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VOLKSU NIE 
ORGAAN VAN DE VOLKSUNIE^ VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

Beheer blad: Kartuizersstraat 58, Brussel. 

BIJ HET C.V.P. KONGRES 
EEN T R I E S T I G E V E R T O N I N G 

Het Vlaams strijdprogramma van de C.V.P. 
« Samenwerking en opbloei van de Vlaamse 
en Waalse kuituur en ruime uitwissing van 
de nasleep der repressie en epuratie.» 

Het zou verkeerd zijn overdreven belang 
te hechten aan een nationaal kongres van 
de C.V.P. want meer dan een spektakulaire 
vertoning is het niet. Vooreerst heeft dit 
kongres in de grond generlei bevoegd
heid: het mag alleen maar toejuichen. Het 
kongres spreekt zich niet uit noch over het 
programma, noch over de tussenkomsten en 
voorstellen. Het schenkt immers ver
trouwen aan het Nationaal Komitee. 
Wanneer men dan weet dat in dat 
Nationaal Komitee een verkapt fede
ralisme toegepast wordt om de Walen 
te bevoordeligen, dat in dat fameus komi
tee de Walen en franssprekende brusselaars 
evenveel vertegenwoordigers hebben als de 
Vlamingen (3/4 van de leden en de kiezers 
van de parti j!) , dan weet men genoeg. Ver
mits er wel voor gezorgd wordt dat er on
der de Vlaamse vertegenwoordigers in het 
komitee een paaj franskiljons en «betrouw
bare elementen» opgenomen worden, ziet 
men klaar in in welke infame knechtenrol 
de Vlamingen in de unitaire C.V.P. stilzwij
gend spelen. 

Hoe men er in deze partij een handje 
van weg heeft om de Vlamingen naar den 
bok te doen is nog e«ns klaar gebleken 
naar aanleiding van een amendement bij 
de resoluties, voorgesteld door Mr.Linde-
mans betreffende het taais tatuut der ge
meentebesturen in de brusselse agglomera
tie. Op voorstel van Duvieusart besloot het 
kongres er zich niet over uit te spreken en 
het te verwijzen voor onderzoek naar het 

Nationaal Komitee.' Lindemans protesteerde 
niet tegen deze handelwijze en bewees 
daardoor dat gans zijn tussenkomst een 
doorgestoken kaart was. Men moet in die 
voorwaarden een onnozelaar of een bedrie
ger zijn om nog voor te wenden te geloven 
in de mogelijkheid om als Vlaming iets te 
bereiken in de schoot van die partij . Dit is 
geen demokratische partij , maar een par
tij die onderworpen is aan de diktatuur 
van de partijbonzen, voor en achter de 
schermen. De wijze waarop Theo Lefèvre 
als enige kandidaat met 94 p.c. der stem
men herkozen werd tot nationaal voorzit
ter^ zonder dat ook maar één Vlaming 
heeft durven kikken of mikken is al even 
onthullend als onthutsend. 

Hoe weinig belang in dergelijke omstan
digheden aan dit kongres moet gehecht 
worden leert ons ook het feit dat buiten 
Eyskens en Struye, die spraken in bevolen 
dienst als voorzitters van de C.V.P.-frak-
ties van Kamer en Senaat, geen enkele der 
partijbonzen zich gewaardigd heeft zijn 
mond open te doen. Het is trouwens een 
zeer bedenkelijk verschijnsel dat geen en

kele C.V.P.-minister-kandidaat geneigd is 
om tot de aanval op de linksen over te 
gaan. Zij schrikken eenvoudig terug voor 
een mogelijk veto tegen hun persoon van
wege de linksen bij het vormen van een 
koalitie-regering na de verkiezingen. Wat 
kan er verwacht worden van mensen die 
met dergelijke mentaliteit behept zijn ? 
Het historisch woord van Woeste aan het 
adres van de rechterzijde blijft waar : « Ds 
n'ont de l'énergie que dans Tapplatisse-
ment » (Zij hebben slechts energie in de 
platbroekerij). 

In Vlaams opzicht is dit kongres ont
nuchterend — al blokletterde « De Stan
daard » : « Beslistheid tot oplossing van 
Vlaamse problemen » ! 

Het zou juister zijn te schrijven : be
slistheid om de Vlaamse problemen te ont
wijken, om de eenheid in de partij te kun
nen redden. Inderdaad : de eerste verslag
gever, de Waalse senator Servais (die men 
wil buiten gooien als kandidaat te Namen!) 
gewaagde met geen woord over de Vlaam
se problemen. De gewezen eerste minister 
en voorzitter van de kamerfraktie, Prof. 
Eyskens, speelde het klaar een rede in de 
twee landstalen te houden waarin sprake 
is van alles en nog wat — behalve van 
Vlaamse problemen. De onnoembare Struye 
deed slechts aan wat goedkope demagogie 
toen hij de kwestie van de zetelaanpassing 
aanhaalde. Zijn ware gevoelens ten over
staan van de Vlamingen en de Vlaamse be
langen zijn voldoende gekend. 

Wat de onbetaalbare Theo Lefèvre alle
maal uit zijn botten geslagen heeft is zo
als gewoonlijk zeer plezierig om lezen. 
Dooddoeners zoals : « Wij zullen een ster
ke regeringsploeg vormen. Die regerings
ploeg zal goed gesteund worden. Overal 
zullen wij sterke personaliteiten plaatsen : 
in de partij , in de beide Kamers, in de 
parlementskommissies om -de taktiek te 
leiden ». Zouden ze niet beter doen met een 
sterke personaliteit aan het hoofd van hun 
partij te plaatsen nu het nog tijd is ? 

Want alhoewel Theo zijn grote strijdre-
de besloot met de hartversterkende woor
den « Wij proeven nu reeds de overwin
ning », houden wij ons har t vast wanneer 

wij denken aan zijn legendarische over
winningen in de schoolstrijd. Heeft hij mis
schien terug een « geheim wapen » ? Hoe 
is het mogelijk dat zulke kerel aan het 
hoofd s taat van de grootste partij in het 
land ! Theo heeft zijn partij ook uitgeroe
pen tot de jongste van alle partijen. Voor 
hem bestaat de Volksunie eenvoudig niet : 
zoals de struisvogel verkiest hij zijn kop in 
het zand te steken. Toch gaan ze uitbreiden 
en verjongen — echter niet in de richting 

VAN H6T LEGER 

Hop ! Hop 1 Hop ! of het ge.^lg van de Volksunie zweepslag. 

van verbitterde minderheden. In klare taal 
uitgedrukt betekent dit dat de getroffenen 
dóór repressie en epuratie en de Vlaams
gezinden in de hoek gezet worden, waar de 
bezem staat. Omwille van de eenheid, om
wille van de Walen, de franssprekende 
brusselaars en de franskiljons moeten de 
Vlaamse « verbitterden » zwijgen. Zwijgen 
en vechten. Dat zijn de Vlamingen al lang 
gewoon. 

Wat denken de Vlaamse C.V.P.-jongeren 
hiervan ? 

Alleen senator Houben, die een overzicht 
moest geven van het C.V.P.-program, be
handelde ook zeer vluchtig de programma
punten die de Vlamingen zouden moeten 
bevredigen : verbetering der taalwetten (?) 
oprichting van kultuurraden, maar geen 
kulturele autonomie : want hun bevoegd
heid is beperkt; zetelaanpassing in het par
lement; een vage verklaring over de talen 
in het bedrijfsleven. Dat is alles. Op ge
bied van repressie en epuratie : niets 
nieuws — de standpunten van voor enkele 
jaren : enkele maatregelen die veel te laat 
komen en waarvan de draagwijdte thans 
zeer gering zou zijn. Geen amnestie. Niets 
over het lot van hen die nog in de gevan
genissen of als bannelingen in het buiten
land verblijven. 

Dit kongres zal in Vlaanderen, in de 
Vlaamsgezinde kringen een doorslechte in
druk nalaten. De schaarse tussenkomsten 
van een Sledsens, een Van den Daele, een 
Bertrand zullen deze doorslechte indruk 
niet wegwissen. 

Gans het kongres overigens was zeer 
zwak, zodat men gerust mag spreken van 
een mislukt kongres. Als inzet van de kies-
strijd belooft h e t ! 

Met Theo ter overwinning ! 

WILLY MERTENS 
Op nauwelijks 37 jarige leeftijd over

leed te Berchem-Antwerpen op 7 december 
1.1. onze tekenaar Willy Mertens tengevol
ge van een hartaandoening. Sinds jaren 
was hij de onovertroffen karikaturist van 
't PaUieterke, op welke redakte hij door 
wijlen Bruno De Winter binnen gebracht 
werd. Onvergetelijke tekeningen zijn uit 
zijn pen gevloeid. Van de eerste nummers 
van de Volksunie af was hij ook onze ka
rikaturist. Ook een gedeelde van de op
gang van ons blad was aan hem te dan
ken. 

De redaktie van de Volksunie biedt hier
bij aan de familie van onze overleden me
dewerker haar innige deelneming aan in 
het onherstelbaar verlies, dat hen getrof
fen heeft. 

Op de begrafenis was het hoofdbestuur 
van de Volksunie vertegenwoordigd door 
Mr. Van der Eist. Budi Van der Paal en 
Ward Rolus. 

Wij. de Doorbraak! 
EERSTE KONGRES 

van de 

VOLKSUNIEJONCEREN 
ZONDAG 29 DECEMBER 

ZAAL RAADHUIS 

WOLSTRAAT 5, ANTWERPEN 
• 

PROGRAMMA 

10.30 UUR : STUDIEVERGADERJNG 

— Referaten door Ir. Clem. Colemont en 
Jan Kauffmann. student. 

Debatleider : Dr Juul van Boxelaer, na
tionaal voorzitter van de Volksuniejonge
ren. , 

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 sekretaris. 
17 UUR : GEZELLIG SAMENZIJN met 
gelegenheidsprekers. 

EINDE OMSTREEKS 19 UUR. 

Niet alleen Hergroepeert de Volksunie 
steeds meer en meer de verspreide oud-
nationalisten, maar vooral uit de talrijke 
jonge krachten, die werkelijk toestromen, 
vormt zij momenteel zeer dynamische 
strijdformaties die het beste laten verho
pen voor de toekomst. 

Afdelingen Volksuniejongeren werden 
pas enkele maanden geleden voor het eerst 
opgericht. Nn bestaan er aktieve kernen 
in alle Vlaamse provincies naast speciale 
studentenafdelingen aan de universiteiten 
van Leuven en Gent. Deze jongerenploe-
gen hadden een ruim aandeel in het grote 
zomeroffensief dat de naam van onze jonge 
partij tot in de uithoeken van Vlaanderen 
bekend maakte. Door middel van tien
duizenden affiches en honderdduizenden 
strooibiljetten brachten en brengen ze on
ze idee naar de volksmassa : aan de sta
tions, fabrieken, stempelkantoren en 
kerkuitgangen. En dat is nog maar het 
begin. 

Op 29 december a.s. komen afgevaardig
den van onze jongerenkernen voor het 
eerst in kongres bijeen te Antwerpen. Het 
zal een terugblik zijn op de resultaten van 
het eerste offensief, een aanloop tevens 
van het tweede offensief dat ons de door
braak brengen zal bij de komende verkie
zingen. 

Ook U, Vlaamse vriend, nodigen wij uit 
tot dit eerste kongres. U zult verbaasd 
staan over wat reeds werd bereikt, en wel
licht nadien vol geestdrift een der onzen 
worden. U krijgt er ruimschoots gelegen
heid tot debat. 

EXPO '58 
Niet minder dan 2 miljard 900 mil

joen werden van andere doeleinden 
bijkomend naar de wereldtentoon
stelling gekanaliseerd o.m. 

1 miljard van de huisvestigings-
politiek; 

229 miljoen voor het bevaarbaar ma
ken van kanalen voor schepen 
van 1350 ton; 

311 miljoen voor de verbetering van 
binnenscheepvaartwegen; 

139 miljoen voor de haven van Ant
werpen; 

87 miljoen voor de oorlogsschade 
aan binnenscheepvaartwegen; 

70 miljoen voor de oorlogsschade 
aan havens; 

II miljoen voor de werken tot ver
betering van de kust; 

7 miljoen voor drooglegging van 

Waaslandse polders; 
enz . enz. . 

De wereldtentoonstelling, waarvan 
de voordelen een grote vraag blijven 
kost ons nu reeds 15 miljard ot 
1800 fr.per hoofd. 

Daarvoor konden heel wat nieuwe 
fabrieken in Vlaanderen gesticht 
worden, een degelijke landbouwpoh-
tiek gevoerd en de belasting vermin
derd. 

De C.V.P. is door de aanstelling 
met ruime volmachten van de be
ruchte Moens de Fernig met die geld
verspilling op fantastische schaal be
gonnen. Thans stomen de linksen 
volle vaart vooruit ermee. Laat 
Vlaanderen zo verstandig zijn én 
C.V.P. én linksen ervoor te belonen 
door een klinkende rammeling vol
gende verkiezingen. 
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Het gestandardiseerd verraderstype 

Er zijn personen en groepen die best 
voor uMja over y uianutttn A,ouaen zwij
gen. i:.n mer oeautii,en we nog met m ae 
eerste piaais ae imasen, van wie leaer-
een weet dat ze ae oeuxugen van de 
y Mams e vomsmens opojjeit^n aan de 
urusseLs-yy aaise overnetismg. z,t; noe
men zien ecnmr geen V laamsgezmaen en 
geen enneie y uiamsgezmae zat, op grond 
van VLaamse öeLOjien voor lien mezen, 
want ZIJ oetoven niets op ytaams gebied, 
net jüit dat ze zien met oenommeven om 
Vlaamse vraagstukken zat nen nooaLottig' 
woraen zo vtug er opnieuw een ^ laamse 

partij met n nat,] aozijn zetets Oe^iaat. Voor 
ae oorlog hieiaen de Vlaams nationalis
ten de LinRsen tegen wat thans de C. V.F. 
niet aan. net amamisme van de Vlaams 
nationausten was groter dan het dmamts-
me van de linksen. Up dit ogenblik, wordt 
dit weer zo. Uverboaig te schrijven dat 
de woorden dmamisme, doortastendheid 
en stootkracht met te vinden zijn m het 
woordenboek van de C.V.P. l De ge
vaarlijkste verraders van de Vlaamse be
langen zijn echter degenen die Vlaamsge-
zmaneid voorwenden, net vertrouwen van 
de argeloze flamingant winnen, htm zijn 
stem afpersen en hem dan laten stikkeri, 
spelletje dat reeds meer dan honderd jaar 
duurt en dat door de Staats kato lie ken van 
de C. V.F. gespeeld wordt. Dan doen die 
heren verwonderd dat hoofdzakelijk zij 
door ons aarigevaüen worden. Die ver
wondering moet dan hun verlegenheid 
verduiken omdat hun masker afgerukt 
wordt. Antwoorden op de verwijten kun
nen ze met I Wanneer we hen terecht 
aan de schandpaal spijkeren volgen we 
nochtans een echt christelijke lijn. Toen 
Jezus predikte was hij meer genadig voor 
de gewone zondaars dan voor de Pari
zeer s. Wij kennen de linkse zondaars 
maar wij walgen van de C.V.P. Fari-
zeërs ! De grootste huichelaars bij de 
C.V.P, zijn niet de Bmsselaars, Walen 
en Franskiljons. Hen kennen wij en zij 
noemen zich ook niet Vlaamsgezind. De 
ergste soort verraders in de C.V.P. zijn 
degenen die ons willen wijsmaken dat zij 
een rasechte Vlaamse politiek voeren, het 
zijn de Standaar disten. De tijd dat de 
meerderheid van haar lezers aan « het 
schild en het zwaard van Vlaanderen » 
geloofde is defenitief voorbij. Wij zullen 
hen blijven ontmaskeren tot niemand hen 
nog gelooft. Voor de oorlog waren we 
ongeveer zo ver. De « Standaard » was 
toen sinoniem voor « de moniteur van 
het Vlaams verraad » zoals ze algemeen 
genoemd werd of voor <( braakmiddel » 
zoals de priester-dichter Cyriel Verschae-
ve ze betitelde. 

Laat U niet beetnemen 

Nu de C.V.P. inziet dat zij de stro
ming van de Vlaams gezinden naar de 
Volksunie niet kan tegenhouden zal zij 
met afieidingsmaneuvers beginnen. Zij 
zal niet-partijpolitieke groepen beginnen 
te stichten, die ze als sterk Vlaamsgezind 
zullen betitelen. In Vlaanderen zijn trou
wens altijd mensen te vinden die het no
dige politieke doorzicht missen of vooral 
die de nodige politieke moed ontberen. 
Een aandachtig volger van de politieke 
strijd zal echter vlug de ezelsoren zien uit
steken. Onze lezers moeten alleen maar 
als stelregel nemen dat wat de C.V.P. 
kranten zullen aanprijzen dat dit in hun 
voordeel en dus tegen de Vlaamse belan
gen is. Het komt er voor de C.V.P. op 
aan met alle middelen de troepen van de 
eerste linie in de strijd voor onze Vlaam
se volksmens te verzwakken. Zij zullen 
proberen hen af te leiden naar akademi-
sche vergaderingetjes in de achterhoede. 
Dat soort werk en dat soort mensen is 
voor hen niet gevaarlijk. Nu zij de recht
streekse slag met ons verloren hebben, 
zullen ze langs omwegen beginnen. Ook 
daar zal zij echter mislukken. Vlaanderen 
is hun hedrog en gekonkelfoes grondig 
beu I 

Brussel taoorcistad van t^uropa ? 

Er werd in de pers een vrij heftige po
lemiek gevoerd rond de kanaidaiuur van 
de stad Urussel als zetel voor de gezags
organen van de huropese instellingen. 

Deze kandidatuur werd bestreaen aan 
de nand van zwaarwegende argumenten 
door H.V.C. m het aagblad utlet Völk^K 
Z.ij werd verdedigd aoor vrijwel al de dn-
dere bladen (ook aoor « tiet Volk » dat 
zijn medewerker het vallen als een bak
steen), met inbegrip van « De Stan
daard ». Elektorale berekeningen zijn 
niet vreemd aan deze houding. 

Wij, wat ons betreft, zijn ons wel be
wust dat onze stem met meetelt, dat on
ze politieke macht nog niet zwaar genoeg 
weegt om in de weegschaal gegooid te 
worden. 

Zo Engeland in hel Vereningd Eu
ropa zou zitten zou de voertaal Engels 
worden. Op de Duitsers valt minder te 
rekenen om het Frans de voet dwars te 
zetten. Daarom oordelen we het beter 
geen enkel risiko te lopen en geen nieu
we verfransingshaard te scheppen. 

Niettemin wensen wij onze stelling 
juist te bepalen. Wij kijken niet naar 
elektorale overwegingen, maar naar de 
eisen van ons Vlaams Volksbelang. 

E.V.C, heeft gelijk : wij staan als 
Vlamingen tegenover het onopgelost 
vraagstuk Brussel nu reeds in een zwak
ke positie, omdat wij de politieke macht 
niet kunnen opbrengen om ons te doen 

eerbiedigen, om een oplossing af te 
dwingen. Wij kunnen dit niet omdat er 
niet te rekenen valt op de Vlaamse ge
kozenen der unitaire Belgische partijen 
die omwille van het partijbelang weige
ren op te treden tegen hun partijgenoten, 
die Brussel verfransen. Ten overstaaan 
vayi Brussel als Europese hoofdstad zou 
onze positie nog veel zwakker, ja uit
zichtloos worden. Niemand kan er aan 
twijfelen dat de huidige machthebbers 
machtige bondgenoten zouden vinden in 
de heerschappen der Europese instellin
gen. Wij kunnen alleen op ons zelf re
kenen. 

ledere versterking van Brussel en van 
de macht en de invloed van Brussel is in 
de huidige omstandigheden van Vlaams 
oogpunt erger dan een misdaad • een po
litieke fout. We beklagen er ons dan ook 
niet over dat de kansen van Straatsburg 
stijgen door de beslissing van Bonn die 
stad te steunen. 

De onverdedigbare stelling 

Lange tijd zijn we verlost geweest 
van de dagelijkse « Feiten en beschou
wingen ». De man en zijn « ideeën » 
waren zo besproken dat men hem op 
pensioen stelde. De radeloosheid van 
(( De Standaard » moet wel groot zijn 
om dot heerschap opnieuw zijn triestig 
werk ie laten hervatten. Men mocht toch 
wel wat medelijden hebben met zulk een 
grijsaard en de man thans zijn oude da
gen in vergetelheid laten doorbrengen. 
Dat was de enige dienst die men hem 
nog kan bewijzen. De citroen was uit
geput en de zilverlingen verdiend. 
Waarom het oud verraad nog eens ver
tonen ? 

Om de « nieuwe » argumenten ? 
Een enkele, kennelijk zelf gefabriceer

de brief — de stijl van de rechterhoek 
eerste bladzijde druipt er siroopdik van 
af — moet tot twee maal afgedrukt wor
den om te bewijzen dat een niet-kiezer 
( Volksuniekiezer wordt nog niet geschre
ven. Dat komt wel I) volgende maal niet 
links maar wel C.V.P. zal kiezen omdat 

de linksen niet Vlaamsgezind zijn l Die 
man zou volgens zijn brief het « politieke 
kegelspel n (U herkent de stijl, lezer ?) 
sinds jaren volgen I Wij kunnen die in
bedde Standaardlezer niet loven dat hij 
jaren nodig had voor deze ontdekking om 
de eenvoudige reden dat noch de socia
listische noch de liberale partij zich ooit 
Vlaamsgezind genoemd hebben de jong
ste jaren. Iedereen weet dat I Slechts een 
kleurpartij hangt steeds de maanden voor 
de verkiezingen hier en daar in Vlaande
ren, waar flaminganten wonen een 
l'laams uithangbord uit en dat is de C. 
F.P . Een flamingant kiest niet links. De 
enige plaats waar zijn stem dreigt uit te 
sterven is de C.V.P. grafkelder. Daar 
zitten de bedriegers, de farizeeërs I Ja 
zeggen en neen handelen is erger dan 
brutaal neen te zeggen. 

Zou <( De Standaard » niet liever eens 
enkele brieven — ze ontvangt er meer 
dan één ! — afdrukken van lezers die het 
gebrek aan objekiviteit moe zijn en die 
C.V.P. krant opzeggen ? Wij komen 
overal in Vlaanderen en overal horen we 
diezelfde klachten en ontmoeten we per
sonen die ons zeggen dat ze het spelletje 
beu waren. 

Een andere dag moet de linkse rege
ring opdoeken omdat er nog transmuta
tieklassen bestaani Dat men de linksen 
andere dingen verwijt maar dat niet. De 
meeste transmutatieklassen zijn gehecht 
aan ons Katoliek onderwijs l Nooit heeft 
de C.V.P. ze willen afschaffen I Zulke 
enormiteiten bewijzen hoe lastig het is 
de C.V.P. als een Vlaamse partij te wil
len doen doorgaan. Het argument keert 
als een boemerang terug. 

Realistischer is de andere Standaard
schrijver, Scrutator, toch. Hij eist ten 
minste nog iets van de C.V.P. I Het 
verwijderen van franskiljons zoals An-
cot. Van Hemelrijck en Schot van de 
C.V.P. lijsten in Vlaanderen. Al zal ook 
daar niets van komen ! 

De officiële krant van de C.V.P. « De 
Nieuwe Gids » zat Scrutator de dug na
dien reeds duchtig op de kop ! 

Een andere dag ligt heel hun kaarten-
huisje in elkaar. « De Standaard » tracht 
immers de schaarse argeloze incivieken 
die hun bedrog nog slikken wijs te maken 
dat de C.V.P. het bij de volgende rege
ring — altijd doet de volgende regering 
het beter dan de vorige. Dat duurt zo 
reeds 121 jaar! — beter zal doen. Zelfs 
de Walen zouden er thans voor gewon
nen zijn. En daar komt dat « nooit am
nestie » van Philippart alles weer in dui
gen slaan. Dan maar gauw gauw « ge
reageerd ». Er is maar één Philippart I 
Maar het officiële dokument, het « Be
knopt Verslag » vermeldt heel duidelijk 
dat na de hatelijke, anti-verzoeningsge-
zinde toespraak van de socialist Hoyaux 
sommige C.V.P.-ers toejuichten I Som
mige is meer dan een, meer dan twee en 
meer dan drie want anders worden de na
men vermeld! Ze kunnen zich zelf niet 
stilhouden tot na de verkiezingen, wan
neer ze de onnozele flaminganten, die nog 
eens zullen voor hen gekozen hebben, als 
oud vuil de klassieke ezelsstamp zullen ge
ven. Ezelsstamp die die stommerikken 
trouwens dubbel en dik zullen verdiend 
hebben. 

En de bondgenoot 
Het geval van de schrijver van « Ka

merleden en Senatoren » is minder erg. 
Hij kan nog beweren dat zijn nationalis
tische bevliegingen in zijn studententijd 
jeugdzonden zijn. Hij schrijft een vlotte 
Pourquoi Pas stijl, die wij althans op 
Vlaams gebied niet waarderen, maar die 
er bij de gewone lezer ingaat als zoete 
koek, wat het dan ook is. Wij wensen die 
jonge man dan ook een flinke loopbaan 
als krantenschrijver. Maar hij zou niet 
mogen schrijven over Vlaamse vraagstuk
ken. Dat is te ernstig voor hem en hij 

kan er met zijn beminnelijk maar opper
vlakkig esteticisme — erfenis uit zijn 
prille jeugd — niet bij omdat hij de wils
kracht mist tèn zich een denkinspanning 
te getroosten. Kostelijk doet de jongen 
aan wanneer hij de Volksunie verbijt geen 
(( back ground » — d.i. in gezond Ne
derlands « achtergrond » — te hebben en 
verwijst « naar de Vlaamse groeikracht, 
die overal in de jeugdverenigingen, in de 
boeren-, arbeiders- en middenstand
organismen van de kristelijke beweging 
waar te nemen valt » / Wij plaatsen daar 
een uitroepingsteken achter want het ont
brak er. De jongen schiet inderdaad een 
hoofdvogel af. En dat op een ogenblik 
dat de jeugd uit die organisaties maar 
soms met ganse groepen naar de Volks
unie overkomt en dat de C.V.P. noch te 
Gent noch te Leuven nog een studenten-
afdeling in gang kan houden ! Meer zelfs 
dat ze noch in Vlaanderen, noch zelfs te 
Brussel een meeting kan houden zonder 
dat vroeger bedrogen kiezers hen hun leu
gens thans betaald gaan zetten. 

Van boemerang gesproken l Onze mi
litanten doen er goed aan die meetingen 

•te volgen om deze ontgoochelaars te le
ren kennen. 

Verkiezingspronostieken 
(( Europe-Ma^az.).c » heeft het op zijn 

beurt na <( Pourquol-Pas ? » over « De 
Volksunie », dat nieuwe politieke ver
schijnsel in Vlaanderen. Volgens hen 
gaan wij buiten Antwerpen nog zetels 
winnen in Limburg, te Gent en te Brug
ge. Ze hebben nog andere plaatsen ver
geten, onder meer te Brussel, waar onze 
werking in de agglomeratie zelf en op het 
platteland rondom zulke uibreiding geno
men heeft dat daar nog maar weinigen 
twijfelen aan de kamerzetel. 

JONGEREN OP 
NAAR HET 

VOLKSUNIEJONGERENKONGBES ' 
ANTWERPEN 29 DECEMBER 

= Vlaanderen kolonisatiegebied : 1 

I Onze nationale rijkdommen | 
I in vreemde handen | 
1 «CHARBONNAGES Ë 
I LIMBOURG-MEUSE» | 
I 5.410 hectaren i 
1 Kapitaal : 1 miljard § 
I BEHEERRAAD | 
I Président : Orban, Ivan, Bruxelles. i 
I Vice-présid. : Ferry, Maurice, Join- | 
I ville, FRANCE. | 
I Admin.-délégué : Périiiiou, Etienne, = 
I Paris, FRANCE. | 
i Administrateurs : Baboin, Robert, = 
I Paris, FRANCE. | 
s comte Robert Capelle, Saint-Denis i 
= par Meux. 1 
1 Demeure de Lespaul, Charles, 1 
= Bruxelles. 1 
i baron de Posson, Paul, Bruxelles. i 
I baron des Rotours, Paris, FRANCE | 
I Lambert, Jacques, Bruxelles. = 
I Ie Hodey, Philippe, Bruxelles. | 
i Nyssens, Jean, Bruxelles. | 
i Paul-CavaUer, Michel, Maxéville, | 
1 FRANCE. I 
I Perbal, Georges, Paris, FRANCE. | 
i Plichon, Jean-Plerre, Paris, | 
I FRANCE. I 
I Salmon, Auguste, Armentière, | 
I FRANCE. i 
i Solvay, Pierre, Bruxelles. | 
I Thiriez, Jules, Loos, FRANCE. = 
1 baron van Eetvelde, Emile, Mol. | 
i Commissaires : vicomte Joseph | 
1 Berryer, Rome. i 
I Blaringhem, Auguste, Paris, l 
I FRANCE. i 
I Delwart, Jean, Bruxelles. E 
I Moraux. Camille, Metz, FRANCE. | 
I Sellekaers, Joseph, Bruxelles. | 
i Tonneau, Edmond, Bruxelles. | 
I Varoquaux, Jean, Paris, FRANCE. | 
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EKONOMiSCHE PROBLEMEN 

Vervolg van artikel 

De C.V.P kent Vlaamse lorgen 
Hier beroept de C.V.P. zich op drie initia

tieven : 
— wetsvoorstel Duvieusart over de Kem-

pische steenkolenreserves; 
— wetsvoorstel Leemans tot hervorming 

van de Nationale Raad voor de Kolen
mijnen; 

— wetsvoorstel De Saeger tot oprichting 
van een nationaal fonds voor 's lands 
ekonomische uitrusting. 

«WE MENEN DAT DEZE LIJST DAN 
TOCH EEN DUIDELIJKE WEERLEGGING 
IS VAN DE STELLING VAN DIEGENEN DIE 
DE C.V.P. ONWIL OF SLECHTE WIL IN
ZAKE VLAAMSE AANGELEGENHEDEN 
AANWRIJVEN. » 

Gij wrijft weUicht uw ogen uit, lezer, 
maar zo staat het er. Ge moet maar dur
ven. 

Drie schamele initiatieven gedurende 
vier jaar homogeen C.V.P.-bewind en dan 
nog GEEN ENKELE VERWEZENLIJKING ! 

Er is echter één ontwerp wet geworden, 
maar daar wordt geen gewag van gemaakt. 
In augustus 1953 werd een wet gestemd 
ter bestrijding van de werkloosheid : er 
zouden leningen tegen verminderde intrest 
en onder staatswaarborg verleend worden 
voor investeringen ter bestrijding van de 
iVerkloosheid. 

^yat kwam er van deze wet terecht in 
haar praktische toepassing door de C.V.P.-
regering? Wallonië kreeg 500 miljoen, 
Brabant (hoofdzakelijk Brussel) kreeg 125 
miljoen, en het door werkloosheid geteis
terd Vlaanderen kreeg... 80 miljoen ! (Zie: 
De Standaard, 19 juni 1954). 

Begrijpt gij nu waarom in alle talen 
gezwegen wordt over deze verwezenlijking ? 

Het is volkomen nutteloos aandacht te 
besteden aan wetsvoorstellen die nooit wet 
geworden zijn, die zelfs niet besproken 
werden in het parlement. 

Een zeer belangrijk probleem is echter 
dat van de Kempische steenkolenreserves. 
Het volledig ingebreke bhj ven van de 
C.V.P. op dit punt wordt verantwoord door 
het argument dat «DE ONTSLUITING 
DER RESERVES ONDER HET C V P - B E 
WIND NIET EEN ONMIDDELLIJKE EN 
DRINGENDE NOODWENDIGHEID» was. 

Welnu in de memorie van toehchting bij 
het wetsontwerp van minister Duvieusart, 
opgesteld in 1952, lezen wij : « De huidige 
staat van het kolenbedrijf en de integratie-
vooruitzichtipn in de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal, eisen dat dit 
verbod van concessieverlening ZO SPOE
DIG MOGELIJK OPGEHEVEN WORDE». 
En verder : « Daarom is een verhoging van 
de Kempische produktie noodzakelijk; 
ZIJ DIENT TEN SPOEDIGSTE VERWE
ZENLIJKT om te kunnen voldoen aan de 
behoeften aan cokes-fijnkolen. » 

Het is dus duidelijk dat het argument 
dat nu gebruikt wordt om het ingebreke 
blijven van de C.V.P. te verantwoorden een 
uitvluchtsel is, een leugen. 

Het was de phcht van de C.V.P. om, ter
wijl zij aan het bewind was, een voor het 
Vlaamse Volk aanvaardbare oplossing te 
geven aan het probleem der Kempische 
steenkolenreserves. 

Dat heeft zij niet gedaan, dat heeft zij 
niet gekund. Dat is een nuchtere vaststel

ling, die veel belangrijker is dan alle kon-
gresbesluiten, programma's en resolutie's 
van een C.V.P. in de oppositie. 

De C.V.P. geeft toe dat een regionale 
ekonomische pohtiek noodzakelijk is en 
dat men dit reeds omstreeks 1952 ontdekt 
had. Dit was wel laat, maar niet te laat : 
er bleef nog tijd over om iets te doen. 
Volgens de C.V.P. zouden de Walen geen 
bezwaar hebben tegen een regionale eko
nomische politiek, want ook in Wallonië 
bestaan depressiezones. 

Wij kunnen best aannemen dat de Wa
len geen bezwaar hebben tegen een poli
tiek van steun aan Wallonië : de C.V.P.-
regering heeft miljarden gegeven aan de 
marginale Waalse mijnen. Maar Vlaande
ren ? Wat heeft de C.V.P. gedaan voor de 
onderontwikkelde gewesten in Vlaanderen, 
die permanent door werkloosheid geteis
terd zijn, waar nauwelijks 50 % van de 
arbeidskracht werkgelegenheid vindt in 
eigen streek ? De C.V.P. en het A.C.W. zijn 
volledig in gebreke gebleven om ook maar 
iets te doen. De C.V.P. kon niets doen, 
mocht niets doen : omdat deze partij 

klaarbhjkelijk financieel afhankelijk is 
van de grote geldmachten in dit land, die 
hun bevoorrechte positie verdedigen. 

We mogen echter gerust zijn voor de 
toekomst : nadat de C.V.P. in de opposi
tie <)i;recht gekomen was «werden deze 
vraagstukken in de schoot der partij ver
der onderzocht en kon het Nationaal 
Kongres te Namen als volgt stelling ne
men : (Het Kongres eist) een massale en 
gekoördineerde politiek ten voordele van 
de ekonomisch achteruitgebleven gewes
ten. » 

Prachtig zo'n programma ! Wie nu nog 
niet tevreden is... En iedereen kan het 
uitleggen in zijn voordeel. Van één zaak 
slechts is men zeker : dat er niets van 
terecht komt. 

Na de verkiezingsnederlaag van 1954 
schreef «De Standaard» : «We hebben 
vier jaar lang geproefd van een homogene 
C.V.P.-regering, van wie het lot in de han
den lag van een Waalse minderheid, die 
nooit nagelaten heeft terdege gebruik te 
maken van deze hare machtspositie ten 
gunste van Wallonië. » En in verband met 
een artikel van Prof. De Jonghe waarin 
betoogd werd dat er slechts 500 miljoen 
frank nodig zijn om in Limburg moderne 
en winstgevende nevenbedrijven op te 
richten naast de kolenmijnen, daar waar 
jaarlijks evenveel geld weggegooid wordt 
om de verliezen te dekken van enkele uit
geputte Waalse mijnen : « Ook in de jaren 
1950-54 had men slechts 500 miljoen frank 
nodig om in Limburg met moderne en 
rendabele nevenbedrijven te starten : 
waarom heeft men dat niet gedaan ? » 

Na de verkiezingen van 1950, die aan de 
C.V.P. de volstriskte meerdjerheid gaven, 
schreef « De Standaard », vaststellend dat 
van de 108 gekozenen in de Kamer twee 
derden Vlamingen waren (75 Vlamingen 
tegenover 33 Walen of franssprekenden) : 
« Als wij ons in de rangen van de C.V.P. 
beschikkend over zulk een verpletterende 
meerderheid, niet kunnen doen eerbiedi
gen, dan zijn we geen knip voor onze neus 
waard. » 

Daar hebben wij niets aan toe te voe
gen. 

BIJ TWEE INTERPELLATIES 
Onze volksvertegenwoordiger Herman 

Wagemans heeft de jongste twee weken 
tweemaal geïnterpelleerd. Beide interpella
ties hebben ons toegelaten de huidige ge
steltenis bij de kleurpartjen te peilen. 

Zijn eerste interpellatie betrof de pijn
lijke en voor een beschaafd land onwaar
dige gevangenistoestanden. Waar men tot 
nog toe hoofdzakelijk bekommerd was on
geneesbare zieken buiten de gevangenis te 
laten sterven om de statistieken te verval
sen, schijnt men de laatste maanden zelfs 
daar niet meer heen te kijken. Herman 
Wagemans haalde gevallen aan van ver
scheidene personen die in de gevangenis 
overleden door gebrek aan verzorging. Het 
antwoord van de liberale minister-huma
nist bij uitstek ! — was maar mager. Een 
van die overleden gevangenen was schul
dig aan verkrachting. Dat wisten wij ook ! 
Buiten de zuiver politieke gevallen en de 
gemengde gevallen zitten de meeste gevan
genen een straf uit voor overtredingen van 
gemeen recht. Voor de minister is men dus 
gerechtigd die personen te laten sterven 
zonder medische o£ geestelijke hulp ! Niet
temin werd de dokter die dienst had, ge
schorst ! Het is dan nog de beste van de 
drie dokters die in de gevangenis van St-
Gillis werkzaam zijn. 

Het debat was echter leerzaam. De oud 
C.V.P.-minister Moyersoen moest de libe
rale minister Lilar weer uitdrukkelijk bij
vallen toen deze verklaarde dat de vorige 
regering — de C.V.P. dus — besloten had 
sommige personen niet terecht te stellen 
maar ze ook nooit meer in vrijheid te stel
len. De Middeleeuwse vergeetputten dus ! 
Wat later verklaarde Lilar echter dat hij 
met dat « nooit meer in vrijheid stellen 
niet kon akkoord gaan ». Humanisten be- ' 
ter dan Katolieken dus? Afwachten ! Want 
zelfs zuiver politiek veroordeelden geraken 
niet uit hun cel ! 

De socialist Hoyaux t racht te namens 
"iin ' i r t i jgenoten volledig i aast de zaak 
wat stemming te maken. Buchenwald 
kwam er bij te pas. Natuurlijk ! Bedoelt 
Hoyaux dat de Belgische gevangenissen 
Buchenwalds moeten worden ? Welnu dan 
moeten we klaar staan met dekoraties en 
pensioenen wanneer er nog gevangenen 
enigszins levend hun cel mogen, verlaten. 

De man kantte zich daarbij hardnekkig 
tegen amnestie. Hij werd toegejuicht niet 
alleen door de socialisten doch ook door 
sommige C.V.P.-ers ! Gewoonlijk juicht de 
C.V.P. nooit een socialist toe. Hij moet dus 
wel naar hun har t gesproken hebben ! De 
C.V.P.-er Philippart brulde zelfs amnestie -
nooit ! Als men dan weet dat Hoyaux een 
betaald moordenaar De Bodt in een adem 
vernoemde met een zuivere politiek gevan
gene als Dr. EHas, leider van het Vlaams 
Nationaal Verbond, een man waarvan ie
dereen die objektief is de zuiverheid van 
inzicht en de grote kapaciteiten erkent dan 
weet men genoeg hoe het bij C.V.P., libe
ralen en B.S.P. gesteld is met de nationale 
verzoening ! 

PROPACANDAVERCADERINC 
De Volksuniejongeren van Leuven beleggen een 

grote propagandavergadering op woensdag, 15 janua
ri 1958. Als sprekers zullen gevraagd worden Dr. 
Leo Wouters en dhr Karel Dillen. 

HET 
VOLKSUNIE
JONGEREN 
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Rudi 
van der Paal 

Rechts 
Wim 
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redenaar 
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De tweede interpellatie betrof de taal
wet bij de diensten van de Wereldtentoon-
steUing. Ook hier was het debat leerrijk. 
Ook de C.V.P. had immers gemeend te moe
ten interpelleren — zij zijn niet vlug be
schaamd ! — maar voor hen werd het een 
koud stortbad, wat ze toch wel konden 
voorzien. De repliek van Van Acker was 
doodeenvoudig « Gij hebt Moens de Fer-
nig aangesteld met ruime volmachten. Wat 
kunnen we er nog aan veranderen ? » De 
socialisten voerden het tegenoffensief. 
« Gij wilt vervlaamsing ? » zei Jos van 
Eynde. « Goed ». Er zitten 90 p.c. frans-
sprekende Katolieken in de Wereldtentoon
stelling. Vervang een gedeelde van hen 
door Vlaamse socialisten ! » De C.V.P. wist 
hier niets op te vertellen. Het is juist dat 
de fransdolle Expo-inrichters praktisch 
uitsluitend franstalige C.V.P.-ers zijn. Het 
is begrijpelijk dat de interpellatie De Gryse, 
zeer schuchter van toon, op de objektieve 
toeschouwer een benepen indruk maakte. 
De C.V.P. is altijd beroofd van armen en 
benen wanneer ze interpelleert. 

Steeds weer kan men hen hun zonden 
uit het verleden voor de voeten gooien en 
hun huichelarij bewijzen. De socialisten 
vroegen hen verder bij Van den Boeynants, 
een van de grote bonzen van de C.V.P. en 
van de Expo '58, aan te dringen om tot 
gezonde toestanden te komen ! Wie even 
triestig figuur sloeg als De Gryse was oud 
eerste minister Eyskens. Met veel lippen-
gelik t racht te hij de C.V.P. te redden door 
de verloren interpellatie van De Gryse af 
te leiden naar de algemene politiek van 
de regering. Grover belediging kon hij De 
Gryse wel niet aandoen ! Wanneer men 
daarbij opmerkt dat de man Van Acker 
bekijkt met een uitdrukking « Trek het je 
niet aan. We moeten wel iets zeggen » dan 
blijft er niets dan walg over voor het mis
selijk C.V.P. komediespel. De jonge betogers 
van « Protest '58 » zullen thans de ogen 
wel groot open trekken. De komedie van 
de C.V.P. zal tegen hun partij zelf ui tdraai
en. Loontje komt om zijn boontje. Zo is het 
goed want dat is de rechtvaardigheid zelf. 

Het enige wat de C.V.P. de regering kon 
verwijten was dat deze de taalwet niet toe
passelijk stelt. Maar op dat punt mogen 
ze ook niet doorspreken want zij hebben ze 
ook nooit toegepast. Met de liberalen zijn 
de franstalige C.V.P.-ers de ergste verfran-
sers. 

De enige overwinnaar in het debat was 
dan ook de Volksunie. Het was een kleintje 
voor Herman Wagemans om aan de ene 
kant de schuld van de C.V.P. aan te to
nen en anderzijds die van de huidige link
se regering, die zich de fouten van de CV. 
P.-ers beroepen om hetzelfde te mogen 
doen. Er ontbrak in heel dit debat maar 
een zaak. Nog enkele andere Volksunie-
parlementairen om de komedie van de 
kleurpartijen door een gezamenlijke aktie 
in de Kamer zelf nog duidelijker te onder
strepen. Daar zorgen we volgende verkie
zingen voor. 

LEUVEN 

STUDENTENLEVEN 
Het welkomwoord werd uitgesproken door de Stu-

dentenvoorzitter Jan Kauffmann, die tevens in het 
kort 'n kleine verantwoording gaf van het bestaan van 
de Volksuniestudentenafdeling. Hij ging uit van het 
standpunt dat er gedurende de ganse geschiedenis van 
de Vlaamse Beweging 'n sterk-richtende invloed is 
uitgegaan van de Leuvense Studentenwereld en dat 
ook het verbond toen 'n gezonde Vlaams-Nationale 
strekking had. En de studenten van nu hadden dan 
ook, volgens de voorzitter, de grote plicht hun mede
makkers en het ganse Vlaamse Volk uit de huidige 
krisis te helpen. 

Het woord werd dm gegeven aan Mr. Van der 
Eist, algemeen voorzitter die 'n juiste schets gaf van 
de huidige politieke machtsverhoudingen in Vlaande
ren. Hij toonde de noodzakelijkheid aan van 'n on
verbiddelijke strijd tegen de kleurpartijen. De Vlaams 
Nationale Partij had vroeger 17 zetels die na deze 
oorlog hoofdzakelijk ingepalmd werden door de CV. 
P., en het is ons eerste doel die te HER-overen. Daar
bij bestaat de C.V.P. voor 70 p.c. uit Vlaamse stem
men, en probeert ze deze Vlamingen te bedriegen 
door zich voor te doen als DE Vlaamse Partij. En 
Mr. Van der Eist haalde dan enkele kernfeiten aan 
waaruit het overduidelijk bleek dat de C.V.P. hele
maal geen Vlaamse Partij is. Trouwens, de C.V.P. 
KAN geen Vlaams strijdbaar karakter vertonen, want 
ze is 'n unitaire partij die voor meer dan de helft 
uit Walen en franskiljons bestaat en wat gaan die he
ren doen als de C.V.P. de Vlaamse trom gaat roeren ! 
De C.V.P. doet dan ook aan zuiver massabedrog 
wanneer ze zich als Vlaams voelende partij voordoet. 

(Lees verder door op blz. 8) 
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DE STRIJD ON DE NATIONALITEITEN 
De Saar bleef Duils 

Het is voor ons die in een naiionali-
teitenkonflikt betrokken zijn en te strij
den hebben voor ons volksbestaan be
langwekkend en leerrijk eens over de 
grenzen heen te kijken naar de strijd van 
andere volksgroepen. Zo heeft de Duit
se bevolking van het Saargebied gedu
rende dne eeuwen strijd moeten leveren 
tegen het imperialistische Frankrijk en 
niet minder dan vier Franse bezettingen 
en daarmee gepaard gaande aanhech
tingspogingen moeten doorstaan. Nadat 
dit gebied gedurende 1.000 jaar onge
stoord deel uitgemaakt had van het Duit
se Rijk begonnen de Franse aanhech
tingspogingen in hetzelfde tijdvak toen 
ook de Zuidelijke Nederlanden te lijden 
hadden onder het Franse imperialisme : 
in 1667-1668 voerde Lodewijk XIV een 
veroveringsoorlog in onze gewesten en 
veroverde Rijsel; in 1672-1678 is het de 
beurt aan het Saarland : Franse troepen 
bezetten het graafschap. Waar Fra;ns-
Vlaanderen door Frankrijk blijvend ver
overd werd, heeft het Saargebied en 
hebben de Saarlanders steeds weer hun 
aanhorigheid tot Duitsland en het Duitse 
volk bevestigd en is de Franse politiek 
steeds weer mishikt. 

Na de vrede van Nijrtiegen moest het 
graafschap Saarbrücken door Frankrijk 
ontruimd worden — wat niet geschiedde. 
Onder allerlei voorwendsels wordt het 
Saargebied wederrechtelijk bij Frankrijk 
ingelijfd als « province de la Sarre » en 
doortastende maatregelen worden getrof
fen om de verfransmg door te voeren • 
de Saarlanders mogen niet meer in 't hu
welijk treden met Duitsers; zij mogen 
hun kinderen niet in Duitsland naar 
school zenden; om naar Duitsland te 
gaan moeten zij toelating vragen; enz... 
Een machtige vesting wordt gebouwd 
om het land in bedwang te houden • 
Saarlouis. Toen reeds werd er hardnek
kig weerstand geboden : de graaf moest 
naar Duitsland vluchten, maar de gravin 
Eleonora Clara bleef in het land en leid
de er het verzet. Bij de vrede van Rijs-
wij'ck in 1697 moest Lodewijk XIV uit
eindelijk toch verzaken aan het Saarge
bied en het land ontruimen. Daaivnee 
was de eerste aanhechtingspoging geëin
digd. 

De tweede poging speelt zich af ten 
tijde van de I" ranse omwenteling en on
der Napoleon. Ook wij kenden toen de 
iiilijving bij Frankrijk en een aktieve ver-
fransmgspolitiek. 

De Saarlanders stelden zich eens te 
meer duchtig te weer en vierden in 1814 
geestdriftig hun bevrijding. Maar er over
kwam hen een vreemd avontuur : de grote 
mogendheden lieten zich door de sluwe 
Franse diplomaat Talleyrand overpraten 
en beslisten het Saargebied aan Fran
krijk te laten 1 Met de volkse realiteiten 
werd nog geen rekening gehouden en 
men wenste het herstel van het koning
schap in Frankrijk te bevorderen, zodat 
men dit land geen zware of vernederende 
vredesvoorwaarden wilde opleggen. Ge
lukkig voor de Saarlanders kwam Napo
leon terug en moest opnieuw slag gele
verd worden tegen Frankrijk, dat te Wa
terloo ipoor goed verslagen werd. l^u 
waren de Saarlanders op hun hoede ge
steld : zij stuurden verzoekschriften, 
hielden betogingen, zonden een afvaar
diging naar Parijs, kortom deden al wat 
in hun macht lag om naar Duitsland te 
mogen terugkeren, wat dan ook, dank 
zij de steun van Pruisen, gebeurde. 

Onder keizer Napoleon III werden 
eens te meer van Franse zijde begerige 
blikken geworpen op het Saargebied en 
werd er gedacht aan annexatie. Ten 
tijde van het konflikt Pruis en-Oostenrijk 

vroeg Napoleon Hl aan Bismarck als 
prijs voor de onzijdigheid van \Frank-
lijk... het Saargebied. Bismarck weiger
de, hl 1870 toen Frankrijk aan Pruisen 
de oorlog verklaarde was de bezetting 
van het Saargebied door de Fransen de 
inzet der vijandelijkheden. Deze bezet
ting duurde evenwel slechts vier dagen : 
toen moesten de Fransen reeds achteruit 
trekken. 
NA 'U-U 

J-let ts dan na de oorlog 1914-18 dat 
een nieuwe episoae m cte stnjcL om het 
::iaargebied zich zal afspelen. De tra^i-
sen zijn overtuigd dat het ogenblik gun
stig IS om hun eeuwenoude imperialis
tische Kijnpohtiek op volte kracht door 
te zetten, uaanoor moeten zij m de eer
ste plaats het Saargebied aanhechten en 
reeds tijdens de oorlog was de 1'ranse di
plomatie druk doende om deze aanhech
ting voor te bereiden. Deze Franse poli
tiek kwam echter m botsing met de poli
tiek van president Wilson : president 
Wilson was een eerlijk voorstander van 
het zelfbeschikkingsrecht der volken en 
een tegenstander van de Franse aan-
hechtingspolitiek. De wapenstilstand was 
overigens tot stand gekomen op grond
slag van de 14 punten door Wilson ge
formuleerd. De Fransen en in de eerste 
plaats Clemenceau, de Franse eerste mi
nister, waren niet zinnens zich te houden 
aan deze 14 punten en de wapenstil-
standsvoorwaarden : het kwam dan ook 
tot een scherpe botsing, tot incidenten 
tussen Cleynenceau en president Wilson. 
Frankrijk weigerde het vredesverdixig te 
ondertekenen indien het het Saargebied 
niet bekwam. President Wilson weiger
de van zijn kant toe te geven en besliste 
naar Amerika terug te keren. Uiteinde
lijk gaven de Fransen schijnbaar toe, 
doch poogden hun doel te bereiken langs 
omwegen. Het kwam tot een kompro-
mis-oplossing : het Saargebied werd los
gemaakt van Duitsland; het kreeg een 
bizonder statuut; na vijftien jaar zou een 
volksraadpleging gehouden worden. In 
feite kwavi het hier op neer dat de Fran
sen vrije hand kregeri in het Saargebied 
en gedurende vijftien jaar hei volksre
ferendum konden voorbereiden. Dat 
hebben zij dan ook met alle middelen ge
daan : maar met een verkeerd effekt. Al
le ve-ijransmgspogingen zijn gestrand op 
het Duitse volksbewustzijn der Saarlan
ders, die zich niet wilden laten denatio
naliseren. Van demokratie was er geen 
sprake meer. Toch wisten de Saarlan
ders meer dan eens door demonstraties 
lucht te geven aan hun ware gevoelens. 
De 100 dagen staking van 72.000 Saar-

landse mijnwerkers ten tijde van de be
zetting van het Ruhrgebied door Franse 
troepen en de daarop volgende passieve 
weerstand in het Rijnland, was een van 
de machtigste uitingen van het samen-
horigheids gevoel der Saarlanders met 
Duitsland. 

Men herinnert zich wat er dan gebeurd 
is in 1935 toen het volksreferendum ge
houden werd. Er is toen van bepaalde 
zijde drukking uitgeoefend geweest op 
de Saa;landse katolieken : men hield hen 
voor dat zij in geweten niet mochten 
stemmen voor de terugkeer van Saar
land naar Duitsland omdat de nationaal 
socialisten de kerk en de godsdienst ver
volgden. De geestelijke overheid, bij 
monde van de bisschoppen van Trier en 

van Speyer en van de dekens van hét 
Saarland, wezen echter de gelovigen on
dubbelzinnig op hun plicht : trouw te zijn 
aan volk en vaderland en daarnaar te 
handelen. 

Niettemin ging Johannes Hoffmann, 
toen reeds de man van de Fixmsen, ver
der met leugens te verspreiden. De uit
slag van het referendum was een af
doend antwoord • 90,8 p.c. voor terug
keer naar Duitsland, 8,8 p.c. voor sta
tus-quo en slechts 0,4 p-c. voor vereni
ging met Frankrijk l Deze 0,4 p-C- be
tekent 2.124 stemmen. Waar waren de 
150.000 Fransen die, naar Clemenceau 
in 1920 op de vredesconferentie beweer
de, het Saarland bewoonden ? Men zou 
kunnen denken dat deze afstraffing vol
stond en dat Frankrijk nu eindelijk zou 
verzaken aan nieuwe aanhechtingspogin
gen. 

NA'45 
Helaas, neen l Na de oorlog 1939-

1945 begon de zoveelste poging die zou 
eindigen op de zoveelste mislukking. In 
het voorjaar 1945 werd in het gebouw 
van de beruchte « Comité des Forges » 
(de Franse zware industrie) te Panjs een 
(( Mouvement pour la Liberation de la 
Sarre » gesticht, die uit twee personen 
bestond, een Dr. Sender, die als jood in 
1935 het Saargebied verlaten had, en de 
zoon van Dr. Hector die destijds reeds 
in dienst van de Fmnse politiek gestaan 
had. Propaganda-agenten werden naar 
het Saargebied gezonden, doch door de 
Amerikanen aangehouden en opgesloten 
als onruststokers. In juli 1945 echter 
werd de bezetting overgedragen aan 
Franse troepen en daarmee was de mo
gelijkheid geschapen voor een vierde 
aanhechtingspoging. Op 17 september 
1945 kwam te Saarbrücken de man toe 
die deze poging zou doorvoeren met alle 
middelen • Grandval. Deze Grandval 
heette in werklijkheid Gilbert Hirsch en 
was een Jood met een onbekend verle
den, die in de Weerstand de schuilnaam 
Grandval aangenomen had. Hij werd 
« gouverneur militaire », later, in 1952, 
ambassadeur, in feite diktator vtifi het 
Saargebied. Daar het blijkbaar moeilijk 
was in Saarland zelf geschikte medewer
kers te vinden werd hals over kop beslo
ten Johannes Hoffmann uit Rio-de-Ja-
neiro terug te halen. Hoffmann, die in 
1935 naar Parijs uitgeweken was, had 
het in 1940 veiliger gevonden naar Zuid-
Amerika te vluchten. Per vliegtuig te
ruggehaald werd Hoffmann dadelijk aan 
het werk gezet : hij kreeg toelating een 
politieke partij te organiseren. Ook de 
kommunisten en de sociaal-demokraten 
kregen toelating. Naar achteraf geble
ken is moesten zij zich voorafgaandelijk 
akkoord verklaren met de ekonomische 
aanhechting van Saarland bij Frankrijk. 
^Andere politieke partijen werden eenvou
dig niet toegelaten. Wel een « Mouve
ment pour Ie Rattachement de la Sarre 
a la France » onder leiding van de reeds 
vernoemde Dr. Sender. 

Zonder zich te storen aan hun verbon
denen gingen de Fransen hun gang : 
het kwam er op aan vooreerst het Saar
gebied los te maken van Duitsland, het 
onder de mom van een schijnautonomie 
een eigen parlement en regering te ge
ven, om dan op schijnbaar demokrati-
sche wijze de annexatie door te voeren. 
Grandval stelde, onder voorzitterschap 
van Hoffmann, een kommissie samen 
met de opdracht een grondwet op te stel
len. Deze grondwet werd volgens zijn 
aanwijzingen opgesteld, doch in plaats 
van ze te onderwerpen aan een demo-
kratischvolksreferendum, werd zij inte
gendeel zorgvuldig geheim gehouden. De 
taktiek was de volgende : eerst verkie

zingen houden voor een Landtag en dan 
nadien de geheim gehouden grond
wet door de Landtag doen goedkeuren ! 
Deze verkiezingen werden zorgvuldig 
voorbereid : duizenden Saarlanders wer
den uitgedreven, tienduizenden weyden 
van stemrecht beroofd, slechts drie par
tijen werden toegelaten, op alle denkba
re wijzen werd drukking uitgeoefend. 
Hoffmann voerde zijn kieskampagne op 
verfijnde wijze : hij misbruikte de gods
dienst door aan de katolieke Saarlanders 
voor te houden dat hetgeen op het spel 
stond de vrijheid van de Kerk, de kris-
telijke opvoeding, de katolieke scholen 
7i'aren ! 

Hij verklaarde letterlijk dat het uit
sluitend ging « um die Frage für oder 
gegen Christus » ! Zo werden dan, in 
oktober 1947, midden de grootste ver
warring, verkiezingen gehouden waarbij 
de kiezers hun stem uitbrachten voor de 
toegelaten partijen. Slechts een 50.000 
kiezers maakten hun stembnefje ongel
dig. De nieuwe Landtag keurde met 49 
tegen 1 de tot dan toe geheim gehouden 
grondwet goed. Was hiermee het lot-van 
Saarland bezegeld ? NeéH — want het 
bedrog was fe groot. Hoffmann werd 
minister-president; de Franse staatsbur-
burger. Hector, werd minister en orga
niseerde de politie. Met Frankrijk wer
den een ganse reeks verdragen gesloten 
waardoor het Saargebied volledig inge
schakeld werd bij Frankrijk. 

Ondertussen kwam meer en meer het 
verzet los, niettegenstaande het terreur-
regime. Wanneer in 1949 opnieuw een 
Duitse regering het bewind in West-
Duitsland overneemt, groeit in Saarland 
de hoop en de moed. Inderdaad zal de 
Duitse regering zich genoopt voelen te
genover de Saarkwestie stelling te ne
men. Zij kan niet anders dan protesteren 

tegen de eigenmachtige wijzé van hande
len der Fransen, die, zonder zich om iets 
of iemand te bekommeren, eenzijdig hun 
politiek doorgezet hebben. Inderdaad 
werd er geen enkele internationaalrech-
telijke beslissing getroffen nopens het 
Saargebied. 
EUROPA! 

Weldra echter ontstaat een nieuw en 
dreigend gevaar : de idee van de zgn. 
europeanisering van het Saargebied duikt 
nu op. Het is voor ingewijden duidelijk 
dat deze zgn. europeanisering slechts 
kamouflage is om de geschapen toestand 
van aanhechting bij Frankrijk te bestendi
gen. Zeer heftig laait het verzet tegen-
deze oplossing op in Saarland. De bit
terste episode uit de geschiedenis vayi dit 
grensland wordt nu afgespeeld : kanse
lier Adenauer en de Duitse regering laten 
de Saarlanders in de steek, schieten ze 
m de rug, door zich openlijk uit te spre
ken voor de europeanisering. 

Hoe sterk de Europese geest in Frank
rijk wel was blijkt uit de geschiedenis der 
Marshallhulp. Frankrijk ontving 750 
miljard Marshallkredieten, waarvan 75 
miljard terug te betalen op 35 jaar en te
gen 2,5 p.c. intrest. Deze kredieten waren 
bestemd voor gans de door Frankrijk ge-
kontroleerde ekonomische ruimte, dus 
ook het Saargebied. De Saarlandse eko-
nomie kon aanspiaak maken op 41,4 wt/-
]ard steun en 4,6 miljard kredieten. In 
werkelijkheid ontving het van Frankrijk 
slechts 2,6 miljard Marshallsteungelden 
— doch 23,5 miljard kredieten... even-
7vel niet tegen 2,5 p.c, maar tegen 8 p.c. 
intrest ! 
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Kongolezen Nederlands doen studeren, 
zedelijk onverantwoord. 

Prof. Jan De Neyer. C.V.P. DOCENT te Leuven 
De « anti-nederlands » stemming in de provinciale 

raden voor advies door, op één na, de hele hogere 
missiegeestelijkheid in Belgisch Kongo, heeft onder 
de katolieke Vlaamse kolonialen en de bewuste Vla-
mingep in België, heelwat beroering verwekt. Deze 
beroering steeg tot verontwaardiging, toen de kato
lieke Vlaamse ouders in Kongo, enkele maanden ge
leden vernamen dat voor hun kinderen geen kruimel 
Nederlands hoger onderwijs te Kimoeënza (Lova-
nium) was voorzien. De universi<teit is er voor de in
landers, dus 100 p.c. Frans ! 

Om deze, de zoveelste, antivlamnse houding te 
rechtvaardigen, heeft de Belgische hogere geestelijk
heid, de Vlaamse ouders in Kongo de eerste ezel-
stamp doen geven door senator Van Hemelrijk (C. 
V.P.). « Willen ze hoger onderwijs in 't Nederlands, 
dat ze han kinderen naar België sturen t » Zelfs 
Scrutator van de « Standaard » vond deze uitlating 
al te kras .' 

Dan moest nog maar iemand naar Kongo worden 
gestuurd die de slechte indruk van heel dit anti
vlaams gedoe, bij zijn terugkeer zou trachten te niet 
te doen. 

De verkenner was ditmaal geen politieker, (akijd 
min of meer onbetrouwbaar) doch de jonge, intelli-

. genie, maar alwetende en 'n tikje pretentieuze do
cent : dr. juris fan De Meyer. Opgegroeid in de scha
duw van het aartsbisdom en verbonden aan de Leu
vense Universiteit, bood hij alle waarborgen l Hij 
deed de ronde van Belgisch Kongo in twee maanden 
en drie dagen. 

Eenmaal terug toog de professor aan het werk en op 
zijn spreekbeurten lanceerde lekepaus Johannes I het 
nieuwe dogma : « Het is zedelijk (moreel) niet 
te verantwoorden Kongolezen tot het aanleren van het 
Nederlands te verplichten ». 

Il Ook financieel, verklaarde hij, is dit niet verant
woord. )) Aanvoelend dat dit argument zo dood en 
tot op de draad versleten is (toch wanneer het tegen 
het Nederlands en de Vlamingen moet dienst doen) 
is hij er niet lang bij blijven stilstaan. 

« Zedelijk niet verantwoord » is totaal nieuw in de 
argumentenkoker, het slaat in en het maakt indruk. 
« Zedelijk niet verantwoord » schuift zachtjes naar 
<< onzedelijk » en « onzedelijk » ruikt reeds naar 
zonde ! Fijn van filosoof Jan t Deze vondst moet hem 
vanwege zijn bazen, een warme handdruk hebben 
bezorgd ! 

De geestelijke overheid volgt in haar antivlaamse 
houding nog steeds dezelfde lijn. In 1906 : Het Ne
derlands is niei geschikt voor hoger onderwijs. Toen 
Gent was vernederlandst, liepen ze te Leuven ach
terna. In 1930 werd het Vlaams nationalisme in West-
Vlaanderen door het bisdom verboden. Toen de par
tij 16 vertegenwoordigers had in de Kamer, werd het 
goed genoeg bevonden om met de katolieke partij een 
overeenkomst aan te gaan. Nu is het « onzedelijk of te 
immoreel » de Kongolezen te willen verplichten Ne
derlands te leren ! Die arme Kongolezen hebben het 
reeds zo lastig. 

En hier geeft doktor in de rechten. Jan De Meyer, 
die reeds langs de Raad van State is gepasseerd, of 
misschien juist daarom, blijk van een zeker gebrek 
aan logika. 

In het begin van zijn spreekbeurt (Verslag « Stan
daard) verklaart de professor en als prof. kan hij 
daar iets van af weten, dat de Kongolees een intel
ligentie heeft, die niet voor de Europese moet onder
doen. Wij zijn blij met die vaststelling. Aangezien de 
Vlamingen nog altijd erkend zijn als Europeeêrs zijn 
de Kongolezen zo intelligent als de Vlamingen. Aan
gezien de Vlaamse kolonialen twee vreemde talen heb
ben kunnen leren, kunnen de even intelligente Kon
golezen dat ook. Dank zij de verklaring van professcr 
fan, mogen we op dit gebied nu helemaal gerust 
zijn i 

Het is eigenaardig en merkwaardig dat landen met 
een talrijke bevolking, sterke legers en goed gevulde 
schatkist (ook Frankrijk rekent zich daar op sommige 
dagen nog onder) geen gelegenheid hebben laten 
voorbij gaan, om met bommen en kanonnen de uit
straling hunner kuituur tot de verst afgelegen hoeken 
van hei Afrikaanse kontinent, te doen doordringen. 
Voor de kultmir ging altijd de taal, en heel dikwijls 
ging nog voor de verspreiding van de kuituur een 
algemene opruiming van ivoor, petroleum, rubber 
en al wat maar aan ertsen kon worden weggesleept ! 

Deze handelwijze werd lange tijd, en tot heden nog, 
bestempeld als welbegrepen nationalisme en de hoge 
plicht van grote naties, de^beschaving te brengen bij 
onderontwikkelde en wilde volkeren l 

Wanneer kleine volkeren ook ergens beschaving 
brengen maar zonder bommen en kanonnen, lijk 
Vlaanderen b.v. zijn zonen uitzendt, dan worden die 
kleine kultuurdragers, de taal is er het bijzonderste 
element van, gescholden voor kleingeestigen, sektai-
ren, ruzieoverbrengers naar Kongo en individuen be
hept met een dorpsmentaliteit met oogkleppen. 

Vlaandrens zonen en de besten onzer broeders zijn 
ten slotte voor alles goed, op voorwaarde dat ze hun 
mond houden in hun taal, over hun taal en over hun 
kuituur ! 

De grote mogendheden beslisten uit

eindelijk dat een volksstemming zou ge

houden worden : de Saarlanders zouden 

zich moeten uitspreken voor of tegen het 

zgn. Europees statuut. ledere inmenging 

van buitenuit werd verboden en drie 

maand voor het referendum zou het par

tijverbod opgeheven worden. De volks-

getrouwe Saarlanders werden aan hun 

lot overgelaten. Alleen hun geestelijke 

overheid had de moed hen voor te hou

den dat het hun plicht was trouw te blij

ven aa7i volk en vaderland. De Fransen 

deden aan afdreiging door te verwittigen 

dat in geval van verwei^ing van het sta-

'"!U de bestaande toestand zou gehand

haafd -worden. Adenauer en zijn regering 

spoorden openlijk de Saarlanders aan 

net statuut te aanvaarden. Dat onze 

landgenoten Spaak (als voorzitter van de 

Europese Raad) en Dehousse (interna

tionaal kommissaris voor het referendum) 

Frankrijk ter hulp snelden en propagan

da maakten voor het statuut zal ons niet 

verwonderen. Al deze omstandigheden 

ko7iden niet verhinderen dat de stem van 

het volk luid en duidelijk sprak : met een 

ruime twee-derde meerderheid werd het 

statuut verworpen. Het volksnationalis-

me had eens te meer gezegevierd over 

het Franse impenalisme... 

Zo komt het dat de hogere geestelijkheid het niet 
nodig heeft geoordeeld voor de kinderen der Vlaamse 
katolieke kolonialen ook maar één karsus in het Ne
derlands, noch voor de Kongolezen één kursus Ne
derlands te Kimoeënza in te richten 1 

Een werkelijk tweetalig onderwijs geven, n.l. de 
helft der leergangen in de ene taal en de helft in een 
andere, biedt zeker heelwat moeilijkheden; daar kun
nen de Vlamingen over meepraten 1 In Kongo zou
den de Vlamingen nog vlugger dan in België met een 
zieke mus tevreden zijn geweest. Ook buiten het 
onderwijs is de geestelijke Overheid nooit tegenover 
de Vlamingen tegemoetkomend geweest. 

Op het ogenblik van de vernederlandsing van het 
onderwijs in Vlaanderen, konden ze in Kongo ook in 
het middelbaar onderwijs voor Kongolezen een ver
plichte kursus n Nederlands » hebben ingericht. In
dien deze zes jaar lang ernstig zou gegeven en ge
volgd zijn geweest, zou ieder Kongolese humaniora-
student met gemak Nederlands hebben kunnen lezen 
en sprekend zich uit de slag trekken 1 Hij is immers 
zo intelligent als een Europeeèr en zeker zo intelligent 
als een Indonesiër ! 

Zelfs voor hun kinderen hebben de Vlaamse ou
ders diezelfde overheid moeten bidden en smeken om 
'n stukje Nederlands onderwijs, om tweetalige kerke
lijke mededelingen en, om in hun betrekkingen met 
de missieoverheid, het Nederlands te mogen gebrui
ken ! Dit laatste wordt hun nog steeds geweigerd t 

In de hoofdplaatsen der provinciën bestaat een Ne
derlandse sektie voor Vlaamse kinderen. Maar spijt 
de hardnekkigheid en de koppigheid der ouders ge
beurt het zelden of nooit, hun kinderen in een retori-
ka te zien, of liever voor hun kinderen een retorika 
te zien ingericht 1 

In de provinciehoofdplaatsen zijn soms tot 15 kin
deren in de zesde, 10 tot 12 in de vijfde en de vierde 
latijnse; maar dan begint de terreur van administrMe 
en kapitaal ! Onlangs nog werd een ingenieur tot 
direkteur van een grote brouwerij benoemd. De drie 
gehaald en naar de Franse overgeplaatst. Bedienden 
van de brouwerij deden hetzelfde en de klas verloor 
kinderen werden stante pede uit de Nederlandse sektie 
zes leerlingen 1 Twee tot drie Vlaamse families kun
nen, steeds onder druk, een Vlaamse klas doen ver
dwijnen, want wanneer het aantal leerlingen tot twee 
daalt, verdwijnt de klas en moeien de kinderen naar 
een Franse klas. Zo iets schrikt de Vlaamse ouders 
meer en meer af ! 

Wanneer men A zegt moet men B zeggen. Lova-
nium geeft geen kursussen in het Nederlands; de 
geestelijke overheid wenst niet dat de studenten der 
Vlaamse sekties in de retorika geraken, want dan 
stek zich het probleem van hoger onderwas en ze zijn 
niet van plan het in te richten : daarom zijn ook in 
het zogezegde vrij onderwijs, alle middelen goed om 
de hogere klassen te ontvolken of heel eenvoudig 

onder allerlei voorwendsels niet in te richten ! Moes
ten er per ongeluk ooit 'n paar in de hoogste klas 
terecht komen an deze met vrucht beëindigen » dat 
ze dan naar België komen studeren » zegt Van He
melrijk. Ze kunnen dan 'n abonnement nemen op 
de Sabena ! 

" Over 30 jaar zijn wij niet meer in Kongo » 
profeteert professor fan. Daarover kan hij niets met 
zekerheid zeggen. We kunnen er vroeger buiten zijn 
en misschien langer aanwezig zijn. Mensen die lan
ger dan twee maanden in Kongo hebben rond getoerd, 
vermoeden dat bij volledige onafhankelijkheid, over 
30 jaar, de Kongolese stammen nog gemakkelijk en 
voor een niet. met geweld mekaar in het haar zullen 
zitten, indien geen enkel buitenlands gezag meer aan
wezig is. Nu, dit moet allemaal dienen om te be
wijzen dat in Kongo het Nederlands van geen enkel 
nut meer is, en de Vlamingen dus moeten zwijgen 
of Frans praten. 

Na getracht te hebben de houding der geestelijke 
overheid goed te praten, geeft onze professor de volle 
lading aan de administratie en de regering « over de 
schromelijke nalatigheid en haar tekortkomingen te
genover de Vlamingen » / 

Wij raden de professor aan, eerst voor de deur 
van zijn opdrachtgevers te vegen. De missiegeeste-
lijkheid is praktisch door haar onderwijs sedert meer 
dan vijftig jaar, in Kongo Je sterkste macht geweest. 
Was ze i-oor de Vlamingen in de bres gesprongen, 
en dit in evenredigheid tot het aantal Vlaamse mis
sionarissen die in Kongo zijn gekrepeerd (cfr. De 
Weck, kristelijk weekblad te Leo) dan zouden de 
Vlamingen ook over de administratie niet hebben te 
klagen gehad ! Voor onze professor biedt het min 
risiko S alle schuld op de regering te Uiden • maar dit 
is niet netjes ! ! 

Moest professor fan De .Meyer nog over 'n va
kantie beschikken, dan zouden we hem willen aan
raden eens de Ronde van Vlaanderen of van de 
Vlaamse provinciën te doen, bij voorkeur per brom

fiets: Deze ronde ware reeds »financieel» meer 
verantwoord dan de Ronde van Belgisch Kongo. Wij 
zouden hem voorstellen niet de grote steden aan te 
doen. De brave- goede Vlamingen wonen in kleine 
steden en op de dorpen. Hij zou een onderzoek 
kunnen instellen naar de levensvoorwaarden van de 
katolieke Vlaamse boerkens. Hetzelfde voor wat dui
zenden winkeliers betreft. 

's .Morgens bromfietst hij dan, liefst tussen vier en 
vijf uur, naaf de stations gelegen in het zuiden van 
West- en Oost-V laanderen. Met de arbeiders vecht 
hij zich dan in een smerige en overvolle tweede 
klas wagen naar Brussel en komt er, tussen 17 en 
18 uur, mee terug. Ook met de mijnwerkerstreinen 
tracht hij, bij manier van spreken, eens mee te 
reizen en ondervraagt en onderzoekt hij! In de 
streek van Diest en Aarschot gaat hij door met zijn 
enquête ! Vandaar fietst hij naar Limburg, de goede, 
oude en trouwe provincie. Op 'n schone nacht, met 
sterrenhemel rijdt hij langzaam langs de Spoorlijnen 
die Genk en Eisden met Luik verbinden en hij telt 
de lange en onophoudend voorbij donderende kolen-
treinen, die sedert 'n kwarteeuw al die rijkdom naar 
Wallonië vervoeren! Tegen de morgen spoedt hij 
zich naar de Zuidlimburgse stations, waar arbeiders 
en bedienden, sedert 'n kwarteeuw, die kolentreinen 
mogen achterna rennen. Echt kostelijk is dat, ware 
het niet zo tragisch.' 

Even nog gaat hij bij Mgr Himmer te Doornik en 
hij vraagt hoe het komt dat Mgr, bij iedere dreiging, 
een Waals snertmijntje te sluüen, telkens in zijn pen 
klimt en een herderlijke brief lanceert! 

En beladen met al dat studie-materiaal keert hij 
naar Leuven terug en zet zich aan het werk. Niet, 
voordat hij nog eens speciaal in de straten, kursussen 
en « gelegenheden » het schitterend platvloms heeft 
beluisterd van de duizendkoppige schachtengent, en
kele maanden geleden door de kolleges op de markt 
gebracht ! 

Dan houdt professor Jan De Meyer spreekbeurten 
over zijn bevindingen na de Ronde van de Vlaamse 
provinciën. Wordt het spreken hem niet belet, en 
blijft hij gezond, dan kan hij publiceren; het kan een 
standaardwerk worden. De titel? DE ZONDIGE NA
LATIGHEID DER HOGERE BELGISCHE GEES
TELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN DE KULTU-
RELE SOCIALE EN ECONOMISCHE NODE\ 
VAN HET KATOLIEKE VLAAMSE VOLK; NOü 
STEEDS DE BRON VAN HAAR MACHT! 

D.V.S. 

VERKIBZING8VRAGEN 
] K a n m e t 60.000 s t e m m e n wins t i n Oos t -

V l a a n d e r e n de Volksunie zonder zete l 
bli jven ? D a t is volledig u i tges lo ten ! Wij 
onderzoeken n a d e r : 

De l a a t s t e zete l in O o s t - V l a a n d e r e n 
werd toegekend m e t 22.523 s t e m m e n . De 
Volksunie n u h a d e r 26.363 s t e m m e n , d u s 
3.800 te veel e igenl i jk zo er de kwest ie v a n 
h e t k w o r u m n ie t was . 

He t k w o r u m n u (2 /3 van de s t e m m e n die 
er nod ig zi jn voor een r e c h t s t r e e k s ve rko-
zene in d a t a r r o n d i s s e m e n t ) was voor : 

Aals t : 16.250 s t e m m e n ; 
G e n t : 15.950; 
O u d e n a a r d e : 15.984; 
St. N ik laas : 18.392; 
D e n d e r m o n d e : 17.060. 
D a t m a a k t in h e t t o t a a l 83.636 s t e m m e n . 

Zo de Volksunie bij h a a r 26.363 s t e m m e n 
er 60.000 bi jkr i jg t , b e k o m t ze een t o t a a l 
van 86.363 s t e m m e n , w a t n i e t g a a t zonder 
e rgens h e t k w o r u m te h a l e n Het gevolg 
is d a t de Volksunie er n i e t één zetel m a a r 
wel d r ie zou h a l e n voor de K a m e r en twee 
voor de S e n a a t . (Voor de S e n a a t va l t de 
zetel nog gemakke l i j ke r a ls voor de K a m e r 
m O o s t - V l a a n d e r e n . He t kworum, s inds 
1948, IS he tze l fde als voor de K a m e r en de 
a r r o n d i s s e m e n t e n Aals t e n O u d e n a a r d e -
Ronse worden samengevoegd evena l s St 
Nik laas en D e n d e r m o n d e ) . Voor h e t k w o 
r u m nu o n t b r a k e n er t e Aals t 6.830 s t e m 
m e n en te G e n t 7.030. Voor twee k a m e r 
zetels en een sena to r sze t e l m o e t er in de 
vijf a r r o n d i s s e m e n t e n s a m e n een wins t 
zijn van 18.000 s t e m m e n . 

2 K a n de Volksunie m e t 30.000 s t e m m e n 
wins t 6 zetels h a l e n ? De Volksunie h a d 

t egens lag vorige verk iez ingen . Me t 114.000 
s t e m m e n s lech t s een zetel terwij l h e t 
h n k s k a r t e l in L i m b u r g en L u k s e m b u r g 
m e t 109.000 s t e m m e n vijf zetels h a a l d e . 
(Ander ve rge l i jk ingspun t : de l ibera len 
h a a l d e n in VVts t -Vlaanderen m e t 71.000 
s t e m m e n dr ie en in O o s t - V l a a n d e r e n m e t 
110.000 s t e m m e n vier ze te ls ) . 

De Volksunie mi s t e h e t k w o r u m in T o n 
g e r e n - M a a s e i k m e t 4.900 s t e m m e n , in 
Brussel m e t 5.500, te Aals t m e t 6.830. Voor 
de provinc ie A n t w e r p e n k w a m e n ze 8.400 
s t e m m e n te ko r t in de dr ie a r r o n d i s s e m e n 
t e n s a m e n voor de tweede k a m e r z e t e l en 
een 7.000 s t e m m e n voor de ee rs te s e n a t o r s 
zetel. In W e s t - V l a a n d e r e n was h e t t e k o r t 
een goede 10.000 s t e m m e n in Roese l a r e -
Tielt . Als m e n n u weet d a t in Wes t - en 
O o s t - V l a a n d e r e n en ook in L i m b u r g s t e m 
m e n m o g e n ver loren g a a n in de a n d e r e 
a r r o n d i s s e m e n t e n w a n n e e r in één h e t k w o 
r u m bere ik t is d a n m o e t de Volksunie 
zelfs geen 30.000 s t e m m e n b i jw innen m a a r 
s l ech t s 20.000 om 6 zetels te h a l e n en 
10.000 m e e r om er 7 te b e m a c h t i g e n . 

Bij de verk iez ingen in 1936 s p r o n g e n de 
Vlaams n a t i o n a l i s t e n m e t 44.000 s t e m m e n 
m e e r a ls in 1932 v a n 8 zetels op 16. (Er was 
t oen geen v r o u w e n s t e m r e c h t ) . 

De vorige verk iez ingen w a r e n een i m p r o 
visatie. Voor wie de h a r d w e r k e n d e Volks
un ie t h a n s volgt, die zal h e t opvaUen d a t 
zij de b a s i s - a r r o n d i s s e m e n t e n in h e t b i 
zonder bewerkt , w a t t r o u w e n s ook voor de 
oorlog door de n a t i o n a l i s t e n g e d a a n werd . 
Bijval bleef ook t oen n ie t uit . 
3 Zeker k a n én Volksunie é n C.V.P. w i n 

nen . De n ieuwe kiezers zijn ofwel pe r 
sonen, die h u n r e c h t e n t e r u g gek regen 
h e b b e n en die m e e s t a l Volksunie zul len 
kiezen ofwel j o n g e r e n die voor 2 /3 u i t K a 
tol ieke gez innen k o m e n . He t a a n t a l n i e u 
we kiezers b e d r a a g t ongeveer 10 %. Ook 
bij de voormal ige b lanco en ongeld ige k i e 
zers k u n n e n beide p a r t i j e n w i n n e n ve rmi t s 
h e t hoogs te p e r c e n t b lanco-k ieze rs gevon
den word t in de a r r o n d i s s e m e n t e n w a a r 
h e t p e r c e n t r e c h t s e s t e m m e n h e t hoogs t 
lag. De l inkse p a r t i j e n h a a l d e n bij vorige 
verkiezingen t a l van m a r g i n a l e zetels, die 
t h a n s m e t een k le ine s t emver schu iv ing 
n a a r \ o i k s u n i e of C.V.P. k u n n e n g a a n . 

BERICHT AAN ONZE ABONNENTEN 
EN AAN ONZE LEZERS 

Met Nieuwjaa r zal h e t f o r m a a t v a n ons 
blad l ich t jes vergroot worden . Evenwel 
blijft de a b o n n e m e n t e n p r i j s op 100 F . per 
j a a r , 50 F . pe r ha l f j aa r . De losse n u m m e r s 
zullen evenwel n a n i e u w j a a r t egen 6 F . ver 
k o c h t worden . De a b o n n e m e n t s h e m i e u w i n g 
zal in de loop van deze m a a n d p l a a t s v in 
den . S p a a r ons t i jd en geld. Wil bij eers te 
a a n b i e d i n g van de postbode be ta len . 

D a n k U. 

EXPO '58 

Het nationalistisch jongerenblad << Het 

Pennoen » verwijt de kleurpartijen pas

sief'te staan tegenover de wereldtentoon

stelling. Zelfs « De Volksunie » schrijft 

niet veel. Zo lezen we in dit blad. 

De jongeren mogen gerust zijn Wij 

hebben hen niet in de wielen willen rijden. 

Wij zullen echter op de Expo aanwezig 

zijn met honderden propagandisten en 

duizenden simpatisanten. Wij hopen dan 

ook nog Jongeren daar te zien. Is de lei

ding van Protest '58 ook zo zeker van 

hnar jongeren ? 
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Brieven van Lezers 
VASTBERADENHEID I S DE KRACHT 
VAN DE VOLKSUNIE 

Enkele weken geleden las ik toevallig in <( Pour-
quoi Pas ? » dat « la Volksunie percera aux elections 
prochaines ». Ah een lezer van dat blad overtuigd is 
dat de Volksunie bij volgende verkiezingen zal door
breken, dan begrijpen ivij ook zoveel Ic dnidelijh-cr 
waarom elke degelijke voorbereide kontaktvergade-
ringg van deze partij slaagt. 

Waar andere partijen, die beschikken over miljoe
nen, over dagbladen en weekbladen, niet bij machte 
zijn om de gewone kiezer te bereiken en enkel in 
staat zijn om enkel wat argelozen en vrijgestelden in 
vergadering bijeen te krijgen, daar geejt elke verga
dering van de Volksunie steeds hetzelfde beeld van 
overtuigde idealisten, die vastberaden een offer bren
gen om te horen wat hun sprekers en propagandisten 
zullen vertellen. 

En telkens valt het op dat jonge mensen tot de 
Vollisunic toetreden en er vol overtuiging en verbe
tenheid de stoot geven om de invloed van de partij 
uit te breiden. 

Niemand kan nu voorzien welke uitslag de vol
gende verkiezingen zullen brengen, mmr één zauk 
is zeker: moest de Volksunie beschikken over de 
middelen, waarover de nationale partij beschikte vóór 
1940, dan behaalde ze in enkele jaren tijd het dub
bele van de vooroorlogse politieke macht. De kracht, 
die de Volksune bezielt is inderdaad geen strovuur, 
maar het is een machtige elektrische stroom, die 
iedereen beïnvloedt, die vrij staat tegenover de hui
dige politieke machten. 

Onze mensen hebben gezien tot welke totentrek-
kerij de andere partijen in staat zijn en vol minach
ting spreken ze onder elkaar over de blauwen, de 
gelen en de roden. Deze minachting voegt zich bij 
het eeuwigdurende onrecht, dat de bewuste Vlaming 

om zich voelt en dat hij enkel ivijdt aan het unitarisme 
dat aan de Vlamingen nergens de kans laat tot vol-
volledige ontplooiing. 

Uit deze gevoelens groeit overal een kalme verbe
tenheid, die nu reeds de andere partijen onrustig 
maakt. Deze vastberadenheid, gegroeid in het vlaams
nationaal gevoel is een bewijs van de politieke rijp
heid bij ons volk. Eender hoc de uitslag wczc bij de 
volgende verkiezingen, onstuitbaar zat de Volksunie 
zich uitbreiden en de andere partijen dwingen tot 
eerlijke behartiging van alle belangen. 

Als de C.V.P. met kwezelgezicht zal prediken over 
de « ziel van het kind », zullen de aanhangers van de 
Volksunie vragen: u Wat hebt gij voor de ziel van 
het kind anders gedaan dan er kiesmunt uit geslagen ? 
Zonder de schoolstrijd zoudt ge uw partij kunnen ont
binden; daarom zijt ge blij dat die schoolstrijd nooit 
uitgestreden gcraakl.n 

En als de socialisten een paar oude gepensioneer
den zouden bijeenronselen en zeggen: « Vraag maar 
aan die mensen hoe ongelukkig zij vroeger waren », 
dan zou de Volksunie antwoorden: « Ik vraag niet 
wat gij vroeger misschien gedaan hebt, maar ik vraag 
wat gij nu doet. Hebt gij het.lot van de Vlaamse 
arbeiders de laatste jaren verbeterd of hebt gij liever 
miljarden verkwist in Wallonië? Van Acker ziet er 
welstellend uit en bezorgt plaatsjes aan zijn kinderen, 
maar zou hij niet beter gedaan hebben krotwoningen 
te vervangen door menswaardige huizen in plaats van 
geld te verkwisten aan een wereldtentoonstelling, die 
misschien zal gevolgd wordeji door een rampzalige 
ekonomische inzinking. Terwijl in Nederland nuttige 
werken worden uitgevoerd, houdt gij u hier bezig 
met speelgoed te bouwen op de Heizel. Als later het 
baanvervoer naar Rotterdam zal gaan in plaats van 
naar Antwerpen omdat gij geweigerd hebt de auto
snelweg Antwerpen-Ruhr aan te leggen denkt gij dan 
dat wil onze honger kunnen stillen met ukalje-duik» 
te spelen in uw atonium ? 

En de Liberalen? Zij hebben nu een ministerie 
van de Middenstand kunnen vullen met blauwe bu-
reelratten (ratten in de ware zin van het woord), 
maar wat hebben de middenstanders daarmee in hun 
handen? Beloften! niets meer. Het zal trouwens geen 
dertig jaar meer duren of wij kunnen in ons «Muzeum 
voor Politieke Geschiedenis » de «laatste der libe
ralen n gaan bewonderen. 

In « Pourquoi Pas ? » schreef men dus terecht dat 
de Volksunie zal doorbreken. Het is een feit en nie
mand, zelfs de Standaard niet, twijfelt daar nog aan. 

Met de tienduizenden vastberaden aanhangers van 
de Volksunie van nu, beslaat er geen twijfel dat ze 
elke dag nog honderden mensen, die door de uni
taire partijen werden gefopt naar zich zullen trekken. 
Niemand kan de Volksunie tegenhouden; ze kunnen 
de Vlamingen lang foppen, maar eens dat ze hel 
voelen, stoppen ze de oren dicht voor aftandse 
geventen en gaan verbeten vooruit. Deze keer 
VOORUIT MET DE VOLKSUNIE. 

Jonge VOS — Putte (Mechelen) 

MOET DE DIENSTPLICHT 
AANGEPAST WORDEN ? 

Toevallig kreeg ik Uw 15-puntenprogramme in 
handen en met belangstelling las ik dat de Volksunie 
voorstander is van ONMIDDELLIJKE vermindering 
van de diensttijd en van de GELEIDELIJKE afschaf-
fing ervan. 

Slechts enkele maanden nadat deze woorden neer
geschreven werden hebben internationale gebeurte
nissen bewezen dat de dienstplicht, zoals wij die aan 
diktator Napoleon te danken hebben, voorbijgestreefd 
is en volledig haar doel mist. Hoezeer wij ook mogen 
verlangen naar eeuwigdurende vrede toch zijn paci-

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

fistische dromerijen uit de boze niet alleen omdat het 
bestaan van een beroepsleger noodzakelijk is voor 
de orde in een land, maar ook omdat oorlog steeds 
mogelijk is 'en wij dan OP ZIJN MINST moeten be
schikken over een leger dat de burgerbevolking kan 
beschermen en de ccrslc schok kan opvangen. 

De vraag mag nu echter wel gesteld worden of 
het nog zin heeft buiten het beroepsleger ook nog 
die blok aan het been: het reserveleger, gevormd 
door dienstplichtigen .in stand te houden. Het is niet 
omdat wij nu al zovele jaren onze zonen voor wat 
luizengeld hun tijd laten verspelen bij het leger dai 
wij dat moeten blijven doen. Zou het ogenblik niet 
gekomen zijn om ons te houden aan een goed uit
gerust keurleger, dat een welbepaalde rol te spelen 
heeft in vredestijd en in oorlogstijd? 

Meer dan deze vraag stellen wil ik niet, maar ik 
ben overtuigd dai wij het hekken niet mogen laten 
hangen aan de oude stijl, en dat wij onze verant
woordelijke leiders moeten aanporren om dat vraag
stuk eens grondig te onderzoeken. 

Hetzelfde moet gezegd worden van sommige over
drijvingen, die door onbesuisde militairen nog ge
pleegd worden op het gebied van opeisingen van 
gronden voor het aanleggen van vliegpleinen en al-
lerhande depots en kazernen. 

We leven in 1957 en iedereen weet dat bepaalde 
versterkingszonen die aan onze oostgrenzen werden 
aangelegd niet het minste nut meer hebben. Kunnen 
zij niet terug ter beschikking gesteld worden van de 
landbouw ? 

En wat onze vliegvelden betreft dunkt het mij dat 
er een beetje overdreven wordt in ons land. Het 
aanleggen van een vliegveld betekent voor de om
wonende burgers een ware nachtmerrie, want ze 
moeten niet alleen waardevolle stukken grond afstaan, 
maar ze mogen niet meer bouwen hoe en waar ze 
willen en, als er ooit oorlog komt, staat er hun maar 
één zaak te doen: vluchten uit hun streek. Het aan
tal vliegvelden moet dan ook beperkt blijven tof het 
noodzakelijke en er moet vermeden worden dat van 
gans ons land één gevaarlijke zone gemaakt wordt, 
waar eender welke voortvarende generaal zijn staf 
mag in de grond steken en zeggen: » Dat gaan wij 
ook opslokken ». 

Leze zaken zijn heel ernstig en wij mogen ons 
zomin bezondigen aan gevaarlijke struisvogeltaktieken 
als aan overdreven en door de omstandigheden voor
bij gestreefd militarisme. 

Spoetnik UI - Kampenhout 

P R O F E S S O R JAN DE MEYER 
OVER KONGO 

Geachte Redactie, 
Met verstomming lees ik in de... Standaard een 

verslag over een rede. welke professor de Meyer 
hield naar aanleiding van ziin reis in Belgisch Kongo. 
1 IN FRANS WEST-AFRIKA BESCHOUWT DE 

INHEEMSE BEVOLKING ZICH AFFIRMATIEF 
ALS .. FRANSEN. En als een verwijt vroegt hij 
daarbij: << WELKE KONGOLEES VOELT ZICH 
<( BELG » ? 

2 FRANS IS DE OFFICIËLE TAAL IN BELGISCH 
KONGO. 

Dat dergelijke taal uit de mond komt van een Vla
ming, die o.a. bij de CV.P.-jonger en zijn rol 
moet spelen bewijst zeer duidelijk tot welke slaafheid 
de huidige u nuchtere» C.V.P.-politiek geleid heeft. 

Tegenover het onverantwoordelijk standpunt 
van professor de Meyer kunnen we gelukkig het 
standpunt plaatsen van professor W. De Pauw. Zijn 
rede, gehouden voor de Vlaamse Vriendenkring van 
Elisabethstad, was een zuivere uiting van gezond 
verstand. Immers met het schrijnend beeld van Al-
gerië voor ogen, mogen wij gerust beweren dat 
Kongp nooit « Belgisch >> zal blijven en dat het 
idiote dromerij is de negers tot « Belgen » te willen 
omvormen. In afwachting dat de negers bij machte 
zijn zelf het roer in handen te nemen in hun land 
hebben wij in Kongo maar twee punten na te streven: 

1 Vlamingen en Walen in Kongo op dezelfde voet 
behandelen en er onze beide nationale talen als 
evenwaardig behandelen. 

2 Ons klaarmaken om later in Kongo plaats te rui
men voor de eigenaars van dat land. Het is onze 
morele plaicht er voor te zorgen dat tegen die tijd 
de Kongolezen beschikken over een eigen kultuur-
•taal, gegroeid uit het volk en aangepast aan de 
moderne beschaving. 
Wie andere doeleinden nastreeft, legt NU REEDS 

het zaad voor verschrikkelijke moeilijkheden later, 
erger dan deze welke Frankrijk nu in Algerië beleeft 
en waaraan Frankrijk zal doodbloeden als het zich 
niet vlug herpakt. 

Het is om zich de haren uit het hoofd te trekken 
als men vaststelt dat de slippendragerij bij sommige 
mensen zover gaat dat die misschien wel behaagt aan 
sommige onverantwoordelijke dromers en imperia
listen, maar die doet terugdenken aan al de drogre
denen, die sedert 1830 in België werden uitge
kraamd om te verhinderen dat de Vlaming het verder 
zou brengen dan knecht of keukenmeid. Professor de 
Meyer doet me denken aan die andere Vlaming, die 
zogezegd voor onze rechten in de bres stond, maar 
die deemoedig knikte als Kardinaal Mercier besliste 
dat het Nederlands niet geschikt was voor hoger on
derwijs. Het is erg te moeten vaststellen dat ook nu 
nog sommige Vlamingen zich geroepen achten niet 
alleen om onze belangen te bestrijden, maar ook 
om in Kongo wantoestanden te helpen verdedigen. 

BRUGGE — VLAAMSE VRIENDENKRING 
VIERDE FEEST 

Op zaterdag 30 november stak het pas 
aangesteld bestuur van de Vlaamse Vrien
denkring van wal met een verbroederings
feestje, dat zeer druk werd bijgewoond, in 
café Toerist, Langestraat. De feestvierende 
kameraden ontvingen er gratis smakelijke 
pannekoeken en namen talrijk deel aan de 
wedstrijd op de pitjesbak waaraan enkele 
mooie prijzen verbonden waren. Ook de 
verkoop per Amerikaans opbod van een 
prijs lokte veel liefhebbers. De jongeren de
den zich gelden in gezelschapsspelen, de 
ouderen eveneens in lied en dans. Het was 
een geslaagd begin, waarvoor alle lof aan 
de inrichters, het dinamische trio Pyck-
Claeys-Deroo ! 

Met oudejaarsavond richt de Kring een 
tweede feest in, een dans en bieravond. Be
gin te 21 u. in café Toerist. Een prachtige 
prijs is verbonden aan een wedstrijd, die 
zal ingericht worden. 

Alle deelnemers aan dit Vlaams verbroe-
deringsfeest wacht een aangename verras
sing. Op oudejaarsavond 1957 gaan alle 
Vlamingen uit het Brugse naar de Lange
straat , om er te verbroederen en mekaar 
beter te leren kennen. 

ARRONDISSEMENTELE VERGADERING 

Op een nog nader te bepalen datum, doch 
stellig nog deze maand komt volksverte
genwoordiger Wagemans naar Brugge, om 
er het woord te voeren op een arrondisse-
mentele vergadering. De juiste datum zal 
per omzendbrief meegedeeld worden. 

We hopen nochtans, dat iedereen op post 
zal wezen en zich niet 'aan zijn Volksunie-
plicht zal pogen te onttrekken. Het minste, 
dat men als rechtgeaard Vlaamsgezinde 
kan doen, is de vergaderingen bijwonen. 

Dhr. Wagemans zal de politieke toestand 
uiteenzetten en de elektorale verwachtin
gen en mogelijkheden ontleden. 

ABONNEMENTEN 

De abonnementen 1958 worden thans 
aangeboden. De prijs ervan bedraagt 
100 Fr. Steunt onze wervers door het aarv-
duiden van simpatizanten, aan wie propa
ganda nummers zullen bezorgd worden. 

Ons blad is en blijft ons voornaamste 
propagandawapen. Daarom, Brugse lezers, 
helpt ons bij het verspreiden ervan. 

Dit laatste willen wij da spreker groot
moedig vergeven, want in de hoedanigheid 
van politiek « geestelijk » leider van de 
C.V.P. mag men zo achterlijk zijn van op 
heden nog niet te weten dat de V.U. een 
zeer degelijk programma heeft, niet als 
kiesmaneuver, maar om volledig uit te str i j
den ten bate van ons kristelijk Vlaams 
volk. Jef. 

ROESELARE 

C.V.P.-Jongeren te Roeselare een vat vol 
t egens t r i jd ighe id 

In de Standaard van 12 nov. '57 lezen we dat dhr 
Coppieters op het studie-weekeind te Roeselare o.m. 
het volgende verklaarde : (( De topfiguren van de 
Vlaamse vleugel van de partij (C.V.P.) dienen over
tuigd. Zij bleven tot op heden in gebreke. Waarom ? 
En verder : «Alle C.V.P.-kandidaten dienen zich voor 
ken voor de organisaties van de partij op basis van 
de twee volksgemeenschappen en voor een urgent 
Vlaams Programma... Op naam te ondertekenen ten 
einde wuntroutuctt weg te ivcrkcn. Uitvoerig dient 
verzekerd binnen de zes maanden. )i 

Dezelfde dag op hetzelfde wcek-eind spreekt ook 
dhr L. Moyersoen en die openbaart het volgende : 
«De C.V.P. biedt de fundamentele waarborgen omdat 
ze één en volks is en een Vlaams programma heeft. » 

We vernemen ook hoe eerste spreker uitbundig 
werd toegejuicht wat ons zeer verheugt. Maar als 
die West Vlaamse C.V.P. Jongeren konsekwent wa
ren en weten wat ze toejuichen dan hadden ze dhr 
L. Moyersoen doen zwijgen als hij verklaarde dat 
in de C.V.P. alles in orde is en bijgevolg dat het 
referaat van dhr Coppieters dwaze praat is. Dat laatste 
echter staat niet in de Standaard. 

I 

OUDEKAPELLE — NIEUWEKAPELLE 
EEN NIEUVl̂  « GEESTELIJK LEIDER » 
'N ECHTE C.V.P.-LIJDER MET... 
EEN NIEUWE MORAAL ! ! ! 

De Heer Crombez, gemeenteraadslid en 
C.V.P. propagandist te Diksmuide, komt 
over een NIEUWE ZONDE spreken, geen 
zonde tegen de H. Geest, maar tegen de 
C.V.P.-geest! 

Op 26 november werden de gemeenten 
Oudekapelle en Nieuwkapelle gezegend met 
een C.V.P. meeting. Dhr. Crombez hield de 
spreekbeurt. 

Vooraf werd duchtig propaganda ge
maakt, waarbij het geweten als voornaam
ste beïnvloedings element gebruikt werd. 

In de aangenomen meisjesschool die als 
vergaderzaal dienst deed, waren een 25 tal 
aanwezigen (dit voor twee gemeenten met 
137 4- 384 = 521 kiezers). 

Gans de spreekbeurt kan in enkele woor
den samengevat woorden : Niet stemmen 
voor de C.V.P. is zonde ! ! ! Alleen de C.V.P. 
is het zuiverste simbool van kristen zijn. 

Toen door een der aanwezigen werd de 
vraag gesteld of stemmen voor de Volks
unie ook zonde was, antwoordde de spreker: 

1) Het is een vraag die men in een paar 
woorden kan stellen, maar er zijn minstens 
een paar duizend nodig om dit te beant
woorden (aanduidenjkheid laat dit dus 
niets te wensen over); 

2) De C.V.P. en de Volksunie zijn gelijk 
twistende broeders (wie hier Cain is heeft 
spreker niet gezegd); 

3) De Volksunie is een klein partijtje, 
zonder programma. 

Vlaanderen kolonisatiegebied : 

Onze nationale rijkdommen 
in vreemde handen 

«CHARBONNAGES DE BEERINGEN» 
4.950 h e c t a r e n 

K a p i t a a l : 800 mil joen 

BEHEERRAAD 

P r é s i d e n t : Pau l -Cava l i e r , Michel , 
Maxévil le , FRANCE. 

Vice-prés id . : Baboin , Rober t , Pa r i s , 
FRANCE. 

Ste in , Edg., Bruxel les . 
Admin . -d i r . -gén . : Leger, Maur ice , 

P o n t - a - M o u s s o n , FRANCE. 
Admin . -dé légués : Brun , Marce l , 

Bruxel les . 
J a u m e t , Roger, Bruxel les . 

A d m i n i s t r a t e u r s : Barbey, P ie r re , 
Nancy , FRANCE. 

Beigbeder , Alfred, Pa r i s , FRANCE. 
Cousin, P a u l , Nancy, FRANCE. 
Comte de Meeus, Andre , Bruxel les . 
G r a n d p i e r r e , Andre , Nancy , 

FRANCE. 
Lefol, Lucien, Pa r i s , FRANCE. 

i M a r t i n , Roger, Nancy, FRANCE. 
Nokin, Max, K r a a i n e m . 
Pau l -Cava l i e r , Ph i l ippe , Pa r i s , 

FRANCE. 
Songeur , Leon, Nancy, FRANCE. 
Van C a u w e n b e r g h e , Rober t , 

Bruxel les . 
Commissa i res : Dupon t , Jacques , 

Bruxel les . 
Gosuin , F e r n a n d , Montegnee - l ez -

Liège. 
Wi tmeur , Eugene , Bruxelles . 

— 

Geen wonder dat de CV.P.-jongeren wantrouwig 
staan tegenover hun partij. De nepoten door van 
Cauwelaert en de Schrijver als leider der C.V.P.-
jongeren uitgekozen munten evenals hun geestelijke 
vaders uit door een eigenschap, welke munten even
als hun geestelijke vaders uit door een eigenschap, 
welke toegeschreven wordt aan de kameleon. Van 
ruegegraatloze slippendragers verlos ons. Heer! 

M. V. - Vilvoorde 

«SOCIETE DES CHARBONNAGES 
DE WINTERSLAG » 

3.960 h e c t a r e n 
K a p i t a a l ; 600 mil joen 

BEHEERRAAD 
P r é s i d e n t : b a r o n de Tornaco , Looz. 
Admin. délégué : Ie Hodey, Phi l ippe , 

Bruxel les . 
A d m i n i s t r a t e u r s : Boel, Max, 

de Boissieu, Albert , Par i s , FRANCE 
comte de Liedekerke, Leefdaal . 
m a r q u i s de S a i n t - S a u v e u r , Par i s , 

FRANCE. 
L a n c r e n o n , Paul , Par i s . FRANCE. 
Orban , Ivan , Bruxel les . 
Roe land t s , J e a n - M a r i e , Bruxel les . 
Schneider , Char les , Pa r i s , FRAN

CE. 
Walckenaer , Francjois, Par i s , 

FRANCE. 
Commissa i res : Brousmiche , Henry, 

Pa r i s , FRANCE. 
b a r o n de Wykers looth de Rooye-

s teyn, Bruxel les . 
P r a t , Gabr ie l , Par i s , FRANCE. 
Tombeur , FranQols, Bruxel les . 
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O O S T - V L A AND E R E N 
« DE DEMERKLOK » MAAKT ZICH 
WEINIG BEGOOCHELINGEN 

In ccn hoofdartikel getiteld « L'inventaire » (de 
titel is spottend bedoeld) vaart dit weekblad uit te
gen de linkse regering. Hun kritiek terzake kunnen 
we praktisch onderschrijven. Schrijver ontleedt dan 
de samenstelling van het kiezerskorps en komt tot 
het besluit dat de knoop de volgende verkiezingen zal 
liggen bij een paar honderd duizend nüsievreden Vla
mingen waarvan buiten de onvermijdelijke ^klaplopers, 
zwanzers en wringers, de meerderheid dezer kiezers 
bestaat uit kristene Vlamingen, vroegere V.N.V.-ers. 
Die lopen, nu nog altijd, zeer verbitterd om wat de 
C.V.P. tijdens haar homogene regering niet verwe
zenlijkte : amnestie...». »En verder heet het...» 
Wie is de voorman die klaar en duidelijk in zijn 
programma : amnestie durft schrijven en het ver
trouwen van alle Vlamingen onzer streek geniet? " 

Ons kommcntaar moge bondig zijn. Die afkeer voor 
de C.V.P. om haar lamlendige politiek vroeger en 
om haar lamlendige politiek nu, lamlendige politiek 
die ook in de toekomst niet kan verbeteren omdat 
die partij bestaat uit lamlendig personeel, is nor
maal en volkomen begrijpelijk. Van die 200.000 kie
zers hebben wij er maar goed de helft gehad vorige 
m«al. Een kleine 100.000 kozen nog blanco, ongeldig 
of C.V.P. omdat ze ons niet kenden. In '58 zullen 
zij voor ons kiezen en ons in Kamer en Senaat op de 
wip brengen. Dan kunnen wij voor Vlaanderen vele 
zaken afdwingen. 

En die voorman in het arrondissement Aalst die 
klaar en duidelijk amnestie voorstaat ? Nietwaar, U 
kent hem. Het is zeker Moyersoen niet van de C. 
V.P. ! Maar wel onze kopman Dr. Van Leemputten. 
De lezers van » De Denderklok » zullen het zo 
begrepen hebben. 

GENTSE KRABBELS 
Half december krijgen we een Veertiendaagse van 

de Middenstand, niet het opzet de verbruiker aan te 
zetten zijn aankopen te doen enkel bij de kleinhan
delaar. Op zichzelf een mooi initiatief, maar... De 
Unie van de Middenstand, voor Gent de meest re
presentatieve middenstandsorganisatie, werd door de 
inrichtende Comidac niet eens geraadpleegd. Zorg
vuldig wordt door de initiatiefnemers de naam van 
N.M.CV. gekamoefleerd, waar in feite de naam 
Comidac slechts een pseudoniem is van N.M.CV. 
Het is het goed recht van het N.M.CV. een veer
tiendaagse in te richten maar het is verkokerd, onder 
het mom van een neutraal organisme, de a-politieke 
dekenijen en feestkomitees voor zijn partijpolitiek 
wagentje te spannen. 

Want hier zit het venijn. Wij zijn volstrekt zeker 
van het feit dat voor de propaganda, aan de C.V.P. 
haar radiowagens werden gevraagd. Het is enkel 
door de hoge huurprijs (2.000 fr. per dag) dat alles 
in het water viel. En een tweede schandaal: de 
strooibriefjes voor de veertiendaagse werden o.a. ge
drukt bij « Het Volk ». Het is toch deze n.v. Het 
Volk, die met haar Coöperatieven en Welvaartwin-
kels de kleinhandelars naar het leven staat? 

Wanneer de Comidac het eerlijk meent met zijn 
aktie voor gans de middenstand, moeten de initkief-
nemers er zorg voor dragen dat er geen enkel mid
denstander worde afgestoten, hij weze nu liberaal, 
C.V.P. of Volksunie. Het is enkel door een een
drachtige aktie dat deze Veertiendaagse bij de ver
bruikers inslag zal vinden. Door de totnogtoe ge
voerde metode zullen de meeste middenstanders aan 
de kant blijven staan. En terecht... 

De Gentse gemeenteraad keurde de plans goed voor 
de heropbouw van het Weesgesticht. De kosten voor 
de ruwbouw belopen 77 miljoen. Het gebouw is be
rekend voor 270 weeskinderen. De bijkomende kos
ten voor inrichting er bij gerekend, zal dus ongeveer 
340.000 frank per kind besteed worden. Voor dit be
drag kan men reeds een comfortabel huis bouwen. 
Wij vrezen dat in deze miljoenendans enkele fran
ken aan de vingers zullen blijven plakken zijn. 
Nochtans zit de beruchte « Art et Technique» er 
voor niets tussen. 

Onze vorige krabbels over onenigheid in het 
C.V.P. huishouden te Gentbrugge hebben heel wat 
deining verwekt. Bewijs dat onze informaties juist 
zijn. 

De C.V.P. zet alles op alles om bij de komende 
gemeentekiezing opnieuw na 6 jaar aan de gemeente-
kaas te zitten. Men zoekt echter naar een geschikte 
kopkandidaat, want de ex-burgemeester Persoons 
viel in ongenade bij de plaatselijke touwjestrekkers. 
Placide De Paepe aast enkel op een ministerbaantje 
De mindere goden weren zich dus des te meer om de 
openstaande plaats in te nemen. C.V.P.voorzitter 
Claus pousseert zijn kandidaat adv. Veraest, wijl adv. 
Van Belle door Placide wordt vooruitgeschoven. En 
toch menen wij dat het geen van beide worden daar 
Persoons niet zinnens is zich goedschiks aan de deur 
te laten zeUen na zoveel jaren trouwe diest, en hij zich 
gesteund wee' door de oudere garde lijk Alois Samyn, 
een fanatiek klerikaal slvppendragerfje. Volgende 
keer meer hierover. 

Bij de socialisten is het niet beter gesteld. De mi
litanten willen van de huidige burgemeester Frans 
Toch, in de volksmond ^ies Neuze, niet meer weten 
sedert hij hertrouwd is op 74 jarige leeftijd met een 
iongedame van voorname katolieke huize. Ondanks 
^'m leeftijd is hier dus ook aan een neus-aan-neus 
Ui-fi'clit Ic cerwiiclUeit. 
^Tijdens degestoorde C.V.P.meting te Ledeberg met 

liio Lejèvre zat de ontslagnemende dr Burvenich 
Mcmaal achteraan in de zaal. En we hadden sterk de 
indruk dat tijdens het bekkegevecht tussen de Volks
unie en u den » Theo. de dokter aan het grinniken 
was. Wc kunnen verkeerd ziin. hoor. Maar toch 

Demon 

GENTS STUDENTENLEVEN 

— In het jongste nummer van « Ons Verbond» 
verschijnt een uitstekend artikel van Dr Leo Wouters 
waarin hij zelfbestuur als enige oplosing voor Vlaan
deren vooropstelt. Voor « Ons Verbond» is deze 
stellingsname absoluut niet revolutionnair aangezien 
Karel Van den Bossche in zijn merkwaardige Preses
verklaring ook de zelfbestuurgedachte formuleert. 
— Ook het vorig nummer van « Ons Verbond » was 
merkwaardig van inhoud. Een zekere MM. onderzocht 
op kritische wijze de ekonomische toestand in ons 
land en spaarde hierbij niemand. Wij willen niet ka
rig zijn met onze lof voor hoofdredakteur Joris De 
Dcufwaerder en zijn redaktiestaf, die van « Ons Ver
bond » werkelijk een studentenblad » out-standing » 
maken. 

— De menigvuldige en gegronde kritiek op het 
V.V.S. tijschrift «Deze Tijd» heeft resultaat gehad. 
De redaktieraad werd vernieuwd zodat " Deze Tijd » 
eindelijk een blad wordt waar ALLE studenten wat 
aan hebben. 
— Van het « Tokkenfront ». Enkele K.V.H.V.ers 
zullen eerlang gedagvaard worden onder de beschul
diging van diefstal. Het schijnt nl. dat een tok af
pakken gelijk slaat met diefstal. Voor ons is dat een 
bewijs van «rappigheid». Dat er nu toch enkelen 
gepakt zijn is een bewijs dat ze niet » rap » genoeg 
zijn geweest. 

— Het V.V.S. heeft aan het Rektoraat gevraagd dat 
de lokalen van de Rijksuniversitiet zouden verboden 
worden aan de « Gé Catholique ». De rektor heeft 
geantwoord dat het in de huidige omstandigheden niet 
niet nodig is. Wanneer dan wel. Mijnheer de Rektor? 
Het wordt anders hoog tijd dat aan die franskiljonse 
fils-a-papa's duidelijk wordlgemaakt dat hun plaats 
niet is aan een Nederlandstalige Universiteit. 
— Er bereikten ons enkele echo's over het voor
bije Kongres der Liberale Studenten te Luik. Het 
schijnt dat die blauwe heertjes het daar ven beetje al te 
bont gemaakt hebben. Ons verwondert dat niet van 
dergelijke aristokratische humanisten. 

— Naar verluidt zouden het L.V.S.V. (Liberaal). 
't Zal (vrijzinnig) en de socialistische \studenten 
zich groeperen in een Vlaams Aktiecomité. Voor 
ons niet gelaten. We zijn toch benieuwd hoe die man
nen, die aan handen en voeten aan hun partij zijn 
gebonden, op Vlaams gebied iets zullen kunnen 
presteren. 

— Het eerste Avondfeest der Vlaamse fongercn, 
ingericht door de Vlaamse Kring-Gent in de Roeland, 
werd een formidabele meevaller. Na afloop van de 
Expovergadering zakten zoveel studenten en andere 
danslustigen af naar de zaal dat gerust van een 
overrompeling mag gesproken worden. De massale 
salamander en de Oude Roldersklacht waren voor de 
studenten de gelegenheid om te tonen dat zij wat 
betreft jouissantie niet moeten onderdoen voor de 
vorige studentengeneraties. 

MET ZWAKKE BROERTJES 
OP OORLOGSPAD 

De protestdag van 17 november, die zovele jonge 
mensen in Vlaanderen in beweging heeft gebracht, 
is nu reeds enkele weken voorbij. Ce eendrachtige 
samenwerking, die op het beperkte terrein van de 
aktie tegen de wereldtentoonstelling werd bereikt, was 
voor ons een verheugende vaststelling. 

Elke stroming in Vlaanderen rond een of ander 
probleem verwekt, moet uiteindelijk onze partij en 
onze idee ten goede kennen. Elk Vlaams aktiepunt 
leert ontelbare jongeren de eerste stappen op het pad, 
dat hem regelrecht naar onze rangen voert. 

Te Gem waren incidenten. Laten we vooraf de 
gebeurtenissen van de incidentenavond te Gent ob
jectief bekijken. Een tiental Volksunie jongeren staan 
op het voetpad vóór de ingang van Het Volk. Zij 
delen pamfletten uit, waarin zelfbestuur als oplos
sing der Vlaamse vraagstukken wordt voorgesteld, 
:criviil lic Volksunie als verzamelpunt van alle 
Vlasmsgczinden wordt aangewezen. Plots komen de 
tiental vrijgestelden van het sindikaat uit de gelag-
zaal gestapt en verbieden de jongeren die pamfletten 
.iaar te verspreiden. Deze geven gevolg aan het bevel 
maar ze zetten de straten rond de Poel af en delen 
weer strooibriefjes uit. Als protest berichten de man
nen van Het Volk, dat hun zaal gesloten wordt en 
Lal niemand nog binnen mag. Een half uur staan 
homicr.len jonge mensen voor de poort te wachten. 
Sa veel heen- en weergeloop wordt eindelijk toe
gang tot de zaal verleend. En nu denkt onze lezer 
wellicht dA de houding van Het Volk door het 
icugdkomi'.ee als een idiote kinderstreek zal veroor
deeld worden ? Integendeel, geen woord daarover, 
maar wel wordt de Volksunie berispend op de vin-
fiers getikt. 

Eendracht is daarbij niet gebaseerd op het verzwijgen 
van alle verschillen, maar op het eerbiedigen van 
clkaars np'.n'.e. Welnu wij kunnen best verdragen dat 
.'e C.V.P.crs pamfletten zouden uitdelen aan de in
gangen der protestvergaderingen, verdragen zelfs dat 
men vergadert in C V. P. lokalen. De C V. P. 
weet echter dat haar haring bij de Vlaaams-
iiezindc jongeren niet meer braadt. Maar dat 
de C. V. P.-ers van Het Volk en ook 
sommige van hun aanhangwagens uit het Jeugdko-
initee willen beletten onze mening te verspreiden, be-
ii'./.w hoe vrees en kwade trouw hen kenmerkt. 

Ondertussen liet het jeugdkomitee zelf de zaak 
rechlzeitcn. Een lid zou op eigen houtje gehandeld 

hebben. Het is maar goed dat hij afgekeurd wordt. 
Zowel in de Fosty-aktie als in de hete faze van de 
schoolstrijd heeft de Vlaams-NationaUsche jeugd de 
kastanjes uit het vuur mogen halen. De mannen van 
Het Volk hadden zoveel pretentie niet in maart 1955. 
Dat .weten de Gentse studenten nog wel. Ook nu 
reeds waren het merendeels nationalistische jonge
ren, die de witborstels hanteerden en de affiches te
gen de Expo gingen plakken. Als eenmaal de tijd 
komt (en ondanks alle patriotische oproepen van de 
baron komt hij er vast en zeker) dat ook te Brussel 
de aktie hardhandig moet gevoerd worden, dan zul
len wij weer tot de zeldzamen behoren, die voor elk 
optreden paraat staan. En wie in de eerste linies 
vecht, heeft recht tot spreken. 

Het is natuurlijk ongepast van onzentwege erop te 
wijzen dat de C.V.P.-regering een baron Moens de 
Fcrnig tot kommissaris-generaal heeft aangesteld en 
dat zij de plannen voor de Wereldtentoonstelling ont
worpen heeft. In 1956 nog beweerde « Het Volk » 
triomfantelijk dat de linksen in '58 gingen pronken 
met andermans veren ! 

Moest tijdens de Expo de C.V.P. weer in de rege
ring zetelen, dan vrezen we er sterk voor dat alle 
protesten in het .Minnewater zouden vallen. Ondanks 
de goede wil van hel Jeugdkomitee zou de protestak-
tic onmiddellijk in de doofpot gestopt worden en 
IC onbekende » hogere machten zouden zich op het 
deksel neerzetten om elke ontsnapping te verijdelen. 
De ganse katolieke pers zou in alle schakeringen 
zwijgen over elk genomen initiatief. We kunnen ons 
trouwens moeilijk voorstellen dat organisaties als B. 
f.B. en K.A.J. een aktie zouden voeren, die de 
C.V.P. moeilijkheden zou kunnen berokkenen. Ageren 
ze thans tegen HUN man, Moens de Fernig, waar
aan zij diktatorialc machten gegeven hebben ! 

Acht u zulke aftocht onmogelijk ! Denk dan even 
na en haal uit een grijs hoekje van uw hersens de 
herinnering boven hoe de schoolstrijd op enkele da
gen leegbloedde, op een teken van « hogerhand ». 

Maar wat er ook moge gebeuren, hoe hoopvol of 
ontmoedigend het verder verloop van de protestaktie 
moge zijn, wij zullen altijd en overal in de eerste 
gelederen meevechten en tevens de Vlaamse jonge
ren wijzen naar de enige afdoende oplossing : zelf
bestuur. Wij zullen te Brussel zijn... Gij ook ?, C. 
V.P.-Jongeren ? 

LOCHRISTIE, ZEVENEKEN, EEKLO 
De aangevangen reeks propagandatochten wordt ver

der door gezet ! Deze week kwamen Lochristie en 
Zeveneken aan de beurt met een rondrit van de 
radiowagen, uitdelen van strooibriefjes en kolportage. 
Ietwat onwennig bekeken ons de inwoners van Ze
veneken, toen in de vroege zondagochtend onze luid
sprekers het Volksunie standpunt uitgalmden. De 
nieuwsgierigheid overwon ten slotte hun onwennig 
zijn, want na de half negen mis, bleef eenieder ter 
plaatse en aanhoorde aandachtig onze toespraak. Ver
scheiden personen zelfs, die bij vergissing geen 
strooibriefje gekregen hadden, kwamen zulks zelf op
eisen. 

Na een rondrit in enkele straten van het dorp, ging 
het Lochristie-waarts, alwaar we chronometer juist, 
vóór het einde der belangrijkste mis, aankwamen. 

Ook hier het zelfde verschijnsel. Leergierig en be
nieuwd luisterend naar het jonge dinamische geweld, 
dat van de Volksunie uitstraalt. Opnieuw werden de 
briefjes uitgedeeld en gretig aanvaard op twee fana-
tiekers na, die weigerden, wat bewijst dat ze de in
vloed van de Volksunie vrezen en onze motiverin
gen niet te weerleggen zijn. Met een rondrit in de 
gemeente, een verder uitdelen van pamfletten en een 
deur aan deur kolportage, werd alhier besloten. 

Onvermoeibaar echter hielden de propagandisten 
eraan, aan de ingang van Gents hoofdkerk Sint-Baafs 
speciaal voor de langslapers en de francofielen nog 
eens te kolporteren. Nog ettelijke bladen werden er 
trouwens aan de man gebracht. Terwijl deze groep 
X'oldaan na volbrachte taak huiswaarts keerde, waren 
andere aktieve elementen van ons, in Eeklo aan het 
werk. Vóór de vergadering, ingericht door het Vlaams 
verzet, deelden onze mannen strooibriefjes uit, en 
droegen het hunne bij tot de verspreiding van de 
Vlaams nationale idee en tot het bekendmaken van 
de Volksunie. Een vruchtbare dag, die nog door vele 
zulke, gevolgd moet worden. 

Die van Gent. 
OUDEN AARDE-RONSE 

Zaterdag 13 dezer, te Oudenaarde, werd de Volks
uniejongeren afdeling Oudenaarde gesticht. Waren 
aanwezig Dr. Van Boxelaer, algemeen Voorzitter der 
Volksuniejongeren, Gies Cosijns, de energieke Voor
zitter van het arrondissement en zijn trouwe mede
werkers Rik Nachtergaele en Marcel de Boe en een 
paar vooraanstaanden uit het arrondissement. Als 
Voorzitter werd aangesteld : Jef Bonte, lic. in han
delswetenschappen, pas een tweetal jaren afgestu
deerd, en zeer knap en joviaal mens ! Alles gaat ' 
goed te Oudenaarde f Het zal nog verbeteren 1 
ZOTTEGEM 
De Volksunie naar de volstrekte 

meerderheid ! 
Verleden week, te Ronse, in « de Beaulieu » was 

het bijeenkomst der geneesheren van het kanton 
Zottegem. Op een bepaald ogenblik stelde Dr. V. C 
uit Zottegem voor dat Dr. van Leemputten een po
litieke redevoering zou houden. Waarop Dr. van 
Leemputten gepast replikeerde » overbodig, want 
hier heb ik de volstrekte meerderheid ». Zo was het 
inderdaad ! Er waren niet minder dan 25 genees
heren ! Zottegem is « de burcht » van de Volks
unie ! 

GENT 
STICHTING STUDENTENAFDEUNG 

De stichting van de Studentenafdeling van de 
Volksunie te Gent kende een buitengewoon grote 
belangstelling. Coor een overvolle zaal werden de 
humoristische toespraak van Dr. Leo Wouters, de 
uitstekende uiteenzetting van Mr. van der Eist, de 
bezielende oproep van Dr. Van Boxelaer en de snij
dende tussenkomsten van Drs. Wim Jorissen ten 
volle gesmaakt. 

Namens een Leuvense afvaardiging bracht Jan 
Kauffmann de groet. De heren Martens, voorzitter 
Volksuniejongeren te Geni en Blijweert, voorl. voor
zitter studentenafdeling Gent, leidden uitstekend deze 
belangrijke vergadering. Tientallen abonnementen 
werden gemaakt. 

Een paar dagen nadien telde onze studentenaf
deling Gent reeds 70 leden. Leuven heeft er reeds 
120. De strijd om de meeste leden is ingezet. 

ZEVENEKEN 

De kolportage met mikrowagen heeft in 
onze gemeente zijn vrucliten afgeworpen. 
Zeker, nu is men ook hier overtuigd van 
de noodzakelijkheid van onze Vlaams Na
tionale strijd. Ook in onze gemeente werd 
schandalig huis gehouden in "44 door het 
schuim van de straat. Dat de vrijmetse
laars het op onze kristelijke schone gezin
nen gemunt hadden weten wij allen en dat 
zij daarin geholpen werden door zich kris
telijk of beter katoliek no.emenden is het 
schoonste van hun historie niet. Maar 
reeds lang weten onze goede inwoners, dat 
de Vlamingen steeds onbaatzuchtig zich in 
de strijd werpen. Vooral de jeugd van Ze
veneken geeft tal van blijken van Vlaams 
leven. Zij immers was op het Zangfeest, 
IJzerbedevaart en Volkuniekongres en wil 
hard werken voor de zegepraal die ook bij 
ons komt. 

EKSAARDE — DOORSLAAR 

De leeeuwenvlaggen wannerden in onze 
parochie van Doorslaar. Wij hebben de bij
naam « Rijk Doorslaar » maar hopen die 
naam nog hoger te verheffen door onze 
rijkdom aan leeuwenvlaggen en intense 
Vlaamse aktie. 

Het was ter gelegenheid van het 100-ja-
rig bestaan van onze parochie, dat enkele 
Vlamingen « de beest » hebben uitgehangen 
en wij hebben er bijval door gekend. Voor 
de volgende keer hopen wij het leeuwen
vlaggenaantal te verdubbelen. 

Maar ook de Volksunie komt vooruit en 
de werking van man tot man gaat verder. 
De mannen van « Rijk Doorslaar » zullen 
eens aan de « Blauwbuikers » (Moerbeke) 
laten zien hoeveel mensen er bij ons nog 
te vinden zijn die « de beest » kunnen uit
hangen ! 

AHTWEtwit 

ARRONDISSEMENT ANTWERPEN 
DE NIEUWE 
ARRONDISSEMENTSSEKRETARIS 

Tijdens de bijeenkomst van het arrondissements-
bestuur op 14 dezer deed Meester Herman Wagemans 
het voorstel om dhr. Rudi Van der Paal, onze al
gemene organisatie- en propagandaleider, te verzoe
ken ook de funktie van arrondissementssekretaris-
Antwerpen te aanvaarden. De ganse vergadering, on
der voorzitterschap van dhr. Reimond Mattheyssens, 
sloot zich bij dat verzoek aan. 

Dhr. Van der Paal heeft deze funktie aanvaard. 

BERCHEM-ANTWERPEN 

De uitbouw van de afdeling Berchem gaat lang
zaam maar zeker verder. 

Een belangrijke bestuursvergadering had plaats op 
I december onder voorzitterschap van Rudi Van der 
Paal. Aan de besprekingen namen deel de heren Rei-
mond Mattheyssens, arrondissementeel voorzitter, en 
Ward Rolus, hoofdbestuurslid. 

De vergadering besprak uitvoerig de abonnemen
tenslag en ontwierp een gedetailleerd plan van aktie. 

Donderdag, 16 januari richt de afdeling een twee
de grote voorlichtingsvergadering in onder voorzitter
schap van dhr. Reimond Mattheyssens. Hier zal het 
woord gevoerd door Mr. Frans van der Eist, alge
meen voorzitter, oud-schepen Dr. Piet Boeynaems 
en dhr. H. Paelinckx, oud-burgemeester van Bras-
schaat. Deze laatste zal handelen over de school
strijd. 

ANTWERPEN (STAD) 

Op 13 dezer spraken voor een flinke opkomst Mr. 
Herman Wagemans en de letterkundige Valeer de 
Pauw. Mr. Wagemans handelde over het probleem 
van de repressie en dhr. de Pauw over de schone 
figuur van wijlen oud-volksvertegenwoordiger Leo 
Vindevogel. 

Volgende maand zal dhr. Cyriel Rousseau spreken 
over wijlen Dr. Borms. 
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B R A B A N T 

LEUVEN - STUDENTENLEVEN 
(vervolg van blz. 3) 

Na Mr. Van der Eist werd het woord gegeven aan 
Drs. Wim ]orissen die enkele opwerpingen tegen de 
Volksunie weerlegde. Hij wijdde ook 'n groot deel 
van z'n spreekbeurt aan de noodzakelijkheid van 'n 
Vlaamse dinamiek. En iedereen die Wim Jorissen 
kent zal wel begrijpen dat de zaal (die nokvol was) 
(( ging » onder zijn rede. Hij plaatste de sindikaten 
met de rug tegen de muur wat betreft hun schuldige 
nalatigheid bij de industrialisatie van Vlaanderen en 
de zogezegde boerenverdedigers bij liberalen, C.V.P. 
en B.B. kregen hevige opstappers te slikken. 

Dat hij de studenten warm had gekregen bleek 
duidelijk uit het machtig applaus dat losbrak na z'n 
rede. 

Dr. Van Boxelaer, algemeen voorzitter van de 
Volksuniejongeren had ook enkele uren uit z'n prak
tijk vrijgemaakt om kontakt te kunnen nemen met de 
studentenafdeling Leuven en z'n idealistische woer
den vielen in dankbare bodem. 

Als reaktie tegen het feit dat iedere C.V.P. ver
gadering voor de helft uit Volksuniejongeren bestaat 
die daar hevige diskussies uitlokken, waren er op de
ze Volksunie vergadering drie C.V.P.-jongeren aan
wezig. Ze stelden een vraag, nl. waarom 'wij, als 
Vlamingen, ons niet inwerkten in de C.V.P. ! Het 
antwoord dat daarop gegeven werd is 'n onweerleg
baar argument voor ons bestaan I Nl. : Gezien de 
struktuur van de partij is men ofwel goed partijlid 
en volgt men de partijtucht (en kan men dus op 
Vlaams gebied niets doen) ofwel is men 'n slecht 
lid en goed Vlaming en is men tot onmacht gedoemd 
of wordt men buiten de partij gewipt. En gezien de 
unitaire struktuur van de C.V.P. kan men niet tege
lijkertijd STRIJDEND Vlaming en volgzaam partijlid 
zijn. 

Als besluit mogen we hier wel zeggen dat deze 
avond 'n ware meevaller was, niet alleen wegens 
de opkomst maar vooral wegens het feit dat bijna 
alle aanwezigen nauwer kontakt namen met de stu
dentenafdeling en dat velen hun aktieve steun hebben 

toegezegd. 
Mogen we hopen dat de studenten in dezelfde geest 

blijven verder werken, in deze geest van onbaatzuch
tigheid en idealisme en dat zij terug de bakermat 
worden van de Vlaamse Nationale politiek, van de 
Volksunie. 

De bijval van de Volksunie te Leuven bewijst het 
feit dat ze na een maand werk reeds meer dan 100 
leden telt. D eC.V.P. heeft er geen 25 ! En het is 
nog maar een begin ! 

VOLKSUNIE AANWEZIG 
Leuven werd eens duchtig in de verf ge

zet. Tal van grote muren prijken met het 
opschrift « Volksunie ». Zo ziet men dat ook 
hier de politiek van Vlaamse aanwezig
heid gehuldigd wordt. 

AARSCHOT 
We kregen enkele brieven binnen uit 

Aarschot die op de kap zitten van dhr. Gys-
selinckx, die het anti-Volksunieproza 
pleegt in « Het Klampernieuws » dat thans 
voor de eerste maal de Vlaamsgezinde zou 
uithangen. Ja, vrienden de Volksunie groeit 
en met ons groeit dan ook de C.V.P.-
V l a a m s g e z i n d h e i d . . W e ge
ven dhr. Gysselinckx hierbij een objektief 
antwoord en wachten af of hij zo eerlijk 
zal zijn, zijn vergissingen recht te zetten. 
Pas nadien zouden we hem kunnen klas
seren als ter kwader trouw. Voorlopig hou
den we hem nog voor een eerlijk misleide. 

HET KLAMPERNIEUWS IS ER. NIET 
Oiize terechtwijzing van het uKlampernieuws» in 

een vorig nummer heeft een hoofdartikel van dit 
plaatselijk blad uitgelokt. Uit hun blad blijkt weer 
hun gebrek aan inzicht in verkiezingsvraagstukken. 
Volgens het « Klampernieuws » verloor de C.V.P. 
met 4% stemmenverlies aan socialisten en liberalen 
3 zetels, door St Remy 2 zetels en door de Volksunie 
8. Zij verloor echter niet 13 maar wel 14 zetels. De 
zaak is eenvoudig want de C.V.P. haalde in 1949 
met 43,55% van de stemmen 105 zetels en in 1950 
met 47,68% 108! Dus wanneer de C.V.P. maar 4% 
van de stemmen zou verloren hebben vorige ver
kiezingen zou ze nog 105 zetels gehad hebben. En 
klaar is de kees van het Klampernieuws! De man 
vergeet maar een ding maar dan het doorslaggevende 
en wel dat er in 1949 geen links kartel was in Lim
burg en Luxemburg en in 1950 wel, wat in 1950 
vier zetels gaf tegen één (Limburg) in 1949. Zonder 
dat kartel zou de C.V.P. in 1950 UI zetels gehad 
hebben of met het kartel in 1949 slechts 102, van
daar zijn valse berekening, aangevuld door het feit 
dat ze door de 41.000 stemmen van StRemy twee 
zetels en door onze 114.000 er 8 zou verloren hebben! 
Waarheid is wel dat de C.V.P. met onze 114.000 stem
men 5 zetels zou kunnen bijwinnen gelijk wtj 
met 20 tot 30.000 stemmen winst 6 zetels kunnen 

halen (thans één) en dat ook de C.V.P. kan winnen. 
Voor dit laatste staan wij echter niet in omdat die 
partij zo ellendig lui is. En dat wij de C.V.P. van 
de meerderheid beroofd hebben in de Senaat is al 
even grote onzin als de redenering voor de Kamer. 
In plaats van te jammeren zou de C.V.P. beter 
werken. En als ze toch wil jammeren dat ze dan 
jammert over haar eigen misdadige politiek die ze 
met de linksen gemeen heeft. Soort zoekt soort! 
En dat wij lachen met de " ziel van het kind»? 

Neen we zijn er verontwaardigd over dat de C.V.P. 
altijd de godsdienst misbruikt als ze in de oppositie 
zit. In 1884 heeft ze na een schoolstrijd de volstrekte 
meerderheid veroverd en ze 30 jaar lang behouden. 
Nooit heeft ze toen de schoolgetijkheid doorgevoerd. 
Integendeel toen SchoUaert, Katoliek afgevaardigde, het 
wetsontwerp daartoe indiende werd het door de Kato-
lieke Partij gekelderd! Hadden we geen schoolstrijd, 
we zouden .er een moeten uitvinden » zei toen 
Woeste, hun katoliek voorman! In 1932 haalde de 
C.V.P. opnieuw « de ziel van het kind » te voorschijn 
wat haar niet belette twee dagen na de verkiezingen 
het ministerie van onderwijs aan een liberale minis
ter toe te vertrouwen en over de schoolstrijd niet 
meer te spreken (Lees de « Memoires » van de toen
malige Katolieke minister Van hacker, vriend, ons 
moet ge niet geloven!) Thans nog vraagt de C.V.P. 
de volstrekte schoolgetijkheid niet, want zo ze er 
kwam zou ze de ziel van het kind nooit meer kunnen 
misbruiken. Wij zijn de enige partij, welke die vol
strekte schoolgetijkheid voorstaat. 

Wij bondgenoten van de linksen !' Is het de CV. 
P. niet die in Limburg een senatorszetel verkocht aan 
de socialist Knops en niet voor 30 zilverlingen maar 
wel voor 300.000 Fr. toen drie van haar provincie
raadsleden voor die socialist kozen ? Of Gaston Eys-
kens die reeds met de nieuwe B.S.P.-C.V.P.-rege
ring op zak loopt waarin zowel Collard als Van 
Acker zullen zitten ? Na de oorlog heeft de C.V.P. 
wel met de kommunisten geregeerd, vriend ! Om te 
regeren doen die kerels alles. 

Dat de Volksunie je ergert ? Begrijpen we maar 
al te goed. De waarheid is lastig om te verdragen 
als men leugenaar is gelijk uw C.V.P. 

Schrijf dit artikel maar eens in uw blaadje of 
zo je een eerlijk man ben<t, denk er eens over na! 

KANTON SCHAARBEEK 

Propagandisten uit Diegem, Zaventem, 
Evere en aanpalende gemeenten hebben 
aangedrongen opdat in Schaarbeek een 
vergadering zou belegd worden, waarop 
onze kandidaat voor de Kamer der Volks
vertegenwoordigers het woord zou voeren. 

Kontakten zijn gelegd om deze vergade
ring te houden in februari. Wie overtuigd 
is van de noodzaak dat VLAANDEREN 
EERST dient te komen, gelieve zich ken
baar te maken op het algemeen sekreta-
riaat. 

GEWEST VILVOORDE 

De vruchten van de werking van onze 
propagandisten zijn duidelijk zichtbaar. 
Buiten de abonnementen, die regelmatig 
binnenstromen, stijgt de verkoop van « De 
Volksunie * in de dagbladwinkels voortdu
rend. Indien onze vrienden doorgaan met 
propaganda te maken voor ons blad, dan 
zal het gewest Vilvoorde weldra het rekord 
halen met zijn aantal Volksunielezers. 

L I M B U R G 

Arrondissemeni Brusse 
BRUSSEL 

Op de laatste vergadering van het alge
meen bestuur werd besloten in januari 
1958 een vergadering te beleggen, waarop 
de film over ons laatste kongres en over 
de grootste amnestiebetoging te Antwerpen 
zal afgerold worden, terwijl beroep zal ge
daan worden op een moedige nationalist 
van de vooroorlogse generatie, die nog da
gelijks in de strijd staat. 

BRUSSEL. — SOCIAAL DIENSTBETOON 

Elke dinsdag van 18 u. 30 tot 20 u. 30, 
wordt in het lokaal LORELEI, Van Praet-
s t raat (BEURS), door dhr. Van Malderen, 
sociaal werker, een zitdag gehouden. 

Kosteloze raadplegingen in verband met 
Pensioenen, Gezinsbijslagen, Ziekteverze
keringen, enz... 

GEWEST ASSE - MERCHTEM - OPWIJK 

Op zondag 15 december kreeg ook Opwijk 
de gelegenheid onze eerste kandidaat, 
Meester van der Eist aan het woord te ho
ren. Nadat deze het schijnheilige « ziel-
van-het-kind-spel » van de « onoprechten, 
die voor twee heren vechten » (de C.V.P.) 
had blootgelegd, viel Wim Jorissen de link
sen aan, die zowel de Vlaamse boeer als de 
Vlaamse middenstander, zowel de Vlaamse 
intellektueel als de Vlaamse werknemer 
voor enkele zilverlingen verkopen aan 
volksvreemde kapitalisten. 

De komende verkiezingen geven dan ook 
de kans aan ons volk om terug een woordje 
mee te spreken. 

HET VERLEDEN HEEFT GELEERD DAT 
ZULKS ALLEEN DOOR VLAAMSE POLI
TIEKE MACHT KAN GEBEUREN. 
MEISE 

Een vruchtbare kontaktvergadering 
bracht op zondag 8 december, propagandis
ten samen uit Humbeek, Malderen, Meise, 
Strombeek, Wemmei en Wolvertem. 

Op deze eerste bijeenkomst werd gewe
zen op de grote bijdrage welke deze uit
hoek van ons arrondissement steeds lever
de in de Vlaamse strijd. Het puike voor
beeld van hun voorgangers zal voor de jon
geren een aansporing zijn, opdat bij de 
volgende verkiezingen geen enkele verstan
dige streekgenoot zijn stem zou verloren 
werpen aan partijen, die in Brussel en Wal
lonië platte broodjes bakken met vlaming
haters en waarop volgend versje zo goed 
past : 

Van partijen met twee gezichten 

Twee maten en twee gewichten 

Die dubbel spel verrichten 

VERLOS ONS HEER ! 

HASSELT 

KADERVERGADERING 
ZATERDAG 21 DECEMBER, 19 UUR 

Hotel « Warson », Stationstraat, Hasselt 
Uiteenzettingen : Drs. Wim Jorissen. 

I r. Colemont. 

KANTON BILZEN 

Te Gellik werd flink geplakt en daar onze tegen
standers onze affiches niet graag zagen werd de aktie 
dadelijk hernomen. Thans zal er een groot offen
sief ingezet worden te Bilzen zelf. Bilzen staat op 
een keerpunt. De linksen vertegenwoordigen er niets 
en de C.V.P. verloor er niet minder dan 200 leden 
dit jaar wat we ter plaatse uit uitstekende bron verna
men. Het kanton Bilzen was voor de oorlog steeds 
het kanton met het grootste percent stemmen (42% 
in '36 !) en Bilzen stad leverde tot 80 p.c. ! De ont
goocheling over de klcurpartijen is groot en Bilzen 
staat opnieuw klaar om massaal voor Dr. Duuchateau 
enDrs. Wim Jorissen te kiezen. De oude droom 
wordt weer levend. In elk geval zal Bilzen het niet 
gemakkelijk hebben om het naburige Hoeselt en 
Eigenbilzen te kloppen! In die gemeenten staat het 
nu reeds vast dat de Volksunie minstens de helft 
van de stemmen zal halen in '58. In Eigenbilzen b.v. 
kan geen enkele partij tot een stevige kern komen. 
Op de 1.000 inwoners heeft de C.V.P. er 15 leden. 
Al wat naam heeft staat er bij de Volksunie. 

KORTESSEM 

Te Kortessem en in de omliggende dorpen gaat 
de simpatie voor de Volksunie in stijgende lijn. De 
(( oude getrouwen » doen er goed werk. 

VOLKSUNIEJONGEREN 

ZATERDAG 21 DECEMBER, 19 UUR 
Hotel « Warson », Stationstraat, Hasselt 
Toespraken : Dr. Van Boxelaar, nat ionaal 

voorzitter. 
Rudi van der Paal, a lgemene 
organisatie- en propaganda
leider. 

Het gaat goed met de Jongeren in de bakermat 
van de Volksuniejongeren Limburg. Niet alleen is er 
de algemene vergadering te Hasselt maar gedurende 
de Kerstvakantie zijn er de plaatselijke vergaderingen 
te Maaseik, te Hasselt en te Tongeren. Verder wor
den eerlang twee nieuwe afdelingen gesticht en wel 
te Bree, dat niet langer wil ten achter blijven in de 
Vlaams Nationale strijd en te Neerpelt-Overpelt voor 
het kanton Neerpelt. Dat we voor Bree en Neerpelt 
zo ver staan is voornamelijk te danken aan de Lim
burgse jongerenvoorzitter Jan Kauffmann, terzelfder-
tijd voorzitter van onze studentenafdeling te Leuven. 

Limburg wil de toon blijven aangeven. De Lim
burgse Jongeren zullen ook te Antwerpen op 29 de
zer aanwezig zijn. De twee sprekers voor de sektie-
vergaderingen zijn trouwens Limburgers : student 
fan Kauffmann en Ir. Clement Colemont. Verder 
zal de Limburgse voorzitter en algemene sekretaris 
van de Volksunie Wim Jorissen namens het Hoofd
bestuur spreken op de namiddagzitting. 

LANAKEN 

VOORLICHTINGSVERGADERING 
HOTEL TOURNEBRIDE, Steenweg 

OF ZONDAG 29 DECEMBER TE 10 UUR 

Sprekers : Drs. Wim Jorissen 
Ir. Clem Colemont. 

Nadien debat. 

A N T W E R P E N 
B O R G E R H O U T 

VERPLICHT GEEVAKUEERDEN 

De bewoners van nabij het vliegveld 
wiens grond of huis bezet is geweest gedu
rende de periode van 10-9-'44 tot 15-9-'46 
dienen zich onverwijld te laten inlichten 
door ons raadslid d. Van de Vijver. Hij zal 
hen met raad en daad bijstaan om even
tueel hun rechten te laten gelden tot scha
deherstel veroorzaakt door de geallieerde 
legers. 

Maar stel het niet uit vraag vandaag nog 
een onderhoud en bel bij het lezen hier
van op nummer 39.87.95. 

V.M.O.-ANTWERPEN 
De V.M.O.-leider Bob Maes zal op 21 dezer te 

19 uur de Antwerpse propagandisten samenroepen 
om de definitieve uitbouw van de V.M.O. grondig 
te bespreken. 

PROPAGANDARAAD 
De Propagandaraad van de Volksunie vergadert 

voor de eerste maal te Antwerpen op zondag, 29 de
zer te 13 uur. 

De leden van de Raad worden dringend verzocht 
deze hoogst belangrijke bijeenkomst bij te wonen. 
7Aj zal voorgezeten worden door Rudi Van der Paal. 

BERCHEM 
Na de prachtig geslaagde vergadering van 10 okto

ber waar het woord gevoerd werd door de heren 
Reimond Mattheyssens. Karel Dillen en Wim Joris-
sen.had nog een bestuursvergadering plaats onder 
leiding van dhr. Ru 'i Van der Paal. Men besprak 
uitvoering de abonnementenslag, de verdere aktivi-
teiten, alsmede de organisatie van een grote voor
lichtingsvergadering waarop als sprekers zullen ge
vraagd worden Mr. Frans van der Eist, oud-burge-
meester Hippotiet Paelinckx en oud-schepen Dr. Piet 
Boeynaems. 

IN MEMORIAM 
OUD-SENATOR GOEMANS 

Op 13 november werd wijlen Dr. Goemans, oud-
senator van het Vlaams-Nationaal Verbond, ere-le-
raar, oud-schepen van Berchem, dr. in de wijsbe
geerte en letteren, ten grave gedragen. 

Onder de honderden, die eraan gehouden hadden 
deze voortreffelijke figuur een laatste groet te komen 
brengen, noteren wij dr. jur. Gerard Romsee, Rei-
mond Mattheyssens, Herman Wagemans, Rudi Van 
der Paal, Ward Rolus, Cyriel Rousseeu, Benoit 
Ceuppens, Pater Schiltz, Dr. Ballet, J. Paredis, Jos 
de Groof. Allen die hem van nabij gekend hebben 
zullen zijn nagedachtenis in hoge ere houden. 

In 1918 werd hij het slachtoffer van de aktivisten-
jacht, in 1944 van een nog onmenselijker repressie. 

Veel leed heeft deze hoogstaande man moeten dra
gen : na de tweede repressie verloor hij zijn trouwe 
echtgenote, en kort nadien één van zijn zonen, Dr. 
Jos Goemans, een alomgewaardeerd volksdokter. 

Wij betuigen aan Dr. Hektor Goemans en Jw. Goe
mans, zijn beide kinderen, aan Mevrouw Jos Goe
mans, zijn schoondochter, ons Hep kristelijk mede
leed. 

DEURNE 
Het tweede jaarlijks bal van de Volksunie kende 

grote bijval. Tot in de zeer late uurtjes werd er ge
danst en gezongen. Het bal werd o.a. bijgewoond 
door de arrondissementele voorzitter Mattheyssens, Mr. 
Wagemans, Rudi Van der Paal, Ward Rolus, dhr. 
van Haerenborgh, Jos de Groof en dhr. van Craenen-
broeck. 

EDEGEM 
Propagandisten plakten Edegem en omliggende vol 

met affiches « Volksunie ». Deze flinke propagan
da maakte felle ophef in heel de streek. 

SINT-TRUIDEN 
Te Si-Truiden waren kalkploegen aan het werk 

die het aan iedereen duidelijk maakten dat de Volks
unie er wel degelijk leeft en een steeds groter rol 

TONGEREN 
VOLKSUNIEJONGEBEN 

vergaderen op maandag 30 december 
Sprekers: Jef Usé en Wim Jorissen 

Zie uitnodigingen 
Inl icht ingen telefonisch 310.92 

MERKSEM 
Zoals elk jaar richt onze afdeling een Kerstfeest in 

voor de kinderen van onze leden en simpatisanten. 
Het belooft ook ditmaal iets fijns te worden, daar 

de kleintjes er weer zelf aktief aan mogen deelnemen. 
Alles laat verhopen dat zij na afloop weer met mooie 

prijzen en een flink Kerstpakket naar huis zullen 
gaan. 

Hierbij richten wij ons tot alle Merksemse simpa
tisanten om onze aktie te steunen. Alle giften en 
prijzen zijn welkom, en kunnen bezorgd worden in het 
lokaal " De Bloeiende Brem » Bredalaan 845, Merk-
sem, alwaar ons Kerstfeest plaats vindt op 22 de
cember te 15 uur. 

MORTSEL 
De gestoorde C.V.P. meeting maakte heel wat op

hef in de pers. Dhr. Mattheyssens, voorzitter Ant
werpen, stuurde ons hierover een artikel binnen dat 
echter pas volgend nummer kan vcrscliijncn en dit 
om technische redenen in verband met de formaat
verandering van II De Volksunie "• 


