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OP DE DREMPEL VAIT EEH BESUSSBID | M R :
het laar van de Vlaamse doorbraak

Aan al onze trouwe lezers Meden wij onze
beste wensen aan bij de aanvang van dit
nieuwe jaar.
OE REDAKTIE.

WAT WIJ DE C.V.P. VOORZITTER NIET MOCHTEN

Het jaar 1958 dat we thans inge- op voor die « vuile boel», omdat men gewetenbezwaren, zie de waalse CV.
treden zijn zal voor de toekomst van zich niet opgewassen voelt tegen de P.-ers! Politiek is noodzakelijk en
de Volksunie en voor de toekomst van politieke strijd. Altijd en overal heeft wij moeten sterk genoeg zijn om er
het Vlaams - nationalisme van be- de politieke strijd, in mindere of niet voor terug te schrikken. Het is
slissende betekenis zijn. Het is het meerdere mate, het schouwspel ver- een sociologische wet dat slechts een
De C.V.P. Mortsel kondigde aan dat schijnsel was. Maar de misstanden
jaar van de krachtproef, het jaar der toond van de botsing van menselijke minderheid aktieve politieke belangverkiezingen: eerst de algemene ver- hartstochten en het nog minder ver- stelling heeft, de politieke strijd voert. zij een openbare vergadering zou ge- in deze staat, en de achteruitstelling
kiezingen voor kamer, senaat en pro- kwikkeiijk schouwspel van profiteur- In normale omstandigheden staat het ven « in gala stijl » op 9 december. van Vlaanderen hadden hier een a n vincieraden; daarna, in het najaar, schap, mateloze ambitie, bedrog, iedereen vrij zich al of niet in de po- Dat de dinamische heer Lefèvre, na- ti-Belgisch
klimaat
geschapen
de gemeenteverkiezingen. De naoor- sluwheid, enz... In alle landen is de litieke,arena te begeven. Maar onze tionaal voorzitter, met zijn « begees- (zelf Staf Declerq is als «Belg» oplogse periode is zeer hard geweest voor politieker op tijd en stond het mik- volksgemeenschap leeft niet in nor- terend woord » de toehoorders zou getrokken in 1914). Velen hebben uit
het Vlaams-nationalisme en tot een punt van de spot. Maar in volgroei- male omstandigheden, wij zijn in een « in vervoering brengen >. Wij wer- Vlaamse beweegredenen gecollabodoorbraak is het niet gekomen: nieu- de maatschappijen weten de mensen nationale strijd verwikkeld en onze den extra uitgenodigd met een strooi- reerd. Waren hier gezonde toestanwe mensen, een nieuwe generatie dat politiek noodzakelijk is, en dat partij is geen partij zoals de andere, briefje in onze bus, en bovendien werd den geweest, en hadden wij bv. zelfmoest aantreden en met frisse moed het nu eenmaal een menselijk bedrijf wij zijn een Vlaams-nationale partij. er nog In de dagbladen veraekerd, dat bestuur gehad, dan zou de Vlaamse
opnieuw aan 't werk gaan om een is, d.i. dat menselijke zwakheden en Daarom is het Vlaamse plicht aan po- iedereen welkom wp.s. Dus zelfs wij. drijfveer zijn weggevallen, en zou de
partij te stichten, een organisatie gebreken er hun rol spelen. Het zijn litiek te doen en ons te steunen. Onder die vriendelijke aandrang, en collaboratie niet die omvang hebben
het vooruitzicht
van de vervoering in gehad
uit te bouwen, de verspreide krach- niet altijd de deugden of hoedanig- Vlaamse poltieke macht in dienst van xi^U
die zij nu had. a.x\^u
Het unitaire
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ten te verzamelen en te bundelen. heden die in de politiek sukses ver- de Vlaamse volksbelangen is het ge- gala stijl, zijn wij bezweken. Wij zijn België heeft door de repressie mensen
Drie jaar lang hebben wij onafge- zekeren. Dat is het leven. Moest men bod van het ogenblik. Het kan nie- naar de vergadering gegaan, en tien om hun Vlaamse overtuiging gestraft
broken gezwoegd om dit harde, maar in Wallonië bvb. gaan vertellen wat mand ontgaan op welke ontstellende tallen medestanders met ons
De Vlaamse beweegredenen bij de
als wijze onze Vlaamse volksbelangen
noodzakelijk werk tot een goed einde men in Vlaanderen voorhoudt
collaboratie en de anti-Vlaamse instelte brengen. Wij zijn gebotst op het «grote wijsheid» men zou TJ be- verwaarloosd worden. Onbeschaamd
Eerst is een vage C.V.P. senator aan ling van de krijgsraden geven een
attentisme en het skeptisme van ve- schouwen als niet wel wijs. ledere en openhjk worden Brussel en Wallo- het woord gekomen, die in een on- Vlaams karakter aan het vraagstuk
len die ons meewarig bekeken en niet Waal weet instinctief wat poHtiek be- nië bevoordeeld. De Waalse minister samenhangend praatje, vergeefs pro- van de opruiming der repressie. Dat
roerden; op het defaitisme van hen tekent voor het leven van een volk: van landbouw heeft er zo pas nog beerde de middenstanders op te por- wordt bevestigd door het feit dat de
die smachtend uitkeken naar de C. het is voor hen de meest natuurlijke een staaltje van gegeven door aUeen ren. Dan Is dh. Lefèvre, die blijk- stroming voor amnestie bij de
V.P. en bereid waren hun verleden te zaak ter wereld. Zij weten dan ook ge- aan de Waalse boeren allerlei pre- baar het vervoerend galanummer Vlaamsgezinden vrij sterk is, en onbruik te maken van de politiek om
verloochenen en te verbranden wat
moest leveren, aan de beurt gekomen. bestaand bij de wallinganten,
hun belangen te verdedigen! Zonder] mies toe te kennen.
zij aanbeden hadden of waarvan zij
Hij hekelde scherp en raak het wan(lees door op blz 6)
geleefd hadden; wij kenden grote
beleid van de linkse regering, die hij
Strukturele werkloosheid Is geen
moeilijkheden. Maar wij hebben vol->.
bankbreukig noemde. In het laatste Vlaams probleem, meende dh. Lefègehouden en wij hebben ons doorgegedeelte van zijn toespraak deed Mj vre. En hij voerde aan dat in FrankI i j k VI
zet. Wij weten wat wij nu reeds beook een bedekte aanval op ons. Hij rijk ook inwoners van de ene streek
reikt hebben en wij zijn ons bewust
pleegde verder enkele uitspraken die n a a r de andere moeten gaan werken,
van onze groeiende kracht. Onze orniet door de beugel konden. Na het in Italië is men zelfs verplicht buiten
Met de regelmaat van een klok zetganisatie overspant de zeventien ten de prijzen hun opwaartse bewe- zaken vergelijkt die met elkaar niet applaus en het bedankje van de de grenzen werk te zoeken. Zijn daar
Vlaamse arrondissementen. Onze hon- gmg verder. Het is duidelijk dat on- vergeleken kunnen worden. De eerste plaatselijke voorzitter vroeg onderge- echter de economische mogelijkheden
derden propagandisten zijn bezield ze ekonomie zich bevindt in de mmister steunt zich namelijk op het tekende het woord, om enkele al te zoals in Vlaanderen? Neen. Vlaamse
met een offensieve geest: het is ge- beruchte spiraal van zich wederzijds GLOBAAL bedrag der in 1954 en der barre uitlatingen recht te zetten. Het economisten noemen het een unicum
daan met het defensief, wij gaan te- opdrijvende prijzen en lonen, dat een thans uitgekeerde lonen en wedden werd hem tot tweemaal toe gewei- in de hele wereld dat de steenkolen in
rug over tot de aanval. Overal in kenmerkend verschijnsel kan ge- Welnu, er kan toch geen twijfel over gerd, ook door dh. Lefèvre. De C.V.P. Limburg geen grootnijverheden a a n Vlaanderen, van aan de kust tot in noemd worden van een ontwikkeling bestaan dat dit laatste bedrag nood- voorzitter heeft het met geen enkel trekken. Het is deze bijzonderheid
zakehjk hoger, zelfs veel hoger moet woord gehad over het verhaaltje van die een specifiek Vlaams uitzicht aan
de uithoeken van Limburg, komt men met inflatoir karakter.
liggen dan dit in 1954 het geval was de koekoekseieren dat de C.V.P.pers het
op muren en palen, op bruggen en wevraagstuk
geeft.
Overigens
?Fn^^
ogenblik waren er nog circa hem toedichtte. Als hij het toch zou
gen de naam van de .Volksunie tegen!
De loon- en weddetrekkenden,
Vlaams probleem of probleem gesteld
250.000 werklozen in ons land. SindsOveral zijn onze mannen present : doorgaans de eerste en voornaamste dien hebben wij, tengevolge van een gezegd hebben dan moet het gebeurd in Vlaanderen om het even. Wat
op boerenbetogingen, op de vergade- slachtoffers van de levensduurte, kla- gunstige wereldkonjunktuur, een eko- zijn, veihg in de besloten kring van heeft de C.V.P. gedaan toen zij h o ringen van andere partijen, aan de gen steen en been over het feit dat nomische expansie gekend die geleid volgzame C.V.P.ers, waar geen repliek mogeen regeerde? Niets. In de oppofabriekpoorten... Wij vallen aan en zij met hun, nochtans aan de Index heeft naar een tcestarid van volledige te duchten viel. Toen pas werd door site heeft zij daverende papieren
onze mensen luid kabaal gemaakt.
kongreselsen geproduceerd.
dwingen tot verweer. Het dinamisme aangepaste inkomens, steeds minder tewerkstelling.
van onze jonge partij, de onbaat- kunnen kopen. Zij begrijpen niet goed
•htige inzet van onze propagandis- hoe het komt, dat zij nu met een groKan het dan enige verwondering'
1, de steun van de getrouwen, dit ter bedrag aan geld er slechter aan baren dat het GLOBAAL bedrag v a n '
z j n de f akteren die onze doorbraak toe zijn dan vroeger. Voor velen blijft de uitgekeerde lonen en wedden merzullen bewerkstelligen. Vele misver- het een raadsel hoe het mogelijk is kelijk toegenomen is wanneer een
C.V.P. KONGRES
standen, veel verwarring, veel bedrog dat de koopkracht van hun inkomen massa werkloze arbeiders in het pro-1'
VeHKiEiiNft
VftN oe VOORZiTTtK
is uit de weg geruimd. Klaar en dui- m omgekeerde verhouding evolueert duktieproces ingeschakeld werden ? f
met
de
toename
van
het
nominaal
bedelijk zijn terug de scheidingslijnen
Al deze arbeiders hebben toch niet'
getrokken tussen de unitaire belgi- drag ervan. Zij vermoeden dat er iets voor niets gewerkt ?
niet
klopt
met
de
herhaalde
loonaansche staatspartijen en onze Vlaamsnationale partij: wij alleen zijn een passingen aan het indexcijfer der
Neen, neen mijnheer Van Acker. |
Vlaamse partij, wij aUeen zijn niet kleinhandelsprijzen. Vandaar de gro- Uw vergehjking is eenvoudig onzin.,
bereid de Vlaamse volksbelangen te te ontevredenheid onder onze arbei- Om de procentuele stijging van h e t ! & i"- ^jx
ontevredenheid loon vast te stellen moet men als ba-fe^7?5-:S>r<>,versjacheren. Het bedrog moet een ders en bedienden,
eirde nemen. Daarom zeggen wij ook die steeds grotere verhoudingen aan- zis nemen het INDIVIDUELE loon d a t ' ^ ^ ' ^ ^ ' > ^ ^ ^ ' ^ ' '
klr.ar en duidelijk aan hen die thans neemt en trouwens volkomen gewet- de arbeider in 1954 verdiende en dit
weer komen aandraven, al of niet in tigd is.
vergelijken met het loon dat diezelfopdracht van de C.V.P., met het liedEerste minister Van Acker geeft de arbeider thans verdient. DergeUJk
je van niet op te komen voor de se- zich natuurlijk alle moeite om aan te nauwkeurig en betrouwbaar ondernaat: geen nieuw bedrog. Wij willen tonen dat wij in de beste der werel- zoek werd trouwens gedaan voor de
eerlijk en konsekwent zijn: wij zijn den leven en dat het levenspeil van arbeiders tewerkgesteld in de metaalgeen scheurmakers, onze partij is een de arbeider, onder zijn zegennjk he- sektor. Welnu, dit onderzoek heeft i
volwaardige partij en Wij komen op ^and, heel wat gestegen is. Onlangs uitgewezen dat de loonsverhoging am- !
overal, in a Fe arrondissementen, voor verklaarde hij nog, dat het totale be- per 7 p.c. bedraagt ten opzichte van
kamer, sen?.at en provincieraden. De drag der uitgekeerde lonen en wed- 195i. De index echter staat thans op
unitaire bel-ische C.V.P. staat de op- den ten opzichte van 1954 met niet 108,31, wat een stijging van de prijzen [
gang vaa ons Volk in de weg en het minder dan 32 miljard was toegeno- met meer dan 8 p.c. betekent voor
is onze taak en onze plicht ze te be- men. Dit betekent, zo betoogde hij diezelfde periode. Niettegenstaande
strijden. Het zou misdadig zijn van een stij^ng van ds lonen met 18 p c' het groter nominaal bedrag dat de Theo... of de man die alle vraagstukken, ook de Vlaamse, heeft opgelost.
onventwe-s onze volgeHngen aan te terwijl in diezelfde tijdspanne de le- arbeider ontvangt is dus de koopsporen vertrouwen te schenken aan vensduurte-index maar met 7 p c kracht van zijn loon heel wat gerin- Geen Vlaamse problemen.
Triestigaards.
een p a r t i -.-armee wij een rekening toegenomen is. Waarom zouden wij ger geworden. En vergeten wij daarDe heer Lefèvre heeft het over
te vereffend hebben. Wij hebben dan klagen ?
Wij zullen hier enkele losse bev.-e- triestlgaards gehad, en hij bedoelde
bij niet, dat de arbeiders in de megeen geschenkon te geven aan de C
Ik weet niet of onze eerste minis- taalsektor algemeen aanzien worden ringen van de C.V.P.voorzitter ondsr ons. Wij zijn de triestlgaards (wat
\ . P . D-.t ••., —=tiek.
bevoorrechten
— tot
"-" -de- «cvi^irccuLeii.ae
loupe nemen. Spreker zegde dat een bargoens, mijnheer de generaal)
ter de mening tcegedaan is dat wij als behorende
arbeiders tenslotte toch maar achter- Wat moet het dan zijn in de andere i ^ ^ ^ '^^ oplossing van de repressie niet I die er schuld aan hebben dat de C
bedrijfsgroepen ! Het zou wel eens in ^^^ ^®^ Vlaams nrnffrjimtTip
•mi-./>>it fr-a v,„„_—i_i_-,_x _ ^ , . . . "
In Vlaandei..! staat de politiek in lijke pummels zijn, niet bekwaam om teres.5ant zijn ook daar onderzoeken tot het Vlaams programma mocht V.P. haar volstreiite meerderh'^'d"verrekenen.
Dat
zou
fout
zijn,
want j loer in 1950. De C V V ' b'>^aai
een
eenvoudig
rekensomm.etje
te
mageen geur van heiligheid. Elders ook
in te stellen. Er zouden dan ongetwij- daardoor stelt men het voor alsof de 114.000 st. Zelfs indien wiTniet
ken.
Het
is
toch
voor
iedereen,
met
met. Maar bij or.s, vooral dan onder
feld zeer verrassende dingen aan het het mcivisme een Vlaams verschijn- I waren opgekom.en en ?1 onze k^ez-rs
(Vlaamsgezinden is het dikwijls ^en een beetje gezond verstand, een' kin- licht kunnen treden.
sel IS. Bovendien is het onjuist: in C.V.P. hadden gestemrf, dan n o - zou
der-soelletje
duidelijk
in
te
zien
dat
de
p a a s t ziekelijk -crschijnsel,
uiting
tal van landen werd er gecollabo- zij de volstrekte mssrr'erheld heb'-en
f a n een minderw.^ardigheidskomplex: achtbare eerste minister hier een
Denk nu maar niet dat deze on- reerd, en de straffen in Wallonië
Pnen staat « builen en boven » de po- kunststukje aanwendt om zand in de toereikende loonaanpassingen aan de zijn zwaarder dan in Vlaanderen verloren. De waarheid is dat de CV.
Uüek, men trekt minachend de neus ogen te strooien. Heel zijn bev/ijsvoe- ontwikkeling van ,,de levensduurte
de Het Is inderdaad juist, dat de col- P. de meerderheid fc-'-a'^lde door re
.
fmg houdt geen steek omdat hij twee
koningskwestie: h s : ! wat li^'-^-cn
(lees door op blz 3) laboratie geen specifiek Vlaams ver(lees <•" - cp v - h^

ZEGGEN door Relmond Mattheyssens

De Kosmnedie van
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door Achiel VAN MALDEREN
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GEWETEN

I

Op de studiedagen van de Bel'gische Boerenbond heeft Mans.
Cvuysberghs de gelegenheid te baat
genomen 07n eens duchtig op de kap GEWETEN m
von de « scheurmakers » te zitten.
Wij Vlaanis-naiionalisten die tienAl onze achtereenvolgende pautallen jaren politieke traditie achter
sen
hebhen er de nadruk op gelegd
de rug hebben zijn geen scheurmadat
bisschoppen en pastoors geen
kers. Het is een scheldwoord ontgewetensdruk
mogen uitoefenen in
sproten uit het brein van de CV .P.,
zuiver
politieke
zaken. Het onderdie alleen dan aktief wordt wanneer
scheid
tussen
Volksunie
en C.V.P.
het erom gaat de Volksunie te beis
van
zuiver
politieke
aard.
Op gevechten.
Wij ontveinzen het ons
echter niet M wij door Monseicr-'.^'^^'^ ^'^^ ^e verdediging van het geneur Ctuysbcrgks met dat 5c/2cid-p^''/^V« ™'7'^^^ ee«s mei rfe C . F . P . ,
woo,xi bedoeld wolden. Zijn uitval i^^^^ ^an dat wij de schipihedige
bewijst ons echter meteen dat onze niet uithangen en ons polihek orga-

WALGELIJKE

KRAMPACHTIGE

federalisme — onze huidige Paus
wü het als grondslag voor de heropbouw van een verenigd Europal —
en in naam van welk beginsel wij
de boer, bediende, kleine middenstander, werkloze en mobiel niet
zouden mogen verdedigen, toch zeker niet in naam van de christelijke
naastenliefde!

POGINGEN

VAN HET OUD VERRAAD

HUICHELARIJ

In
een radiotoespiaak,
langs
B.N.I.R.0.
a.u.b.
durfde de rekordman van de
terechistcllingen
met de kogel in België,
oud-minister Struye,
nog spreken over de
universele Verklaring van de Rechten van de Mens.
_ Om dood te vallen zonder gefusiljeerd te worden!
Die mijnheer- heeft
natuuili-'z
nooit, om wille van een ideaal, < 3
loop van rijkswachters o cw er en o )
zich gericht gevoeld, anders zou k j
niet het lef gehad hebben van is
reppen over het recht voor ieder
mens er een persoonlijke meninff op
na te houden.
En nog minder zou hij dan bijra
woordelijk hebben durven
verklaren, dot een land, waar de rechten
van de mens met de voelen
getreden wovdcn,
veraf schv.-ii'd wo'c't
door elk eerlijk denkend mcus of
gemeenschap!

De oude verrader van « Fiden
en Beschouwingen » ziet zich thans
verplicht — hopeloos voor dat individu -— een brief met scherpe kritiek te publiceren. Denk maar niet
dat het een echte brief is, lezer. De
echte brieven zijn heel wat scherper,
Dat Monseigneur nu eens duide- gewoonlijk gepaard met opzeg van
lijk en Katoliek verantwoorde taal die krant! De stijl is te typisch!
spreekt in plaats van verwarring te (( De unitaire C.V.P. is gewoon een
zaaien. Wil hij een lijst waawp ie- ramp geweest voor Vlaanderen; en
op onloochenbare feiten steunende «^^^a^^eu-erfe zelf opknappen tn plaats dere christelijke strekking met haar als wij MORGEN
MISSCHIEN
propaganda sterk ingeslagen is 5f/j^«'^ ^'^^ ^^ ?^^^ ''''^ zielzorg^ o- eigen program volgens haar juiste opnieuw voor die partij zullen stevide boeren, 't Is trouwens ook de al-]'"'"'^^^''^^^ priesters op te draqen. kracJitsverhotiding
vertegenwoor- men, zal het alleen zijn omwiHe van
leilwogste tijd voor tienduizenden] ^^^ ^^ «^«^ ^'1 ^/' '^^^ ^^^^^^ ^«" dlgd is? Zo ja dat hij het zegt en de pvimauteit der ho<^ere belangen
kleine boeren die hun bedrijf nog-^^'^^ schoohraagstuk meer eisen dan vooral dat de C.V.P. liet zegt. Op en volstrekt niet meer uit sympawillen redden. Monseigneur CnO's-' ^f Ji.-p^i'- ^^ ""^'^K-.ff . ^f^^'Jgebied
van geloofsverdediging kun-\tie. » Zo Étaot het er! Een kostehprn],<! mnrra hoi / , . . P orhi^^
^i^t ^ J^ J-"^L'As. 1E sciioolgefikheid
heeft
„ i] ••
i •
In zijn walgelifke
schijnheiligheid
samen werken-L met ieder-Uijke
lezer die de C.V.P. een ramp
oeioiis mo(^e net ons ecnier nieti
.
'^, >
' ncn
wt]
samen
werken
met
i
een die hetzelfde ^vil, vermits dit in noemt en die ramp opnieuw over heeft hij de moed niet gehad'Merii'j
kwaUjk nemen dat wij meenden te \ ^Monseigneur ons met verweten ons proi^ratn besloten ligt. Wij wor-l Vlaanderen wil breni^en! Typische België te vermelden, waar. dié .f c-" '
op
de studiedagen
van dat
de hij
Boerendromen
toen we lazen
juist ^"'^ ^"* ^«^ ^^" ^^^ ^" ^''^^ ^'^'*- den ecliier misselijk wanneer wij het'. Standaardpoliüek. En die primau- ten met zijn medewer'U»^''^^'^
Wat ons van de C.V.P. oude)"- figewetenn en ude ziel van het tcit van de hogere belangen! Hct- gesmoord zijn geworden,maêr JTCC
bond over het « geweten » van bui
tensiaavders sprak. Weihoe? Hij scheidt geldt zuivere politieke en hind » zien misbruiken om stemmen zelfde deuntje dat sinds 128 j . afge- meer hij zwijgt daaiover, des'te "'- zou dan toch eens moeten beginnen sociale aangelegenheden en op dat le ronselen voor de C.V.P., die hn dreund wordt door franskiljons en der zal Vlaanderen schreeuii. en 2
met die heren voor hun eigen deur gebied hebben de gelovigen altijd amnestie èw zelfbestuur èn de Brusselaars om de pvimauteit van « Amne':tic ».
te doen vegen. Waar is immers het volledige vrijheid gekend in alle Vlaamse proletariërs van alle maat- hun belangen ie handhaven en de
EEN STEAI VOOR B.S.P.
geweien van de Belgische Boeren- landen. Wij zouden ons willen af- schappelijke klassen aan haar hie- Vlaamse volksmensen uit te zuigen.
bond, He thans weer in het geld vragen waarom Vlaanderen in 1958 len lapt om het grootkapitanl en om Wij kunneii alleen vmprijzen koesOF C.V.P.
zwemt maar die er zelfs niet aan daarop uitzondering moet makeyi? de unitcire staatsopvatting de zolc teren voor dit huichelachtig^ arguI S EEN VE»I.O«,EN S T ï ' - I
denkt het gestolen geld van haar Op welke beginselen don toch steunt te likken.
ment gehanteerd dan nog door ieEEN VERLOREN S T E l i
leden van voor de ooilog terug te Monseigneur? Wannicr wij onze
mand die slechts de primauieit van
geven? We kennen in onze omge- godsdienstige plichten willen verVOOR VLAANDErvEN
zijn ei<ren belang erkend heeft, voor
V. g hondetden boeiengcciifnen die vullen doen de gelovigen dit onder
de oorlog door op de kap van het
meenden
huji geld
aan
de leiding van de priesters of van MonVlaams naiionoli'^mp te leven, tijBoerenbond ie moeien toevertrou- seigneur. Dit is volkomen normaal.
devs de norTocr Snor van het
wen en voor wie het verlies ervan Wanneer een hoer echter een boBormsfonds te genieten, va de
met minder dan een ramp was en demkundig
ondei'^oek wil doen V E B K T T E R D E N
oorlog door te leven van betaaldie de slag nooit te boven kwamen. wendt hij zich niet tot Monseigneur
Er was een tijd dat de arbeider de artikels om verder op het neerWaarom 'heeft Monseigneur Cruys- inaar tot een landbouwingenieur, is door alle christelijke instanties ver- gesla.'^en Vlaams nationalisme te
berghs niet eerst eens die vrienden de boer zijn vrouw ziek dan wendt waarloosd wei'd. Toen kwamen de schoppen. Alleen walgelijke indivan hem de waarheid gezegd en van hij zich evenmin tot Monseigneur socialisten en kommunisten die de vidus lenen zich tot zo iets.
VLAAMSE m O U I T
hen geëist dat zij als voordansiaan- om haar te genezen maar wel tot een verbitterde- arbeiders tot zich trokALLER STAJJDEN
de KatoUeken ook eens het vo^\^ geneesheer, is de boer.zijn koe ^iek ken. VeU^- verlieten de kerk-en
Het oud verradersrefieinije is
V E » E N I G T U IN
beeld zouden geven? Of moet al- dat denkt hij evenmin aan Monseig- keerden no'oit meer terug. Tiental- echter zo versleten geraakt dat nieleen WAar de kleine man eerlijk zijn? neur maar dan roept hij de veeurts. len jaren te laat deed en doet men mand, die het reeds gehoord heeft
DE V O L Ï S Ü N I E
In de catechismus hebbeyi wij des- Is de landbouwpolitiek nu ziek dan alle pogingen om ze terug te win- het nog wil horen. Als a De Stantijds geleerd dat gestolen goed dient wendt hij zich tot een partij, welk* nen. Hun « verbittering en opstan- daard )) zoveel opgezegd wordt dcm U I T < DB G O S S M Ü A G »
teruggegeven. Er stond niet bij dat die landbouwpolitiek wil gezond ma- digheid », schreeuwt men thans van komt het door de deponeersels van
In een artikel « Nationale Overde Belgische Boerenbond daar uit- ken en hij wendt zich tot de Volks- de daken, was gewettigd.
dat zielig stukje verraad.
tuiging » wordt de verhouding
Kondering op maakte. En evenmin unie. En vermits de Volksunie een
rechts-links in de Vlaamse Beweging
hebhen we gehoord dat op dit punt christelijke partij is gelijk de CV.
Hoe zwak hij en zijn krant staat aangeroerd. In de periode van
De bevrijding kwam en tienduide catechismus zou veranderd zijn. P. en zelfs beter wat niet eens las- zenden mensen die niet eens wisten wordt het best geillustreerd door hoofdzakelijk taalstrijd vindt men er
tig is heeft Monseigneur daar niets dat er zoiets als concentratiekampen het feit dat hij onze argumenten niet meer linksen dan rechtsen. In de
in te zien. In welk ander land heeft bestonden en die nooit een 'mede- eens durft vermelden. Reeds vier nationalistische periode waren de naooit een Monseigneur of een bis- burger lastig gevallen hadden wer- keer stelden we de vraag: Werd er tionalisten hoofdzakelijk
katoliek.
schop publiek stelling gekozen tus- den aangehouden geslagen en hun ja dan neen voor de oorlog met de « De Goedendag » haalt de godssen twee of meer christelijke partij- huizen geplunderd. Er werd ge- (( verscheurdheid » van de christe- dienstig-socio grafisch e studie van J.
en in die zin dat hij de gelovigen moord en verkracht.
Duizenden lijke krachten meer bereikt op Kerkhofs S. J. aan die vaststelde
verplichtte voor de een te kiezen ten schone christelijke en Vlaamse ge- 'Vlaams gebied dan na de oorlog dat de streken met het hoogste gekoste van de andere? De Uuitste ja- zinnen worden door de Londense met de « éénheid » ervan? We boortecijfer en het hoogste kerkberen kennen we uitspraken van de repressiewetgeving van August De steüen ze voor de vijfde maal aan zoek zonder uitzondering het hoogst
hisschoffen %n Neiêrhni,
in 7i«Ju, Schrijver, oud CVP voorzitter, uit de»e intellektuile krant zonder in- aantal Vlaams nationalistische stemin Frankrijk en 'in DuitsUmi. Nooit elkaar gerukt en in de armoe gedre- tettekt. U wacht op het antwoord men telde. Zo haalt hij het kanton
heeft een van hen stelling gek»»en ven. Hun verbitteiing en hun op- lezer? Wij ook!
Bilzen aan met 55,7 p.c. nationalistussen 'de chr. pmrtijen onimrling standigheid » zijn niet gewettigd.
tische stemmen (godsdienst praktijk
GEWETEN n
omd*t 'die hisschtpp^n ter»»ke de Dié gewêttigdheid is voor binnen
Ondertussen weigeren wij te kie- 95 tot 100 p.c). Het kanton Zirichtlijnen v*n onze Paus»n toepas en'kele tientallen jaren.
Ondertus- nen voor « een ramp ». Wij wei- chen-Zussen-Bolder met de laagste
Het verwondert ons dat Mon- ten. De Kerk m*g ttsh imm0rs geen
sen lijden die mensen nog dage- geren te kiezen tussen de bruine C. geloofspraktijk, (minder dan 75p.c.)
Stigneur Cruysherghs verwonderd koopwaar zijnl
lijks onder allerlei financiële en mo- V.P. pest en de rode B.S.P. cho- gaf maar 13,5 Vlaams nationale
U dat zoveel boeren Voïksuntegerele uiktenètrrngsmaatre-feilen. Ter- lera. Voor ons telt de primauteit stemmen.
Mind worden. Dat is toch zo normaal
wij} men het, kïam-bïjhelijk namens van de Vlaams* belangen. Met zelfals het maar zijn kan. Die sukkeDit laatste voorbeeld schijnt ons
de chrisieltjke naastenliefde, hatrt- h*stuur rak*n alle vraagstukken oplaars zijn ten einde raad. De sotia- G
minder gelukkig. Bij het kcmten
TV
voc'htig vertikt iets voor hen te dopn gelest en zeker het schoohraagstuk
Usten zeggen hen openlijk dat ze
Zichen-Zussen-Bolder
horen vrr¥wat ook maar op amnestie geHjkt, dat de C.V.P. reeds 128 jaar laat
hen wülen uitroeien. C.V.P. en limers
5
Waalse
gemeenten,
die onWat altijd treft — ook bij Mon- mo»^»n zij naar de partij van Gust aanslef^n en wat nog memr dan 1S8 geveer de helft van de bevolking
beralen buiten hen beurt om beurt
De Sc'hr^ter gaan, naar de partij jaar zal duren om steeds over de
of in roerende eensgezindheid sa- seigneur Cruysberghs — is de vervan het kanton uitmaken. Beter
van de massamoordenaars Sfruye ptimmiteit van de ho£»re belangen
men uit. En wat dan geztgd van warring die men wü stichten met die
had hij Tongeren genomen. Dat
en Moreau de Melen om 'die wii- te kunnen spre-ken! In 19SS, bij de
Muïlie? Die man heeft nog steeds (( eenheid >». De teorie van de Kerk
kanton is Nederlandstalig, de gegekalkte gi^ven een mim»tafzetel 9ie uitgsve van de schoolkweetie
het lef voorzitter van de Boeren^ terzake is het plur»tsme of in geloofspraktijk
is er echter niet grostoerde het stukje oud verraad
te bezorgen!
hond te blijven. Hij die er helpt zond Nederlands het meertouétge,
zich aitiers niei aan die prmauieit ter (terugslag van Luik) en de navoor zorgen dat de stikstoffen in de verscheidenheid. In zuhere poWij, die met 'de regressie per- "Kant hij bleef kopman op de lijst iionaüsten behaalden er maximum
België 20% duvrder verkocht wor- litieke en sociale kwesties gaai de
sooimfk niets te m«h»n kadde^t, w^ -vm de VUmms NaétntJkten. Mam- 12 p.c. vcm de stemmen '(1990).
den dan in het buitenland wainrioor gelovige zijn gang volgens ZIJN
Het geetond nationalirme vloek MO
hebben toen gegnnveid van dit ja toen verdiende de man dam zijn
de boeren verplicht worden jaar- EIGEN ge-weten^
uit
de krisieUjke leer voort, vmtsoort chvKtetlhe namstmtStfde. Wij geld en thans wü hij buiten zijn
lijks honderden müjoenen weg te Wil men nu toch één lijst vormmt
daar
de bijval ervcm in door en door
iewmémsie hegrijpen die verhÊkmèif pmuéoen als gewemmt V.N.V.-sesmijten, net alsof ze nog te veel dat ts het toch klaarblijkelijk dat albijwedi* Katoheke streken 'I
en die « opstamêighmd ». Daar is nator nog een flinke
hadden! Als Monseigneur toch ge- leen maar de
geloofsverdedigmg iets goed te maken. Daarom eis»n op de Simmêamd samtnseharrelen.
90 % VAV HKT P H M O J n B I L
wetens wilde onderzoeken waarom als ver Ucht voor iedereen mag gewij en zullen wij blijven eisen dat
VAN <c EXPO '58 » IS C. V. P .
dan toch niet dat van zijn vriend steld worden. Wij vragen ons echarmt^s^ verleend wordt.
Zo de
ZIJ mwmmtsv EH A L L M T H ^
Muïlie even onderzocht. Men is tn ter 'ƒ in nttmn vmn 9-h -mÜ trimtmi
De Schrijvers, de Struyes en de
FmANIT EN DOIN 20 TOOVI.
de eerste plaats verplicht zijn vrien- moeten afzien van de amnesBe —
Moreau de Melens daartoe niet beTMANC CnUMW DE C.T.P..
den de waarheid te zeggen, zo onze huidige Paus vroeg het reeds
reid zijn, hoe durven ize het dan
sufAToavf AUK>r ZE r»oniet loopt men groot gevaar 'dat gedurende het heilig jaar! — in
nog aan de stemmen te eisen van
TMTMMN ! ZU KOUAVf ONzijn tegenstanders niet eens meer naam waarvan wij zouden moeten
de slachtoffers van hun lafheid en
ZE
VLAAM» JKÜCD TOOB
•^^teren.
afzien van ons kemp^£rammai?unt. hun cinismel
DWMomaLAAmi i

è^^>^

b f voiKsüNTlT4ïssraT?5m?n'
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DE VOLKSUNIE IN HET JAAR 1957.
OVERZICHT VAN HET JAAR 1957

In de voormiddag vond te Antwer>
pen de onvergetelijke Volksunievergadering plaats, die door 2.400 Vlamingen werd bijgewoond. Zelden zag men
zulke overdonderende geestdrift. Deze manifestatie groeide uit tot een
groots huldebetoon aan onze algemene voorzitter Frans van der Eist, aan
wie de zaal een stormachtige en minutenlange ovatie bracht. Nadien
trokken vijfduizend nationalisten, begeleid door radiowagens, vendeliers,
muziekkapellen en de Vlaamse Harmonie van Antwerpen, door de voornaamste straten, Langsheen de weg
kende deze stoet een entoesiaste be
langsteUlng van duizenden toeschou
wers.

voorzitter van de C.V.P. het volgende
lakonlsch antwoord kwam : « De C.
V.P. beschikt niet over het kader van
geestdriftige propagandisten waarover de Volksunie wel beschikt ».

DE VOLKSUNIEJONÖEREN
KONGRESSEERDEN

Zangfeest
(de afdelingen Limburg,
door Rudi Van der Paal
TE ANTWERPEN
West-Vlaanderen en Gent-EekIo van
Wij hebben de bedoeling met dit
de Volksunie legeden tientallen autoZondag II. vond te Antwerpen het
overzicht aan onze leden een beeld te
kars m ) , aan de plechtige herdengoven van de drukke aktiviteit van de
king van wijlen Prof. Pinxten, aan eerste kongres van de Volksuniejongeren plaats.
^
p:irtij in heel het Vlaamse land in
NIEUWE MEDEWERKERS
de jeugdkomitees voor de Wereldten1957.
toonstelling, aan de Vlaams-NatioIn de voormiddag droegen IneeIn het verlopen Jaar traden tal van nale Doorbraakfeesten onder leidlne
Het is niet mogelijk In dergelijk
meur Clem Colemont en de stuuitstekende krachten toe tot de par- van Dr. Rik Ballet en Ward Rolus.
kort artikel alles te vermelden wat er
dent J a n Kauffmann referaten voor
tij. Dr. Juul van Boxelaer nam de lei- LEED
gebeurd is.
die gevolgd werden door een levendig
ding van het arrondissement DerderDe partij heeft in het verlopen jaar
monde alsmede het voorzitterschap
Herhaaldelijk werd onze grote
een geweldige stap vooruit gezet. Dat
van de Volksuniejongeren. De slm- Volksuniefamilie getroffen door zwaTo 15 uur ving de plenaire vergageven onze heftigste tegenstanders
patleke nijveraar Frans Wijmeersch re rouw. In 1957 gingen ons naar de
toe. Zij houden rekening met ons en
uit Sint Niklaas werd de algemene Eeuwigheid vooraf: Jw Elewaut, de dering aan onder voorzitterschap van
In de toekomst zal de Vlaams Natioerkende leidende flgeeur van het dochter van Dr. Elewaut (Haasdonk), dr Juul van Boxelaer, nationaal voornale zweep nog harder op hun luie
Waasland. Dr. Jos de Voldere uit Mw weduwe Gerard van de Velde zitter van de Volksuniejongeren.
Verschillende leden van het hoofdruggen kletsen.
Westkerke en de letterkundige Mar- (Schaarbeek), Lode Severeyns (Claubestuur
onder leiding van de algecel
Matthijs
uit
Brugge
kwamen
de
IJZERBEDEVAART
dius Severus), advokaat Emiel WilEEN BELANGRIJKE MOTIE
Westvlaamse ploeg van J a n de Bondt diers (Antwerpen), oud- burgemees- mene voorzitter Mr Frans van der
Drie nachten lang bewerkten zet l s t hadden ervan gehouden dit eerOnder de talrijke Inslaande moties ven propagandaploegen alle wegen die en Vigtor Bouckaert versterken. De ter Alexander Claus (Rupehnonde), ste treffen bij te wonen. Ruim tweealomgekende
redenaar
Karel
Dillen
die het hoofdbestuur de wereld in- naar Diksmuide leiden, en langswaar
Mw Nicasie, de moeder van onze honderd vijf tig jongeren vulden de
zond, was deze van 16 maart bizon- de tienduizenden Vlamingen naar de werd voorzitter van de Volksunie- Ijverige Mw Peeters-Nicasie, de ge- zaal.
Jongeren van de provincie Antwer- kende Antwerpse nijveraar Mark
der interessant. In deze motie eiste jaarlijkse IJzerbedevaart togen.
pen Het trio Gles Cosyns- advokaat
de partij de toelating tot optreden
Twaalfduizend aanplakbrieven met de Boe- Rik Nachtergaele bezorgde hlaets, oud- senator Dr. Lode GoeDe eerste spreker was dhr Karel
voor de vrije politieke tribune van het
mans, Frans Kerkhof
(onze flinke Dillen, provinciaal voorzitter Antwerde
vermelding
«
Volksunie
»
en
duislapeloze
nachten
aan
Janneke
VerN.I.R., de nationale apparentering, de
propagandist uit Lommei), Willy
onmiddellijke vermindering van de zenden gekalkte opschriften gaven roken. In de Leuvense studenten- Mertens, onze tekenaar, Fonne Man- pen v.d. jongeren, die in een zeer
kringen deden zich vooral Jan Kauff- naerts (Borgerhout), Frans Herinckx merkwaardige spreekbeurt de nooddiensttijd en de afschaffing van ar- een overrompelende Indruk,
zakelijkheid beklemtoonde van de parmann
en Piet Mulder opmerken, In
tikel 123 sexies.
Zoals de vorige jaren hadden de
tijpolitieke inzet van de Vlaamse jonde Gentse studentenkringen Martens
Op 12 mei vond te Antwerpen het echtgenoten Jan de Bondt hun huis en Paul Blijweert. Vermelden wij tengeren. Hij vroeg allen onbaatzuchtig
DANK
en de ruime kelder ter beschikking
mede te werken In dienst van de
slotte voor het arrondissement GentDERDE VOLKSUNIEKONGRES
gesteld van de VolksuniesimpatisanEeklo, waar de propagandaploegen
Besluiten we nu met een woord van Vlaams-Nationale Idealen. Spreker
plaats onder voorzitterschap van Mr. ten. Aan alle bedevaarders werd te- van Jan de Moor en Vandam won- oprechte dank aan allen die, zich mocht aan het einde van zijn zeer
vens een verzorgde propagandabrosvan der Eist.
knappe rede een langdurige ovatie In
deren verrichten, de toetreding van dag-ln, dag-uit, hebben Ingezet.
juur
aangeboden.
ontvangst nemen.
^ Zowel de studievergaderingen als
Dr. Meysman uit Melsen- Gravere en
Onze
propagandisten,
de
rijkemans(de slotzitting kenden een grote bevan
de
onbaatzuchtige,
alomgeliefde
De groots opgevatte propaganda
langstelling.
rond Diksmuide werd in alle bladen Dr. Leo Wouters. Ook een flinke aan- zoon naast de student, de bediende naast de arbeider, hebben prach! Ons blad schreef toen zeer terecht druk gekommentarieerd en heeft een winst betekende de medewerking van tig gepresteerd: langs straten en weméér
dan
begrijpelijke
onrust
verde
vroegere
jeugdleider
Piet
Vereeonder de titel « Geestdrift en Atmoscken uit Mortsel. En tal van andere gen, in steden en dorpen, hebben zij
feer » volgende bedenking : « In de wekt bij de andere partijen.
onverpoosd geijverd om overal beomgeving van de vergaderzaal stonWij dwongen het N.I.R. zijn gespro- namen zouden we er nog kunnen langsteUing te wekken voor onze
aan
toevoegen...
den onze zeven radiowagens met ken verslag te besluiten met de woorpartij. Daarbij deelden ze honderdklauwende leeuw. Daarnaast overal den : « Na de bedevaart hebben de
duizenden
strooibiljetten uit.
wagens met geelzwarte banden «Kon- Volksuniepropagandisten tienduizen- VREUGDE
^®* een minimum aan middelen
gres Volksunie, Vlaams Nationale den strooibiljetten uitgedeeld waarin
Met vreugde begroette de Volksunie hebben zij wonderen verricht. Men
Partij ». De Volksunie overheerste in de vijftien punten van de partij afde 75ste verjaardag van Dr. J©f zou op hen bijna met een parafraze
dit Antwerps kwartier ! En wat een gedrukt staan ».
Goossenaerts,
de toenemende en ef- van wat Churchill over de vliegers, die
'geestdrift in de proppensvcrfle zaal !
ficiënte
aktiviteit
van het Vlaams deelnamen aan de slag om Engeland
DE JONGEREN TREDEN AAN
'Hoe- veel en
hoelang werd
er toege
— ..—„„g
„^lu Cl l o e g e Sindikaat voor Openbare Diensten de m 1940, kunnen zeggen: «Nooit werd
jjuicht! Het was ons derde kongres en
Onder de bezielende leiding van Dr oprichting van de Volksunie-Vrou- zoveel gepresteerd door zo weinig
I veruit het beste ! Ver over de dui- Juul van Boxelaer werden afdelingen wenbeweging onder leiding van Mw mensen». Onder de bezielende ~ leiding
izend man ! Geen enkele aanwezige jongeren opgericht. Ook dit Initiatief Peeters-Nicasie, het welslagen van de van Frans van der Eist en Wim Jo[heeft het kongres ontgoocheld verla- kende sukses.
abonnementenslag, de goede presta- rissen, in wie het hoofdbestuur en de
kten r Wel integendeel! Enkele waarBizonder verheugend mag genoemd ties van de kader- en sprekersschool, partij een volledig vertrouwen stell^nemers van de andere partijen, die
worden
de aktieve medewerking van de druk bijgewoonde kaderdagen te len, heeft de Volksunie in 1957 een
^eens waren komen kijken, keken sip.
Brussel op 20 januari en 30 oktober,
(Begrijpelijk. Een geest gelijk in de j vele Leuvense en Gentse studenten, het Limburgs zomeroffensief van Wim reuzestap gedaan in de richting van
de Vlaams-Nationale doorbraak. Zij
die
verbazend
goed
werk
leverden.
•Volksunie bestaat bij geen enkel anJorissen, het propagandistenfeest te hebben ons aller dank verdiend
dere ."^artij ».
Het eerste.kongres van de jongeren Roeselare, de oprichting van de Pro
Dr. Van Boxelaer
te Antwerpen op 29 december bewees pagandaraad.
14 JULI
de levenskracht van deze afdelingen.
Alsdan bracht Dr. van Boxelaer een
Een historische datum voor de naMet genoegen konden wij vaststelhartelijke hulde aan dhr Remi Maes
^ oorlogse Vlaamse Beweging is 14 juli Het is tekenend dat op een brief len dat leden van de Volksunie methans wonend te Lier, een oud-megeschreven door nationalistische jondewerking verieenden aan de organidewerker van wijlen Jeroom Leurigeren aan een arrondissementeel
satie van het
Vlaams-Nationaal
dan, die reeds zijn zeventigste abonnement voor 1958 wierf.

IN VLAANDEREN VLAAMS
DOOR DE C.V.P

De Komedie van de Prijzenpolifiek

De tweede spreker, de onvermoeibare algemene sekretarls Drs Wim
Jorissen, die uitbundig toegejuicht
werd, riep de aanwezigen op om zich
DIJ de aanstaande verkiezingen, die
voor de deur staan, volledig In te zetten. Wij moeten, aldus dhr Jorissen
onze vijanden diets maken dat de
Volksunie een macht is geworden.

,^ Het jongerenblad cc De GoedenVervolg van blz. 1
[dag ,) heeft de schoolkwestie
eens
Te Gent bestaat het « Maison
enige oorzaak zijn van de koopkrachtuit een hizondere hoek bekeken en Saint-Pierve », het « Maison Saint- mkrimping der Ionen en wedden In- tal gewone verbruilisgoederen werd
Nouveau- gevolge de stijgende maatschappelij- op drastische wijze verminderd Hoede franstalige meisjesscholen
eens Loias », het u Institut
Notre- ke lasten en de verhoging van de be- wel deze maatregel niet ver genoeg
opgeteld. Te Antwerpen zijn er 8 Bois », het « Presentation
zoldigingsgr^s moet er ook meer af- ging en ook niet voldoende was om
Dame
»
(Ledeherg).
katolieke en 2 niet katolieke vrije
gedragen worden aan de Rijksmaat- het mflatiegevaar volledig te beteumeisjesscholen,
die het Frans als
schappelijke Zekerheid ! En dan zijn gelen, was hij toch in zoverre heilvoertaal hebben. De 8 katolieke
In Overmaas
kennen
we het er nog de belastingen. Ons belastings- zaam, dat de prijzen In hun opwaartscholen zijn het « Lycée du Sacré- « Pensionnat de la
Sainte-Famil- stelsel is zeer progressief. Zodra ie- se beweging geremd werden. Deze po'Cceur n, het « Institut des Dames le » te 's
mand meer verdient en daardoor in litiek had moeten doorgevoerd en
Graveyi-Voeren.
een hogere belastbare inkomensschllf voortgezet worden tot een stabilisatie
de rInstruction
Chrétienne », het
terecht komt stijgt de belasting, die van het prijspeil bereikt was. Maar in
•« Institut des S<xurs de
Notre-DaTe Leuven bestaat het a Institut nij op dit nominaal hogere inkomen oktober kwam de kredietoverschrilfne de Namur n, het «
Institut
Paridaens », te Heverlee het <( In- moet betalen, verhoudingsgewijs veel ding van de Schatkist en het Incident
^atnt-Joseph >., het « Institut la Sastitut du Sacré-Cceur et de l'Imma- sterker. Bovendien dateert het bare- tussen de Nationale Bank en de regering. En hoewel de heren Van Acgesse >,, het « Institut
Notre-Dame
culée Conception », te
Meisbroek ma der inkomstenbelastingen, dat ker en Liebaert ons wilden doen gelodes Bmyères
» (Brasschaat),
het
thans in zwang Is, reeds van 1951.
Daarop volgde een zeer pittige toehet (( Pensionnat des
Religieuses Hoewel de levensduurte sedertdien ven dat het hier een louter technisch
,<^ Institut de la Sainte Familie .,
spraak
van dhr F. Martens, die punt
incident
betrof
zonder
weerslag
op
Ursulines », te Overijse het <( In- met meer dan 20 p.c. is toegenomen
^(Berchem) en het « Institut
Saintvoor punt de belachehjke argumende
staatsfinanciën,
werd
de
overstitut du Sacré-Coeur n, te
Sint- blijft dit verouderd barema nog steeds
Vmcent
(Oude-God).
De
twee
drachtaks op haar vroeger peil te- ten van onze tegenstrevers tegen de
Kwintens-Lennik
het «
Institut van kracht en maakt de regering geen
ruggebracht
teneinde de lege schat- Volksunie weeriegde. Ook deze spreneutrale heten « College
Marie-Jo^amt-Joseph
n, te
Stromheek-Be- aanstalten om daarin enige wijziging | kist terug te vullen.
ker werd geestdriftig toegejuicht.
se » en u Lycée d'Anvers ». Deze
te brengen. Het inkomen van de arver_ het « Pensionnat des Filles de beider en de bediende ondergaat hier
laatste school is gemengd. Er stuDe regering verloochende hiermee
Nadien vond een gezellig samenzijn
^amt-Joseph
>,, te Zaventem
het dus, dank zij de ongerijmde sociaal- haar eigen prijspolitiek en het is de plaats, waar verschillende Leuvense
deren ook jongens. Te
Mechelen
ekonomische en fiskale politiek van kleine man die het gelag moet be- en Gentse studenten, alsmede de onbestaat het « Extemat des Dames « Pensionnat des Ursulines »
de regering, nog een dubbele aderla- talen. De gestegen kosten van levens- vervangbare Jan de Moor, plezante
de Marie ».
We_ dragen dit lijstje op aan 'de ting die het levenspeil van de keine onderhoud zijn aldus een rechtstreeks gelegenheidstoespraken hielden, die
man nog meer naar beneden drukt
gevolg van de grenzenloze verspU- de goede stemming ten top deden
vergrijsde
skribent van des
Stanzucht der regering Van Acker !
_ In zijn geheel maakt dit voor 'de
stijgen. Vermelden wij nog dat de
De verantwoordelijkheid van de redaards « Feiten en Beschouwingen >)'
Volksuniejongeren
van de 17 Vlaam•gouw Antwerpen
4 p.c. van de
Maar wat kan het die heren tenvoorwie^ Vlaanderens belangen vei- gering Van Acker voor de nefaste verjneisjes die de oude humaniora in het
houding tussen de ontwikkeling der slotte schelen dat de arbeider en be- se arrondissementen op dit kongres
hg zijn in 'de handen van de frans- prijzen enerzijds en de gebrekkige diende het steeds moeilijker hebben vertegenwoordigd waren.
'Frans volgen, U p.c. voor de mokiljonse C.V.P.-ers
die hun kinde- aanpassing van de lonen en wedden om rond te komen. Hoofdzaak voor
derne humaniora en 57 p c
(de
Rudl Van der Paal
ren naar die Franse scholen sturen aan de gestegen kosten van levens- hen is dat de schuld van de schatkist
volstrekte meerderheid I) in het toeonderhoud
anderzijds,
kan
niet
geaan
de
Nationale
Bank
tegen
februaHet zijn zij, Theo Lefèvre op kop
gepast
onderwijs.
loochend worden. Toen maanden ge- ri van volgend jaar vereffend is, ook
die baas zijn in de C.V.P,
'
leden 't allenkante waarschuwende al gebeurt de aflossing van deze
OPROEP
stemmen opgingen tegen het gevaar schuld op de rug van de kleine man.
van
een
stijgende
prijsbeweging,
zoDeze moet intussen de riem nog wat
Zij die hun abonnement voor 1958 noq nïet betaniripn
Het Jaar 1958 is een beslissend
wel voor de stabiliteit van onze eko- nauwer toehaien en machteloos toeWie regelmatig onj blad
worden dringend verzocht dit d a d e l i te doen Ifon^ nomie als voor het behoud van de zien hoe zijn duur verdiende centen jaar.
leest wordt een proimgandtxt.
levensstandaard, besloot de regering steeds minder waard worden.
overschrijving of storting van 100 F 50 F voor e l na
Betaal een abonnement TOOT
lang dralen, eindelijk maatregelen
een vriend of een kennin die
Voorwaar
een
schitterende
sociale
J l ^ j a o r ) op P.C.R.nr. 54.45.45. W. Jorissen. Brussd.
te treffen om de prijsstijging in te
politiek
I,
nog
aarzelt. Begrijpt uw plicht.
tomen. De overdrachttaks op een aanA. Van Malderen. 1
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ZO DflCHT HOTULflflmS nilTI0RflLISm9.

: ) De Vlaams Nationale gedachte instellingen, ten bate onzer kristene de hogere burgerij en de bureau-1 ding van de hogere geestelijkheid fel stelde de vraag of het dan een
werklieden en boeren op 't woord kratie, praktisch volkomen in een lag hierin i; in haar opvatting van katoliek dogma was dal de Belgie.i de Kerk
van Leo XIII int leven geroepen Frans-Belgische geest was opge- de Belgische eenheidsstaat, zag zij sche eenheidsstaat blijven moest.^
Jarenlang zou het Vlaams Natio- dat samengaat op een vernielings- gaan. Het echte kontakt met het Vlaanderen en Wallonië als één ge- Op de herderlijk f. brief van 1925
iwiisme op het verzet stuiten van programma, met de vijanden van Vlaamse volk had het verloren.
heel waarvoor zij verantwoordelijk- luidde het nationalistisch antwoord ;
een hogere geestelijkheid die volle- de Kerk en land en maatschappij;
Wanneer in het Koninkrijk der heid droeg. Het was aanlokkelijk « Zo verwerpen wij beslist het indir in de lijn van de Belgische zonder nog te spreken van de open- Verenigde Nederlanden Willem I een toestand bestendigd te zien zicht onzer bisschoppen dat de Beli.aditie dacht. In taaie onderda- lijke strijd dat het voert tegen onze de katolieke bevolking begint te waarbij een sterk katoliek Vlaan- gische staat ons Vaderland is, en
nigheid zou het nationale Vlaande- verdienstelijke Katolieke partij, die sarren door zijn etatische maatrege- deren als blijvende steun zou die- dat de eenh id van België een goed
ren zijn standpunt handhaven en het wegens de omstandigheden hier te len, komt de katolieke hiërarchie in nen voor een ontkerstend Wallonië is voor ons voll^. Wij belijden dat
u tbouwen tot een stelling, die nieu- lande, het enige bolwerk is en blijft het verzet. In het nieuwe België dat reeds in 1830 een gebrek aan ons Vaderland Vlaanderen is, en de
ive inzichten opende in het Belgisch van onze godsdienstige rechten en van 1830 zal ze tot grote macht ko- priesters had. Dat daarbij alle na- eenheid van Betgië voor ons volk
politiek leven en die zowel de ker- belangen)).
men en zal ze, meestal onrecht- tuurlijke rechten van de Vlaamse een ramp ».
kelijke als de nationale Vlaamse beeen volks gemeenschap blijvend ten ofDe grote Vlaams Nationale door- streeks, soms rechtstreeks,
In zijn streven beriep het Vlaams
Ln^ren kon toelaten beide tot hun
grote
invloed
binnen
de
staat
uit- fer werden gebracht aan de Waal- nationalisme zich op sommige uitbraak
van
1929
zal
echter
de
tegenvolste ontplooiing te komen.
se heerschappij, zag men blijkbaar
strevers voor de eerste maal dui- oefenen, maar zal ze, door de naulatingen van het hoogste kerkelijk
niet in.
delijk de ogen openen : achter het we wisselwerking tussen Kerk en
gezag, de Pausen. Reeds Paus Pius
E!sschoppelijk verzet tegen het
Vlaams Nationalisme
staat het staat, zich volledig laten opslorpen
X had aan de Benediktijnerabt Dom
Viasuns nationalisme.
Vlaamse volk. Het bestaan van in de Frans-Belgische opvatting van
Laurens Janssens verklaard dat de
De Vlaamse beweging had reeds twee volksgemeenschappen in Bel- die staat. Zo zal de Vhamse beVlaamse beweging d billijk en recJitin haar tijd dikwijls moeten onder- gië kan niet meer geloochend wor- weging, wanneer ze tot groter
vaardig » was. Verscheidene malen
zl'iden hoe zij in haar streven keer den. Tegenover die evolutie zal het macht groeit, steeds weer op de
had Paus Benediktus XV aan Belop keer op het hoger geestelijk ge- verzet van het hoger geestelijk ge- hogere geestelijkheid botsen, die in
gische bisschoffen, bij hun bezoek
tcr was gebotst.
Moet er herin- zag stilaan luwen en zal het minder teorie wel de rechtmatigheid van de
(( ad limina )), op het hart gedrukt
Het aksent Vlaamse verzuchtingen wil erken- Het Vlaams nationaal antwoord : dat zij al hun invloed zouden ge^
r.c'd worden aan de tegenkanting rechtstreeks worden.
die voortrek .ers van de Vlaamse wordt nu verlegd naar <( de éénheid nen, maar ze alleen wil zien in het eerbied en beginselvastheid
bruiken opdat aan de Vlaamse
Beweging, als Gezelle,
Veniesten van de kristelijke krachten die van kader van de Belgische gedachte.
kwestie een rechtvaardige oplossing
In weerwil van de houding van zou worden gegeven. Op het einde
Rodenbach, vanwege de geestelijke dan af — en tot op onze dagen de Het Vlaams nationalisme, de konoverheid hadden ontmoet, of aan nieuwe weerstandslijn zal worden sekwentie uiting van de Vlaamse de hogere geestelijkheid is het van de eerste wereldoorlog zou dedoorbrekend beweging, moet haar alzo voorko- Vlaams nationalisme dan toch door- zelfde Paus te kennen geven dat in
de talrijke collegestudenten die tus- tegen het verder
sc i 1890 en 1900 omwille van hun Vlaams Nationalisme. In 1936 zal, men als een revolutionnaire bewe- gebroken in Vlaanderen, ja, is het het nieuwe Europa de nationale
Vhamsgezindheid naar huis werden vóór de verkiezingen, in de kerken ging tegen de Belgische staatsge- met verloop van tijd zelfs sneller verzuchtingen der volkeren de voor(rcstuurd?Er waren de « Instruc- van W. Vlaanderen nog worden af- dachte. Nog meer moet het haar en dieper doorgedrongen bij het ka- rang zouden hebben op de belangen
tions Collectives » van 1906 ge- gelezen : « Stemmen voor diegenen een opstandigheid tegen het wettig tolieke volksdeel dan elders. Men der regelingen.
weest waarin het Belgisch episcopaat die tucht en eensgezindheid bij de gezag lijken, wanneer er tussen heeft er eens de volgende uitleg van
In 1921 zou de Paus nogmaals,
uitdrukkelijk weigerde het Neder- katolieken afbreken is medewerken 1925 en 1930 werkelijk een revolu- gegeven : « Zij die het geloof van
een
schrijven richten aan het Beltionaire
wind
doorheen
het
Vlaams
hvJs te rrebruiken als voertaal voor aan het kwaad dat onvermijdelijk
het volk trouw blijven, zullen ook
gische
episkopaat, ter verdediging
nationalisme
gaat.
Toch
heeft
het
h.t n-'uUclbaar en hoger onderwijs volgen moet uit 't verzwakken van
de aard van het volk eerder trouw
van
het
recht der Vlamingen.
geestelijk
gezag
zich
nooit
de
vraag
il Vlaanderen. Er was het jaren- een partij die het sterke bolwerk
blijven. Toch is het eerste geen
gesteld
welke
oorzaken
daartoe
geZo deze uitspraken niet rechtvolstrekte
voorwaarde van het
I lig ver-zet geweest tegen de wet moet uitmaken van onze godsdien- leid hadden.
stige
vrijheden
en
onze
heilige
streeks
tot het Vlaams nationalisme
tweede ».
Franck-Segers, er toestrekkend het
rechten)).
betrekking
hadden, kon dit er toch
II ij middelbaar onderwijs in VlaanAndere faktoren zouden eveneens
Op de scherpe aanvallen waar- alleen een bewijs van de rechtvaar,-*
deren ten dele te vernederlandsen
Terecht had het Vlaams Natio- de houding der bisschoppen bepa- van het het voorwerp was, heeft
e i waarin de bisschoppen van Brug- nalisme het in 1925 kunnen zeggen: len. Hen was het toch hoofdzake- het Vlaams nationalisme steeds digheid van het strijd in zien.
fe en van Gent een aanslag zagen (( Het katolieke Vlaanderen is niet lijk gelegen om de verdediging van waardig gereageerd. Steeds heeft
In dezelfde lijn trouwens, zou
(( oö de katolieke vrijheid en een verwend van de zijde zijner hoogste de katolieke belangen. Een groot het het kerkelijk gezag geëerbie- Paus Pius XII in later jaren de verh'-.'len met de vijanden van de gods- geestelijke overheid in de strijd om gevaar was hiervoor het liberale of- digd en nooit het geestelijk leider- dediging van het volksnattonalisme
dienst.» In 1911 was er het verbod redding,
behoud bloei van eigen fensief van de 19de eeuw geweest. schap van de bisschoppen verward uitspreken • (( De Kerk kan er niet
geweest van de bisschop van Brug- volksaard en eigen kultuurroeping.)) Waar sinds 1H7 de liberale partij
met de politieke standpunten die ze aan denken noch denkt eraan, de
ge om propaganda te voeren voor
op stevige grondslag was gevestigd, inriamen.
kenmerkende eigenaardigheden weldr vervlaamsing van de Gentse howas bij de katolieke behoudsgezinke ieder volk met een angstvallige
In 1930 werd verklaai-d '• « Het schroom en een begrijpelijke trots
reschool als zijnde: ((strijdig met de
den eenzelfde partijvorming uitgeka'olieke beginselen ».
bleven, ten dele ook omdat het Vlaams nationalisme heeft te onzent bewaart en als een kostbaar erfgoed
geestelijk
gezag het gevaar had in- nooit het godsdienstige met het na- aanziet, aan te vallen of te minachHet zou het Vlaams Nationalisgezien
dat
er in zou bestaan gods- tionale versmolten, doch eerbied ge- ten. Elke gerichtheid, elk streven.
me niet beter varen, wel integenI
dienst
en
politiek
doorheen te halen. toond voor de onderscheiding en de I waar een wijze en ordelijke ontplooideel.
1 Wanneer echter de liberalen beslist rangordening van elk dezer gebie- ing van de eigen krachten en aanIn 1920 reeds verbiedt de aarts- Poging to ' itleg
overgingen tot de aanval die in de den. Nooit heeft het Vlaams natio- leg, die geworteld zitten in de diepb sschop van Mechelen aan de priesict
begin
van
de
XXste
Reeds
grote schooloorlog van 1879 zijn nalisme een primaat van het natio- ste vezels van elke volk<;tak, beters van zijn diocees « Ons Vader- eeuw stak de houding van de hogere
hoogtepunt zou bereiken, werd ook nale boven het godsdienstige uitge- groet de Kerk met vreugde en voegt
lav.d », het dagblad van de Front- geestelijkheid in Vlaanderen schril
In zijn verval heeft er haar moederlijke wensen aaii
de staatskatolieke partij sterk geor- roepen...
poüij, te lezen. In 192U worden af bij die van de bischoppen van Poganizeerd, met het oog op de ver- Vlaanderen de verwaarlozing onder- toe... De lange ervaring van de
studenten van de Leuvense univer- len, Ierland, Kroatië en elders die
dediging en het tegenoffensief. Het vonden, in zijn opstanding is het kerk verplicht haar te besluiten dat
sdeit weggestuurd om hun Natio- in de nationaliteitenstrijd van hun
zou nu echter ook voortaan het po- gestoten op kerkelijke leiders, doch de stabiliteit van het grondgebied
nral Vlaamse houding. In 1925 zal volk meestal in de^ eerste gelitiek leven in België doen verstar- daarom heeft Vlaanderen geen te- en de gehechtheid aan de voorva• i gemeenschappelijk
schrijven lederen stonden. Of werkelijk was
ren in de tegenstelling links-rechts. genstelling opgemaakt tussen kato- derlijke tradities, onmisbaar voor de
aer bisschoppen weliswaar de recht- het ook dat in Vlaanderen het verGodsdienst en politiek zullen nog licisme en nationalisme... Het heeft gaafheid van de enkeling, eveneens,
'fialige eisen der Vlamingen erken- zet tegen de nationde gedachte in
steeds gehoopt op het waainchtig bazis element en zijn voor de menseslechts moeilijk te scheiden zijn.
nen, waar dan met de ene hand te- hoofdzaak van het hoger geestelijk
universalisme van de stichting van lijke gemeenschap ». Hij voegt er.
Niemand betwijfelt dat in 1879 de Kristus, gehoopt dat de echt katoi\'^nemend wat de andere had ge- gezag uitging. De lagere geestelijkaan toe : « Om doeltreffend te zijn,
ceven, uitdrukkelijk verklaren dat heid, de pastoors en onderpastoors, bundeling der katolieke krachten lieke geest die het nationale duldt
moet de politieke organizatie van
« alle rechten der Vlamingen en al (( les petits vicaires » zoals de een noodzaak was. Toen echter in en waardeert, zou zegevieren over
de wereld gebeuren op federalistihun rechtmatige eisen kunnen en franskiljonse pers ze smalend noem- later jaren het gevaar verminderde de particularistische geest die zwaar
sche grondslag ».
moeten samengaan met de onver- de, heeft steeds volop in de Vlaam- en de tegenstelling links-rechts veel is van vooroordelen ».
deelde eenheid van het vaderland ». se stiijd gestaan. Hoevele hoog- meer tot een partijtraditie ging beBij de beschuldiging als zou het
Een nieuwe herderlijke brief zal in staande priesters werden niet ver- horen dan zij wel op een echt strijdMaar even beginselvast als eer- natonalisme zich verzetten tegen het
1930 nogmaals verklaren, tegen het bannen zoals een Pater Callewaert bare opinie bleef berusten — zoals biedig is een antwoord op de bis- wettige staatsgezag, was men blijkVhams Nationalisme in, dat België naar Ierland en een pater Stracke op onze dagen — wilde de hogere schoppelijke brief van 1925 : « In baar vergeten hoe de Belgische
het e -e vaderland is. Alle feiten naar Polen, of, omwille van hun geestelijkheid nochtans het katoliek het rotvast vertrouwen dat de enige Kerk in 1830 maar weinig blijken
aanhalen ware onbegonnen werk. De houding, in een klein dorpje be- eenheidsfront zien bewaard blijven, rechtvaardige, vreedzame en kris- van afkeuring had gegeven aan de
zonder dat zij nochtans ooit haar telijke oplossing van de Vlaamse katolieken die toen in opstand wameest volledige samenvatting van de graven.
hoog gezag in de schaal wierp om kwestie de volkomen zelfstandigheid ren gekomen tegen het wettig gebeschuldigingen van de hogere
geestelijkheid tegenover het Vlaams Niemand heeft ooit het Belgisch in die eenheidspartij alle katolieke van Vlaanderen zal blijken, zullen zag van Willem I.
Nationalisme vindt men wellicht episcopaat van kwaadwillig opzet belangen te doen vertegenwoordi- wij, als weleer de aartsvader Jakob
Het Vlaams nationalisme zou zich
in een antwoord van 18 mei 1929 verdacht : het heeft eenvoudig gen. Zo kwamen in België de be- tegen de Engel des Heren, worberoepen
op de heilige Thomat van
van Kardinaal Van Roey, aartsbis- nooit de nationale strijd van Vlaan- langen van de godsdienst te steunen stelen met het door God over ons
Aquino,
die
geschreven had-dat ï"»!op één partij die zelf wel bepaalde gesteld herderlijk gezag en niet
sc\op van Mechelen, aan de kato- deren terdege kunnen begrijpen.
wettig gezag « dit geia<r is dat het
lieke Vlaamse Volkspartij van LimDe voornaamste reden tot die niet-godsdienstige gedachten en be- rusten vóór het ons en ons Vlaams algemeen welzijn bevotdert », ttelke.
burg en van Turnhout, de Vlaams houding lag in het Belgisch denken langen verdedigde. Ieder katoliek nationaal streven gezegend heeft ».
bepaling blijkbaar niet erg van toeNationale partij aldaar^ <( Het van de hogere geestelijkheid, zoals die aan deze belangen of ideeën niet
passing was op de Vlaamse voU sMet
klem
zou
het
Vlaams
natioVhams Nationalisme, gelijk het zich het historisch gegroeid was. Waar deel had, werd alzo gedoemd ten
gemeenschap.
Toch verklaarde Jwt
nalisme
alle
beschuldigingen
weerfeitelijk voordoet... komt voor als tot de Franse omwenteling de bis- eeuwigen dage zijn eigen opvattinnationalisme,
omwille
van hoge) e
een geheel dat bezield is met een schoppen in Vlaanderen steeds in gen en belangen op te offeren op leggen.
belangen,
zich
bereid
de
weiten Xdri
revolutionaire geest; dat gericht is verbondenheid met het volk hadden het altaar der kristelijke eenheid.
Op het standpunt der bisschopde
staat
te
blijven
genoorzamcu,
te o en België en al wat Belgisch geleefd, zou dit veranderen toen Waar op een dergelijke bazis een pen dat België het « onverdeelde
ht'-'^t; dat de wettige burgelijke over- Napoleon, in het raam van zijn vol- katolieke éénheidspartij nooit tot vaderland » van Walen en Vlamin- zonder dat dit haar zou beletitv vict
heid miskent en veracht; dat het ledige verfransingspolitiek, in Bel- een duurzame werkelijkheid kon gen was, antwoordde het Vlaams alle zedelijk toegelaten middelen dit
b's'schoppelijk gezag ondermijnt en gië uitsluitend Franse of vreemde worden, bleef het Belgisch episco- nationalisme dat het zich op grond gezag te vervangen door een ander,
verloochent, omdat het zogezegd, bisschoppen zou benoemen, zodat paat toch aan deze gedachte vast- van de nationale eigenheid van dat beter de belangen van Vlaanderen zou behartigen
in Jienst staat van België; dat strijdt bij de bevrijding van 1814 het epis- houden.
Vlaanderen en Wallonië met deze
ieiren deze grote katolieke sociale kopaat, zoals trouwens ook de adel,
(Lees door volgende blz.)],
Een laatste reden voor de hou- opvatting niet kon verenigen. Dos-
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WDf Wij de C.V.P. voonitter
niet mochten zeggen
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HOE ARGENTINIË W A A I T EN DRAAIT
Einde november 1957

Onder algemeen gelach werd de maandenlang achter de traliën kunConstituyente
begraven, zowat 14 nen houden.
Heel ree! Vlaamse bladen en tijddagen
voor
de
vastgestelde
eindspurt.
een
grote
partij.
Een
gedeelte
van
Vervolg van blz. 1
schriften krijgen wij hier niet, maar
Ze werden bijna onmiddellijk door
hebben voor de C V P . gestemd. Zelfs ons programma zou verwezenlijkt wat ons treft als we ze lezen, is die De heren deputes hebben daar een de rechter vrijgesproken, maar ze
Indien de C.V.P. de koning terug op worden in de volgende 4 regerings- grote windstilte rondom de « amnes- paar maanden, tegen 20.000 pesos per kwamen niet los : ze werden ter Jjede troon had gebracht, dan nog zou jaren. Wj hebben niet gedacht dat tie ». De Volksunie hamert er flink maand en per kop, een cirkusverto- schikking van de president gesteld,
een gedeelte linkse Leopoldisten In wij de volstrekte meerderheid zouden op los, PALLIETERKE is er voor, ning gegeven, die t o t vermaak van zoals bij ons de sukkelaars van '44 en
1954 links hebben gstemd, de reden verliezen. Ziedaar het geheim ont- GUDRUN ook, en zeker nog enkele iedereen door de televisie werd uit- '45 ter beschikking van de krijgsauvoor hun C.V.P.stem vervallen zijnde. sluierd van de C.V.P.strategie: verwe- bladen van jongeren, alsmede de TO- gezonden (doen ze dat niet in Bel- ditoriaten. Een generaal met penWas de C.V.P. niet tekort geschoten zenlijking van h e t programma in REN van de paters van Tongerloo. gië ? 't Is iets enigs). Juist voor ze sioen, een zekere de la Vega, had dan
dan had zij dit verlies kunnen goed schuifj es. Als wij ons dat geillusteerd DE LINIE, die vroeger periodisch met dan toch zouden gaan werken, trok- vele maanden nodig om uit te vissen of
maken Niet door de triestigaards, mogen voorstellen, moet zoiets er on- een oproep tot amnestie voor de pin- ken er nog een man of elf uit, en ze hij tóch niets tegen Bengoa en Uranga
maar door de triestige C.V.P.balans geveer als volgt hebben uitgezien. I n nen kwam, schijnt nu een muilband verspeelden het quorum : ze waren kon ontdekken, en om een verslag uit
verloor zij de volstrekte meerderheid de eerste 4 jaar de garderobe van de aan te hebben. Haar kampanje tegen niet meer met de helft. Naar alle- te brengen zó stom, dat men er zich
De volstrekte meerderheid nu voor de koning terugbrengen bv., en in dede socialisten (voorspel tot een ak- man zegt was d a t een streek van slap om zou lachen, als twee eerlijke
C.V.P. Is dagdromerl] voor een poli- volgende 4 jaar de koning zelf. In de koord tussen die heren en de C.V.P. Rojas, de vice-president met zijn vis- mensen er niet een jaar van hun letiek onder-ontwikkelde C.V.P.-er. Dat eerste 4 jaar een programmapunt in na de verkiezingen ?) slorpt al haar profiel, die president Aramburu wil- ven door hadden verspeeld. Nu zijn
U een nuchter man bent, menheer de de kamer doen aannemen, en in de
strijdlust op. Voor de officiële Vlaam- de botzetten. Aramburu was name- ze vrij, en de gorila's kunnen aan
voorzitter hebt U bewezen door met 4 volgende jaren In de senaat, en se kranten schijnt het feit, dat ne- lijk goede vriendjes met de mannen «samenzwering» te hunnen laste t e
geen woord de volstrekte meerder- omgekeerd, volgens de uitkomst van drrlandsonkundige
fair-hostesses van de Constituyente. Hij wil zijn 't werk schieten om opnieuw een
heid als doelwit voor de verkiezingen het parlementaire dobbelspel. Dat is rond enkele Zeer Belangrijke Perso- dorst naar macht verder lessen door insceneren.
niet alleen taktiek in de regering, nen zwermen, van veel meer gewicht middel van een tussenpersoon. Als
te stellen.
Eindelijk heeft men ook de peromaar
blijkbaar ook in de oppositie. dan dat Ehas en van de Wiele 12 1/2 hij de « radical » Balbin, een politieWaar de heer Lefèvre eendracht en
Zo kon de voorzitter onder applaus jaar na de oorlog nog steeds achter ker van oude stempel, tot president nistische deputes losgelaten, die al
eenheid door mekaar haspelt.
kan doen verkiezen in februari '58, bijna twee jaar vastzaten, omdat ze
verklaren dat de C.V.P. maar enkele
In een mooie oratorische vaart fasen had verloren in de schooloor- de grendels zitten om voor hun volk dan hoopt hij zelf achter de scher- zeer demokratisch, met overweldigenheeft dh. Lefèvre de vergadering be- log. Door beeldspraak liet hij verstaan te hebben gestreden op een andere, men te regeren. Rojas wil van ver- de meerderheid van stemmen, de bijzworen zich te spiegelen aan de link- dat de C.V.P.de beslissende slag zou laten we zeggen onvoorzichtige of kiezingen niet weten, hij is voor het zondere volmachten hadden gestemd
se eendracht en samenwerking. Pre- winnen. Ziedaar, weer gezien als een zelfs verkeerde manier, dan wanneer invoeren van een frisse, vrolijke dik- die hun baas had geëist. Want kijk
de vuigste moordenaar en kindervercies wat wij steeds voorhouden. De
grote
partij:
overwinningen
in
i
krachter na 7-8 jaar weer op de mens- tatuur, en wordt daarin gesteund eens aan : als die baas een diktator
linksen zijn over drie partijen verschuif
j
es.
N
a
t
i
o
n
a
l
e
voorzitter,
|
heid
wordt losgelaten. België mag door mannetjes, die zichzelf gorila's is zoals Peron, dan is d a t verraad
deeld en var-in daar wel bij. Moesten
noemen. Kommentaar overbodig.
tegen 't vaderland. Is hij echter een
zij morgen ^'ersmelten tot een partij, dat hebt U voortreffeljk gedaan. U overstroomd worden door ongure
brave demokraat, zoals Achiel, d a n '
Heb ik u verteld, dat die demokrazij zouden nooit hun stemmenaantal behoort beslist niet tot de triestig vreemdelingen van alle nationaliteit
zijn degenen die tégen de volmach-j
van nu bereiken. Wij hebben steeds aards U behoort tot de komiekers, en en niet-nationaliteit, maar 'n Moens tische vrienden van de vooruitgang ten opkomen verraders van het v a - '
vermoed dat de C.V.P.voorzitter dat meer bepaald tot de droogkomiekers. en 'n Daels, wier voorouders Vlaande- da grondwet van 1853 opnieuw heb- derland.
ook Inzag. Wij waren dan ook ver- U deed het zo echt, dat ik ervan over- ren hielpen scheppen, en die zelf zo- ben ingevoerd ? Péron had er een
rast, hem vlak daarna te horen op- tuigd ben, sommige Morselse C.V.P.ers veel voor zijn kuituur en wetenschap moderne en alleszins verbeterde uitroepen voor eenheid in het rechtse kennende, dat er nog zijn die zelfs op hebben gedaan, die zouden hun voet gave van bedisseld in 1949, maar al
We maken ons natuurlijk wel booa)
kamp. Eenheid die de eendracht en vandaag, h e t hele verhaaltje nog niet mogen binnenzetten zonder da- wat Pérons is. Is des- duivels. Nu zijn
als
we zoiets meebeleven, maar h e t '
ze
zelf
lehjk
verlegen
met
dat
antiede samenwerking der rechtse partij- steeds geloven. Om U echter dergelij- delijk ingerekend te worden. Hadden
en uitsluit. Wij kunnen en zullen ke exhibities in de toekomst te be- zij heimelijk, al waren ze dan loon- ke meubel, maar bekennen d a t zeblijft aan de oppervlakte. We l a t e n '
nooit onze zelfstandgheid opgeven. sparen en triestige kritiek te voorko- trekkenden van kollaboratie-orga- misdaan hebben!?... Aramburu is daardoor ons plezier niet bederven
Het zou betekenen dat wij onze ideo- men, willen wij U een raad geven. nismen geweest, mensen vermoord of een Bask, en hier in Zuid-Amerlka aan een Vlaams sportfeest voor d3
logie en ons programma verloochen- Voor de volgende verkiezingen laat U spionnage bedreven voor Londen, of hebben de Basken een faam van <ij- Jeugd, zoals er einde november een
den. WIJ zouden niet alleen ons be- de punten die voor de eerste 4 jaar alleen maar als verzetslieden heroïsch zeren-koppen-koppigheid», waarnaast gehouden werd te Varela, het Vlastaan opgeven, maar tevens de reden in aanmerking komen met één nul- gefluisterd, ze hadden medailles en die van de Gentenaars uit de 14de mingenstadje. We verheugen ons,
omdat DE SCHAKEL, ons maandblad,
van ons bestaan. Bovendien zou het letje merken, voor de volgende vier pensioenen kunnen krijgen. Nu, om- eeuw boter en koekebrood was.
reeds zijn vierde jaargang Ingaat.
rechtse blok verzwakt worden: tien- jaar met twee nulletjes en voor de dat hun verzet tegen de Duitsers
We genieten van de overdadige bloei
duizenden onzer kiezers zouden links daarop vogende vier jaar met drie even openhartig en moedig werd geZoals ge weet, zitten wi] ook lelijk in deze Argentijnse lente, zacht en
nulletjes.
De
kiezers
kunnen
dan
of blanco stemmen. In het belang van
voerd als hun aanvankelijke samen- met repressionisme opgescheept. Naar
onze volkse strijd, en in het belang zelf met een geel of rood potlood de werking, zijn en blijven ze ballin- aanleiding daarvan hebben onze re- ietwat regenachtig. Voor mijn k a n - '
toorraam staat een palmenboom t e
van de rechtse krachten: nooit een- punten doorhalen die reeds werden gen.
geerders zich een schandaaltje op de wuiven tussen twee Jacaranda's, purheid wel eventueel eendracht of sa- verwezenlijkt. En zou een triestigaard
hals gehaald, genoeg om niet-poU- peren reuzenrulkers van kelkbloe-,
toch nog de euvele moed hebben krimenwerking.
Neemt me niet kwalijk, beste lezer, tlekers in de grond te doen zinken; men, die al een rijk tapijt vormen op
Een knap stukje en een uitnodiging. tiek uit te brengen, dan verwijst U dat ik u tegen 't jaareinde van die maar een politieker die er komen wil,
de grond, maar de kale takken, zonde onverlaat naar het tijdschema.
dingen vertel die ge zelf even goed moet schaamteloos zijn. Een klein der één blaadje, nog wehg sieren. We
In een sympatieke opwelling van
weet : iedereen moet zijn hart al jaar geleden werden de generaals hebben ook zopas de dag van de ceibo
openhartigheid gaf Lefèvre toe, dat de
Nationale
voorzitter,
wij n o - eens luchten. Gelooft nu niet, dat dit
Bengoa en Uranga op een donkere gehad, de nationale boom met zijn
C.V.P. niet alle punten van haar digen U uit op onze vergaderingen
mede
een
oratio
pro
domo
bedoelt
avond
te Buenos Aires aangehouden. grote, bloedrode, vlinderachtige bloe-<
programma had verwezenlijkt. Hij doodgewone vergaderingen, zonder
zei ook waarom. Niet omdat de link- galastijl en vervoering. U mag koe te zijn. Ik heb géén lust om terug te Er was weer een samenzwering ge- sems. Bij die en andere gelegenhekeren naar dat < t>tt\t pays des petl- weest ! Beiden zijn < helden van de den, als er n a de vaderlandse dans-,
sen het hadden verhinderd, zoals hij koeks- en windeieren meebrengen tes gens», waar de Vlamingen alle
revolutie», waarbij Rojas zich enkel liedjes geroepen wordt Viva la p a vroeger schreef. Maar omdat de CV. U mag er het woord vragen. En Udagen onrecht en affronten te slikheeft aangesloten toen de strijd al tria !, roepen wlJ Vlamingen duchtig'
F. niet de bedoeling had alles te ver- gaat het krijgen ook. Wij zijn welis- ken krijgen, en waar zo lustig geprogewonnen was tegen Peron. Aram- mee. En dat we daarbij niet aan stiefwezenlijken. Wij hebben een prowaar triestigaards, maar van h efiteerd
t
wordt door hun « vertegen- buru, van zijn kant, was te Curuzü- moeder België denken, vrienden, dat
gramma opgesteld en geregeerd, zo sportieve soort.
woordigers», terwijl mannen die een Cuatló,, In ' t noorden, gaan lopen ter- moogt ge wel geloven !
vervolgde de eminente redenaar, als |
Reimond Mattheyssens. schitterende loopbaan voor h u n wijl Lonardi te Córdoba vocht en
ideeën prijsgaven, nog steeds als overwon. Onze tegenwoordige presischelmen en verraders te boek staan. dent had zeker inspiratie gezocht bij
Hier in dit wijde land hoef ik me ten- de goede Belgen, en gedacht : « Lopers
minste niet zoveel aan te trekken van hebben altijd een kansje meer». Hij
(Vervolg van blz. 4)
de politieke smeerlapperijen die erheeft gelijk gehad ook. Hij heeft LoOp de beschildiging
als zou het. bij de bisschoppen het Nederlands óók gebrouwen worden, en waarvan nardi kunnen wegdringen en die
ik u af en toe een relaas stuur.
twee generaals, die hij verfoeide.
nationalisme het gezag der bisschop- niet geschikt achtten voor hoger en
pen ondermijnen,
antwoordde het middelbaar onderwijs, werden twin
« dat wij als goede katolieken steeds tig jaar later door \ feiten geloten volle gehoorzaamd hebben aan genstraft. De stelling van het epishet geestelijk gezag in alles wat tot kopaat nopens « de onvevdeelbare
zijn domein behoort en zeljs buiten eenheid van België^,
Bijgaande brief bereikte onze i u 'n paar meubeltjes aangeschaft en und auifgeregt wenn du sie geles^rt
moest door
deze grenzen ». Het vraagt : (( dat haar na 1930 opgegeven
redaktie
en trof ons om het stuk ge dacht dat nu wel het ergste voor- hast. » Ik ben dikwijls kwaad d lö
worden.
tragiek dat er achter steekt, bij was, maar « Gottes Wegen sind Ons Heer me niet heeft laten in Ie •men ons in onze meningen en in ons De verplichte politieke eenheid der
Wij drukken hem hier over als j unergründllch >. Op zekeren dag staat land geboren worden, voor die me i programma bepaald de punten aan- kristelijke krachten acht het Vlaams
menselijk dokument omdat vele ge voor zo'n dokter die u heen Sn -len heb ik respekt, die laten 1 j n
wijze die in godsdienstig of zedelijk nationalisme even weinig vol te houogen en... harten eindelijk zou- weer draait voor zijn Róntgenscherm tanden zien en ook voelen. Maa^ 'Ic
opzicht verkeerd zijn ».
den opengaan.
en u nuchter verklaart dat ge tering weet dat het in Vlaanderen een 1" oei
den als de vorige standpunten en
Het
Is nu tijd geworden dat ik U hebt tot over de oren. Dan zijt ge
het verwondert er zich over dat het
^,tuk werk is om onze mensen iets '-'J
Dok eens een briefje schrijf, we kenWaar naast het rechtstreeks ge- kerkelijk gezag, na het verkeerd nen elkaar wel niet maar dat doet weer aan 't einde. Ge hebt zonder ge 'e brengen dat 'n beetje op fierheid en
het wist uw kinderen besmet, wat wel
zag der bisschoppen in zuiver gods- blijken van hun vorige
uitspraken, er niet toe. Maar 'k wil me toch eerst het ergste is. Dan doet ge een kuur 'iefde tot zijn volk trekt.
'k wil u nu niet langer bezighoudienstige
aangelegenheden,
zij niet met meer omzichtigheid
is te sens voorstellen, zo dat ge tenminste In een sanatorium en als ge terugweet met wien ge te doen hebt. Ik komt hebt ge veel geluk gehad. Nu, ik den, Mijnheer Jorissen, maar \aninochtans ook over een onvechts- werk gegaan.
'k heb toti
:ien ene der velen die destijds na de ben teruggekomen en nu al bijna acht zaam ter zake komen
streeks gezag beschikken
in gehiertoe nog niets betaald voor het)
'capitulatie Duitslands hier onderge- maanden thuis.
Ten
slotte
werd
het
Vlaams
namengde zaken, zijn de teologen echblad, maar 'k zou graag weten hoe
doken zijn, ik was soldaat in de Wafter meestal akkoord dat, tenzij zeer tionalisme dan nog beschuldigd als :en SS en thuis wachtten geen rozen
het daar mee staat. Ik krijg, daar .Ic
Dat Is nu mijn vlsltenkaartie. Mijn- nog niet werken mag, ondersteun-ng
grote godsdienstige belangen op het zou het de belangen van de gods- op ons. Zo bleven we hier en sloegen
heer Jorissen, U ken ik heel goed uit vaij de openbare Onderstand. Dat is
dienst
schaden
door
zijn
steun
te
ons recht en slecht door, de ene had
spel staan, dit onrechtstreeks
gezag
partij ?eluk en « schafte es », de andere de « Volksunie ». Ik krijg uw blad al natuurliik niet veel m daarom zr a
met volstrekt bindend is, eenvoudig ontzeggen aan de katolieke
over een jaar toegestuurd en het is ik gaarne mijne scriuMen bij u betaomdat het geestelijk gezag niet al- die voor deze belangen opkomt. In weer sukkelde zo stillekens door 't voor mij en nog 'n kameraad d e hier len, op den duur -wordt het teve •'l en
oordeelt het nationa- leven, het Is geen plez!erken in een woont een altijd nieuwe vreugde te
tijd volledig bevoegd is in politieke werkelijkheid,
dan gaat het moeiiijk. Ik vo'g uw
vreemd land te wortelen, vooral niet
lisme, verdedigt de staatskatolieke
kunnen lezen dat in Vlaanderen niet strijd in Vlaanderen verder met veel
als ge een Vlaming zijt. Ge zijt door
partij
niet alteen
alleen de
IvThfZ
' ' ^ ' " • - f;^^^'/^^^'^'' ^^" F
- « ; met
rf belangen van de de verloren dorpkens der Luneburger allen ingeslapen zijn en h e t niet simpatle en wens u en uw Kameraden
niet minder een Heide gedoold, hebt ergens bij 'nalles Lamme Goedzakken zijn. De ar- van harte dat ge uw doel moogt bena rijp beraad, niet altijd verplicht is
tikelen over de Wereldtentoonstelling
kompleks van materiële, politieke en boer u krom en lam gevinroet en als hebben me deugd gedaan, hier in Han- reiken. Tevens dank ik u voor uw
te volgen. Alzo is het katolieke
altijd luider wordende eis naar amzedelijke belangen. Wanneer
ande- ze u weer op het spoor waren zijt ge nover kan men zich in de reiskantoVhams nationalisme, na ernstig genestie, hoe gaarne zouden we eens
verder getrokken met uw armzalig
re katolieken zich met die belangen bundeltje in de hand, verloren en ren daarvan overtuigen hoe ver de weer naar huis willen komen.
wetensonderzoek,
in %ijn overtuintet kunnen verenigen, dan beroepen zonder hoop op Gods lange wegen. verfransing bij ons al gekankerd
J.J. Hannover
ging gestaafd geworden dat de pode staatskatolieke leiders zich op de Ge hebt uw heimwee met u meege- heeft. Nergens kunt ge een prospektus Nota van de redaktie: Vanzelfsprelitieke overwegingen
van zijn biskrijgen waar de tekst Vlaams en
kristelijke
eenheid,
terwijl ze in sleept, ge hebt aan uw Moederken en Duits Is. Alle zijn Frans - Duits of kend krijgt onze korrespondent zijn
schoppen verkeeiyi waren en het
werkelijkheid
de eigen
belangen Vlaanderen gedacht, 's avonds als ge Frans - Engels! Zelfs de typise blad verder gratis doorgestuurd. Hoheeft diensvolgens geoordeeld hen
willen handhaven. Wil men de ka-ergens in een veldschuur weggekropen Vlaamse namen der steden zijn ook pen we ook voor hem dat de Volksop dit terrein niet te kunnen volgen
uw laatste stuk brood opgegeten hebt
unie binnen afzienbare tijd aan het
tolieke Vlaams nationalisten in één en door de reten in de wand een stuk In de duitse vertaling op franse ma- rijk der bloedzuigers een einde weet
Het verloop van de geschiedenis
nier
geschreven
!
Maar
dat
is
voor
u
katolieke partijformatie
betrekken, n a c h t h e m d met 'n paar bleke sterkon met anders dan dit standpunt
in Vlaanderen wel niets nieuws. Ik te stellen door amnestie af te dwindan moet men er ook hun rechtma- ren u de verlatenheid nog sterker liet
te verrechtvaardigen.
De „ Instruckan me daar in opvreten. Mijn gen. En gij Jongeren, wanneer de
tige belangen in doen
vertegen- voelen. Nu, die Jaren zijn ook voor- vrouw zei al een paar keer: «Wir moed u al eens ontzinkt in onze
tions CoÏÏectives ,, van 1906, waarwoordigen : dit wü men echter niet bijgegaan, ge hebt vrouw en kinderen wollen delne flamlschen Zeitung ab- strijd, denkt aan uw volksgenoten,
waar ge voor te zorgen hebt, ge hebt
besteUen, du bist J edesmal so böse bannelingen en aan hun heimwee, e n ,
vecht zonder verpozing.

Zo dacht het Vlaams Nationalisme

Voor wanneer Amnesïie?
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Het jaar van de Vlaamse doorbraak 11 Juli'58 en de Britten
Vervolg van biz. 1
Van verdragende betekenis en offer van. Over dat alles wordt op
zwaar aan gevolgen Is het verkwan- het B.S.P.-kongres gezwegen in alle
selen van onze enige nationale rijk- talen.
dom — de Kempisciie kolenreserve —
Ook de Boerenbond heeft een konaan het Frans-Waals groot-kapitaal
gres gehouden. Onder voorzitterschap
in dienst van de Waalse zware invan senator MuUie, die wij hier in
dustrie. Dit op een ogenbHk waarop
ons blad openlijk hebben aangevalzgn. verachterde volken een einde
len. Met de bewijzen bij de hand hebstellen aan vreemde uitbuitingen en
ben wij het schandaal aangeklaagd
hun nationale rijkdommen nationavan de uitbuiting onzer boeren door
liseren. Een paar Limburgse volksverde trust der stikstoffabrikanten, die
tegeKTvoordigers
hebben
geprotein eigen land de stikstoffen 20%
steerd. Maar wat zouden zij doen induurder verkoopt dan in het buitendien hun partj in de regering zat in
land en van de regering bekomt dat
plaats van in de oppositie? Zwijgen,
de invoer van buitenlandse stikstofzoals de Vlaamse socialisten zwijfen die 20 p.c. goedkoper zijn, verboden
gen. Het kongres van de B.S.P. — na
wordt! Het gaat hier om 400.000 ton
het kongres van de C.V.P. — heeft
waarop onze boeren ongeveer 70 fr.
eens te meer bewezen, wat overigens
per ton te veel betalen. Reken maar
overbodig was, dat er niets te veruit: 280.000.000 Fr. per jaar!
wachten is van deze partij voor de
verdediging van Vlaamse volksbeMaar senator MuUie zit in de belangen, ook niet voor de verdedi- heerraad van de grootste Waalse stikging van onze Vlaamse arbeiders. stoffabriek en op het kongres van de
Deze partij geeft er de voorkeur aan Boerenbond werd eens te meer angstde belangen van de Waalse industrie vallig gezwegen over dit schandaal.
te verdedigen. De regering Van Acker Ook de eenzijdige bevoordeling van
Is de regering geweest van de ge- de Waalse boeren door de minister
schenken aan de banken en aan de van landbouw dierf men niet aanzware Industrie. Maar wat heeft zij klagen.
gedaan om aan onze Vlaamse arbeiders arbeid en brood te verschaffen
De machthebbers in dit land hebIn eigen gewest? Werkloosheid en mo- ben een waarschuwing nodig : zij
biliteit zijn de geesels die Vlaanderen moeten vernemen dat Vlaanderen het
teisteren. De B.S.P. verdedigt de mo- beu is verwaarloosd en benadeeld te
biliteit: de goedkope Vlaamse sttbei- worden, dat Vlaanderen zelfbestuur
beidskracht In dienst van de Waalse eist. De doorbraak van de Volksunie
Industrie, als moderne slaven. Een zal deze waarschuwing zijn. De maaneenvoudige arbeider antwoordde nog den die nog overblijven vóór de veronlangs aan een radioreporter die hem kiezingen moeten wij ten volle bevroeg welk werk zij zoal verrichten in nutten. Wij doen dan ook een beroep
Wallonië en Frankrijk: «Al het werk op alle bewuste Vlamingen die onze
waar de Walen en de Fransen te goed zienswijze delen. Wij zijn een nieuwe
voor zijn dat mogen de flamins partij, een jonge partij. Wij richten
doen ». Het is een schande dat de sin- onze blikken naar de toekomst: wij
dlkaten volledig in gebreke blijven doen beroep op allen. Een intensieve
propaganda moet gevoerd worden
En waarom moeten Walen meer ver- van nu af aan.
dienen dan de Vlamingen? Waarom
ligt de levenstandaard van de WaalZo wordt het jaar 1958 het keerse arbeiders hoger dan die van de punt, het beslissend jaar in deze na^Vlaamse arbeiders? Ook onze Vlaam- oorlogse periode : het jaar van de
se middenstand is hier het slacht- Vlaamse doorbraak. Dat wensen wij!

KAREL VAN WIJNDAELE:
75 JAAR

Onze knapste sportrubrieker
Earel Steyaert is 75 jaar geworden. Men heeft hem gevierd,
wat zeker ruimschoots verdiend
is. West-Vlaming van de generatie van Pater Callewaert, met
wie hij trouwens uitstekend bevriend is, heeft hij zich steeds
onderscheiden door een echt
Vlaamse houding. Bij de bevrijdng, wanneer men natuurlijk
ook hem last wou berokkenen
heeft hij prachtig van zich afgebeten . De Volksune wenst
Karel van Wijnendaele nog vele
jaren. Vlaanderen zal er veel bij
winnen.

Een artikel over Kongo van een
medewerker uit Leopoldstad ver.
schijnt wegens plaatsgebrek in
volgend nummer. Een antwoord
ep sommige reakties over vroegere Kongoartikels van onze
vaste medewerker verschijnt eveneens volgend nummer.
De abonnementshernieuwing
verliep buitengewoon vlot op
aanbieding. Wij danken mede
namens de propagandisten, die
zo heel wat tijd kunnen sparen
voor nuttiger werk.
Abonnementen onder band
worden niet aangeboden. De lezers dienen zelf te storten of het
bedrag aan een propagandist te
overhandigen. Ook onze talrijke
lezers in Kanada, Verenigde Staten, Argentinië, Kongo en ZuidAfrika en elders in het buitenland dienen te storten. De abonnenten die niet hernieuwden
zullen dit nummer, zij het met
vertraging, nog
toegestuurd
krijgen. Zij moeten zichzelf
In regel stellen.
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— Lessen uit het verleden (10 fr.),
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Het
IJzerbedevaartkomitee
stuurde
een degelijke
amnestiemotie de wereld
in.- Ook
de
Linie
schreef
een artikel over
Amnestie.
De
stroming
wint
ongetwijfeld
krachtig
veld in Vlaanderen
want
zelfs de C.V.P.
Berchem-Antwerpen
heeft
amnestie
geëist.De
C.V.P.
telt er een
rrieerderheid
van één zetel in de
gemeenteraad
en onze organisatieleider
Van
der
Pael heeft er een sterke
Volksunieafdeling
uitgebouwd
!
Amnestie
is
noodzakelijk.

ot de Standaardpolitiek
«Het volk moet bewerkt worden opdat het bereid weze de handen, die het
wurgen af te snijden en het op te nemen, met Gods hulp, voor het levensrecht van Vlaanderen. De geschiedenis
geeft nog wel een kans. Dat Vlaanderen dan het uur, dat het zijne is,
erkenne en ioegrijpe.
Dat uur slaat nog, eer Vlaanderen vergaai.
« Jozef Simons )>
« Wij beschouwen deze brief van een onzer
korrespondenten als de uiting van een strikt
persoonlijke opinie, gesteund op eigen ervaring.
Wij wensen er geen besluit uit te halen of het
Jeudkomitee te adviseren. Laatste moet zelf
oordelen, na ernstig onderzoek van alle gegevens, over de wijze waarop propaganda en
tactiek worden gevoerd. »

ARRONDISSEMENT BRUSSEL
LIEDEKERKE

Na hun geslaagde kontaktvergadeburg, geen kapitalen krijgt voor haar indusrlng
in Opwijk, hebben de propagantrialisatie, omdat de miljarden jaarlijks naar
disten
uit het gewest reeds een andere
verlieslatende Waalse mijnen gaan. Wij weten
welk enorm aandeel de Vlamingen hebben in vergadering in het zicht te Liedede ministeries en in de diplomatieke diensten. kerke.
Wij weten onder welke omstandigheden Vlaam- In het gewest Asse-Merchtem gese arbeiders wroeten in Wallonië. Wij kunnen beurt werkelijk wat zo typisch werd
deze reeks voortzetten met tientallen feiten.
uitgedrukt door een propagandist op
Maar naar het artikel van de Londense kor- d^ laatste provinciale kaderdag : « De
respondent, menen wij te kunnen besluiten C.V.P. zal in Vlaanderen door de
dat hij niet weet of niet beseft wat er voor Volksunie opgeslorpt worden ».
Vlaanderen op het spel staat; ofwel is hij verHet klinkt misschien sterk, maar
liefd op de dochter of het nichtje van Moens
zeker is het dat er voor een vlaamsde Fernig. Vlaanderen mag en kan deze kans
gezinde zomin plaats is in de C.V.P.
niet laten voorbijgaan. En de Volksunie-Siuals in de andere unitaire partijen.
denten zullen deze kans grijpen. En dan mogen
Zijn plaats is in de Volksunie.
de Engelsen ons zelfs verslijten voor opstanDe vergadering heeft plaats op
delingen, voor aanhangers vam de loka of
voor mantelorganisatie van de I.R.A., het laat zondag 19 januari om 10 u. 30 te Lieons Siberisch koud. Er staat voor Vlaanderen dekerke.
te veel op het spel. Wij kunnen niet toelaten
Spreker : Mr. Frans van der Eist.
dat ons volk voor gans de wereld belachelijk gemaakt wordt.
WEMMEL — Koekoekpraktijken,

Met deze nota van de redaktie besluit de
Het is te begrijpen dat de Engelse koloniaGroot was onze verwondering toen
Standaard op 5 december een artikel van haar listen onsimpatiek staan tegen het nationaal een groep kajolsters in Anderlecht
Londense korrespondent, met als ondertitel: gevoel van een volk. Het nationalisme, het misbruikt werd om op te treden voor
«Een vriendschappelijke waarschuwing tot volks-nationalisme is altijd hun hevigste vij- een vergadering van C.V.P.-jonj;eren.
het Vlaams Jeugdkomitee voor de Wereldten- and geweest. Dat heeft de geschiedenis' afGroter werd ze, toen we vernamen
toonstelling ». Anders uitgedrukt kunnen wij doende bewezen. In Transvaal, in Ghana en dat in Wemmei de morele druk van
de nota van de Standaard redaktie betitelen Cyprus werden duizenden mensen lafhartig de sommige leiders der K.A.-groeperinals: u Het venijn zit in de staart ». Voor de dood ingejaagd omwille van hun volks-natio- gen zo sterk is dat men er zelfs niet
de zoveelste maal heeft deze « Verdedigster nalistische gevoelens. Welke schuld trof hen ? terugschrikt voor broodroof tegen
der Vlaamse belangen » blijk gegeven van Moord en brand wordt geschreeuwd ierwille mensen, die beweren dat katolieke
haar mosselachtige en dubbelfinnige houding. van een dode laïka. Maar het geroep van aktie en politieke aktie gans verschilVoor enkele weken trad zij nog de geplande miljoenen verdrukten dringt niet tot hen door. lend zijn. Het geloof heeft reeds erg
aktie van het Jeudkomitee voor 11 juli '58 Vlaanderen heeft een groot prestige in Groot geleden onder dergelijke koekoeksgeestdriftig bij. Thans raadt zij het Jeugdkomi- Brittanje, ma-ar het is niet wederzijds.
praktijken van de politlekers die niets
tee reeds aan « alle gegevens ernstig te onliever doen dan hun cirkus moedwilWij kunnen onze rechtvaardige aktie niet
derzoeken. Het is niet de eerste maal dat de
lig verwarren met de hogere, geesteStandaard blijk geeft van haar gehronkel en stopzetten voor de Britten die zelf niet weten lijke belangen.
haar strategische Terugtocht. Veel woor- dat er Vlaamse kranten bestaan.
den gaan we hieraan niet verspillen. Buiten
Moet het Vlaamse volk, dat reed3
Onze vriend vervolgt : a Gelooft u niet
enkele naivelingen is er niemand meer te vin- dat zij ooit iets als een Vlaamse eis zullen zoveel heeft geofferd voor het geloof,
den die de politiek van u kruipen » van de begrijpen, sedert dit land om der eenheids dan ook nog door politieke uitbuiters
Standaard niet doorziet. Ook de Standaard wille elk regionaal nationalisme heeft veroor- van dat geloof naar de slachtbank
geleid worden ?
« Bemint het verraad maar haat de verrader ». deeld ».
Dit is het toppunt van naïviteit. Het is om JETTE
Bij het lezen van het artikel van de Londense korrespondent hebhen wij ons hart voelen bij tg schaterlachen. Ook ons geliefd België
Het was een aangename verrassing
kloppen van trots. Immers volgens deze bra- heeft » om der eenheids wille » elk regionaal te vernemen d?' in Jette een stevige
nationalisme
veroordeeld.
Inderdaad
bij
beiden
ve man : « Is er geen enkel volk waarvoor de
Volksuniekern regelmatig kontakten
Engelsen zulk respekt hebben als voor het past het in hun kraam. Wij weten op welke legt. Wanneer beleggen ze daar eens
Vlaamse Volk; en staat Vlaanderens prestige in wijze Engeland en België dit « regionaal na- een eerste vergadering om het ijzer
geen enkel land ter wereld zo hoog aange- tionalisme n hebben « veroordeeld ». Inder- te smeen terwijl het heet is ? Alleen
schreven als in Groot Brittanje ». Nu zijn we daad veroordeeld tot : « verbanning, brood- de Volksunie brengt Vlaamse verovevoor goed verlost van ons Vlaams minder- roof of dood ».
waardigheidskompleks. Dank, korresponde.nt.
We kenden reeds vroeger de mening van de
Onze Volksunie mensen kunnen over de dege- Londense korrespondent over « het regionaal
lijkheid van deze bewering oordelen aan de nationalisme n. Wij herinneren ons nog de
hand van een feit waarvan ik persoonlijk ge- afkeurende houding die hij aannam ten tijde
tuige was, en dat plaats greep op de trein van de aktie van de I.R.A. in Ierland. En de
Brussel-Oostende-Londen. Een kompartiment Schotten die zijn ook immer tevreden geeerste klasse. Zes personen. Vier engelsen en weest ? Ga maar eens te rade bij Robert
twee Vlamingen. Een van deze Vlamingen Burns. Het heeft geen zin hier nog verder
haalt een Vlaamse Icrant boven.. Algemene ver- op in te gaan. Het is te belachelijk en gebazing op de gezichten van de Engelsen. Met tuigt van de kruipersmentaliteit van de Staneen gezicht van grenzeloze verbazing zegt de daard korrespondenten. « Wiens brood men
Engelse « lady » tot haar « husband » ; eet, diens woord men spreekt ».
« Kijk eens, er bestaan Vlaamse kranten ook ».
Kameraden, wezen we bereid. Gaat door
Of de overtuiging van de Britten over de met de voorlichting van het volk. De geschieVlaamse grootheid. En zeggen dat hun ge- denis geeft aan een volk niet zoveel kansen
schiedenislessen van kindsbeen af spraken over dat we er lichtzinnig mogen mee omspringen.
Vlaanderen, ten minste volgens de korres- Het is misschien de laatste die we krijgen.
pondent van de Standaard.
Ik richt in dit opzicht een ernstige waarCe korrespondent beweert verder : « De
minste Vlaamse aktie te Brussel zal de Britten de indruk geven dat de Vlaamse Grootheid niet is; de minste Vlaamse aktie tijdens
de W.T. op 11 juU zal eeuwen Vlaams prestige in dit land neerhalen ».
Kijk, over dat Vlaams prestige in Engeland
menen wij het onze. Maar aan de Standaard
korrespondent, die meent dat « Vlaanderen
zijn laatste oprechte vriend gaat verliezen '»
zeggen wij : « Men kan over onze aktie niet
oordelen wanneer men nimmer in gevaar is
geweest ».

Ik woon op de taalgrens, en weet wat er
Het
is
te
gek
ze
te
wildaar aan het gebeuren is. Ik studeer aan onze
len bevechten
met het
oorlogslijden
Vlaamse .universiteit, en weet hoe men haar
van somige landgenoten.
Dat
lijden wetenschappelijke prestige tracht te vernietiis grotendeels
hersteld
doot
gunst- gen. Wij hebben de Vlaamse massamoord meegemaakt in de « Bois du Casier ». Wij weten
hoe onze Vlaamse industrie zieltoogt. Wij weten met welke ontzaglijke moeilijkheden onze
haven te kampen heeft. Wij weten hoe het
toekomstig industriegebied van Europa, Lim

maatregelen..
Anderzijds
gaai
het
niet op naar zware gevallen
te verwijzen.
Ook wij weten dat
somige
gestraften
weinig
interessant
zijn.
De amnestie interesseert
echter
honderdduizenden
en het lijden van duizenden
en duizenden
onschuldigen
of te zwaar gestraften
weegt
ruimschoots op tegen de misschien
te geringe boete
van enkele
tientallen,
die overigens
met de Vlaamse
Beweging niets te maken hadden.
Amnestie is niet alleen politiek
gezond,
ze is ook politiek rechtvaar
dig.,

BEWEGINGSLEVEN
BRABANT

Door onze steeds stijgende oplage zijn we thans verplicht op
rotatiepers te verschijnen.
Het formaat is lichtjes vergroot.
Losse nummers kosten thans 6 F.
De
abonnementsprijs
wordt
behouden op 100 F. Storten op
5445.46 W. Jorissen Brussel.

ringen.

VILVOORD»
Dank zij milde steun werd bns
15-punten programma naar honderden adressen gestuurd en zullen weldra enkele duizenden nummers van
ons blad van huis tot huis verspreid
worden in enkele gemeenten van het
gewest.
In de jaren 30 was het Vilvoordse
een streek, waar uit alle macht gestreden werd tegen de anti-natlonale
verfransingspolitiek van Brussel. In
1958 zal het ook zijn bijdrage leveren
en de strijd van de vorige generatie
voortzetten.

Wie nadenkt, weet dat elke stem,
welke in Vlaanderen gegeven wordï
aan een unitaire partij, voor Vlaanderen een verloren stem is. Maar in
het arrondissement Brussel is het veel
erger : daar is elke stem voor een
unitaire partij een stem tegen Vlaanderen. Van deze stemmen profiteren
Voor ons kan van de zijde van de beheer- de franskljons altijd.

schuwing tot het Jeugdkomitee. Wees op Uw
hoede. Laat U niet paaien met recepties, ontvangsten en intervieuws. Verlaag U niet tot
protestbrieven en petities. Maar wees kordaat,
beslist en onwrikbaar in uw aktie. Buig voor
niemand, ook niet voor de ondermijningspogingen van Standaardkorrespondenten.

raad van de W.T. niets meer worden goedgemaakt. Wij zijn niet gediend met een twee- PAMEL - ST-KWINTENS-LENNIK
talig verfje op enkele ramen, als gans het
Op de laatste vergadering van het
gebouw is ondermijnd. Wij wensen niet ge- dagelijks bestuur werd vernomen dat'
paaid te worden met zoete woorden als : « Al- deze streek ongeduldig wacht op haar
les komt in orde », terwijl wij ons tevreden kontaktvergadering.
moeten stelten met het leveren van miljarden
Niet alleen de landbouwers voelen
en van Vlaamse werkkrachten. Wij willen niet
behandeld worden als bedelaars die zich tevre- zich gefopt (stikstoffen in België verden stellen met de kruimels die van de tafel vaardigd kosten hier veel duurder dan
vallen. Als meerderheid in dit land hebben in het buitenland !), maar, nu de verwe recht op minstens twee derden van het doving van de repressie ophoudt, ziet
brood. Terwille van dit alles zeggen wij nog- iedereen duidelijk dat de nationale
maals : <i Wij willen niet gevleid worden met partijen alleen denken aan de Vlaenkele laagjes verf, het mag er dan nog gele en mingen als zij door de vlaams-natiozwarte zijn. Wij weigeren kordaat ons ver- nalisten vooruit gezweept worden.
Als Vlaanderen door Volksunie te
trouwen aan de W.T.
Tot afscheid nog een groet aan de C.V.P.
baron Moens de Fernig .• Binn»n enkele
maanden mijnheer de Baron zult U tot Uw
schande ondervinden dat niemand en zeker
geen C.V.P.-baron, ongestraft de gek houdt
met het Vlaams Nationaal gevoel van onze
Jeugd. Wij werden vernederd voor het oog
van gans de bevolking van dit land. Wij zullen vernederd worden voor het oog van tientallen naties. Maar in naam van de Volksunie
studentenajdeling Gent zeggen wij : « Oog om
oog en tand om tand ». Wij zien elkaar weer
op 11 juli '58 te Brussel. Niet met glimlachjes en onderdanig gebuig, maar met de
goedendag en de leeuwenvlag in de vuist.

stemmen duidelijk bewijst dat het ontevreden is, dan zullen de papzakken
der andere partijen wel wakker schieten. Trouwens, ze beloven nu al zoveel, want de naam « Volksunie », die
op duizenden plaatsen prijkt, jaagt
hun schrik aan» Met deze Volksunie
vooruit I

Wij herinneren er onze propagandisten aan dat aanplakbrieven slechtt
mogen aangeplakt worden op daartoe
bestemde plaatsen en nl. op de officiële aanplakborden en, mits toestemDe voorzitter van de
ming van de eigenaar, ook op private
Voiksunie-Stadentenafdeling Gent. eigendommen.
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BORGERHOrr
IN DE GEMEENTERAAD
Hoezeer het schepenkoUege van onze gemeente zich in het ootje laat nemen werd
and?rniaal bevestigd. Door ons gemee:-. 3raadslid Ferdinand de Vijver werd in de
raad de aandacht van de burgemeeester gevestigd op de uitreiking van eretekens die
on het gemeentehuis zouden hebben plaats
gehad. Hij vestigde er zeifs de aandacht op,
d-'t het zogenaamde ereteken Milis R e ^ s
g~3n officieel ereteken is en door een bepaalde groepering werd in het leven geroepen. Het ziet er dus lief uit, als nu c ize
sc'iepenkoUeges zich ^ a a n bezig houden
ir et het uitreiken van eretekens, van dekoraties, door eender welke vogelpikmaats:?happij in het leven geroepen. Men gaf
('"n ook toe dat de opmerking gegrond was.
Hst t c r n t weer eens, dat het dekoratieger?-niiel rog niet misselijk genoeg is en men
ev jio'5 priveedekoraties wil aan toovoescn.
Crze Vlaams Nationale gekozene heeft
c." ' geijverd opdat de autobus 18 zou voortr ' d e n tot aan de Gitschotelwijk. In de
liatyte gem.eenteraadszitting heeft hij met
t r T ' - t deze eis gre'^teld en on zijn voor.stel
w^rdt b"j de trammaatschappij deze ziensV -"38 verdedigd. De autobuslijn wordt verk _ d tot Karel de Preterlei; Bikschotelaan
'^SkviB'osstraat. Verder vroeg hij dat bomen
v.'-'iza bij-^eolant worden ia het Te Boel?arpark en boomsnoeien op de GitschotelIc: HDu plaats vinden in het voorjaar zoals
on de Berchemlei v/erd gedaan.
"•1 onze gemeente wordt er vej-der gewerkt voor de propaganda van ons strijdoriaan « De Volksunie ?

A5« —
C.V.P.-JONGEREN VERGADEREN
Coochclaar Professor Balislcr goochelde vooral met
de Nec'c'landse toal Jaak De Stacrcke, crrondissewci'.svooTz'.t'.er der C.V.P. bewees in z'jn slotrede
dot bij zelf ervan bewust is dat de toekomstige CV.P.mi.^isters het C.V.P.-programma niet zouden eerbiedigen^ en stelde dan o\.k reeds de straffen hiervoor
vaif, ncmdiik uiishiiting vit de parlij.
Onze Volksaniemensen intcr'^ellccrdcn dan over hei
m'.idenstcndprohlecm, de schoolstrijd en de repressie, en kregen van de voorzitter volmondig gelijk,
daar dhr. De Staercke ervan overtuigd was tot zijn
eigen mensen te spreken.
Als een C.V.P.-voorzitter ons nu gelijk geeft, dan
tuUen de kiezers dat ook wel doen en allen voor de
Volisunie stemmen.
Arrondissement Brussel
Teruggave der Burger- en Politieke l'iechien
De belanghebbenden worden er can herinnerd dat
een bevoead raadgever hen inlichtingen kan bezorgen
elke tOTtdagmorgen van 10 tot 12 uur in het lokaal
« Loreley », Jules van Praetstraat 19, Brussel-Beurs.
De procedure is volkomen kosteloos.
Hoe kunt gij uwerzijds De Volksunie helpen ?
Bij voorbeeld :
a) Door het bezorgtn van adressen van arbeiders;
b) Door uw auto of wagen ter beschikking te stellen voor het vervoeren van sprekers of propagandaploegen;
c) Door schrijf- of verzendingswerk te komen verrichten op het sekretariaat, Kartuizersstraai 58, Bnisiel (Tel. 11.82.16);
d) Door vrijwillig een bijdrage te storUn voor hei
verkiezingsfottds.
Meer inlichtingen steeds verkrUgbaar op het sekretariattt

WEST.VLAANDEREN
HET VLAAMSE N.I.R.
DOET FRANSKILJONS
Woensdag, 19 dezer, op de baan zijnde
In Vlaanderen, beluisterde arrondiseementeel voorzitter Bouckaert van 14 tot 15 u.
de radio-uitzending van het N.IJl. Vlaamse
golflengte en hoorde er niets dan frans
zingen en parlesanten. Te Deinae stapte hij
n a a r het telegraafkantoor en verzond er
volgend telegram naar het N.LR. te Brussel :
< Yerantwaardigd luisteraar tekMit protest aan itutn drie kvrartuurs lange uitgave van franse tefcst in Vlaamse uitzending. Stop ! Echte schande ! ».
t r a n n » ^ mag de Volksunie Nederlands
3iom»n spreken voor de mikro ?
T t Ifciiniii, Bnnkafe*, Oib«Dt «n M » M 1 /Winktl waréMi Tolksuni»«*r«oi*rit<jia uitu
0 M M M . Dt iMkttM wartn funsMf. Ook hlM
w l de werking ne» Tersèerkt worden,
ixmmmmÊmmmmm

voot
INDUSTUUJSATie
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ZSLPHSnJUB
SLUIT AAN BM H
VOLKSUNIE
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KOEKELARE
Bij het huiswaartskeren, na de ko!portage te Ichtegem, werd nog wat propaganda gemaakt Jn de bijzonderste straten van
Kc-%e'are met de belofte aan de Ingezetenen van binnen afzienbare tijd terug te
k-r-en.
Er werd, in alle geval, goesl werk ge.£V;rd!
POPEBINGE
Op de vergadering van 5 december te
Poperinge voor de propagandiston van l e per, Po^eringe en omliggende werd ernstig
en vruchtbaar werk geleverd.
De gouwvoorzitler Jan De Bondt, had er
va:! gehouden de vergadering bij te wonen
o n aan de nieuwe, jcage propagandisten
een algemeen overzicht te geven van de
propagandistische aktie over 1957 in gans
V/est-V!aanderen door de Volksunie geveerd.
Ietwat -verbaasd luisterden de aanwezigen toe naar het met getallen en nog getallen doorspekt betoog van de voorzitter.
Gretig werd geluisterd n a a r de opsomming
van de vele duizenden geplaatste plakbri?ven, naar de tiendui-^enden en nog tienduizenden biljetten, folders, enz... zo wat overal uitgedeeld of met de post verbonden. Ze
namen kennis met onze kolportages, met
ds menigvuldige kontaktneihingen, propagandatochten op.de markten of tijdens bepaalde feestelijliheden.
In één woord : 'n flinke aansporing, een
welgelutte aanmoedig^'ng voor de aanwezige jongeren. Een zeer welgelukte vergadering.
OUDGKBL'RG
Spijts bijtende koude werd op 1 december
een bijzonder geslaagde kolportagetocht
gehouden.
De geluidversterker, vooraf dafclijk in
orde gebracht door kameraad Provoost,
verfe^astte raaiig pas ontwaakte inwoner op
levende muziek en opvekkende strijdliederen vooral. De Vlaamse Leeuw dreunde
in de kille morgenlucht Kempenltnd —
Het lied der VI. Zonen — We zijn bereid —
enz... trilden in de stilaan volgelopen straten, 't W^as vreugdevol om zien hoe onze
Vlaamse strijdliederen met oprecht genoegen beluisterd werden.
""^
Onze kolporteurs werden simpatiek door
de Inwoners bejegend, meest van allen onze jocktste propagandist, de 15 jariffe Frank.
Oudenburg werd bijna een halve feestdag voor de Volksunie. Bultervgewoon meeval ! Met de aanstaande lente komen we
terug.
WESTKERKE
Van Oudenburg trok de zingende groep
naar de streek van Dr. De Voldere. Er
bleef nog een klein uurtje over en dat werd
aan Westkerke besteed.
Tijdens die zeer korte tijdspanne werden
evenveel bladen aan de man gebracht als
te Oudenburg.
Vriend C. vond er een middeltje op
om terug aan de spits te komen met het
grootste aantal verkochte bladen, 't Was
hem te erg, geklopt te zijn geweest door
de kleine Frank...
< Hier de Volksunie... 't blad van Dr. Devoldere > riep hij met zijn welluidende
stem « lees wat Dr. Devoldere leest... J..
Niet te verwonderen dat de inwoners
niet langer aan die lokroep konden weerstaan, en kameraad C. verkocht meer dan
n a a r wens...
Hier een woord van dank aan die prachtife groep kolporteurs. Een groep van welstellende handelaars, naast hooa»tudenten,
naast onae kleine Frank, naast zeer eenToudige diep toe^wijde werklieden die
's zaterdagsavonds laat uit Wallonië huiswaarts keren waar ze voor de bete brood
'n ganse week hebben... geslaafd en dan
altijd gereed staan om 's zondajjs vroeg in
de bres te sprinten voor de Volksunie. Odlf
een welfemeend proficiaat veor Fnuikske
bij zijn eerste kolportaa»tocht.

smiriiGBM
Ook hier werd door de H»ei »niin>Biiii::
ter toelating verleend om te k»lpwrtHr«n
met luidujrakers en muMek «lachMn hef
r»me«itelijk PolitiecegLement van 17 oktober 1»5S bepaalt dat XUIIH slMkti in uitzonderlijke cerallen t o i j i i l a a n wor«t en
voor aoTe«l de •elmidcreMtorklng niet hinderend vo«r het pehoor is.
Er werd ons dan ook g«Tiras«i niet te
luidruchMf op te treden, wiMrmn T » ! » » ! ne voliaan wer*.
Onae prachM»c groep lirljiitiMB t i i — t
nieuwe «trljdlurt opwekten bij n M t ^
E e m e » i « i a * r , Vtaeuns «trijder van vóór de
laatcte oorlog.
Niet te verwc»deren dat een fli»k aanfcJ
bladen aan de man gebracht werd.

Een bijzonder dankwoord aan de H.H.
Burgemeesters van Oudenburg, Westkerke
en Eernegem, die zonder vitten of uitvluchtsels te zoeken, toelating verleenden
om de kolportages met luidspreker en door
gepaste muziek te laten verlevendigen.
BRUGGE
Vergadering op zaterdag 11 januari om
16 uur stipt
Sprekers : De arrondissementele voorzitter Heer Matthys en Volksvertegenwoordiger Wagemans.
Daar Meester Wagemans dcselfde avond
terug moet, na vooraf nog te Blankenberge een spreekbeurt te houen worden de
vrienden verzocht het uur van begin 16
uur stipt te willen in acht nemen.
BLANKENBEEGE
Vergadering op zaterdag 11 januari om
19 uur in het lokaal «Luxembourg», Zeedijk.
Onder de sprekers, Volksverte;.enwoordiger Wagemans.
Begin, stipt om 19 uur.

t
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MAASEIK
Te Maaseik was onze kolportageploeg
eveneens aan het werk. Vooreerst werd
het kerkplein gedaan waar we uit het liberaal lokaal met boosaardige blikken bekeken werden. Waarom blauwe vrienden ?
Wij hebben er niets tegen dat julUe ook
eens gaat kolporteren. Alle Maaseikenaars
zouden zich haasten het interessant proza
van « Vrij Limburg » te kopen. Na de kolportage op het kerkplein werd de stad door-'
kruist. Een vijftiental kelen lieten horen
dat de Volksunie er was. Heel wat nummers
werden verkocht.
NEERPELT
Op C.V.P.-bestuursvergaderingen in Noori-Limburg — tussen haakjes : er is ook hier veelal zéér
weinig belangstelling — wordt thans openlijk gezegd
dat er C.V.P.-verkozenen zijn die door hun gedrag
allesbehalve katoliek zijn. M. a. w. een stem voor
zulk een kandidaat is een verloren stem. Goed dal
de C.V.P. het zelf zegt, we moeten dus zeker niet
voor haar kiezen. Want denk niet dat de C.V.P.leiding het nodig oordeelt deze onwaard'ge kandidaten te verwijderen. Zo is ze niet, en de » Limburgse bocrenbsestcn » zullen toch wc' voor hoar stemmen.
Ondert-issen vertelt Lawijt Dupont dat er « cer>heid » moet komen onder de katolieken. En onder
kaiolicken versf.at hij ook nog de Volksuniemensen.
Ons komt dit waarschuwend woord van Jef voor
als de vos die de passie preekt. Hij zou zijn perlif
van onzuivere katolieken moeten zuiveren. Of is kij
er de man niet voor ? Het is niet alleen o-rze schuld
dat de verstandige mensen zich hoe langei hoe metr
van de C.V.P. afkerei !

Wim ~Jorisssn was hier op tocht met <>*i
Frank Joris. Zoals altijd kwam schepene .g
Schoups hen op sleeptouw nemen voor
I
huisbezoeken. Eigenbilzen Is steeds' een
Vlaams nationale burcht geweest waar on- X
geveer twee derden van de stemmen be- ;^
haald werden. In 1954 Haalden we er op- I
nieuw 25 9o. In 1958 zullen we er opnieuw %
meer dan 50 Co halen. « Daar moet gij u al |;
geen zorgen meer over maken > zegt schepene Schoups. En we geloven hem want hi]
weet wat af van prcp:):rando.

HASSELT
AT:RGAL>»LKING
Oiidri' \ooreiilci-sch«ip v.; a
WI'« JORISSE.N
HOTEL
WAKSON .
Stiitloc<>lraal
Zaterdag 18 januari te 10 uur.

LIMBURG
LAN\K?:N

KOLPORXAGE EN DlSKDSSIE
Met 15 m a n wareü we reeds onder
leiding van Drs. Wim Jorissen en Ir.
Cdemont te Gelllk kolportereu geweest toea we n a a r Lanaken trokken.
Hier zou het prettig worden. Een kapelaan, proost va h^t ACV., -leende
Oiize propagandisten te moeten uitschelden voor ketters... daar we n a a r
de C.V.P. — volgens hem ! — moesten luisteren gelij naar de H. Kerk !
Er werd de heer kapelaan geantwoord
dat hij zelf moest luisteren naar de
Paus waar die, zegt dat bisschoppen
en pastoors zich buiten zuiver politieke tegenstellingen dienen te houden. Toen hij ons uitschold voor
ketters werd hem geaegd dat hij niet
moest zondigen tegen het achtste gebod dat lichtvaardig oordeel verbiedt.
De kapelaan kende ons immers niet.
De kapelaan kon ook niet geloven dat
onze benzine door niemand betaald
werd dan door ons zelf. We wezen er
hem op dat dit het verschil was tussen onze propagandisten en die van
de C.V.P. Een leek, om zijn in het
nauw gedreven kapelaan te helpen,
bracht schuchter in dat de socialisten ons graag bezig zagen, daar we
stemmen afnamen van de C V P . Hem
werd er op gewezen dat tüj, C.V.P.-er,
dan wel erg graag de kommunisten
zou bezig zien, daar die stemmen afnemen van de B.SP. De man zette
stomme ogen open van verbazing en
droop af. Als hij geloofde wat hij ons
verweet zal hij een eigenaardig gedacht gekregen hebben over de C.V.P.!
De kapelaan had het ook over personen die in de gevangenis gezeten
hadden. Wim Jorissen antwoordde
hem dat hij daaruit geen besluiten
mocht trekken betreffende moraliteit
en inaicht en dat Christus zelfs op
het kruis jjsstorren was als «en booswicht. De kap«ia«.n verwaet ons verder dat we niets liadden durven doen
tegen de Van Ackerhukle te Bruwe.
Hem weriL t«antwoerd dat wij de
enige parMj vraren Aie Bsugs» en omgeving vol fretMtatifichee flpehanip»n
hadéen en ^ t het juist aijn A.C.V.blad was dat ons dit verweet. De
klap op de vumrpijl kwam toen de
ka>«iMLn «na aai éat we ni»t i u r i d e n
dekatarMi m»t... v a » t i i te^wiw—rdiaar Dapamt. 9 M I was T«or ons de
••laVMikiM M m te BIMT Dupemt uit

te da««n OBI het delMt tegêo Wim
JorMMn op te Benen. Toen was do
ma«,t vol en de tw»»k»n drMp af.
De L a a a ü m a r e p étte het AtttrnX «eTelvil
h a M e n kreoen tm. litA anAer aicht
op de TSUMUBU aJi v*«rkMn. De b»-

v**r ons Is onéertasMD
C^He 9jr«pa«aa4Mea
Kille« tliMM «Mt een IntwMieg hutebesMk begtauiaa.
Joris die de toeht op touw gezet had
haalt alle eer van zijn werk.

INGtMINE
SCHOELIISTREKIN
NaarfeUni de Volksunie in
fors itmT^o voorailrukt wcHrdt de
C.V.P. •enuwachtiftr. Wie i^wrtiviUit, duMokrattedie verdraagzaamheid of christelijke naastenliefde bij dcBC karefe zon
ao«ken, zou aich wwaar varrJMwn.
V»el m**r dan triectire s c h a lies aijn ze vaak niet.
Tfuuis yroh«r«n *e hun laatste
en hun laafste midial : kroodr«of waar het kuui (Wie sprak
dfcar weer over «r»«d of §**n
b r o o d ? » ) . On»e flinke uropm^andi.st Frank Joris uit Gellik
heeft het diyioma voor tuinbouw. Hij veraoryde de tuinen
van het klooster te Gellik. Hij
krijgt thans de keuae tussen zijn
werk daar en de Vofcs«nie. Het
xal de plaatselijke C.V.P.-potwntaten misschien verwenderea
dat Frank de Volksunie kiest.
Dan kennen ze het Volksuniegeloof nog n i e t !
Is Frank vrijgezel, e r ^ r is het
geval met onae Hasseltse propagandist Déslré Dijlst, vader van
jses kinderen. Hier was de ganse
bloem van de Hasseltse C.V.P.
aan het werk om de man te
broodroven wat niet bel»t dat de
oud-rexistische arrivlst Hakvrt
Leynen op hetaelfde ogenblik in
«Het Belang van Limkurf» flink
schrijft over God en Godsdienst!
Ook de kapelaan werd In heit
C.V.P.-spel ingeechakeld.
Hij
kwam Desire op zijn verantwoordelijkheid wijaen als vader
van zes kinderen ! Walaiiljk^
kan het moeilijker. Wie Deairé
kent w«et ook dat hij de yoliliak
nooit zal opgeven. Hij klaef «f
zij standpunt maar een flinb
gedeelte van zijn inkeaien r a a t te hij kwijt. Het yevelg van hun
smeerlaiperijen was «chter dat
Desire een iivarc baittHrMs kr««r
eB dagenlang zijn leven in f » vaar was. Thans f a a t het wat
beter. Hij mag «cktw de VTMII^
de s n a k e n dat zijn jarenlany
wroeten voeral te >«u—it ey dil
ogenblik een grote oftt
opbrenfé. Doer hem beeft • a a a l t
haar ylaats i n j M e m e o in de
jonge TlMMas aatienale aérii*forMMtie die eyaHirsjMrt m a r
de veUediff* Tereveriag van
Liatbtffff.
De schecliestreiM* van de
C.TJT., die UaarblijlMlijk de r*yreairfe die m in 1*U-4S M Mhi*tere«d veerde nag •ene wil evevdoMi, e*Ma «ckter een aakw*«i4.
Wim JerlBMn heeft Aan eek M M
aUe prijB—•dtfitiM de »*wnfct
gegevam ia de «e—»vlge«de periode de strijd tegwi de C.TJP. te
vmtlkm-pwm.
leheellea mo«4
man als seheeUes belwiMlei—.
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Op tweede Kerstdag hebben honderden VlaI mingen de poptdake Fonne Mannaerts ten
grave gedragen.
VOLKSUNIEJONGEREN
Zijn overlijden werd overd met de' diepste
Ondar voorzitterschap van Jan Kauffmann
ontroeMng vernomert.
Op 22 december hield het bes'lmtr van de kwamen de Limburgse Volksuniejongeren te
Roerende lijkredenen werden uitgesproken Berchemse afdeling een nieuwe belangrijke Hasseit samen. Dr. Juid van Boxelaer, algedoor Drs. JoTtef van Overstraeten, voorzitter vergadering onder voorzitterschap van Radi meen voorzitter, wees de jongeren op hun
van de Vlaamse Toeristenhond, en door dhr. Van der i^arf.
plicht te strijêen voor hun volk door de Vlaams
Bert Peleman, respehtieveUjk namens de V.
Donderdag, IS januari richt de afdeling een nationale gedachte terwijl Rudi van der Paal
T.B. en Klmiwaarigilde.
tweede grote voorlichtingsvergadering in onder sprak over het Volksuniejongerenkongres. Een
' Wij houden ervan hier een diepe hulde te voorzitterschap van dhr. Mattheyssens. Hier flinke groep jongeren was aanwezig. Gebrek
brengen aan de nagedachtenis van deze over- zal het woord gevoerd worden door de algeme- aan feugd kent de Volksunie Limburg zeker
tuigde Vlaams Nationalist.
ne voorzitter advokaat Frans van der Eist, oud- niet. Het kader bestaat hoofdzakelijk uit perWij hebben hem van zeer nabij gekend en schepen Dr. Piet Boeynaems, en de oud-bur- sonen tussen de 30 en de 40 jaar en reeds
nauw samengewerkt in het Algemeen Neder- gemeester van Brasschaat Hippoliet Paelinckx meldt zich in groten getale de nieuwe generalands Zangverbond, waaraan hij met hart en Deze laatste zal handelen over het probleem tie van de goed 20 jarigen.
van de schoolkwestle.
ziel verkleefd was.
In de onzekere jaren 1952 en 1953, beslis- lllllimillltlllHillHlllllilllllllllllllllllllllllllillilIllllllllllllllliillllHlillil LANAKEN
Te Lanaken greep in het hotel Tournebrlde
sende jaren voor het vooi^besfaan van de
Een zeer belangrijke
arrondissementele
verVlaams Nationale Zangbeweging, konden wij gadering vindt plaats nu zaterdag 4 januari ie een kantonale vergadering plaats onder voorsteeds rekenen op de volle steun van Fonne 15 UUT in het lokaal van het sekretariaat,
Karel zitterschap van Wim Jorissen. De verdere organisatie van het kanton werd onder ogen
Mannaerts. Hij was de medeorganisator van Rogierstraat,
6,
Antwerpen.
de onvergetelijke Doorbraakfeesten in januari Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll genomen, de adressenlijsten aangevuld en tal
Reimond Mattheyssens, Ward Rolus en Rudi van nieuwe abonnementen genoteerd. Onze
1952 die een definitieve koerswijziging van
het Zangverbond in Vlaams Nationale richting Van der Paal woonden op 28 december een vriend Frank Joris zal het kantonaal sekretaeerste konfaktvergadering bij te Kalmthout. riaatswerk op zich nemen. De verdubbeling van
met zich brachten.
Dit
eerste kontakt houdt een werkelijke belofte ons stemmenaantal voor het kanton werd als
Al werkte hij uitsluitend in de kultuurv-e^eminimum doel voorop gezet. Niemand die daar
nigingen, toch stond hij met hart en ziel aan in voor de toekomst.
trouwens
nog aan twijfelt, zelfs de C.V.P.
Ons
hoofdbestuurslid
Ward
Rohis
legde
enonze zijde, en ging zijn bezorgdheid naar al
wat het leven van de partij betrof. Hij behoor- kele zeer interessante kontakten in de streek niet.
de niet tot die kliek van schijnheiligaards, die vwi Mechelen.
Een nieuwe kalk- en plaktocht werd hier
overal schimpten op de partijpolitiek maar op
de grond kropen voor de partijpolitiekers om ondernomen door onze ijverige propagandisten. Ö 0 S T - 1 f L l A M D E R Ë | l
Wie wenst aan te sluiten bij de V.M.O.,
een subsidie of een gunsi te verkrijgen. Hij
behoorde niet tot die schijnheiligaards, die wende zich tot volgend adres : }os Flameng,
LEDEBERG
publiek de partijpolitiek veroordelen, maar in Flor Geversstraat, 50, Edegem.
Wij v e r n e m e n h e t a f s t e r v e n v a n
Hier wordt januari een definitieve start gefeite geen ander doel hebben dan de kultuurverenigingen te gebruiken of te misbruiken daan met een flinke afdeling. Hove zal zich onze goede k a m e r a a d M a u r i t s Bouvoor hun persoonlijke belangen, waar hun in 1958 laten gelden. Daaronvtrent bestaat niet e k a e r t echigenoot v a n Mevrouw Alide minste twijfel.
ce Verslot.
tulks van nmt kan zijn.
Wij betuigen zijn e c h t g e n o t e , k i n Be Vlaams Nationalisten zullen de edele
d e r e n en familieleden ons diepste m e figuur van Fonne Mannaerts steeds dankbaar
BRUBAHt
devoelen e n christelijke d e e l n e m i n g
en vroom gedenken. Radi Van der Paal.
bij dit o n h e r s t e l b a a r verlies.

BERCHEM

ANTWERPEN

LEUVEN

De start van een nieuw leven. Van oud^
is Lede de fief van het Vlaams nationalisme.
Hier werd de geest van de Vlaamse national^
gedachte gepuurd uit een reeks lessen van
wijlen de nationalist Bert Dhaese.
Na de aanstelling van hei arrondissemetitsHet was dan ook geen wonder, dat als dei
bestaur werd overgaan tot de oprichting van oude voortrekker een beroep deed op de die-,
de arrondissementsraad, met opname van af- pere gevoelens van de oude garde, deze gegevaardigde bestuursleden uit alle tot op heden volg gaf aan de oproep. Die de eerste vlag hoi
bestaande afdelingen.
geplant, onze taaie vriend Jef Cool, mocht
dan ook een dankbaar woord ter inleiding
Op 16 november j.l. ^ng ie Aalst een Jeugdspreken. Er hoefde ten andere niet gesprot
avond Expo '58 door in de zaal « Groen
ken, alleen gegrepen naar het hart van dezA
Kruis ». Plaatselijke jeugdgroepen namen er
mensen die, allen bijna, zoveel hadden geleden
aan deel of verleenden hun medewerking. In
om de gevoerde strijd. Niet over gevoelens
rekordtempo zorgde onze vriend Steenhaut
van wraak werd gesproken, maar over toevoor gepast pamflet welke door de propagankomst en noodzakelijkheid van dienstbetoon,
disten aan de ingang van de zaal werd uitgeover de brug van het oude naar het nieuwe,
deeld. De inrichters werden geluk gewenst met
het andere, het duidelijke probleem van dg
hun initiatief, maar het werd hen tevens Diets
nieuwe wereld. Help U zelf, zo helpt U God.
gemaakt dat het niet volstaat telkens en terug
Dr. Van Boxelaer uit Wichelen had onmidopnieuw protestavonden te beleggen tegen
delijk de trillende snaar getroffen onzer mensteeds opnieuw zich voordoende antivlaamse
sen, en in een rustig betoog, over de opgang
zetten. Terloops werd eraan herinnerd dat de
en de levensbloei der Volksunie, onderhic ^
aanstelling van de Nederlandsonkundige, anhif de opgekomen nationalisten gedurende eeri
tivlaamse, almachtige Kommissaris-Generaal,
uurtje over toekomst strijd en mogelijkheid.
Moens de Fernig, gebeurde door de C.V.P.
Een besluit dient getroffen. Gezondheid, ouregering tijdens haar homogeen bewind. Het
pamflet werd door alle jongeren op een paar derdom, geleden vernedering, hioodroof en al
na, gretig aanvaard en gelezen. Tot slot wer- het andere zijn slechts onvermijdbare gebeur^
den alle Vlaams bewuste jongeren opgeroepen tenissen in een beweging die grijpt naar hel
een echte Vlaamse daad te stellen, namelijk nationale leven van Vlaanderen. De geschie^
hun plaats in te nemen naast ons, bij de Volks- denis zal er nauwelijks aandacht aan besteuniejongeren en samen met ons de strijd te den. Zo hoort het ook. Leven is strijd en wij
allen zijn pionnen op het schaakbord die voorvoeren onder de leuze Vlaanderen Eerst.
uit of achteruit worden geschoven door geOok de B.S.P. werd aangepakt naar aan- beurtenissen en onvermijdbare kc aflikten uit
leiding van een artikel van Bert Van Hoorick, de groeiperiode van een volk.
Aldus hebhen onze mensen het ook begre-,
in het sossen propagandablad « De Aalstenaar ». Het artikel had betrekking op het pen. Lede zal niet achter blijven.
Jef Cool, Lede.
waarschijnlijk sluiten van verschillende Aalsterse fabrieken. Alhoewel in vele opzichten
akkoord met wat erin voorkomt, was het opVLAAMSE KULTUURKRING
vallend hoe de kern van de zaak verzwegen
Gent
werd. Namelijk dat de huidige linkse regering
evenmin als de vroegere homogene regering
Op z a t e r d a g 11 j a n u a r i 1958,
niets deed om daaraan te verhelpen of indust 3 20 u u r stipt, in zaal Roeland,
trialisatie van Vlaanderen te bevorderen. Onze
K o r t e K r u i s s t r a a t 3, t e G e n t , (
reaktie was dan ook spontaan en in meer dan
spreekt Z.E.P. Dr D. STRACKE
2000 arbeiderswoningen werden de mensen de
s.j. over VLAAMSE FIERHEID ogen geopend en aan de woorden van Achiel
VLAAMSE VOORNAAMHEID.
Van Acker, in de kamerzitting van 6 mei '54
Ter afwisseling
deklamatie
(lees vier en vijftig) herinnerd, waar hij zegdoor m e j . Wouters.
de : « De regering zal de werkloosh'eid bestrijden. Ook zal ze de immigratie (lees :
Geen enkele V l a a m s - n a t i o n a inwifking) en de vestiging van Vlaamse arlist uit h e t Gentse o n t b r e k e op
beiders in Waalse mifngebieden bevorderen,
deze hoogst belangrijke voorwaar zulks zich opdringt ». Het pamflet sluit
drachtavond,
met de oproep : « steunt de Volksunie t de
Vlaams Nationale Partij, die opkomt voor lonend werk in eigen gewest, voor industrie in
Vlaanderen.

De Volksuniejongeren van de Leuvense UniVrijdag, 13 december jl., had te AntwerGENT
versiteit beleggen op woensdag, 15 januari een
pen een herdenking Leo Vindevogel plaats.
grote propagandavergadering, waarop het woord zondag 18 j a n u a r i t e 9 u. 30'
Stadsvoorzitter B. Ceuppens opende de vergazal gevoerd worden door Dr. Leo Wouters en
Vlaams Huis « R o e l a n d », G e n t
dering voor een proppensvolle zaal. De aandhr. Karel Dillen.
PROVINCIALE
wezigheid van Couwvoorzitter R. MattheysSIMPATISANTENDAG
sens en van verschillende Afdelingsvoorzitters
De voorzitter van de Volksuniejongeren LimSprekers : Dr. V a n L e e m p u t t e n ,
werd opgemerkt.
burg en van de Volksuniestudenten Leuven
provinciaal voorzitter
Onmiddellijk werd het woord verleend aan
Jan Kauffmann verlooft zich op zondag 7 januJef Bonte, Lic. H a n d e l s w e t e n s c h .
Valeer Depauw, die met enkele rake trekken
ari met mejuffer Christiane Van 't Velt uit
Bespreking v a n de a k t i v i t e i t
het beeld van zijn vriend, wijlen Leo VindeLeuven. Hartelijke gelukwensen t
voor
volgende verkiezingsstrijd.
vogel, oproept. Depauw was een van de wei^fc 'tllll *Hi ' i h < ^ C}ii 4tl[ ^ ^ <|t 48|i. •!% i l ^
nige intellektuëlen, die naast Vindevogel te vinden waren.
Op 15 december greep in de zaal « De'
Meestal waren het wevers, eenvoudige men- KANTON ANDERLECHT
Voor de Wereldtentoonstelling (Brussel- Klokke » een kernvergadering plaats. Een
Deze week vond een uitgebreide
sen en « kleine luyden '». Spreker betoogde
Op de laatste bijeenkomst van de plaatselij- Wallonië) J5.000.000.000 (vijftien miljard); 40 tal personen warep er aanwezig, wat zeerl
plaats,
onder
dat Vindevogel steeds Nationalist was. k o n t a k t v e r g a d e r i n g
ke
C.V.P. afdeling was een vrijgestelde van
Juist zoals Borms heeft hij alles in het werk voorzitterschap v a n d h r Ach. Van het A.C.W. in zijn wiek geschoten ; « Een voor industrialisatie (Vlaanderen) geen cent. bevredigend is, gezien er voor de met veel
Malderen,
lid
v
a
n
h
e
t
Hoofdbestuur.
bombast aangekondigde C.V.P. startvergade-'
gesteld om alle Nationalisten te binden.
vergadering van de Jeugd in het raam van de
Op 22 december f.l. vond te Aalst de ei- ring met drie volksvertegenwoordigers gehouKwamen dan de na-oorlogse gebeurtenissen Een k a n t o n a a l b e s t u u r en verschil- Expo-aktie was niet op haar plaats in het A.
genlijke stichtingsvergadering van de Volks- den in « Patria » er nauweliiks evenveel wa-'
ie Ronse. Niettegenstaande Depauw hem bad lende plaatselijke p r o p a g a n d a p l o e - C.W, lokaal. Op dergelifke vergaderingen
unie-Jongeren plaats. Een aantal Vlaams be- ren waarvan dan nog 80 p.c. verplichten. De
gen
w
e
r
d
e
n
aangesteld.
en smeekte te vluchten — wel wetende van
wordt, volgens hem, de Jeugd van het ware wuste jongeren werden er door onze Arron- spreekbeurten gehouden door kameraad Juul
Op
z
a
t
e
r
d
a
g
25
j
a
n
u
a
r
i
,
te
20
uur,
welke lage middelen de tegenstanders zouden
pad afgeleid, fa, in een extreme richting gedre- dissementsvoorzitter Aalst. Zodra meer bizon- Gadeyne en hoofdbestuurslid Viktor Bouckaert,
gebruik maken — weigerde Leo Vindevogel vindt een GROTE VOORLICHTINGS- ven. En weet je wat hem dwars zat ? Een
er lezing van het Statuut der Volksunie-Jon- welke zeer gevat de punten beVch.tcn welke ons
kalm te vertrekken. Hij is gebleven, en wij VERGADERING p l a a t s In de z a a l jonge snaak had een Volksnniebandje geplakt
geren.
Bijna alle aanwezigen traden beslist tot moeten bezielen om de volksmensen voor ons'
weten wat er met hem gebeurd is, zei spre- « S l n t - A n n a », S t - G u i d o s t r a a t 85, t e op een C.V.P. affiche, aangebracht in de zaal.
onze
jongerenbeweging
toe en werden tevens ideaal te winnen sloegen goed in bij de aanker. Striemend wordt hij wanneer hij' het Anderlecht.
Dat kon Mijnheer de vrijgestelde niet verteren. lid van de Volksunie. Enkelen onder hen wer- wezigen die allen zonder onderscheid elk op
Sprekers : Mr. F r a n s V a n d e r Eist;
'f over de parochie van de rechte spraak,
üe Jeugd zal zich niet storen aan het oor- den als aktief lid in onze plaatselijke propa- zijn terrein, iedere dag, onbezoldigd, (in te-"
Drs. Wim J o r i s s e n ;
I ne jus'tice de rois nègres », waarbij uitdeel
van Mr. Alois en de partij die Moens de gandaploeg opgenomen. Deze jonge vrienden genstelling met de C.V.P. propagandisten) een
en
dhr.
Ach.
V
a
n
M
a
l
d
e
eindelijk Rechter Hwxs moest wakker geFernig
zoveel macht verleende even goed haar zullen zeker voor hun oudere partijgenoten niet wérvingsaktie zullen voeren om de Volksunie'
ren.
schud worden om de doodstraf over Vindeverdiende
loon geven als de partij van Achiel willen onderdoen, en alles laat voorzien dat als met de komende verkiezingen naar de overvogel uit te spreken, een vulgaire moord vol- KANTON WOLVERTEM
eerste gevolg hiervan, meer aktie zal mogelijk winning te leiden. Deze vergadering werd beMobiel.
-"ns Eug. Soudan. De katolieke Minister van
Het Kanton Wolvertem is met de werving
worden. Na de oproep door de arrondissemenis- sloten met het gezamenlifk zingen van de.
Had
de
C.V.P.
de
nodige
voorzorgen
ge''•'e, Orégoire, heeft dan de wettelijke
voor de verkiezingen begonnen.
nomen dan zou de jeugd het werk niet moeten sekretaris vjerd beslist dat zij die niet om Vlaamse Leeuw.
.•oen uitvoeren...
Op de nog beperkte werkvergadering van verrichten dat het A.C.W. en de C.V.P. ver- ernst-ge reden belet zijn, aan het Eerste Volksi^en indrukwekkende stilte heerste wanneer
Daarna greep een nadere kennismaking
uniekongres te Antwerpen zullen deelnemen.
zaterdag de 14de werd er besloten een kan- zuimden.
spreker het einde van Vindevogel beschrijft :
plaats onder de verschillende aanwezigen weltonaal verkiezingsfonJs in 't leven te roepen
Had de C.V.P., toen ze de macht had, gebiddend, in de eerste plaats voor zijn vijanden,
ke zeker goede vruchten zal dragen daar de
en hiertoe steunkaarten in omloop te brengen zorgd vcor nieuwe fabrieken in Vlaanderen
Over het optreden van onze propagandisten
en als een heilige.
Heer Bouckaert zo gevat wist te zeggen dat
met een waarde van 10, 20, 50 en 100 Fr.
dai zouden de arbeiders werk vinden in eigen te Lede op 20 december '57 en te Aalst op het koren rijp is, dus kameraden alle hens aan
Volksvertegenwoordiger Herman Wagemans
Een simpatiserend inwoner van Sirombeek streek en niet moeten ploeteren in de Waalse 21 december '57 komen we in het volgend
dek voor de Volksunie l
herinnerde aan het feit dat meer dan dertien liet voor ons deze kaarten drukken.
en Brusselse a travaux » en soms uren moe- nummer met enkele beschouwingen.
Volgende vergadering, met grof atoomgejaar na die zogezegde bevrijding nog mensen
We stellen ze ter beschikking van de plcat- ten recht s'~an in overvolle spoorwagens.
gekerkerd zijn om hun opinie. Zijn persoon- selijke militanten, die we uitnodigen op de
Aangemoedigd door het niet te betwisten schvt, Drs. Wim Jorissen (tegcnsprekeHjk voor
lijke verwachtingen dienaangaande voor het werkvergadering te Strombeek op 28 december,
bijval op de Simpatiesantenvergaderlng van 4 de liefhebbers) op een nader te bepalen danaderend Kerstfeest waren hoog gespannen. in het lokaal « De Zwierbol », Mechelseaugustus l.l. zal er te Aalst einde januari of tum begin februari. Iedereen zorge er voor nog
Nochtans is dit tegengevallen. De beste il- straat te Strombeek.
begin februari '58 een zeer belangrijke voor- enkele getrouwen mede te brengen.
Hier ook laten onze propagandisten geen
Luc Vandeplassche.
lustratie hiervan was_ wel de reaktie op zijn
Daar rekenen we erop een vaste grondslag enke'e gedegenheid voorbijgaan en zijn er als lichün'^svergadering p'aats vinc'en. Als vermoeDe laa's'e dagen werd er opnieuw geschilderd.
interpellatie in de Kamer.
te leggen voor de gezamenlijke kantonale wer- de kippen bij om waar zulks mogelijk is de delijke sprekers worden reeds verrocmd : Mr.
Spreker heeft ondervonden dat die interpel- king, die moet leiden tot de eers'e grote kan- strifdleuzen van de Volksunie te propageren. Frans xm der Eist, Algemeen Voorzitter van Alle belangrijke punten kregen hun beurt.
latie praktisch geklonken heeft als de stem tonale vergadering van 2 februari te Me<se. Dat onze Arrond. Sekretaris er niet meer aan de Volksunie; Drs. Wim Jorissen, Algemeen ^ p ^St* Vt^ f^ ' ^ ^ • ^ ^ ^ < ^ ^ 1^^ - ^ ^ ^ ^ - ^
GENT
Pxnijsekretaris; Dr. R. Van Leemputten, Provan een roepende in de woestijn. Hij hekelde
zijn proefstuk is weten onze lezers reeds lang.
zondag 2 februari 1958
vinciaal Voorzitter Oost-V laander en en Arronffel de laffe en beschamende houding van de
Sinds enkele weken wordt hier een verVlaams Huis « Roeland »
dissement Voorzitter Aaht. Zodra meer bizonCV.P., waarvan geen enkele hem durfde steuL
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dubbelde aktie ontwikkeld en plak en kalktochVLAAMS DANSFEEST
derheden kunnen medegedeeld worden aannen. De katholiek Philippart neemt het wel
ten volgen elkaar op. De organisatorische uit
orkest P a u l R u t g e r en zijn solis»p tegen de bokswedstrijden en voor de voI
gaande
juiste
datum
en
uur,
zullen
wij
het
Te Tongeren overleed op 80 jarige leeftijd bouw van het arrondissement wordt stelselmaten.
geltjes, maar de gevangenen laten hem koud... de heer Lysens, oom van de oud-nationalistig doorgevoerd en op ini ialief van onze vriend I '"".^' ^''-' ""'^ "'"""^ "''''"'• ^"^ "" "f ^"'^
Eerste d a n s : 17 uur. L a a t s t e
Spijtig dat Theo Lefèvre niet aanwezig was tische senator. De Volksunie biedt de familie
werden te Ninovc, te Aalst en te Zottegem WIJ een oproep. Alle Vlaamse Nationalisten
d a n s 24 u u r .
Op de Herdenkingsavond Leo Vindevogel, in- haar innige deelneming aan.
arrondissementsvergaderingen ingericht die uit elk gewest en van gans het arrondisseS a l r . i r i i d e r - - V^'T-^ssingen
gericht door de Antwerpse Stads-afdeling. Anvoor
doel hadden het arrondissementsbestuur ment zullen op deze vergadering aanwezig
O r g a n i s a t i e : Vlaamse K r i n g
ders had hij, eens te meer, de ijdelheid zijner HASSELT Kadervergadering
zijn.
en de arrondissementsraad op te richten. Dit is
Gsnt
beweringen kunnen vaststellen. Naar aanleiNaast onze klassieke aanwezigen heel wat dan ook geschied 'en met genoegen kunnen iiiii.'fi
m ^
Itfc "%i "%i "Th "^ "
'ii!iiiiiiiii!iiiiiiiiiiii:iiiiiiiii>iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
ding van de gestoorde C.V.P.-meeting te nieuwe gezichten en Wim Jorissen in uitsteMortsel, meende de geniale C.V.P.-Voorzitter kende sprekerskonditie... De eerste onderrich- wij melden dat onze simpatieke en kranige
de Volksunie van koekoekspi^ktijken te moe- tingen in verband met de verkiezingen werden Dr. Van Leemputten op algemeen applaus als DE VOLKSUNIE — *" JAARGANG — s JANUARI 1958 1958 N-^ 1
arrondissementsvoorzitter werd aangenomen Uitgave v a n de v.z.w. De Volksunie.
ten beschuldigen, aanvoerende dat zij gebruik
verstrekt.
Daarnaast
gaf
de
gouwvoorzitter
een'
naast een ondervoorzitter, een sekretaris Sieen- REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur,
maakt van vergaderingen beleed door andere
overzicht
van
de
werking
over
gans
Vlaande\
haut
en een peningmeester tevens technisch
B e i s e g e m s t r a a t , 20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel. 16 28 33
partijen om u haar proza te venten » en
Drs Wim Jorissen,
r e d a k t i e s e k r e t a r i s , B e e t h o v e n s t r a a t 16, Anderlecht,
f( omdat ze op de door haar zelf belegde ren en voor Limburg. Voor het arror-dissement adviseur in verkiezingsaangelcgenheden, met
Tel. 21.84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit a d r e s s t u r e n .
Hasselt-St.
Truiden
gaf
de
verantwoordelijke
'
daarbij
een
bekwaam
sociaal
raadsman.
Samen
vergaderingen geen toehoorders bijeenkrijgt »...
Beheer : K a r t u i z e r s s t r a a t 58, Brussel. Tel. 11.82.16
Monsieur Ie Président had zich met eigen organisator Ir. Clement Colemont een aan-' zul'en zij hun voorzitter met raad en daad Alle k l a c h t e n voor n i e t o n t v a n g e n v a n blad OT) dit adres.
Cgen kunnen overtuigen van het feit dat de vallend verslag. Daarna werden de plannen [ bijstaan. Men kan gerust zeggen dat dit jonge . l a a r a b o n n e m e n t : lOOfr. Halfiaor'i.iks: 50fr. Van nu tot einde '58- lOOfr.
S t e u n a b o n n e m e n t : 200 fr. ( m i n i m u m )
Losse n u m m e r s : 6 fr.
Volksunie geen gebruik hoeft te maken van van een nieuw gevat propagandaoffensief even arrondissementbestuur in goede en vaste hanA b o n n e m e n t b u i t e n l a n d : 120 fr. P e r luchtpost 300 fr.
geschetst^De
verwondering
over
onze
werkingeden
berust.
Het
dinamisme
van
deze
.vrienden
kabaretnummers en tombola's om de mensen
zal nog meer bewondering worden. Al onze \ en niet in het minst van de energieice ar- Alle s t o r t i n g e n voor h e t blad op postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Brussel
naar een politieke vergadering te krijgen l
De Volksunie v e r s c h i j n t de eerste en derde vrijdag van de m a a n d .
propagandisten wijden zich ondertussen aan de] -cnduse'v.erjssckretarii staan borg voor de
J. Faes.
abonnementenslag.
toekomst.
1 V e r a n t w . Uitgever : H. W a g e m a n s . Stefaniestr. 16 A n t w e r p e n .
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