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DE GROTE K E N T E R I N G 

KniGhlig Vlaams Nahonallslisch oénslef 
Wanhoop van de vijanden van Vlaanderen 

Het valt niet te verwonderen dat 
massa's mensen in Vlaanderen hun 
blikken hoopvol en geestdriftig naar 
de Volksunie richten. Inderdaad wat 
een verschil in aktiviteit tussen de 
huidige beide oppositiepartijen. De 
C. V. P. is gelaten in haar lot en 
haar mandatarissen hebben door 
hun onbegrijpelijke lamlendigheid 
bij de kiezers de indruk gewekt dat 
die schoolkwestie maar komedie 
was. Ten onrechte zal men zeggen. 
Het schoolvraagstuk stelt zich in ons 
land zeer scherp en niet alleen op 
het gebied van het geloof. Wij zijn 
het er mee eens. Maar het is ten 
slotte normaal dat de kiezer er niet 
meer in gelooft. De kiezer kan in
derdaad niet begrijpen dat zo het 
geloof bedreigd wordt dat de C.V.P. 
parlementairen nu reeds sinds jaren 
op zo een ergernisgevende wijze de 
luiaard uithangen. Als iets zo dier
baars bedreigd wordt dan zou men 
toch dienen met man en macht te 
werken om het onheil af te weren ! 

Wat een verschil met de Volksunie. 
Zij ziet onze Vlaamse belangen be
dreigd maar ze bewijst ook metter
daad dat ze de ernst van de bedrei
ging begrijpt en dat ze naar het 
doortastend middel van de tegen
aanval grijpt om die bedrei
ging uit te schakelen. En dat zon
der veel financiële middelen maar 
dank zij de honderden en nog hon
derden propagandisten die al hun 
vrije tijd kosteloos ter beschikking 
«tellen en hun zakgeld daarbij. 
Steeds meer Vlaamsgezinde school-
strijders komen trouwens bij ons, 
niet alleen omdat ze ingezien heb
ben dat alleen de Volksunie een 
Vlaamse partij is maar ook omdat 
ï e redeneren dat alleen door de 
Volksunie het verderzetten van de 
schoolstrijd kan belet worden. De 
voorspelling dat de C. V. P. niets zal 
bijwinnen volgende verkiezingen 
door de luiheid van haar volksver-
tegenwoordio'ers en senatoren is vrij 
algemeen. Alleen de Volksunie wint 
krachtig bij. Alleen die winstzetels 
van de Volksunie zullen de linkse 
meerderheid verzwakken en een 
nieuwe linkse regering beletten. 
SCHILD EN ZWAARD 
TEGEN VLAANDEREN. 

« De Standaard » maakt groot mis
baar over de linkse benoemingspoli-
tiek. Weer drie linkse Walen be
noemd in de Europese organisaties, 
schrijft hij, zal men nu geloven dat 
de C. V. P. het schild en het zwaard 
ran Vlaanderen is, voegt hij eraan 
toe. 

Maar al te graag zouden de toch 
eeer lichtgelovige Vlamingen dit 
slikken. Doch ze denken aan enkele 
typische staaltjes van C. V. P. poli
tiek. 

Zij denken aan Moens de Fernig, 
Vlamingshater, met de ruimste vol
machten door de C. V. P. aangesteld 
om de Wereldtentoonstelling 58 in te 
richten. De man heeft zich omringd 
met 80 % C. V. P. ers in zijn bestuur. 
Vandaar de schandelijke taaitoe
standen in de « Expo 58 » ! C. V. P., 
Bchild voor de fraifskiljons en zwaard 
tegen Vlaanderen. 

Zij denken aan « De Standaard » 
«elf, aan « De Linie » en aan P. W. 
Segers, dat ander schild van Vlaan
deren. 

Over de benoemingspolitiek van 
P. W. Seghers tijdens het homogeen 
C. V. P. bewind haalde « De Linie » 
de ontstellende cijfers aan voor de 
samenstelling van de diensten voor 
het N. I. R. 

Toen hij er wegging in 1954 had 
hij de zaken zo geregeld dat er in 
het dagelijks bestuur 2 Katolieken 
aten tegen 6 vrijzinnigen en in de 

^aadjvan Beheer 4 Katolieken teeen 

11 vrijzinnigen, waaronder zelfs een 
kommunist Prof. Nuyens. 

« De Standaard » schreef toen op 
19.12.1954 « Moesten die cijfers juist 
zijn, dan zouden wij ons schamen 
als we moesten in de plaats zijn 
van de christelijke voorman die 
gedurende vier jaar gezeteld 
heeft op de plaats die Anseele 
nu inneemt ». Er kwam daarop geen 
logenstraf f ing. Want die cijfers wa
ren juist ! We zullen trouwens in 
volgende nummers de C. V. P. krant 
« De Standaard » nog enkele andere 
staaltjes onder de neus duwen van 
dat schild en zwaard voor Vlaande
ren want P. W. Seghers was nog de 
slechtste niet. Bijlange n ie t ! 

Is de C. V. P. thans beter? Tel
kens als ze in de oppositie zit doet 
ze wat Vlaamsgezind. Dat duurt 
reeds 128 jaar zo. Het blijft echter 
altijd bij woorden. En niet alle 
Vlaamsgezinden zijn bereid zich bij 
de neus te laten leiden. « De Stan
daard » mag eens komen kijken op 
het sekretariaat van de Volksunie 
naar de honderden brieven die er 
binnen stromen. Want het Vlaams 
nationalisme wordt niet opnieuw een 
stroming. Het is het reeds. Het aan
tal Volksuniezetels volgende verkie
zingen zal de klinkende bevestiging 
zijn. 

Zo de C. V. P. een schild voor 
Vlaanderen zou zijn zou ze kunnen 
beginnen de verfransing stop te zet
ten te Brussel, waar ze in het sche-
penkoUege zit en waar ze duchtig ver
der verfranst. De laatste propagan-
daaffiches in Brussel Centrum van 
dat zwaard van Vlaanderen zijn 
trouwens weer eentalig Frans. 

Een nieuw staaltje van dat krach
tig schild krijgen we thans te Over
maas. Te 's Graven-Voeren werden 
vorige gemeenteraadsverkiezingen de 
franskiljons verslagen en in de oppo
sitie gedrongen. De C. V. P. wil thans 
mordikus die voorman van de frans
kiljons op een verkiesbare plaats 
zetten op haar lijsten voor de pro
vincieraad. ,Een 400 tal handteke
ningen werden in dat dorp van 1.000 
inwoners verzameld tegen die kandi
datuur. De Overmazers liepen een 
indrukwekkend aantal Limburgse 
C. V. P. volksvertegenwoordigers af 
om hen te helpen. Het antwoord was 
eensluidend « Wij kunnen toch geen 
bevelen geven aan de Luikse C. V. 
P. ». Nu het omgekeerde gebeurt 
geregeld sinds meer dan een eeuw ! 
Wat betekent dat schild van Vlaan
deren ? Zijn die drijverijen niet het 
prachtigste bewijs voor het beeld 
van het zwaard TEGEN Vlaanderen ? 
De C. V. P. is de grafkelder voor de 
argeloze flaminganten. Niet te ver
wonderen dat thans hun ogen open
gaan en ze naar de Volksunie over
komen. Slechts zo kunnen Vlaande-
rens belanden gediend worden. 
BLIJVENDE VERWAARLOZING. 

De enkele feiten hierboven aange
haald staan niet alleen. Zij zijn 
slechts schakels in een keten waar
door de kleurpartijen 128 jaar de na
tuurlijke ontplooiing van de Vlaamse 
volkskracht verhinderen. 

Wij kennen de toestanden : Ver
dere verfransing te Brussel, Over
maas, op de taalgrens en in Kongo. 
Verder achteruitstellen van de 
Vlaamse ambtenaren. Verhinderen 
van de industrialisatie van Vlaande
ren en verwaarlozing van de Vlaam
se kleine en middelgrote industrie. 
Vandaar lagere lonen, werkloosheid, 
mobiliteit, minder mogelijkheid voor 
bedienden en lagere wedden. Ver
waarlozing van de landbouw, hoofd
zakelijk Vlaamse bezigheid. Deze ver
waarlozing wordt voor de Waalse 
boeren ongedaan gemaakt door 
gunstmaatregelen. Verwaarlozing 

I van de grote gezinnen, die eveneens 

voor 85 % Vlaams zijn. Door de ge
ringere koopkracht van al deze 
Vlaamse groepen vloeit een ver
minderd inkomen voort voor onze 
Vlaamse middenstand. Deze wezen
lijke Vlaamse vraagstukken worden 
door de grote unitaire Belgische par
tijen verdoezeld omdat zij de schul
digen zijn voor het bestaan ervan. 
Zelfs de oppermachtige sindikaten 
roeren geen vin, noch het A.B.V.V., 
noch het A.C.V. Nochtans groepeert 
dit laatste 80 % van haar leden in 
Vlaanderen. 

Er werd in de periode 1918-1940 
heel wat afgedwongen op Vlaams ge
bied omdat er een Vlaams nationale 
partij bestond. Men denke aan de 
vernederlandsing v»n middelbaar en 
hoger onderwijs, van het gerecht, van 
een gedeelte van de administratie 
van een zekere verschuiving van de 
industrie naar Vlaanderen toe. Thans 
verrotten echter de overgebleven 
kankerplekken in ons volkslichaam 
omdat na 1944 geen enkele kleur-
partij zich om de genezing ervan be
kommerde. Er was immers geen 
Vlaamse partij die hen er toe dwong 
door hun zetels af te pakken. Deze 
typisch Vlaamse vraagstukken kun
nen inderdaad slechts door een ty
pisch Vlaamse partij naar voor ge
bracht en opgelost korden. 

De kleurpartijen wijzen hier en 
daar op een Vlaamse witte raaf. De 
C. V. P. ers wezen op een Van den 
Daele als minister, de socialisten wij
zen thans op een Spinoy en op een 
Fayat. Veel verwezenlijken kunnen 
die echter niet omdat hun partij dit 
belet. En anderzijds zijn er altijd 
een dozijn Waalse, Brusselse of 
franskiljonse ministers die het laken 
van Vlaanderen wegtrekken naar 
Brussel en Wallonië. Het is geen pro
cessie van Echternach waar men dan 
toch drie passen vooruitgaat en 
slechts twee achteruit. Thans gaat 
men er een of twee vooruit en tien 
achteruit. De verfransing rukt verder 
vooruit te Brussel en omgeving, op 
de taalgrens en in Kongo. Werkloos
heid en mobiliteit nemen toe want 
in plaats van nieuwe fabrieken te 
stichten sluit men de oude of dankt 
men werklieden af terwijl men de 
kleine boer, middenstander en be
diende proletariseert en een fatsoen
lijk bestaan onmogelijk maakt. 

LEVENSKRACHT VAN EEN JUIS
TE IDEE. 

Om de stemmen van de Vlaams 
nationalisten te stelen werkte de 
voormalige C. V. P. voorzitter De 
Schrijver te Londen in een hoofdza
kelijke C. V. P. regering de repressie
wetgeving uit. De linksen vonden het 
natuurlijk best dat de schoonste 
christehjke Vlaamse gezinnen zou
den uiteengerukt en geknakt worden. 
Zij lieten niet alleen begaan maar 
stookten flink ! De magistratuur, die 
voor minstens 95 % uit C. V. P. ers 
en liberalen bestaat, voerde de re
pressie ongenadig door samen met de 
C. V. P. ministers voor justitie, die 
de kroon op het werk zetten, vooral 
met rekordhouder Struye, en die 80 
t.h. van de terechtstellingen voor hun 
rekening namen. Alle vooraanstaan
de overtuigde Vlaningen werden de 
rechten ontnomen of verontrust. De 
diefstal begon en men dacht de buit 
veilig / 

Men kan echter personen afmaVen. 
Men kan echter geen idee uitroeien. 
De verwaarlozing van Vlaanderen 
stak we'dra de o<ren uit. De schan
dalige repressie zelf zou niet zonder 
gevolgen blijven. Jongeren van niet 
natlonalistischen huize zagen klaar. 
Zij zagen in dat de repressie niet 
tegen personen alleen maar tegen 
het Vlaams volk als zodanig gericht 
was. Het zijn die jongeren, die na 

(lees door blz.SJ 

Bestaande industrie bedreigd! 

Het Schandaal der R.M.Z 
Een axioma dat steeds weer zou 

moeten beklemtoond worden is dat 
werkelijke sociale politiek steeds af
hankelijk is van de ekonomische mo
gelijkheden. Men kan onmogelijk een 
sociale politiek in het Ijle doorvoeren 
Wie zich aan dergelijk experiment 
waagt bouwt of drijfzand en mag er 
zich zeker aan verwachten vroeg of 
laat voor onoverkomelijke moeilijk
heden te staan. 

In dit verband mag de vraag ge
steld worden of ons huidig stelsel van 
sociale zekerheid wel beantwoordt 
aan het doel waarvoor het werd op
gericht en of het langer in staat is 
de bestaanszekerheid van onze arbei 
ders te waarborgen. 

Dat het geen voldoening schenkt 
aan de verzekerden zelf hoeft geen 
betoog. Het volstaat hun opmerkin
gen te horen over een stelsel, dat zij 
spottend de sociale ONzekerheid noe
men, om daarover een gedacht te 
krijgen. Sedert jaren stijgen de las
ten die zowel door de werknemer als 
door de werkgever moeten betaald 
worden terwijl de toegekende voor
delen zelden of geen overeenkomstige 
vermeerdering ondergaan. De Rijks-
maatschappelijke Zekerheid Is uit
gegroeid tot een wangedrocht dat 
fantastische geldbedragen verslindt 
terwijl steeds strengere maatstaven 
aangelegd worden wanneer door de 
rechthebbenden aanspraak gemaakt 
wordt op de uitkering der voordelen. 

Toen in 1944 de sociale verzekering 
vei-plicht werd gesteld voor alle loon-

stand en zonder diep ingrijpende 
maatregelen zal het onmogelijk zijn 
een duurzame sanering te bewerkstel
ligen. 

Men moet waarlijk goen profeet 
zijn om te voorspellen dat, Indien 
men blijft volharden in de richting 
die men vanaf het ontstaan van het 
stelsel Ingeslagen heeft, het geldver
slindend monster tenslotte volled'g 
bankroet moet gaan. Fe t volstaat de 
evolutie van de maatschappelijke ze
kerheid na te gaan in de achter ons 
liggende Jaren om een duidelijk beeld 
te verkrijgen van de grenzeloze 
llchtvaardigheid waarmede men is 
tewerk gegaan. 

Jn 1944 werden de afhoudingen be
rekend op een grensbedrag van 3.000 
F. De arbeider of bediende, die dit 
maandloon bereikte, betaalde 240 F. 
aan sociale afhoudingen. Al wat hij 
boven dit bedrag verdiende was vol
komen vrijgesteld van enige maat
schappelijke bijdrage. Voor de werk
gever betekende deze regeling een 
maandelijkse last aan onrechtstreeks 
loon van 780 F. Thans, in 1958, be
reikt de bezoldigingsgrens 6.000 F. ! 
Hierop betaalt de werknemer 525 F. 
aan sociale lasten terwijl de werk
gever 2.460 F. dient bij te passen. Dit 
betekent dus een verhoging voor de 
arbeider van MEER DAN-HONDERD 
TEN HONDERD in vergelijking met 
1944, en voor de werkgever E'̂ IN 
VERDRIEDUBBELING van het on
rechtstreeks te betalen loon ! Boven
dien wordt er nog een gedeelte van 

Liebaert vult de schatkist! 

en weddetrekkenden werd uitdruk
kelijk door de wetgever verklaard dat 
het stelsel, gebouwd op empirische 
grondslagen, voorlopig was, en dat 
het binnen de twee Jaar zou vervan
gen worden door een definitief stel
sel. Er zijn intussen bijna veertien 
Jaren verstreken en hoewel de her
vorming van de R.M.Z. dikwijls aan 
de agenda kwam is men er nooit toe 
gekomen deze grondig door te voeren. 

Onze opeenvolgende regeringen 
schijnen hier, zoals trouwens op zo
veel andere gebieden, het beginsel te 
huldigen van de definitieve voorlo
pigheid. Dit is natuurlijk de gemak
kelijkste « oplossing » en ze heeft 
alleszins het voordeel weinig verbeel
dingskracht en geestelijke inspan
ning te vergen van de verantwoorde
lijken voor het staatsbeleid. Men 
vlucht voor de moeilijkheden, stelt 
die steeds weer uit in de verwachting 
dat men ze toch zal kunnen afwente
len op gebeurlijke opvolgers, die, 
dient het wel gezegd, met niet minder 
bedrevenheid dezelfde taktiek weten 
toe te passen. Aan het eind van deze 
weg echter wacht de volslagen wan
orde, die het voortbestaan zelf van 
de R.M.Z. ten zeerste bedreigt. De 
R.M.Z. verkeert In een benarde toe-

de bijdrage voor de sociale zekerheid 
geheven op het gedeelte dat de grens-
bezoldiging overtreft, zodat heel wat 
arbeiders en bedienden nog hogere 
bedragen moeten betalen dan de hier
boven aangehaalde. 

Waartoe hebben deze reusachtige 
bedragen gediend ? Niet in de eerste 
plaats, voor een overeenkomstige ver
meerdering van de voordelen want er 
werden er heel wat afgeschaft ter
wijl men andc e in .de plaats z°tte 
met een som.s twijfelachtig sociale 
nut. 

Moeten wij hier herinneren aan de 
afschaffing of de vermindering van 
heel wat tussenkomsten op het geb ad 
van de verzekering z'pkte en invali
diteit en de farmaceutische speciali
teiten, de afschaffing van de vergoe
ding moeder aan de haard en de ter
gende verwaarlozing en achteruit
stelling van de grote gezinnen ? On
langs nog werden óf^ov ds Mmistcr 
van Arbeid en Sociale Voorzorg, op 
een voor hem kenschetsende brutale 
manier, al de bijkomende familiale 
werken van de vrije ka.ssen voor ge
zinsvergoedingen afgeschaft en het 
b-ezit van deze kassen, de vrucht van 
tientallen jaren zuinig beheer, aan-

(lees door blz. 3) 
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HET HOF IN HET GEDRANG 

De laatste weken schrijjt, nadat 
het Vlaams-nationaal jongerentijd 
schrijt « Het Pennoen » de kat de 
hel aangebonden heeft, de C.V.P. 
pers veel over het Ho}. Het heet 
o.m. dat het Ho} zich zou verzetten 
tegen de invrijheidstelling van Dr. 
Elias wat ten andere onjuist is. Mi
nister Lilar heejt daarvoor de Ko
ning niet nodig. Voor de goedkeu
ring van nieuwe wetten hee}t men 
dat wel en het heet dat de Koning 
zich zou verzetten tegen wetten die 
het unitarisme aanvreten en het 
heet ook dat de hemchte slavendrij
ver Gansho} van der Meersch de lie
veling geworden is van de ho}krin-
gen. « Het Pennoen » schreef ook 
dat Van Acker geregeld zijn pijp 
gaat roken aan het Ho} en dat de 
C.V.P.-ers er haast niet meer bin
nen geraken I 

Men schijnt daarover verwon
derd. En dat zou niet mogen ! Leo
pold is zeker geen dankbaarheid 
verschuldigd aan de C.V.P. die hem 
alleen gebruikte als verkiezings-
munt om hem nadien als een uit
geperste citroen te laten vallen. En 
de argeloze koningsgezinde CV.P.-
ers moeten toch weten dat de Ko
ning, daar hij van hun trouw ver
zekerd is, door toegevingen op hun 
rug thans tracht de linkse simpat^e 
te winnen. Dat is het gewoon po
litiek spel. 

uat de Koni..g zich niet meer 
bekommert om de Vlamingen is 
eveneens normaal. De Koning 
houdt slechts rekening met krach
tige politieke groepen. De C.V.P. 
is dat niet, dus ziü hij ze niet staan. 
De Vlaams-nationalisten zijn het 
niet meer, dus moet hij zich van 
hen evenmin iets aantrekken. 

De dag dat er opnieuw een dozijn 
Vlaams Nationalisten in de Kamer 
zullen zitten zat onze groep weer 

belangrijk genoeg zijn en zal de Ko
ning ook-^eer'ielangsteïling krij
gen voor Vlaanderen en voor de 
Nederlandse kuituur. De C.V.P. 
zal hem dat niet bijbrengen ! De 
toekomstige kinderen van Boude-
ivijn zullen dan ook wel naar Ne
derland gestuurd worden om gron
dig Nederlands te studeren. 

Het Ho} is een realistische in
stelling. Haar handelswijze is af
gestemd op de politieke krachten 
die er zijn. Wanneer onze Vlaam
se mensen opnieuw een dinami-
sche Vlaams nationale politiek 
groep naar het parlement brengen 
slaat de toestand om. 

Het is klaarblijkend dat naar ver
houding van de steun in Vlaanderen 
tegenover Wallonië het Ho} op 
Vlaanderen zou dienen geonënteerd 
te zijn. Hetzelfde geldt overigens 
voor de Kerk van België. 

Op het aartsbisdom Mechelen is 
echter alles zo Frans als aan het 
Ho} te Brussel o} in de geheimste 
cenakels van de Loge. 

Alleen wanneer de Vlamingen 
nuchter, maar doodnuchter, de }ei-
ten bekijken en het passend besluit 
trekken kan er beterschap komen. 

Het met de kleurpartijen proberen 
brengt evenveel op als vechten te
gen de bierkaai. Dit zien we reeds 
128 jaar. Werd de les nog niet be
grepen ? 

NIET BEDELEN, VECHTEN ! 
Niets is zo gemakkelijk als belo

ven en het volk weet het al zo goed 
dat het zeljs dur}t beweren : Veel 
beloven en weinig geven doet de 
gekken in vrede leven. 

Om bij de volgende verkiezingen 
niet bij de gekken gerekend te wor
den, moeten we dus trachten de be
tover s in hun hemd te zetten. 

De eerste groep belovers zijn de 
blauwen. Maar, aan onnozelaars, 
die nog geloven aan liberale belo}-
ten (belastingvermindering van 25 
p.c. h.v.) kunnen we enkel aanra
den zich eens enkele jaren in Geel 
te laten verplegen. Wie wedt op de 
oude, liberale knol, helpt enkele pro-
}iteurs aan een gemakkelijk jobke 
en werpt zijn geld weg. 

Met de mensen, die geloven in de 
socialistische belojten, moeten we 
echter meer medelijden hebben : als 
argeloze vliegen werden ze verstrikt 
in het net van de rode spin. Zij ver
geten dat het hedendaagse socialis
me enkel teert op een voorbijge-
stree}de klassenstrijd, die door de ro
de leiders handig uitgebuit wordt om 
voor zich roem en rijkdom te ver
werven. Spaak, Brunjaut, Anseele 
en Van Acker zijn de meest typi
sche voorbeelden van dergelijke ar^ 
rivisten. Zij beloven hemel en aarde 
aan het volk, maar ze verjoeien het 
uit de grond van hun hart. 

Slapers zullen dat nog geloven, 
maar de anderen zullen de belovers 
de rug toekeren en zich scharen bij 
de eisers. 

BEDEL NOOIT, MAAR EIS 
EN BLIJF EISEN redeneerden 
de nationalisten vóór de oorlog en 
voor de eerste maal sedert het be
staan van het unitaire België werd 
er toen voor de Vlamingen iets an
ders gedaan dan beloojd. 

Thans moet er ook een zeer ster
ke groep eisers bestaan, die bij
draagt tot het herstel van het even
wicht in ons land ten voordele van 
het Vlaamse volk. HOE MEER 
KRACHT DE KIEZERS GE
VEN AAN DE EISENDE 
PARTIJ DES TE MEER ZUL
LEN DE BELOVERS VOOR 
DE VLAAMSE BELANGEN 
MOETEN WERKEN. 

Omdat het verleden zulks bewe
zen heejt, is het dat steeds meer 
wat de Vlamingen inzien : DAT 
ALLEEN STEMMEN VOOR 
DE NATIONALISTEN DE 
VERHOGING VAN ONZE 
WELVAART ZAL MEE
BRENGEN. 

De Kerk in België zou ook op de 
Vlamingen moeten steunen. En 
nochtans horen we in tal van Vlaam
se steden nog Franse spreken in de 
late missen terwijl te Brussel aües 
hoojdzakelijk in 't Frans geschiedt, 
gewoonlijk ook daar voor een min
derheid. Daarentegen behoort een 
Nederlandse preek zeljs in taalgrens-
doipen met 50 p.c. ingeweken Vla-
viinffen tot de allergrootste uitzon
deringen. Steeds hetzel}de : gebrek 
av.n Vlaamse macht. Alleen een 

• sterke Vlaamse partij kan hier ge
zonde toestanden ajdwingen. De 
kleurpartijen hebben het nooit ge
kund vermits zij zei} ook met han-
'den en voeten gebonden liggen aan 
'de financiële grootmachten van 
{Wallonië en Brussel, die hoo}dza-
Itelijk hun verkiezingsjondsen, le
veren. 

Deze minachting blijkt zeer dui
delijk uit de manier waarop de hui
dige regering weigert voor duurza
me werkverscha}}ing te zorgen in 
Vlaanderen. Ze moeten veel sukke
laars hebben, die van geen hout 
meer pijlen weten te maken en die 
dan ook gevangen worden in het 
belojtennet van de rode spin. Heejt 
enkele maanden geleden een socia
list niet geschreven dat er nog dui
zenden boeren van armoede moes
ten gedwongen worden om met een 
pakje boterhammen te gaan werken 
ver van huis ? Op die manier wor
den ze een gemakkelijke prooi voor 
de bloedzuigende roden ! 

De rode regering heejt trouwens 
nog geen enkele maatregel getrof-
}en uit lie}de en genegenheid voor 
het Vlaamse volk. Ze verminderde 
de dienstplicht ALLEEN om stem
men te winnen en nu wachten ze 
met opzet tot aan de verkiezingen 
om de dienstplicht weer aan te pas
sen. Dat duizenden jongens daar
door nutteloos hun tijd verspelen 
laat hen ijskoud : EEN ZAAK 
MOETEN ZE HEBBEN : 
STEMMEN WINNEN. 

De derde groep belovers is voor
al in Vlaanderen goed gekend. Met 
gestreken gezicht staan ze nu in de 
Senaat weer te zaniken over zetel
aanpassing, maar, toen ze zelf aan 
het bewind waren, hebben ze er in 
alle talen over gezwegen. Ze hopen 
vurig dat de linksen zo dom zullen 
zijn die zetelaanpassing te weigeren, 
want dan kunnen ze, gesteund door 
hun omgekochte dagbladen, de ver
kiezingsstrijd aanpakken met de 
leeuwenvlag in de hand en... heio
ven dat zij eindelijk eens voor 
Vlaanderen zullen zor^ren. 

HALVE BEKERING 
VAN DE STANDAARD 

Deze week hebben we het dan 
beleefd. De Standaard verzet zich 
niet langer tegen het feit dat de 
Volksunie opkomt voor de Kamer ! 
Nu kunnen we dus ernstig door
werken nu we haar toelating heb-* 
ben. Alleen van Senaat zouden we 
moeten afzien. Waarom zal de lezer 
vragen. Wel De Standaard zal ons 
overtuigen. Niet alleen voor de 
verdediging van de godsdienst maar 
ook « voor de zuiver^nationale 
waarden als daar zijn onze demo
grafische toekomst, de industrialisa
tie van Vlaanderen, de verovering 
van de plaats die ons toekomt in de 
staatsadministratie en te Brussel, de 
kulturele autonomie, het vastleggen 
van de taalgrens, de oplossing van 
het repressievraagstuk, de bescher
ming van de Vlaamse landbouw-
belangen enz. » 

Wanneer we dit lijstje lezen zal 
men zeggen, hoe komt het toch dat 
na zovele C. V. P. regeringen, het
zij alleen hetzij in koalitie de C. V. 
P. al die vraagstukken nog niet op
gelost heeft. Indei^aad, de demo
grafie f De meeste kinderen vinden 
we bij de kleine hoeren. Zij krijgen 
echter slechts de helft van de kin
dervergoeding van de ambtenaren 
b.v. De C. V. P. vond dit altijd 
goed zo. De industrialisatie van 
Vlaanderen? Noch het A.B.V.V. 
noch het A.C.V. heeft zich daar 
ooit om bekommerd, noch ooit ge
dreigd met staking om dit vraag
stuk op te lossen. Nochtans 25 mil
jard volstaan om Vlaanderen sterk 
te industrialiseren. Zowel onder 
C.V.P. als onder linkse regeringen 
heeft men sinds de bevrijding 32 
miljard in Wallonië gestoken. Zo
wel onder de ene als onder de an
dere regering verspilt men jaarlijks 
20 miljard aan een leger dat met 
zijn steeds verouderd materiaal 
geen week stand kan houden tegen 
de Russen. De verovering van 
plaatsen in administratie en te Brus
sel? We denken aan Expo 58 waar 
de C.V.P. de laatste jaren voor 90 
t.h. van haar aanhangers wist te 
plaatsen... echter hoofdzakelijk 
Franstaligen. We denken aan de 
verfransing te Brussel waar de C. 
V.P. in het gemeentebestuur kon-
kurreert met de liberalen. 

We denken aan de C.V.P. er 
Van Zeeland, die het ministerie 
van buitenlandse zaken verliet, 84 
t.h. Franstalige ambtenaren achter
latend... Oplossen van de repres
sie ? 

We denken aan De Schrijver, 
C.V.P.er en ontwerper van de 
repressie met de Londense res,e-
regering in meerderheid C.V.P. 
We denken aan de achtereenvol
gende ministers van Justitie, in 
grote meerderheid C.V.P. ers. We 
denken aan de magistratuur, in 
meerderheid franskiljonse V.C.P. 
ers. Zij zijn de hoojdv er antw o or
delijken voor de repressie. 

Zij willen ze niet oplossen want 
de bedoeling ervan was de geduch
te politieke konkurrent, de Vlaams 
nationalisten, uit ie schakelen. De 
vastlegging van de taalgrens ? 

Moyersoen en de C.V.P. ers 
durjden niet eens de klaarbliikende 
en vele vervalsingen te Ronse, 
Overmaas en elders nietig verkla
ren. Ook daar hebben zij gezon
digd door verzuim. Bescherming 
van de landbouwhelangen ? Haar 
meest trowufe kiezers de boeren stel
len het het slechtst van alle bevol
kingsgroepen. Zo wordt de trouw 
in de CV. P. beloond. Nooit de
den ze wat voor de boeren, want 
redeneerden ze, die stemmen heb
ben we toch. De Standaardkwijler 
spreekt graag over jeiten eerbied
waardiger dan een Lord-Mayor. 
Hier hee}t hij ze ! 

De typische verwaarlozing van 
Vlaanderen schreeuwt om een ty
pisch Vlaamse partij ! 

FEITEN ! FEITEN ! 
Buiten al deze Vlaamse redenen 

is er natuurlijk ook nog de school-
kwestie. 

n«WIM«Wtfl*MM«tM Mk 

EEN STEM VOOR B.S.F. OF C.V.P 

IS EEN VERLOREN STEM, EEN 

VERLOREN STEM VOOR VLAAN 

DEREN. 

De Siandaardman houdt van 
jeiten. Welnu we zullen ze hem ge
ven en eens ie meer zijn geheugen 
opfrissen. 

In 1884 haalden de Kaiolieken 
de volstrekte meerderheid na een 
schoolstrijdverkiezing. Ze behiel
den ze 30 jaar lang, tot 1914- Het 
schoolvraagstuk werd niet opge
lost. Toen in 1912 een Katolieke 
parlementair Schollaert de oplos
sing ervan voorstelde bij wet, 
stemden de andere Katolieken te
gen I Het is in die tijd dat Woeste, 
de toenmalige partijvoorzitter van 
de Katolieken zegde : Hadden we 
de schoolkwestie niet, we zouden 
ze moeten uitvinden l 

In 19S2 was de « ziel van het 
kind » opnieuw de inzet van de ver
kiezingen. De C V. P. vormde 2 
dagen na de verkiezingen een rege
ring met de liberalen. Zij gaf het 
ministerie van onderwijs aan een 
liberaal I 

De schoolkwestie bestaat alleen 
maar voor de C.V.P. als ze er op 
geen andere manier weer ziet boven 
op te geraken. 

Wij voorspellen nu reeds dat als 
de C.V.P. na de verkiezingen op
nieuw zal regeren met de socialis
ten de schoolkwestie weer de doof
pot zal ingaan. Ze zal helaas weei 
niet opgelost worden. Daarom dat 
de Volksunie - volksvertegenwoor
digers als eerste werk onder de vol
gende koalitieregering van de CV. 
P. een wetsvoorstel zullen indienen 
voor de volstrekte schoolgelijkheid. 
We zullen de C V. P. ers dan zien 
kronkelen om hun linkse bondgeno
ten niet te ontstemmen I Geleide
lijk zullen dan toch echter de ogen 
van alle kiezers opengaan ! 

Volksunie-jongeren 
KONGRES 

BESLUITEN 
1. — De Volksunie als partij heeft 

als plicht de nodige belangstelling te 
vertonen voor de jeugd opdat cie 
jeugd opnieuw begrip zo'i krligen voor 
haar eigen bewuste waarde en de 
strijd \oor ontvoogding en zelfbestuur 
Z3U kunnen voortzetten. De Jongeren 
anderzijds z>jn eenparig bereid zich 
in te schakelen in de Volksunie. 

2. — We hebben vastgesteld dat de 
huidige partijen C.V.F., socialisten, 
liberalen, en kommunisten geen vol
doening schenken voor de vrijwaring 
en verovering van onze Vlaamse 

' rechten. Integendeel, als partij vol-
I doet geen enkele voor de instandhou

ding van ons kultureel erfgoed, taal, 
godsdienst, rechtmatig medeseggen-
schap in 's lands beleid, ekonomische 
ontwikkeling, socia'e politiek, met het 
gevolg dat we ons eensgezind uit
spreken tot het steunen en propa
geren van de Volksunie, de pa'-tij d*c 
«e specifieke Vlaamse volksbelangen 
wil verdedigen en hier '"" de n^'d'Ve 
macht moet kunnen vormen. 

3. — We stellen vast dat in de hui
dige omstandigheden onze aUtie op 
Vlaams gebied beter en vlugger re
sultaten zal afwerpen in de schoot 
van de Volksunie-partij dan gelijk 
welke onafhankelijke aktie of wer
king in de kulturele organisaties. 

4. — Het Vlaamse valk ' beschikt 
voor de toekomst over de grootste 
macht in de staat België en dit door 
haar gezondere en talrijker jeugd. 
Vandaar dat deze jeugd moet bewust 
worden van haar macht, dat zij zelf
vertrouwen moet kweken in eigen 
kracht, dat de Vlaams nationale idee 
moet verspreid worden en dat de ga
ve morele opvoeding van onze jeugd 
moet gewaarborgd blijven. 

5. — In tegenstelling met de be
wering van onze kulturele jeugdor-
ganisaties dat politiek voor de jon
geren niet geschikt is beslj«sen wij, 
jongeren, positief mede te werken 
aan een politieke jeugdformatie en 
zullen wij vastberaden verder werken 
aan de uitbouw van de Volksuniejon
geren-partij in de schoot van de 
Volksunie. 

6. — De Volksuniejongcren waar
borgen elke gewetensvrijheid en on
derschrijven eenparig het artikel van 
de Volksuniestatuten irrtlie gods
dienst. 

7. — Inzake wereldtentoonstelling 
klagen de Volksuniejongeren de laffe 
houding aan van elke kleurpartij in 
verband met de achteruitstelling van 
de Vlamingen. Vanzelfsprekend zul
len de jongeren met de meeste kor
daatheid reageren tegen deze mis
toestanden. 0.a, eisen wij dat de 11 
juli viering zou plaatsvinden op dfc 
terreinen van de W.T. en op 11 juli 
self. 

8. — Gezien de repressie gevoerd 
werd in het teken van haat en po
litieke veroveringen alsmede met de 
bedoeling de Idealisten van ons 
Vlaams-bewuste volk In zijn geheel 
te treffen, eisen we met klem dat am
nestie zou verleend worden opdat de 
Jeugd niet langer de materiële en 
morele gevolgen van deze schandelij
ke onrechtvaardigheid zou moeten 
dragen. 

9. — De Volksuniejongeren ver
wachten van de huidige partijen niet 
enkel een grotere belangstelling voor 
de specifiek Vlaamse ekonomische en 
sociale problemen maar eisen be-
vendlen, z<mder verwijl en met de 
meeste spoed, positieve en doelmati
ge maatregelen voor de oplossing 
van de mobiliteit, de werkloosheid, de 
achteruitstelling van sommige bena
deelde klassen, de Industrialisatie 
van de Vlaamse gewesten opdat zij 
later in Vlaanderen als volwaardige 
Vlamingen hun verzekerde mate
riële toekomst en welvaart zouden 
vinden. 

10. — De Volksuniejongeren eisen 
in afwachting van de oprichting van 
een beroepsleger de reorganisatie zo
danig dat bij het in diensttreden re
kening zou gehouden worden met het 
beroep en de kennis van de dienst
plichtigen. Zij eisen eveneens de 
splitsing van de gemengde opleiding. 

11. — De toekomst voor ogen be
sluiten we uit dit kongres dat de uit
bouw van de Volksuniejongeren in de 
schoot van de partij met de nodige 
spoed moet verder gezet worden en 
beloven we onze steun en medewer
king aan de V.M.O., het' oprichten 
van nieuwe kernen, het werven van 
leden en het uitdrage" van de na-
4!—.'^ ir<-, in a.".'» jp"~''""ingen. 
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Vlaanderen 
Kolonisaliegebied I 

Na de Kamer heeft thans ook de 
,Senaat de wetsontwerpen van minis
ter Rey betreffende de Limburgse 

I kolenreserves en het statuut der 
, koolmij nen goedgekeurd. Bij de stem-
'ming heeft de C.V.P. zich terug-
I getrokken, zodat een overgrote 
meerderheid van aanwezige Walen 
en franssprekende Brusselaars beslist 
len beschikt heeft over onze enige 
[Vlaamse, nationale rijkdom : onze 
'Limburgse kolen. Vlaanderen kolo
niaal gebied. Volksvreemden beslis
sen over ons volksbezit en schenken 
het weg aan volksvreemde, kapitalis
tische belangengroepen, zonder zelfs 
enige kompensatie voor Limburg of 
Vlaanderen. Een ongehoord schan
daal is het, een vernederende kaak
slag voor ons volk. Ons volk is altijd 
^ e e r het slachtoffer van het unitair 
Belgisch staatsstelsel, oorzaak van de 
inmenging van de Walen in onze aan
gelegenheden. Indien wij zelfbestuur 
hadden, indien wij leefden in een 
[federaal België, zou zo iets ondenk-

verwezenlijking van de doeleinden 
der Vlaamse Beweging. Wij alleen 
zijn in staat om deze partij te dwin
gen haar houding te herzien. 

Wij hebben in ons blad de samen
stelling gepubliceerd van al de be-
heerraden van de Limburgse Kolen
mijnen. Deze lijst is een stichtend 
bewijs dat het geenszins overdreven is 
te spreken van Vlaanderen als een 
kolonisatiegebied. Onder deze tiental
len namen van beheerders komt er 
één enkele voor met een Nederlands 
adres : Frans Thelen. De Limburg
se C.V.P.-bons Jean Gruyters, depute 
permanent, staat er natuurlijk in het 
Frans bij en ook de voorzitter van de 
Boerenbond en C.V.P.-senator, groot
kapitalist Mullie, die zo schitterend 
de belangen van de boeren verdedigt 
in zake de stikstofprijzen ! 

Krachtig VI. Mafionafistisch Offensief 

baar zijn. Want wij moeten leren ver
der zien dan de onmiddellijke oorza
ken : de onmiddellijke oorzaak kan 
!men zien in de linkse regering en 
de linkse meerderheid. ^Doch de ware 
Oorzaak ligt veel dieper. Laten wij 
ons geen illuzies maken : met de 
C.V.P. in de regering zou de uitslag 
geen andere geweest zijn. De C.V.P. 
is evenzeer of nog meer dienstbaar 
aan de groot-financie en de groot
industrie in dit land als de linkse 
partijen. Zij heeft overigens vier jaar 
tijd gehad om een eigen oplossing te 
geven aan dit zeer belangrijk vraag
stuk doch het bleef bij wetsontwer
pen of wetsvoorstellen die nooit wet 
werden. Men zegt dat de weg naar 
de hel geplaveid is met goede voor
nemens. Overigens waren de voorne
mens van de C.V.P. niet eens goed : 
ook de C.V.P. was bereid onze Kem-
pische kolenreserves in handen te , 
spelen van de volksvreemde kapita
listische groepen en zelfs nog heel 
wat goedkoper ! Het wetsontwerp 
Duvieusart van 1953 voorzag de hef
fing van een pachtvergoeding van 
1 1 2 t.h. der gemiddelde waarde per 
ton gedolven kolen. Daarbij werd 
nog voorzien dat de minister deze 
vergoeding zou knnen verminderen 
met maximum 1 t.h., zodat nog 1 2 
t h . zou overblijven... Het wetsont
werp Rey heeft deze pachtvergoeding 
gebracht op minstens 2,5 t.h. Daar
aan ziet men welk geschenk de 
C.V.P, wilde doen aan de mijnbazen. 

Het is een wraakroepend schandaal 
hoe onze enige nationale rijkdom ver
kwanseld werd en verkwanseld wordt 
aan vreemde kapitalisten. Wat heeft 
Vlaanderen, wat heeft het Vlaamse 
volk eraan ? Het Albert-kanaal dient 
alleen om onze kolen goedkoop naar 
de Waalse industrie-centra te ver
voeren. Neven-industrie is er niet ont
staan. Maar dat mocht juist niet on-
wille van de belangen van de Waalse 
zware industrie. Wat wij vragen is 
arbeid en brood voor onze Vlaamse 
arbeiders. Wat wij eisen is dat de 
Kempische kolenmijnen, die de ei
gendom zijn van ons volk, zouden 
ontgonnen worden in het belang van 
ons volk, en niet in het belang van 
volksvreemde kapitalisten. 

Ons volk, wij Vlamingen moeten 
vrij kunnen beslissen zonder inmen
ging van Walen en vreemdelingen. 
Vlaams staatsgezag moet waken over 
onze volksbelangen. Een Vlaams 
staatsgezag, in een Vlaamse deelstaat, 
moet niet aarzelen de vreemde kapi
talisten buiten te gooien en desnoods 
naar Nederlands voorbeeld van onze 
Limburgse mijnen Vlaamse staatsmij-
nen te maken. Dat de socialistische 
partij in deze aangelegenheid de zij
de gekozen heeft van de kapitalisti
sche belangen is een fr.'it waarvan de 
gevolgen verstrekkend zouden kunnen 
zijn : wij hopen maar dat de ogen 
van de Vlaamse arbeiders zullen open 
gaan en wij zullen alleszins doen wat 
in onze macht ligt om onze arbeiders 
voor te lichten. 

Vervolg van bladz. 1 
de bevrijding met de heropbouw van 
de Vlaamse Beweging begonnen. 
Thans vindt men die nieuwelingen 
gerijpt door jarenlange ervaring, te
rug aan de leiding van de huidige 
Vlaams nationale partij : een Frans 
van der Eist, een Wim Jorissen, een 
Rudi van der Poel en anderen. 

De Vlaams nationale idee werft 
echter in alle kringen. Bij de Volks
uniepropagandisten vindt men een 
groot aantal verzetslieden of kinde
ren van verzetslieden. Zij strijden er 
naast de voormalige oostfronter, 
naast de vooroorlogse nationalist, 
naast de zonen van de getroffenen 
en naast een overgrote groep nieu
we bekeerlingen tot de Vlaams natio
nale gedachte. En zo hoort het voor 
een nieuwe partij , voor de nieuwe 
strijdformatle van het Vlaams na
tionalisme. De besten uit alle krin
gen van ons volk staan bij ons : jon
ge middenstanders en jonge boeren, 
bedienden, werklozen, mobielen, stu
denten en universitair gediplomeer
den: leraars, advokaten, dokters, vee
artsen en ingenieurs. 

Het mag de heren vervelen dat wij 
op de wippositie voor de Senaat zul
len zitten om er voordelen voor onze 
Vlaamse provincies uit te halen, 
maar wij zullen er alles uithalen wat 
er uit te halen valt ! 

De C, V. P.orakelt over een links 
blok waartegen we een rechts blok 

Hef Schandaal der R.M.Z, 
Vervolg van bladz. 1 

gelagen ten gunste van de National» 
Kas. Dit betekent een stap verder oy 
de weg naar de kollektlvisatie. Daar
enboven wordt een groot gedeelte van 
de Inkomsten bestemd voor de fi
nanciering. Ook de nieuwe pensioea-
wet voor de bedienden schenkt geen 

moeten stellen. Wij verlangen niets voldoening aan de belanghebbenden. 
liever, maar dat de C. V. P. ophoudt ° ^ ^^^^^^ ^^^^ ^^^^ *̂  ^"°S ^^ verhou-
met haar schijnheiligheid. Waaruit '^^"^ ^°^ ^^ toegekende voordelen en 

tal van beschikkingen in deze wet 
wijzen ook hier onmiskenbaar in de 
richting van de kollektivisering. 

Het alles overheersend verschijn
sel echter is, dat de herhaalde bij
drageverhogingen in eerste instantie 
noodzakelijk gemaakt werden door de 
kronische tekorten in bepaalde sek
toren van de R.M.Z. Het nieuwe geld 
werd dus steeds aangewend om deze 
tekorten aan te vullen en het is wer
kelijk een bedenkelijke toestand 
wanneer de R.M.Z. er niet in slaagt, 
met een budget van 38 miljard 

bestaat dat links blok ? Uit drie par
tijen. Waarom kan het rechts blok 
dan niet uit meer dan één partij be
staan ? Logika doet men bij de 
C. V. P. niet zoeken. Zij houdt haar 
kiezers voor idioten ! 

Zij kan de linksen niet tegen hou
den. Na de oorlog zonder de Vlaams
nationalisten met de « eenheid » ruk
ten de socialisten 16 zetels vooruit 
in Vlaanderen daar waar ze « voor de 
oorlog met de verdeeldheid » van de 
rechtse krachten niet vooruitkwamen.! 

Zeker : het wetsontwerp Duvieusart 
•voorzag ten minste iets voor de in
dustrialisatie der Kempen. Maar is het 
niet daarom dat het nooit wet gewor
den is, omdat de Walen in de C.V.P. er 
hun veto tegen gesteld hadden ? Ach
teraf hebben de Vlaamse C.V.P.-ers 
gepoogd zich uit de slag te trekken 
door te beweren dat het vraagstuk 
ten tijde van de homogene C.V.P.-re-
gering niet dringend was. (« Vlaam
se Zorgen », blz. 11). Wij hebben be
wezen dat dit een valse bewering is, 
die tegengesproken wordt door de me
morie van toelichting bij het wets
ontwerp Duvieusart, waarin daaren-
teafen beklemtoond werd dat een ver-
hnsfing van de Kempische kolennro-
duktie ten spoedigste diende verwe-
ïenlHkt te worden en dringend nood
zakelijk was. Een feit blijft : de CV. 
P. is niet bij machte geweest aan h 
vraagstuk een oplossing te geven. Zij 
heeft het prijsgegeven aan de linkse 
re<^ering. In Vlaams opzicht is er geen 
m—kbaar verschil tussen de linkse re
gering of C.V.P.-regering waar het er 
om gaat benaalde anti-Vlaamse of 
onviaamse be'angengroenen te dienen. 
Daarom moeten wij zoeken naar de 
diepere oorzaak en die vinden wij in 
de unitaire struktuur van de Staat. 

De grote schuldigen zijn in onze 
ogen dan ook zij die zich steeds ver
zet hebben en nog verzetten tegen 
lelfbestuur, tegen federalisme. We'nu 
in de .eerste plaats moeten we deze 
zoeken in de C.V.P. : de C.V.P. is de 
partij die zich opwerpt als de verde
digster van de unitaire staatsstruk-
tuur en die het federalUme verwerpt 
en bestrijdt. Daardoor Is deze partij 
•en hinderpaal op de wej naar de 

Wat willen wij schrijven over de 
[Nationale Raad voor de Steenkool-
i mijnen ? Wij weten op voorhand dat 
j de Vlamingen in deze raad, zoals in 
aile Belgische organismen, als kleine 

I minderheid in het hoekje zullen zit
ten. Daarbij zullen de Vlaamse ver
tegenwoordigers wel gekozen worden 
onder dat ongevaarlijk soort van Vla
mingen die ieder ogenblik bereid zijn 
de Vlaamse volksbelangen te verra
den en te verkopen. 

Er zullen misschien een paar 
Vlaamse C.V.P.-ers recht staan in het 
parlement om zeer platonisch en 
schijnheilig te protesteren tegen de 

Het is deze jonge groep die op een 
drietal jaren een organisatie uit de 
grond gestampt heeft, die thans 
reeds doorgaat als de meest flinami-
sche van alle politieke partijen in 1 
Vlaanderen. En de werking gaat in I 
stijgende lijn. In de jonge groep' 
heerst thans eenheid van denken en 
handelen. Zij heeft leergeld betaald. 
Thans plukt ze echter reeds de 
vruchten van haar hard werk. Straks 
zal de eerste naoorlogse groep van 
Vlaams nationalistische parlementai
ren verkozen worden. 

EEN KINDERACHTIG 
AFLEIDINGSMANEUVER. 

Vrij algemeen begint men thans in 
alle kringen een zestal kamerzetels 
en twee, drie senatorszetels voor de 
Volksunie te voorspellen. We moeten 
daarvoor immers slechts een goede 
30.000 stemmen bijwinnen. Het gevolg 
daarvan zal zijn dat een linkse re
gering nog slechts lastig mogelijk zal 
blijken omdat hun verder regeren 
dan op een zelfmoord zou uitdraaien. 
Men kan immers moeilijk inzien hoe 
een liberale partij waarvan men een 
verlies van een half dozijn zetels ver
wacht nog verder zal kunnen rege
ren. Een kleine partij zoals de libe
rale reageert immers scherp op een 
verkiezingsnederlaag. Een verder re
geren zou voor hen een verder af
brokkelen van hun macht betekenen. 
Er zouden uiteindelijk geen zetels 
meer overschieten ! 

De Vlaams nationalisten hielden hen! , ,„^„, ^ " , , , ,• , 
tegen. Zie Limburg : voor de oorlog ^^^^^^' ^•^•^- "'^^'^ '^^^ ^"" '^^'"^^ 
geen linkse zetel, wel drie nationalis
ten. Thans zijn er drie linkse zetels. 
De C. V. P. vindt dit klaarblijkelijk 

eenzijdige samenstelling van de Raad. 
Men kan hen dan verwijzen naar het 
Kommissariaat voor de Wereldten-
toonsteUing, waar de C.V.P. het mo
nopolie van de benoemingen in han
den had. 

I Hoe de verhoudingen er voor de 
Vlamingen daar uitzien, ook al zijn 
SO p.c. van het personeel C.V.P.-ers, 
weet men nu stilaan in Vlaanderen. 

Vlamingen, hoe lang nog ? Wan
neer " - - t gij eindelijk beginnen klaar 
te 1 de misselijke komedie die 
in d sedert 127 jaar gespeeld 
wor. j uw kap. 

Wanneer gaat gij eindelijk politiek 
mondig worden en valse vrienden on
derscheiden van echte vrienden ? 
Weet gij dan niet dat een valse 
vriend gevaarlijker is dan een open
lijke vijand ? Gij werd 127 jaar be
drogen en belogen en nog zijt gij zo 
argeloos U altijd weer te Icten beet
nemen door onnozele kiespropagan-
da, 

(Doorleien bU. 7) 

Hoe paradoksaal het ook moge lij
ken. De C. V. P. zal van onze zetel
winst gebruik kynnen maken om op
nieuw aan het bewind te komen. Pot
sierlijk is het dan ook deze partij 
vooral de Volksunie te zien aanvallen. 
De partijleiding van franskiljons, 
Brusselaars en Walen zouden na
tuurlijk liever geen Vlaams nationale 
oppositie hebben. Dan kunnen ze 
Vlaanderen immers rustig verder ko
loniseren. 

De Volksunie is een scheurpartij 
proklameerden ze eerst. Zij vergaten 
dat er een Vlaams nationale parle
mentaire traditie bestaat die 40 jaar 
oud is en dat voor die tijd reeds be
kende Vlaamse voormannen als Hen
drik Conscience en Lodewijk De Raet 
Vlaamse verkiezingslijsten boven het 
doopvont hielden. Die redenering 
heeft niet gepakt. Het christelijk en 
Vlaams kiezerskorps in dit land is de 
C. V. P. beu als koude pap. 

Thans trekken zij zich terug op een 
nieuwe verdedigingslijn ! Wij mogen' 
(jawel!) opkomen voor de Kamer ' 
maar niet voor de Senaat ! Zij den- | 
ken klaarblijkelijk met politieke zui- I 
gehngen te maken te hebben ! Men ' 
ziet het van hier hoe die kerels in 
hun vuist zouden lachen. Het zou dan ' 
een koud kunstje worden om ons van 
het offensief naar het defensief te 
voeren. Als de C. V. P. goed is voor 
de Senaat waarom zou ze het dan 
met zijn voor de Kamer zou haar 
verkiezingsslogan worden. 

Meteen zou men van dat Vlaams 
partijtje verlost zijn en rustig ver
der kunnen verfransen en de Vlaam
se belaneen verwaarlozen. Vlaande
ren is wel het land van de politieke 
onnozelaars, dat bewijzen ons 128 
jaar Belgische geschiedenis waarin 
we als meerderheid onderdrukt wor
den omdat de Vlamingen altijd voor 
kleurpartjjen kozen, maar die onno
zelaars zitten nu net niet in de Volks
unie ! Deze vijanden van Vlaanderen 
zullen er nogal eens naast pakken. 

beter ! 
Deze « verdeeldheid », die ver

scheidenheid dient genoemd is een 
groot voordeel. 

De mistevreden C. V. P. kiezers 
moeten thans niet meer socialist of 
liberaal kiezen zoals vroeger. Ze 
kunnen Volksunie kiezen. De linksen, 
« kinderen der duisternis », zijn veel 
slimmer dan de rechtsen. Zij hebben 
verscheidene partijen en ze halen er 
alle voordeel uit. Een mistevreden 
socialist moet niet C. V. P. kiezen. Hij 
kan voor een andere linkse partij 
kiezen. Hetzelfde geldt voor miste
vreden liberalen en kommunisten. 

Die verscheidenheid van de chris
telijke partijen komt overeen met de 
juiste kerkelijke leer, welke die ver
scheidenheid voorziet. We vonden en 
vinden dan ook verscheidene chris
telijke partijen in alle landen van 
West-Europa, in Italié, Duitsland, 
Nederland, en Frankrijk zonder dat 
ooit gelijk welke geestelijke overheid 
het in het hoofd zou gehaald hebben 
zich tegen deze gezonde, wezenlijk 
christelijke verscheidenheid te ver
zetten. 

Gek ook is het argument van de 
verloren stemmen. Een stem is ver
loren wanneer men ze uitbrengt voor 
een partij als de liberalen, de C.V.P. 
of de B.S.P., die er nooit iets mee ge
daan hebben voor onze Vlaamse 
volksmens. Dat de Volksunie opkomt 
is anderzijds een duidelijk feit, even 
duidelijk als dat ze de vorige verkie
zingen slechts weinig stemmen te 
kort kwam om in plaats van 1 zetel 
er 6 te veroveren vcor de Kamer en 
in plaats van O, 2 of 3 voor de Se
naat. Het is dus logisch dat men 
Volksunie zou kiezen om zo veel mo
gelijk zetels voor christelijke par
tijen te veroveren. Geen enkele par
tij, ook de C.V.P. niet, kan met even 
geringe aanwinst van stemmen zo
veel zetels winnen. 

Even gek is het dat mistevredenen 
over de politiek van de grote part i j
en blanco kiezen. Een blancostem is 
een stem voor de grote partijen : 
voor de B.S.P. of voor de C.V.P. De 
partijen profiteren ervan volgens 
hun grootte. Wie wil protesteren te
gen de ondoelmatige politiek van de 
grote partijen kan dit alleen effi
cient doen door voor een kleine maar 
levendige en werkzame oppositie
partij te kiezen. 

van de totale staatsbegroting, gewo
ne en buitengewone samen (!), haar 
evenwicht te bereiken en haar tekor
ten aan te zuiveren. 

Wij schreven in de aanhef van dit 
artikel, dat de sociale politiek steeds 
ekonomisch verantwoord moet zijn. 
Onze huidige sociale politiek is dit 
niet. Zij is ongezond aan de bazis en 
moet dus volledig gereorganiseerd 
worden. De weerslag van de sociale 
lasten op de uitgekeerde lonen mo
gen thans reeds geraamd worden op-
gemiddeld 40 p.c. Het is duidelijk dat 
deze weerslag op de loonvorming, 
geen verstrekkende gevolgen heeft in 
de grote bedrijven, die vooral uitge
rust zijn in kapitaalsgoederen. Maar 
de struktuur van ons bedrijfsleven 
is vooral gekenmerkt door het over-r 
heersend aantal kleine en middelma
tige ondernemingen. Deze vervullen 
een belangrijke sociaal-ekonomi.'^che 
funktie in ons huidig maatschappe
lijk bestel want zij verschaffen 
werkgelegenheid aan circa 60 p.c. van 
het totale aantal arbeiders en bedien
den in ons land. Daar zij meestal 
loonintensief zijn drukken de stijgen
de sociale-lasten ste=»ds'5Wa«lrder op 
de produktlekoste«. Htm lïbrlkurren-
tiele positie komt aldus in gevaar en 
het is dan ook geen zeldzaam ver
schijnsel dat deze bedrijven, mr ie 
door het feit dat zij niet over de 
nodige financiële middelen beschik
ken om hun uitrusting tijdig te her
nieuwen en aan de yereisten van de 
technische vooruitgang aan te pas
sen, gedwongen zijn hun deuren te 
sluiten gezien hun bedrijvigheid niet 
langer meer winstgevend is. 

DIT BETEKENT ECHTER HET 
VERLIES VAN DE BROODWINNING 
VOOR DE ARBEIDERS EN DE BE
DIENDEN, DIE IN DEZE BEDRIJ
VEN ZIJN TEWERKGESTELD 

Een nieuwe richting in onze scciale 
politiek en een grondige hervorming 
van het bestaande stelsel zijn dus 
dringend noodzakelijk wil men niet 
het risico lopen het tegendeel te be
reiken van wat men er aanvankelijk 
mee beoogde. 

Dit veronderstelt echter een aktief 
ekonomisch beleid door het nemen 
van een geheel van maatregelen, die 
het ekspansieritme van onze ekono-
mie op gunstige en duurzame wijze 

EINDOFFEVSIEF. 
EEN BEZIELEND 

De Volksunie is geen partij zoals 
de andere, die alleen maar wakker 
wordt bij de verkiezingen. Vier jaar 
ononderbroken hebben we hard ge
werkt. Men heeft ons eerst willen 
doodzwijgen, wanneer dat niet ging 
heeft men ons uitgescholden. Men 

kunnen beïnvloeden : o a. specif eke 
maatregelen voor de uitbreiding van 
de werkgelegenheid voornamelijk 
door nijverheidsvestiging in de eko
nomisch zwakke gewesten in het 
Vlaamse land en het scheppen van 
een gunstig sociaal en fiskaal klimaat 
ten einde de produktiviteitsverho-
ging, door een vruchtbare samenwer-
ging tussen werkgever en werknemer, 
op het plan van de ondernemingsge
meenschap, in de hand te werken. 

De valorizatie van ons ekonomisch 
potentieel en onze rijke arbeidskracht 
IS de eerste voorwaarde tot het ver
beteren van het algemeen welvaarts-heeft p*.>ifpr « ^ j * -;— "^"-^^^^ "au iieü algemeen welvaarts

heeft echter nooit onze argumenten peil en het schennen van gezonde 
kunnen neerieggen. Men is daar zelfs ekonomische toestanden d^ f ' n on-
L ' 7 r „ l ! ^ l r . " : " ^^" ^^ ,^»" -" !. On-j misbare grondslag vorken voo? een ze tegenstanders van de vermolmde 
kleurpartijen weten maar al te goed 
dat wij gelijk hebben. Zij hadden 
gehoopt dat wij bij gebrek aan geld 
ons niet zouden kunnen doorzetten 
hebben. Zij hebben zich andermaal 
vergist want honderden en honder
den vurige jonge propagandisten 
brachten ons kosteloos hun werk
kracht. Geen enkele partij heeft 
zoveel jonge propagandisten als de 
Volksunie. Geen enkele partij kan 
met zo weinig geld zoveel propa
ganda maken als wij. 

Algemeen wijst men ons thans aan 
als de grote en enige overwinnaar 
van volgende verkiezingen. Laat het 

werkelijk 
politiek. 

vooruitstrevende sociale 

voor onze propagandisten en simpa-
tisanten geen oorzaak zijn van pas
siviteit. Beter 5.000 stemmen te veel 
voor een zetel dan 1 te weinig. La
ten we hard doorwerken. De Vlaams 
nationale stroming is er opniejw 
dank zij ons werk. 

De wind blaast volop in onze zei
len. Laat ons onverpoosd verder 
werken en van de vo!5:end'̂  verkie
zingen een grondverschuiving inaken 
in ons voordeel. 

Alle Vlamingen zullen er wel bij 
varen. 



ZELFBESTUUR EN 
FEDERALISME 

Zo men een ivoord had iviïlen zoe
ken waarin het hele Vlaams nationa
le programma had kunnen samen-
gehald worden, dan had dit woord 
« Zeljbestuiir » geweest. De Fron-
ters uit de eerste jaren van het Na
tionalisme hadden dit volledig begre
pen toen ze overal en steeds op
nieuw de kreet « Zelfbestuur ! » de
den weerklinken. In jeite was 
Zelfbestuur de sleutel die de weg 
opende tot de Vlaamse nationale 
doelstelling en het was er tevens de 
volle verwezenlijking van. Het was 
middel en doel tegelijkertijd. Alle 
andere Vlaams nationale hestrevin-
gen waren er slechts de belichaming 
van •• waar zij immers alle natuur
lijk gevolg waren van de nationale 
gedachte, daar vertegenwoordigde 
Zelfbestuur de Nationale Vlaamse 
gedachte zelf in haar zuiverste vorm 
en in haar diepste wezen. Zo kon
den de Fronters gans hun streven 
uitdrukken in één woed « Zelfbe
stuur / ». 

Zelfbestuur kon morgen het eind
punt zetten op de Vlaamse bewe
ging. Daarom is het steeds het eer
ste programmapunt gebleven van 
het Vlaamse nationalisme, door al
le krisissen en evoluties heen. Het 
kenmerkt in zijn volheid de nationa
listische gedachte, zodanig dat de 

eis naar utxlfbrnttmh nmg, g^U?^. ?f̂  
de kénsvkwvnter oj.-wkonsekwente 
belijdenis van een natioyialistische 
overtuiging. 

Groei van een gedachte 
Het eerste taalflamingantisme 

had het woord zelfbestuur niet ge
bruikt. Het kon er, in de eerste ja
ren van de onafhankelijke Belgi
sche staat, nog niet klaar de nood
zaak van inzien of kon, bij hen die 
deze noodzaak toch aanvoelden, ze 
niet tot uitdrukking brengen. De 
taalfhminganten waren slechts een 
kleine groep. De Belgische onwen
teling van 1830 had zozeer het ak-
sent gelegd op het gemeenschappe
lijke van de grieven van Zuid te
genover Noord-Nederland, dat het 
voor de Vlaams gezinden weinig di
plomatisch ware geweest de gedach
te van zelfbestuur te verkondigen. 
Internationaal gezien berustte daar
bij het onafhankelijk voortbestaan 
van België in die jaren op een zo 
broze bazis dat er voor een twee
ledige staat eenvoudig geen moge
lijkheid bestond. Maar vooral moet 
de gedachte van eigen lotsbepaling 
bij de toenmalige flaminganten een
voudig al hun mogelijkheden van 
toen en zelfs hun stoutste verwach
tingen zijn te boven gegaan. 

Wie echter de eigenheid van zijn 
volk door een vreemde staatsstruk-
tuur bedreigd ziet, moet noodzake
lijk tot de gedachte komen die volks-
vreemde invloed te weren door 
zichzelf te besturen. Zo zou dan, in 
weerwil van alle ongunstige fakto-
ren, het streven naar eigen lotsbe
paling rond 1860 naar voren begin
nen te treden. Stilaati, wordt de eis 
naar een eigen Vlaams volksbestuur 
gesteld. In zijn meest ekstreme uit
drukking zou het tot bewoording ko
men in de befaamde .slagzin : <( Of 
België met onze rechten of onze 
rechten zonder België l ». Zo 
Vlaanderen niet tot zijn recht kan 
komen binnen België, dan zal het 
zijn heil zoeken op zich zelve. 

Toen de Vlaamse Beweging in de 
Ujn van de toenmalige partijenont

wikkeling in de Belgische politieke 
strijd zou meegesleurd worden, zou 
dit eerste besef van zelfbestuur, 
zwak als het nog was, verloren lo
pen in de Belgische staatsgedc te 
der bestaande partijen. Eerst •u-.n-
neer de Vlaamse Beweging rond 
1900 tot eigen macht zou groeien 
en zich stilaan van de aanzuiging 
van de partijen zou losmaken, zou 
zij teruggrijpen naar een eigen en 
onafhankelijk standpunt. 

Het bewustzijn groeide dat Bel
gië' wegens de wetten zelf van zijn 
innerlijke wezensstruktuur, nooit 
voldoening zou schenken aan Vlaan
deren. Meteen was ook klaar dat de 
Belgische staat, zoals hij bestond, 
voor het zelfbewuste Vlaanderen 
nooit een vaderland kon zijn. De 
overtuiging rijpt dat de nationale 
eigenheid van het Vlaamse volk en-\ 
kei door een andere inrichting van 
de staatsstruktuur kan beschermd 
worden. In de allerlaatste jaren vóór 
de eerste wereldoorlog weerklinkt 
voor het eerst in Vlaanderen de eis 
naar zelfbestuur, naar bestuurlijke 
scheiding zoals het toen heette. In 
werkelijkheid waren de voorstan
ders ervan in 1919 nog maar een 
kleine groep, maar het was de eer
ste uitbarsting van een machtig ge
voel dat sinds jaren in het natio
naal bewuste Vlaanderen aan het 
gisten was. Het zou anders niet 
kunnen uitgelegd worden hoe de ge
dachte van zelfbestuur nu in enkele 
jaren, in Frontbeweging en aktivis-
me zou oplaaien tot een allesover
heersende idee •* zulks gebeurt in 
de geschiedenis alleen wanneer de 
bodem er toe rijp is. 

hl de bijzondere omstandigheden 
'van <iè ooHog, zullen de aktiyisten 
in bezet België de bestuurlijke'schei
ding doorvoeren. De Vlaamse mini
steries worden te Brussel gevestigd, 
de Waalse te Namen. Maar de ak-
tivisten zullen nog verder gaan en, 
tegen het bevel in van de Duitse 
bezettende overheid, zullen zij de 
politieke zelfstandigheid van Vlaan
deren uitroepen. 

Maar ook aan de IJzer gist bij de 
Vlaamse frontsoldaten de idee van 
zelfbestuur. Op Guldensporendag 
1917 luidt het in de « Open Brief 
aan de Koning Albert I » : « Wij 
willen een Vlaams bestuur in Vlaan
deren omdat daar voor ons het eni
ge redmiddel ligt. Wij willen geen 
gunst : onze beweging leeft van 
recht, maar dat recht moeten we 
hebben... ». En in oktober 1917 
klinkt het in het vlugschrift : 
(( Vlaanderen's dageraad aan de 
IJzer » onverbloemd : « Zelfbe
stuur ! ». Weldra zal het lied der 
Vlaamse frontsoldaten weergalmen: 

(( Wij eisen zelfbestuur 
en Vlaamse regimenten. » 

In de Frontbeweging was een 
reeds lang bestaande kiem in snelle 
ontwikkeling tot rijpheid gekomen. 
In haar eisen lag reeds het ganse 
Vlaams nationale programma bevat. 
Het zou van nu af aan niet meer 
veranderen. 

De verdrukkende macht is de Bel
gische centralistische staatsinrich
ting. Daarom bestrijdt het Vlaamse 
Front de eenheidsstaat België wel
ke steunt op het Waalse en Franse 
imperialisme en het verraad van een 
minderheid uit eigen volk. Het acht 
iedere oplossing van de Vlaamse 
kwestie verwerpelijk die aan Vlaan
deren niet schenkt volledig zelfbe
stuur ». 

Zelfbestuur wordt in 1924 als 
volgt geformuleerd : <( De Vlamin
gen moeten het zelfbeschikkings
recht bezitten als ieder ander 
volk, d.i. buiten de medezeggen
schap om aan vreemden moeten zij 
meester zijn over hun eigen Vlaam
se aangelegenheden en moeten zij 
in volle vrijheid kunnen bepalen 
welke die eigen Vlaamse aangele
genheden op het Vlaams gebied 
zijn. In haar strijd voor zelfbestuur 
streeft het Vlaams nationalisme 
naar een uiteindelijke oplossing van 
de Vlaamse vraagstukken. Het wil 
eens en voorgoed een einde maken 
aan alle stukjes overwinningen, aan 
al de kleine toegevingen die men 
gedurende 90 jaar aan Vlaanderen 
heeft gedaan, terwijl ondertussen de 
verfransing steeds verder om zich 
greep in het Vlaamse land. Het na
tionalisme wil nu nog alleen het es
sentiële nastreven : Zelfbeschik
kingsrecht voor Vlaanderen. Dit al
leen kan tot een oplossing leiden 
en dit alleen kan uitkomst bieden. 
Wel zal de Frontpartij zich inzetten 
voor de taalwetten, maar het ziet 
verder dan de taalgrieven van de 
minimalisten. Het ziet in dat taal
wetten in de Belgische staat alleen 
waarde hebben in .zover zij door 
een eigen Vlaamse^ ^politieke macht 
kracht bijgezet worden. Door zelf
bestuur zal Vlaanderen over die po
litieke macht beschikken. 

Het Vlaams nationalisme wil niet 
meer in de doolhof der schijntoege-
vingen verloren lopen. Het wil nog 
alleen « alles of niets ». Wanneer 
het niet alles verkrijgt, dan zal het 
zich niet van het essentiële laten af
leiden door kleine toegevingen 
waarbij Vlaanderen toch alleen 
schijnbaar gebaat is. Dan liever 
niets. Toen in 1928 ^eindeloze dis-
kussies in het Parlement gevoerd 
werden rond de vervlaarmsing van 
de Gentse universiteit, werden alle 
mogelijke sistemen uitgedacht om 
de Vlaamse eisen af te leiden en het 
Franse overwicht te behouden: men 
sprak zelfs van een Vlaamse uni
versiteit te Antwerpen. Het Vlaams 
nationalisme stelde kordaat zijn eis-

Zelfbestuur door 
Federalisme 

De Frontpartij is slechts de lo
gische voortzetting van de Front
beweging. Overal doet zij in Vlaan
deren de kreet « Zelfbestuur ! » 
honderd maal weerkaatsen. Duide
lijker dan ooit had het Vlaamse le
ger aan de IJzer gezien dat het of
ficiële België gebcniTvd was op de 
verdrukking van Vlaanderen. Al
leen door eigen lotsbeschikking kan 
Vlaanderen leven. 

Het kongres van het Vlaamse 
Front verklaart in 1922 : « Het 
Vlaamse Front beschouwt het 
Vlaamse volk als een verdrukt volk. 

a Gent of niets ! ». Hoe bekriti-
zeerd ook op het ogenblik, zou de
ze houding alleen blijken resultaten 
af te werpen op langere termijn. 

In dit inzicht streed het nationa
lisme de kamp om eigen beschik-
k'.tgsrecht. De vorm waarin dit 
werd uitgewerkt, had minder be
lang. In de bestaande voorwaarden 
bleek de federalistische staatsinrich
ting de best beschikte vorm. Zelf
bestuur was de kreet van het hart, 
federalisme de uitspraak van de re
de. Zo klinkt het dan : « Zelfbe
stuur door federalisme ! ». Andere 
oplossingen als daar werden voor
gesteld •• eenvoudige bestuurssplit-
sing van België, een volledig zelf
standig Vlaanderen, de groot Ne
derlandse staatsvorm bleken min
der geschikt.-

In zijn federalistisch streven was 
het nationalisme bezield door een 
oprecht en positief opbouwende 
geest. In 1920 werd geschreven ': 

« Maar wij willest dat het nieuwe 
België een hecht gebouw wordt, 
stevig en statig oprijzend uit de gra
nieten grondvest van het federalis
tisch beginsel ». De meeste Vlaams 
nationalisten wensen oprecht het be
houd van België als een eenheid op 
internationaal en ekononiisch ge
bied. Door een federaal statuut zxd-
len Vlaanderèyi en Wallonië tot 
twee deelstaten worden binnen Bel
gië, maar men vraagt het behoud 
van een aantal centralizerende or
ganen, zoals in zake leger en eko-
nomie. Brussel blijkt een zeer ne
telig vraagstuk te zijn, door de ge
deeltelijke vervreemding van zijn 
Vlaams volkskarakter. Toch ziet 
het Vlaams nationalisme geen ande
re oplossing dan dat Brussel inte
grerend deel zou uitmaken van 
Vlaanderen. 

Het zal alles gaan veranderen 
wanneer rond 1925 de eerste ruk
winden opsteken van de revolutio
naire storm die gedurende verschil
len de jaren doorheen het Vlaams 
nationalisme zal gaan. Het zal nu 
niet altijd gemakkelijk zijn scherpe 
lijnen te trekken inzake de geestes
toestand binnen het nationalisme, 
daar verschillende gedachtenstro-
mingen soms door mekaar vloeien. 
Wel blijft de federalistische gedachte 
gelden als de noodzakelijke oplos
sing, maar het uitzicht op de toe
komst wordt nu vertroebeld door de 
scherpe anti-Belg'tsche houding die 
door het Vlaams nationalisme gaat. 
Toch was dit anti-Belgicisme niet 
ingegeven, zoals men het beweerd 
heeft, door « negativisme ». De re
den lag elders. 

In haar federalistisch streven had 
de Frontpartij een eerlijke en op
bouwende oplossing voorgestaan, 
zowel voor Vlaanderen als voor 
België. Toen echter de leiders van 
het officiële België ze smalend ver
wierpen alsof niet bestaande en in 
oude geplogenheid voortgingen de 
Vlaamse eisen te negeren, zag het 
Vlaams nationalisme duidelijk in dat 
de officiële Belgische staat, in de 
Frans-Belgische geest die hem be
heerste, nooit goedschiks aan zijn 
imperialisme zou verzaken. Voor 
het natonalisme bleef het levens
recht van Vlaanderen de eerste 
noodzaak. Wilde het bestaande 
staatsregime dit beginsel niet erken
nen, dan zou het Vlaams nationa
lisme desnoods de gedachte België 
opgeven ten voordele van Vlaan
deren. Het wenste wel een België 
dat zou gebouwd zijn op het ver
gelijk van twee volksgemeenschap
pen, maar waar het officiële ver-
franste en Vlaamshatende België 
geen vergelijk wilde, daar zou nu 
het Vlaams nationalisme van 1925 
tot 1929 storm lopen tegen België. 
Een heftig anti-B elgicisme werd 
geboren. 

Het kon niet anders of, in deze 
strijd die de nationalisten niet had
den uitgelokt, zouden zich weldra 
ekstreme standpunten doen gelden, 
die zich keerden tegen ieder België, 
onder welke vorm ook. Het tiende 
gebod van de Vlaamse nationalist 
zou zeggen : (i Gedenk de leus ; 
met België als 't moet, zonder Bel
gië als 't kan ». Wuar zij ieder 
Belgisch staatsverband volstrekt 
verwierpen en in de bestaande Eu-
i\>pese struktuur een onafhankelijk 
Vlaanderen niet tot het domein der 
mogelijkheden behoorde, richtten 
zij de steven op de onmiddellijke 
verwezenlijking van een groot-Ne
derlandse staat. De idee van het 
« Dietse Rijk » ontstaat. 

Zo ook zij ziek heftig keren te
gen de huidige Frans-Belgische 
staat, dan blijven de meeste Vlaams 
nationalisten nochtans de federalis-

meest gangbare oplossing beschou
wen. Federalisme blijft de opbou
wende lijn in het Vlaams nationalis
me. Men ziet het toekomstige Bel
gië als een bond van twee staten 
met één vorst en een algemene 
bondskamer, maar met een eigen 
parlement, ministerie en zelfbestuxtr 
voor iedeie deelstaat. 

Met de Vlaams nationale door
braak van 1929 zal de anti-Belgi
sche kampanje haar eerste vruchten 
afwerpen : nog heeft het ofjici'éle 
Vlaamshatende België niet ontwa
pend, maar het is nu meer geneigd 
om een oplossing te aanvaarden. 

In 1931 dient de Frontpartij het 
Federaal Statuut van Herman Vos 
als wetsontwerp in. Het konstateert 
de mislukking der taalwetgeving en 
stelt de federale inrichting van Bel
gië voor, met toekenning van Brus
sel aan Vlaanderen. Nog is in 
Vlaams nationale kringen de eens
gezindheid niet volkomen rondom 
dit ontwerp, maar weldra zal de 
eendracht hersteld worden. 

Zelfbestuur als 
grondslag van de 

Nationale gedachte 
Met de volledige doorbraak van 

de nationale gedachte in het Vlaams 
nationalisme, krijgt ook het streven 
naar zelfbestuur een ruimere inhoud. 
Het blijft de allernoodzakelijkste 
voorwaarde voor een gelijkberech
tiging van Vlaanderen, maar het 
wordt nu ook het onontbeerlijke 
kader waarin het nationale leven 
van Vlaanderen zich in volle eigen
heid zal kunnen ontplooien. 

Weer weerklinkt de leuze van 
zelfbestuur en federalisme. '^IV^". 

Professor Daels verklaart tn' 
1936 : « De Vlaamse intellektué^•yn 
willen derhalve een staatsvorm die 
de volledige gaafheid en tevens de 
uitgroei van de Vlaamse volksver
bondenheid, niet alleen teor-etisch 
beschouwt en waardigt, maar prak
tisch bevordert en aanmoedigt ». 

In de landdagrede van 1937 luidt 
het : « Wij willen derhalve dat de 
Vlaamse volksgemeenschap zich
zelf tot staatsgemeenschap opwerke 
zodat de gezagsorganen organisch 
bij het volk aansluiten. De eerste 
mijlpaal is de Vlaamse staatss^e-
meenschap onder de kroon van Sak-
sen-Coburg... Meer dan ooit zijn 
we overtuigd dat in de huidige staat 
de politieke stromingen alleen ge
zond kunnen uitgroeien naar de toe
komst, op voorwaarde de dualiteit 
van deze staat te erkennen en te 
eerbiedigen, op voorwaarde van 
deze waarheid te erkennen door een 
vrijwillige territoriale beperking : 
Wallonië aan de Walen, Vlaande
ren aan de Vlamingen ». 

Wanneer het Vlaams nationalis
me zelfbestuur opeist uit hoofde van 
de nationale eigenheid van Vlaan
deren, dan erkent het daarmee ook 
volmondig dit recht voor iedere an
dere volksgemeenschap. Het erkent 
Wallonië het recht zijn eigen toe
komst te bepalen. In naam van het
zelfde beginsel zal het in 1939 met 
klem Duitsland veroordelen dat het 
nationaal recht van andere volke
ren, de Tsjeken en de Slcywakcn, 
met de voeten treedt. 

Voor het verwezenlijken van 
zelfbestuur wil het Vlaams nationa
lisme samen werken met aüe ande
re partijformaties, op bazis van de 
bescherming en het tot bloei bren
gen van de nationale belangen van 
Vlaanderen. Zo zal met de katolie-
ke Vlaamse Volkspartij in 1936 het 
heginselakkoord K.V.V.-V.N.V. 
tot stand komen.. 

tische indeling aanBelgi'é als de (Doorlezen volgende kolom beneden) 
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VOOR ONZE PROPAGANDISTEN 
IS DE VOLKSUNIE EEN SCHEURPARTIJ ? 

Wat is een scheurlijst of een 
sclieurpartij? Het is een lijst of een 
partij ontstaan door scheu^-ing in de 
schoot van een bestaande partij. 
Saint-Remy die in 1954 opkwam met 
eigen lijsten te Brussel, alhoewel hij 
in 1950 gekozen was op de C.V.P.-lijst, 
was een typisch scheurmaker. 

Zo was, na de vorige oorlog, Frans 
Van Cauwelaert een scheurmaker toen 

hij in 1921 opkwam te Antwerpen 
met een eigen lijst tegen de lijst van 
de konservatieve katolieke partij. In 
het arrondissement Brussel kwamen 
in de jaren twintig de kristen-denio-
kraten (Van Die voet - Vergels) en 
de katolieke konservatieven (Patria) 
ook met afzonderlijke lijsten op. Wie 
waren hier de' scheurmakers? 

Het is cnzin de Vlaams-nationa
listen als scheurmakers te betitelen: 
zij hebben zich niet afgescheurd van 
de C.V.P., want zij hebben er nooit 
toe behoord. Reeds in de 19de eeuw 
en voor de oorlog 14-18 hebben de 
Vlaamsgezinden (en tot de vlaamsge-
«inden behoorden er ook steeds vrij-

heeft op te komen bij de verkiezin
gen en een partij te stichten. Het 
staat ten slotte iedereen vrij zijn po
litieke overtuiging of zijn mening 
over een partij te herzien en van 
partij te veranderen. Waar zouden 
wij anders naartoe gaan? Dan kon 
men de verkiezingen wel afschaffen. 

Hst Vlaams-nationalisme heeft een 
eigen ideologie en een eigen pro
gramma; overtuigde Vlaams-natio
nalisten kunnen geen C.V.P.ers zijn, 
kunnen geen aanhangers zijn van 
een unitaire Belgische staatspartij 
als de C.V.P. 

LESSEN UIT HET VERLEDEN: 
Sedert de invoering van het zuiver 
algemeen stemrecht heeft er een 
Vlaams-nationale partij bestaan. 

BESLUIT : 

De Volksunie is geen scheurpartij, 
maar een volwaardige politieke par
tij, met eigen traditie, eigen,ideolo
gie. 

Kleine Partijen 
hebben geen toekomst 

en spelen geen rol. 
Dit is op zichzelf reeds een dv/aze 

redenering: de socialistische partij 
die nu een grote partij is was aan
vankelijk ook een kleine partij, m.a. 
w. iedere nieuwe partij moet als 
kleine partij beginnen. Op grond van 

zinnigen) herhaaldelijk gepoogd een 
eigen partij te stichten en zijn zij 
met eigen lijsten opgekomen. Zij mis
lukten zoals ook de socialisten toen , ^ . . ,„„ 
mis lS ten , omdat het kiesstelsel en de ' ^eze redenermg zouden er geen nieu 

ongunstig waren.' ^^ P^^ijen meer mogen ontstaan en 
' zouden de bestaande « grote > par
tijen een feitelijk monopolie krijgen, 
dus een volledige verstarring van het 
politiek leven! 

Deze redenering wordt geïnspi
reerd door het twee partijenstelsel 
in Engeland en de V.S.A. Maar daar
bij verliest men uit het oog dat het 
tweepaitijenstelsel berust op een an
der kiesstelsel dan het onze en dat 
het in de angelsaksische landen his-

omstandigheden 
Maar van 1919 tot 1940 hebben de 
Vlaams-nationalistei- aan AL de ver
kiezingen deel genomen en onafge
broken hebben Vlaams-nationale ge
kozenen in het parlement gezeteld. 
Zij behaalden 15% der stemmen in 
Vlaanderen en in sommige arrondisse
menten tot 28%; zij vormden samen 
met de gekozenen der katolieke par
tij de bestendige dei^utaties in de pro-
v: cies Antwerpen, Oost- en West-
Vlaanderen; hun partij, was in torisch gegroeid is en de uiting van 
Vlaanderen sterker dan de kommu-
nitische en liberale partij en in vele 
arrondissementen ook sterker dan de 
socialistische partij. 

Na de oorlog werden al de Vlaams-
nationale gekozenen aangehouden; 
al de leden van het VNV werden ge
ïnterneerd en van hun rechten be
roofd; hun partij werd ontbonden en 
verboden. Het uur van de wraak was 
geslagen en al de kleurpartijen wa
ren eensgezind om de Vlaams-natio
nale partij uit te roeien. Dat de CV. 
P. dank zij de repressie en een be
drieglijke propaganda, dank zij .het 
betaald verraad van enkele nationa
listische overlopers, toen het grootste 
deel van de stemmen der vroegere 
Vlaams-nationale mandaten in de 
wacht gesleept heeft, laat deze «die
ven » nog niet toe de Vlaams-natio
nalisten die in de lijn der traditie 
en trouw aan hun overtuiging hun 
partij stichten uit te maken voor 
« scheurmakers ». 

De CVP heeft daarenboven geen recht 
op een monopolie. Wij leven niet in 
een diktatuur met een eenheidspar
tij, maar in een demokratisch land 
waar ieder burger die niet akkoord 
gaat met de politiek der bestaande 
partijen het grondwettelijk recht 

Zo dacht het Vlaams 
Nationalisme 

Meer en meer dringt de federa-
'listische idee door in de geesten. 
u Nieuw Vlaanderen » verklaart in 
19S6 dat (( onze federale idee in al
le werkelijkheid is gebleken te zijn 
de grootste gemene deler van 
Vlaanderen ». Een objektief be
schouwer kan niet loochenen dat 
van 1936 af de nationale gedachte in 
Vlaanderen steeds verder om zich 
grijpt en men kan zich in 1939 niet 
van de indruk ontdoen dat de tijden 
rijpen voor een oplossing. Een hin
derpaal hiervoor is nochtans het 
steeds dreigender oorlogsgevaar, 
dat anderzijds toch ook zal bewer
ken dat sommige strekkingen in het 
Vlaams nationalisme een gewijzig
de houding tegenover België aan
nemen. Mits de voorwaarde dat het 
officiële België het federalistische 
beginsel zou erkennen, verklaren 
ze zich bereid samen met de Bel
gische staat een oplossing te willen 
'mastreven.. 

een politieke mentaliteit die ons 
vreemd is. (In die landen kent men 
bvb. geen klerikalisme). In Europa 
echter is de toestand anders. Overal 
treft men er een rijke verscheiden
heid van partijen aan. 

Dit argument wordt alleen tegen 
ons uitgespeeld: men durft het niet 
uitspelen tegsn de liberale partij , 
die nochtans in Vlaanderen kleiner 
was dan de Vlaams-nationale partij , 
omdat deze partij zich als kleine par
tij toch steeds handhaaft. Zie ook de 
kommunistische partij. 

Wij gaan uit van een ander stand
punt: van de vaststelling dat een 
Vlaams-nationale partij beantwoordt 
aan een noodzakelijkheid omdat de 
unitaire Belgische staatspartijen in 
Vlaams opzicht onbetrouwbaar zijn, 
omdat zij de weerspiegeling zijn van 
de historisch gegroeide toestanden en 
machtsverhoudingen in de eenheids
staat, waarmee moet opgeruimd 
worden. 

Ook een kleine partij, ook een min
derheid kan een belangrijke rol spe
len. Voor ons volstaat het een over
tuigde minderheid stevig te organi
seren tot een dinamische en radikale 
strijdformatie, aldus voldoende poli
tieke macht te veroveren om een rol 
te kunnen spelen, om een faktor te 
worden waarmee men wel verplicht 
is rekening te houden. 

De eerste sociale wetten in ons 
land kwamen er toen de socialisten 
nog een kleine oppositiepartij waren, 
maar een partij waar men bang voor 
was. 

De Vlaamse veroveringen kwamen er 
toen men bang werd voor 't Vlaams-
nationalisme: er moesten toegevin
gen gedaan worden («Il faut que la 
Flandre se sente aimée>), het kwam 
er op aan de extremisten « de wind 
uit de zeilen te nemen ». 

Wij geloven in de rol van de age
rende minderheden in de geschiede
nis. 

LESSEN UIT HET VERLEDEN : 

Toen er een kleine, maar dinamische 
Vlaamse partij bestond gingen wij 
vooruit; 
toen deze Vla?' -«JP pa*-*" verdween, 
met de grote partijen gingen wij 
achteruit. 

BESLUIT : 

Liever een kleine, maar betrouwbare 
Vlaamse partij dan de knechtenrol 

J-tÊ snelen in een .erote jiartil. 

Linksen 
hoofd verantwoordelij ken 

voor de repressie? 
A. Te Londen : 

Het is de regering van Londen 
die de repressie voorbereid heeft, 
die haa t gezaaid heeft en wraakge
voelens aangekweekt, die de 
schandalige repressie- en epuratie-
wetgeving uitgevaardigd heeft. 
(Retroaktieve strafwetten !) 
In de regering van Londen zetel

den VIER katolieke ministers (Pier
lot, Delfosse, De Schrijver en De 
Vleeschauwer) tegen TWEE socialis
ten (Spaak en Balthazar) en EEN 
liberaal (Gutt) . 

De verantv-^oordelijkheid van de ka
tolieke ministers, die de meerderheid 
vormden, is dus overwegend. Ook viel 
de aangelegenheid onder hun be
voegdheid : Delfosse was minister 
van Justitie en De Schrijver was mi
nister van binnenlandse zaken. 

Vooral De Schrijver en De Vlee
schauwer, nu nog behorend tot de 
partijbonzen van de C.V.P., dragen 
een zware verantwoordelijkheid voor 
de repressie en epuratie, vooral dan 
in Vlaanderen. 

B. Na de bevrijding : 
De eerste naoorlogse minister 

van Justitie was een C.V.P.-er (Ver-
baet) en de tweede eveneens (du 
Bus de Warnaffe). Zij hebben de 
zwaarste schuld aan de wijze waar
op de repressiepolitiek ingezet ge
weest is. 
De meerderheid van de naoorlogse 

ministers van justitie zijn C.V.P-ers: 
Verbaet — du Bus de Warnaffe — 
Struye — Moreau de Melen — Car
ton de Wiart — Moyersoen — Pho-
lien — Lagae — du Bus de Warnaf
fe. Zij hebben hun stempel gedrukt 
op de repressiepolitiek. Hun repressie-
politiek was even onverbiddelijk en 
evsn hard als de politiek der linkse 
ministers. Meer nog : 

— Struye is de recordhouder in 
zake executies (102 !) . 

— Moreau de Melen herbegon met 
de executies op de vooravond 
van de verkiezingen van 1949 
toen hij elf terdoodveroordeel-
den liet fusiljBren, waaronder 
een vrouw. 

— Moyersoen is de uitvinder van 
de onmenselijke « gemotiveerde 
omzetting van de doodstraf », 
die de socialist Rolin openlijk 
afkeurde als een « wrede maat
regel », ons niet waardig. 

— Lagae heeft nadien deze « wre
de maatregel » nog willen vast
leggen in een wet. Hij heeft 
uitdrukkelijk verklaard dat zijn 
wetsontwerp goedgekeurd ge
weest was in de kabinetsraad, 
dus ook o.m. door de toenmalige 
ministers : P. W. Segers, De 
Taeye, De Quae, Van den Daele 
en Moyersoen. 

De socialisten hebben hun mensen, 
de vrijwillige arbeiders in Duitsland, 
gered voor de repressie. 

De liberalen hebben de ekonomi-
sche kollaborateurs gered (er waren 
52.398 dossiers, er werden slechts 1.371 
veroordelingen uitgesproken). 

De C.V.P.-ers hebben hun geloofs
genoten in Vlaanderen aan hun lot 
overgelaten en integendeel nog flink 
meegedaan aan de repressie. 

Thans durven zij nog beroep doen 
op hun slachtoffers in naam van de 
kristelijke eenheid ! Ge moet maar 
durven ! 

De houding van de C.V.P. is steeds 
dubbelzinnig en bedriegelijk geweest 
Enerzijds trachtte de C.V.P., vooral 
dan in Vlaanderen, de stemmen te 
ronselen van de getroffenen en hun 
naastbestaanden, door valse beloften. 
Anderzijds was zij ook de partij van 
de weerstand en voor een « onverbid
delijke bestraffing ». « Amnestie ja
mais ! ». In feite heeft zij niets ge
daan, ook niet gidurende haar vier
jarig homogeen bewind, om de repres
sie en epuratie op te doeken. Haar 
verantwoordelijkheid voor de repres
sie en epuratie is enorm. Ook nu nog 
blijft zij tegen amnestie en ruime 
maatregelen gekant. 

LESSEN UIT HET VERLEDEN : Op 
de C.V.F, valt niet te rekenen ! 

BESLUIT : De getroffenen door de 
repressie moeten hun stem geven 
aan een partij die de moed heeft 
openlijk voor amnestie op te komen. 
Alleen op die wijze bekomt hun 
stem een ondubbelzinnige en niet 
te^misduiden betekenis. 

Groeienile werkloosheid in 
K o o rd - L i m b u r g 

De Metaalfabrieken van Overpelt, 
Lommei, Rotem, de poederfabrieken 
van Kaulille en Balen : al deze nij
verheden danken sedert enkele we-
k«n met honderden hun arbeiders af. 

Waar eerst gedacht werd dat het 
slechts om een tijdelijke moeilijkheid 
ging, kondigt de toekomst zich ech
ter thans eerder onheidspellend aan. 

Het is niet de doorgedreven meka-
nisatie die oorzaak is van deze voor 
de arbeiders allesbehalve gunstige 
toestand; de oorzaak schijnt eerder 
te liggen aan de huidige ekonomische 
verschijnselen. 

Wat er ook van zij, wij stellen vast 
dat het weer eens de Vlamingen zijn 
die het slachtoffer worden. Dit is een 
natuurlijk gevolg van de steeds ge
voerde politiek der unitaire partijen : 
de Walen alles, de Vlamingen hoog
stens de kruimels. De struktuur van 
de Belgische staat moet ongetwijfeld 
leiden tot Vlaanderen's volledige on
dergang. 

Thans zal het ook de erbeiders wel 
stilaan duidelijk gaan worden dat de 
Vlaamse kwestie in de eerste plaats 
een broodkwestie is; een kwestie van 
leven of niet-leven. 

De tot heden gevoerde politiek van 
C.V.P., B.S.P. en Liberalen is er de 
oorzaak van dat wij over geen fa
brieken beschikken. Hadden wij er 
misschien geen recht op ? Heeft de 
twee derden van de Belgische bevol-
kjr~-r geen recht op behoorlijk leven? 
La':en we dan de statistieken raad
plegen, die ons bewijzen dat tussen 
1896 en 1947 de nij verheidsarbeiders 
in Wallonië stegen met slechts 18 p.c , 
in de Vlaamse provinciën echter met 
300 p.c. (Harmelcentrum, Doe. 258). 

In Vlaanderen was 1 OD 5 werkloos, 
in Wallonië slechts 1 op 23. 

Het arbeidsloon in Wallonië ligt 15 
p.c. hoger dan in Vlaanderen. Het is 
dus nog niet voldoende dat wij in 
Vlaanderen werklozen bij de vleet 
tellen, de arbeiders die er nog werk 
vinden worden ook nog slechter be
taald. 

Tussen 1930-1955, is de bevolking 
in Vlaanderen met 558.000 eenheden 
toegenomen, in Wallonië slechts met 
5.000. Dit belet echter niet dat de in
vesteringen van de overheid bv. op 
1 februari '55 bedroegen : voor Wal
lonië 765.3 miljoen; voor Vlaanderen 
slechts 325,8 miljoen. 

Aan de hand van deze cijfers zou 
men zeggen dat in Wallonië werk
loosheid heerst en dat het daarom 
meer kredieten krijgt dan Vlaande
ren. 

In werkelijkheid Is het echter zo, 
dat wie Iets bezit daarbij ook nog iets 
ontvangt, en wie niets bezit ook niets 
krijgt. Echte Belgische politiek dus. 

De Vlaamse provincies, waar de 
werkloosheid het grootst is, ontvin
gen nog niet de helft van de kredie
ten die aan Wallonië werden ver
leend. 

De provincie Henegouwen alléén 
ontving reeds méér dan de vier 
Vlaamse provinciën met Brabant sa
men... 

Van de Marshallhulp na de bevrij
ding kreeg Vlaanderen niet ééns 20 
p.c, van de kredieten van de Natio
nale Maatschappij voor Krediet aan 
de Nijverheid amper 25 p.c. Daarte
genover staat dan dat in 1952 bv. de 
4 Waalse provinciën 7.951.048.532,63 
F. direkte belastingen opbrachten, 
de Vlaamse echter 8.348.688.715,9 
(verslag Gailly) en dat bv. in 1951 
Vlaanderen bij de Algemene Spaar
en Lijfrentekas 58,8 p.c. van de 
spaargelden spaarde, Wallonië maar 
16,2 p.c, en Brabant 25 p.c. 

Als kredieten kregen zij terug van 
de Spaar- en Lijfrentekas : Vlaande
ren 39,7 (van de 58,8 p .c) , Wallonië 
23,2 (van de 16,2 p .c ) . 

Wij moeten hier dus het absurde 
feit beleven dat Vlaanderen met een 
tekort aan nijverheden en werkgele
genheid, doch met een overschot aan 
arbeidskrachten, eigen spaargelden 
ziet gebruiken voor de verdere indus
trialisatie van een reeds sterk ont
wikkeld gebied, Wallonië, dat om zijn 
nijverheid in werking te kunnen 
houden beroep moet doen op vreem
de arbeiders... en Vlamingen. 

De Vlamingen worden dus in Bel
gië nog zoveel geteld als een vreem
deling. 

De 500.000.000 F. van het Schu-
mann-plan voor de aanpassing van 
het Belgisch steenkoolbedrijf in 1955 
gingen eveneens volledig naar Wal
lonië. Dat de flaminganten uit de 
kleurpartijen deze statistieken maar 
eens weerleggen ! 

Wie op dit ogenblik o.a. het slacht
offer zijn van deze algemeen Belgi
sche toestanden, zijn de arbeiders in 
Noord-Limburg. En wie de verant
woordelijken zijn voor deze toestand 
(want er zijn natuurlijk ook verant
woordelijken), dat zijn de drie natio
nale partijen, met aan het hoofd de 
C.V.P. De linksen groeperen hoofd
zakelijk de Walen, terwijl de Vla
mingen' altijd hun vertrouwen gege
ven hebben aan de C.V.P. 

De C.V.P, heeft nog nooit anders 
gedaan dan dit vertrouwen uitermate 
beschaamd, en ze doet het nog. Daar
om gaat onze strijd in de eerste plaats 
tegen de C.V.P., de super-volksbedrie-

LJters, 

De linksen zijn verre van onze' 
vrienden, maar van hen moet men 
toch bekennen cm, zij tenminste zor
gen voor hun Waalse kiezers. De op
lossing die de linksen voorstellen : 
mobielen maken van onze werklieden, 
die oplossing kennen wij in Noord-
Limburg ook. 

Hoeveel Limburgers gaan er niet 
iedere dag naar Nederland, om er t e 
gen iets meer dan een hongerloon' 
twaalf uur en méér per dag van huis-^-
te zijn. 

Vijfdagenweek ? Goed, maar dan 
eerst een juiste toepassing van de 
acht uren dag, want het gaat niet op 
hierover te spreken als praktisch ie
dereen in Noord-Limburg die nog 
werk vindt twaalf uur per dag van* 
huis is. Er bestaat voor ons nog geen 
achturendag ! Vraag dat aan de Ph i -
lipsarbeider, die 's morgens om 6 u. 
vertrekt en 's avonds om 18 u. terug
keert, vraag dat aan de mijnwerker, 
die het van 4 u. tot 16 u. moet uit
houden om maar 8 uur betaald te 
krijgen. Schone komedie met die 
achturendag. 

De fout van al deze mistoestanden 
ligt gedeeltelijk bij de Limburgers 
zelf, die trots alles hun vertrouwen 
blijven schenken aan een CV P. die 
iedere dag opnieuw dat vertrouwen 
beschaamd. Mobiliteit : geestelijke 
dood van de arbeider. 

Waar men vroeger nog een noodop
lossing vond door naar Nederland te 
gaan werken, zal ook thans die mo
gelijkheid tot een minimum beperkt 
blijven, want na de moeilijkheden in 
Indonesië nemen de Nederlandse fa
brieken praktisch geen buitenlanders 
meer aan. M.a.w., de toekomst ziet er 
somber uit. | 

Wat moet er nu van onze arbeiders 
geworden ? 

Het was nog niet voldoende dat on
ze gediplomeerden — A.2-ers en A.3-
ers — als losse Philipsarbeiders werk
zaam waren, of ter plaatse werkten 
in een nijverheid waarvoor hun di
ploma niet in aanmerking kwam en 
derhalve ook niet betaald werd. 

Waar blijft het al jaren-oude A.C.V. 
sprookje, dat ons land meer gediplo
meerde techniekers nodig had In 
Noord-Limburg staan die techniekers 
met honderden aan de stempelbure-
len, en wie er niet naar omziet dat 
is het A.C.V.-C.V.P. 

We willen hier niet spreken over 
de koolmijnen : er werken teveel 
Limburgers die het tegen hun zin 
doen, maar die gedwongen worden 
omdat ze geen andere keuze hebben. 
Niet iedereen doet dat, en wij begrij
pen de mensen die het niet doen. 

Wij zouden ons kunnen afvragen 
waar het A.C.V. thans blijft. In ieder 
geval niet d ü r waar het.msoetiXijn : 
bij dé arbeid'ér'S."Het AiCiV.-'iieeft 
thans de handen vol, méér dan vol. 
Op plaatsen waar het niet moet zijn: 
o.a. bij de Ouden van dagen. Op deze 
vergaderingen spreken thans onze 
moedige A.C.V.-propagandisten. Wat 
ze daar verloren hebben ? Stemmen 
ronselen voor de C.V.P. En zoiets kunt 
ge beter bij brave ouderlingen die 
met koffie en koekjes (het zij hun 
van harte gegund) hun feest vieren, 
dan bij werklozen die ten einde raad 
zijn en niet meer weten hoe ze de 
eindjes aan mekaar zullen knopen. 
Een gevolg van de A.C.V.-politiek, die 
samen met het A.B.V.V. de arbeiders 
vernietigt. 

C.V.P.-er Dupont met zijn méér dan 
500.000 F. inkomsten per jaar — al
lemaal dank zij de politiek, recht
streeks of onrechtstreeks — heeft 
natuurlijk geen tijd om voor de 

; werklozen uit zijn streek iets te doen. 
Geen tijd... Er zijn voor hem inte
ressanter zaken... 

Voor 25 et. opslag per uur staakt 
het A.C.V.; voor loonverlies van on
derwijzers wordt er in een vrijwillig' 
in leven gehouden schoolstrijd ge-
koUekteerd door zgz. « School en Ge
zin ». Maar honderden arbeiders die 
in de strijd voor hun bestaan dreigen 
ten onder te gaan, laten het A.C.V, 
ijskoud. Waarom ook hiervoor geen» 
rondhaling gelijk «School en Gezin»? 
Waarom geen eisen, desnoods stakin
gen om nijverheid in Limburg af te 
dwingen. Het A.C.V. kan zulks ! Het 
wil eenvoudig niet ! 

Het A.C.V. mag proberen boven
staande cijfers te weerleggen. Dan 
komen wij met zoveel cijfers voor de 
dag dat het A.C.V. alle lust tot t e 
genspraak vergaat. Zou het dan toch 
waar zijn, wat vroeger een bisschop 
zei ? Dat het geen mesdaad wps. mpar 
wel een groot ongeluk als 'Vlaming 
geboren te zijn ? Velen van onze 
Vlaamse medemensen ondervinden 
het iedere dag opnieuw. Ze hebben 
ook een C.V.P. en een A.C.V. om hen 
te verdedigen. 

Maar ja, waarom zou de C.V.P. of 
ook de linksen iets moeten doen. als 
toch de arbeiders voor hen blijven 
stemmen. Iemand die braaf is geeft 
men niets: alleen iemand die iets 
vraagt en desnoods dreigt en toeslaat 
bekomt datgene waarop hij recht 
heeft. 

Toeslaan zal de VOLKSUNIE, maar 
de kracht van haar slag zal mede be
paald worden door ons aantal propa
gandisten. Arbeiders, waarop wacht 
gij? 

VLAAMSE PROLETARIERS ALLER 

STANDEN VERENIGT U IN DE 

VOLKSUNIE. 
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HASSELT 
Op onze Jongste kadervergadering 

gaf Wim Jorissen een uiteenzetting 
over de politielce toestand, waarna de 
iWerking voor de eerstvolgende weken 
'besproken werd. De Volksunie Lim
burg zal gedurende deze weken een 
'offensief voeren dat aan de ribben zal 
kleven. Daarna werd de samenstelling 
,van de verkiezingslij sten besproken. 
Spijtig genoeg kon Rudi Van der 
Paal, door ziekte weerhouden, niet 
aanwezis: zijn. Op zaterdag 1 februa
ri zal hij er echter zeker zijn. 

HASSELT 
V E R G A D E R I N G 

ZATERDAG 1 FEBRUARI 19 u. 
Hotel Warson, Stationstraat 

Uiteenzettingen door : 
WUVI JORISSEN 
en RUDI VAN DER PAAL^ 

SINT-TRUIDEN 
' Onder leiding van Drs. Wim Joris
sen en Ir. Clem Colemont werd hier 
met heel wat bijval ons blad gekol-
porteerd. Onze twee door de C.V.P. 
g°hroodroofde nrooagandisten Desire 
Dij 1st en Frank Joris behoorden tot 
onze beste verkopers. 

HASSELT 
De belangstelling voor de « Volks

unie > groëidi? zodanig dat we op 16 
januari j.1. een voorlopig bestuur van 
een tiental personen hebben moeten 
oprichten. We mogen gerust zijn voor 
de aktiviteit te Hasselt gezien alle be
stuursleden zich met volledige offer
vaardigheid zullen Inzetten voor de 
komende prooagandaperiode. 

On de vergadering, die voorgezeten 
werd door Ir. Colemont, werd ge
sproken van een grootse kamnanje 
aan te vangen in en rond de stad 

Aan Initiatieven ontbrak het niet 
en in de eerstvolgende dasen zal er 
b'zonder aandacht geschonken wor
den a i n het hernieuwen van de abon
nementen, het aanwerven van nieuwe 
lezers en het plaateen van lidkaar-
ten. 

We zijn overtuigd dat de Hasseltse 
bevolking thans uit haar slaap zal 
geschud worden. 

MAASEIK 
Ook te Maaseik praat men veel over 

noodzakelijke politieke verandering. 
De burgemeester kon zich thans nog 
op het nippertje handhaven voor de 
provincieraadslijst. Iedereen begint 
die man moe te worden. De liberalen 
hadden gehoopt hierdoor vooruit te 
komen, doch de Volksunie heeft die 
hoop wel vernietigd. De Maaselker 
jeugd staat in groten getale achter 
de Volksunie. Ondertussen' laat de 
burgemeester de zaken maar draalen. 
Waarom ontvangen de stadswerklie
den en politieagenten maar het mini
mum loonbarema daar waar anderen, 
bevoorrechten, tegen het maximum-
barema werken ? Het aanbod van de 
Philipsfabriek is ook nog niet verge
ten en de Maaseikenaren van Leeu
werik denken aan hun prachtige we
gen. Bij volgende provincieraads- en 
parlementsverkiezingen zullen ze hun 
rekeninsc met de burgemeester en met 
de C.V.P. reeds gedeeltelijk vereffe
nen. Bij de gemeenteraadsverkiezin
gen volgt het overige. 

LEUT 
In deze gemeente waar tal van 

Volksuniesimnatisanten wonen, werd 
thans eens duchtig geplakt. Te Leut 
haalden we vorige maal 70 stemmen. 
We zullen thans zeker niet ver van 
het dubbele blijven. Zo het niet meer 
zal zijn ! 

BOORSEM 
Ook in deze gemeente waar er veel 

simoatie bestaat voor onze partij 
schoot een plakkersgroep aan het 
werk en schonk Boorsem een Volks
uniekleedje. 

KANTON BORGLOON 
Te Borgloon, Berlingen, Herten, 

Gotem. Grootloon. Hen drieken. Kut-
teknven. Horomaal en Vechmaal werd 
fünke pronaganda gevoerd en ons 
hlari OP rnime schaal ver<jpre1<1 Ook 
in de7e stille hoek moet de Volksunie 
doordringen. 

KANTON TONGEREN 
TP Tongeren werden heel wat klepf-

7egeltips ffpniakt. Ander7'ids werrion 
fle omlipffende d^men. Sluizen. Mal, 
Norem. Vre^-'n Hoks e" D'ets-Heur 
flink bewerkt door ons blad. 

aamse arbeiders en bedienden 

kiezen B.S.P. uii dankbaarheid 
Z^3!J5)n{;eten:;öch a l^ pdllhgen,-de 

(ispeakers en schrijvers met dienst in 
N.I.R., Vooruit en andere Volksgazet
ten, telkens ze de weldaden- van de 
huidige regeringsploeg aan luisteraars 
en lezers moeten doen slikken ! Niets 
anders dan holle zinnen en her
kauwde marxistische litteratuur om 
het niets van hun beloften te ver
doezelen ! Ze hebben het waarlijk 
niet gemakkelijk die speakers en 
broodschrijvelaars ! 

Zeker de lonen hebben de index 
gevolgd, i. a. w. de lonen hinken 
steeds de prijsstijgingen achterna, 
maanden achterna ! En wat te zeg
gen van het opmaken van dat « in-
dekske » waarmee achter de scher
men reeds zo oneindig is «gefoefeld». 

Het is een feit dat, wanneer le
vensmiddelen en kledij, de meest 
noodzakelijke behoeften uit het da
gelijkse leven, met 20 p.c. stijgen, 
het indekske maar met 4 a 5 p.c. komt 
achterna gestrompeld, omdat wan
delstokken en bolhoeden in prijs ge
lijk zijn gebleven. Wat de echte in-
deksstijging is, weten alleen de huis
vrouwen ! 

De arbeiders in Vlaanderen kunnen 
zich tenslotte nog een stakingske 
riskeren, alhoewel dit ook langzamer
hand moeilijker wordt. De zogezegde 
« hoge konjunktuur » schijnt de « col 
van de Toermalet > te zijn gepas
seerd. De ene textielfabriek na de an
dere sluit haar poorten en de arbei
ders staan letterlijk te kijken op de 
kasseien of op het asfalt. 

Aan Industrialisatie heeft Van 
Ack3r samen met zijn Vlaamse so-
ci3'">fsche spitsbroeders fijntjes zijn 
hakken geveegd. « Geen werk in de 
Vlaanders zei Achiel in '54 in de Ka
mers, ga dan in de Waalse mijnen 
werken > ! En de rode verdedigers der 
Vlaamse arbeiders knikten en zwegen. 

Intussen zijn alweer 150.000 werk
lozen in de Vlaamse provinciën. Ge
lukkig dat de lente in aantocht is en 
'dat ze over 'n maand in de gemeen
telijke grachten zullen kunnen wor
den gestoken ! 

En de bedienden In openbare 
di-nst ? 

Die hebben het nog schitterender 
gehad ! Hun wedden zijn ook dat in
dekske achterna gehinkt, maar som-
piigen werden dit spelletje beu en her
innerden zich oude belorftea van wed-

LOMMEL 
Te Lommei, de grootste gemeente 

van het arrondissement Tongeren-
Maaseik, heeft de Volksunie de laat
ste paar jaar heel wat vooruitgang 
gemaakt. Er zullen in deze door en 
door Vlaamsgezinde gemeente heel 
wat honderden stemmen bijgewon-
nen worden. 

Gedurende twee achtereenvolgende 
nachten waren onze propagandisten 
hier aan het werk : een nacht werd 
flink gekalkt en de volgende « vrese
lijk » geplakt. 

Thans zal ons blad hier op ruime 
schaal verspreid worden zodat een 
maksimum aantal Inwoners met onze 
gedachten en met onze jonge dina-
mische partij kennis zal kunnen ma
ken. Ook hier zullen de volgende ver
kiezingen de slogans van toepassing 
zijn : « Een jonge dinamische pro
vincie kiest voor een jonge, dinami
sche partij » en « Wim erin ! ». Onze 
eerste kandidaat Wim Jorissen is hier 
evenmin als in de naburige gemeen
ten lang geen onbekende meer. Wel 
Integendeel ! Eens Wim erin zal Lim
burg trouwens nogal op een andere 
wijze verdedigd worden als dit thans 
met de bleke C.V.P. figuren en met 
niet verroerende linksen het geval is. 
Slechts in deze gedroomde dinami
sche voorman zal Limburg zijn ware 
pohtieke uitdrukking vinden. Reeds 
lang wacht Limburg op zulk een fi
guur. De tijd nadert waarop we hem 
naar het parlement zullen kunnen 
sturen. Zijn-talriike Lommelse vrien
den zullen daar mee voor zorgen 

de aanpassing, o.a. de bedienden uit 
de spaarkas ! Ze vergaderden en na
men stoute beslissingen, denkend dat 
ze gesteund waren door machtige 
sindikaten. En ze gingen in staking 
de brave, stout geworden jongens van 
de spaarkas ! Na drie dagen was de 
roes over en stonden ze doodnuchter 
te turen op de kasseien van de Wol-
vengracht ! De naam van de straat 
waarin ze werken had hen nochtans 
moeten doen nadenken ! 

De sindikale huilende wolven lie 
pen er vandoor zodra ze de zaak za
gen mislukken. De kristelijken hebben 
nooit een staking gewonnen tenzij in 
een melkerij ergens in Pulderbos. 
Geld hebben ze wel, maar het moet 
dienen om een leger parasiterende 
bedienden en leiders te betalen en een 
anti-Vlaamse Waalse krant in het 
leven te houden ! 

De socialisten liepen wel mee om 
de kliëntele niet te verliezen maar 
saboteerden de zaak achter de scher
men omdat Major en zijn assistenten 
in de regering zitten ! 

De grootste tegenvaller was de aan
wezigheid van Achiel Van Acker aan 
het roer. Chiele is groot geworden 
dank zij stakingen. Ontelbare heeft 
hij er uitgelokt en enkele gewonnen. 
Hij is een deskundige in zake stakin
gen, kent er de knepen van, weet hoe 
ze dienen opgebouwd en uitgewerkt. 
Beter dan wie ook wist hij hoe ze 
dienen gebroken en hij heeft ze ge
broken ! 

De bedienden hoofzakelijk Vlamin
gen, waren blij er met drie dagen 
straf vanaf te zijn ! 

Aanpassing van wedde ? Bekijk 
Achiel neg een op een verbleekte fo 
to, zo kwistig aangeplakt voor de 
Brugse manifestatie : hij lacht U al
len fijntjes u i t ! 

En de sukkelaars uit de openbare 
diensten hadden nog op wat anders 
hun boontjes te week gelegd ! 

Drie jaar aan een stuk /i ln ze zot 
gelezen over 'n zekere soort « hoge 
konjonktuur », op wiens winsten Van 
Acker belastingen ging leggen en ook 
he°ft gelegd ! 

De bedienden, vooral de lagere, 
hoofdzakelijk Vlamingen, hebben zo
wel als de arbeiders hun plicht ge
daan en dank zij hun stipte dienst 
die hoog kohjonktuur mogelijk ge
maakt ! Maar ook zij hebben achter 
het net gevist I 

NEERPELT 
De getrouwen uit het gewest verga

derden te Neernelt. Voor een goede 
opkomst sprak Wim Jorissen over het 
recht van de Vlamineen, en het voor
deel voor de kristelijke beginselen in 
het algemeen, met een eigen Vlaamse 
Volksunie op te komen We worden 
te lang reeds uitgezogen door de C. 
V.P. en de linksen. Het niet bestaan 
van een eigen partij heeft de Vla
mingen reeds te veel nadeel bezorgd. 

De C.V.P. had er aan gehouden voor 
deze vergadering een paar spionnen 
te sturen. Er werd aan deze mensen 
gevraagd de vergadering van de 
Volksunie te willen bijwonen en ons 
te weerleggen. Dat durfden ze niet. 
Ze werken lieve» op een heimeliike 
manier. Dat past bij hun karakter, 
en bij de struktuur van de partij. Ze 
wilden maar alleen weten wie het 
waagde naar onze vergaderingen te 
kom.en. Nadien zal dan wel getracht 
worden langs de een of andere weg 
drukking uit te oefenen op deze men
sen. Zo. en niet anders, werkt de C. 
V.P. Gaan wij naar C.V.P. vergaderin
gen, en vragen wij uitleg over som
mige üunten, dan verwijt men ons^ 
koekoekspraktijken, en wil men ons 
geen antwoord geven (omdat het ook 
niet gaat). Men wil ons zo vlug mo-1 
gelijk buiten. Wij berokkenen nie- , 
mand nadeel omdat hij naar een C | 
V.P. vergadering gaat. Maar wij zün 
een kristelijke partij en eerlijk. Wij | 
ziin geen naamkatolieken zoals de 
C.V.P. Op al onze vergaderingen heb
ben C.V.P.-ers vrije toegang. Als ze 
niet durven komen is het aUeen om
dat ze de waarheid vrezen. Die kwetst 
soms te bard. En vermits de C.V.P. 
nopal week is... 

Een raadgeving aan C.V.P snion-
nen : waarom niet eens naar de stem-
pelburelen in Noord-Limburg gaan 
spionneren ? Daar staan honderdpn 
werklozen, nrodukten van een C.V.P. 
politiek, politiek die nooit wat deed 
voor nieuwe industrie in Noord-Lim
burg. Daè,r. en nergens anders moe
ten de C.V.P spionnen nu zijn. Ze 
hebben er echter de moed niet toe. 
Wat te verwachten is van propagan
disten van een partij die haar volk 
verraadt ! 

Volksvertegenwoordiger Dupont zou 
onze werklozen eens kunnen toespre
ken en hen uitleggen dat het half 
miljoen dat hij verdient tenslotte ook 
niet zoveel méér betekent dan werk-
lozenvergoeding. Misschien geloven ze 
hem wel... 

Trots C.V.P. spionnen : de Volks
unie gaat ongestoord haar weg. Nieu
we medewerkers mplden zich onder
tussen ook in het Noorden, en altild 
weer worden nieuwe interessante 
kontakten geleed. Langzaam maar 
zeker gaat de doorbraak verder. De 
toekomst zal uitwijzen dat C.V.P. 
spionnen dat niet kunnen beletten. 

(Voor Limburg zie ook blz. 8) 
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GENT — SIMPATISANTENDAG 
Onze eerste kaderdag dit jaar ge

houden, kende een meer dan dave
rende opkomst. In de proppensvol 
gevulde zaal van « Roeland » waar 
de traditionele telaatkomers ver
geefs trachtten door te dringen, om 
een plaatsje te bemachtigen, herken
den we, naast de vele nieuwe gezich
ten, de getrouwen uit Destelbergen, 
Bottelare, Zweneken, Nevele, Zulte, 
Meetjesland, Gentbrugge, Ninove, 
Aalst, Oudenaarde, kortom uit alle 
hoeken der provincie, zelfs de verst 
afgelegene. Ze vormden de omkade
ring als het ware, van onze geduchte 
bekvechters, zoals Advokaat De Boe, 
Gies Cosijns, Van Lierde, Dr. Van 
Boxelaer, J. De Moor e.a.m. 

Het was dan ook met een stralend 
gezicht dat voorzitter Van de Kerk-
hove de vergadering opende en het 
woord verleende aan de provinciale 
voorzitter Dr. Van Leemputten. 

Gewekiig zoals steeds, met toene
mend dinamLsme vertolkte onze dok
ter de pertinente wil om vast beslo
ten de Vlaams nationale strijd zon
der versagen voort te zetten en vooral 
om deze historische verkiezingsstrijd 
die ons wacht, met bijval te voeren 
en te beëindigen. 

Met een daverend applaus betuig
den de aanwezigen hun Instemming 
en hun bereidheid. 

De tweede spreker, waarnemend 
voorzitter voor Gent-Eeklo, Van 
Poucke, bracht een degelijke uiteen
zetting, met overtalrijke Pauselijke 
citaten, herderlijke geschriften en 
richtlijnen, over hèt standpunt 
« Godsdienst-Politiek ». 

Menig antwoord en wapen werd 
hier meegegeven, wat vooral nu. te
gen valse profeten en misbruikers 
van het hoogste goed, best te gebrui
ken is. 

Deze heerlijke uiteenzetting was op 
zichzelf als een bewijs van de poli
tieke zuiverheidswil, van ons, natio
nalisten. 

Na voornoemde spreker kegen we 
de heren Steenhaut en Martens te 
horen, onder.scheidelijk voor Aalst en 
Gent, met een verslag over de wer
king. 

In het afgelonen laar werd het een 
en ander verwezenliikt. Als voorproef 
voor wat nog voor de boeg ligt, kan 
zulks tellen. 

Door tüdgebrek kwamen de ande
re arrondissementen niet meer aan 
het woord. 

De algemene bespreking, waar me
nig toehoorder ongeduldig op wacht
te, liet zijn vruchten gelden 

Talriike vragen werden gesteld en 
beantwoord. 

We kunnen het geheel samenvat
ten met de algemene wil geen af
breuk te doen aan onze nationalis
tische principes, geen kompromis-
.sen met unitairen, die in wezen al
leen reeds, de geduchtste tegenstan-
dc-s van ons Volksnationalisme zijn. 

Na de algemene bespreking, die in 
volstrekte rationalistische éénklank 
verlieo, kwam de laatste en lang ver
wachte spreker Dr. Leo Wouters aan 
het woord. Op Dr. Leo Wouters, meer 
dan of gelijk wie, is het spreekwoord 
van toepassing « Waar het har t van 
vol is, loont de mond van over ». 

Hij gaf ons dan ook een beste 

spreekbeurt over de levensnoodzake-
üjkheid voor ons Volk : Zelfbestuur. 
Zelfbestuur dat ons volk voor ons 
volk terugwinnen moet, die de jaren
lange achteruitstelling remmen moet, 
de sociale opbouw verzekeren, de al-
gehelp heropstanding inluiden. 

Zelfbestunr-Zelfbehoud. DP fel toe
gejuichte uiteenzetting van Dr. Wou-
cers was dan ook de laatste van deze 
ho^ngevende en rüke kaderdag. 

Een daverende Vlaamse Leeuw, vol 
gloed en overtuiging gezongen luid
de het einde in, wat het nakaarten 
niet belette, hoe zovi het ook ? 

Die van Gent. 
MFRELBEKE 

Alle militanten van het kanton 
Oosterzele worden verwacht op de 
kadervergadering ten huize van een 
der bestuursleden. Houd de datum 
vrij woensdag 5 februari ek. 20 uur. 

Iedereen wordt nog verwittigd. 

WAARSCHOOT — EEKLO 
Deze twee belangrijke plaatsen van 

het Meetiesland. werden door Volks
unie strooihriefjes ,als het ware 
overspoeld. Dag en r.-^cht zonder ver
pozen gaat onze werking verder ! 

SINT-AMANDSBERG 
Ook hier worden door onze plaat

selijke militanten talrijke huis
bezoeken afgelegd. Een afdeling is 
in wording onder impuls van Inge
nieur Lauwaert. 

Resultaten zullen dan ook niet. uit
blijven. 

MERELBEKE 
Onder de auspiciën van de « Vlaam

se Kring, Land van Rade » werd hier 
een filmavond gehouden. De aanga
kondigde spreekbeurt van Dr. Leo 
Wouters, door ziekte weerhouden, kon 
ongelukkig niet gehouden worden. 

Het was dan ook de simpatieke en 
uitermate dinamische Antwerpse 
voorman. Ward Rolus, die de g3le-
gensheidsrede uitsprak. 
- Spreker diepte de veelvuldig mis

bruikte kristelijke eenheid op, die 
voor ons een volkse dus Vlaamse 
eenheid zijn moet, en nooit tot een 
C.V.P. eenheid uitgroeien mag. 

Met een oproep tot bereidwillige 
medewerking aan de heropstandings 
wil van ons volk, besloot Ward 
Rolus zijn betoog. 

De filmdienst van de Volksunie liet 
de aanwezigen genieten van enkele 
dokumentatiefilmpjes, alsook v a i 
de film over de IJzerbedevaart, en 
die van de voor- en namiddag van 
het Vlaams Nationaal Zangfeest. 

Een vruchtbare eerste kontaktne-
ming, die tot verdere resultaten lei
den zal. 

GENT 
In de tweede helft van februari 

richt de Volksunie arrondissement 
Gent-Eeklo in samenwerking met de 
plaatselijke Volksuniestudenten - af
deling een massale Amnestiemeeting 
in, waar lang zal over nagekaart 
worden. Plaats, datum en sprekers 
in het volgend nummer. 

TEMSE 
Ondanks een onmogelijk weer was 

er een goede opkomst op de tweede 
vergadering van deze jonge afdeling 
waarop onder voorzitterschap van de 
heer Teugels Mr. Frans van der Eist 
een scherpe veroordeling uitsprak te
gen de kleurpartijen en Drs Wim Jo
rissen zijn woorden zeker niet spaar
de om de achteruitstelling van onze 
Vlaamse volksmens aan te tonen en 
tot scherp verzet daartegen aan te 
sporen. 

ZEVENEKEN 
Pas werden hier enkele intere.sssn-

te kontakten genomen met de Volki-
unie of de C.V.P. jongeren stakon 
met een ledenwerving van wal. Dat 
alle middelen voor de C.V.P.-ers goed 
zijn, bewezen ze ook in onze gemeen
te, zoals overal elders. 

De bezochten kregen enkele inlich
tingen en verdachtmakingen te ho
ren en werden ingeschreven als lid, 
maar kregen na een 2-tal weken de 
rekening (60 F.) aangeboden. 

Dat de overgrote meerderheid van 
zulk een C.V.P. liefde niet weten 
moet, verwonderde dan ook, behalve 
de organisators, niemand. 

De tijden veranderen. En ook in 
Zeveneken is men tegen het gele ge
vaar gewaarschuwd ! Bedriegers zul
len nog meer bedrogen uitkomen, re
ken daar maar op. 

GENTBRUGGE 
Deze week had te Gentbrugge een 

vergadering plaats onder voorzitter
schap van Jan De Moor, arr. sekre-
taris. Met het oog op de komende 
verkiezingstrijd werden belangrijke 
kontakten gelegd. Verscheidene Jon
geren en ook ouderen 2egden hun 
aktieve medewerking toe. De meer 
dan 300 goedgezinde families te 
Gentbrugge zullen intens bewerkt 
worden met propagandamateriaal 
en huisbezoeken. Het sekretariaat 
van de afdeling is gevestigd bij de 
hr J. De Stoppeleir, Ankerslaan, 30, 
Gentbrugge. 

BOTTELARE 
De plaatselijke werkgroep is met 

onvermoeibare ijver van wal gesto
ken. In Bottelare en omgeving i.? 
geen huis meer te vinden waar de 
Volksunie, onder een of andere vorm, 
niet binnenkwam. 

Alle werden stelselmatig met 
strooibiefjes bewerkt. Dat de plak-
kertjes op die avonden ook in trek 
waren merkt men de dag van heden 
nog. 

NEVELE 
De verkiezingen komen dichter en 

de heer Foncke, C.V.P.-provincie-
raadslid en direkteur van de Coöpe
ratieve Zuivelfabriek had zijn aange
sloten leden uitgenodigd op een be
spreking over het zuivelprobleem. 

Hef boterverbruik daalt, de boter-
prijzen zijn verstoord en de voorra
den hopen zich op. 

Vroeger moest de boer melk win
nen zoveel hij kon, nu zou hij zelf 
tienmaal per dag melk moeten drin
ken. Maar weet de heer Foncke niet 
dat veel kleine boeren zelf marga
rine en varkensvet verbruiken om 
hun bo'.er te kunnen verkopen en zo 
wat geld te verdienen. 

De melkerij telt veel leden. Er wa
ren er echter slechts een zestigtal op
gekomen en van het bestuur was op 
het podium weinig te zien. 

De boeren vertikken het hun tijd te 
verspelen aan de mooie woorden van 
de politieker Foncke, die ook voorzit
ter speelt van het A.C.W. Zelfstan
digen zijn voor het A.C.W. van wei
nig tel. Daarom nemen de boeren af 
stand van de C.V.P. die immer all' 
belooft en na de verkiezingen, alle? 
vergeet ! 

Boerte. 
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Volksunie volop 
in het nieuws 

De laa t s t e weken werden ta l van 
hoofdart ikels in de k r a n t e n a a n ons 
gewijd. Niet alleen hebbon « De S t a n 
d a a r d » en de «. Volksgnzet» h e t ge
regeld over ons doch ook « De Gazet 
van An twerpen» en « H e t Volk» 
wijdden hoofdart ikels a a n onze wer
king. 

T h a n s willen we even i n g a a n op 
een p a a r ar t ikels in de Frans ta l ige 
pers . Twee weekbladen van rech t s 
< Europe-Magazine » en «Le P h a r e 
d imanche » schreven op h u n beur t in 
een hoofdart ikel over ons. 

« Europe-Magazine > da t de foto's 
publiceerde van Mr. F r a n s van der 
Eist en van Drs. Wim Jorissen wees 
op onze grote a a n h a n g in de s t u d e n 
tenkr ingen te Leuven en Gen t en op 
h e t groot a a n t a l Volksuniejongeren 
die p r o p a g a n d a m a k e n in typisch 
C.V.P.-jongerenkrlngen. Zij wijst 
evenoens op h e t feit d a t een groot 
a a n t a l pr ies ters en pa te r s h u n s im-
pa t ie voor de Volksunie n i e t verber
gen. Zij n o e m t h e t onbe twis tbaar d a t 
zeer veel volk de vergader ingen van 
de Volksunie bijwoont, d a t wij heel 
w a t voo raans t aande inte l lektuélen 
groeperen en d a t ons publiek voor een 
zeer groot gedeelte u i t jongeren be 
s t aa t , die in 19^0 slechts 12 of 13 j a a r 
oud waren . < Europe-Magazine » t e 
k e n t d a a r n a a s t de opgang van he t 
Vlaams na t iona l i sme voor de oorlog 
v.-aar h e t a a n t a l zetels steeg van vijf 
Ln 1919 tot 17 voor de K a m e r en 12 
voor de S e n a a t in 1939. Zij wijst op 
h e t be lang van h e t jong kiezerskorps 
en spreekt van ten mins te zes .•^•"'^'s. 

Op zijn beur t bespreekt h e t C.V.P.-
v,-<=o':blad < Le P h a r e dm^anche » onze 
a'-:tie. « Men zou moeten bl ind zijn 
c n de voorui tgang sinds vier j a a r in 
Vlaanderen door de Volksunie verwe
zenl i jkt te on tkennen . H a a r voorui t 
gang kan 4 to t 6 volksvertegenwoor-
dis-ers a a n de C.VJP. kosten » schri j f t 
le t ter l i jk d i t blad. En h e t g a a t ver-
dor : « In or?^e Vlaan^'^e streJ^en t r ek t 
d3 Volksunie vooral de jongeren a a n 
en de gemiddelde leeftijd van h a a r 
ver-raderingen ligt d ich ter bij de 
der t ig dan bij de vijftig. Ind ien de 
C.V.P. er meer bekommerd om zou 
r ;we23t zijn om de belangstel l ing van 
de jongeren voor de politiek gaande 
te maken , hen verantwoordel i jkheden 
toe te kennen in h a a r afdelingen, h im 
ver langens te aanhoren , h u n a m b i 
ties op te vangen, de Volksunie zou 
t ' ' 'ans zo een gehoor n ie t v inden bij 
de Vlamingen van twint ig to t der t ig 
j a a r ». « Le P h a r e d imanche » d raag t 
ons n ie t ia h e t h a r t m a a r ze wil ob-
jektief zijn. Zij ook is verpl icht onze 
gr^te voorui tgang vast te stel len. 

Cok in h e t Dui ts soc iaa l -demokra-
t i sch t i jdschri f t « Vorwarts » word t 
öe Belgische b innen landse politiek 
besproeien. Ook d a a r i n wordt ge-
scheven d a t de Volksunie volgende 
verkiezingen mins t ens een zestal ze 
tels zal wegkapen. 

H e t werk van onze p ropagand i s ten 
en s impa t t s an ten blijft n i e t v r u c h 
teloos. 

Gedurende de volgende verkiezings
m a a n d e n zullen zij een m a k s i m u m 
werken om de Volksunie nog verder 
te doen oprukken. 

AAN ALLEN 
DIE IN VLAANDEREN 
VERVOLGD WERDEN. 

Denk a a n h e t voorbeeld van 
de s t r i jders die U voorafgingen ! 

Overweeg de woorden w a a r 
mede Prof. Dr. R. Speleers In 
1930 a a n de s t u d e n t e n der ver -
v laamste univers i te i t van Gen t 
v/erd voorgesteld : 

« Lees h ie r nog eens w a t men 
moe t k u n n e n verliezen om zijn 
persoonli jke zelfstandis^heid en 

• de vri jheid van zijn volk te be 
waren . Luister tegen welke don-
Jiere ver la tenheid , vevnederende 
miskenning , stoffelijke onder 
gang, verlies van vr ienden en 

\ aanz ien m e n moe t opgewassen 
zijn, om ' t goede r ech t hoog te 
houden boven de nolitieke om
s tand igheden . Zie hoe uw 
Vlaams na t ionaa l ideaal ge
groeid is door de k r a c h t van 
hoge geestesadel, su'^J'eme op
offering en dapperheid . En be 
d e n k to t welken levensstijl h e t 
beheer van zulk een kos tbaar 
goed verplicht . » 

Dit werd geschreven door de 
ex-na t iona i i s t en huidige C V 
P - sena to r Victor Leemans , die 
de geloofsbelijdenis van zijn 
jeugd verloochende. 

Wees er fier op h e t voorbseld 
te voleen van Prof. Dr. R Spe
leers en ve rach t de renogate*^ 

EEN BL.4NC0STEM IS EEN STEM 
VOOR DE GROTE PARTIJEN. Z U T 
G I J TEGEN HUN MISSELIJK GE

DOE, KIEST VOLKSUNIE. 

Vlaanderen 
Kolonisatiegebied 

(Vervolg Tan blz. 3) 

W a n n e e r gij oprech t zijt tegenover 
IJ zelf en konsekwent in uw redene 
r ing dan moet gij e rkennen d a t van 
de C.V.P. al evenmin veel goeds te 
Verwachten is in \Taams opzicht a ls 
v a n de l inksen; d a n moet gij e rken
n e n d a t er m a a r één uitweg is : de 
Volksunie s t«unen, de Volksunie to t 
een m a c h t m a k e n waarmee rekening 
moe t gehouden worden. Niet over vier 
j a a r , m a a r nu . Ju i s t nu, nu de CV. 
P . in h e t n a u w gedreven, zeer gevoe
lig is voor de Vlaamse zweep. Nu moe t 
gij bewij i«n d a t gij voldoende poli
t iek doorzicht heb t om U niet te l a 
t e n bee tnemen door C.V.P.-verkie-
z ingspropaganda . Des te meer d a a r 
de Volksunie in zake de schoolkwestie 
alle waarborgen biedt en vanzelfspre
k e n d nooi t een l inkse politiek zal 
Etennen. De voorui tgang van de 
Volksunie zal de positie der l inksen 
verzwakken, doch t«vens de Vlaamse 
positie vers terken. En d a t Is hoogst 
n o d i g ! 

» 0 « M M M M M •MAaWWIk 

O Ö S T - V L A l H O l R E M 

KANTON OOSTERZELE 
De reeks p r o p a g a n d a - en voor-

l ich t ings tochten m e t radiowagen, 
werden in dit, voor ons zo belangr i jk 
verkiezingsjaar , ingezet Als eerste 
in de reeks kwamen enkele be lang
rijke gemeenten zoals Bot te lare , 
Oost^rze^e, Monrtzele, Scheldewinde-
ke, Baaigem. Balegem, Dikkelvenne 
en Munte a a n de beurt . 

Voor de eigenlijke kiesstri jd be 
gint, moeten alle be langr i jke cen t r a 
mins t ens eenmaa l door onze r a d i o -
wagen bezocht worden, om n a d e r 
h a n d een nog grondiger kenn i s m e t 
de Volksunie op te doen. 

De legendar ische s impat ie o n t m o e 
ten we ook h ier in deze gemeenten , 
zoals h e t t roawens overal h e t geval 
is. 

Die van Gent . 

AALST 

Dinsdag 4 februar i te 20 uur . G r o 
te Voorl icht ingsvergadering. Zaal 
Madeion, Markt . 
Sprekers : 

Dr. R ichard Van Leemput t en 
Mr. F r a n s van der Eist. 
Drs. Wim Jorissen. 

Alle C.V.P. p a r l emen ta i r e worden 
uitgenodigd op h e t debat . 
ZOTTEGEM 

Dinsdag 11 februar i te 20 uur . 
Voorl icht ingsvergadering. 
S p r e k e r s : 

Drs. Wim Jorissen. 
Dr. R icha rd Van Eeemput ten . 
Mr. F r a n s van der Eist. 

Alle C.V.P. pa r l emen ta i r en worden 
ui tgenodigd op he t debat . 

A N r W E H F E N 

' MORTSEL 

Grote voorl lcht lngsvergade-
' r i ng op dinsdag, 18 februar i te 
' 20 u. in h e t lokaal < Ardeense 
' J a g e r », Gemeenteple in (v lak-

i I bij t e rminus van t r a m s 7 en 15). 
, I Sprekers : Oud-Burgemees -
I ter H. Pae l inckx u i t B r a s s c h a a t 
( die zal h a n d e l e n over de school-
, kwestie, en Dhr . Achlel van 
I Malderen over h e t sociaal 

v raags tuk . 
Wie h e t goed meen t m e t de 

' s impat ieke en zeer akt ieve af-
' deling Mortsel van de Volks-

) I unie, zal n ie t n a l a t e n d a a r a a n -
( wezig te zijn. 
''^ — — — ^ — ^ -̂  ~ 

ONS VIERDE KONGRES 

He t vierde kongres v a n de Volks
unie, h e t verkiezingskongres dus, zal 
hoogstwaarschi jn l i jk p l aa t s v inden te 
Antwerpen, op zondag, 30 m a a r t e.k. 
onder voorzi t terschap v a n Mr. v a n 
der Eist. 

LANDELIJKE PROPAGANDARAAD 
Za te rdag 1.1. ve rgaderde onder 

voorzi t terschap van Rudi Van der 
Paa l de l andeü jke P r o p a g a n d a r a a d , 
bes t aande u i t ver tegenwoordigers van 
de Vlaamse provinciën. 

Met genoegen k u n n e n wij m e d e d e 
len d a t de koördinat ie v a n de p r o -
pagandap loegen een voldongen feit 
is. 

KALMTHOUT 
De afdel ing K a l m t h o u t wierf een 

flink a a n t a l a b o n n e m e n t e n a a n en 
voerde verschi l lende fl ink ges laagde 
propagauidatochten uit . 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
I n h e t gehele a r rond i s semen t is een 

flinke akt ie losgekomen. Alle be lang
ri jke Kempische cen t r a zoals T u r n 
hout , Heren tha l s , Geel, Mol en d a a r 
n a a s t ook Balen, Retie e a. werden 
grondig bewerk t door onze propa«;an-
danloegen. Over enkele weken zal een 
definitief bes tuur voor de hele K e m 
pen worden samenges te ld . 

He t is werkeli ik verbazend welke 
Drachtige voorui tgang de Volksunie 
de l aa t s t e m a a n d e n in die stre»k 
boekte d a n k zij h e t onverdro ten w l'̂ i 
van de p rupagandaa fde l ing T u r n 
hout . 

PROPAGANDISTENFEEST 
Za te rdag 11. vond te Antwerpen een 

wors tenbroodavond p laa t s , a a n g e b o 
den door de bes tuurs leden van h e t 
a r rond i ssement Antwerpen a a n de 
proDsgandis ten . 

Onder de r m m tach t ig aanwezigen 
bemerk ten wij Mr. Wagemans , ver-
sezeld van de hoofdbpstuurs leden 
Reimond Matthev«sens , Ward Rolus 
en Rudi van der Paal . 

He t ging er to t dien in de n a c h t 
heel lust ig toe. Er hee r s t in Antwer-
nen een bui tengewone atmosfeer van 
kameraad.schap onder onze flinke 
p ropagand i s t en , die onvermoe ibaa r 
a a n h e t werk zijn. 

ARRONDISSEMENTELE 
KADERDAG 

Als opening van de verkiezings
k a m p a n j e 1958 vond zondag te Ant 
werpen een zeer druk bijgewoonde 
a r rondissemente le kade rdag p l aa t s 
onder h e t voorzi t terschan van d h r 
Reimond Mat theyssens , gouwvoorzit-
ter. 

Naas t h e m h a d d e n a a n de b e 
s tuurs tafe l p l aa t sgenomen de h e r e n 
Mr. Wagemans , de hoofdbes tuurs le
den Ward Rolus, Dolf Cuypers en R u 
di van der Paa l . a lsmede dhr . Piet 
Mulder, bestuursl id van de Volksunie-
jon-^eren-Antwerpen. 

Mr. W a g e m a n s . besnrak ui tvoerig 
me t de aanwezigen de verkiezings-
tekniek. 

Rudi van der Paa l r iep de p r o p a -
srandisten on tot ene nog grotere in 
zet, en vroeg hen zich eensgezind te 
scharen rond h e t hoofdbestuur d a t 
onder leiding s t aa t van een onk reuk 
baa r m a n als Mr. Van der Eist. 

De s impat ieke Ward Rolus be.sprak 
de noodzakel i jkheid f inanciën te m o 
biliseren, w a n t zonder geld wordt h e t 
moeil i ik een in tense k ieskampanje te 
voeren. 

De laa t s te spreker. Piet Mulder, 
vroeg a a n de jongeren zich in te s c h a 
kelen in de ontvoogdingsstr i jd . 

In zijn slotwoord betoogde d£ heer 
Mat theyssens d a t wil er alles m.oes-
ten op ze t ten om te s lagen in de a a n 
s t a a n d e verkiezlngskamoanje , die van 
een enorm lj*lang is voor de pa r t i j . 
Ook hil r iep de aanwezigen op om 
t rouw de r ich t l i jnen van he t hoofd
bes tuur te volgen. 

INTENSE PROPAGANDA 
I n de ganse provincie Antwerpen 

ontplooien onze p>ropagandaploegen 
een geweldige akt ivi te i t . Overal wordt 
geplakt , geschilderd en gekalkt . 

Dit alles is nog slechts een a a n 
loop to t he t reuzevuurwerk d a t we l 
d ra zal on ts token worden. 

BORGERHOUT 
De C.V.P. he ren van Borgerhou t 

zijn zeer g r a m geworden- en d a t nog 
wel op 't « Pal l ie terke >. 

Die s toute vlegel durf t zo m a a r 
he rhaa lde l i jk onze Burgemees te r te 
hekelen en op de vingers t ikken. 

Onder de hoofding K r a n t c n m o r a a l 
kreeg deze week die s touter lk een 
brief op zijn kap . o n d e r t e k e n d : Trees 
Moraal , die h e m eens zal mores l e 
ren . 

't « Pal l ie terke » fluisterde mi j in 
h e t oor d a t onder de rokken van die 
Trees ne Pat-er Domin icaan zou ver
scholen zi t ten. Volgens deze be s t aa t 
er zo waar nog een kristell jke moraa l 
en h ie r tegen heef t ' t « Pal l ie terke > 
zwaar gezondigd door kwaadspreker i j 
en las te r taa l . 

M a a r onze zondaa r l aa t di t n ie t 
gezegd en d ien t onze pa t e r flink van 
antwoord . 

Bravo ! Maar zoals mees ta l m e t 
zulke brieven zi t ook hier h e t ven i jn 
h e m in de s t aa r t . 

Ons pa t e rken Is namel i jk bevreesd 
d a t bij de a a n s t a a n d e gemeen tever 
kiezingen ons katol iek gemeen tebe
s tuu r gevaar loopt h a a r meerde rhe id 
te verliezen. 

Door de hetze van ' t « Pal l ie terke > 
zullen h o n d e r d e n kiezers b lanco of 
anti-C.V.P. s t emmen . Alzo zullen deze 
verloren s t emmen t en goede komen 
a a n de geuzenpar t i j en die in onze 
gemeen te zullen opkomen. 

Wij k u n n e n onze p a t e r ge rus t s te l 
len, die h o n d e r d e n kiezers zullen 
h u n n e s t e m m e n n ie t verloren gooien, 
w a n t zij zullen s t e r u n e n voor de 
< Volksunie >. O m d a t h e t de enige 
Vlaams Nat ionale Par t i j is die u i t 
k o m t voor Federa l i s r re en h ierdoor 
de schoolvrede en schoolgeli jkheid 
bevorder t ; die i jver t voor in tegra le 
Amnest ie en vech t voor de i n d u s t r i a 
lisatie onzer Kem-pen o m d a t d i t a l 
leen een doelmat ige bes t r i jd ing der 
werkloosheid in Vlaanderen k a n be -
werksteUigen, d a t t en goede m e e t ko 
mmen a a n onze arbeiders en m i d d e n 
s tanders . 

He t b a a r t o n s ook verwonder ing d a t 
n u plots die kristel i jke m o r a a l word t 
on tdek t . Bes tond die dan n i e t als o n 
ze C V P . min i s te r s te Londen de on 
zalige -repressiewet h ie lpen ineen 
s teken ? Bes tond die misschien ook 
n ie t als de verschi l lende C.V.P. m i 
nis ters van Jus t i t i e h o n d e r d e n h e b 

ben la ten te rech ts te l len ? Of bes tond 
zij ook n ie t als een C.V.P. min i s t e r 
op de duivelse gedach te kwam van 
h e t gemot iveerd genadebeslui t . 

Dit alles zullen de kiezers bil de 
a a n s t a a n d e verkiezingen i ndach t i g 
zijn. 

S i m p a t l s a n t e n van Borgerhou t 
k o m t n a a r onze maande l i jkse ve rga 
der ingen, U hoor t er nog veel meer . 
Geef uw adres a a n éen van onze p r o 
pagand i s t : i en U wordt scrhifteli jk 
ui tgenodigd. 

D. G. Borgerhout . 

Volksunie-Deurne 
Volksunie Antwerpen-Noord 
KAMERAADSSCHAPSAVOND 
za te rdag 8 februar i in zaal 

Het Raadshu i s 
Wols t raa t , 5, Antwerpen 

( t e rminus t r a m 10 en 16) 
Aanvang : 19 u. 30 I n k o m vri j 

Zang en d a n s — Humor en k u n s t 

op he t p r o g r a m m a 

Talr i jke ver rass ingen 

WESt^VL&AïlflEREH 

KONT.\KTNEMINGEN EN 
ALGEMENE PROPAGANDA 

Belangri jke k o n t a k t n e m i n g e n te 
leper , Poper inge , Veurne en elders. 

Verspreiden van h e t b lad « De 
Volksunie » over t i en ta l len gemeen 
ten m e t inlassen van p r o p a g a n d a -
briefjes. 

P l ak toch ten , vooral l angs de kust . 

KOEKELARE 
KOLPORTAGES 

I n di t v e r m a a r d po l i t i ek-vechtens-
' gezind nes t werd « De Volksunie » op 
i 19 j a n u a r i suksesvol gekolporteerd 
onder leiding van voorzi t ter J a n De 
Bondt . 

Spi j t zeer onguns t ige voorspell in
gen werden de verkopers van ' t b lad 
op goedgezinde wijze door de inwo
ne r s bejegend ofschoon een groepje, 
b l i jkbaar t e g e n m a n i f e s t a n t e n . de 
eerst a angekomen p ropagand i s t en 
op ie twat onvriendel i jke man ie r wi l 
den on tha l en . . . 

Een bui tengewoon a a n t a l eksem-
plaren a a n de m a n gebracht . Spij t ig 
d a t de tijd o n t b r a k om de grote wijk 
« de Mokker > nog te g a a n bezoeken. 
We komen ech te r t e rug ! 

LICHTERVELDE 

Hier ook gunst ige kolportage onder 
leiding van de heer Bouckaer t , a r r o n 
dissementeel voorzi t ter van Roesela-
re-Tiel t . 

Goede verkoop van ' t blad. 

K O R T R I J K 

De belangr i jke vergader ing eers t 
vastgesteld op 2 februar i wordt to t 
zondag 9 februar i verschoven en zal 
p l aa t s gri jpen in de zaal « Met ropo-
le >, Ri jssels t raat , om 10 u u r s t ipt . 

R e d e n a a r : Wim Jorissen, a lgeme
ne sekre ta r i s van de Volksunie en 
voorzit ter van de gouw Limburg. 

BRUGGE 
De periodieke vergader ingen voor 

't Brugse worden meer en m e e r b i j 
gewoond. 

K o n t a k t n e m i n g e n en p r o p a g a n d a 
van m a n to t m a n la ten ' t beste voor 
de a a n s t a a n d e verkiezingen ve rho
pen. 

PETERSLUSTEN 

Binnen weinige dagen zal in ' t café 
< Toeris t i , Langes t r aa t , een pe t e r s -
lijst voor de kiezersl i jsten van de 
Volksunie Brugge te r onder t eken ing 
voorliggen. 

Ook bij de Vlaams na t iona l i s t en 
van ons grwest zal rondgegaan wor
den, om h a n d t e k e n i n g e n in te z a m e 
len. He t spreekt vanzelf, d a t al leen 
kiesgerecht igden deze lijst mogen t e 
kenen. Het is d a a r o m geraden d° 
kiezersli jsten op de gemeentehuizen 
te raadplegen, een vergissing of een 
vergete lheid is zo vlug gebeurd. 

We hopen, d a t onze mi l i t an t en bij 
de aangesprokenen steeds e«a g u n 
stig o n t h a a l zullen genie ten . 

Ook geldehjke s t eun Is t e n zeerste 
welkom. Bij voorbaa t d a n k ! 

Wij d r i ngen nogmaa l s bij onze l e 
zers a an , mogeli jke a b o n n e n t e n op 
blad a a n h e t bes tuur t e s in ja leren en 
zoveel mogeli jk m e e te werken, om 
de he rn ieuwing van alle a b o n n e m e n -
teri zo vlug mogeli jk te doen verlopen 
zodanig, d a t zulks b innen een m a a n d 
een feit Is. 

KANT>IDATEN VOOR DE 

VERKIEZINGEN 
Reeds is een t i en ta l k a n d i d a t e n 

aangeduid , voor de lijst van de Volks
unie , a r rond i s semen t Brugge. 

De respektieveii jke p laa t sen zijn 
ech te r nog n i e t ui tgest ippeld. Di t zal 
geschieden van zohaas t de Ujst vol
ledig is. 

Ee r s tdaags publ iceren we deze l i jst 
m e t de vermoedeli jke volgorde v a n 
h u n opkomen. 

Al bli jven sommige v o o r a a n s t a a n 
den in gebreke, toch zal de lijst voor 
h e t a r rond i s semen t Brugge volledig 
en reDrenzen'.atief. z n n ! 

B R A B A N T 

PR O VIN C CIALE KADERDAG 
VOOR BRABANT 

Op zondag 9 februar i a.s. 
te 15 u. 

Sint-Michiel - Grote Mark t 
' Brussel 

Na de zeer geslaagde kade rdag 
van 17 november 1.1. ve rwach 
ten wij voor de eers te k a d e r -
d a g van h e t verk iez ings jaar 
een ta l r i jke opkom.st. Al onze 

I kader leden , al diegenen die b e 
reid zijn mee te werken m o e 
t en beslist aanwezig zijn. Al de 
k a n t o n s moe ten ver tegenwoor
digd zijn. Rich t l i jnen voor de 
verkiezingsstr i jd zullen gege
ven worden. 

MmMMHMIMd M M 

ANDERLECHT 

Voor h e t k a n t o n Ander lech t werd 
op za te rdag 25 j a n u a r i een eers te 
k o n t a k t - en voor l icht ingsvergader ing 
gehouden. 

Vooral de gemeen ten Dilbeek en 
S in t -Mar t ens -Bodegem waren goed 
ver tegenwoordigd. Achille Van Ma l 
deren, Mr. Van der Eist en Wim J o 
rissen sp raken de aanwezigen toe. 

Alle aanwezigen waren vas t beslo
t en flink mee te werken en er voor 
te zorgen d a t h e t a a n t a l s t emmen 
voor de Volksunie in h e t k a n t o n An
der lecht mins t ens zal verdubbelen. 

LIEDEKERKE 

Te Liedekerke werd voor h e t eerst 
seder t de oorlog t e rug een openbare 
Vlaamse voor l icht ingsvergader ing ge
houden en wel op zondag 19 j a n u a r i 
1.1. De vergader ing werd voorgezeten 
door kmd. R. Van den Borre . 

Eers t kwam a a n h e t woord dhr . A 
Van Malderen die sprak over sociale 
problemen. D a a r n a hield Mr. F r a n s 
van der Eist een u i t eenze t t ing waa r 
in hij er de n a d r u k op legde d a t Lie
dekerke voor de oorlog een Vlaams 
na t iona le b u r c h t was en h e t t e rug 
moet worden. 

Deze eers te vergader ing moe t h e t 
u i t g a n g s p u n t zijn van een g roo t 
scheepse p r o p a g a n d a - a k t i e t en einde 
Liedekerke t e rug wakker te schudden . 

De aanwezigen waren h e t h i e rmee 
eens en beloofden h u n best te zullen 
doen. 

W a n n e e r wij de volgende m a a l een 
vergader ing houden te Liedekerke 
zal h e t a a n t a l aanwezigen zeker 
verdubbeld zijn. 

Met de Volksunie voorui t ! is t h a n s 
ook de leuze te Liedekerke. 

WEZEMBEEK-OPPEM 

I n deze Vlaamse gemeente g a a n de 
verf ransers overmoedig te werk. Al
hoewel bij de (valse) t a len te l l ing van 
1947 s lechts 29 p.c. der inwoners ve r 
k l a a r d e n f ranssprekend te zijn en de 
gemeente d u s volgens de t aa lwe t 
eenta l ig Vlaams bUjft, s ch i jn t h e t C. 
V.P. -gemeentebes tuur zich n ie t t e 
s toren a a n de t a a lwe t : zij wordt e e n 
voudig m e t de voeten get reden, e n 
de ver f rans ing word t in de h a n d g e 
werkt . 

Ook de C.V.P. zeK doet mee a a n 
de verfranslngsppli t iek : op een C V . 
P . -vergader ing te Wezembeek-Oppem, 
die volgens de s t a t u t e n van de C V P . 
zelf eenta l ig Vlaams moes t zijn v e r 
mi t s de CV.P. zich a a n p a s t a a n de 
officiële (vervalste !) talent-elling, 
werd hoofdzakeli jk F r a n s gesproken : 
Jef De Schuyffeleer hield een kor te 
toespraak in h e t Neder lands en g ing 
toen lopen; Scheyven zorgde er d a n 
voor d a t er alleen nog F r a n s gespro
ken werd. Geen wonder d a t de ge 
wone Vlaamse mensen van Wezem-
beek en Oppem, die geen F r a n s ve r 
s t aan , de zaal verl ieten. 

Bij de Vlaamseezinden heef t d i t 
alles een doorslechte indruk gemaak t . 
Zij zien n u onder h u n ogen de C V . 
P. a a n ' t werk en zij zien duideli jk h e t 
J a n u s - g e z i c h t van deze pa r t i j : zich 
voordoen als Vlaamsgezind, m a a r o n 
der tussen meewerken a a n de ver 
f rans ing van onze Vlaamse gemeen
ten . 

Wij beloven d a t we b innen ko r t 
eens n a a r Wezembeek-Oppem zullen 
komen om op een voor l icht ingsverga
der ing de Vlaamse mensen van W e 
zembeek-Oppem h e t bes taan en h e t 
p r o g r a m m a van de Volksunie u i teen 
te ze t t en en h e n duidelijk te m a k e n 
w a a r o m al leen de Volksimie in s t a a t 
is om de mateloze p re ten t i e van de 
f ranssprekende in wij kel ingen w a t In 
te t omen ! 
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ARRONDISSEMENT BRUSSEL 

OPROEP 
Reeda werden voorllchtings- en 

kont?'-tvergaderingen gehouden' te 
Alsen- ^rg, Asse, Dworp, Halle Liede
kerke, Meise, Opwijk, Vilvoorde. 

in het vooruitzicht zijn gesteld : 
vergaderingen te Lot, Pamel, Wezem-
beek-Oppem. 

We doen een oproep tot al diegenen 
die bereid zijn ons te helpen om 
plaatselijke voorlichtingsvergaderin
gen in te richten. 

Zi] gelieven kontakt te nemen met 
het sekretariaat van de Volksunie, 
Karthuizerstraat, 58, Brussel. Tel. 
1L82.16. 

KADERDAG VAN 18 JANUARI 
Deze buitengewoon goed geslaag

de vergadering heeft bewezen dat, 
dank zij onverpoosde werking, in 
enkele maanden tijd vruchtbare 
kontakten werden gelegd over gans 
het arrondissement, zodat onze kan
didaat Mr F. Van der Eist met ge
rust gemoed de komende verkiezin
gen mag afwachten. 

In zijn rede legde Mr Van der 
Eist de nadruk op de belangrijkheid 
van deze verkiezingen, want, terwijl 
door Tento 58 de aandacht van het 
buitenland gevestigd wordt op Brus
sel, zullen wij diezelfde aandacht 
door onze onverbiddelijke verkle-
ïingsstrijd ook vestigen op de onte
vredenheid van het Vlaamse volk. 

Zoals de woorden « Mane-Tekel-
Fares > op de muren van het paleis 
van Nabukodonosor het einde voor
spelden van zijn rijk, zo zal de naam 
« VOLKSUNIE » over gans het land 
het einde aankondigen van de 13-
jarige stilstand In de ontplooiing 
van de Vlaamse macht. 

Dezelfde avond nog werd op vele 
plaatsen van ons arrondissement het 
nieuwe offensief Ingezet met de dui
zenden vlugschriften en Volksunie
banden, die als kostbare munitie 
werden meegedragen. Van nu tot 
aan de verkiezingen voeren wij r"» 
.propagandastrijd verder. MET DE 
VOLKSUNIE VOORUIT. 

JIALLE 
Terwijl in Brussel en Liedekerke 

vergaderingen plaats hadden, trok 
een ploeg propagandisten met de 
radiowagen op een eerste verken
ningstocht naar Halle met de kreet, 
die onze tegenstanders zoveel kop
pijn bezorgt : Hier de Volksunie ! 
Lees de Volksunie I VOORUIT MET 
DE VOLKSUNIE. 

HALLE 
Voor een talrijke schaar propa

gandisten sprak dhr. Van Malderen 
over het belang van de komende 
verkiezingen. 

Na deze spreekbeurt had nog een 
Interessante gedachtenwisseling 

Èlaats over de aktiviteit in de streek, 
•e Bouchery, welke de vergadering 

leidde, gaf belangrijke aanwijzigin-
gen voor de te voeren propagahda. 
Ook in Halle en omgeving is de 
Volksunie in volle groei. 

LOT 
Meer dan elfhonderd nummers 

van ons laatste blad werden in deze 
nijverige gemeente uitgedeeld dank 
zij de milde steun van enkele vrien
den. 

LOT. 
Onze Voorlichtingsvergadering te 

LOT wordt gehouden op zaterdag 
8 februari te 20 u. 

Lokaal : Zaal Casino, Dworpstraat, 
52, LOT. 

Sprekers : M. Frans Van der Eist, 
algemeen voorzitter van de Volksunie 
over : « Wat is en wat wil de Volks
unie ». 

De Heer Achille Van Malderen 
spreekt over sociale en ekonomische 
problemen, meer bepaald in verband 
met de sluiting van verschillende 
bedrijven te Lot. 

EPPEGEM 
In deze mooie, Vlaamse gemeente 

kreeg elk gezin ons eerste Volksunie-
-lummer van 1958 toegestuurd. De 

f emeenten Eppegem, Èlewijt, Perk, 
emst en Muizen hebben ook altijd 

in de voor linie gestaan van de strijd 
tegen de onderdrukking van de 
Vlaamse belangen en de Volksunie 
rekent er ook deze keer op dat de in
woners van deze gemeenten niet zul
len bezwijken voor de sirenenzang 
van de partijen met twee gezichten, 
die voor twee heren vechten en die 
hun stem zouden afbedelen om er 
daarna weer franskiljons mee naar 
de Kamers te sturen. A'leen de 
Volksunie is een Vlaamse Partij . 

MACHELEN — DIEGEM 
Ons 15-punten programma werd in 

vele kringen druk besproken en nieu
we abonnenten bewijzen dat ook hier 
Ingezien wordt dat alleen de Volks
unie de andere partijen kan dwin
gen om de Vlaamse belangan ern
stiger te verdedigen. De C.V.P.-er Dr. 
L. Wils heeft enkele da^en geleden 
nog erkend dat het Vlaamse pro
gramma van de C.V.P. bn lange geen 
voldoening schenkt. Er blijft voor de 
/lainingen dan ook maar één weg 
ver : de Volksunie. 
Zij' alleen bezit het kader en de 
estdrift om voor meer Vlaamse 

'.onomische welvaart in het strijd-
:eT^ te treden. Als zuiver Vlaamse 

lar t i j Is zij alleen aan niemand ge
bonden. Met de Volksunie vooruit ! 

KANTON MOLENBEEK — JETTE 

Onder zeer bevredigende belang
stelling, had op zondag 19 januari 1.1. 
de eerste kontaktvergadering van het 
kanton plaats. 

Mr. H. Wagemans, volksvertegen
woordiger, wist zijn toehoorders an
dermaal te boeien. 

Het waarom van de Volksunie 
werd klaar en duidelijk uiteen gezet, 
de huichelaars van de < ziel van het 
kind > onmeedogend afgekamd en 
in hun hemd gezet. Hij eindigde met 
een oproep tot onvoorwaardelijke en 
eendrachtige inzet voor ons ideaal en 
de nakende Volksuniezege. 

Verdere kontakten werden gelegd 
voor de uitbouw en plannen worden 
gemaakt voor een grootse propagan-
davergadering in het kanton. 

Vrienden en simpatisanten worden 
dringend verzocht met het oog op 
de voorbereiding dezer vergadering 
ons zoveel mogelijk adressen te laten 
geworden aan het adres van het al
gemeen sekretariaat. 

DILBEEK 
Hier hadden de C.V.P. jongeren 

een vergadering belegd waarop 
volksvertegenwoordiger Van Elslan-
de zou spreken over Vlaamse pro
blemen. Onze volksuniepropagan
disten waren goed vertegenwoordigd 
in de zaal. Onmiddellijk bij het be
gin vroeg onze vriend Van Malde
ren lid van het hoofdbestuur, een 
debat. Hoewel de organisatoren van 
de vergadering dit ten allen prijze 
wilden verhinderen moesten ze zich 
ten slotte bij de eis van onze volks
uniepropagandisten neerleggen. Het 
debat mocht een sukses genoemd 
worden voor de Volksunie. 

De aanwezigen beluisterden aan
dachtig de uiteenzetting van dhr. 
Van Malderen en toen deze één 
voor één de argumenten van de 
C.V.P. volledig had weerlegd brak 
een applaus los dat de heren aan 
de bestuurstafel, nog lang zal geheu-
fren. Ook de V.M.O. leider Bob Maes, 
die eveneans in de zaal aanwezig 
was, stelde enkele pertinente vra
gen waarop den dhr. Elslande alleen 
maar ontwijkend kon antwoorden. 

Na de vergadering werden onze 
Interpellanten spontaan gelukge
wenst door enkele aanwezigen. Een 
waar sukses voor de Volksunie. 

BRUSSEL 

VRIJDAG 7 FEBRUARI 1958, te 
19 uur 30, KONINKLIJKE VLAAMSE 
SCHOUWBURG. Aua:. Ortsstraat, 
Brussel, VOLKSKUNSTAVOND. 

Renaat Verbruggen, bariton bij de 
K. V. O. O. Antwerpen. 

Paul Schotsmans, tenor. 
Maria Pas, voordrachtkunstenares. 
Het Brussels Knapenkoor, o. 1. v. 

E. P. A. Boone. 
Volksdans, vendelzwaaien, samen

zang. 
Oproep door Mr. A. Debeuckelaere. 
Deelneming in de onkosten : 25 

en 35 Fr. Steunkaarten : 50 Fr. 
Bij : Graaf van Egmont, J. van 

Praetstraat, 28. 
Sekretariaat V. O. S., Em. Jacq-

mainlaan, 124. 
Gouwbonden en Jeugdbewegingen. 

SCHAARBEEK 
KONTAKTVERGADERING 
Lokaal : Zaal « L'Amitié » 

Liedsplein, 35 
DONDERDAG 6 februari - 20 u. 

LEUVEN 

Op 22 dezer belegden de Volksunie-
jongeren afdeling Leuvense Alma 
Mater een interessante voorlichtings
vergadering waarop het woord ge
voerd werd door de heren Martens 
en Karel Dillen. 

Door ziekte belet was het Dr. Leo 
Wouters niet mogelijk zijn aangekon
digde spreekbeurt te houden. 

De bijeenkomst werd door een 
groot aantal studenten bijgewoond en 
na de spreekbeurten volgde een ge
animeerd debat. 

Dr. Leo Wouters zal op een volgen
de vergadering spreken samen met 
Drs. Wim Jorissen. 

AAN DE ABONNENTEN 
De weinige abonnenten die nog 

niet hernieuwd hebben worden hier
bij verwittigd dat dit het laatste 
nummer is dat hen toegezonden 
wordt. Willen ze hun blad verder 
krijgen dan dienen ze thans onver
wijld te storten. 

VAN 1918 TOT 1940 : OVERWINNING 
OP OVERWINNING VOOR VLAAN
DEREN. ER WAS EEN VLAAMSE 

PARTIJ. 
NA 1945 : NEDERLAAG NA NEDER
LAAG VOOR VLAANDEREN. WE 
HADDEN SLECHTS DE « EENHEID ». 

ANTWERPEN 

BORGERHOUT 
Dezer dagen werd nüj door een 

jongere van Borgerhout een stuk in 
handen gegeven, dat, alhoewel van 
oudere datum, toch belang zal inboe
zemen aan onze jongeren In Vlaan
deren. Het betreft een beknopt ver
slag van de vertrouwelijke bijeen
komst der parochiale leiders en leid
sters — O.L.Vr. van het H. Hart — 
Borgerhout van vrijdag 4 oktober 
1957. Het luidt als volgt : 

DOEL VAN DE BIJEENKOMST 
Jonge kiezers, zowel jongens als 

meisjes, tussen 21 en 30 jaar, over
tuigen dat ze moeten stemmen voor 
de C.V.P., vermits dit de enige partij 
is die ons, en ook de Kerk, de moge
lijkheid kan schenken te leven vol
gens onze opvattingen. 

PLAN 
Hen maandelijks uitnodigen op 

een aangename bijeenkomst om sa
men te praten over een zeer aktueel 
onderwerp. 

BESLUITEN 
Al de leden van de parochiale or

ganisaties, tussen 21 en 30 Jaar, zul
len aangezet worden deze bijeen
komsten bij te wonen. Ook de oude
ren zijn welkom. Zelfs jongeren, min
der dan 21 Jaar, die belangstelling 
hebben voor politiek, worden ver
wacht. 

Publiek geen kritiek uit te oefenen 
op de C.V.P., om anderen die minder 
beginselvast zijn in hun opvattingen 
niet in verwarring te brengen opdat 
ze hun stem niet zouden wegwerpen. 

Iedereen doet het mogelijke om de 
eenheid te bereiken onder alle kris-
tenen, vermits het bij de volgende 
verkiezingen zal gaan tussen « het 
kristelijk en het anti-kristelijk 
blok ». En alle andere kleine scheur-
partijen (met de beste bedoelingen) 
zijn een verzwakking van de kriste-
lijke macht, dus een versterking van 
de linksen. 

Wat dit betekent hebben wij reeds 
genoeg aan den lijve ondervonden, 
of zijn de lessen nog niet voldoende? 

Namens de C.V.Pjf)ngeren, 
J. F. . . V. B.. . 

Dus in andere woorden de jonge
ren worden verwacht op voorwaar
de... dat ze hun mond houden en 
geen kritiek uitoefenen op de C.V.P. 
Wat moeten onze cevepekens met 
schrik zitten dat de Jonge kiezers de 
waarheid vernemen en zouden voor
gelicht worden inzake hun hui
chelachtige houding zowel tijdens de 
Koningskwestie, de schoolstrijd, de 
Londonitische repressiewet, om er 
maar enige te noemen. Is het niet de 
C.V.P. Minister Lagae geweest, die in 
1952 een wetsontwerp indiende tot 
basis van de in praktijk gebrachte 
« gemotiveerde genadebesluiten » 
door zijn voorganger de C.V.P.-er 
Moyersoen, zodat zelfs de wet Lejeu-
ne aan een politiek veroordeelde zou 
ontzegd worden. Kan een niet katho-
lijk neg wrsder zijn? Ja de C.V.P. 
heeft wel gelijk dat de Jongeren geen 
kritiek op hun schijnheilig beleid 
mogen te horen krijgen. 

Het is ook wel interessant enige 
argumenten aan te halen betreffen
de voormeld beknopt verslag van die 
vertrouwelijke bijeenkomst der paro
chiale leiders en leidsters. 

1) Waarom moet een C.V.P. Jon-
gerenvergadering voorgezeten en ge
leid worden door mijnheer Pastoor? 

2) Waarom dat misbruiken van pa
rochiale organisaties ten voordele 
van de C.V.P.? 

3) Waaro .i moeten al de leden van 
de parochiale organisaties aangezet 
worden de vergaderingen van de C. 
V.P.jongeren bij te wonen? 

Men zou nog meerdere dergelijke 
vragen kunnen stellen. In de hogere 
klassen van de kolleges worden ie
dere week lessen gegeven ten eerste 
van godsdienstleer zelf, ten tweede 
van apologetica of geloofsverdedi-
ging. Daarin wordt er onderwezen 
dat gcJovig zijn en verbondenheid 
aan een katolieke politieke partij 
twee dingen zijn die ver van elkan
der verschillend zijn. Heel dat be
knopt verslag bevat dus enkele fa-
meuse ketterijen met het doel ver
scheidene mensen om de tuin te lei
den. Het is weer liet zoveelste mis
bruiken van de godsdienst ten voor
dele van partijbelang. 

Volksunie jongere Borgerhout. 

AAN ONZE MEDEWERKERS 

Door overvloed aan kopij moesten 
andermaal heel wat artikels tot een 
volgend nummer verschoven worden. 
Voor het « Bewegingsleven » druk
ken we er andermaal op dat dit zo 
vlug mogelijk dient ingestuurd te 
worden. 

C.V.P. 
IN 

BROODROOF 
LIMBURG 

Onze propagandist FRANK 
JORIS uit Gelllk, die opgezegd 
werd op zijn werk is thans met 
bekwame spoed buitengezet op 
zijn werk. 

De regionale C.V.P.-poten-
taatjes zijn tevreden. Flink ge
werkt jongens! 

De kapelaan van Lanaken, 
met wie we het aan de stok had
den bij een kolportage heeft wel 
driemaal opgebeld aan de werk
gevers om te horen of Frank 
wel degelijk buitenlag. Walge
lijk ! Maar goed dat we vele an
dere kapelaans en pastoors ken
nen die zich nooit zouden lenen 
tot dergelijke laagheid. 

DESIRE DIJLST te Hasselt, 
vader van vijf kinderen, die men 
zijn werk gedeeltelijk afgeno
men had werd thans volledig 
gebroodroofd. De jongen her
stelt van een zwafs hartcisis. 
Toen hij Instervensgevaar ver
keerde en bediend werd vertel
den de Hasseltse C.V.P.-ers dat 
hij vergift ingenomen had !! De 
schijnheiliP'heid van die Has
seltse C.V.P.-ers kent trouwens 
geen grenzen. Terwijl de ope
ratie «broodroof» bezig was 
schreef senator Leynen een re-
kord aantal hoofdartikels over 
het Christendom. Hij heeft een 
verontschuldiging. De farizeeërs 
noemden zich ook de mannen 
van het ware geloof. 

Waarom zijn ze zo razend op 
onze vriend Désiré ? 

Gekomen uit het Leopoldis-
ti ih verzet, sloot de jongen aan 
bij de C.V.P. omdat die beloof
de de koning terug op de troon 
te brengen. Hij maakte veruit 
het meest leden van alle C.V.P.-
pronagandisten. Na het C.V.P.-
bedrog in de koningskwestie 
kwam Désiré over naar de 
Volksunie. Dank zij zijn onver
poosd werk wist hij een flinke 
afdeling te Hasselt uit de grond 
te stamnen en dit ondanks de 
stelselmatige kampanje van de 
C.V.P. tegen hem. 

Frank Joris en Désiré Dijlst 
zijn twee van onze beste wer
kers. De laatste weken Jveft 
hun geval grote beroering ver
wekt in gans Limburg. Zij ont
vingen ontelbare blijken van 
simpatie. Als tegenzet tegen de 
C.V.P. heeft het bestuur van de 
Volksunie hen gevraagd bij vol
gende verkiezingen hun kandi
datuur te stellen. Frank en 
Désiré stemden toe. Zij zullen 
terzelfdertijd de leiding nemen 
van de propaganda In hun 
kantons. 

Frank Joris heeft dioloma 
tuinbouwljunde en is ook ge
schikt als bediende. 

Désiré Dijlst is handelsreizi
ger. 

Wie hen kan helpen kan Wim 
Jorissen verwittigen. Beiden 
wensen in Limburg te blijven. 

TONGEREN 
Hier werd flink gekalkt op de toe

gangswegen naar de stad. In de stad 
zelf werden tal van affiches geplakt. 

I Er is echter meer dan dat. Ambio-
rix zelf is Volksuniekie.zer geworden 
want tot op zijn standbeeld prijkten 
cnze affiches. 

ST. TRUIDEN 
Te Nieuwerkerken, Binderveld, 

Runkeien, Gorsem, Wijer en Schak-
kebroek en ook te St. Truiden zelf 
waren onze plakkers aan het werk. 

ABONNEER NU OP 
D E V O L K S U N I E 
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LIMBURG 
VRIJ LIMBURG 
Het liberaal blaadje ontdekt het 

Volksuniegevaar 
Het liberaal orgaan Limburg is tot 

de bevinding gekomen dat de scheld
woorden waarmee ze ons overlaadden 
toch ook dat niet zijn. Een zekere 
Dr. Ronsmans slaat thans een objek-
tleve toon aan. Hij erkent de grote 
vooruitgang van de Volksunie overal 
in Vlaanderen en spreekt van een' 
zestal zetels. Hl] troost zich echter 
met de gedachte dat alleen de C.V.P. 
stemmen aan ons zal verliezen. L9at 
hij zich maar niet vergissen. Er zijn 
ook nog de voormalioie blancokie7ers, 
de mistfvreden socialisten en de... 
mlstevreden liberalen. 
OVERMAAS 

Op 't postkantoor te 's Graven-Voe
ren is alles eentalig frans zowel wat 
betreft dienstmerlp-^piins^en als for
mulieren. De C.V.P.-«flamlnorant» 
Moversoen liet ons stikken en de 
B.S.P.-4; flamingant » Vermeylen doet 
het natuurlijk niet beter. 

'''Ir is hier ^̂ k̂ s^ra''" v^" "^"t P"n 
Vlaamse lijst op te komen. De 
fransi'-ilionse vonr-rmn die bij vor''^e 
gemeenteraadsverkie/ineen in het 
zand beet te 's Graven Voeren wordt 
thans uit alle macht gesteund door 
de Luikse C.V.P. en zal een verkies
bare plaats krii-ren r>-> b"n Hi^t. y&iie 
hulo dfe we zochten bij de Limburgse 
C.V.P.-« flaminganten » was vruchte
loos. Zij konden toch geen stelling 
nemen teo'en hvn Wat'i'e koHeo'^'''! 
Vorige verkiezingen gaven we on-
dracht blanco te kiezen. Onze men
sen kozen zelfs voor een e^root deel 
socialist om toch d'e ge>>ate frnn.s-
kiljon bulten te houden. Thans over-
we«:en ze het met een afzonderlijke 
lij!3t on te komen. 

DE 
PROPAGANDIESTENPLOEGEN 
VAN DE VOLKSUNIE 

Met het oog op de verkiezings
strijd is de Volksunie overgegaan 
tot het stichten van propagan-
distenploegen. De leiding ervan 
berust bij een koördinatiegroep 
die bestaat uit Drs. Wim Joris
sen, Ir. Clem Colemont, R°i-
mond Mattheyssens, Jan De 
Moor, Miei Steenhaut, Bob 
Maes, Van Dam en Provoost. 

De groep valt onder de « re
gie » van de algemene organi
satie- en propagandaleider Ru-
di van der Paal, hierin bijge
staan door de man die door onze 
propagandisten on de handen 
gedragen wordt. Ward Rolus, de 
vcTpersoonlijkin»; van het prak
tisch verstand. 

Grootse propagandagolven 
zullen thans over gans Vlaan
deren elkaar opvolgen tot aan 
de verkiezingen. 

" E E N DRINGEND VERZOEK •• 
Wij worden op dit ogenblik 

overlast van aanvragen om 
werkgelegenheid. 

Bedienden, werklieden, han
delsreizigers, die zonder werk 
zijn, vragen ons hen te plaat
sen. Het is ons niet meer moge
lijk eidereen te helpen. 

Dringend verzoeken wij alle 
Vlamingen, die ergens werk we
ten (plaatsen die open staan) 
dit te willen signaleren aan Ru-
di van der Paal, Frans van 
Hombeeckplein, 14, Berchem-
Antwerpen (tel. 33.85.65 of 
39.60.43). 

Alle openstaande plaatsen 
zullen dcor hem onmiddellijk 
gesignaleerd worden aan de 
arrondissementele voorzitters 
van de streek, waar de plaats 
vakant is. 

« Zeer zeker kan men de bisschop
pen en pastoors het recht niet ont
zeggen, als private burgers, hun per
soonlijke opinies en politieke voor
keur te hebben, als ze maar niet af
wijken van een rechtgeaard geweten 
en de belangen van de godsdienst. 
Het is niet minder klaar dat ze als 
bisschoppen en als pastoors volstrekt 
buiten en boven de partijstrijd moe
ten blijven, boven elke zuiver poli
tieke kamp. » 

Paus Pius XI. 
« De Kerk wiMen inlgven in een 

partij en er een medewerkster van 
willen maken om gemakkelijker zijn 
tegenstrevers te kunnen overwinnen, 
is op zeer onk"es" w'jz» m'sbruik ma
ken van de godsdie'^st. » 

Paus Leo XIII. 
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