 22 december 1957, te 15 uur 
in het lokaal « De Bloeiende Brem » 

Bredabaan, 845, Merksem 

BORGERHOUT 
Ook in deze gemeente wordt onvermoeid gewerkt 

aan de voorbereiding van de aanstaande verkiezingen, 
die voor onze partij van beslissend belang zullen zijn. 

LIER 
De Lierse propagandistenploeg leverde schoon 

werk : heel de stieek door werd er duchtig geschil
derd, gekalkt en geplakt. 

W I L R I J K 
Rudi Van der Paal leged verschillende kontaktnu 
om ook in deze gemeente een bolwerk voor de Volk..-
vnie op te richten. 

ANTWERPEN ( s t ad ) 
Dhr Benoit Cenppens en zijn afdeling beleggen 

midden december een voorlichtingsvergadering waar 
de letterkundige Valeer de Pauw zal spreken over de 
tragische figuur van wijlen Leo Vindevogel. 
Kapellen en omliggende 

Albert !Vlertens. Ward Rolus, de heren Janssen en 
van der Eist legden hier enkele belangrijke kontakten. 

MERKSEM 
Onder leiding van dhr Frans Peeters, afdelings

voorzitter, warden regelmatig bestuursbijeenkomsten 
belegd, waar de verdere aktiviteiten besproken wor
den. 

Ö O S T - V I A A N D E I I E N 

HERDERSEM 
De Vlaamse Vriendenkring Herdersem richt op 

zaterdag. 28 december, een Kerstfeest in bij Kamiel 
Roggeman, zaal <• De Opgeëiste ». 

Hierbij spreekt Dom Dumoni nvt'r Dom Modest 
Van Asse. Werken mee : Volkskunstgroep Iwein. 
Aalst, met zang en dans; het kabaret- en orkest-
gezelschap « Boem-boem » van Denderbelle. Ge
zellig samenzijn. 

Toegangskaarien bij Kamiel Roggeman en de ver

schillende medewerkers tegen 25 fr. Elkeen is wel

kom. Begin 19 uur. 

SINT-NIKLAAS 
Vorige week had na tal van voorbereidende kon

takten de stichting van de Volksunieafdeling Sint-
Miklaas plaats, onder voorzitterschap van de heer 
Frans Wijmeersch en in het bijzijn van Mr. Frans 
van der Eist en van Drs. Wim Jorissen. Een flinke 
groep van oudere en jonge invloedrijke nationalisten 
was aanwezig. Frans Wijmeersch, de trouwste onder 
de trouwen, die de grootste achting geniet bi, alle 
nationalisten zal zijn kandidatuur stellen bi, volgende 
wetgevende verkiezingen op de lijsten van de Volks
unie Een werkplan werd opgesteld en weldra zullen 
alle dorpen van dit arrondissement, waar de geest 
ongemeen goed is, door de Volksunie bewerkt worden. 

DENDERMONDE 

Op onze algemene vergadering van 15 dezer, 
mochten we enkele nieuwe vrienden begroeten. Door 
Dr Van Boxelaer werden de C.V.P.-Politiek en haar 
beloften op een degelijke wijze ontzenuwd. De angst 
\oor een VOLKSUNIE-doorbraak doet hun terug 
naar een Vlaams programma grijpen. Zoals in hel 
verleden zullen ook nu hun beloften niets anders 
dan beloften blijven. Hun nefaste invloed heeft 
Vlaanderen altijd op het tweede plan gehouden hun 
mooie woorden nu, komen wel wat laat. 

Liberalen en socialisten kennen we, zij tenminste 
zeggen niet « wij zijn vlaamsgezind >• en spelen dan 
op dit gebied geen komedie zoals de C.V.P. 
VERGADERING elke eerste en uerde zaterdag der 
maand, in ons gewoon lokaal. 

MORTSEL 
Dinsdag 19 november II. was voor deze- afdeling 

een echte hoogdag ! Want de voorlichtingvergadering 
die aldaar op die dag plaats vond mag waarlijk be
schouwd worden als de kroon op het werk der laatste 
maanden van deze onvermoeibare Volksuniepropagan
disten. 

inderdaad, in een paar maanden tijd werden in de 
gemeente Mortsel en zelfs daar buiten niet minder dan 
1.000 aanplakbrieven aangebracht, zodat men gerust 
mag zeggen, dat Mortsel » vol hangt ». I^aar plakken 
en kalken is niet de enige aktiviteit van deze mannen. 
Met het oog op de geplande vergadering werden 3.000 
pamfletten in de bussen gestoken, honderden persoon
lijke uitnodigingen verstuurd en 's zondags de stra
ten met de mikrowagen bewerkt. Niet te verwonde
ren dat de zaal eivol stak. Arme C.V.P. ! Want 
naar we uit verscheidene bron vernamen maakt ze 
zich de laatste tijd danig ongerust... We begrijpen 
dat, want in Mortsel is de Volksunie haar gevaar-
Ujkste rivaal ! Op de vergadering zelf namen zoals 
gemeld de algemene voorzitter Mr. Van der Eist, 
Reimond Mattheyssens en -Wim Jorissen het woord, 
die elk een geestdriftig applaus mochten in ontvangst 
nemen. En dat er geestdrift was. kon wel geweten 
worden aan hetgeen de aanwezigen bij het buitengaan 
uit de zaal in de schaal van het propagandafonds leg
den! Mortbel, doe zo voort en gij komt er! 

GENT 
Op onze voorlaatste bestuursvergadering werd meer 

in het bizonder het vraagstuk van de kandidaten en 
van de kantonnale en gemeentelijke kerngroepen be
sproken. Drs. Wim Jorissen en Mr. Frans van der 
Eist woonden deze belangrijke vergadering bij. Do 
we plannen worden ondertussen flink uitgebouwd. 

SINT-LEEVENS-HOUTEM 

Op zaterdag 2 november was er een .vergadering 
van de C.V.P. te St-Lievens-Hoiitem. Een twintig
tal personen waaronder een achttal Volksuniegezin
den waren aanwezig ! De uitslag bleek uitstekend . 
aUe aanwezigen waren gewonnen voer Amnesüe, 
voor Zelfbestuur en allen waren akkoord dat de 
C.V.P., zowel in de regering als in f e oppositie 
steeds machteloos is gebleken. We kunnen dan ook 
niet anders dan de C.V.P. danken voor deze wel 
geslaagde vergadering over .. de Vlaamse Proble
men » / 

OUDENAARDE - RONSE 
JANTJE K. LALT OP ZIJN P O T J E 

Jantje Verroken toont zich in zijn plaatselijk blaad
je <. 't Weekblad der Vlaamse Ardennen „ werkelijk 
een petieterig ventje. 

Wij bekennen graag dat we nooit gedacht hadden 
dat hij zo onnozel kon doen. Klaarblijkelijk speku-
leert hij op de geringe ontwikkeling van zijn kiezers. 
Zijn titel, die we niet durven aanhalen, maar die wat 
met tweemaal K te maken heeft en dan een pot, 
zegt voldoende over het peil van deze Germanist en 
de opvatting over volksopvoeding die hij erop na
houdt. Machtig doet dan ook in verhouding tot zijn 
littl zijn zin aun: nMijne hertn. de »iniellekluelew> 
de cc elite-mensen „ zijn beschaamd over u. » Wij 
hebben geen schrik voor het mrdeel van de intellek-
tiii^len over ons en Jantje moet niet afgunstig zijn 
•Jat hij ze niet meer achter zich heeft. De intellek-

, tuiJlen, die zijn artikels en kinderachtige leugens nog 
slikken, mag hij hebben. Dat soort wensen wij niet. 
omdat zulke intellektuëlen klaarblijkelijk over geen 
intellekt beschikken en dus geen intellektuëlen zijn. 
En zijn gebluf op de jongeren die achter hem staan 
zal wel wat geluwd zijn na de C.V.P.-jongerenverga-
ding in zijn arrondissement met de « bevredigende 
opkomst ! ". 

Wij stippen bij zijn laatste artikel (10 novem
ber) aan 

I. — Verroken liegt bewust als hij schrijft dat cc De 
Volksunie „ in haar artikels tegen hem niet zou ge
sproken hebben over de quota. ledere lezer die qnze 
twee artikels doorneemt zal dit zien. Duizelde de waar
heid misschien voor de ogen van Verroken .-

5 — Verroken liegt als hij vooropzet dat wij met 
tiO.000 stemmen winst in Oost-Vlaanderen nog geen 
zetel zullen halen. In dat geval halen we er zeker 
drie voor de Kamer en een voor de Senaat, en het 
scheelt maar een 4.000 stemmen voor de vierde voor 
de Kamer en de tweede voor de Senaat. Inderdaad, 
jan Verroken tel de quora (1954) op : Aalst : 
16.250; Gent : 15.9^0. Oüdernaarde-Ronse : 15.994: 
St-Niklaas : IS.392: üerdermonde : 17.060. Samen 
maakt dat 8J.Ö3Ö stenvncn. De Volksunie had 26.363 
stemmen plus 60.000 maakt 86.363. Dus zelf de teore-
tische mogelijkheid geen zetel te halen is uUgesloten. 
Verroken die durft schimpi n da: onze propagandisten 
niet kunnen tellen, kan het dus zeli niet. 

j _ Verroken niist elementaire moed. Wij namen 
zijn argumenten over en daagden hem in ons tweede 
artikel uit slechts enkele zinnen van ons aan te halen. 
Hij durfde niet omdat hij weet dat hij zo zijn kiezers 
kwijt speelt. Het zal hem niet baten ! 

LEDEBERG 

De plaatselijke C.V.P afdeling organizeerde al
hier een voorlichtingsvergadering, met als feestvar-
ken, hun nationale Theo! De toeloop tot bewuste 
vergadering was enorm, Theofiel inbegrepen juist 
geteld 45 C.V.P.+22 Votksuniemcnscn. Vooarf wer-
.'.cn door onze propagandisten, aan de ingang der 
:a.! strooibriefjes uitgedeeld, met het effekt van na-
c'c-h.and een uiterst zenuwachige Lefèvre op het po
dium. Een onderbreking tijdens zijn toespraak vol-
s'o.'jrf, om de Volksunie een reeks verwijten naar 
het hoofd te slingeren. Na zijn slotwoord betoogde 
hij nog, dat de vergadering er een was van de C.V.P. 
— hetgeen wij nog niet wisten — vóór zijn leden en 
^ympatisanten, en ,dat hij weigerde een welspreken-
heidstornooi te aanhoren, of ook maar enigszins met 
ons te diskusiëren. Dadelijk daarop betoogde een der 
aanwezigen te verstaan, dat Theo met ons geen dis-
kussie aandierf. daar hij voorzeker de vragen be
treffende de C.V.P. houding in koningskwestie, 
schoolstrijd en het niet opvolgen der wachtwoorden 
van zijn parlementairen, vreesde. Hoe eerlijk de 
C.V.P. het telkens meent in de door haar gevoerde 
strijd, kwam hier nogmaals aan het licht. Potsierlijk 
was de aanblik van de grote voorvechter en het ver
ergerde nog toen een bestuurslid van ons, een nrtikel 
voorlas uit « De Gids op Maatschappelijk gebied » en 
toen zelfde vrager de woorden van de Paus aanhaalde 
met betrekking tot de Amnestie en een herderlijke 
brief citeerde aangaande Godsdienst en politiek. Ten
slotte verweet hij Theo dat hij de godsdienst voor zijn 
pniitieke winkel misbruikte. Het kwam zover dat onze 
mannen op een gegeven ogenblik Theo tot beleefd
heid moesten aanmanen. Nu :voor diegenen die de 
mens kennen en zijn ontstuimige woedeuüvallen, zal 
:ulks geen verwondering baren. Hij was in Ledeberg 
:vcernm eens op zijn best, liet het ware gealat aan-
schcnwen en hoe? Theodoras, jong, nu gij het 
Vlaamse probleem ontdekt hebt. willen we u ook een 
Vlaams volksgezegde bijbrengen n.l. (c Wie z^n 
reus schendt, schendt zijn aangezicht „. Wees in 
l,et vervolg wat voorzichtiger want met uw 'Orgaan 
wordt het dan erg' 

GENT-EEKLO 
In tal van plaatsen zijn vruchtbare kontakten ge

legd met vooruitzicht van het vormen van plaatse
lijke kernen. Werkte en werkt de propaganda op-
volle toeren. z</ wordt deze nu op de voet gevolgd 
door de organisatie die de vruchten der propaganda 
opvangen en bundelen moet. Alles laat voorzien dat 
m afzienbare tijd het ganse arrondissement door 
plaatselijke propagandisten zal bewerkt worden, wat 
ons abonnementenaantal in nog grotere mate dan voor
heen zal doen stijgen, Gent-Eeklo maakt zich klaar 
om eveneens in 1958 de spits te houden voor het 
werven van nieuwe abonnenten. De mogelijkheid 
wordt thans overwogen in de gemeenten van Gent 
Eeklo een speciaal pamflet uit te delen. Eenieder zal 
gelegenheid krijgen de waarheid te leren kennen en 
onderscheid kunnen maken tussen de leugens en 
demagogie der bestaande partijen en de waarheid van 
de Volksunie! De strijd die thans gevoerd wordt zal 
beslissend zijn voor de toekomst van ons Volk. Die 
toekomst zullen wij zeker stellen. 

AALST 
In twee steden van Oost-Vlaanderen opent binnen 

kort een nieuw cc Vlaams Huis ». Het Sint-Jorishof, 
te Zottegem, kent een buitengewone bijval In gro
tere lokaliteiten is eveneens het sukses verzekerd. 

Vlaamse mensen, U die zich geschikt acht, laat 
ons naam en adres, met een paar referenties ge
worden. Een aangenaam en winstgevend beroep 

wacht. 
Onze tegenstanders hebben onze huizen uitgebrand. 

Wat haat vernielde zal onze liefde opbouwen ! Meldt 
U aan ! 

M. de Boe, sekretaris a.i. van de « Vlaamse Her
bergiersbond ", Heldenlaan 24, Zottegem. 

TEMSE 
Voor de eerste maal werd er een voorlichtings

vergadering belegd, waar wij als spreker hadden 
Volksvertegenwoordiger Mr. Wagemans. 

Wij telden een dertig aanwezigen, ook werd er voor 
de avond te vullen een film afgedraaid over de op
tochten van de Volksunie te Antwerpen. 

Op deze vergadering werd ons ledental weer rijkir. 
Onze mannen van de waterkant werken door, net 

zoals bij grote storm 

4. - ' Verroken durft geen debat aan. Hij antwoordt 
niet op ons voorstel met Mr. Van der Eist of met 
Drs. Jorissen te debateren. Hij durft zelfs geen debat 
aan met onze plaatseUjke propagandisten ! ! Op de 
brief door ons plaatselijk bestuur gestuurd aan het 
plaatselijk C.V.P.-bestuur kwam nog geen antwoord 
wanneer we dit schrijven. Nochtans is de brief reeds 
weken geleden verstuurd ! 

5 _ f{e,t zit Verroken dwars dat we over Vindevo
gel schrijven. Liberalen en socialisten zwijgen erover, 
schrijft Verroken. En of we dat begrijpen ! We be
grijpen zelf dat de C.V.P. er liefst over zwijgt ! Maar 
wij. Verroken, zullen dit niet doen. Uw partij heeft 
zware, zeer zware schuld in de zaak Vindevogel. En 
hang vooral de idioot niet uit met de zaken zo voor te 
stellen alsof de Vlaamse Beweging en de amnestie 
beter- door jou gebaat is dan door ons. Waar was jij 
toen onze volksvertegenwoordiger zijn amnestiewets
voorstel indiende r Jij weigerde toch te tekenen ! 
Wanneer heb je tegen de nefaste C.V.P.-politiek ge
stemd toen ze homogeen en anti-Vlaams regeerde 'r 
Nooit ! Als ge voor 5 Fr. politieke moed had kwam, 
je afzonderlijk op in plaats van solidair te zijn met 
de misdadige politiek van je partij inzake repressie 
en haar bedrog in zake Vlaamse Beweging. 

Hef is echter gemakkelijk in Oudenaarde de grote 
fan en de radikale flamingant uit te hangen en te 
Brussel gelijk een braaf Jannetje in het partijgareel 
te lopen omdat je moed mist. Niet voor niets heet 
men je " Jannetje •> / En schimp maar op onze 1.000 
stemmen vorige verkiezingen in je arrondissement. Je 
vertwijfelde demagogie komt omdat je voelt dat de 
kiezers, die het cc Vlaanderen eerst » voorstaan, lo
gisch zijn en zeggen cc Volksunie eerst ». En de 
jongeren die je vroeger steunden komen over. de ene 
na de andere . Dat weet je ook ! 

Dat je dan nog verkozen bent ? Ons goed. We 
moeten je vel niet hebben ! Maar Vlaamse woorden 
zijn niet genoeg. In het parlement passen Vlaamse 
daden ook legen de eigen partij in ' 

VOLKSUNIEJONGEREN - GENT — 

AKTIVITEITEN 

— Begin oktober: liulp bij het verspreiden van het 
arbeiderspamflet (op 10.000 eksemplaren) aan 
sommige labrieken in de arbeidersbuurten van het 
eiland Malem. 

— Dinsdag 15 oktober: stichtingsvergadering van de 
studentenafdeling in het kader van de V.U. Jon-
gerenaktie 

— Van 21 - 26 oktober en van 4 - 9 november . 
verspreiding (op 2000 eksemplaar) van een spe
ciaal pamflet voor de studenten. — Intense le
denwerving. 

— Zaterdag 16 nov.: Verspreiding (op 1000 eksem
plaar.) van het )pamflet i^ SQhandaal te Brussel „ 

ter gelegenheid van de Expo-meeting in de zaal 
a Het Valk „ 

VLAAMSE KULTUURKRING - GENT 
Op zaterdag 14 december 1957 te 20 uur 

in Roeland, spreekt Drs. Eugeen DE FACQ 
over « ASPEKTEN VAN HET LEVEN IN DE 
VERENIGDE STATEN ». 

Deze voordracht wordt geïllustreerd met 
lichtbeelden terwijl tevens een film zal 
worden afgerold over « Het leven van de 
Amerikaanse arbeider in de automobiel
industrie van Detroit ». 

Deze uiteenzetting omvat de indrukken 
door spreker opgedaan tijdens een lang
durige studiereis in 1956 aldaar onder
nomen. 

k 

Toegang vrij voor iedereen. 

VOLKSUNIESTUDENTEN - GENT 

GROTE 
V00RUGHT8NGSVERGADERING 
op woensdag 11 december om 20 uur 
Zullen het woord voeren : 

Dr. LEO WOUTERS 
Drs. WIM JORISSEN 
Dr. VAN BOXELAER 
Mr. VAN DER ELST 

Ook door de Volksuniestudenten te 
Leuven wordt een groet gebracht. 
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W E S T - V L A A N D E R E N 
Op 16 november werd te Kortrijk in de Patriazaal 

de startmeeting gehouden van de C.V.P. met als 
sprekers volksvertegenwoordigers De Clercq, De 
Quae en Verroken. 

Onze propagandisten waren er als de kippen bij om 
de nummers van « De Volksunie » waarin Verroken 
en Moyersoen zo goed worden terechtgeroepen en af-
gekamd aan de min of meer 40 aanwezigen aan de 
man te brengen, zeer goed gewerkt. 

Op 17 november werd in de Schouwburgzaal te 
Kortrijk de protestvergadering gehouden over de We
reldtentoonstelling 1958 welke door meer dan 1.500 
personen werd bijgewoond, de striemende aanklacht 
van Mr. Van Cauwelaert uit Brussel die het onrecht 
de Vlamingen in heel hun wezen door de regering 
en kommissaris-generaal aangedaan aan de kaak stel
de. Spreker die vooraf had verklard buiten de poli
tiek te staan vergat natuurlijk te zeggen 'dat de aller
grootste schuld van alles bij de C.V.P. lag die in 
1952 Moens de Fernig tot opperkommissaris met alle 
volmachten benoemd had. Deze vergadering word 
opgeluisterd door de muziekkapel van het Sint-
Amandskollege, het koor Reuzegom uit Harelbeke, sa-
mcnzangen gekruid met storm op zee en amnestie-
kreten en besloten met de Vlaamse Leeuw. 

Op 1 december vond in de eivol gelopen zaal Volks
verheffing te Moeskroen een voordracht plaats over 
leven en strijd van Priester Daens met als gloedvolle 
spreker de Heer Pieter De Mol die alle aanwezigen 
wist te beroeren. De spreekbeurten was omlisjt met 
zeer geslaagde opvoeringen door de lokale Priester 
Daensjeugd. Traden verder op de gebroeders Haeck 
als mon(iharmonicavirtuozen in hun zeer geslaagd re
pertorium. Een prachtkader met zeer groot formant-
foto van het Priester Daens standbeeld werd over
handigd aan de lokale voorman en oude kamper Heer 
Juul Terrijn. Een daverende Vlaamse Leeuw besloot 
deze beide vergaderingen waarop onze propagandis
ten sterk vertegenwoordigd waren. 

Onze propagandisten waren de laatste tijd sterk in 
de weer om in alle steden en gemeenten van het 
arrondissement kontakten te leggen en de verkic-
zingslijsten bij al deze medewerkers af te geven ten
einde er al de personen op aan ie duiden welke in 
aanmerking komen om gewonnen te worden voor 
onze gedachte te winnen dit in verband met de aan
staande verkiezingen. 

Zeer goede vooruitzichten zijn er in dit nochtans 
bij uitstek zeer ondankbaar arrondissement. Een kalk-
tocht. vete huisbezoeken en abonnement werving 
grepen plaats. Op 15 dec. om 10 u. in zaal uDe Klok
ke 11 een anrondissementele kernvergadering teneinde 
ons kader uit te breiden. 

Als spreker heer Victor Bouckaert uit Roeselare. 
Harop ! Harop ! De trompe steekt. 

Luc Vandeplasschc. 

tweetaligheid hebben geleid. Zonder enig protest zou
den deze pogingen nooit ondernomen geweest zijn. 
Het werk blijft tot op heden eentalig Frans. Zolang 
het niet eentalig Nederlands is, zullen de Vlaamsbe
wuste Bruggelingen zich er tegen verzetten. Het ware 
goed voor het bisschoppelijk paleis, dat het met dit 
stijgend verzet tegen frans gedoe in de Brugse ker
ken meer rekening zou liouden ! 

PAUVRES TYPES 

« Le Courrier de Bruges » (met konfidentiële op
lage) meent dat de protestbetogingen Expo '58 be
doeld zijn, opdat de wereldtentoonstelling Vlaams in 
plaats van internationaal zou zijn. 

De bijziende schrijvelaar zou beter eerst aandach
tig lezen, wat in onze kranten en op vlugschriften 
allerhande over die bedoeling gezegd is geweest. Can 
zou hij niet naast de kwestie schrijven. Zijn « pau-
vrcs types >> is alleen toepasselijk op hem en zijn 
schaarse lezers ! 

BRUGGE 

•Abonnementen op het blad 
Nog steeds wordt een inspanning gedaan, om abon

nementen le wen-en op het blad. De 'aatste weken 
van het jaar moet nochtans een bijzondere aktie op 
touw gezet worden mei het oog op abonnementen 
voor 1958, waarvan het bedrag 100 ft. beloopt. 

Onze lezers wordt gevraagd, het blad na lezing 
door te geven aan simpatizanten, die onze porti) nog 
niet kennen. Na enkele tijd sinjaleren ze ons namen 
en adressen van deze vrienden, het nodige wordt 
dan gedaan, om een abonnement te werven. 

OKTAAF DER PATRIOTTEN 
Dit zogenaamd oktaaf is pas achter de rug in de 

VValburgakerk. Voor de derde keer ging het niet 
voorbij zonder protest van de wlksverbonden Vlamin
gen te Brugge, voor wier aktie we alle eerbied heb
ben, al is het ook met de monkel om de mond, want 
hun jongste optreden is TUI Uilenspiegel waardig. 

De voorlaatste dag van deze fransküjonse-religieusc 
manifestatie hebben ze nl. in perfekt Frans opgestel
de pamfletten uitgereikt aan de argeloze aanbidders 
van » la culture de chez nous ... Dit uiterst beperkt 
publiek nam aan, dat het een of andere toelichting 
van het <( ceuvre .. betrof, en dat de pamfletten gretig 
aanvaard werden. Eerst bij lezing achteraf ontdekten 
ze, dat het om een bezadigde daarom niet minder 
besliste stellingname tegen dit volksvreemd gedoe was. 
Bravo voor deze Vlaamse militanten. Andere protest
betuigingen bleven 'niet uit : op de onderste trede 
v.h. voorportaal stond in grote letters gekalkt aVlaams 
IS mijn taal ,. en hoezeer de Brugse brandweer zich 
beijverde, om die leuze uit te wissen op last van de 
fransdolle pastoor van St-Walburga, het baatte niet. 
en de uitdagende letters bleven goed leesbaar. Voor de 
slotplechtigheid had zich een schaar jongeren aan de 
kerk opgesteld, om de deelnemers aan het oktaaf 
op duidelijke wijze de afkeer van de Brugse bevol
king diets te maken voor dit vreemd gedoe. 

We vragen ons af. hoc lang de hogere geestelijk
heid nog manifestaties van die aard zal dulden, zo 
te Brugge als aan de kust. Het is werkelijk niet op 
die manier, dat men de Vlaamse katolieken, die nota 
bene de overgrote meerderheid van de katolieke ge
meenschap in ons land uitmaken, tot een grotere ge
loofsijver zat prikkelen I In een artikel, verschenen 
in het laatste overblijfsel van de franstalige pers ie 
Brugge poogt kannunik Wülems, direkteur van het 
Oktaaf der Patriotten dit werk aanvaardbaar te ma
ken door op zijn pogingen voor tweetaligheid te wij
zen. Hij betreurt natuurlijk de manifestaties, die reeds 
bressen in de deelnemende scliaar hebben geslagen 
en die o.m. twee jaar geleden tot de laatste predikatie 
van « le R. P. Hénusse » aanleiding gaven. Het zijn 
echter juist die uitingen van gerechtvaardigd protest, 
die kannunik Willems tot de taktische zet voor dé 

lEPER 

PROGRAMMA 
De gestoorde C.V.P.-meeting te leper maakte op

hef. Zelfs de « Pourquoi Pas .- » wees aan de hand 
van deze en andere gebeurtenissen op de grote vrees 
van de kleurpartijen en inzonderheid van de C.V.P. 
voor de Volksunie, die zo verrassend en snel voor
uitgaat. Volgens de liberale « Pourquoi Pas ? » zou
den zelfs « alle » pastoors voor de Volksunie zijn. 
i( Alle 11 niet vrienden, maar wel een groeiend aan
tal. Inderdaad zet dit een gezonde traditie voort. 

In vorig nummer konden we wegens plaatsgebrek 
het <( program » dat op de C.V.P. vergadering uit
gedeeld en gretig aanvaard werd, niet opnemen. Hier 
volgt het dan. Onze lezers zullen de « verrassing " 
van de C.V.P. potentaatjes begrijpen. 

ric een Nato-bruggenhoofd zou zijn. Dat de Nato-
landcn (Belgiii incluis) samen met Frankrijk de strijd 
tegen de Algerijnen, die vechten voor hun vrijheid, 
zouden moeten voeren. 

Spaak sprak in dezelfde zin. 
Voor Korea waren het louter vrijwilligers die er 

gingen vechten maar, let wel op, in Algerië zou de 
•strijd gedwongen opgelegd worden aan onze jongens 
moest senatorke Van Buggenhout zijn zin krijgen. 

Moest senator Van Buggenhout aan het bewind ko
men, er ware een vrolijke « krieg » in Algerië voor 
onze jongens in het verschiet. Zo hij kanonnenvlees 
n //. waarom geeft hij zichzelf niet aan bij heit Vreem
delingenlegioen. Dat zou het goede voorbeeld zijn en 
we waren hem kwijt. Te Parijs de grote fan uithan
gen is gemakkelijker. 

ROESELARE 

Het leugdkomitee voor de Wereldtentoonstelling '58 
belegde daar ook een flink geslaagde proteSldag. 

Na de rede van Drs. Coppieters kwam dhr. Callu-
vacrts zeer gepast in het debat tussen. 

Volksvertegenwoordiger Verroken kreeg het aan de 
^tok met Drs Coppieters toen hij met zijn gewoon 
deuntje van K scheurlijsten » aanving. Hij werd goed 
en flink van antwoord gediend door Drs. Coppieters. 

Senator Struhbe verkondigde daar, » dat de CV. 
P.-mandatarissen niet kunnen doen wat ze zouden 
willen doen; dat ze de politieke lijn hebben te vol
den door het Nationaal Komitee uitgestippeld ... 

Wij Volksunieërs weten sedert jaren, heer Senator, 
da. de C.V.P.-vertegenwoordigers geen volksvertegen-
wordigers zijn, maar brave partijbeambten. Zo niet 
vliegen ze buiten... 

En daar de C.V.P., gelijk ten andere alle kleur
partijen, eerst 't kapitaal heeft te dienen en de groot
ste belangen van 't kapitaal in Wallonië liggen, kan 
noch mag de C.V.P. Vlaanderen dienen. 

Alleen een Vlaams Nationale Partij, een partij los 
van de geldmuur, de Volksunie dus zal redding in 
Vlaanderen brengen. 

INLEIDING 

Samenzang: Hoe verkoopt men zijn Koning! 
Zangwijze: Vaarwel mijn broeder. 
Zangleider: OU! Gust. 

OPVOERING VAN HET BLIJSPEL, 
le BEDRIJF 
« Wij zijn de Heiligen » 

Veel heiliger dan Zijne H. de Paus van 
Rome mogen wij zeggen: Geen amnestie! 

2e BEDRIJF 
« Schoolstrijders voor outer en licerd » 

De schone ziel van 't kind, terug uit de 
vergeethoek. De strijdbijl opgeborgen en 
vooruit... met de bedelzak! 

PAUZE! (1/2 uurke) 
Gelegenheid om een potje te drinken met uitge

zogen boeren en middenstanders en een praatje te 
slaan over, hoe men van vleeshouwer baron en 
schatrijk wordt, dank zij de boeren en de Boeren
bond. 

Op het televisiescherm komen dan volgende beel
den : 
1°) De C.V.P.-leiders np reis naar Moskou met 

in de akientas het handboek voor goede tafel
manieren. 

2°) De voetbalmatch met eigen u rode duivels <>. 
beste C.V.P.-vrienden. 

3") Het dagelijks vertrek van duizenden mobielen 
door de C.V.P. in de steek gelaten bij gebrek 
aan werk op eigen bodem. 

4°) Eregroet aan de C.V.P.-leiders van de afzwaai
ende 24 maanden dienstplichtigen. 

5") Het nieuwe Spoorwegstation gebouwd tijdens de 
homogene C.V.P.-regering... 

llle BEDRIJF 
« Smeekbede tot Lamme Goedzak » 

Hulp! Hulp! De C.V.P. vergaat! 
Brave Lamme, ik heb U veel misdaan. 
Uw vader en broeders laten terechtstel-
len. Uw priesters in de gevangenis of 
als balling laten « kreperen .., maar dat 
is alles het verleden. 
Terug aan het bewind zal de C.V.P. 
alles goed maken, dat beloven wij U en 
ge weet wat onze beloften waard zijn. 
De verkiezing nadert, hulp! hulp! De 
C.V.P. vergaat. Echter dat nooit! Liever 
dan onze ministerzetels prijs te geven, 
zullen wij de fudashand reiken aan Uw 
grootste vijand en zoals wij dat onaf
gebroken deden, de schone ziel van 't 
kind prijs geven aan een linkse minister 
van Onderwijs. 

Reeds jaren houden wij U aan het lijn
tje. Pas op! Gevaar! Een nieuwe jonge 
dinamische partij draagt op, DE VOLKS
UNIE die het lijntje doorkapt en U naar 
een ware volkswelvaart voert! 

Amen. 
KOKSIJDE 

Bijzondere onderrichtingen werden aan onze pro
pagandisten verstrekt over de te voeren kampagne 
tegen de uitlatingen van de C.V.P. senator Van Bug
genhout die ie Parijs op de konferentie van de Nato-
parlementslcden het standpunt verdedigde dat Alge-

DIKSMUIDE 

Het leugdkomitee voor de Wereldtentoonstelling 
1958, te Brussel, belegde een protcstvergadering op 
zondag 17 dezer maand. 

Naar gebruikelijke gewoonte HiER werden de krui
ken looraf in C.V.P.-kringen besteld. NADIEN wer
den de Volksuniërs voor geldelijke steun aangespro
ken. Begrijpelijk dan ook dat die meestal afzijdig 

'• bhven. 

KONTAKTVERGADERING 

Belegd op 20 november ten huize van Voorzitter 
fan De Bondt mag als zeer geslaagd beschouwd wor
den. 

De aanstaande kolportages werden vastgelegd. 
Nieuwe, nog meer direkte en inslaande metoden 

voor propaganda werden besproken. . 
De abonncmentenslag werd ingezet en belooft schit-

Icicnd te zullen zijn. De propagandisten moeten echter 
bijzonder indringen voor postabonnementen. Het 
ten huize bezorgen neemt te veel üjd in beslag. Hei 
tal nochtans ook in 1958 verder geschieden, daar 
vaar de abonnent dit wenst. 

KAASKERKE 

De 11 Novemberplechtigheid groeit van jaar tot 
laar. 

De kerk kan de aanwezigen niet meer bergen. Ve
len waren verplicht in of buiten hei portaal de plech
tigheid te volgen. 

Ook meer en meer vlaggen bij de optocht naar de 
krypte. Dit jaar werd bijzonder opgemerkt de vlag 
van de Dietse jeugd. Vele Dietse jongeren in uniform 
legden de weg van Wakken naar Kaaskerke te voet 
af. 

De prachtige rede door Dr. Moyaert liet een diepe 
indruk na. 

Door de heer Bouckaert en een paar Roeselaarse 
propagandisten werden oude nummers van « De 
Volksunie >. uitgedeeld. 

FORMIDABELE PLAKTOCHT LANGS DE 
KUST 

De nimmer verslagende kerels van de kust, echte 
zeebonken, hebben nog eens laten zien wat ze kun
nen. 

Op enkelj uren, tijdens donkere nacht, werden 
5.000 affichen met daarbij nog duizenden banden 
geplakt, van Adinkerke-De Panne tot Blankenberge 
en verder. 

Een echt kunststukje. 
Van kunst gesproken valt te vermelden de meter-

hoge Volksunie aankondiging waarmede de brug over 
de vaart van Veurne naar Duinkerke versierd werd. 
Prachtig uitgevoerd in zeer keurige letters. 

De onbekende artist-propagandist, wellicht dezelfde 
die <( De Panne » herhaaldelijk met prachtige op
schriften versierde wordt vriendelijk verzocht zich te 
laten kennen. Geheimhouding wordt hem verzekerd. 

KORTEMARK EN OMGEVING 

NOORDSCHOTE-RENINGE EN 
OMGEVING 

De herhaalde kontaktncmingen en de propaganda 
met het blad verwekken meer en meer belangstelling, 
vooral bij de boeren. 

Voor inlichtingen over de Volksunie, de nieuwe 
Vlaams-Nationale Paptij, zich wenden tot Jan De 
Bondt. 32 Ijzerlaan, Diksmuide. 

GISTEL EN OMLIGGENDE 
De abonnementenslag werd bijvalrijk ingezet en be

looft het aantal abonnementen voor 1958 tot het dub
bel van 1957 te zien stijgen dank het aanhoudend en 
onvermoeibaar optreden van Dr. De Voldere en ka
meraad Z. 

Prachtig gewerkt ' 

VEURNE-NIEUWPOORT 
Uitgezet met 'n kleine autobus en vrijwilligers die 

ook eens iets voor de Volksunie wilden presteren 
werd de streek Veurne-Nieuwpoort overvloedig voor
zien van Volksuniebanden en ptakbrieven. 

't Vertrekpunt werd vastgesteld in de nabijheid 
van Veurne. Eerst nog een paar gemeenten bezocht 
ten zuiden van Veurne en dan verder over Adinkerkc. 
De Panne, Koksijde, Oostduinkerke, Nieuwpoort, 
Wulpen en aanpalende gehuchten. 

Onze leerlingen-plakkers, jonge vurige kereltjes, 
hebben voorzeker de loef willen afsteken aan onze 
beroepsplakkers waarin ze, het dient gezegd, ge
slaagd zijn. Oprechte gelukwensen. 

BRUGGE 

WAAKZAAMHEID GEBODEN 
Voor het ogenblik worden in la Brugoise tal van 

arbeiders afgedankt, zelfs in afdelingen, waar jaren
lang geen enkele afdanking gebeurde. Geregeld wor
den in deze grootste Brugse industrie mensen ont
slagen, hoewel men dikwijls ter zelfder tijd nieuwe 
werkkrachten aanwerft. De huidige afdankingen 
overtreffen echter in grote mate de normale migratie 
van arbeiderskrachten. Allerlei redenen worden aan
gehaald, om deze afdankingen te verklaren, alleen 
over de volgende zwijgt men zorgvuldig in de pers. 
La Brugeoise nam enkele jaren geleden een paar 
Waalse firma's over waarvan er thans enkele moeten 
gesloten worden. Het gerucht gaat, dat de volledig 
onder Brussels-Waalse voogdij staande direktie van 
de Brugse nijverhcidsinstelling zou pogen, a plaats 
te maken .. voor de Waalse arbeiders, die in Nijvel 
en Tubize niet meer te werk gesteld zouden worden, 
yiet andere woorden, voor de zoveelste keer zou
den Vlaamse arbeiders opgeofferd worden ten voor
dele van de Waalse. We hebben niets tegen de 
Waalse arbeiders, maar indien dit gerucht waarheid 
bevat, dan kan daartegen niet scherp genoeg gepro
testeerd worden. Wordt dit gerucht bevestigd, dan 
zien we benieuwd uit naar de aktie van de verpoli
tiekte sindikaten in het Brugse tegen dit flagrant 
staaltje van achteruitzetting onzer arbeiders. 

BRABANT 
KANTON ASSE 
OPROEP tot heel het kanton, vooral Op
wijk en Merchtem. 

Kontakvergaderingr op 15 december '37 
om 10 u. 30. 
Lokaal LEEMANS Frans (Seppen) , Markt, 
Opwijk. 

Sprekers : Mr Van der Eist; 
Drs. Wlim Jorissen. 

BRABANT — SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke dinsdag van 18.30 tot 20.30 uur houdt dhr 

Van Malderen, sociaal werker, zitdag in het lokaal 
Lorelei, Van Praetstraat (Beurs) Kosteloze raadple
gingen in verband mei: 

Pensioenen. Ziekteverzekering, Gezinsvergoedingen, 
Sindikale aangelegenheden. Belastingen enz. 

Arrondissement LEUVEN 
Na een paar kontakivergaderingen hebben zich 

enkele vrijwillige medewerkers aangeboden om de 
Vlaams-N ationale werking in het arrondissement 
Leuven opnieuw stelselmatig uit te bouwen. Thans 
worden met bijval kontakten aangeknoopt in de acht 
kieskantons van ons arrondissement. Er is nog veel 
werk en er is een passende taak voor iedereen die 
van goede wil is; wij doen daarom langs deze weg 
een beroep op meer medewerkers, vooral in de oos
telijke kantons van het arrondissement: Diest, Glab-
beek. Tienen en Zoutleeuw. 

Zij die er willen toe bijdragen de Vlaams-nationale 
gedachte in het arrondissement Leuven verder uit te 
dragen, gelieven zich persoonlijk of schriftelijk, be
kend te maken verlopig nog op het sekretariaat 

VOLKSUNIE (Karthuizerstraat 58, BRUSSEL) 
(voor het arrondissement Leuven) 

Vanaf januari 1958 zullen wij over een arrondis-
sementssekretariaat te Leuven beschikken, van waar-
er een krachtiger en doelmatiger Vlaamse aktie zal 
gevoerd worden in Oost-Brabant. 

Gewest WOLUWEDAL 

Samen met onze kameraad Van den Plas, lid van 
het dagelijks bestuur, nemen vrienden uit het Wolu-
wedal schikkingen om een eerste kontaktvergadering 
te beleggen. Enkele dezer vrienden waren aanwe
zig op de arrondissementele kaderdag en toonden zich 
bereid om aan de slag te gaan. MET DE VOLKS
UNIE VOORUIT! 

Gewest ASSE 

Als eerste vrucht van de buitengewoon goed ge
slaagde kontaktvergadering werd het aantal abonne
menten meer dan verdubbeld en plannen wvrden ge
maakt om in januari 1958 een nieuwe vergadering 
te beleggen in de streek. Uiterst bedrijvige plak- en 
kalkploegen werken hier overal. 

Bericht-Kontaktvergaderingen 
Het beleggen van vergaderingen moet met een 

regelmatig ritme worden doorgezet. Geen enkel ge
west mag verstoken blijven van het genoegen om 
onze kandidaat Meester Van der Eist aan het woord 
te horen. Propagandisten gelieven zich te richten tot 
het algemeen sekre'.ariaat, dat raad en alle hulp kan 
bieden. 
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LIMBURG 
De iiitbauw in Limburg verloopt stelselmatig. Tal 

van kleine gemeenten, (Tongeren-Maaseik alleen 
telt 133 gemeenten en dit op een totaal van ongeveer 
275.000 inn'oncrs !) worden tlwns eveneens bewerkt. 
De -.verking in Limburg door de afstanden en door het 
gemis aan grote gemeenten is uileraard sterk gede-
, entraliseerd. In 75 p.c van de i^emccnten hcschfk-
kan we reeds over kernen en propagandisten. Tegen 
de verkiezingen moet elke gemeente haar propagan
disten hebben. Onze propagandisten tullen daarvoor 
zorgen. 

In de loop van dit jaar wist Limburg zijn abon
nementental met enkele homterden <*p 'e drijven rn 
ook de losse verkoop werd verzorgd. Slechts Oost-
Vlaanderen bereikte enkele tientalen abonnementen 
meer, maar de be^'olking is er ook meer dan dubbel 
zo groot. 

Percentsgewijs staat Limburg ver en los aan kop. 
In 85 p.c. van de gemeenten tellen we abonnementen. 
Gedurende de eerstvolgende zes maanden moeten in 
alle gemeenten abonnenten zijn. 

De abonnentsherniev.wingen gebeuren gedurende de 
eerstvolgende dagen langs de .post. We hopen dat al 
onze lezers ons trouw blijven. Onze propagandisten 
moeten thans ook een grote inspanning doen om 
nieuwe abonnementen te werven. 

VLAAMSE MOBIELEN TE LUIK 
Een artikel in de Volksunie van 3-11-57, wees er 

op dat de Vlaamse arbeiden uit het Tongerse, werk
zaam in de wopenlrbrick van Herstal al.laar ver
stoten werden. 
Naast het uitsluiten van de Vlamingen uit de FN-school 
stelde schrijver gevallen vast van gediplomeerde Vla
mingen die manaeuverwerk verrichten tegen lage lo
nen, waar 100 meter verder ongediplomeerde Walen, 
met de grootste moeite met werktuigmachines wer
ken en de hoge lonen opstrijken. Eve^neens werden 
de Sindikaten cangevallen, omdat zij zich niet eens 
verzetten legen al deze enrechtzaardigheden. 

Er kwam reaktie, het bestuur van voormelde ja-
brick deed nu op 13-11-57 een oproep tot alle arbei
ders om hun diploma's mee te brengen. Iedereen die 
de organisatie kent weet dat dit van weinig betekenis 
is, hoogstens zou de patroon, op sommige plaatsen, 
het rendement trachten op te drijven voor zijn onder
danen werk naar bekwaamheid te geven en dit zou 
in het voordeel werken van vele gediplomeen'e w.iur 
verstoten Vlamingen. 

Maar zoiets is te veel! dat zal nooit gebeuren nep 
het ABVV. 

Het ABVV vond dan niets beter, dan alle arbeiders 
samen te trommelen in algemene vergadering. On
der de mom van allerlei drogredenen verboden de 
Sindikalisten de werklieden hun diploma's mee te 
brengen. Die heren weten wel goed waarom zij dit 
verbieden, maar ze durven de waarheid niet zeggen. 
Zij vrezen immers dat de Vlaamse jongens hier voor-
deel nitlialen; juist daarom. 

Dagelijks beklagen zich honderden werklieden 
over 4e slechte organisatie in de fabriek. Nu de 
baas wil verbeteren is het eigene sindikaat ertegen! 

Sommige lezers zullen ziek afvragen Iwe dit alles 
mogelijk is en hoe er geen reaktie komt op zuKcc 
vergadering. Er zijn toch immers ook geëvolueerdcn 
onder de arbeiders ? 

Ik ben niet bij machte de toestand en atmosfeer te 
beschrijven van zulke vergadering. Best kan ik ze 
vergelijken met de verhalen uit missietijdschriften 
over de veroordeling van missionarissen door de rode 
volksrechtbanken of met de minderbeschreven na
oorlogse Belgische tribunalen. Reaktie is dus hier 
niet mogelijk, wel vraagt de voorzitter eens, of ie
mand in de zaal het woord wil. Wanneer dan een 
onnozelaar iets durft zeggen ivat niet overeenstemt 
met hun theorie, dan wordt deze man onderbroken 
door ha-hoe geroep en uitgescholden voor krapuul en 
bièce de flamin. 

Het strafst van alles is te weten, dat er nog dui
zenden Vlamingen aan dit organisme lidgeld betalen! 
Wel neem ik aan dat diep in Vlaanderen vele aanhan
gers van het ABVV nog niet de haat van hun Waalse 
broeders kennen tegen het Vlaamse volk. Maar 
dat in deze fabriek nog stommeriken onder de Vla
mingen zijn die zich niet durven terugtrekken uit dit 
sindikaat van lafheid en bedrog, dat gaat mjjn vci-
stand te boven. 

Vlamingen, waar gij ook woont in Vlaanderen trekt 
u terug uit ABVV en alle kleursindikaten en steunt 
de Volksunie!!! 

De Volksunie alleen eist voor ons : Federalisme en 
Industrialisatie. Baas en werk in eigen Imis. 

L. Tongeren. 

KANTON MECHELEN AAN DE MAAS 
Plakkers aan het werk 

Te Lanaken-Smeermaas, Briegdenbrieg, Veldwe-
zelt, Neerharen en Rekem waren onze plaatselijke 
plakkersploegen aan het werk. Wij wezen er vroeger 
reeds op dat in deze dorpen met Lanaken als kern 
de Volksunie van maand tot maand stevige voor
uitgang boekt. Voor de oorlog werden in dit kantor, 
door de ^nationalisten 28% van de stemmen be
haald, vorige verkiezingen 6%. In '58 zullen onze 
tegenstanders staan te kijken. , 

MECHELEN AAN DE MAAS 
De C.V.P. belegde hier een meeting m de " /w-

rochiezaal » (ja, daarvoor moet hij dienen) waarop 
Dr. Dexters sprak (in zijn eigen streek is hij genoeg 
bekend om er veel over te schrijven) naast P. W. 
Segcrs. P. W. sprak hoofdzakelijk over een Vlaams 
program. Hij gebruikte grote woorden als amnestie 
(i'oor 90.000 gevallen ! Het gaat om het wets
voorstel Van Hemelrijtk dat door de feiten groten
deels achterhaald is. De meeste veroordeelden be
neden de vijf jaar hebben hun rechten reeds terug 
of hunnen ze krijgen zonder zijn wetsvoorstel) en 
kulturele aatonomie (het wetsvoorstel Van Eslander 
dat een lege dop is moet dat mooi begrip ontkrach
ten !). Geleerd door de ervaring werd or echter "ecu 
debat gehouden en schoot er zelfs geen tijd over om 
i'itleg te mogen vragen ! We begrijpen het maar al 
Ie goed. Nu deze meeting zal niet beletten dat de 
Volksunie verder opschiet in onze streek. Dr. Dexters 
helpt ons zelf het best daarbij ' 

ST TRUIDEN 
Onze kernleden en propagandisten kwamen in alge

mene vergadering bijeen teneinde over te gaan tot 
de verkiezing van het definitief bestuur voor Sint-
Truiden, stad. 

Advokaat Jos Libens, lid van het Hoofdbestuur, 
werd met eenparigheid van stemmen tot voorzitter 
verkozen. Ondervoorzitter is Juni Bessemans, terwijl 
de Heren Delooz en Lafosse respektievelijk tot se-
kretaris en schatbewaarder werden aangeduid. Maim 
Brans werd propagandaleider terwijl de Heren Guts-
boven, Lafosse H., Ufosse P., Libens en Poelmans 
tot leden van het bestuur werden verkozen. 

Voorzitter Libens dankte de aanwezigen voor het 
vertrouwen en sprak dan over de aanstaande ver
kiezingen. 

Alles laat voorzien dat de Volksunie in ons kanton 
ten minste duizend stemmen zal bijwinnen, aldus 
dhr. Libens. Wat de gemeenteraadsvei kiezingen van 
12 oktober 1958 betreft hebben wij de morele zeker
heid — wij siennen op cijfers — dat de C.V.P. en 
de linksen even sterk uit de stembus gaan komen, 
zodat de Volksunie alle kans maakt om op de wip 
Ie zitten en om bijgevolg in aanzienlijke mate deel te 
nemen aan het bestuur der stcd gedurende de eerst
volgende zes jaren. Als wij overwegen dat wij in 
'52, zonder enig partijverband, zonder blad, zonder 
voorbereiding, me! een inderhaast samcngeflanst lijst
je van vier man ongeveer negenhonderd stemmen in 
de wacht sleepten en slechts enkele tientallen stem
men te kort kwamen om een verkozene te hebben, 
dan mogen wij de gemeenteraadsverkiezingen van '58 
met het allcrgro{nste vertrouwen tegemoet zien, te 
meer omdat de vorige keer vele Vlaamsvoelende 
Truienaren niet voor ons hebben gestemd uit een ze
ker soort defaitisme. Dat gevoelen heeft thans plaats 
gemaakt voor een grote geestdrift, ja voor een vol
strekte zekerheid. Mr. Libens eindigde zijn met 
humor doorspekte toespraak met te verklappen dat 
onze lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen reeds 
klaar en volledig is en dat de politieke tegenstrevers 
verrast zullen zij over de kivaliteit van onze kandi
daten. 

Hij deelde ook mede dat het pas verkozen bestuur 
er zorg voor zal dragen dat er van de eerste januari 
1958 af om de veertien dagen niet minder dan 500 
bladen gratis in de stad zullen verspreid worden be
taald door onze plaatselijke kas. Voeg daarbij de rcs-
pektabele lijst van reeds bestaande abonnementen en 
wij mogen zeggen dat het stoutste optimisme gewettigd 
is. 

Een gezellig samenzijn besloot deze eerste, zeer 
geslaagde algemene vergadering. Sint-Truiden wordt 
een burcht voor en van de Volksunie. Truienaar. 

Lommei. Bij het afsterven 
van Frans Kerkhof 

Er was geen treurmuziek, er waren geen spreek
beurten, er klonk geen a Vaarwel mijn Broeder», 
toen onze goede jonge vriend en ijverig propagandist 
Frans Kerkhof op lö november jl. te Lommei ter 
aarde werd besteld op de leeftijd van nauwelijks 
26 jaren. Er wayen alleen enkele kransen, enkele 
vlaggen, en er was vooral de talrijke menigte w.o. 
verschillende Volksuniegetrouwen. Er was treurnis in 
ons hart, en in alle stilte zegden wij vaarwel aan 
een broeder die voor ons steeds een vriend en een 
voorbeeld is geweest. 

Toen het leven voor hem moest beginnen heeft 
het hem verlaten. » Zijn plotse heengaan is het enig
ste leed- dai hij ooit de zijnen heeft aangedaan », 
staat het zo treffend op zijn doodsbeeldje vermeld. 

Frans heeft een leven gekend van strijd: strijd 
legen ziekte die hem nooit heeft verlaten, en strijd 
voor zijn Vlaams ideaal. Hij was een der jongsten uit 
een groot en schoon katolick huisgezin, grootgebracht 
in een Vlaams-nationale en Vlaams-strijdende geest. 
Afkomstig uit West-Vlaanderen, vóór een 20-tal jaren 
heeft hii nooit zijn Westvlaamse geest verloochend: 
yvat wij, stille Limburgers ,in hem steeds bewonder
den en dikwijls ook benijdden, was zijn vurig idealis
me. De geest die wij alleen op de grote Vlaamse 
feestdagen kennen en voor enkele dagen ef weken 
meekrijgen, konden wij iedere dag in hem terug 
vinden: een onuitputbaar en vooral een strijdend 
Vlaams idealisme. Geen IJzerbedevaart, geen Zang-
leest ging door of Frans was er. Het slechtste weer 
kon hem niet beletten per fiets naar Neerpelt te 
rijden als de Volksunie er vergadering hield. Eén 
van zijn trouwe vrienden zei het juist: " We zijn een 
Leeuw verloren ». Zijn ideaal beleefde hij in de 
Volksunie ,en in het Davidsfonds, waarvan hij be
stuurslid en een der trouwste werkers was. Op de 
lijkbaar lag dan ook de plaatselijke Davidsfondsleeu-
wenvlag, met de woorden " Ie dien n. Deze laatste 
woorden geven Frans' hele leven weer. 

Frans had een zéér gevoelig karakter. Hij was té 
gevoelig om mens te zijn. De dood heeft hem niet 
gespaard, en hem op een even plotse als onverwachte 
wijze meegenomen. Het strijden is mi voor hem ge
daan. Enkele dagen vóór zijn dood was hij begonnen 
met de hernieuwing van de Volksunieabonnementen. 
Van alles wat er op Vlaams gebied te Lommei ge
beurde was hij één der bezielers, maar eenvoudig als 
hij was bleef hij immer op de achtergrond. Eer of 
praal zocht hij niet. Zijn beloning vond hij in zijn 
werk. 

Strijdend heeft hij geleefd, strijdend is hij gestor
ven. De dood gunde hem niet eens de kans afscheid 
te nemen van zijn familie of zijn vrienden. 

Op zijn doodsprcntje stond terecht geschreven: 
« Wie met hem omging had hem als vriend: hij 
kende geen schijn of achterdocht. Waar hij zich aan 
gaf. daar kende hij het einde van zijn geven niet. Hij 
was te eerlijk om niet hard te werken voor wat 
hem heilig en dierbaar was. Diep. vroom en eenvou
dig, in blijheid steeds tot hulp bereid ,recht voor de 
vuist maar verdraagzaam: het maakte hem tot het 
type van zijn volk, dat hij zozeer lief had. » » 

Voor de Volksunie is het heengaan van Frans een 
zwaar verlies. We buigen 'diep voor het nog zwaardere 
verlies dat zijn verscheiden betekent voor zijn fami
lie, en we bidden God haar kracht te verlenen deze 
zware slag te boven te komen. 

HASSELT 
KADERVERGADERING 
in het hotel « Warson » 

Stationstraat 
onder voorzitterschap van 

Wim Jorissen 
op zaterdag 21 december te 19 uur. 

i 
( 

B R A B A N T 

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

vergaderen te HASSELT 

op zaterdag 21 december te 16 uur 

Hotel « Warson », Sta t ionst raat 

HOUTHALEN 
Te Houthalen, dat de laatste jaren een grote uit

breiding genoten heeft, past het biblioleekkomitee 
Meulenberg zich flink aan. Ze hebben voor deze ge
meente een Franstalige spreker uitgenodigd. Naar 
het schijnt, beweren ze, dat ze geen Nederlandstalige 
sprekers meer vinden. Wil U schriftelijk tot ons 
wenden heren, we zullen er U enkele honderden op
geven. 
NOORD-LIMBURG 

In Noord-Limburg is er nog een postkantoor te 
Leopoldsburg dat tweetalig is zeer tegen de zin van 
de bedienden. Genk was dat indertijd ook maar daar 
werd het afgeschaft. Waarom te Leopoldsburg niet ? 

Op een telegraafkantoor in Noord-Limburg schij
nen anderzijds de bedienden de laatste tijd alleen 
nog Nederlands te verstaan. Te Brussel en ook el
ders krijgen meertalige bedienden 15 p.c. bijkomen
de vergoeding, zeggen de bedienden aldaar, waarom 
in Noord-Limburg niet? Juiste redenering. Het is dan 
ook volkomen verstaanbaar dat onze Kempische be
dienden alleen Nederlands verstaan. 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Buiten de algemene vergadering te Hasselt zijn er 
afdelingsvergaderingen in de tweede helft van decem
ber voorzien te Hasselt, Tongeren en Maaseik waar
op de Limburgse voorzitter Wim Jorissen zal axm-
wezig zijn. De jongeren weten van aanpakken. 

PROVINCIALE KADERDAG 
Nadat onze dodenhulde de zondag tevoren reeds 

talrijke vrienden uit Groot-Brussel bijeenbracht, wa
ren er op onze kaderdag van 17 november nog meer 
propagandisten aanwezig uit gans de provincie. 

Na een vinnige rede, waarin aangespoord werd om 
hardnekkig en verbeten door te werken, kondigde 
Wim Jorissen aan dat Meester Van der Eist de eerste 
Volksunie-vertegenwoordiger zou zijn, die Brussel 
naar het parlement zou sturen. 

Iedereen die in het Brusselse de Volksuniewer
king volgt, is overtuigd dat weldra een flinke kern 
de Vlaamse belangen werkelijk zal kunnen behartigen 
in de politieke arena. 

Brabant werkf en hoopt dat ook Antwerpen, Lim
burg, West- en Oostvlaanderen eendrachtig zullen 
striden om hun mannen naar het Parlement te stu
ren. VLAANDEREN EERST! 

Na de sehijnheiligheid van de C.V.P. te hebben 
aan de kaak kesteld niet alleen in de ziel-van-het-
kind-kwestie, maar ook en vooral in haar zogezegde 
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11 bezorgdheid » voor de Vlaamse belangen, lic: 
Meester Van der Eist de propagandisten aan het 
woord. Hun tussenkomsten waren opbouwend en na 
de vergadering kon dan ook onmiddelijk overgegaan 
worden tot het leggen van kontakten voor verdere 
werking in elk gewest. Het arrondissemnt Leuven 
was zeer goed vertegenwoordigd en weldra zal daar. 
y.:mcn met de studenten, nuttig werk geleverd worden. 

Deze provinciale kaderdag, die in het teken stond 
vim de voorbereiding op de verkiezingen, werd zo 
talrijk bijgewoond dat een der propagandisten lako-
nisch voorstelde of de Volks.unie niét beter de 
<i Patria » zou overnemen, want onze groeiende par-
l.j kan een grotere zaal gebruiken, terwijl de C.V.P. 
toch haar » Patria n niet gevuld krijgt en haar verga
dering eerder lijken op de haargroei van een kaal
wordend hoojd. 
Arrondissementele kaderdag-Brussel 

Op vrijdag 22 november ging in het drankhuis 
11 Breughel » onder leiding van Dr Bouchery een druk 
bijgewoonde kaderdag door. Een grondige bespreking 
had plaats, waarv::n de vruchten in de eerstvolgende 
maanden zullen geplukt worden 
ALSEMBERG 

Op zaterdag 23 november had alhier onder leiding 
van meester Van der Eist een geslaagde kontaktver-
gadering plaats. Fe opkomst viel zo in de smaak 
van een der oudere nationalisten dat hij er zijn ver
wondering over uitdrukte. " Gij krijgt nu al meer 
volk bijeen dan wij in onzfi beste tijd» zegde hij 
opgetogen. Het is dan ook niet te verwonderen dat 
alle 11 totentrekkers " der andere paytijen ongerust 
worden. Zij hebben veel mensen, die om den brode 
MOETEN naar een vergadering gaan en toch... alleen 
ah er balletdanseressen bij zijn. krijgen ze hun za
len gevuld. Maar als de Volksunie vergadert, dan 
komen niet alleen haar overtuigde strijders, maar 
oiik aanhangers van de andere partijen, die nieuws
gierig zijn en ons na de vergadering als overtuigde 
na'ionalisten verlaten. DE VOLKSUNIE BREEKT 
DOOR! 
Gewest VILVOORDE 

Op zondag 24 november was het aangenaam vast 
te stellen hoeveel nieuwe simpatisanten aanwezig 
waren op de tweede bijeenkomst in Vilvoorde. 

Nadat Meester Van der Eist er op gewezen had 
dat het Vilvoordse reeds voor de oorlog een stevige 
bijdrage leverde lot het vormen van de zo noodzake
lijke Vlaamse politieke macht, maakte Wim Jorissen 
op zijn beurt de toehoorders zodanig geestdriftig dat 
na de vergadering de aanwezigen zich spontaan aan
boden om ieder op hun manier voor de Volksunie 
alles ie doen wat in hun macht ligt. 

Meer dan vijftig aktieve propagandisten werken in 
hit gewest en zullen zorgen dat de Volksunie tot elk 
gezin doordringt. 
aPLAKTOCHTEN: De laatste weken werden ook 
volgende gemeenten weer eens bezocht door onze 
vliegende plakkersploegen: Diegcm. Haren, Mache-
len. Vilvoorde, Zaventem. 
Gewest: WOLVERTEM - WEMMEL 

MEISE - STROMBEEK - BEVER 
Gewest Wolvertem-Wemmel-Meise-Srombeek..Bever 

Onze ijverige propagandisten hebben het terrein 
voorbereid voor hun eerste kontaktvergadering, wel
ke gehouden wordt op ZONDAG 8 DECEMBER 
1957 OM lOu.30 in het KURSAAL. Kerkplein te 
MEISE. 
Sprekers: Meester F. van der Eist 

A. Van Malderen. sociaal werker. 
Na het uitgeven van het Witboek door het Vlaams 

Komitee van Wenimel, is duidelijk gebleken hoe no
dig hef is dat de Volksunie machtig wordt. Durvende 
politieke Vlaamse macht alleen kan onze zaak nog 
redden. 

Gewest: Anderlecht - Dilbeek - Lot 
St PIETERS LEEUW 

De Vlamingen uit deze streek worden ongeduldig. 
Er zijn er daar veel die zich in 1954 nog lieten fop
pen door schijnheilige woorden, verschenen in «De 
Demokraat ». Dit socialistisch strijdblad had zand in 
de Vlaamse ogen gestrooid door te schrijven: a DAT 
DE VLAAMSE WERKNEMERS MET DEZELFDE 
INSPANNING ALS DE WALEN IN HOOGSTE 
POSTEN MOESTEN BEKOMEN. » Maar... in 
plaats van die schone beloften uit te voeren heeft 
de afvallige Vermeylen ons in de rug geschoten. Hij 
schuilt zijn Vlaamse lafheid achter wat 
onnozele administratieve uitvluchten en 

in plaats van de Vlamingen gelijke kansen te geven 
in het Brusselse, heeft hij door het ontijdig publi
ceren van de taaitelling hun werk afgepakt en laat 
hij zelfs toe dat Vlaamse ambtenaars in de Brusselse 
administraties zich voor de tuchtraad moeten verde
digen in het... Frans ! Zoiets gebeurt zelfs met de 
negers niet, maar die kleine zoon van een grote 
vader laat dat maar begaan. Zomin als de C.V.P. 
wensen de linksen recht te maken wat krom is. Wlf 
ZULLEN DAT ONTHOUDEN. 

De Vlamingen uit het gewest Anderlecht krijgen 
trouwens de kans om over die zaak Meester Van der 
Eist en Wim Jorissen eens aan het woord te horen. 

Plaats, datum en uur worden per uitnodiging mee
gedeeld. 
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