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IN HET BRANDPUNT DER BELANGSTELLING

Volksunie, enige overwinnaar
bij verkiezingen ?

LOSSE NUMMERS : 6 FR
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De onmiskenbare groei van de eeuwige kiesbeloften die zij nooit
Volksunie en de aantrekkingskracht houden ook niet. De C.V.P. wantrou- Vlaamse arbeiders weten wat hen te
die onze jonge, onafhankelijke partij wen zij grondig en niet zonder reden ! wachten staat wanneer een krisis losVan bij het ontstaan van de Volks- komen tot 47 miljard maar het netto
uitoefent op de jongeren, op al die- De middenstanders moeten echter in- breekt ; een paar honderdduizend
unie
hebben we de kat de bel aan- inkomen bleef op 20 miljard en dit
genen die de oude kleurpartijen beu zien dat zij niets bereiken met uit werklozen in Vlaanderen. Zij weten
gebonden en het schandaal van de ondanks het feit dat het nationaal
ook
wel
dat
de
sindikaten
zwijgen
als
zijn als kou pap, op al de misnoegden wanhoop links en rechts plaatselijke
Belgische landbouwpolitiek scherp inkomen met tientallen miljarden
die niet meer weten tot wie zich te middenstandslijsten in te dienen die vermoord waar het de verdediging beaangeklaagd. Honderden vergaderin- steeg !
treft
van
hun
grootste
belang
:
arbeid
wenden, vestigt de aandacht op ons. telkens weer mislukken. Zij moeten
gen werden er door gans Vlaanderen
Wij zijn in de belgische politiek een een jonge, nieuwe partij steunen zoals in eigen gewest door industrialisatie.
De boeren verminderden hun probelegd
en talrijk zijn de boeren in de
faktor geworden waarmee in de poli- de Volksunie, die onafhankelijk is van Ook zij zullen eindigen met de Volksduktiekosten tot een minimum :
vijf Vlaamse provincies die een Wim
tieke berekeningen ernstig moet reke- sindikaten, koöperatieven, financiële unie te ontdekken als enige uitweg,
Jorissen,
boerenzoon uit de streek 25.000 landarbeiders werden uitgening gehouden worden. Er zijn er en commerciële trusten, die een voor- als enige partij die opkomt voor invan
Tongeren,
en Ludo Sels, zelf boer schakeld en het rendement van de
zelfs die voorspellen dat de Volksunie uitstrevend en gezond middenstands- dustrialisatie van Vlaanderen door
uit de streek van Duffel, aan het tarwe verhoogde van 27 tot 28 zakzelfbestuur.
de enige partij zal zijn die als over- programma voorstaat.
woord hoorden. Zij wisten van de ken per ha in 1938 tot 39 zakken in
winnaar uit de verkiezingen zal koDe oude kleurpartijen zijn versle- Volksunie, die niets liever verlangde 1957, de suikerbieten brachten in 1S39
Het is een feit dat ook bij onze ten, vermolmd door het profitariaat
men. Zij zien het zo dat socialisten en
dan voor onze boeren iets te kunnen 30 ton per ha op, in 1957 waren het
kommunisten ongeveer hun huidige Vlaamse arbeiders een groeiende on- der bonzen. Sedert de oorlog zijn zij
doen,
te verkrijgen dat zij, de jonge 40 ton en op een gelijke veestapel
positie zullen handhaven, zonder groot rust en stijgende misnoegdheid waar aan het bewind geweest in alle mopartij, de leiding nam in de politieke steeg de boteropbrengst van '39 tot
verlies of grote winst; dat de liberalen te nemen valt. Wij denken hier aan gelijke kombinaties : socialisten, listrijd voor de belangen voor de boer. '57 van 70000 tot 90.000 ton.
enkele zetels zullen verliezen aan de onze moderne werkslaven : de mobie- beralen en C.V.P.-ers samen; C.V.P.Ondanks het feit dat landbouwonOp 100.000 eksemplaren werd nadien
C.V.P., maar dat de C.V.P. aan de len die naar Wallonië, Brussel en ers en socialisten; liberalen en C.V.P het ophefmakend pamflet verspreid derwijs en technische voorlichting
Volksunie zetels zal moeten afstaan. Frankrijk gedraineerd worden om ers; de C.V.P. aHeen; de linksen alvan overheidswege ver beneden het
Het is onze overtuiging dat de Volks- daar het zwaar en vuil en gevaarlijke leen : achter de schermen zijn het
nnie echter ook heel wat stemmen werk te doen. Wij denken aan onze dezelfde machten die blijven. Steek
zal ontnemen aan de liberalen en de tienduizenden werklozen in een perio- ze allemaal in een zak... zegt de
socialisten en dat vele blanco-kiezers de van hoogkonjunktuur.
Onze volksmond.
(Lees door op blz3)
deze maal voor de Volksunie zullen
stemmen. Er zijn meer dan 400.000
nieuwe kiezers, die voor het eerst
sedert de oorlog hun stem mogen uitbrengen : vele jongeren die 21 jaar
geworden zijn sedert de vorige verkiezingen, velen ook die hun stemrecht teruggekregen hebben. Het lijdt
geen twijfel dat een vrij belangrijk
percentage van deze nieuwe kiezers
... De artikels over Kongo schijnen van Vlaamse kolonialen, zo ze hogere
voor de Volksunie zal stemmen.
mij erg overdreven wat de houding studiën in het Nederlands willen
Daarenboven zijn verrassingen der geestelijke overheid betreft. Die doen, naar België komen, wij kunnen
geenszins uitgesloten : de misnoegd- is niet anti-Vlaams, maar het is voor hen in Kongo geen miljoenen
heid in bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk in Kongo iedereen tevreden uitgeven > !
is groot genoeg om een aanzienlijke te stellen. De C.V.P. meerderheid
De uitroep van de man van het
stemmen verschuiving te bewerken. heeft misschien niet alles kunnen « ophefmakend verslag > heeft verbaWij denken aan onze boeren, die zo- doen, wat ze wilde doen. Senator Van zing gewekt ! Wat was er gebeurd ?
wel onder de C.V.P.-regering als onder Hemelrijk heeft toch bij zijn terugDoor te wijzen op de sabotage van
de linkse regering het kind van de keer een ophefmakend verslag opge- de Nederlandse sektie der Universirekening geweest zijn. Zij hebben steld en verschillende wantoestanden teit te E'Stad heeft de senator zijn
geen vertrouwen in de linksen, maar aan de kaak gesteld. Hebben de link- vinger in zijn C.V.P. oog gestoken ! LEFEVRE tot VAN ACKER :
zij hebben ook geen vertrouwen meer sen dan zoveel gedaan ?...
Hij moest naar Leuven op het
Wij antwoorden : Wij vallen de bankske. Men liet hem daar verstaan « A.u.b. AchiUeke, geen verkiezingen tijdens de W.T. Kijk eens waf er ons
in de C.V.P., zelfs niet meer in de
boven het hoofd hangt ! »
beerenorganisatie van de C.V.P., de geestelijke overheid aan om haar dat hij de onderwijstoestanden aan
Belgische Boerenbond. De boeren zijn stelselmatige antivlaamse houding, de Universiteit te E'stad niet mocht over de uitbuiting van de Vlaamse peil van andere landen blijft, heeft de
niet dom. Zij zien ook wel in dat in een houding die bij de Kongolezen, aanvallen, want dat de toestanden boer en op ons kongres vorig jaar te boer zijn opbrengst sterk verhoogd.
de C.V.P. het A.C.W. de plak zwaait bijzonder bij hen die reeds wat Ne- voor de Vlamingen te Lovanium nog Gent kwam Wim Jorissen in zijn reOndertussen worden de landbouferaat over de sociaal-ekonomische wers waarvoor er jaarlijks slechts een
en dat omwille van de socialistische derlands kennen, een gevoelig presti- slechter zijn !
konkurentie aan opbodpohtlek ge- geverlies heeft veroorzaakt wat betreft
De senator scheen dat niet zo vlug vraagstukken voor de pinnen met een begroting bestaat van ongeveer een
.aaan wordt bij de arbeiders. De boe- onze Vlaams-Nederlandse kuituur ! te begrijpen. Men heeft hem d a i 'n reeks nieuwe voors'.eUen om de miljard op een geheel van 100 milia- d
ren zijn van geen tel. Die zijn braaf, Indien wij overdrijven of onjuisthe- hersenspoeling
toegediend ! \ il'< Vlaamse landbouwer uit de nood te (Nederland doet drie.-naal zo veel !),
dje luisteren naar hun proosten en den schrijven, dat men ons nauw- vloeistof had men niet nodig omdat' helpen. Veertiendagen nadien nam verder benadeeld op het gebied van
stemmen toch voor de C.V.P. De Boe- keurig antwoorde. Het relaas der fei- de oppervlakta van zijn hersenen niet i de Boerenbond hier enkele punten pensioenen en wordt ook het schanrenbond zelf, omwille van allerlei ten met naam en toenaam was dui- zo groot is ! Toch sputterde hij nog I van over ! Ondertussen vroeg ook on- daal van de kindervergoedingen in
di'-stere financiële belangen steunt in delijk en nauwkeurig genoeg om geen tegen. Men heeft hem dan een spoe- | ze voorzitter Frans van der Eist her- stand gehouden. De boer die het
stilte de politiek van de linkse minis- misverstand te laten bestaan. Tot nu ling gegeven met « eau de Malines » haaldelijk de volle aandacht voor het meest kinderen heeft krijgt nog niet
tsT van landbouw en doet niets om toe heeft niemand het aangedurfd dat sterker is en toen begreep Van- landbouwvraagstuk en kwam Herman de helft van de kindervergoedingen
ö ï b slangen van de boeren krachtda- deze feiten te loochenen !
Hemelrijk ! Bastaard Theo verklaar- Wagemans tussen in het parlement die men aan andere maatschappelijke
dig te verdedigen. De groeiende onMinachting voor het Nederlands de: «Eindelijk begreep Van Hemel- om dingen te zeggen over de land- groepen toewijst ! De C.V.P. noemt
rast onder de boeren kwam zelfs tot (of is stemmen voor vrije keuze tus- rijk dat er, wat de rechten der Vla- bouw, waarover daar nooit gesproken dat dan nog « kristelijke » gezinspouiting op de studiedagen van de Boe- sen Nederlands en Engels in een Bel- mingen betreft, een rangorde der werd.
litiek !
renbond ! De boeren worden wakker gische kolonie iets anders ?) is nog waarden bestaat ».
En terwijl hij het reeds zo lastig
en kijken uit naar een nieuwe, jonge slechter dan Vlaamshaterij, want ze
Brief nummer twee is ongetekend. ONTSTELLENDE VASTSTELLINGEN heeft buiten de achtereenvolgende r e partij die resoluut opkomt voor de wekt geen reaktie op !
Naast anderen had ondertussen de geringen, de linkse zowel aJs de h o Schrijver spreekt over leugens,
verdediging van hun rechtmatige be« Men » tracht sedert 127 jaar ie- kletspraat, baantjesjagerij, scheur- zo betreurde Prof. Kanunnik Pinxten, mogene hem uit door hun stikstofpolangen.
dereen tevreden te stellen... op de makers en herrieschopperij van een zelf een Kempische boerenzoon, met litiek. De stikstof wordt hier door de
zijn gezaghebbende stem de volle na- stikstoftrust, Cobelaz, die met d»» noOok de middenstanders hebben het rug van de Vlamingen en de C.V.P. bende ontevredenen !
druk gelegd op dit voor Vlaanderen
kwaad en worden steeds meer onder- heeft altijd iets willen doen en...
dige miljoenen zakgeld C.V.P., B.S.P.
Wij bekennen ootmoedig niet te
worpen aan allerlei plagerijen die hen nooit gekund ! Daarom zijn wij die zijn opgewassen tegen deze schitte- zo belangrijk vraagstuk. Hij rekende en liberalen steunt, 20 p.c. duurder
uit
dat
de
kleine
boer
gemiddeld
het leven bitter maken. Zij worden bende onmachtigen beu !
rende en splinternagelnieuwe arguslechts 13 tot 15 F. per uur verdien- verkocht als dat diezelfde trust desteeds maar scherper gekontroleerd
Senator Van Hemelrijk en van de menten !
zelfde stikstof overal elders in het
de.
en de b^!astingsdruk wordt altijd Boerenbond heeft inderdaad een opbuitenland verkoopt ! Terzelfder tijd
Brief nummer drie : « VLAAMSE »
maar zwaarder. Het pensioenstelsel hefmakend verslag gepubliceerd over SINDIKALISTEN IN KONGO.
Andere cijfers nog zullen de toe- belet die tnist dat de stikstofinvoerdat hen opgedrongen werd is een antivlaamse toestanden in Kongo !
...De eksemplaren van de Volksunie stand van onze boer verduidelijken. ders de nodige stikstoffen zouden inschandaal. Zij zijn benadeeld op het Van de antivlaamse houding der regaan hier van hand tot hand en ko- In 1940 telde men nog 200.000 kleine voeren om door de mededinging de
stuk van de kinderbijslagen, enz... gering en haar administratie weet hij
men in een erbarmelijke toestand te- boeren in België, in 1957 slonk dit prijzen te drukken. En C.V.P., liberaHet Ministerie van Middenstand is alles. Van die der hogere geestelijkrug. Spijtig dat ze er met de boot aantal tot 150.000. In 1930 waren 38 len en B.S.P. spelen mee. Jaarlijks
een bespotting van de wens van de heid weet hij niets ! Ook van Kimoezoveel tijd overdoen! Hier ingesloten p.c. van de bebouwde gronden eigen- betekent deze vuile politiek een bijmiddenstanders naar meer begrip enza niet, wel van de staatuniversieen tweetahge oproep van de heer dom van de boer, in 1950 was dit nog komende uitgave voor de boeren van
voor hun noden en zorgen van staats- teit te E'stad !
Major van het A.B.V.V. tot de hand- 35 p.c. en het percent daalt op on- een 250 miljoen. Die pohtiek wordt
tvege; het is een geldverspilling zonMaar kijk, die C.V.P. senator heeft en geestesarbeiders, zonder ras noch rustwekkende wijze verder. De renta- dan nog geleid door Senator Mullie,
der enig nut, Integendeel !
biliteitsindeks, die de marge uitdrukt de voorzitter van de C.V.P. boerenverook wat anders gedaan. Maanden na kleur, die in Kongo werken.
tussen kostprijs en verkoopprijs was dedigers. De man is senator en veeDe middenstanders kijken vertwij- zijn terugkeer heeft hij in de senaat
Zoals U ziet is alleen de « Taux in 1948 nog 108, in 1951 nog 100, in
feld uit naar een partij die hun ver- die toestanden NIET meer aangedes
cotisations > en het adres van 1957 daalde hij tot 80 ! In 1947 was arts en voegt daarbij nog het inkotrouwen verdient. Van de socialisten klaagd, maar wel de Vlaamse koloMajor
langs beide kanten van het het bruto inkomen van de landbouw men van een tiental lidmaatschaphebben zij niets goeds te verwachten. nialen een steek in de rug gegeven,
pen van beheerraden. Het lidmaattVan de liberale komedianten met hun toen hij uitriep t dat de kindereri strooibriefje in het Frans! De sluwe 42 miljard en het netto Inkomen 20 schap van de beheerraad van het
(Lees door op blz.3) miljard, I n 1956 steeg het bruto In(Lees door op blz.3)
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Op tweede Kerstdag hebben honderden Vlamingen Ae poptilaka Fonne Mannaerts ten
grave gedragen.
VOLKSUNIEJONGEREN
Zijn overlijden werd ovei^ met de' diepste
Onder voorzitterschap van Jan Kauffmann
Op 22 december hield het beséunr van de kwamen de Limburgse Voilksaniejongeren te
oniroeMng vernomen.
Roerende lijkredenen warden uitgesprokert Berchemse afdeling een nieuwe belangrijke Hasselt samen. Dr. Juui van Boxelaer, alge'door Drs. Jozef van Overstraeten, voorzitter vergadering ander voorzUterseh^ip van Radl meen voorzitter, wees de jongeren op hun
van de Vlaamse Toeristenbond, en door dhr. Van der Paai.
plicht te strijden voor hun volk door de Vlaams
Donderdag, 16 jamtarl richt de aféeltng een nationale gedachte terwijl Rudi van der Paal
Bert Pelemian, respehtievelijk namens de V.
tweede grote voorlichtingsvergadering in onder sprak over het Volksunlejongerenkongres. Een
T.B. en KUmwaarigilde.
Wij houden ervan hier een diepe hulde te voorzitterschap van dhr. Mattheyssens. Hier flinke groep jongeren was aanwezig. Gebrek
brengen aan de nagedachtenis Tan deze over- sal het woord gevoerd worden door de algeme- aan Jeugd kent de Volksunie Limburg zeker
ne voorzitter advokaat Frans van der Eist, oud- niet. Het kader bestaat hoofdzakelijk uit pertuigde Vlaams Nationalist.
Wij 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 Brasschaaf Hippoliet PaeUnckx meldt zich in groten getale de nieuwe generalands Zangverbond, waaraan hij mei hart en Deze laatste zal handelen over het probleem tie van de goed 20 jarigen,
van de schoolkwestie.
ziel verkleefd was.
In de onzekere jaren 1952 en 1953, beslis- miiiiiiiiiiiiiiHiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiin LANAKEN
tende jaren voor het vooi}bestaan van de
Een zeer belangrijke asrrondissementele ver- Te Lanaken greep in het hotel Tournebrlde
Vlaams Nationale Zangbeweging, konden wij gadering vindt plaats nu zaterdag 4 januari te een kantonale vergadering plaats onder voorsteeds rekenen op de volle steun van Fonne 15 UUT in het lokaal van het sekretariaat. Kwel zitterschap van Wim Jorissen. De verdere organisatie van het kanton werd onder ogen
Mannaerts. Hij was de medeorganisator van Rogierstraat, 8, Antwerpen.
de onvergetelijke Doorbraakfeesten in januari Illlllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllüllllll 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 hef kantonaal sekrefaeerste kontaktvergadering bij te Kalmthoui. riaatswerk op zich nemen. De verdubbeling van
met zich brachten.
Dit eerste kontakt houdt een werkelijke belofte ons stemmenaanial voor het kanton werd als
Al werkte hij uitsluitend in de kultuurver'eminimum doel voorop gezet. Niemand die daar
in voor de toekomst.
nigingen, toch stond hij met hart en ziel aan
Ons hoofdbestuurslid Ward Rolus legde en- trouwens nog aan twijfelt, zelfs de C.V.P.
onze zijde, en ging zijn bezorgdheid naar al
kele zeer interessante kontakten in de streek niet.
wat het leven van de partij betrof. Hij behoorvan Mechelen.
de niet tot die kliek van schijnheiligaasrds, die
Een nieuwe kalk- en plaktocht werd hier
overal schimpten op de partijpolitiek maar op
POiSTgylaANDERÈN
de grond kropen voor de partijpolitiekers om ondernomen door onze ijverige propagandisten.
Wie
wenst
aan
te
sluiten
bij
de
V.M.O.,
een subsidie of een giinst te verkrijgen. Hij
behoorde niet tot die schijnheiligaards, die wende zich tot volgend adres : Jos Flameng,
LEDEBERG
publiek de partijpolitiek veroordelen, maar in Flor Geversstraat, 50, Edegem.
Wij vernemen het afsterven van
Hier
wordt
januari
een
definitieve
start
gefeite geen ander doel hebben dan de kultuarverenigingen te gebruiken of te misbruiken daan met een flinke afdeling. Hove zal zich onze goede kameraad Maurits Bouvoor hun persoonlijke belangen, waar hun in 1958 laten gelden. Daaromtrent bestaat niet ckaert echigenoot van Mevrouw Alice Verslot.
de minste twijfel.
tulks van nut kan zijn.

BERCHEM

De Vlaams Nationalisten zullen de edele
figuur van Fonne Mannaerts steeds dankbaar
en vroom gedenken. Kudi Van der Paal.

ANTWERPEN

B RlBlNt

LEUVEN

Wij betuigen zijn echtgenote, kinderen en familieleden ons diepste medevoelen en christelijke deelneming
bil dit onherstelbaar verlies.

HÊÊiÊiÊÊÊ^ÊKaÊÊÊÊiaÊÊÊ^mÊÊÊmÊÊÊnm

D4 start van een nieuw leven. Van oudt
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 naHonalist Bert Dhaese.
Na de aanstelling van het arrondissemenhHet was dan ook geen wonder, dat als dé
bestwur 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 goif aan de oproep. Die de eerste vlag had
bestaande afdelingen.
geplant, onze taaie vriend Jef Cool, mocht
dan ook een dankbaar woord ter inleiding
Op 16 november j.l. gjing 'te Aalst een Jeugd-spreken. Er hoefde ten andere niet gesprot
avond Expo '58 door in de zaal « Groen ken, alleen gegrepen naar hei hart van deze
Kruis ». Plaatselijke jeugdgroepen namen er mensen die, alten 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 propagan- komst en noodzakelijkheid van dienstbetoon,
disten aan de ingang van de zaal werd uitge- over de brug van het oude naar het nieuwe,
deeld. De inrichters werden geluk gewenst met het andere, het duidelijke probleem van de
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, an- hij de opgekomen nationalisten gedurende eeii
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, broodroof en dl
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 het
een echte Vlaamse daad te stellen, namelijk nationale leven van Vlaanderen. De geschie-\
hun plaats in ie 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 gebeurtenissen en onvermijdbare kcnflikten uit
Ook de B.S.P. werd aangepakt naar aande groeiperiode van een volk.
leiding van een artikel van Bert Van Hoorick,
Aldus hebben 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 zaterdag 11 januari 1958,
niets deed om daaraan te verhelpen of indust3 20 uur stipt, in zaal Roeland,
trialisatie van Vlaanderen te bevorderen. Onze
Korte Kruisstraat 3, te Gent,
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 mej. Wouters.
de : « De regering zal de werkloosh'eid beGeen enkele Vlaams-nationa- (
strijden. Ook zal ze de immigratie (lees :
list uit het Gentse ontbreke op i
inwijking) en de vestiging van Vlaamse arbeiders in Waalse mijngebieden bevorderen,
deze hoogst belangrijke voor- ,
waar zulks zich opdringt ». Het pamflet sluit
drachtavond.
^
met de oproep : u steunt de Volksunie I de
Vlaams Nationale Partij, die opkomt voor lonend vjerk in eigen gewest, voor industrie in
Vlaanderen.

De Volksuniejongeren van de Leuvense UniVrijdag, 13 december jl., had te Antwer- versiteit beleggen op woensdag, 15 januari een
GENT
pen een herdenking Leo Vindevogel plaats. grote propagandavergadering, waarop het woord zondag 18 januari te 9 u. 30'
Stadsvoorzitter B. Ceuppens opende de verga- zal gevoerd worden door Dr. Leo Wouters en
Vlaams Huis « Roeland », Gent
dering voor een proppensvolle zaal. De aan- dhr. Karel Dillen.
PROVINCIALE
wezigheid van Gouwvoorzitter R. MattheysSIMPATISANTENDAG
sens en van verschillende Afdelingsvoorzitters
De voorzitter van de Volksuniejongeren LimSprekers : Dr. Van Leemputten,
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. Handelswetensch,
Valeer Depauw, die met enkele rake trekken ari met mcjuffer Christiane Van 't Velt uit
Bespreking
van dei aktiviteit è
het beeld van zijn vriend, wijlen Leo Vinde- Leuven. Hartelijke gelukwensen l
zingsstrijd. è
voor
volgende
verkiezing;
vogel, oproept. Depauw was een van de wei^
^ 1% O i 'Ui
nige infellektuëlen, die naast Vindevogel ie vinien waren.
Op 15 december greep in de zaal « De'
KANTON ANDERLECHT
Meestal waren het wevers, eenvoudige menVoor 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 waren er aanwezig, wat zeer]
plaats,
onder
dat Vindevogel steeds Nationalist was. kontaktvergadering
ke
C.V.P. afdeling was een vrijgestelde van voor industrialisatie (Vlaanderen) geen cent. bevredigend is, gezien er voor de met veel
Juist zoals Borms heeft hij alles in het werk voorzitterschap van dhr Ach. Van het A.C.W. in zijn wiek geschoten : « Een
bombast aangekondigde C.V.P. startvergade-'
Malderen, lid van het Hoofdbestuur.
gesteld om alle Nationalisten te binden.
Op 22 december j.l. vond te Aalst de ei- ring met drie volksvertegenwoordigers gehou-^
vergadering van de Jeugd in het raam van de
Een
kantonaal
bestuur
en
verschilKwamen dan de na-oorlogse gebeurtenissen
Expo-aktie vifos niet op haar plaats in het A. genlijke stichiingsvergadering van de Volks- den in a Patria » er nauwelijks evenveel wa-'
tg Ronse. Niettegenstaande Depauw hem bad lende plaatselijke propagandaploe- C.W. lokaal. Op dergelijke vergaderingen unie-Jongeren plaats. Een aantal Vlaams be- ren waarvan dan nog 80 p.c. verplichten. De
en smeekte te vluchten — wel wetende van gen werden aangesteld.
wuste jongeren werden er door onze Arron- spreekbeurten gehouden door kameraad Juul
Op zaterdag 25 januari, te 20 uur, wordt, volgens hem, de Jeugd van het ware
welke lage middelen de tegenstanders zouden
dissementsvoorzitter Aalst. Zodra meer bizon- Gadeyne en hoofdbestuurslid Viktor Bouckaert,
pad
afgeleid,
ja,
in
een
extreme
richting
gedregebruik 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 belich.tcn welke ons
kalm te vertrekken. Hij is gebleven, en wij VERGADERING plaats in de zaal jonge snaak had een Volksuniebandje geplakt geren. Bijna alle aanwezigen traden beslist tot moeten bezielen om de volksmensen voor ons'
weten wat er met hem gebeurd is, zei spre- « Sint-Anna », St-Guidostraat 85, te op een C.V.P. affiche, aangebracht in de zaal. onze jongerenbeweging toe en werden tevens ideaal te winnen sloegen goed in bij de aan-'
ker. Striemend wordt hij wanneer hij het Anderlccht.
lid van de Volksunie. Enkelen onder hen werSprekers : Mr. Frans Van der Eist; Dat kon Mijnheer de vrijgestelde niet verteren. den als aktief lid in onze plaatselijke propa- wezigen die allen zonder onderscheid elk op
'' over de parochie van de rechte spraak,
zijn terrein, iedere dag, onbezoldigd, (in teLe Jeugd zal zich niet storen aan het oorDrs. Wim Jorissen;
gandaploeg opgenomen. Deze jonge vrienden genstelling met de C.V.P. propagandisten) een,
vne justice de rois nègres », waarbij uitdeel
van
Mr.
Alois
en
de
partij
die
Moens
de
en dhr. Ach. Van Malde zullen zeker voor hun oudere partijgenoten niet
eindelijk Rechter Haus moest wakker geren. Fernig zoveel macht verleende even goed haar willen onderdoen, en alles laat voorzien dat als wérvingsaktie zullen voeren om de Volksunie'
schud worden om de doodstraf over Vindemet de komende verkiezingen naar de oververdiende loon geven als de partij van Achiel
eerste gevolg hiervan, meer aktie zal mogelijk winning te leiden. Deze vergadering werd bevogel uit te spreken, een vulgaire moord vol- KANTON WOLVERTEM
Mobiel.
^•^ns Eag. Soudan. De katolieke Minisier van
Het Kanton Wolvertem is met de werving
Had de C.V.P. de nodige voorzorgen ge- worden. Na de oproep door de arrondissemenis- sloten met het gezamenlijk zingen van de.
''•e, Orégoire, heeft dan de wettelijke voor de verkiezingen begonnen.
nomen dan zou de jeugd het werk niet moeten seUreiaris werd beslist dat zij die niet om Vlaamse Leeuw.
.iOen uitvoeren...
Op de nog beperkte werkvergadering van verrichten dat het A.C.W. en de C.V.P. ver- ernsf'ge reden belet zijn, aan het Eerste VolksDaarna greep een nadere kennismaking
uniekongres te Antwerpen zullen deelnemen.
een indrukwekkende stilte heerste wanneer zaterdag de 14de werd er besloten een kan- zuimden.
plaats onder de verschillende aanwezigen welspreker het einde van Vindevogel beschrijft : tonaal verkiezingsfonds in 't leven te roepen
Had de C.V.P., toen ze de macht had, geke zeker goede vruchten zal dragen daar de
Over het optreden van onze propagandisten Heer Bouckaert zo gevat wist te zeggen dat
biddend, in de eerste plaats voor zijn vijanden, en hiertoe steunkaarten in omloop te brengen zorgd vcor nieuwe fabrieken in Vlaanderen
en als een heilige.
met een waarde van 10, 20, 50 en 100 Fr.
Ca i zouden de arbeiders werk vinden in eigen te Lede op 20 december '57 en te Aalst op hei koren riip 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 I
herinnerde aan het feit dat meer dan dertien liet voor ons deze kaarten drukken.
en Brusselse « travaux » en soms uren moe- nummer mei enkele beschouwingen.
Volgende vergadering, mei grof atoomgejaar na die zogezegde bevrijding nog mensen
We stellen ze ter beschikking van de plaat- ten recht s*\in in overvolle spoorwagens.
schnt,
Drs. Wim Jorissen (tegensprekeüjk voor
Aangemoedigd door het niet te betwisten
gekerkerd zijn om hun opinie. Zijn persoon- selijke militanten, die we uitnodigen op de
de liefhebbers) op een nader te bepalen dabijvcl
op
de
Simpatiesan'.envergadering
van
4
lijke verwachtingen dienaangaande voor het werkvergadering te Sirombeek op 28 december,
augustus l.t. zal er te Aalst einde januari of tum begin februari. Iedereen zorge er voor nog
naderend Kerstfeest waren hoog gespannen. in het lokaal « De Zwierbol », Mechelsebegin februari '58 een zeer belangrijke voor- enkele getrouwen mede te brengen.
Nochtans is dit tegengevallen. De beste il- straat te Strombeek.
Hier ook laten onze propagandisten geen lichtin^vergadering plaats vinc'en. Als vermoeLuc Vandeplassche.
lustratie hiervan was_ wel de reaktie op zijn
Daar rekenen we erop een vas'e grondslag enke'e ge'egenheid voorbijgaan en zijn er als
De Iaa*ste dagen werd er opnieuw geschilderd.
delijke
sprekers
worden
reeds
vernoemd
:
Mr.
interpellatie in de Kamer.
te leggen voor de gezamenlijke kantonale wer- de kippen bij om waar zulks mogelijk is de
Alle belangrijke punten kregen hun beurt.
Spreker heeft ondervonden dat die interpel- king, die moet lelden tot de eers'e grote kan- strijdleuzen van de Volksunie ie propageren. Frans van der Eist, Algemeen Voorzitter van
de
Volksunie;
Drs.
V/im
Jorissen,
Algemeen
latie praktisch geklonken heeft als de stem tonale vergadering van 2 februari te Meise.
Dat onze Arrond. Sekretaris er niet meer aan Pmijsekretaris; Dr. R. Van Leemputten, ProGENT
1
van een roepende in de woestijn. Hij hekelde
zijn proefstuk is weten onze lezers reeds lang. vineiaal Voorzitter Oost-Vlaanderen en Arronzondag 2 februari 1958
\
fel de laffe en beschamende houding van de
Sinds enkele weken wordt hier een ver- dissement Voorzitter Aalst. Zodra meer bizonVlaams Huis « Roeland »
'
CV.P., waarvan geen enkele hem durfde steuLTÏ M E Ü R J
dubbelde akiie ontwikkeld en plak en kalkfoch- derheden kunnen medegedeeld worden aanVLAAMS DANSFEEST
<
nen. De katholiek Philippart neemt het wel
ten volgen elkaar op. De organisatorische uit- gaande juiste datum en uur, zullen wij het
orkest Paul Rutger en zijn solis- ('
9p tegen de bokswedstrijden en voor de voTe 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 oad-nationalis- tig doorgevoerd en op ini iatief van onze vriend langs deze weg bekend maken. Van nu af doen
Eerste dans : 17 uur. Laatste
wij een oproep. Alle Vlaamse Nationalisten
Spijtig dat Theo Lefèvre niet aanwezig was tische senator. De Volksunie biedt de familie werden ie Ninove, te Aalst en te Zottegem
dans 24 uur.
uit elk gewest en van gans hei arrondisseop de Herdenkingsavond Leo Vindevogel, in- haar innige deelneming aan.
arrondissementsvergaderingen ingericht die ment zullen op deze vergadering aanwezig
Salr-miiisr - - V""rr,ssingen
gericht door de Antwerpse Siads-afdeling. Anvoor doel hadden het arrondissementsbesiuur zijn.
Organisatie : Vlaamse Kring '
ders had hij, eens te meer, de ijdelheid zijner HASSELT Kadervergadering en de arrondissemenisraad op te richten. Dit is
Gent
'
beweringen kunnen vaststellen. Naar aanleiNaast onze klassieke aanwezigen heel wat dan ook geschied 'en mei genoegen kunnen iiiini;.
'IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIII ^ - • ^ « > ^ «fc " ^ - ^ " ^ -<fc « ^ ^ . 1 ^ *%! o » <fc * & >
ding van de gestoorde C .V .P .-meeting te nieuwe gezichten en Wim Jorissen in uitste- wij melden dat onze simpatieke en kranige
Mortsel, meende de geniale C.V.P.-Voorzitter kende sprekerskonditie... De eerste onderrich- Dr. Van Leemputten op algemeen applaus als EE VGLKSUriiE — 4° JAARGANG — 3 JANUARI 1958 1958 N'^ 1
de Volksunie van koekoekspraktijken te moe- tingen in verband met de verkiezingen werden arrondissementsvoorziiier werd aangenomen
Uit'^ave van de v.z.w. De Volksunie.
ten beschuldigen, aanvoerende dat zij gebruik verstrekt. Daarnaast gaf de gouwvoorzitter een naast een ondervoorzitter, een sekretaris Steen- REDAKTÏE : Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur,
maakt van vergaderingen belePd door andere overzicht van de werking over gans Vlaande- haut en een peningmeester tevens technisch
Beisegemstraat, 20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel. 16.28 33
redaktiesekretaris, Beethovenstraat 16, Anderlccht,
partijen om « haar proza ie venten » en ren en voor Limburg. Voor het arrondissement adviseur in verkiezingsaangelegenheden, met Drs Wim Jorissen,
Tel. 21.84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit adres sturen.
K omdat ze op de door haar zelf belegde Hasselt-St. Truiden gaf de verantwoordelijke daarbij een bekwaam sociaal raadsman. Samen
: Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.B2.1'6
vergaderingen geen toehoorders bijeenkrijgt »...organisator Ir. Clement Colemont een aan- zullen zij hun voorzitter met raad en daad Beheer
Alle klachten voor niet ontvangen van blad or) dit adres.
Monsieur Ie Président had zich met eigen vallend verslag. Daarna werden de plannen bijstaan. Men kan gerust zeggen dat dit jonge .Jaarabonnement: lOOfr. HalfianHi.iks: 50fr. Van nu tot einde '58: lOOfr.
Losse nummers : 6 fr.
Ogen kunnen overtuigen van het feit dat de van een nieuw gevat propagandaoffensief even arrondissementbestuur in goede en vaste han- Steunabonnement : 200 fr. (minimum)
yolksunie geen gebruik hoeft te maken van geschetst.^ De verwondering over onze werking den berust. Het dinamisme van deze-vrienden Abonnement buitenland: 120 fr. Per luchtpost 300 fr.
'kabaretnummers en tombola's om de mensen zal nog meer bewondering worden. Al onze en niet in het minst van de energieke ar- Alle stortingen voor het blad op postgiro 54.45.46, W. Jorissen, Brussel
De Volksunie verschijnt de eerste en derde vrijdag van de maand.
naar een politieke ^vergadering te krijgen I
propagandisten wijden zich ondertussen aan de ~(ndi!.se";e':tssekretaris staan borg voor die \
toekomst.
abonnementenslag.
J. Faes.
Verantw. Uitgever : H. Wagemans. Stefaniestr. 16 Antwerpen.

BRUSSEL

pi#f|*^tóAé^N^^

A ALTER

AALST

f^i-JAARGANÖ

BALFMAANDEUJKS .

18 JANUAR11958 Nr 2'

IN HET BRANDPUNT DER BELANGSTELLING

Volksunie, enige overwinnaar
bij verkiezingen ?
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De onmiskenbare groei van de eeuwige kiesbeloften die zij nooit
Volksunie en de aantrekkingskracht houden ook niet. De C.V.P. wantrou- Vlaamse arbeiders weten wat hen te
die onze jonge, onafliankelijke partij wen zij grondig en niet zonder reden ! wachten staat wanneer een krisis losVan bij het ontstaan van de Volksuitoefent op de jongeren, op al die- De middenstanders moeten echter in- breekt : een paar honderdduizend unie hebben we de kat de bel aan- komen tot 47 miljard maar het netto
genen die de oude kleurpartijen beu zien dat zij niets bereiken met uit werklozen in Vlaanderen. Zij weten gebonden en het schandaal van de inkomen bleef op 20 miljard en dit
zijn als kou pap, op al de misnoegden wanhoop links en rechts plaatselijke ook wel dat de sindikaten zwijgen als Belgische landbouwpolitiek scherp ondanks het feit dat het nationaal
die niet meer weten tot wie zicli te middenstandslijsten in te dienen die vermoord waar het de verdediging be- aangeklaagd. Honderden vergaderin- inkomen met tientallen miljarden
•wenden, vestigt de aandacht op ons. telkens weer mislukken. Zij moeten treft van hun grootste belang : arbeid gen werden er door gans Vlaanderen steeg !
De boeren verminderden hun proWij zijn in de belgische politiek een een jonge, nieuwe partij steunen zoals in eigen gewest door industriahsatie. belegd en talrijk zijn de boeren in de
faktor geworden waarmee in de poli- de Volksunie, die onafhankelijk is van Ook zij zullen eindigen met de Volks- vijf Vlaamse provincies die een Wim duktiekosten tot een minimum :
tieke berekeningen ernstig moet reke- sindikaten, koóperatieven, financiële unie te ontdekken als enige uitweg, Jorissen, boerenzoon uit de streek 25.000 landarbeiders werden uitgening gehouden worden. Er zijn er en commerciële trusten, die een voor- als enige partij die opkomt voor in- van Tongeren, en Ludo Sels, zelf boer schakeld en het rendement van de
zelfs die voorspellen dat de Volksunie uitstrevend en gezond middenstands- dustrialisatie van Vlaanderen door uit de streek van Duffel, aan het tarwe verhoogde van 27 tot 28 zakzelfbestuur.
de enige partij zal zijn die als over- programma voorstaat.
woord hoorden. Zij wisten van de ken per ha In 1938 tot 39 zakken in
winnaar uit de verkiezingen zal koDe oude kleurpartijen zijn versle- Volksunie, die niets liever verlangde 1957, de suikerbieten brachten in 1S39
Het is een feit dat ook bij onze ten, vermolmd door het profitariaat dan voor onze boeren iets te kunnen 30 ton per ha op, in 1957 waren het
men. Zij zien het zo dat socialisten en
kommunisten ongeveer hun huidige Vlaamse arbeiders een groeiende on- der bonzen. Sedert de oorlog zijn zij doen, te rerkrijgen dat zij, de jonge 40 ton en op een gelijke veestapel
positie zullen handhaven, zonder groot rust en stijgende misnoegdheid waar aan het bewind geweest in alle mo- partij, de leiding nam in de politieke steeg de boteropbrengst van '39 tot
verlies of grote winst; dat de liberalen te nemen valt. Wij denken hier aan gelijke kombinafies : socialisten, li- strijd voor de belangen voor de boer. '57 van 70 000 tot 90.000 ton.
enkele zetels zullen verliezen aan de onze moderne werkslaven : de mobie- beralen en C.V.P.-ers samen; C.V.P.- Op 100.000 eksemplaren werd nadien
Ondanks het feit dat landbouwonC.V.P., maar dat de C.V.P. aan de len die naar Wallonië, Brussel en ers en socialisten; liberalen en C.V.P.- het ophefmakend pamflet verspreid derwijs en technische voorlichiing
Volksunie zetels zal moeten afstaan. Frankrijk gedraineerd worden om ers; de C.V.P. aHteen; de linksen alvan overheidswege ver beneden het
Het is onze overtuiging dat de Volks- daar het zwaar en vuil en gevaarlijke leen : achter de schermen zijn het
unie echter ook heel wat stemmen werk te doen. Wij denken aan onze dezelfde machte» die blijven. Steek
zal ontnemen aan de liberalen en de tienduizenden 'werklozen in een perio- ze allemaal in een zak . zegt de
socialisten en dat vele blanco-kiezers de van hoogkonjunktuur.
(Lees door op blz.3)
Onze volksmond.
deze maal voor de Volksunie zullen
stemmen. Er zijn meer dan 400.000
nieuwe kiezers, die voor het eerst
sedert de oorlog hun stem mogen uitbrengen : vele jongeren die 21 jaar
geworden zijn sedert de vorige verkiezingen, velen ook die hun stemrecht teruggekregen hebben. Het lijdt
geen twijfel dat een vrij belangrijk
percentage van deze nieuwe kiezers
De artikels over Kongo schijnen van Vlaamse kolonialen, zo ze hogere
voor de Volksunie zal stemmen.
mij erg overdreven wat de houding studiën in het Nederlands willen
Daarenboven zijn verrassingen der geestelijke overheid betreft. Die doen, naar Belgié komen, wij kunnen
geenszins uitgesloten : de misnoegd- is niet anti-Vlaams, maar het is voor hen in Kongo geen miljoenen
heid in bepaalde bevolkingsgroepen moeilijk in Kongo iedereen tevreden uitgeven » !
De uitroep van de man van het
is groot genoeg om een aanzienlijke te stellen. De C.V.P. meerderheid
stemmenverschuiving te bewerken. heeft misschien niet alles kunnen « ophefmakend verslag » heeft verbaWij denken aan onze boeren, die zo- doen, wat ze wilde doen. Senator Van zing gewekt ! Wat was er gebeurd ?
Door te wijzen op de sabotage van
wel onder de C.V.P.-regering als onder Hemelrijk heeft toch bij zijn terugde linkse regering het kind van de keer een ophefmakend verslag opge- de Nederlandse sektie der Universirekening geweest zijn. Zij hebben steld en verschillende wantoestanden teit te E'Stad heeft de senator zijn
geen vertrouwen in de linksen, maar aan de kaak gesteld. Hebben de link- vinger in zijn C.V.P. oog gestoken ! LEFEVRE tot VAN ACKER :
Hij moest naar Leuven op het « A.u.b. Achilleke, geen verkiezingen tijdens de W.T. Kijk eens wat er ons
zij hebben ook geen vertrouwen meer sen dan zoveel gedaan ?...
Wij antwoorden : Wij vallen de bankske. Men liet hem daar verstaan
in de C.V.P., zelfs niet meer in de
boven het hoofd h a n g t ! »
b«erenorganisatie van de C.V.P., de geestelijke overheid aan om haar dat hij de onderwijstoestanden aan
over
de
uitbuiting
van
de Vlaamse peil van andere landen blijft, heeft de
de
Universiteit
te
E'stad
niet
mocht
Belgische Boerenbond. De boeren zijn stelselmatige antivlaamse houding,
niet dom. Zij zien ook wel in dat in een houding die bij de Kongolezen, aanvallen, want dat de toestanden boer en op ons kongres vorig jaar te boer zijn opbrengst sterk verhoogd.
de C.V.P. het A.C.W. de plak zwaait bijzonder bij hen die reeds wat Ne- voor de Vlamingen te Lovanium nog Gent kwam Wim Jorissen in zijn reOndertussen worden de landbouferaat over de sociaal-ekonomische wers waarvoor er jaarlijks slechts een
en dat omwille van de socialistische derlands kennen, een gevoelig presti- slechter zijn !
konkurentie aan opbodpohtiek ge- geverlies heeft veroorzaakt wat betreft
De senator scheen dat niet zo vlug vraagstukken voor de pinnen met een begroting bestaat van ongeveer een
onze
Vlaams-Nederlandse
kuituur
!
daan wordt bij de arbeiders. De boete begrijpen. Men heeft hem da-^i 'n reeks nieuwe voorstellen om de miljard op een geheel van 100 milia- d
ren zijn van geen tel. Die zijn braaf, Indien wij overdrijven of onjuisthe- hersenspoeling
toegediend ! \ 3l Vlaamse landbouwer uit de nood te (Nederland doet driemaal zo veel !),
die luisteren naar hun proosten en den schrijven, dat men ons nauw- vloeistof had men niet nodig omdat helpen. Veertiendagen nadien nam verder benadeeld op het gebied van
s+emmen toch voor de C.V.P. De Boe- keurig antwoorde. Het relaas der fei- de oppervlakta van zijn hersenen niet de Boerenbond hier enkele punten pensioenen en wordt ook het schanrenbond zelf, omwille van allerlei ten met naam en toenaam was dui- zo groot is ! Toch sputterde hij nog van over ! Ondertussen vroeg ook on- daal van de kindervergoedingen in
dd|^stere financiële belangen steunt in delijk en nauwkeurig genoeg om geen tegen. Men heeft hem dan een spoe- ze voorzitter Frans van der Eist her- stand gehouden. De boer die het
stilte de politiek van de linkse minis- misverstand te laten bestaan. Tot nu ling gegeven met « eau de Malines » haaldelijk de volle aandacht voor het meest kinderen heeft krijgt nog niet
tsr van landbouw en doet niets om toe heeft niemand het aangedurfd dat sterker is en toen begreep Van- landbouwvraagstuk en kwam Herman de helft van de kindervergoedingen
02 b slangen van de boeren krachtda- deze feiten te loochenen !
Hemelrijk ! Bastaard Theo verklaar- Wagemans tussen in het parlement die men aan andere maatschappelijke
dig: te verdedigen. De groeiende onMinachting voor het Nederlands de: «Eindelijk begreep Van Hemel- om dingen te zeggen over de land- groepen toewijst ! De C.V.P. noemt
rust onder de boeren kwam zelfs tot (of is stemmen voor vrije keuze tus- rijk dat er, wat de rechten der Vla- bouw, waarover daar nooit gesproken dat dan nog « kristelijke » gezinspohtiek !
uiting op de studiedagen van de Boe- sen Nederlands en Engels in een Bel- mingen betreft, een rangorde der werd.
renbond ! De boeren worden wakker gische kolonie iets anders ?) is nog waarden bestaat ».
ONTSTELLENDE VASTSTELLINGEN En terwijl hij het reeds zo lastig
en kijken uit naar een nieuwe, jonge slechter dan Vlaamshatenj, want ze
Brief nummer twee is ongetekend.
heeft buiten de achtereenvolgende repartij die resoluut opkomt voor de wekt geen reaktie op !
Naast anderen had ondertussen de geringen, de linkse zowel als de hoSchrijver spreekt over leugens,
verdediging van hun rechtmatige be« Men » tracht sedert 127 jaar ie- kletspraat, baantjesjagerij, scheur- zo betreurde Prof. Kanunnik Pinxten, mogene hem uit door hun stikstofpolangen.
dereen tevreden te stellen... op de makers en herrieschopperij van een zelf een Kempische boerenzoon, met litiek. De stikstof wordt hier door de
zijn gezaghebbende stem de volle na- stikstoftrust, Cobelaz, die met d" noOok de middenstanders hebben het rug van de Vlamingen en de C.V.P. .bende ontevredenen !
druk gelegd op dit voor Vlaanderen
kwaad en worden steeds meer onder- heeft altijd iets willen doen en...
Wij bekennen ootmoedig niet te zo belangrijk vraagstuk. Hij rekende dige miljoenen zakgeld C.V.P., B.S.P.
worpen aan allerlei plagerijen die hen nooit gekund ! Daarom zijn wij die zijn opgewassen tegen deze schitteen liberalen steunt, 20 p.c. duurder
uit dat de kleine boer gemiddeld
het leven bitter maken. Zij worden bende onmachtigen beu !
rende en splinternagelnieuwe argu- slechts 13 tot 15 F. per uur verdien- verkocht als dat diezelfde trust desteeds maar scherper gekontroleerd
zelfde stikstof overal elders in het
Senator Van Hemelrijk en van de menten !
de.
en de bslastlngsdruk wordt altijd Boerenbond heeft inderdaad een opbuitenland verkoopt ! Terzelfder tijd
Brief nummer drie : « VLAAMSE »
Andere cijfers nog zullen de toe- belet die trust dat de stikstofinvoermaar zwaarder. Het pensioenstelsel hefmakend verslag gepubliceerd over SINDIKALISTEN IN KONGO.
dat hen opgedrongen werd is een antivlaamse toestanden in Kongo !
...De eksemplaren van de Volksunie stand van onze boer verduidelijken. ders de nodige stikstoffen zouden inschandaal. Zij zijn benadeeld op het Van de antivlaamse houding der re- gaan hier van hand tot hand en ko- In 1940 telde men nog 200.000 kleine voeren om door de mededinging de
stuk van de kinderbijslagen, enz
gering en haar administratie weet hij men in een erbarmelijke toestand te- boeren in België, in 1957 slonk dit prijzen te drukken. En C.V.P., liberaHet Ministerie van Middenstand is alles. Van die der hogere geestelijk- rug. Spijtig dat ze er met de boot aantal tot 150.000. In 1930 waren 38 len en B S.P. spelen mee. Jaarlijks
«en bespotting van de wens van de heid weet hij niets ! Ook van Kimoe- zoveel tijd overdoen! Hier Ingesloten p.c. van de bebouwde gronden eigen- betekent deze vuile politiek een bijmiddenstanders naar meer begrip enza niet, wel van de staatuniversi- een tweetalige oproep van de heer dom van de boer, in 1950 was dit nog komende uitgave voor de boeren van
voor hun noden en zorgen van staats- teit te E'stad !
Major van het A.B.V.V. tot de hand- 35 p.c. en het percent daalt op on- een 250 miljoen. Die politiek wordt
rustwekkende wijze verder. De rentawege; het is een geldverspilling zonMaar kijk, die C.V.P. senator heeft en geestesarbeiders, zonder ras noch blliteitsindeks, die de marge uitdrukt dan nog geleid door Senator Mullie,
der enig nut, integendeel !
de voorzitter van de C.V.P. boerenverook wat anders gedaan. Maanden na kleur, die in Kongo werken.
tussen kostprijs en verkoopprijs was dedigers. De man is senator en veeDe middenstanders kijken vertwij- zijn terugkeer heeft hij in de senaat
Zoals U ziet Is alleen de « Taux
feld uit naar een partij die hun ver- die toestanden NIET meer aange- des cotlsations > en het adres van in 1948 nog 108, in 1951 nog 100, in arts en voegt daarbij nog het inkotrouwen verdient. Van de socialisten klaagd, maar wel de Vlaamse kolo- Major langs beide kanten van het 1957 daalde hlJ tot 80 ! In 1947 was men van een tiental lidmaatschaphebben zij niets goeds te verwachten. nialen een steek in de rug gegeven, strooibrlefje in het Frans! De sluwe het bruto inkomen van de landbouw pen van beheerraden. Het lidmaat42 miljard en het netto Inkomen 20 schap van de beheerraad van het
tVan de liberale komedianten met hun toen hij uitriep < dat de kindereri
(Lees door op blz.3)
(Lees door op blz.3) miljard. In 1956 steeg het bruto In-

Nedeilmbjji loiigo

OVERDRIIVEH Wl|?

ook de sterkte van de Landsbond.
Niet alleen de « Volksgazet M
Zeer gevat schrijft » De Stan*
wijdde een hoojdartikel aan de
daard » : « Wat dan ? Indien de
yolksunie.
Ook Kiebooms werd
zaken zo staan, behoort men de or<
weer zenuwachtig en trok opnieuw
ganisatie zo op te vatten dat alle ka»
ten aanval in « De Gazet van Anttolieken er werkelijk thuishoren en
werpen ». Zijn toon is echter al zo Zo de Volksunie die zetels haalt is 'in het parlement wat Vlaamsge- krankzinnig geworden ? De afkeer dat ze niet de indruk hebben dat ze
voor de Vlaams nationalisten moet gebruikt worden in een richting, die
zelfzeker niet meer. We kregen heeft de linkse regering maar een zind te doen.
trouw'ens een afschrift binnen van kleine marge meer zodat ze zeker
Anderzijds wijzen zij er ons op op deze verraderskrant wel onmete- ze zelf niet willen. Ja, die ze strij"
een brief van een van zijn lezers, de schoolstrijd niet verder zal dur- dat Behogne geen Wallingant zou lijk zijn!
dig '•-" •'•? v ' hun opv Atinge'i of
die we bij plaatsgebrek slechts in ven voeren. Op de Volksunie vooral zijn maar u belgingant » zoals zij
ZONIET
WORDT
Nu voor ons niet gelaten. Wij belangen.
volgend nummer kunnen opnemen- berust dus de hoop dat zij een ver- dat zo pittig noemen. Wel vrienden, zullen in nog sneller tempo verder HET
FEIT DAT ZE
KATOKiebooms spreekt thans niet meer der voeren van de schoolstrijd door jullie moet j . llie pappenheimers be- oprukken. Laat ze maar stikken van LIEK ZIJN MISBRUIKT
EN
over <( verschillende » nationalisti- de linksen zal verijdelen. Ziet Kie- ter kennen dan wij. Wij brengen nijd !
IS DE
VERANTWOORDEfche groepjes en over Vlaamse Kon- booms dat nog niet in ?
onze lezers dan ook graag op de MISBRUIK VAN HET ETIKET
LIJKHEID
ZEER
ZWAAR
« CHRISTELIJK »
centratic. Neen, neen. Wij zijn
hoogte
van
jullie
mening.
VÓÓR
DEGENEN
DIE
DERDe vrees van Lowie dat BoerenVoor enkele weken werd er m
nog steeds een scheurpartij maar front en Middenstand ons niet meer
GELIJKE
TOESTAND
verschillende C .V .P .-bladen een
wij hebben toch r^eds een eigen zullen helpen, zal spijtig voor hem, DE BOEREN DANKEN
SCHÉPPEN
».
(Vetjes
van
polemiek gevoerd over de Landsnaam: de Volksunie!
ons).
In het Standaardverslag over de
wel een ijdele vrees zijn. Maar we
bond der Christelijke Mutualiteiten
Waarom we ons verheugen ! In begrijpen werkelijk niet waarom de studiedagen van de Boerenbond
Is dit soms ook niet toepasselijk
en zijn afhankelijkheid van het A.C
onze partij zou er volgens Kiebooms jongen zo boos op ons is. Wij zijn stond te lezen dat de boeren geen
W. Dit naar aanleiding van de vast- op hen die (zoals «. De Standaard »
een geweldige onverdraagzaamheid niet alleen de enigen die de verdere 25 fr. per uur verdienden. Dat wil
stelling dat de Landsbond ieder jaar zelf !) het katoliek zijn van de Vlaheersen. Ja dat is kwestie van ge-- schoolstrijd kunnen
verhinderen, zeggen dat ze toch 23 of 24 fr. had- een kleine bijdrage van 10 mïljoe.n mingen misbruiken om hen te ver'
leidelijkheid Lowietje. Je begrijpt wij zijn ook de enigen die de CV. den. Meer dan de helft van onze
frank aan het A.C.W. schenkt ! Of plichten de tiranie te aanvaarden
die verschillende groepjes, die één P. opnieuw in de regering kunnen boeren zullen zich daarover verheude aangeslotenen bij de kristelijke van een unitaire belgische C.V.P.,
werden. Dat duurt een tijdje !
helpen- Men voorspelt thans vrij al- gen ! Iedereen weet en niemand mutualiteiten er mee akkoord gaan waarin hun opvattingen en belan'
't Thans is die onverdraagzaamheid gemeen een status quo bij volgende minder dan de betreurde Kanunnik
dat aldus met hun geld omgespron- gen opgeofferd worden aan de op-_
echter reeds omgeslagen in een vu- verkiezingen voor de C.V.F., de Pinxten had het nog berekend dat
gen wordt is een andere vraag. vattingen en belangen van Walen
rige onderlinge liefde.
B.S.P, en de kommunisten. De li- het geen 25 maar wel nog geen Maar we weten nu al dat de leiders en franskiljons ? Er zijn mensen die
Wat gaat Lowie nu maar schrij- beralen geeft men een vijftal zetels 15 fr. is. Het valt dan ook niet te van (( kristelijke » organisaties lie- weinig konsekwent zijn of spelen zij
ven ? Verscheidene groepjes, on- verlies en de Volksunie een vijftal verwonderen dat vele tienduizenden ver het geweten van anderen onder- alleen maar komedie en weten zij
verdraagzaamheid,
scheurmakers, zetels winst. Wij zouden dus de eni- boeren tot over hun oren in de zoeken dan hun eigen geweten.
wel beter ?
vooroorlogse fouten (Wij waven ge overwinnaars zijn bij de verkie- schulden zitten en geen uitweg zien.
Daarbij bewijst de onmacht van
Deze steun aan een sindikale arZe kunnen zich alvast troosten door
toen nog kinderen !) enz. Nooit zingen.
de
vrije verzekerden om hun belanbeidersorganisatie is echter vooral
spreekt hij over ons program. Om
De liberalen moeten dan naar de de Standaard te kopen !
gen
en hun zienswijze te doen eerergerlijk voor de 410.857 niet-arons te bestrijden heeft Lowie echter oppositie en in geen geval zou er
beiders, die als vrije verzekerden biedigen ten overstaan van de alalvast een punt van ons overgeno- nog sprake kunnen zijn na die linkaangesloten zijn bij een kristelijke macht der bonzen hoe mateloos namen en wel de amnestie.
se nederlaag^ van een verder doormutualiteit (bedienden,
landbou- ïef diegenen zijn die denken dat beVoor drie jaar stond hij er on- zetten van de schoolstrijd.
wers, ambachtslieden, vrije beroe- wuste Vlamingen in de C.V.P, iets
verzoenbaar tegenover, thans beDeze voorspellingen maken ons
pen...). Deze personen sluiten aan kunnen bereiken ! Want het is in de
weert hij er toch reeds voor te zijn. echter niet overmoedig. Wij verkobij een kristelijke mutualiteit omdat C.V.P. niet anders dan in de Lands• We zullen goed moeten uitkt]ken pen de huid van de beer niet eer
zij zich als katolieken daartoe mo- bond der Christelijke Mutualiteiten:,
want binnenkort wipt de Lowie nog hi] geschoten is' en er zullen nog KOP VAN EYNDE, REPRESSIE
reel verplicht voelen. Dat verklaart de dikiatuur van de bonzokratie !
EN STANDAARD.
op onze kar 1
enkele gezellige
VolksumeoffensieTheo Lefevre is nog niet zo slim
Nu je woi-dt niet eens op voor-'^-^en in Vlaanderen zich opvolgen in
als
een Struye, een Harmei of een
hand afgewezen. Lowietje.
Al is^de eerste maanden. Het is niet naar
Eyskens.
Die heren houden zich op
ons verstand beneveld, ons hart is je zin, Louis ? Je had gehoopt met
De seniele stukjes van de oude ver- te vinden. Nu weten we wel dat intellekiuelen
de
vlakte
om de' socialisten niet te rader die de « Feiten en Beschou- en kies propaganda twee dingen zijn die onnog goed.
de C.V.P. in de oppositie en met
mogelijk kunnen samengaan, maar zijn lezers
'T KLAMPERNIEUWS
de schoolkwestie, dus de meest on- ontstemmen en zo hun kansen op, wingen» schrijft tegen klinkende zil- een beetje minder voor de gek houden, zoa
verlingen
in
«
De
Standaard
»
wekken
WEET HET WEER
gunstige positie voor ons, ons ka- een ministerschap na de verkiezin- niet alleen onze spotlust op. Ook a Ce Standaard» toch best van pas komen.
Een paar maanden geleden voerpot te krijgen. Volgende verkiezin- gen niet te^^bederven. Theo spant « Het Boerenfront » orgaan van de "Wij weten heel goed dat er van de socialisten
'den we een polemiek met 't Klamlandbouworganisatie op gebied van de uitschakeling van de regen zullen hét tegengestelde bewij- nog procesihn in tegen Kop van gelijknamige
pernieuws uit Aarschot. Het blad
Eynde,
net
alsof
die
man
een
gewijdt
er
een
stukje
aan dat we hier pressiemizeries niet veel te verwachten is,
ten minste niet op openlijke wijze. We verschoot toen een geweldige bok door zen en meteen zal het iedereen zon- woon inciviek was en alsof hij geen laten volgen.
neklaar
zijn
'dat
het
nationalisme
geten echter niet dat het de socialist Verbij de vergelijking van de verkieminister wilde worden. De • Kop
meylen was die, indien we ons niet vergissen,
naar
een
nieuwe
bloeiperiode
gaat.
« JAMAIS »
zingsuitslagen 1949, '50 en '54 geen
werd veroordeeld door datzelfde gein
1946 zich in een artikel in « Le, Soir n
rekening ie houden met het links Wat trouwens noodzakelijk is f
recht waarvan hij de daden altijd zo Vorige week hadden we het reeds over de uitsprak tegen de doodstraf; we vergeten niet
kartel in Limburg en in Luksem- NOG EEN KOMEDIANT opgehemeld had. Boontje komt om interpellatie van de H. Wagemms over de dat het een katoliek minister van Justitie was
burg- We drukten toen de hoop uit Geregeld treden voor de Vlaamse zijn loontje.
ongehoorde toestanden waarin de incivieken die de meeste uitvoeringen van doodvonnis'
dat hei de C.V.P.-er
in de gevangenis bevinden. De socialist sen heeft bevolen,
dat het blaadje de moed zou hebben televisie politiekers van de kleurKostelijk was echter de kommen- zich
Moreau de Melen was die de laatste inciHoymx
heeft
van
deze
gelegenheid
gebruik
die vergissing recht te zetten. Klaar- partijen op. Net zoals voor de ra- taar van u De Standaard ». Die was
gemaakt om zich eens te meer onverbiddelijk vieken, waaronder een vrouw, naar de ekseblijkelijk ontbrak hen de moed want dio wordt echter de vriendjespoli- er als de kippen bij om de naoorlogs^ en onverzoenlijk te tonen. To&n deze zich kutiepaal heeft verzonden en dat ten slotte
we zagen noch hoorden iets van dat tiek toegepast : geen Volksuniemen- repressie aan te klagen als de re- ook verzette tegen de amnestie, werd hij de C.V.P.ers tijdens hun volstrekte meerderblad. Zij zullen beschaamd geweest sen. Zij staan buiten de groepen pressie van links. Het zouden uit- volledig beaamd door de zeer katolieke heer heid er niet van geprofiteerd hebben om het
repressievraagstuk voor goed op te tossen.
zijn!
profiteurs en zouden hun geknoei sluitend de linksen geweest zijn die Philippart die, wanneer het vMord amnestie Dat
weten ze op voornoemde krant ook, maar
werd
uitgesproken,
riep:
uJamais»
(Nooit).
Thans heeft Het Klampernieuws kunnen bloot leggen. Er is in de de repressie gevoerd hebben ! En
In het Beknopt Verslag lezen we dat na de nu komt het er op aan al de schuld op de
een nieuw bericht op de markt ge- televisie een rubriek « Ieder zijn dat terwijl iedereen weet dat het ge- redejoering van de h. Hoyaux, deze toege- huidige regering te leggen.
bracht — ook daar heerst de obses- waarheid ». Dat « ieder » is natuur- recht in meerderheid C V.P. is en in juicht werd door socialisten, liberalen en en- Wij zijn de mening toegedaan dat ALLE
sie voor de Volksunie l ••— De C. lijk leugenachtig.
minderheid
liberaal.
Socialisten kele leden van de C.V.P. Maar wat ons ach- partijen schuld dragen, dat geen enkele de
teraf met verbluffing heeft geslagen is dat moed heeft gehad om het repressie- en epu'
V.P. zou ons officieus gevixiagd
Het meest dinamisch deel van zijn zeer zeldzaam en Vlaams nahebben geen lijsten aan te bieden Vlaanderen, het Vlaams nationaal tionalisten bestaan daar om zo te « De Standaard » uit dit « Jamais » van de ratievraagstuk definitief van de baan te heU
C.V.P.-er Philippart munt sloeg om kiesproen wij zeggen meer, de schuld van de
voor de Senaat en wij zouden ge- gedeelte, wordt uitgesloten- Wat zeggen niet. Voegen we eraan toe paganda te maken voor deze partij en pen
C.V.P. in deze is zwaarder dan die van de
weigerd hebben op dit voordelig echter voor mensen met politiek dat de C.V.P.-er De Schrijver de de " Volksunie » in het belachelijke te trek- partijen, omdat zij zogezegd gegrondvest is
voorstel in te gaan I In de socia- doorzicht ergerlijk is, is de kome- repressiewetgeving
uitwerkte
te ken. Want de grote bekommernis van deze op kristelijke principes, dus op de leer van
^stische « Volksgazet » heeft onze diantenrol die Van Elslander speelt Londen en dat 80 p.c. van de te- Vlaamse krant is dat Volksunie stemmen, Kristus die gezegd heet: «Doet wel aan die
is voor de socialisten waar geen en- u haten, bidt voor die u vervolgen en las'epo ede vriend Jos van Eynde daar te moeten aanhoren. Hij is de rechtstellingen plaats grepen onder stemmen
kele mandataris durft op te komen om het ren. »
dadelijk een hoofdartikel aan ge- « Vlaamsgezinde ». Hij is 100 p.c. C.V.P. ministers van justitie ! u De repressievraagstuk uit de wereld te helpen,
Het is niet voldoende zich op k-ristelijke
wijd.
voor alle Vlaamse initiatieven. In Standaard » neemt klaarblijkelijk terwijl er bij d? C.V.P. maar één te vinden grondbeginseleiy te beroepen, men most vol(( Het Klampernieuws » vergist zijn partij echter stemt hij braafjes haar lezers voor kiekens. Wij ken- is die er tegen zou zijn. Bovenvernoemde gens deze beginselen handelen en' ieven.
ttch echter. Er wordt verder onder- alles mee wat anti-Vlaams is I De nen zijn lezers beter dan hij zelf. krant heeft de faam serieus te zijn en zijn Doet men dat niet dan bestaat hiervoor een
lezerspubliek onder de Vlaamse intellekiuelen welbetekenend woord: schijnheiligheid.
handeld want wij hebben de CV. man heeft een voordeel. Dat we hem Welnu zij vergist zich. En hoe!
ifMMnniiiriiitiTiw^rr i
»-.—i^—
P. gevraagd in dat geval niet op te van uit onze huiskamer niet kunnen
(i De Standaard » is een onuitputkomen voor de Kamer.
LINKSE STUDENTEN DREIGEN
telijke bron van dwaalleren en van
uitfluiten !
zoudt ge Uw kandidatuur als prof
De (( onderhandelaars » vonden
vervolg van blz. 3
dwaalredeneringen. Stond daar nu
in
de « Krakologie » niet stellen.
ook
fascisten
Balthazar
?
Maar
wij
dit voorstel nog zo slecht niet en ze LA WALLONIË LIBRE
weer niet zwart op wit in dat men
U
zoudt er beter aan doen Balthalopen
met
dat
alles
niet
te
koop
ziet
«
La
Wallonië
Libre
»
is
het
orhebben het in beraad gehouden.
geen 200.000 stemmen moest ver- ge.
zar in het vervolg het voorbeeld te
Nog wat geduld dus « Klamper- gaan va'k die federalistische Walen, gooien aan een scheurlijst (lees u De
U noemt ons kriminele paljassen volgen van een tiental eerlijke vrijnieuws ». Dan komt ook dat in orde. die samen met de federalistische Volksunie n). « De Standaard » en sektaire romantiekers Balthazar- zinnige studenten die onze stichtingsVlamingen een nieuwe staatsinrich- verraadt zijn vrees : ongeveer een ke. Een goede raad. Als ge deze avond vergadering hebben bijgewoond en
VERKIEZINGSPRONOSTIEK
eerlijke poging hebben gedaan
Op zijn beurt maakte Lowie een ting wensen, waarbij de Brusselse verdubbeling van
Volksuniestem- thuiskomt ga eens deemoedig voor de een
onze
werking en onze doelstellingen
spiegel
staan
en
bekijk
eens
goed
het
verkiezingspronostiek.
De Volks- profiteurs van hun voorrechten zou- men. Waarom zo iets vrezen wanbeter te begrijpen, in plaats van zich
paljaske
dat
voor
Uw
ogen
zal
opunie zal niet bijwinnen. schrijft hij den moeten afstand doen. Zij strij- neer men beweert Vlaamsgezind te doemen en denk in het vervolg drie- over te leveren aan prutswerk.
wet een pen waarachter men de al- den voor de geestelijke en stoffelijke zijn ? 200.000 stemmen levert de maal na eer ge uw evennaaste voor Uitgesteld is niet verloren. Woensdag
29 januari te 19 uur 30 wordt onze
lergrootste twijfel voelt. Het zou ontwikkeling van hun volk en we Volksunie een achttal zetels voor de zo een lelijk beesteke verslijt.
spi]tig zijn voor de schoolkwestie hebben er dus alle achting voor des Kamer en een viertal voor de SeVerder mijnheer Balthazar bent U tweede algemene vergadering gehouen Lowie zou moeten steunen om te meer omdat ze herhaaldelijk en naat en de wippositie. Is er nu een werkelijk een knappe vent. Uw intuï- den in het Vlaams Huis Roeland. U
wordt er vriendelijk op uitgenodigd.
dit te verhelpen. Wij hebben maar met nadruk ons recht als Vlaming redelijk mens die kan veronderstel- tie is enig in de studentenwereld. Een Wij zijn bereid, als dit met Uw waaraankondiging van drie regeltjes in
^0.000 stemmen tekort voor 6 zetels. erkennen om Vlaanderen in te rich- len dat de Volksunie verkozenen te- het journaal van « Deze Tijd » en de digheid overeenstemt, daar op eerlijVoor de C.V.P. worden er dat ten zoals wij dat wensen. Het zijn gen de Vlaamse en kristelijke be- lezing van ons pamflet hebben U de ke wijze van gedachten te wisselen.
heel wat tienduizenden meer. Wel- Waals 'nationalisten gelijk
wij langen zouden stemmen? Te gek om mogelijkheid geleverd, een ganse beMijnheer Balthazar, sans rancune.
fiM waarom helpt Kiebooms ons niet Vlaams nationalisten zijn^ Ook zij ook maar een ogenblik aan te 'den- weging, een jarenlange aktie voor de Het is wel wat laat, drie koningen
BO.000 bij te winnen om tot zes ze- hebben opgemerkt 'dat thans 'de C. ken ! En 'dan beweert « De Stan- Vlaamse volksontvoogding op sublie- Is een paar weken voorbij, maar in
me wijze tot de grond af te breken. alle geval zalige feestdag,
tels voor de Kamer en tot twee V.P, onder spoorslag van 'de Volks- daard » 'dat 'die stemmen zouden Zo
denkt gij ten minste, argeloze!
De Voorzitter
unie'zoals_eij het schrijven verplicht vergooid zijn!, 'Zijn ze 'nu volslagen Bravo Balthazar. Ter inlichting :
|)oor de 'Senaat te komeri.
Gentse studentenafdeling
KIEBOOMS EN ZIJN ZENUWEN

AMNESTIE

NOOIT!
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t^oopt

^Hiltbuiitn^ der boeren

graotste stikstofbedrijf dient hem
Ll^'aiblijkelijk tot zakgeld. Het wordt
lioag tijd dat deze ergerniswekkende
politieke figuur van het toneel verdwijnt. Nu vele tekenen wijzen erop
d a t de boeren hem binnenkort buitenschoppen.

op zijn ^Inde

(Vervolg van blz. 1)
De Boerenbond op haar laatste
kongres gaf geen kik over deze achteruitstelling van de Vlaamse boer.
Alleen « Het Boerenfront » protesteerde heftig.
Waarom kregen deze Waalse boeren deze voordelen ? Omdat zij in beweging gekomen waren. Te Verviers
hielden ze de eerste grote naoorlogse
boerenbetoging en die was niet mak.
« HAAL DE RIEKEN BOVEN »
Zij nemen echter geen vrede met
die enkele maatregelen. In het landbouwweekblad « Le Réveil du Paysan » spreken ze ervan « de rieken te
voorschijn te halen » om minister
Lefebvre eens deugdelijk aan te porren ! Het is trouwens de enige wijze
in ons land om politiek iets te verkrijgen.

?

Volksunie, enige overwinnaar
bij verkiezingen ?

dracht ! De propaganda en de pro(Vervolg van blz. 1)
pagandisten van de Volksunie zijn te
volksmond. Vandaar ook de spontane steeds op ons rekenen. Voor het
dinamisch.
Het kongres van de Boerenbond zou simpatie voor een nieuwe, jonge, di- overige voeren wij onze eigen polide bevestiging brengen van de juist- namische, onafhankelijke partij als tiek, Vlaanderen ten bate ' Het liedje
van de hogere belangen die op het
heid van onze stellingen. Niet minder de Volksunie.
Vandaar ook de onrust en de schrik spel staan kennen we reeds lang.
dan 200 bestuursleden uit 14 gilden
in de Antwerpse en Wase polders bij onze tegenstanders. Zij vrezen Voor ons zijn vooralsnog de Vlaamse
DE W4AIS:2 BOEREN
zij houden rekening met ons. volksbelangen belangrijker dan de.
kwamen die dag afzonderlijk samen, ons,
BISTEN VAN ZICH AF
marcheerden in groep naar de ge- Wij durven gerust schrijven dat geen C.V.P.-belangen. Met de Volksunie
niets is
De V/aalse boeren zijn
meenschappelijke vergadering en na- enkele partij beschikt over zoveel on- vooruit !
sneer natuurlijk in dit onnatuurlijk
men plaats vooraan in de zaal. Ze baatzuchtige en idealistische propaij.nd ! — bevoordeeld tegenover de
droegen plakkaten met sprekende gandisten als de Volksunie. Hebben
we geen geld, onze propagandisten
Vtaamse. De huidige Waalse minister
teksten :
zullen
dit goed maken door een onaflieeft onlangs een reeks maatregelen
« Leiders ontwaakt
gebroken
inspanning van nu tot aan
afgekondigd waarbij voordelen toegeRedt ons of staakt »
de verkiezingen. Men zal verbaasd
l^end worden uitsluitend aan de vol« Geen woorden meer maar daden »
staan over de offensieve geest van de
gende Waalse streken : de weide« Wij staan in uw rangen
« 'T ZAL WEL GAAN » en de stichVolksunie, een offensieve geest die
streek van de provincie Luik, het
Verdedigt onze belangen »
ting van de Gentse studentenafdemen niet zal kunnen breken.
kanton Vielsalm in Luksemburg, de
« Leiders ten strijd
ling van de Volksunie.
Reeds grijpt men hier en daar naar
liage Ardennen, de weidegemeenten
Het is de hoogste tijd »
Het orgaan van de Vrijzinnige StuVan de Veenstreek in Henegouwen en OOK DE VLAAMSE BOEREN
Een afgevaardigde van deze boe- het smerig wapen van de broodroof denten aan onze universiteit heeft
SCHIETEN WAKKER
d e ganse provincie Namen.
ren vroeg het woord op de namiddag- om onze propagandisten te treffen. met « afschuw > kennis genomen van
• Deze voordelen zijn :
Haar taktiek getrouw voerden on- vergadering en eiste de grootste Het zal niet mogen baten. Wij waar- de oprichting van onze Studentenafschuwen echter de instellingen en orVerdubbeling van de toelage voor dertussen Boerenbond en C.V.F, hun krachtdadigheid van de « Boeren- ganismen die zich hieraan bezondi- delmg. Zij hebben het tevens nodig
bond
»
en
van
haar
orgaan
«
De
politiek
verder
:
geoordeeld, bij monde van hun
kunstmatige bezaaiing, die op 200 F. overgeleverde
« Houdt ze braaf, houdt ze dom ». Boer » in plaats van de lijdzame be- gen. Niemand kan voorzien welke po- hoofdredakteur, in een van h a a t
§e: racht wordt
sities wij zullen veroveren, bvb. in de
Behoud van de vergoeding voor de ^^ dinamische werking van de Volks- rusting « blijft maar kalm ». Hij eis- senaat en in de provincieraad van druipend artikeltje te waarschuwen
te
dat
de
Boerenbond
in
de
eerste
tïestrijding van de rundertuberkuïoze, unie echter naast die van het « Boe
Antwerpen. Het is best mogelijk dat tegen ons fascistisch geknoei, onze
die overal elders geleidelijk wordt af- renfront » en van de Waalse boeren plaats een sindikale aktie zou voeren , wij daar op de wip zullen zitten. Adenauer en Speidel simpatieén, onze
maakten hen de zaak lastig. Er kwam in plaats van een kommerciële en j Welnu wij zullen ons onverbiddelijk anti-volkse en anti-demokratische
geschaft.
Voor de uitbatingen van 3 tot 15 ha kritiek los van de jonge boeren die daarbij nog dat de Boerenbond hand verzetten tegen het toekennen van metodes en onze kampanje voor de
d e ten minste 80 p.c. weide bevatten: zich — en hoe tragisch juist zien ze in hand zou gaan met alle andere 1 F. subsidie aan instellingen of or- Duitse herbewapening. Zij besluiten
S75 F. per ha. voor bekalking, tot het ! — in hun toekomst bedreigd boerenverenigingen ! Deze taal is re- ganismen die broodroof gepleegd hun « proza » met volgende oproep
tot hun troepen : « Onze strijdbijl
30 p.c. van de totale oppervlakte van voelden. Toen werd beslist ook een volutionair in de Boerenbond. De be- hebben.
mag
niet roesten. Aan de nieuwe verstuursleden
zullen
de
beroerte
nabij
paar
optochten
te
houden,
vanzelfh e t bedrijf; 345 F. per ha voor toeWe kunnen er niet meer aan densprekend « waardig en voorbeeldig ». geweest zijn ! Zij die in de eerste ken te antwoorden op de vele arti» eniging roepen we toe : NO PASAdiening van fosfoorslakken.
RAN. Het zal geen ijdele leuze zijn ».
Bij elke van die optochten zagen plaats denken aan hun « zaakjes
kels dia zowat overal verschijnen en
4.000 F. per ha. weide die gescheurd
Wij vrezen dat de Vrijzinnige
de
boeren
hun
enige
ware
politieke'^n
daarom
de
boeren
doen
kalm
houwaarin de Volksunie vernoemd wordt.
•wordt om voor voederteelten te worStudenten
niet bijster opgetogen zulden bestemd en daar waar fruitbo- verdedigers, de propagandisten van den en zij vooral die alle kontakt met In de Gazet van Antwerpen schreef len zijn bij deze oproep van hun
de
Volksunie.
Zij
deelden
strooibriefandere
boerenorganisaties
mijden
als
volksvertegenwoordiger K i e b o o m s
men dienen gerooid, nog eens 40 F.
jes uit waarin de waarheid over de ^^ Pest : « Er is maar één Kerk van echter een uitvoerig artikel waarbij « hoofdredakteur ». De bergen
per boom.
landbouwpolitiek en over Mullie ge-' Rome, dus mag er maar een land wij even willen stilstaan, omdat het schuurpapier nodig om hun strijdbijlen van alle roest te zuiveren, zal
Bij wijze van « proefneming » : zegd werd. Die waarheid was kras. bouwvereniging zijn ! », zlj zien In
zo merkwaardig is door het gebrek
kosteloos omploegen en herbezaaien Maar Mullie, door ons uitgedaagd dat hun troon aan het wankelen is ! van konsekwentie en logische gedach- vele eksporkens opslorpen. Arme
van weiden
Deze opstand in de Boerenbond zelf tengang. Het is verward en tegen- jongens, arme porrekens, arm schuur„„ „„ en , gratis rooien van de I ^^'^ proces tegen ons in te spannen
eerste 20.000 fruitbomen; Plaatsen zo we leugens vertelden, moest er het hadden we voorzien De nood van de strijdig omdat Kiebooms niet durft papier.
van elektrische afsluitingen met het zwijgen aan toe doen. De feiten wa- boeren wordt U groot en het leugen- konsekwent doordenken. Indien hij
Wel mijnheer de hoofarcQa.-^ctar,
oog op rantsoenbeweiding (2 per ge- ren juist !
achtig spel van de Boerenbondleiders dat deed zou hij tot gans andere be- wij danken U voor de eer onze « neotneente); proefnemingen op de voeZo goed mogelijk trachtte men de kan geen stand blijven houden. Te- sluiten komen. We denken echter dat
ding van kalveren en van het melk- C.V.P.- en Boerenbondboeren afge- recht kloegen de « opstandelingen » vele van zijn lezers konsekwent zul- fascistische » beweging aangedaan.
Wij zouden U echter enkele zeer bevee.
schermd te houden. Onmogelijke op- de houding van de proosten aan : len zijn in zijn plaats, en inzien dat scheiden vraagjes willen stellen. Niet
« Bij ons komen ze zeggen dat we het standpunt van de C.V.P. tegen- dat wij ons illusies koesteren dat
moeten braaf zijn en niet mogen over de Volksunie belachelijk is. Hun mijnheer Balthazar het met zijn
staken en daarna lopen ze naar de gejank over kristelijke eenheid doet waardigheid zal kunnen overeenA.C.V. vergaderingen waar ze de ar- we! erg schijnheilig aan, daar waar brengen, de vragen van Franco, Adebeiders aanzetten tot onwil en sta- zij zelf tot geen enkel offer bereid nauer en Speidel aanbidders te be(Vervolg van blz. 1)
king ». Een hard oordeel. Maar een zijn en zelfs bij monde van hun voor- antwoorden, vooral nu ze de laatste
vos had waarschijnlijk schrik dat het pleegd door een Kongolees. Het is ge- juist oordeeL
zitter verklaren de stemmen van de weken een eenheidsfront hebben opbedrag niet zou terecht komen !
tekend : Jos. n'Gabula.
verbitterden niet te willen ! Kiebooms gebouwd tegen het fascisme, samen
De brief van het C.S.C.C. (het A.
Wij vertalen enkele opmerkelijke HET NOODLOT VAN DE BOEREN heeft de lef te wijzen naar het voor- met hun klerikaal-franskiljonistischa
CV. Kongo) is eentalig Frans ! 't is zinnen. « Sedert het begin der aanWe hebben het de boeren altijd beeld der linksen, die in Limburg en vrienden van de Gé Catholique (javan uw vrienden dat je het hebben wezigheid der blanken in Kongo, is gezegd en thans beginnen ze het te Luxemburg een kartel sluiten ! Is de ja-ja). Maar van de mensen van h e t
moet ! !
het Vlaams door die zelfde blanken begrijpen. Hun ongeluk is het dat ze C.V.P. misschien bereid omwille van « Vrij Onderzoek > mogen we toch
maar aangezien geweest als een haast allen voor één partij stemmen, de zgn. kristelijke eenheid een kartel nog wel een beetje eerlijkheid verMet dank voor de opname.
Inderdaad, de brief getekend H. taaltje van niets. Ze deden er ge- de C.V.P. De socialisten willen hun te sluiten met de Volksunie ? Daar wachten.
IMEULEN, secrétaire regional, en die heimzinnig mee en maakten er uitroeiing. Ze zeggen het ten andere willen zij niet van weten !
FIRST (U ziet wij kennen evenals
de kristelljke « chers collègues » uit- slechts gebruik van, als ze onder me- openlijk. De liberalen zijn uitsluitend
Wij laten ons niet beetnemen. Wij
U vreemde talen) : Wie heeft Speikaar
iets
wilden
zeggen
dat
wij
Konbekommerd
om
de
belangen
van
de
nodigt « d'assister k la reunion qui
zullen
op
eerlijke
wijze
onze
strijd
del met alle eer ontvangen ? Wij
aura lieu au Cercle des Evolués » is golezen niet mochten weten >. Zeer grote fabrikanten. We zien het nu. voeren. Waar het er op aankomt de
of Spinoy ?
juist
n'Gabula
!
De
C.V.P.
redeneert
echter
:
«
Voor
eentalig Frans. Op die vergadering
rechtmatige belangen van het vrij ZWEI (AAI . ) : Wie heeft zijn voor« Tenzij op enkele « grands sémi- de boeren moeten we niets doen. Die onderwijs te verdedigen kan men
hebben in juni '57 gesproken de
gevel laten behangen met AdenauVlaamse « évolués » monsieur Keu- naires > is dat Vlaams nooit onder- hebben we toch ». Voor de arbeiders
er dekoraties ? Wij of Spaak ?
leen en le chanoine Heylen, twee pa- wezen geworden. Het schijnt dat in moeten ze korikurreren met de sociaDRIE : Zoudt gij het aandurven
te
waar.
Dat
doet
de
C.V.P.
en
dat
rasieten van de Kristelijke Vlaamse Belgié zelf, de Belgen niet allemaal listen. Vandaar hun demagogie. De
Duitsland als buffer tegen de U.S.
verplicht zijn Vlaams te leren ». Neen kristelijke boeren moeten eindelijk doen de liberalen die onder elkaar afArbeidersklasse.
S.R. prijs te geven ? Zo ja dan
spraken
slechte
waar
te
leveren
voor
n'Gabula, de Waalse supercivieken leren kiezen voor een andere, een
pleegt U zelfmoord, wat ik spijtig
Aangezien onder de katolieke begoede
stemmen.
verkiezen ook Engels !
jonge kristelijke partij en dat is de
zou vinden voor zo een « achtensdienden en ambtenaren in Kongo de
Verschuiven boerenstemmen naar
Volksunie. Slechts dan en dan alleen
«
Ik
zie
er
geen
bezwaar
in,
gaat
waardig personage ». Zo neen : siVlamingen de meerderheid uitmaken,
de
nieuwe
jonge
partij
dan
zullen
C.
lence pleace.
moesten ze door deze feniksen In n'Gabula verder, Nederlands te leren zal er iets voor hen gedaan worden. V.P.
en liberalen in alarmtoestand
' t Frans worden uitgenodigd ! Het (hier gebruikt hij het woord Neder- Blijven de boeren C.V.P. of liberaal komen en beginnen te werken. Schrik VIJF: wie ontvangt enkele tientallen
kering geven. Uw geloocfsgenoten
Frans van een taktvol, beschaafd, be- lands) en wil het graag leren, maar kiezen dan zullen die partijen een is het begin van de wijsheid. Wat
bij een eventuele Russische bezetleefd en voorkomend man als Keu- wens niet er toe verplicht te worden. zucht van verluchting slaken. Zij doet de boer met een lui paard ? Hij
ting te kunnen terughouden van
leers, moet een « délice > zijn ge- Ten andere, vele Belgen hier en het kunnen dan verder handelen met de legt de zweep erop. En zie het paard
bepaalde an tl-vaderlandse vrijaweest : om Boileau en de Chateau- zijn niet de laagst geplaatsten, ken- boeren zoals ze het tot nu toe deden. springt en draaft vooruit met de kar.
nen geen woord Nederlands, terwijl Is er echter een noemenswaardig
ges ? Gij zijt toch familie van elbriand te doen watertanden ! !
zij in beginsel toch de twee talen zou- stemmenverlies aan de Volksunie dan Welnu de Volksunie Is de zweep in de
kaar. En een Vlaams spreekwoord
Op 3 december heeft monsieur le den moeten kennen ». Niet zo stom zal er gewerkt worden voor de boeren handen van de boeren. Laat de boezegt : « Kozijn en Nicht verkeren
ren die zweep gebruiken en men zal
öéputé Van Glabbeke, bourgmestre van die simpele duif ! .
omdat ze schrik zullen krijgen de boe- de luie paarden zien trekken.
licht ».
d'Ostende et ancien ministre, zijn
renstemmen te verliezen. Het gaat op
«
Sedert
de
laatste
jaren
schijnt
er
VIER
: Kunt U ons de vaste verzeblauw Frans briefje rondgestuurd. Hij
De Volksunie is voor de boeren de
politiek gebied gelijk In de zaken.
meer
Nederlands
aangeleerd
in
Belmilj
oenen
nazistische marken. Wij
noemt zijn sindikaat « le syndicat
Hebben zakenlieden geen mededin- enige redding. Mede daarom werd ze
gië,
nochtans
komen
hier
in
'57
nog
of
de
huidige
regering ?
pon démagogique »; hij had er kungesticht. Aan de boeren ons te helging
te
duchten
dan
kunnen
zij
ongeBelgen
toe,
kersvers
uit
het
moederVerder
mijnheer
H. B. zoudt U benen aan toevoegen « plutót art et
land, die ook de twee talen niet ken- straft hoge prijzen vragen voor slech- pen om zichzelf te redden. Het zal de ter zwijgen over fascisme en al wat
jtechnique » !
hoogste tijd zijn !
nen ! Waarom moeten wij ze dan leer mede verband houdt. Hoe oud
ren
?
Dit
is
voor
ons
onbegrijpelijk
».
waart ge toen baaske ? Ik geloof dat
ZOGEZEGDE
KONGOLEZEN
ge nog dagelijks enkele luiertjes beBCHRIJVEN OVER HET AANLEREN
Beste n'Gabula in de staat België,
vuilde en nog een grote H(uile)
VAN HET NEDERLANDS !
met zijn abnormale struktuur, zijn zo
B(alk) waart.
Nederlandsonkundige Walen en veel zaken onbegrijpelijk !
Brusselaars, die het ogenblik voelen GEMEENTEVERKIEZINGEN IN
U noemt ons Neo-fascisten mijnnaderen waarop zij, en zeker hun KONGO!
heer. Ik zou U aanraden met dergekinderen, grondig Nederlands zullen
lijke uitspraken uiterst voorzichtig te
In Leo gelijk in enkele andere stemoeten kennen, zitten sedert maan- den hebben verkiezingen plaats gezijn. Wat onze studentenafdeling beden dagelijks voor hun inktpot ! Ze had. De uitslag ervan kan ons ontreft, zou ik het voorbeeld kunnen
schrijven artikelen tegen « le 11a- verschillig laten. De kommentaar van
aanhalen van de voorzitter van onze
mand et les flamingants » die ze doen sommige Kongolese évolués is wel inVolksuniejongerenafdeling wiens vaondertekenen door Kongolezen ! In teressant. Zo schreef 'n zekere M.
der als politiek gevangene overleed
de Franse pers vindt men dan vol- Kamongo (zie het Volk van 17 dein het kamp van Da«hau. Ik zou het
gende koppen : WAT DENKT DE cember) dat de Bakongo bewezen
voorbeeld van mijn ouders kunnen
KONGOLEES OVER HET AANLEREN hebben nog niet tot politieke rijpheid
vermelden die verschillende jongens
VAN HET VLAAMS, door Joseph te zijn gekomen, want ze hadden bij
het leven redden door hen in hun
ti'Bengo. Ofwel : GUSTAVE KABAN- voorkeur op stamgenoten en familiehuis te verstoppen, met alle risiko's
KO VERKIEST ENGELS, EEN WE- leden hun stem uitgebracht!
er aan verbonden. Ik zou het voorÏ?.ELDTAAL ! Of nog : HET FRANS
beeld kunnen vermelden van de t a l Toen
Chiel
Van
Acker
dat
las
heeft
OPENT EEN DEUR OP DE WERELDrijke verzetslieden die in verschillenKULTUUR, schrijft* Theo Vanganda ! hij, bij zoveel naïviteit van M. Kade streken de leiding van onze afdemongo, meewarig het hoofd geschud.
lingen in handen hebben.- En ter i n De « Courrler ó'Afrique > van 20 De BakongocheXi heeft hij vol belichting mijnheer geen van het elfde
september '57, heeft een artikel op- wondering, eea trtegratn met gelukmaar ^-=n het eerste uur. Zijn d a t
genomen dat misschien wel is ge- wensen gestuurd!
Theo LEFEVRE proeft reeds d« overwinning r
doorlezen blz. 2
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ZO OIICHT HOT UlflDmS

van de katolieken in lovige krachten gingen reeds verKerkelijke
belangen een standpunt gingsvrijheid
EE KERK
EN HET VLAAMS NATIONALISME
innemen dat nieuw is in het Belgi- het politiek leven, in zoverre zij de loren omdat ze zich omwille van
kristelijke gedachte bleven
eerbie- eigen belangen tot de liberale en
(Vervolg)
sche politieke
leven.
socialistische partijen wendden. Een
digen.
De
encycliek
«
Immortale
Ook kan het katolieke
Vlaams
Het gaat beslist ten aanval over
nationalisme niet aansprakelijk
ge- tegen de opvatting van een staats- Dei » van 1885 had verklaard !: pluralistische oplossing, mits ernstiechter gehandeld
wordt ge waarborgen voor de katoliciteit
steld worden voor de
kerkelijke katolieke
partij. Heeft
deze wel <( Waar
vragen, te eisen, had dit wellicht kunnen berechten in Wallonië. Het is zedelijk steeds de belangen van de
Kerk over zuivere staatkundige
inrichtingen letten. Maar er is nog meer. Een
uict verplicht het
ontegensprekelijke verdedigd ? Is het niet gebeurd dat over de verschillende
partij die in Vlaangoed van de gezonde uitbouw van in 1830 de katolieke partijleden een van staatsbestuur, over deze dingen staatskatolieke
deren
zoveel
tegenstrijdige
belankan
men
op
voegzame
wijze
van
de
Vlaamse
volks gemeens chap deel van het liberaal
programma
gen
moet
verenigen,
kan
onmogemening
verschillen
».
En
Mgr.
Padaarvoor op te offeren, zonder dan onderschreven,
zozeer dat wanneer
nog te spreken van het gevaar in Paus Gregorius XVI de encycliek celli, de latere Paus Pius XII, had lijk goede weerstand bieden en verhet
een unitair België zijn eigen kato- (( Mirari Vos » de wereld instuurde in 1938 in Budapest gezegd : « Zo- liest stilaan veld tegenover
links
totalitarisme.
Waar
de
katolielang
de
achting
voor
God
en
het
li:'ke belangen te zien verloren gaan. tegen hen die door hun aanvaai^
blijft, ke partij niet bij machte was deze
VLAAMS NATIONALE
ding van de liberale gedachten de heil der zielen gewaarborgd
EiSGÏNSELSTELUNG
katolieke
leer een ernstige
deuk volgt de Kerk deze vaak zeer uitwegen
der
volkeren
In den beginne had de Frontpar- hadden gegeven, vele
staatskatolie- eenlopende
naar
hun
doel
met
een
ruimhartigiij het Godsvredestandpunt
uitge- ken zich bedoeld
voelden.
heid en liefde, waarmede een moevc::rdigd, waarbij tussen de Vlaams
Heeft
de staatskatolieke
partij der de ontwikkeling en de groei van
nadonalisten
op godsdienstig
geONZE NATIONALE
bied een eerlijk status-quo zou ge- wel steeds een dienst bewezen aan haar kinderen gadeslaat ».
staatskatolieken)
RIJKDOMMEN
handhaafd blijven tot de Vlaamse de Kerk : <t (de
IN
VREEMDE
HANDEN
slnjd zou beslecht zijn. Ideëel ge- schreeuwen het van alle daken dat
Steeds heeft het hoger
kerkelijk
« CHARBONNAGES
sproken was deze zienswijze
volko- een grote katolieke partij de enige gezag gewild dat de katolieke geANDRE DUMONT „
waarborg
is
voor
de
ontplooiing
van
men gerechtvaardigd.
Toen
nochdachte zich binnen de
veelzijdig2.950 hectaren
en we hebben een
tans bleek dat de strijd lange jaren de godsdienst
Kapitaal : 800 miljoen
heid van het werkelijk leven in alstaatspartij
hon duren, werd het, in zijn stati- eeuw lang een katolieke
BEHEERRAAD
le richtingen zou kunnen
ontwikgehad
in
Vlaanderen
en
ziet eens
sche gedaante, moeilijk te aanvaarPrésident : Renders Paul, direckelen, naar tevens heeft het willen
teur de Ia Société Générale de
den voor de katolieke
nationalisten. waar we ermee zijn gekomen ? Zo- beletten dat de Kerk, door te nauBelgique.
In praktijk zou dan het Vlaams na- ver dat een anti- of toch areligieuse we verbondenheid
met een partij,
Vice-prés. : Jourdain L., Bruxelii 'nalisme in West-Vlaanderen,
in meerderheid het openbaar leven in voor de fouten van de partijen zou
les.
StaatsLimburg en in de Antwerpse
Kem- handen nemen kon. Zonder
verantwoordelijk
gesteld
worden.
Adm. délégué : Stein Edg., Uccle.
pen opkomen als Katolieke
Vlaam- katolieke partij, maar met een vrij,
Adm. directeur : Soille Alph.,
Waterschei.
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LIMBURG
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vooruitgang
te stuiten,
zou het
Vlaams nationalisme tussen 1930 en
1940 er in gelukken in talrijke streken van Vlaanderen het links streven de weg af te snijden.
Omgekeerd heeft het wegvallen van hei.
Vlaams nationalisme na 1944 er opnieuw de weg voor
geopend.
Veel meer nog deed het nationalisme in Vlaanderen om
gezonde
toestanden voor te bereiden, waar,
de staatskatolieke
partij dit nooii
had kunnen doen : sinds 19S2 had,
de Frontpartij
de pacificatie op^
schoolgebied
voorgestaan door de
gelijkstelling
van bijzondere
en
openbare
scholen.

Voor onze propagandisten

VERLOREN STEMMEN
Wat is een verloren stem ? Een
« verloren » stem is een stem die
weggegooid wordt .,an een partij of
een kandidaat die ze niet verdienen.
Een stem waardoor de kiezer duidelijk en onmiskenbaar zijn mening te
kennen geeft is nooit een verloren
stem; maar een stem met tegenzin
gegeven aan een partij waarin men
geen vertrouwen heeft, die er geen
gebruik maar misbruik zal van maken,
d^t is een verloren stem.
Het feit dat een Vlaams Nationale
Partij in Vlaanderen 100.000, 150.000,
200.000 stemmen behaalt hee^t op
zichzelf een zeer grote betekenis en
een zeer grote draagwijdte — fcelfs
zonder één gekozene in het parlement. Het is immers een massale uiting van mistevredenheid, van protest,
van Vlaamse machtswil. Het is ook
een sanktie toegepast op de andere
partijen en dus een drukking waar
zij rekening moeten mee houden.
Geen enkele van deze stemmen is
« verloren > : wel verloren voor de
kleurpartijen, maar niet voor Vlaanderen,
In feite is de toestand zo dat de
Volksunie met een stemmenaanwinst
van een goede 30.000 stemmen, goed
verdeeld over de basisarrcndissementen waar het quorum het gemakkelijkst te bereiken is, in AL de Vlaamse provincies het quorum bereikt en
dan ook gekozenen heeft.
Geen enkele partij kan met zo'n
geringe stemmenaanwinst zoveel netels bij winnen als de Volksunie. Met
114.000 stemmen had de Volksunie in
1954 slechts één gekozene. De liberalen hadden er met 71.000 drie in WestVlaanderen en met 110 OOO vier in
Oost-Vlaanderen. Het links kartel in
Limburg en Luksemburg behaalde
met 109.000 stemmen vijf zetels. Men
ziet dus hoe onrechtvaardig het h u i dig kiesstelsel is en hoezeer de Volksunie in 1954 tegenslag gehad heeft.
Met een aanwinst van slechts 20.000
stemmen, goed verdeeld, kan de
Volksunie reeds zes zetels halen in
paats van één.
Voor de Senaat zijn trbuwens de
kansen e-^en groot en in de dubbelarrondissementen
(Mechelen-Turnhout; Kortrijk-leper; DendermondeSt-Niklaas; Oudenaarde-Aalst) is de
kans om het quorum te behalen hog
groter dan voor de Kamer. Voor de
oorlog lag het quorum voor de Senaat
hoger dan voor de Kamer (twee derde van het aantal stemmen vereist
om een gekozene te hebben); na de
oorlog werd het quorimi voor de Senaat verlaagd (maar een derde meer).
In de dubbelarrondissementen is dit
gemakkelijker te behalen dan het
quorum voor de Kamer in de afzonderlijke arrondissementen.
De rol die de Volksunie in de Senaat kan snelen met enkele gekozenen is nog veel belangrijker dan in de
Kamer : het is niet denkbeeldig c'at
de Volksunie op de wip zou zitten in
de Senaat.
LESSEN UIT HET VERLEDEN : Toen
de nationalisten voor de C.V.P. pestemd hebben in 1946 en 1950 (bij
gebrek aan eigen lijsten) waren
hun stemmen verloren : de C.V.P.
heeft er niets mee gedaan ten bate
van Vlaanderen.
BESLUIT : Elke stem voor de
C.V.P. of de B.S.P. is een verloren
sttm, — een verloren stem vooi
Vlaanderen.
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Nederlands gebannen uit onderwijs in Kongo
Het debat op de slotzitting van de
Goevernementsraad van 20 december
j.1. te Leopoldstad betreffende het
taalonderwijs in de Kolonie, is uitgelopen op een nieuwe (de hoeveelste?)
nederlaag voor de Vlamingen. De
hardnekkigheid en de verbetenheid,
een betere zaak waardig, waarmede
eenparig de inlandse notabelen zoals
Nendaka, Kalonji, Kalenda en anderen zich hebben verzet tegen het aanleren van het Nederlands in de scholen voor inlandsers en die ten slotte
heeft geleid tot de verwerping van de'
drie voorstellen van Minister Buisseret en tot het aanvaarden van een
onnationale en voor de meerderheid
van de Belgische staatsburgers onaanvaardbare formule, was bijzonder
opvallend.
Het is moeilijk uit te maken in welke mate dit verzet vanwege de hierboven vernoemden het gevolg is van
de op hen uitgeoefende druk door de
machtige franstalige kringen in dit
land. Wat er ook van zij, ieder onbevooroordeeld toeschouwer moet toegeven dat zich hier op duidelijke wijze de monumentale vergissing inzake
elitevorming en de onvaderlandse en
antinationale taalpolitiek van het koloniale bewind, dat hier meer dan een
halve eeuw de leidsels in handen
heeft gehad, openbaren.
De vorming van een inlandse elite
eenzijdig geschoeid op Franse leest
en totaal onwetend en onbewust van
de Nederlandse kultuurrijkdom behorend tot de meerderheid van de Belgische bevolking, wreekt zich hier op
een voor ons beschamende wijze.
Wanneer de Vlamingen niet onmiddellijk reageren, zullen we binnen
tien jaar staan voor een onoverbrugbare kloof. In plaats van een Belgisch-Kongolese gemeenschap, wordt
het een Waals-Kongolese dito. Neen,
het is niet te laat; maar er dienen
onmiddellijk maatregelen te worden
genomen. Inderdaad vormt deze zogezegde elite, die ten slotte niets anders Is dan een kleine ontwortelde
minderheid van half-intellektuëlen,
nog geen één per duizend van de totale inlandse bevolking van dit land.
Deze k^e'ne groep, meestal uiterst
waanw5jz^ en pronkerige « m'as tu
vu's > zonder werkelijke kuituur, vertegenwoordigen zo min de twaalf mil-

joen inlanders als de franskiljons
Vlaanderen. Zij vertegenwoordigen
alléén zich zelf en hun gepriviligieerde kaste wier belangen op taalgebied
gelijklopend zijn met deze van de
fransdolle
Waals-franskiljonse
machthebbers.
I n gans dit vinnig debat komt de
gehechtheid van deze lui aan hun eigen Bantoetalen en dito kuituur maar
sporadisch tot uitdrukking. Hun bereidwilligheid om hun eigen moedertaal op te offeren ten voordele van
het Frans, niet alléén voor eigen gebruik maar ook ten gebruike van hun
twaalf miljoen rasgenoten, typeert
hun totaal gemis aan volks- en kultUK rverbon d snheid.
Mr. Kalenda zei het zeer duidelijk
en met een argeloze oprechtheid :
« Le fait qu'on a introduit depuis
*> longtemps
luiiguciiip» l'usage
1 ucagc du
uu francais
i i a n v a i s et
et
» qu'on nous a appris a le parier, c'est
> le motif pour lequel nous deman^ — l'enseignement
^'
•
'
-frangais
»- dons
du
» comme première langue et qu'on ne
> nous impose pas le flamand comme
> seconde langue. Notre attitude se» rait exactement l'inverse si le fla> mand a valt été introduit en pre» mier lieu au Congo. »
Hun houding is dus een opportunistische. Hun voorgestelde oplossing is
er een voorgeschreven door de « gemakzucht » en « de minste inspanning », natuurlijk in eigen persoonlijk voordeel. Men voelt duidelijk in
gans dit debat de gedurige bekommernis van deze roem- en eerzuchtige, van ambitie en pretentie opgeblazen parvenus om vooral hun eigen
voorrechten, die de kennis der Franse
taal hen verleent, te behouden. Om de
schijn te redden en hun stinkend
«go'isme weg te /ftioffelen stellen ze
8lch aan als d» vertegenwoordigers

van de massa der Kongolezen. Mr. De
Fauw, raadslid, aarzelde niet hun
schijnheilig frakje degelijk uit te
borstelen toen hij, in volle goevernementsraad en onder hevig protest van
de betroffenen, verklaarde :
« Je n'admets pas qu'on parle de
» 12 millions de Congolals. Il y a è,
» peine 50.000 Congolals qui sont ca» pables de dire leur avis. Et vous
» prétendez donner l'avls lei de gens
» que vous ne connaissez pas et que
» vous ne présentez pas. Vous êtes
» des gens trop choyés, trop payés,
> trop surs de vous et vous ne con» naissez plus rien des gens de 1'inté» rieur, de leurs misères, de leur avis.>
Aangezien, ten eerste, door de fout
van een (laat ons aannemen « onbewust») antivaderlandse regime er
nooit ernstig werk werd gemaakt van
de vorming van een werkelijke stamverbonden en natuurgetrouwe elite,
enerzijds draagster en uitbouwster
van de Bantoekultuur en, anderzijds,
verbonden met de twee nationale kuituren van het moederland door een
aangepast en degelijk taalonderwijs;
aangezien, ten tweede, de massa der
inlanders onvoldoende gevormd is om
zich oordeelkundig uit te spreken in
deze belangrijke aangelegenheid is
het nodig dat het koloniaal beheer
een taalpolitiek uitstippelt die èn de
rechten der autochtonen, èn de rechtmatige belangen der Belgen (Vlamingen èn Walen), wier aktieve medewerking tot de uitbouw van de materiële en geestelijke krachten van dit
onmetelijk gebied nog gedurende vele
decenniën onmisbaar zal zijn, veilig
stellen.
Wij vonden het zeer bedenkelijk en
betreurenswaardig dat de Heer Goeverneur-Generaal Petillon dit niet
heeft gedaan en zich heeft laten
dwingen tot het indienen van een
voorstel waarbij een vreemde taal,
namelijk het Engels, op gelijke voet
wordt geplaatst met het Nederlands
en de inlandse talen om, naar keuze,
te dienen als tweede verplichte taal.
Alléén de Heer Bonte, raadslid, heeft
de moed gehad tegen deze onvaderlandse houding te protesteren en
heeft zich om deze reden bij de stemming onthouden.

taal der streek en zowel het Nederlands als het Frans als verplichte t a len onderwezen worden. Op deze wijze zullen alle inlanders met hoger
middelbaar onderwijs een voldoende
kennis bezitten van de beide moederlandse talen om, 't zij In de administratie, 't zij In het bedrijfsleven,
dienst te verrichten. Het aanleren van
Engels of een andere vreemde taal
is van een nationaal en een algemeen
praktisch st-andpunt te verwerpen.
Deze bezwaring van het onderwijsprogramma beantwoordt aan geen
enkele behoefte.
Het ligt in de normale evolutie van
dit land besloten, zelfs bij een blijvende status van Belgisch-Kongolese
samenwerking, dat de geleidelijke bijdrage der autochtonen aan de opbouw
van hun land gedurig zal toenemen.
Vanzelf^rekend zullen ook de inlandse talen progressief de moederlandse verdringen en meer en meer
dë éérste plaats innemen in 't onderwijs, de administratie e.z.m. Het ware een vergissing deze onvermij del jke
en overigens gezonde evolutie tegen te
werken. Wij moeten ze eerder bevorderen door het samenstellen van
kommissies van taalgeleerden wier
taak het zou zijn de bijzonderste
Kongolese talen uit te bouwen tot
kultuurtalen, geschikt tot het geven
van onderwijs, ook in de hogere middelbare scholen en aan de universiteiten.

Ieder taalimperalisme naar Frans
model is uit de boze. De taal is geen
exportartikel. De taal is de uitdrukking van de volksziel. De Bantoeziel
kan zich alléén harmonisch en evenwichtig manifesteren bij middel van
een Bantoetaal. De Neger die afstand doet van zijn eigen taal om
Frans, Nederlands of Engels te gaan
spreken, is geen elitemens maar een
namaakprodukt en een karikatuur.

Als nationaal-bewuste en volksgetrouwe Vlamingen kunnen we niet
akkoord gaan met een verdere sistematische verfransing van de Kongolese bevolking. Ons standpunt is dan
ook het volgende :

Het Is de plicht van alle bewuste
Vlamingen deze poging tot geestelijke verminking, die we voor ons zelf
kategoriek afwijzen en die men hier
sedert meer dan een halve eeuw op
de autochtonen toepast, stop te zetIn princiep volledig onderwijs voor ten vooraleer het te laat is. De laatde inlanders, van hoog tot laag, in ste zitting van de Goevernementseigen taal of althans in de bijzon- raad heeft andermaal duidelijk aanderste hoofdtalen : Kiswahili, Linga- getoond dat de Vlaamse kultuurorgala, Tshiluba en Kikongo. Voor het la nlsmen en de Vlaamse volksvertegenhier een
een drmgende
dringende taak
taak
ger onderwijs in het binnenland zelfs woordiging
T K H ^.
mer
zoveel moeeliik
in
de
PPWP.,t.PiHkP
t
.
.
I
^^^^^^"^
^e
vervullen.
Het
zijn,
helaas
mogelijk
gewestelijke ta
len. In de praktijk kan dit program- Vlaamse Paters, Broeders en Zusterma hic en nunc reeds doorgevoerd kens geweest die de grootste bijdrage
worden voor het lager onderwijs aan- hebben geleverd tot het scheppen van
gezien dit alleen een voortzetting zou deze ontwortelde en verfranste hogezijn van de bestaande toestand voor- re kaste. Het is dan me dunkt speciaal o n z e plicht dit knoeiwerk stop
al op het platteland.
te zetten en te vervangen door een
Voor het middelbaar en hoger on- onderwijs en een vorming doordrenkt
derwijs zal er nog tijdelijk, daar waar van een geest van trouw aan eigen
geen inlandse leerkrachten aanwezig wezen, afstamming en kuituur, waarzijn (of Europese leerkrachten met uit eens de ware volks- en stamvervoldoende kennis van de inlandse bonden ELITE moet groeien waaraan
talen), les moeten gegeven worden in dit jonge land zo 'n dringende beeen Europese taal. Deze Europese hoefte heeft.
taal kan alléén deze zijn van de voorLeopoldstad, 26 december 1967.
handen zijnde leerkrachten, dus 't zij
Frans 't zij Nederlands. Tijdelijk zulTAMBWE.
len er dus scholen moeten in stand
P. S. — Voor de lezers die het niet
worden gehouden met Nederlands of
Frans als voertaal. Deze oplossing j r j ^ ' f ' ? ''"*""; f}'^''J. ^^ '^"^ "^^irpn alléén
aiióór, een
o,. voorlopige
,„^;„. zijn.
„.,•„ -r..-.
.^ nistcriele voorstellen die alle werkan
Binnen
den verworpen :
'^^ kortst mogelijke tijd m o e t e n i n l^^^se leerkrachten worden gevormd
1) Eerste taal naar keuze. Tweede
^^ moeten terzelfdertijd de Belgische
taal : Naar keuze een inlandse
leerkrachten verplicht worden de
taal of de tweede nationale taal.
Bantoetaal van de streek waar ze on— Geen enkele goedkeuring.
derwijs geven te beheersen. Wat een
2)
Eerste nationale taal naar keugewest- of gezondheidsbeamte kan,
ze. Tweede taal, een inlandse
daar moet een leraar evengoed toe in
taal. Derde taal ; de tweede nastaat zijn. Het weze terloops opgetionale taal.
merkt dat hier tientallen (of beter
—
Alléén de Heer PetUlon blijkt
honderden) Vlaamse leerkrachten
voorstander van deze formet Nederlandstalige vormirg les gemule.
ven in de Franse taal. Wanneer
3) Eerste nationale taal naar keuVlaamse onderwijzers en professoren
ze. Tweede taal : tweede natiotot zulke buitengewone prestaties in
nale taal naar keuze.
staat zijn, zullen zij, met veel meer
— Alléén twee leden keuren degemak en minder inspanning, hun
ze oplossing goed.
Franse taalkennis aanvullen met een
der inlandse talen. Zij kunnen overiTen slotte werd op aandringen van
gens het eerste jaar bijgestaan wor- de inlandse raadsleden aangenomen
den door een inlandse taaladjunkt. dat in de scholen voor Kongolezen
Op deze wijze moet het mogelijk zijn het ganse onderwijs zal geschieden
binnen een half dozijn jaren het mid- in het Frans. Het Frans blijft dus de
delbaar onderwijs volledig te saneren eerste taal. De tweede verplichte taal
en te komen tot een regime waarbij Is naar keuze : het Nederlands, een
alle vakken onderwezen worden in de inlandse taal ofwel het Engels.

.léim

.^»;,,;J»-«t.

,y;^'. Voor onze Propagandisten

Kieien voor betrouwbare
Vlaamsgezinden op de kleurlijsten
1. — Waarom niet als wachtwoord geven te stemmen voor betrouwbare
Vlaamsgezinden op de C.V.P.-lijsten
(©f B.S.P.-lijsten...) ? (Variante :
stemmen voor kandidaten die bereid
zijn een Vlaams eisenprogramma te
onderschrijven).
De stelling van de betrouwbare
Vlaamsgezinde in de unitaire Belgische staatspartijen berust op bewust bedrog of zelfbegoocheling.
Inderdaad houdt men geen rekening met tal van faktoren en in de
eerste plaats met de onmacht waartoe die zgn. betrouwbare Vlaamsgezinde gedoemd is in de schoot van
zijn partij.
— Ofwel weigert hij de partij tucht
en het gezag der partijbonzen te
aanvaarden en stoort hij zich niet
aan het partijbelang om aan het
Vlaams belang voorrang te geven.
(Zo iemand komt nooit op een
verkiesbare plaats of zelfs op de
lijsten ! Daar wordt wel voor gezorgd !) Hij is dan een opstandig, een slecht partijlid, een onbetrouwbaar element dat onschadelijk moet gemaakt worden. Als enkeling, in ruzie met zijn partij, als
scheurmaker kan die betrouwbare
Vlaamsgezinde niets bereiken. Bij
de
eerstvolgende
verkiezingen
staat hij voor de keus : de politiek
verlaten of opkomen met een
Vlaamse partij. Dan staat men
even ver, alleenlijk heeft men vier
Jaar verloren.
— Ofwel Is de betrouwbare Vlaamsgezinde plooibaar en soepel : hij
zal honderden redenen vinden
waarom het ogenblik niet geschikt is, waarom er hogere belangen op het spel staan, waarom
het « niet dienstig » is, waarom de
Vlamingen nog wat geduld moeten oefenen, enz... Hij zal om
hulp roepen en verklaren dat hij
wel zou willen maar dat hij niet
kan, dat hij versterking nodig
heeft, dat er nog meer betrouwbare Vlaamsgezinden zoals hij in
de partij zouden moeten komen.
Alles raddraaierij om de flagrante mislukking te camoufleren (Cfr

de verruimers Leemans en Ousters !). Af en toe mag de Vlaamsgezinde eens op de Vlaamse trorrt
roffelen, wanneer het nuttig geoordeeld wordt voor het partijbelang ook eens wat Vlaamse propaganda te maken...
Men verliest uit het oog dat eeni
enkeling de gevangene is van zijn'
partij. Paul-Henri Spaak verklaarde :;
« Ik zal de partij volgen tot in h a a r
vergissingen toe „. Hij had voldoende
politieke ervaring om niet te weten.'
dat een politieker die zijn partij nieti
volgt zich de nek breekt : hij is een.'
verloren man, want alleen kan hij,
niets tegen de partijmachine en des
partijbonzen.
Men verliest uit het oog het socio-!
logisch karakter, de soclologischei
struktuur van een politieke p a r t i j :
Een partij is geen demokratische in-stelling, maar wordt beheerst door
een oligarchie, een kleine groep vanj
personen, die al of niet openlijk op-j
treden.
^
Het unitaire Belgisch karakter vaii
een partij zoals de C.V.P., waarin oold
Walen, franssprekende Brusselaars enï
franskiljons een zeer voorname rol
spelen, verzet zich tegen een radikale;
betrouwbare Vlaamse politiek. Dergelijke pohtiek zou tot scheuring leiden^
Alleen compromissen zijn mogelijk.
Compromissen die uiteraard niemand
kunnen bevredigen en tot niets leiden. Daar kan de zgn. betrouwbara
Vlaamsgezinde niets aan veranderen:hij is alleen de lokvogel die stemmen
moet aanbrengen, stemmen die zullen dienen om een politiek te voeren
die door de partijleiding bepaald
wordt en die geen Vlaamse jrolitiek
kan of zal zijn.
LESSEN UIT HET VERLEDEN : zie
Van Cauwelaert, Rubbens, Van
Isacker, Blavier, Scheere, Leemans,
Custers, Herman Vos, Craeybeckx,
Declercq, enz... Niets dan mislukkingen en ontgoochelingen.
BESLUIT : liever een klare toestand, liever geen Vlaamsgezinden
op de lijsten van een partij die zrlf
niet Vlaams is, en die slechts als
lokvogels dienst doen.

BRIEVEN VAN L E Z E R S
EEN MINDER SLIME VOS

NIEUWE HOOP
Grote liefde kan verkeren tot grote haat
zegt het spreekwoord en ik heb ondervonden
dat zoiets mogelijk is.
Gans onze familie stemde tot in 1950 met
liefde voor de CV.P., omdat zij een eerlijke
komng verdedigde legen valse aanvallen. Maar
toen ze die koning als een kasseisieen Uclett
vallen, toen werd er bij ons nog geen klein
beetje gesakkerd. Wij konden ia 1954 dan
Ik durf niet schrijven « vossen », hoewel
ook onmogelijk nog voor de C.V.P. stemmen
de steller X van het artikel geen jongen zal
en wij stemden blanco. Onze minachting roor
wezen, vermits hij spreekt van een (represde C.V.P. werd echter een bedje gemil'eri
sie)-probleem waarin wij van onze frontmaktoen ze de verdediging opnam van de irije
kers een opdracht hebben gekregen.
scholen. Wij haalden dan ook ons geld vc de
Waar hij zegt de mening niet U kunnen spaarkas, wij kochten andere suiker, an ere
onderschrijven als zou « het Vlaams nationa- biscuits, andere chokolade en wij gingen in
lisme afgedaan hebben en voorbijgestreefd Brussel betogen. En nadat wij dat allen- al
zijn », beamen wij hem ten volle, te meer gedaan hadden, hieven wij opeens met c s
daar hij verder beslist verklaart : « het gebakken peren staan ; vanuit een dont re
Vlaams nationalisme heeft nog inhoud : Méér hoek werd gezegd dat wij « ons best ge oan
dan ooit 1 ».
hadden » en... ik heb sterk de indruk da: wif
gefopt werden.
In Vlaanderen spreekt men doorgaans van
slimme vossen, maar bij het lezen van het
artikel « Vlaams nationalisme en Amnestie »
in <( De Vlaamse Oiidstrijder » (orgaan van
het N.V.V.D.S.) van 8 december j.1. heb ik
toch onwillekeurig moeten denken dat er ook
onervaren, snulachtige voskes in 't wild lopen.

Daarom moeten ze niet alleen naar Van
Acker met zijn schijnheilige glimlach roc^.n
dat « hij een totentrekker i's,»; alle rode, ; 'e
en blauwe politiekers zijn totentrekkers. C'afc
in 1958 zouden wij blanco gestemd. heUin.
maar... na hebben wij iets nieuws vernpmcn^
Mijn broer bracht uit Vilvoorde een VolrsMaar waar hij onervaren is, of misleidend, unie mee. « Lat wordt daar in alle dagbladkomt tot uiting in 't volgende van zijn artikel : winkels verkocht, zei hij, en lees dat eens ».
Ik heb uw blad gelezen en ik ben lot vo'gcni
« Waar geen gezamenlijke aktie mogelijk is,
ware het doelmatiger dat de Vlaamse nationa- besluit gekomen.
Ik vergelijk het nut van Uw partij aan let
listen de bestaande politieke partijen van hun
gezindheid zouden noyoteren veeleer dan ze nut van een nieuwe winkelier voor een kleine
dorp, waar tot dan toe maar één winkelier was^
te bestrijden ».
De oude winkelier kan zoveel met de priji< Men vraagt zich af waar die man leefde zen konkeifoezen als hij wil, maar als er ccn
ten tijde van de repressiewoede » schrijft X nieuwe winkelier komt, is zijn rijk ten einie.
zelf in zijn artikel aan het adres van iemand Als hij dan niet goed oppast, neemt de nieuwe
anders, maar wij kunnen die vraag gerust winkelier al zijn klanten af.
stellen te zijnen opzichte.
Met de partijen is dat ook zo. Tot hedentoe
Heeft hij sedert de spooktrein van 1940, werden wij gefopt en hebben ze zoveel mogegedurende de oorlog en tijdens de terrenrpe- lijk onder elkaar gekonkelfoesd, maar als ze
riode tot op heden toe in 1957 nog niets ge- vrezen dat een jonge partij als de Volksunie,
de kaas van hun boterham zal halen, dan zulleerd }
len ze wel beter voor de boeren, voor de
V.O.S., zegt U de naam Karel De Feyter middenstanders, voor de werklieden, ja voor
niets f
iedereen zorgen. Het rijk van de totentrekkers
Daarom, weg uit de kleurpartijen. leve de zal dan rap ten einde zijn.
politieke partij die haar mandatarissen met be- Daarom zal ik, volgende keer niet meer
paalde Vlaamse opdrachten naar Kamer en Se- blanco stemmen, maar mijn stem zal gaan naaf.
naat zal sturen, leve de partij waarvan de de nieuwe partij. Als vele Vlamingen dal doen
mandatarissen zullen handelen volgens het ge- en daar wed ik een blauw briefje op : dan
weten en de wil van hun Vlaamse kiezers. iüllen de zaken al veel verbeterd zifn. dank
Leve « £« Volksunie ».
til dg Volksunie,
'-

y.o.s.-fcofvoToA
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dat scheurpartijtje die niet de minste
kans heeft. Al wat ge wilt, maar laat
die mannen toch niet spreken, houd
ze buiten dat is het enige middel om
hen te doen zwijgen. Het is mogelijk
Dhr. Moyersoen zijn goed recht aldus
te handelen maar hij had duidelijker moeten zijn. Hij had moeten zeggen: Als er een lid in de zaal is die
een vraag wil stellen, enz. dan zou
Mr. DE BOE waarschijnlijk wel geweten hebben dat zijn persoontje niet
kon in aanmerking komen. Ik heb
steeds horen zeggen dat het op de
zenuwen hebben een pijnlijke en
langdurige ziekte is. Wij beklagen die
arme C.V.P zenuwlijders.

HASSELT
i
ZATERDAG 18 JANUARI
|
I
19 UUR
I
= Hotel « Warson », Stationstr.
|
I
VERGADERING
|
1
onder vooraitterschap van
=
1
WIM JORISSEN
1
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiii

zaal te zetten Indien ze nog durfden
volgen ! De pater houdt het Maasreppen. Ze werden door een paar
land wel voor achterlijk om die klets- O O S T - V L A A N D E R E N
vriendelijke C.V.P. militanten omkoek te slikken.
ringd en in het oog gehouden.
Sinds wanneer Is de loge VlaamsB E R I C H T
Van nog een woord te spreken was
gezind ? Helemaal Frans naar geest
Het partijsekretariaat Arrondisse- gëeri sprake meer, ze werden bewaakt
is zij steeds een van de ergste vijan- ment AALST deelt mede :
als boosdoeners. Van Elslande had
den van de Vlaamse Beweging geAlle partijleden en simpatisanten het langdurig over al wat de C.V.P.
weest. Zo de Volksunie een werktuig van DE VOLKSUNIE kunnen voor het zou verwezenlijken als ze opnieuw
BILZEN
van de loge is dan is de C.V.P. dat
aan de macht is. Wij waren dan ook
Te Bilzen werd weer op een uit- zeker. Zij deed Inderdaad de loge inwinnen van inlichtingen, zich wen- pijnlijk verwonderd dat deze spreden
tot
het
Sekretarlaat
Vooruitstekende wijze geplakt. In Eigenbil- groot genoegen door zo dom te regeker, over zoveel dingen had gesprozen werd ons blad overal verspreid. ren dat ze 450.000 stemmen en 14 zichtstraat, 86 AALST — Tel. 231.23 ken maar GEEN WOORD had gerept
op
volgende
dagen
en
uren
:
DINSAALST
Te Gellik werd eveneens geplakt. De Kamerzetels verloor. Ze doet de loge
over de Vlaamse problemen. Kon hij
abonnementenwerving te Eigenbilzen nog grotere genoegen door thans te DAG en VRIJDAG van 19 tot 21 uur. dat vergeten zijn, of woonde hij het
Te Aalst ging het er niet minder
berust in handen van Frank Joris. Te luieriken net alsof links en loge niet
CVP kongres niet bij te Brussel, waar prettig aan toe, 's anderendaagsHoeselt is dit het werk van schepene meer bestonden.
toch UNANIEM akkoord bereikt avonds 21 december. In de «Beurs
A. V. D. C.
Thoelen.
werd om de Vlaamse Problemen een van Amsterdam » vond een vergadeWij hadden geen 2 miljoen kiezers
Algemeen
oplossing te geven? Alles goed be- ring van de C.V.P.jongeren plaats.
zoals de C.V.P. doch slechts 114.000.
Vlaams Dokumentatie Centrum
dacht menen wij geraden te hebben Onze propagandisten waren er naL.\NAKEN
Wij hebben geen betaalde propaganAlle dokumentatie over de
tuurlijk ook. Ze hadden echter zonder
De abonnementenwerving vordert disten zoals zij maar ledereen zal geVlaamse Beweging
(boeken,
de waard gerekend, want bij het bintuigen
dat
wij
de
enige
kristelijke
hier goed. Het gehucht Smeermaas
brosjuren, tijdschriften...) of
nenkomen werd aan ieder die min
partij
zijn,
die
werkt.
Zo
we
daarmee
over nationale stromingen in het ,
waar onze propagandisten « op een
bekend scheen gevraagd: Staat U in
buitenland, wordt steeds in dank
hoop » zitten werd nog eens volge- de loge genoegen doen; des te beter.
een politieke partij? — Zijt U lid van
Dan
zullen
wij
doen
wat
de
C.V.P.
aanvaard op ons Sekretarlaat ;
plakt. Daar zijn we dus reeds goed
de C.V.P.? — U zijt toch niet van de
niet kan, die macht van die loge
Patyntjestraat 37 Gent
genoeg bekend.
Volksunie? — Al wie er ouder dan 30
breken.
Tel. : 22.23.92
jaar uitzag kon terug. Wie zijn overMeent de pater met die laster iets
N B. — NIETTEGENSTAANDE
TONGEREN
jas niet wilde uitrekken en daar h a n wat
er
gebeurd
is.
Ofwel
mocht
hij
te bereiken ? Onze Volksuniemensen
ALLE ANDERE STRIJDIGE
gen mocht terug.Ondanks al die veidaarover
niet
spreken
op
verbod
van
kennen
de
kristeüjke
geest
van
de
Te Tongeren vergaderde een kern
BERICHTEN,
blijft
het
A.V.
ligheidsmaatregelen werden toch enPartijvoorzitter
en
frankiljon
Theo,
van Volksunie jonger en onder voor- C.V.P. en die van de Volksunie. Zij
kelen onzer propagandisten binnen
D.C.
ondergebracht
op
bovenofwel
was
die
houdng
heel
natuurzitterschap van onze jonge vriend Jef kunnen ook vergelijken.
gesmokkeld die daar dan zeer deftig
staand
adres.
lijk,
en
is
de
C.V.P.
unaniem
zinnens
Usé. Wim Jorissen gaf een uiteenzetEen woord daarover echter nog. Het
de Vlaamse problemen op te lossen gelegenheid kregen een paar vragen
ting over het wezen en over de ge- Davidsfonds is een kulturele verenidoor er in alle talen over te zwijgen te stellen of opmerkingen te maken.
schiedenis van de Vlaamse Beweging ging met een groot percent Volksals vermoord. Door overal op hun
LEDE
en over geest en program van de unieleden. Wij willen dit ene voorval,
Volgens wij vernamen zou de sprevergaderingen
de Volksunie interpelVolksunie. Een paar richtlijnen in hoe ploertig ook, niet veralgemenen De C.V.P.ers krijgen het op de zenulanten het zwijgen op te leggen, en ker op een vraag van een C.V.P.jonverband met de aktie werden even- omdat we de heer Amter, algemeen wen!
gezien geen enkele C.V.P.er met een gere of de VOLKSUNIE anti-kristeeens verstrekt.
Te Lede vond op 20 december ].1. vraag in dit verband opduikt, is alles lijk was, ontkennend hebben geantsekretaris van het Davidsfonds kennen als een ernstig man en een de zoveelste kantonale C.V.P. .verga- ineens opgelost, want niemand in dit woord. Dhr. Moyersoen die hier
Vlaamsgezinde door en door, die zul- dering plaats waar Volksvertegen- geval spreekt erover. Eenieder weet blijkbaar reeds een deel van zijn zeMAASEIK
ke misselijke onzin afkeurt. Wij ho- woordiger VAN ELSLANDE het woord toch dat men niet kan spreken over nuwen had overwonnen van de schok
Ook hier kwamen de Volksuniejon- pen dan ook dat hij pater Darquen- zou voeren. Deze
aankondiging iets wat niet bestaat. Daarmede we- te Lede, gaf toe dat de Volksunie geen
geren samen op een gezellig samen- nes zal wijzen op het achtste gebod volstond
om
de
Volksunieleden ten we nu allen dat de C.V.P. deze scheurparti] was, maar niet de minzijn. Weer werden enkele nieuwe le- van de H. Kerk en zeker op de apo- te
doen
beslissen
tot
de
ste kans had. Sprekende over het parden gemaakt. Nieuwe aktiviteiten litieke instelling van het Davidsfonds. daad over te gaan. De opkomst kan keer zal woord houden, wat ze niet tijblad van de Volksunie, zegde hij
altijd
deed,
en
hoe
zij
erover
denken.
worden thans op touw gezet.
Want bij herhaling zullen wij tegen- bevredigend genoemd worden nadat Elk zegge het voort. Op het einde der « dat onbekend bladje ».
een muziekkorps vooraf de gemeente vergadering vroeg Dhr. Moyersoen of
maatregelen nemen.
(doorlezen op blz. 7)
MECHELEN AAN DE MAAS
was rondgetrokken.
er iemand in de zaal een vraag wenDe spreker behandelde verschillen- ste te stellen in het kader van wat er
Voor de studiekring van het Da- ZUTENDAAL
lende problemen. Hij had het over gezegd werd. In de hoop nu toch het
vidsfonds sprak een zekere pater DarVan hieruit werd voeling met onze
VOOROORLOGSE
quennes over « Geheime machten aan voorzitter gezocht om te mogen deel- de bokkesprongen van de huidige re- woord te krijgen, stelde Mr DE BOE
VLAAMS
NATIONAAL
gering,
waar
wij
volledig
konden
mezich recht en wilde een vraag stelhet werk ». Het ging over de loge, nemen aan de uitbouw van de VolksVERKOZENEN
de
instemmen;
over
de
geldverkwisunie.
Daarmee
is
de
ganse
weg
Lanalen.
Zodra
Dhr.
Moyersoen
de
Volkseen drietal uren aan een stuk. En ken — Zutendaal — Munsterbilzen —
ting; over de landbtpwproblemen, en unieinterpellant
zag
rechtstaan, IN 1919 : De Beuckelaere (Antwerhet was interessant genoeg tot het Bilzen aan het werk.
gedurende een oneiiJWige tijd over de veerde hij op als van een slang geeinde alles verbrodde. Toen vond die
pen) — Staf Declercq (Brussel) —
Middenstandsproblemen. Dr. VAN beten en verloor alle zelfkontrool.
pater het nuttig te suggeren dat ook OVERPELT-EKSEL
Boudewijn Maes (Gent) — Van
BOXELAER en Mr. DE BOE die ge- Hij riep Mr DE BOE, toe dat het een
de Volksunie een werktuig was van
Opdenbosch en Borginon (Aalst) —
Opnieuw werden hier enkele kilo- hoopt hadden hier een paar vragen vergadering van de C.V.P. was, dat IN 1921 : Picard
de loge ! !
(Antwerpen) —
meters ver alle palen een fris Volks- te zullen mogen stellen, werden te- hij (De Boe) geen lid was van de C.
Staf Declercq (Brussel) — Van SeDe loge strooit immers de slogan uniekleedje aangetrokken. In deze
V.P., dat het geen debatvergadering
rond « De C.V.P. doet niets voor streek zijn nu vele wegen reeds aar- leurgesteld in hun verwachtingen was, en dat hij buiten moest. Dhr. veren (Roeselare) — Butaye (leper)
want
tijdens
Van
Elslande's
uiteenVlaanderen. Kiest niet voor de CV. dig met Volksunieleuzen afgezoomd.
zetting over de landbouwpoliiek van Moyersoen was werkelijk niets op zijn IN 1925 : Herman Vos (Antwerpen)
P. ». En er zijn, volgens die pater al— Thomas De Backer (Turnhout)
de C.V.P. werd door de Volksuniein- gemak, en dacht waarschijnüjk nog
tijd kristelijke mensen, die zich laten
aan Erwetegem.
— Staf Declercq (Brussel) — Buterpellanten
de
naam
van
Senator
vangen en de C.V.P. verzwakken.
taye (leper) — Van Severen (RoeMULLIE
—iets
over
prijzen
der
stikNiet alleen is de argumentatie
Door deze handelwijze hebben de
selare) — Van Opdenbosch (Aalst),
stoffen
geuit.
potsierlijk maar de gemene insinuaC.V.P.kes nu een duidelijk bewijs geDhr.
Moyersoen,
oud-Minister
van
tie is een pater onwaardig. Gelukkig
leverd dat ze geen klein beetje de da- IN 1929 : Herman Vos (Antwerpen)
't is just, die daar ook op het podium
— Ward Hermans (Mechelen) —
maar dat er heel wat meer en wat
ver op het lijf hebbn als ze gewaar
zat, veerde recht en deed onze man- worden dat DE VOLKSUNIE daar is.
Thomas De Backer (Turnhout) —
Interessantere paters anders denken...
nen zwijgen en dreigde hen uit de
Staf Declercq (Brussel) — Van
en ook de dlrektieven van de loge
Opdenbosch en De Beuckelaere
(Aalst) — Butaye en Van den
Bulcke (leper) — Leuridan (Veurne) — Romsée (Tongeren).
Si',
In de Senaat : Van Dieren (MeUITSLAGEN VAN DE VLAAMS-NATIONALISTEN
chelen - Turnhout)
— Gravez
(Aalst) — Lindekens, (Tongerenverscheidene lezers vroegen ons de uitslagen van de' vooroorlogse verkiezingen. Hier volgt de lijst. De eerste kolom geeft het aantal stemmen (alMaaseik)
leen de mannen mochten kiezen), de tweede kolom het percent. Het zijn de uitslagen voor de Kamer.
1939
1936
1932
1929
IN 1932 : Thomas De Backer (Turn1925
1921
1919
hout) — Borginon (Brussel) —
Antwerpen :
21.084 (10,3)
10.584 (5,2)
10.314 (5,1)
Butaye (leper) — Leuridan (Veur16.524 (8,9)
12.257 (8,9)
9.047 (5,9)
7.836 (5,8)
Antwerpen
8.235 (12,-)
5.157 (7,5)
1.497 (2,2)
ne) — Elias en Delille (Gent) —
7.082 (11,2)
4.353 (7,6)
3.443 (6,6)
2.346 (4,8)
Mechelen
15.191 (27,5)
14.260
(25,8)
10.255
(1-9,4)
Van Opdenbosch (Aalst) — Rom11.979
(25,3)
5.347
(12,7)
2.748
(7,1)
3.013 (8,2)
Turnhout
sée (Tongeren). In de Senaat : Dr.
44.510
30.001
" Lindekens. (Tongeren-Maaseik)
22.066
35.585
21.957
15.238
13.195

DE VERKIEZIMGSUITSUGEN VAH 1918 TOT 1940

tr

Brabant :
Brussel
Leuven
Nijvel
Limburg :
Hasselt
Tongeren

6.390 (2,7)
2.936 (4,6)
_—

(3,3)
(5,9)

9.704
4.465

15.183
5.032
606

(3,4)
(6,-)
\

14.169

(4,8)
(6,4)
(1,1)

20.821

13.693
5.083
230

12.712

—
—

463
1.576

—

2.039

4.941

13.872

15.335

8.540 (16,6)
6.091 (5,-)
2.044 (4,7)
1.020 (2,9)
1.216 (4,4)

9.778 (17,3)
2.894 (2,2)
1.855 (4,3)
1.241 (3,2)

12.407 (20,5)
5.875 (4,3)
4.667 (9,9)
2.194 (5,3)

12.160
15.254
5.158
4.435
1.558

25.143

38.565

27.660
West-Vlaanderen:
Brugge
3.968 (10,8)
leper
—
Kortrijk
818 (1,6)
Roeselare
—
Veurne
3.273 (9,5)
8.059
66.006
vijf

(1.6)
(3,9)

18.911

2.251 (5,7)
5.610 (22,6)
1.187 (2,1)
5.730 (13,5)
3.070 (7,6)
17.848
66.748
twee

2.173
2.768

5.676 (15,3)
8.196 (17,3)

(6,7)
(6,4)

20.139
6.813

(4,1)
(6,-)
(0.4)

19.006

9.326

Oost-Vlaanderen
11.559 (24,3)
Aalst
9.436 (8,4)
Gent
4.463 (10,7)
St. Niklaas
Dendermonde
765 (2,4)
Oudenaarde
1.437 (5,4)

Totaal :
Gekozenen
voor de Kamer

8.655
4.057

6.577 (16,1)
8.758 (17,3)

(18,9)
(10,5)
(10,8)
(10,1)
(4,8)

2.282 (5,4)
8.359 (29,-)
1.837 (3,1)
5.357 (11,6)
4.751 (10,8)
22.586
79.421
zes

1.757 (3,9)
9.492 (30,5)
4.493 (6,7)
6.242 (12,7)
7.076 (15,2)
29.060
124.481
elf

5.335
8.770
3.688
5.606
7.742

26.830

9.877 (22,5)
13.804 (25,8)

10.237 (23,6)
13.316 (25,1)

23.681

23.553

10.723 (16,2)
22.922 (15,6)
5.205 (10.2)
3.322 (7,3)
2.308 (6,8)

12.791
20.027
7.504
4.784
3.050

30.841
126.813
acht

7.792
9.767
4.077
9.788
10.499

^m

48.156
(15,7)
(28,9)
(5,5)
(18,5)
(20,7)

6.744
9.624
4.835
11.440
9.778

(13,5)
(28,4)
(6,5)
(22,7)
(19,1)

42.421
185.470
zeventien

41.623
166.737
zestien
« • ^ j ^ ^ »

ÊÊÊM

(19,2)
(13,7)
(14,8)
(10,7)
(9,1)

•

44.480

(11,-)
(26,3)
(5,1)
(11,2)
)15,8)

17.954 (5,2)
8.876 (10,5)

26.952

F '

15.768

(5,9)
(8,-)

JÊÊL

IN 1936 : In de Kamer : Borginon
(Antwerpen) — De Backer (Turnhout) — Pelgroms (idem) — Staf
Declercq en K. Lambrechts (Brussel) — Elias en Delille (Gent) —
D'Haese (Aalst) — Seghers (SintNiklaas) — Leuridan (Veurne) —
Butaye (leper) — Devroe (Brugge)
—Tollenaere (Roeselare).
Romsée - Ballet - Deumens (Limb.)
In de Senaat : Van Dieren (Mechelen-Turnhout) — Picard (Antwerpen) — Finné (Brussel) — Gravez en De Neve (Aalst) — Van den
Bulcke en MaréchaL (W.-VL)
Lindekens en Lijsens. (Limburg)
In 1939 : In de Kamer : Grammens
— Timmermans •— De Backer —
Ward Hermans — Staf Declercq en
K. Lambrechts.
Ellas —. Delille — Seghers — Ernest
Vandenberghe — Devroe — Butaye
Tollenaere — Van Steenlandt —
Ballet — Hermans — Romsée.
In de Senaat : Goemans en Van
Dieren — Finné — Deumens en
Lijsens — Leuridan — Van den
Bulcke — Verstraete — D'Haese •—>
Delille — Borginon en De Beuckelaere.
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OOST-VLAANDEREN
AALST
(Vervolg van blz. 6)
Bij het verlaten van de plaats der
vergadering richtte een onzer V.U.- devaart met de K.A.J., vertolkt^m hij de Paus,
Die C.V.P. mannetjes kennen en
jon^eren zich tot Dhr. Moyersoen met Vlaanderens roep naar Amnestie. Een prachtig VOELEN even goed als iedereen, de
de vraag of hij hem een nummer van spandoek met « Vlaanderen vraagt Amnestie » ONVERMIJDELIJKHEID van oord't onbekend bladje mocht overhan- werd door hen in Rome ontvouwd. Een bege- zaak tot gevolg en hebben thans de
onverzettelijke konsekwentie daardigen. Dhr. Moyersoen lachte even leidend schrijven, waarin het repressiepro- van te dragen.
zïnuwec'-it'g, durfde niet weigeren en bleem en de houding van de kristelijke eenZe weten dat ze weggejaagd werde hand u't^-tekend vroeg hij aan on- heidsmaniakken uit-een gezet werd, werd even- den wegens hun eigen ongeschiktheid. Denk eens ? Vier jaren lang
23 jo"g3 i^rcpagandist : « Sta ik er eens Zijne Heiligheid overhandigd.
NIETS doen voor Vlaanderen, voor
in ? ». "7a2.rop onze klepper antWij waren alhier ook bij de schijnheüigaards boer, middenstander en arbeider,
•wocrdde : « Gs staat er altijd in te gast, alwaar wij opnieuw, het Amncstiepro- DAT was de triestige oorzaak van de
M'jn'ieer Moyersoen ».
hlecm opwierpen. In Gent op een liberale mee- in 1954 welverdiende klopping. Hier
Z:i:3 de politie die Z2er talrijk in ting bij Merchiers, in Bellem bij de PJ. De als overal zien wij duidelijk hoe oorzaak en gevolg onwrikbaar aan elt u - 3 ; r en in uniform rond de « Beurs Paepe en in Ledeberg bij Th. Lefèvre. En kaar gebonden zijn en de 114.000
\zn Airs'crdam > alles in het oog steeds maar verder, met de uitbouw. ledere stemmen door de Volksunie weggeh'cid, n:aar nu zich niet meer ver- ee.iste en derde zondag van de maand, zitdag haald zouden niet in staat geweest
de onverbiddelijke wet : oorzaakiDrj, 1-31 er eans go:d cm lachen. Wij in het Vlaams huis « Roeland ». Regelmatige zijn
gevolg, te verbreken.
sia^g-en r.rc.-r.v gedsellelijk in ons op-kaderdagen, die, we doen hiermee een oproep,
En als ze gev/etensbezwaren willen
Eet cm da-r enke'e bladen van DE steeds meer en beter nog moeten bijgewoond oproepen zeg dan dat wij, VolksunieV O L K : . Ü > : : E aan dz man te brengen worden. Hetgeen in het afgelopen jaar gepres- ers van de komende verkiezingen een
2-c?ls d3 v r r g e avond te Lsde, maar teerd werd is niet veel, in. vergelijking van ECHTE GEWETENSZAAK maken.
Ons geweten zegt ons dat we niet
vcrschillenc'.e
uitnodigingen
voor y.'ot er zoal nog moet gebeuren.- Dat iedereen mogen stemmen voor een partij die
hco eerE:3 !-Dng:':3 van de V.U.jcnge- het zijne bijdrage en ie strijd met bijval te be- de amnestie richtlijnen van de Paus
in de wind slaatj voor een « JAren te Ant7.'erp:n, werden er uitge- ëindigen. Lezer aan U de daad.
MAIS
» partij.
-de:ld. .
Die van Gent.
Ons geweten zegt ons dat we niet
E;n Volksuniesimpatisant, abonmogen stemmen voor een partij die
de onenigheid in zake schoolkwestie
nent cp ons blad maar geen lid van V/ SS MOENS-AVOND
NIET WIL oplossen, die tientallen jade partij heeft daar zeer goed geïnDonderdag 30 januari 1953 te 20u.! ren, dank de schoolstrijd in leven
terpelleerd en zal ons een bondig verbleef. Woeste zegde het weleer :
Alle Vlamingen worden uitgenodigd « Moest de schoolstrijd niet bestaan
slag over zijn optreden en ever de belan-?rijkste punten die daar behan- tot de Wies Moens-avond ingericht we zouden er een moeten uitvinden ».
door de D.M.B.«Ik Dien » in de zaal
Dat we niet mogen stemmen voor
deld werdsn laten geworden.
Roeland, Korte Krui.sstraat, 3 te Gent. een partij die thans koekjes bakt en
D3Z9 bside voorvallen v/erpen een Snreker : Arthur De Bruyne. Optreden kruipt voor de linksen ten einde toch
klare blik op de paniekstemming die vRn het Verbondskoor van het K.V. weer met hen te mogen regeren. En
langzasm maar r?!-rr b''j .^crrm'.~3 H.V. Voordracht door Juffrouw Mia eens daarin geslaagd, dadelijk het
ministerie van onderwijs, gelijk zo
C.V.P.ers veld wint. Wel bekome het Pas.
dikwijls reeds in 't verleden, aan een
hun.
linkse broeder zal overlaten, liever
beslist en kordaat deelneming te
^ E S T - V L A AN D E R E N dan
weigeren aan zulke regering...
GENT

Hij kreeg, per kerende als antwoord : « Wit of zwart, rood, geel
of blauw hinderen het Volksunielidmaatschap niet. Wat telt bij ons is :
VLAANDEREN EERST!... »
De eerlijke, vroegere verzetsman
Provoost en de onverzettelijke antimilitarist J a n De Bondt, die beiden
hun beste krachten aan de Volksunie besteden, werden dan door de
vergadering toegejuicht.
Na dhr. Provoost kwam Mr. Wagemans aan het woord.
Gedurende twee uren wist hij de
toehoorders te boeien. Zijn rede, ongeveer de herhaling van zijn toespraak te Brugge, opende bij de toehoorders een nieuwe horizont. Meer
werden zij bewust van de noodzaak
der Volksuniedoorbraak met de aanstaande verkiezingen.
Even als Uw dijken soms door
machtige
stormgolven
overspoeld
worden, zo ook zullen thans de Volksuniepropagandagolven gans Vlaanderen overspoelen.
Uw taak weze deze van ons daarin
te helpen.
Zijn wekroep tot de DAAD, tot werken en blijven werken, dag en nacht,
tot aan de verkiezingen werd hier
evenals te Brugge door dankbaar applaus bezegeld.
Het slotwoord werd door de prov.
voorzitter, J a n De Bondt, uitgesproken.
Hij die de ziel van zoveel WestVlamingen kent, er in nauw kontakt
mee staat door gemeenschappelijke
achtervolging, ja door gemeenschappelijk maar toch moedig gedragen
leed, die meeleeft met hun hoogste
ideaal, sprak in gemoedelijk en treffende woorden over het : « Alles voor
Vlaanderen» alleen in de Volksunie
belichaamd. Niet een «beetje voor
Vlaanderen en een alles voor KRE-

Op 3 januari overleed te Borgerhout, architekt ERNEST DE BELDER,'*
lid van de « Vlaamse Architekten Ver-.*
eniging » en oud schepen van openbare werken van Borgerhout.
In hem verliest onze afdeling een
zijner meest trouwe en verdienstelijke Vlaams Nationalisten.
Van in zijn jeugd stond hij op de
bres en streed hij in de voorste r a n gen.
Bijzonder zijn gemeente was hem
dierbaar en het is mede onder zijn
bezielende leiding dat Borgerhöüt,
voor de oorlog, aan de spits stond
van het Vlaams Nationalisme in
Vlaanderen.
Ook nu nog was zijn enige bekommernis zijne geliefde gemeente te
vrijwaren van alle linkse overheer-,
sing en het terug op te voeren tot
de Vlaams Nationale macht en luister die het voor de oorlog bezat.
Ook hij is het slachtoffer geworden van een ongenadige repressie.
Doch de lage laster en gemene verdachtmakingen van hen die hem het
meest verschuldigd waren, konden
zijn geloof en de trouw aan zijn
viaams idealisme niet aan het wankelen brengen.
Niet de honderden maar de duizenden vrienden die hij in de gemeente telde, zullen zijne nagedachtenis met eerbied en liefde bewaren.
Wij
bieden
zijn
diepbedroefd
vrouwken, zijn schoonvader, de Heer
Stevens, die over een veertiental dagen plots zijn geliefde vrouw heeft
verloren, de moeder van onze overleden vriend en al zijn nabestaanden,
onze innige en kristelijke deelneming
in de zware rouw die hen treft.
Moge de vele blijken van deelneming uwer overtalrijke vrienden U
een troost zijn in deze droeve dagen.

Kameraden, hoe groot het verlies
lEPER — BOEZINGE
ook is, toch laten wij ons niet ontmoedigen. Wij vechten verder voor
" • uchtbare kontaktnemingen met
VLAAMS DANSFEEST ingericht
twee.
,tandige
arbeiders.
Uitdelen
van
door de Vlaamse Kring-Gent.
Het is onze dure plicht het geesteV
enkele
duizenden
propagandaPaul Rutger, Hammondorganist briefjes.
lijk testament dat de vriend De BelN.I.R., en zijn solisten spelen ten
der ons nalaat uit te voeren tot in
zijn minste bijzonderheden.
dans. Dr. Van Boxelaer leidt de gro- VEURNE-AMBACHT
Het Vlaams Nationalisme moet en
te salamander.
Verspreiden van « De Volksunie >
zal terug zijn medezeggenschap in
Inkomst : 20 frank. Plaatsbespre- en uitdelen of verzenden van propahet bestuur onzer gemeente hebben.
king door storting van 5 fr. per per- gandabriefjes te Veurne, Houtem,
Werden er in onze gemernte geen
soon op P.R. 1092.50 J. De Moor, Wulveringen, Oostkerke, enz... enz...
twee nieuwe straten getrokken? BixBelangrijke
kontaktnemingen
met
Gentbrugge.
schotelaan
en
Bloemistenstraat ?
boeren, middenstanders en met zeer
waarom werd er van deze gelegenheid
veel arbeiders.
geen gebruik gemaakt om de nageMERELBEKE
dachtenis van Herman van den
KUSTSTREEK
Reeck, terug in ere te herstellen ?
Donderdag 23 januari 1958 te
Waarom geen Herman van den
Hier
ook
verspreiden
van
ons
blad
19 u. 30 in de zaal « Bij Reunes »,
Reeckstraat, zoals die door ons
en kontaktnemingen vooral met midVlaams Nationalisten, voor de oorlog,
Dorp VLAAMSE AVOND, ingericht denstanders.
was genoemd.
door de Vlaamse Kring-Land van
Belangrijke mededelingen ontvanHet wordt tijd dat onze vroede vagen
over
de
toestanden
in
bepaalde
Rode.
deren herstellen wat zij in een blinde
Dokter R. Meysman vertoont de gemeenten, o.m. Wstende. Lombardrepressietijd hebben kapot gemaakt,
film.en over de Volksvergadering zijde enz...
door zich te vergrijpen aan de nagedachtenis van een dode. Ieder rechten de optocht op 18 juli te Antwer- BRUGGE — ARRONDISSEMENTELE
geaarde Vlaming moet dit als een
pen en van de doorbraakfeesten. .
VERGADERING
belediging aanvoelen. Hoevelen der
Dr. Leo Wouters spreekt over :
onzen blijven tot op heden nog steeds
Bomvolle zaal ! Prachtig geslaagd ! Mgr. CRUYSBERGHS tot bedevaarders :
€ Zelfbestuur ».
De vergadering werd voorgezeten « Niet instappen. Broeders, het is beter te kiezen dan naar Lourdes te van hun pensioen verstoken ?
door Ir. Jan De Bondt.
Kameraden dit alles zal verandeInkom vrij.
gaan bidden. »
ren als gij allen uw plicht doet en
Met het oog op de aanstaande intense propagandatochten, werd het
Ir. De Bondt eindigde : Wij wei- SUS >, de geldgod door de kleurpar- mede strijd en vecht voor de zege van
OOSTAKKER
reeds bestaande
werkprogramma geren te kapituleren en zullen nooit tijen gehuldigd maar een totaal AL- de « Volksunie » bij de komende veren waar nodig gewijzigd of wijken, noch voor de versleten «scho- LES, het verleden, het heden en de kiezingen.
Te Oostakker ging onlangs een overzien
aangevuld, ook voor wat de finan- ne ziel van 't kind > noch voor de TOEKOMST aan Vlaanderen.
Wie onze maandelijkse vergaderinkcntaktvergadering door waarop en- ciële
toestand betreft.
Zijn laatste woord was een oproep gen wil bijwonen geve zijn adres aan
huichelachtig verkondigde gewetenskele ouwe getrouwen alsmede een
kwam
tot verbeten aanpakken en hartstoch- een onzer propagandisten. Reeds veaantal jongere elementen aanwezig] Daarna
--'t—v"—
— ^ kameraad Provoost bezwaren.
telijk strijden voor de nakende len zijn maandelijks op hun post. U
•waren. Dr. Wouters handelde over P / ° J l ^ " ^ l ^ Ï?°J„J^L^^
^ viaams
Wij
weigeren
onder
voogdij
staande
aan het woord
komt tevens in de gelegenheid er uw
VOLKSUNIEZEGE.
de betekenis van het Vlaams-natio- Verzet
en duidelijk wees spreker er Vlamingen te blijven. Wij willen en
oude
strijdmakkers te ontmoeten.
Tal
van
de
aanwezigen
bleven
nog
nalisme terwijl tevens ook de nadruk opKlaar
een verhouding waardoor een ZULLEN baas in eigen kot worden ! menig uurtje in gezellig samenzijn,
Simpatisanten van Borgerhout wi]
werd geleed op de kristelijke princi- deeldatvan
Wij
schudden
beslist
alle
nawerking
de Belgische staat, het
verwachten U.
de Vlaamse toestanden bespreken.
pes waarop onze Vlaams Nationale Vlaamse deel,
ten opzichte van een af van een honderdjarige verdrukD. G. Borgerhout.
Partij steunt. Ook hier komen stilaan ander deel, Wallonië,
king
•!
KORTRIJK
in een opgede krachten los.
Daarom, gestemd voor de ENIGE WIM JORISSEN KOMT SPREKEN
legde ondergeschiktheid verkeert, uit
den boze en verwerpelijk is. Te meer partij die federalisme in haar vaanDoor het Bestuur van de Volksunie,
wanneer dat ONDERDRUKTE deel del draagt, gestemd voor : DE
Arondissement GENT-EEKLOO
Arrondissement Kortrijk, wordt op
ver uit het grootste getal inwoners VOLKSUNIE !
zondag 2 februari te 10 u. in de zaal MERKSEM
Applaus en nog applaus.
Bij de jaarwissseling past het wel, een klein telt.
De heer Provoost wees op het verOnder grote belangstelling ging ons
Daarna volgde een oproep van Dr. < De Klokke > Markt te Kortrijk, een
overzicht te houden van hetgene gedaan werd
schil hoe Vlaanderen en Wallonië in
belangrijke arrondissementele verga- jaarlijks Kerstfeest door op 22 deom, de Vlaams-Nationale gedachte en zijn di- het Belgisch staatsbestel, sociaal, Devoldere.
1.1. Niet alleen de kinderen
Gedurende anderhalf uur wist dering belegd met het oog op de uit- cember
rekte bewerkstelliger ervan, de Volskunie, be- ekonomisch en kultureel, bejegend
met hun ouders, maar ook talrijke
daarna
Mr.
Wagemans
de
toehoorbreiding van ons kader.
kend te maken. Behalve de ontelbare huis- worden en hoe sedert meer dan honsimpatisanten hadden er aan gehouders te boeien. Waarlijk een van zijn
bezoeken, de abonnementenwerving, het derd jaren Vlaanderen in een min- beste redevoeringen.
Als spreker treedt op Drs. WIM den dit feest bij te wonen.
gehouden wordt.
Het ging er dan ook gezellig toe en
stichten van kernen, het verzorgen van de derheidspositie
Al de argumenten tegen de Volks- JORISSEN, algemeen sekretaris.
De zeer nuchtere, zakelijke beiedereen was vol aandacht voor het
losse verkoop, hadden we in het afgelopen schouwingen van spreker werden bij unie gebruikt, werden
Nu de verkiezingen voor de deur roerend Kerstspelletje dat zo mooi
glashelder
jaar ook nog het een en het ander te doen^
het einde van zijn rede, op luid ap- weerlegd. De noodzaak van het be- staan, past het dat wij al onze krach- opgevoerd werd door enkele kleine
door de vergadering onthaald. staan der Volksunie duidelijk uiteen ten samenbundelen om onze partij meisjes. Wanneer dan later de KerstZo hielden we 26 kolportages met een to- plaus
Daarna sprak Ir. De Bondt naar gezet. De C.V.P. huichelaars onmee- tot de overwinning te lelden.
pakketen uitgedeeld werden, steeg de
taal verkoop van I2S2 nummers. In 38 ge- zijn bekende gewoonte, op gemoede- dogend afgekamd waar ze beroep op
vreugde ten top.
Wij rekenen dan ook stellig op Uw
het geweten komen doen, het staatsmeenten werd gekolporteerd, in 26 gemeen- lijke kon versa tietoon.
Na een korte en wel gemeende toe1957 was 't jaar der doorbraak- klerikalisme in zijn hemd gezet.
tegenwoordigheid, en wensen U bij spraak door Mr. Wagemans, die ook
ten reden we met onze radiowagen rond. Bij
WERKEN, WERKEN
en NOG
zijn kroost meegebracht had, werd
iedere rondrit werd ofwel gekolporteerd of f CBstcn*
WERKEN was zijn eindoproep onder voorbaat hartelijk welkom.
1958
MOET
't
jaar
der
WERKELIJovergegaan
tot de tombola en keerde
Werft
allen
abonnenten
op
ons
wel strooibriefjes uitgedeeld of beide bewer- KE DOORBRAAK zijn, zei spreker. donderend applaus begroet.
iedereen voldaan over de welgeslaagblad alsmede verkiezingsfondsen over de namiddag huiswaarts.
kingen terzelldertijd uitgevoerd. Zo deelden we
Het zal van geen leien dakje lopen.
in het afgelopen jaar 50.000 strooibriefjes in Het zal niet gaan zonder moeite, zon- BLANKENBERGE
te maken aan volgend adres : Luc
7 verschillende oplagen, uit, gaande van spe- der geweld. Meer dan ooit zullen wij
Vandenplassche, arrondissementsse- MECHELEN
durvend, ondernemend moeten
Schone opkomst in het lokaal, Ho- kretaris, Kortrijkstraat 175 Lauwe.
ciale pamfletten voor de boeren en de arbeiders stout,
optreden.
tel Luxembourg op de zeedijk.
'tot een antwoord aan de C.V.P. op beschulKortrijk
413.17.
Giro
Werken en nog werken ! Steeds heb
Een welverdiende proficiat voor de Telefoon
Na het eerste sukses bij het opdigingen tegen de Volksunie geuit. We ston- ik er op gewezen, zei spreker, en ik jonge plaatselijke propagandist.
384.13.
richten van ons sekretariaat, zijn we
herhaal
het
nog
eens
hier,
dat
WERDe
voorzitter.
Jan
De
Bondt,
ver
den op betogingen en aan de fabrieken, overal
niet bij de pakken blijven zitten en
waren we aan en bij. In 70 gemeenten wa- KEN meer tot het volk spreekt dan welkomde en dankte voor hun aanhebben een dienst voor werkverschafde mooiste redevoeringen.
wezigheid
de
talrijke
deelnemers
aan
ANTWERPEN
ren onze kalk- en plakploegen aan het werk.
Dank de intense plak- en kalktoch- de vergadering.
fing opgericht. Hebt ge moeilijkhe25.000 affichen werden uitgeplakt en onze plak- ten, dank de vele kontaktnemingen
Onmiddellijk daarna werd het
den, zijt gij werkloos, doe beroep op
kertjes kennen tot op heden reeds 'een oplage is thans de Volksunie in gans Vlaan- woord aan de heer Provoost ver- PROPAGANDISTENFEEST
onze sociale dienst.
van 15.000 eksemplaren. De vervlaamsingsak- deren (zelfs daarbuiten) overal be- leend. .
TE ANTWERPEN
Kent ge personen, adressen waar
kend.
Nog
meer
uitgebreid
dan
in
zijn
tie staaf ooi: niet stil. Na de grootwarenhuiDe hoofdbestuursleden van het ar- werk kan verschaft worden, deel h e t
Hij bezwoer de aanwezigen toch rede te Brugge sprak de heer Prozen kwamen en komen de bioskopen, die fran- hun tijd niet te verbeuzelen met de voost over de achterstelling van rondissement Antwerpen nodigen al
ons mee.
se aktualiteiten leveren, aan de beurt.
C.V.P. leugenaars te willen bewijzen Vlaanderen, op alle gebied, in de uni- onze propagandisten, alsmede twee
Het sekretariaat Wollemarkt 18
dat de Volksunie GEEN scheurpartij taire Belgische staat.
Voor de grote Aziel, hadden we een speciale is. Zij liegen en WETEN dat ze lieEen welbespraakt toehoorder stelde afgevaardigden van iedere afdeling, Mechelen is toegankelijk : hïaandag,
vermelding: zijn tronie werd met een n 5 bal- gen.
de vraag : « Hoe de heer Provoost, uit tot een worstenbroodavond die dinsdag en donderdag van 20 tot
VerUes ook uw tijd niet wanneer gewezen verzetsman in de Volksunie plaats vindt zaterdag, 25 januari e.k. 21 u. Zaterdag van 10 tot 12.
len voor 1 fr. n getooid. De amnestiegedacht e
te 19 uur in het « Raadshuis >, Wol•werd eveneens levendig gehouden. Geen ge- ze komen aandraven met de verfoei- belandde >.
Wij zitten met onze aktivitelt de
lijke leugen dat de Volksunie schuld
Heel eenvoudig zei de voorzitter. straat, 5, Antwerpen.
legenheid bleef onbenut, zoals trouwens De is van de klopping welke de C.V.P. in Dhr.
Mechelse bonzen dwars. Waarnemend
Provoost was trouw abonnent en
Schrijver en Tutti QuanH op 21 juli in de Sint- 1954 mocht inkasseren. Gelijk gesla- lezer van ons blad toen hij, een paar
Wie deze gratis uitnodiging aan- burgemeester Smets, socialist, weigerlj
Baafskerk, honden ondervinden, toen zij op gen droeve jongens, roepen ze thans : jaren geleden, vroeg onder welke vaardt schrijve ormiiddellijk aan Jos ons de toelating tot het houden van'
kan voorbehouden hidstoel, een Amnestieêis <Ik ben het niet geweest, de Volks- voorwaarden zijn eventueel lidmaat- Flameng, Flor Geversstraat, 50, Ede- kolportages met radiowagen. Heeft
heeft het gedaan >. Kleinzielige schap bij de Volksunie kon aanvaard
vonden. Volksaniejongeren mee op Rome be- unie
gem.
huichelaars !
hij zulke schrik ?
worden. . ZONDAG 2 FEBRUARI 1958
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vertrouwen verdient. Alleen hij die
stemt voor de Volksunie, stemt voor
Vlaanderen en voor de echte belangen
van het Vlaamse volk.
WÉMMEL
Een paar kapitaalkrachtige Vlamingen uit Wemmei bezorgden ons
een milde gift, die toeliet een paar
honderden proefnummers van ons
blad te sturen naar de adressen, die
eveneens door Inwoners van Wemmei
bezorgd werden. Alzo steunt ieder de
Volksunie op zijn manier in de strijd
voor de vorming van een sterke, politieke, Vlaamse macht. Zij alleen
kan de andere machten dwingen tot
Vlaamse daden.

OOST-VLAANDEREN
LEDE
In ons vorig nummer verscheen een
artikel over Lede, bij vergissing ondertekend Jef Cool. Het bericht kwam
van een plaatselijk propagandist.

OP zondag 26 jaöüarl, te 13 uur
f . O p 4 dezer had een belangrijke jj^ jyjE^^ORIAM
^óudt « De Volksunie > eén grote
ftïfïondissementele vergadering plaats ^ ^ ,
pLORIS SEIDEL
^ d e r voorzitterschap van dhr Kei-p \^
Vöorlichtingvergaderfng waarop dhr.
Mattheyssens, en waar o.a. OD drie janua-rl hebben wi] onze Ach. Van Malderen zal spreke» over;
waren : Mr Wagemans.Jlu- medestrijder dichter Floris Seidel op
ZOTTEGEM
if vLn L r Paal. accountant A. Cuy- plechtige wijze naar zijn laatste rust- « Het Belang van de komende verZaterdag '£'i februari, Avondfeest
^ r s Ward l5)lus J. van Besien, Ceup- plaats vergezeld. Onze vriend Floris kiezingen »,
i n s (Ant%¥rpen). Karel Dillen (Jon- was geen luidruchtige natuur, maar
van de Vlaamse Vriendenkring te
^ren)
Piet Vereecken (Mortsel), was een en al Vlaming uit één stuk. KANTON
AALST
C
Cootoans (Edegem) Miei Pee- Hij bezong de schoonheid van het le- SINT-JANS-MOLENBEEK
Voor
'n
paar
weken
bezochten leerlint^rs f Antwerpen Noord . Jos de Groof ven. Juist op het ogenblik dat te AntSforgerhout)^ Huyghe (Hove) Bruy- werpen In de tentoonstelling «Ant- UITNODIGING
gen en professoren van een Vlaamse
ïiinckx (Edegem en Propaganda-af- werpen schrijft» nogmaals de a a n - Alle propagandisten en simpatisanschildersklas het « Palais des BeauxSêüng), van Craenenbroeck en archi- dacht op zijn dichterschap werd ge- ten van Sint-Jans-Molenbeek, GansArts
» te Brussel. Zoals men weet is
ï e k t van Haerenborgh (Deurne). trokken hebben wij hem ten grave gedaar een zeldzame verzameling van
ffauriks
(Brasschaat), Jos Monu dragen.
,,
., , horen, Jette en Koekelberg worden
meesterwerken van oude Vlaamse
FKalmthout), Keteleer (Boechout),
Ov> de begrafenis bemerkten wij dehiermede uitgenodigd tot de zeer be3>iet Mulder (Volksuniejongeren Leu- kameraden Ferdi van de Vijver, ge- langrijke bijeenkomst, op zondag- LOT
Meesters. De bezoekers werden rond^ven) Verbeeck (Kontich), ran Doo- meenteraadslid te Borgerhout, Jaak
Niet alleen de mensen uit het geleid door een zeer mooie dame, zo
«en-Centrum), van Duffel, Flameng de Boeck en meerdere nationalisten. voormiddag, 19 dezer, te 10 u. 30 in
Aalsterse zijn bedreigd door sluiting mooi dat ze zich meer aan de dame
ï è n (Berchem), van Soom (AntwerAan zijn echtgenote, zoon en doch- het lokaal « Breughel », Lakenstraat van wintsgevende bedrijven, die later vergaapten dan aan Dirk Bouts.
(Propaganda-Afdeling).
^ ^ ,,
87,
Brussel.
overgeheveld worden naar Wallonië,
In zijn inleidend woord beklem- ter en gans de familie bieden wij onze
Het duurde dan ook een tijdje voorVolksvertegenwoordiger Mr. Her- maar ook de streek van Halle wordt
toonde de voorzitter dat de kiespro- oprechte gevoelens van deelneming
aleer
zij begrepen dat dat mooi
ontmanteld
door
franskiljonse
kapiaan.
man Wagemans zal er het woord
pèganda verstandig dient gevoerd.
talisten. Als de Vlamingen niet goed schepsel, dat daar midden die VlaamWij moeten zijn, aldus dhr Mattheysvoeren.
uit hun ogen kijken, dan wordt op hen se meesters haar uiterste best deed
sens, standvastig, moedig en eenhet vervloekte Morgenthau-plan toe- om Nederlands te stotteren, een
rfrfioliticr
gepast, dat zogezegd bestemd was om nieuw meesterwerk van Dirk Bouts
De vergadering betuigde haar akWOENSDAG,
22
dezer
te
20
UUR
te
het overwonnen Duitsland voor eeukoord mét de geplande worstenbroodwig tot een landbouwstaat te verla- ontdekt had n.1. « Johannes de DopL E U V E N
avond voor de propagandisten op 25
gen. Alle nijverheid wil men zoveel
dezer en voor de kaderdag, die als inin CAFE « CRIST AL » Parijsstraat : mogelijk naar Wallonië verplaatsen, per » ! De dame moest het wel tien
keer zeggen voor die gapers de grote
aet geldt van de verkiezingskampanje,
en de Vlamingen mogen zich dood- betekenis van dat feit beseften ! Wat
SPREKERS :
op 26 dezer te 10.30 uur in het Raadswroeten
in
schandalige
omstandigheDR. LEO WOUTERS.
huis.
den, gezien de Staat onze landbouw zou er met onze oude Vlaamse MeesDhr Van der Paal drong er op aan 100 F voor een jaarabonnement
KAREL DILLEN.
en onze nijverheid in de steek laat. terwerken gebeuren moesten er geen
dat wi] nu reeds zouden leven in een
Als de Vlamingen echter zo talrijk mooie dames zijn om ze te ontdekken?
ARRONDISSEMENT BRUSSEL
atmosfeer van verkiezingen : alle zamogelijk voor de Volksunie stemmen,
V. Aalst.
terdagen en zondagen moeten onze 50 F voor een halfjaarlijks
KADERDAG
propagandawagens de baan op. HierDe kaderleden en propagandisten dan krijgen ze eindelijk een kracht AALST
zich, die hun belangen doelworden onmlddeUijk data vastgeworden verwacht op de werkvergade- achter
Arbeiders, bedienden, middenstanlegd : op 18 dezer te Borgerhout, op
ring, welke plaats heeft op zaterdag treffend kan verdedigen.
19 te Brasschaat, op 25 januari te
ders worden te Aalst opnieuw getrof18 januari om 17 uur in het Hotel
Deurne en Borgerhout, op 1 februari
« Rembrandt » Kruidtuinlaan 7 te LEDE
fen door het sluiten van fabrieken.
t e Antwerpen, op 9 te Mortsel, op 15
Brussel.
De arbeidsmogelijkheden
en de
W
.
JORISSEN
Brussel
opmeuw te Morsel, op 16 te Edegem,
Voorlichtingsvergadering op dins- koopkracht verminderen, de rijen aan
Wij verwachten iedere Vlaming, die
op f februari te Kontich.
inziet hoe belangrijk de volgende ver- dag 28 januari te 20 uur. Cafe G. De• Al de mededelingen betreffende het
de stempelburelen worden langer...
kiezingen zijn. Als de Volksunie dan ras, Hoogstraat.
bawegingsleven In het arrondissedoorbreekt,
zal
de
aandacht
van
de
Wat is daarvan de oorzaak? Is het
inent Antwerpen dienen voortaan geEuropamakers gevestigd worden op de Sprekers :
genoeg dat enkele grote kapitalisten
centraliseerd bij dhr Rudl Van der
B
RA
BA
NT
Drs. Wim Jorissen.
onterende ekonomische achteruiter toe overgaan de fabrieken te sluiPaal, Van Hombeeckplein, 14, Berstelling, waarvan het Vlaamse volk
Mr. Frans van der Eist.
:chem-Antwerpen. Het nieuws moet
ten om de arbeiders op straat te zethet
slachtoffer
is
en
die
haast
kan
Dr. Richard Van Leemputten ten ?
worden binnengebracht zo vroeg mo- KANTON HALLE
vergeleken
worden
met
bepaalde-toegelijk. Slechts de laatste berichten
Alle C.V.P. parlementairen worden
standen achter het ijzeren gordijn.
VOLKSUNIE
Blijft gij onverschllUg Trekt niemoeten binnen ten laatste de maanuitgenodigd
op het debat.
Daar
ook
heeft
de
mens
geen
waarde
mand
zich iets aan van uw lot ? Waar
dag voor het verschijnen van het VOORLICHTINGSVERGADERING
en is hij niet meer dan een Iputere
blad. De propagandisten dienen zich
blijven uw volksvertegenwoordigers,
produktiefaktor,
waarmee
men
leurt
te
LOT
op
ZATERDAG
8
FEBRUARI
strikt hieraan te houden want de reAALST
uw sindikaten, uw geestelijke leiders,
van de ene streek naar de andere.
iJaktiesekretaris is niet van de gein Zaal CASINO Dworpstraat 52
Bij
ons
gebeurt
het
misschien
minuw goeverneurs ? Als er in Wallonië
«lakkelljksten!
Dinsdag
4
februari
te
20
uur.
Groder brutaal, maar de manier, waarop
ARBEIDERS EN BEDIENDEN
dë* laatste dagen in Aalst gehandeld j te voorlichtingsvergadering. Zaal Ma- één fabriek gesloten wordt dan trekken onmiddellijk de goeverneurs, de
DE WERKLOOSHEID BEDREIGT U werd is een aanslag op de Vlaamse
delon, Markt.
* 'VOLKSUNIE ANTWERPEN
volksvertegenwoordigers en de sindiwerknemers
en
een
voortgezette
poNa de sluiting van een grote fa
kale afgevaardigden naar Brussel en
OPENT BE
( briek voor spoorwegmateriaal « Gregg ging om de Vlamingen verder als Sprekers :
Dr. Richard Van Leemputten roepen : halt ! De Waalse bisschopwerkvee naar Wallonië te slepen.
VERKIEZINGSKAMPAGNE
d'Europe > thans ook massale afdanAlleen Vlaamse, politieke macht
Mr. Frans van der Eist.
pen protesteren mede.
kingen in « Le Progrès Industriel » kan doelmatig deze uitbuiting bestrij1858
Drs. Wim Jorissen.
Te Aalst en elderg in het Vlaamse
den.
Zij
kan
de
klem
zetten
op
de
Arbeiders de C.V.P. en B,S.P. sin- andere partijen en op de sociale orAlle C.V.P. parlementairen worden land wordt gij aan uw lot overgelaten
ArrondlssementeV; Kaderdag
dlkaten houden U voor de gek. Laat ganisaties, zodat deze vooruit moeten, uitgenodigd op het debat.
door lederen en door allen : gij kunt
op zondag, 26 januari 1958 te
niet langer met U lachen. Woont on- vooruit namelijk dank zij de Volksgaan
werken In de Waalse fabrieken
10 u. 30, in het lokaal « Raadsunie.
ze vergadering bij. Wij rukken hen
ZOTTEGEM
of
de
Waalse mijnen die verlies m a huis », Wolstraat, 5, Antwerpen
het profiteurs-masker af. Maakt kenken.
(vlakbij Lange Koepoortstraat).
Dinsdag 11 februari te 20 uur. Voor
nis met de Volksunie, de jonge dina- LIEDEKERKE
Waarom kunnen de fabrieken In
Agenda : « De aanstaande
mische partij. Alleen de Volksunie
Meester Van der Eist en A. Van lichtingsvergadering.
Vlaanderen
niet met verlies werken?
verkiezingen.
kan U behoeden voor massale afdan- Malderen spreken alhier op zondag Sprekers :
Omdat
gij
u
laat doen en omdat de
19
januari
om
10
u.
30
in
het
lokaal
kingen
na
de
Wereldtentoonstelling.
Drs. Wim Jorissen.
Uw aanwezigheid wordt ten
fiere Waalse arbeiders zich niet laten
«
De
Hopbloem
»
Statiestraat
61.
Alleen
de
Volksunie
strijdt
voor
de
Dr.
Richard
Van
Leemputten
zeerste op prijs gesteld.
zal hen niet moeilijk vallen om
doen. Gij moet uw sindikaten wakker
oprichting: van nieuwe Industrieën in deHet
Mr. Frans van der Eist.
gele, blauwe en rode politiekers in
het Vlaamse land. Alleen de Volks- hun hemd te zetten. Deze politiekers
Alle C.V.P. parlementairen worden schudden ! Gij moet uw volksvertegenwoordigers op de tenen trappen
unie vecht voor Uw welzijn.
immers zijn verantwoordelijk voor een uitgenodigd op het debat.
en aan uw geestelijken zeggen dat gij
JRBROEDERINGSAVOND
toestand,
die
in
het
laatste
verslag
Arbeiders denk aan Uw huisgezin, van het Vast Wervlngssekretariaat
ook
uw dagelijks brood moet hebben.
_ÜSSEN ANTWERPEN-NOORD
denk aan Uw kinderen, weg met de nog als volgt wordt beschreven :
GENT
Anders bUjft gij altijd burgers van
zakkenvullers, strijd met ons mee.
EN DEURNE
« Het land kent thans een periode GROTE STUDENTENVERGADERING tweede rang.
van ekonomische hoogkonjunktuur,
De dinamische afdeling Deurne, BOEREN DE GROTE PARTIJEN
Gelijkheid voor alle Belgen f
die tot gevolg heeft een VOLLEDIGE
Woensdag 29 Januari te 19 u. 30.
reeds gekend om haar durvende IniV. Aalst.
tewerk
stellen
in
Wallonië
en
Brussel
Zaal
Roeland,
Korte
Kruisstraat,
3.
tiatieven, richt in samenwerking met WILLEN U W DOOD
met een gevoelige inkrimping van... Sprekers :
afdeling Antwerpen-Noord een verSenator MulUe van De Belgische de beschikbare arbeidskrachten in
ZEER BELANGRIJK BERICHT
Martens, voorzitter jongeren.
broederingsavond in op zaterdag 8.fe- Boerenbond beheerder van een grote het .Vlaamse land. >
Zonder doekjes rond wil dat zeggen
VAN HET
Dr. Leo Wouters.
bruari 1958, in het Raadshuis.
Waalse stikstoffabriek, verkoopt zijn dat « Vlaanderen enkele kruimeltjes
PARTIJSEKRETARIAAT
Drs.
Wim
Jorissen.
Deze avond staat in het teken van produkten 20 p.c. beterkoop in het krijgt, die van de rijkemanstafel zijn
JVadlen : vrij debat. Alle tegenHoewel in de meeste postkangevallen >. Wat zal er echter gebeude bevordering der vriendschapsbe- buitenland.
als de hoogkonjunktuur een ein- standers zijn uitgenodigd.
toren de hernieuwingen een
trekkingen tussen AL de afdelingen
Gij betaalt de volle prijs. Gij ver- ren
de neemt en wij, nadat de speelmaksimaal rendement gaven
uit het Antwerpse. Met haar sukses- dient geen 15 F. per uur.
goedtentoonstelling voorbij is, bemerbereiken ons uit enkele plaatsen
vplle dansfeesten en zeker met haar
Maak een einde aan Uw jarenlan- ken dat onze welvaartbronnen :
ZONDAG 19 januari 1958
klachten over het niet aanbiehandbalmatch tegen Antwerpen in ge uitbuiting door de C.V.P. aan wie landbouw, tekstielnijverheid, visserij,
te
9,30
uur.
's
morgens
te
GENT
den dcor de postbode van de
Antiwerpen
en
Limburg
door
verwaarnovember jongstleden, heeft Deurne ge steeds Uw stem gegeven hebt.
Lokaal « Roeland »
lozing niet meer kunnen konkurrekwijtschriften
ter hernieuwing
reeds bewezen dat ze, om tot een
Verzeker de toekomst van Uw zo- ren ?
Korte Kruisstraat.
van
de
abonnementen
op « De
ware broedergeest te komen in de nen en dochters, of wenst gij hen te
Wie zal dan de gebroken potten beAlgemeen appèl van alle
Volksunie
»
voor
1958.
talen
?
Het
antwoord
daarop
is
reeds
Antwerpse Volksunie, kosten noch zien eindigen in de fabriek ?
volksbewuste krachten.
gekend in de streek van Aalst !
Wij verzoeken dringend onze
PROVINCIALE
moeite spaart.
Bewijs Uw liefde tot Uw zwaar be- ANDEPLECHT
lezers, die bepaald weten waar
S
I
M
P
A
T
I
S
A
N
T
É
N
D
A
G
Muziek, zang en dans, toneel, hu- roep, bewijs Uw gehechtheid aan Uw
Op zaterdag 25 januari om 20 uur
Sprekers: Dr. Leemputten,
bij oud-abonnenten geen kwijtmor en kunst staan op het program- velden door daadwerkelijk mede te worden de Vlamingen van Anderlecht
provin. voorzitter.
schrift werd aangeboden, ons
en
omliggende
gemeenten
verwacht
ma. Onze simpatisanten zullen de werken aan de verdere uitbouw van
Jef Bonte, Lic. Hande voorlichtingsvergadering, welke
zulks onmiddellijk mede te demensen van Deurne en Antwerpen- de Volksunie. Volg het voorbeeld van op
delswetenschappen.
maats heeft in de zaal « Slnt-Anna »,
len.
Noord in onvermoede gedaanten zien honderden boeren in Oost- en West- Sint-Guidostraat 85 te Anderlecht.
Nadien bespreking en aktiviWie zijn abonnement no? niet
Drie
uitmuntende
sprekers
:
Mr.
optreden. Tevens wordt voor enkele Vlaanderen.
teitsverslag der verschillende
betaalde, storte dadelijk 100 fr.
Van der Eist, Drs. Wim Jorissen en
arx'ondissementen.
fi
aangename verrassingen gezorgd.
dhr. A. Van Malderen zullen handeop postrekening 5445.46 van
Volksuniemensen uit het Antwerp- MIDDENSTANDERS :
Steeds Vlaanderen Eerst!
I
len over de noodzakelijkheid van onWim Jorissen, te Brussel.
se, vergeet niet, het is een organisa- LEVS DE GR90TWAKSNHUIZEN
ze jonge partij, die alleen bij machte is alle Vlaams-nationalisten te
tie van Volksunie-Deurne, het be- ROEPEN DE C.V.P. EN DE B.S.P.
''~4)AAAAM3
bundelen tot één stormram, die de
looft dus wederom iets puiks te worCOOP en Welvaartwinkels bedrei- burcht
van onrecht kan inbeuken.
den ! Noteer dus alvast 8 februari gen Uw bestaan. Steeds meer grootVan 1918 tot 1940: overwinning
naar het Raadshuis, Wolstraat Ant- warenhuizen rijzen overal op.
tot overwinning op Vlaams geNEDER-OVER-HEEMBEEK
werpen. Aanvang stipt 19 u. 30.
De grote partijen willen slechts Uw
bied. Er was een sterke
Trouwe propagandisten uit Nederondergang door het oprichten van
Vlaams nationale partij.
over-Heembeek bezorgden op het alhun machtige coöperatieven.
Na 1944 : nederlaag na nedergemeen sekretariaat een lange reeks
laag op Vlaams gebied. Wij
Maak een einde aan deze grove on- adressen van goedgezinden, aan wie
IN MEMORIAM
onmiddellijk het eerste Volksuniehadden slechts de éénheid,
Op tweede Nieuwjaarsdag overleed rechtvaardigheid.
geen Vlaams nationale partij.
Wenst gij een einde te zien komen Dummer van 1958 werd toegezonden.
notaris Gerard de Bock uit SinaaiHet sturen van adressen is zeer beWaas, die de nationalistische lijst in aan de stijgende belastingslast, wenst langrijk voor onze werking. Vooral in
het land van Waas in 1954 aanvoer- gij Uw bestaan te verzekeren keer gemeenten, waar tot heden geen ver18 JANUARI 1958 Nr 2
dan de rug toe aan Uw uitbuiters en gadering werd belegd, zouden onze OE VOLKSUNIE ~ *° JAARGANG —
de.
vrienden eens naar de pen moeten Uitgave van de v.z.w. De Volksunie.
werk
samen
met
de
Volksunie
voor
Op de begrafenis, die door een
griioen. Daardoor leveren zll een
F. Van der Eist, Hoofdredakteur,
overtalrijke
menigte
bijgewoond een betere toekomst.
nuttige bijdrage om het sukses bij de REDAKTIE : Mr. Beisegemstraat,
20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel. 16.28 33
Arbeiders,
bedienden,
middenstanverkiezingen
nog
te
verhogen.
werd, was het hoofdbestuur van de
Drs Wim Jorissen, redaktlesekretaris, Beethovenstraat 16, Anderlecht,
Volksunie vertegenwoordigd door dhr. ders, boeren, woont onze voorlichTel. 21.84.21. Alle briefwisseling voor bird op dit adres sturen.
Beheer : Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.82.16
Rudl Van der Paal, die in de vorige tingvergadering bij.
KAMPENHOUT
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Tot U spreekt : Mr. Frans VAN
verkiezingskampanje een trouwe meOnze
vrienden
van
Kampenhout
.Taarabonnement: lOOfr. Halfjaarlijks: 50fr. Van nu tot einde '58: lOOfr.
dewerker was van de simpatieke no- DER ELST : Algemeen voorzitter van zullen met genoegen vastgesteld heb- Steunabonnement : 200 fr. (minimum)
Losse nummers : 6 fr.
de
Volksunie
en
eerste
kandidaat
voor
taris.
ben dat gans hun gemeente bedeeld Abonnement buitenland: 120 fr. Per luchtpost 300 fr.
werd met ons laatste blad. De Vlaamse Alle stortingen voor het blad op postglro 54.45.46, W. Jorissen. Brussel
De Vlaams-Nationalisten
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