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Wanneer bnnf Vlaanderen in opsfand?
Texriel en landbouw krijgen weer
de klappen

De jonge Vlaamse ekonomist, Dr.
Zij moesten wel toegeven dati Dr. Fr. Van Mechelen heeft de naIn alle landen van West-Europa, In A.C.V., protesteren de parlementaiJFrans Van Mechelen, heeft een grote Vlaanderen economisch gezien een | druk gelegd op het tragische van de
de
Skandinaafse landen, in Italië en ren in blok : kommunlsten, C.V.P.,
^ i e n s t bewezen aan de Vlaamse Be- noodgebied is, voortdurend geteisterd 1huidige situatie in Vlaanderen : de
weging en het Vlaamse volk door zijn door werkloosheid en mobiliteit, met gezonde demografische toestand in in de Verenigde Staten worden bizon- liberalen en socialisten, protesteert
loek « De ontwikkeling van de volks- al de gevolgen van dien, zoals bv. j het Vlaamse land is in de gegeven dere wetten uitgevaardigd om onder- ten slotte de bisschop van Doornik.
xacht in Vlaanderen » te schrijven, lage lonen en dus lagere levensstan- omstand'gheden een vloek, oorzaak geïndustrialiseerde gebieden te indus- Het gaat hem, afgezien van de buifiet omdat in dit boek ophefmaken- daard. Zij moesten ook toegeven dat [van proletarisatie. Nauwelijks voor trialiseren. In ons land wordt de tenlandse werkkrachten om een paar
d e openbaringen zouden gedaan wor- de industrialisatie van Vlaanderen] 65 t. h. van de Vlaamse arbeiders be- prachtigste gelegenheid zoals bij de duizend binnenlandse arbeiders, die
alen of nieuwe ideeën gelanceerd, een dwingende noodzaak was om de staat er kans in Vlaanderen werkge- koncessie van kolenvoorraden daar- gemakkelijk werk kunnen vinden enkele kilometers verder in andere m i j Inaar omdat op rustige en toch moe- Vlaamse arbeidskracht werk te kun- legenheid te vinden. Er z'jn ongeveer toe niet eens gebruikt.
Meer zelfs echter ! De bestaande nen. Men moet alleen maar de indige wijze eens duidelijk uiteengezet nen verschaffen.
225.000 mobielen, die naar Brussel, industrieën zoals de tekstiel laat men
(Vordt hoe tragisch de toestand is
Wallonië
en Noord-Frankrijk moeten ten onder gaan zonder een vinger te voer van vreemde mijnwerkers tijdeDat dit overheidszorg, staatstaak is
lijk stop zetten.
Ikfraarin wij ons bevinden.
verroeren.
en van het privé initiatief, aan zich reizen om werk te vinden.
Schrijver mag zeker zijn dat de zelf overgelaten, niet veel te verwachEr zijn bestendig van 85.000 tot
Te Aalst worden tekstielfabrieken
Vier Waalse mijnen in Henegouwen
« weldenkende » pers weinig of geen ten Is, daar waren zij het ook over 275.000 werklozen. Daarbij komt nog zijn verlieslatend sinds jaren. Sinds gesloten. De regering heeft geen
ïiandacht zal schenken aan zijn boek eens. Maar eens zover in hun logische dat de landbouw en middenstandstien jaar krijgen zij dan ook onder frank om bij te springend De sindif— omdat het in de grond een scherp redenering konden zij niet ontken- sektoren overbezet zijn. zodat tiengelijk welke regering (gij verstaat katen hebben niet geprotesteerd. De
vekwisttorium is (moet zijn) tegen nen dat de Staat leelljk in gebreke duizenden in deze sektoren geen volons, C.V.P. flaminganten, dis alle C.V.P.-ers, liberalen en socialisten
« e unitaire Belgische partijen en om- bleef.
waardige arbeidsontplooiing vinden : schuld op de linksen alleen wilt sto- hebben niet geprotesteerd en geen enmat het partijbelang er in deze preer is voor hen echter geen uitweg, ten ?) Jaarlijks 500 miljoen toelagen. kele bisschop is tussen gekomen. En
f e c t o r a l e periode niet mee gediend is
De schuld hiervoor schoven zij in buiten de werkloosheid. Dus moeten Wanneer men spreekt van die mij- nochtans deze goed 1.000 arbeiders
p a t hier de aandacht op gevestigd de schoenen van een drietal finan- zij maar verder sukkelen, in hun eikunnen geen werk vinden enkele ki(ivordt, want partijbelang gaat boven ciële trusts, die zij bij name noem- gen nadeel en tot nadeel van gans nen te sluiten protesteren de midden- lometers verder want Vlaanderen is
standers van Henegouwen (hun inkoVolksbelang. Dat is de rangorde der den, en die volgens hen als vertegen- de gemeenschap.
men zou inderdaad verminderen), het land van de werklozen en de mo«vaarden in Vlaanderen. Gelukkig woordigers van de Waalse zware in(Leest doof bh. 3) protesteren de sindikaten A.B.V.V. en bielen.
Inaar dat het Davidsfonds dit boek dustrie een echte diktatuur uitoefeJn duizenden Vlaamse
gezinnen nen in het land en de ekonomische
De regering kan niet veel doen !
flbrengt waar het met veel nut zal ge- politiek van de opeenvolgende regeSinds 1945 schonk ze 32 miljard steun
lezen worden.
aan de Waalse zware industrie. Voor
ringen dikteren. Zij gingen niet zo
Vlaanderen Is nooit wat te vinden.
ver hun eigen syndikaat en hun eiVoor de oorlog was er in Vlaan- als mollen wroeten : zij zijn niet be- Wij krijgen alleen maar de belastin, Toen wij voor Jaren reeds in de gen partij en zich zelf vervolgens aan
bres stonden voor de verdediging van te klagen en in beschuldiging te stel- deren geen u kristelijke eenheid ». reid te vechten
omdat zij goede gen.
|iet federalisme en meer bepaald van
Vlaams- vriendjes willen blijven met do linklen omdat zij deze diktatuur zeer Er was toen een sterke
et ontwerp van federale grondwet lijdzaam en zonder protest aanvaar- nationale partij die '/«w stevige dijk
In de meeste landen van de wereld
sen, met het oog op een minister- zorgt het staatsbestuur ook voor de
at we samen met Waalse federalis- den en ondergaan. Van toen af weet
|ten opgesteld hadden, werden wij ik dat de syndikale leiders het meest vormde tegen de rode vloed van
het Volksfront. De litikscn
kwamen
nikwijls bestreden met het zgn. ekoessentiële probleem dat zich voor de
momisch argument.
toen in Vlaanderen geen stap voorVlaamse arbeiders en voor gans ons
/ Om ekonomische redenen was fe- volk stelt, zeer goed kennen, doch dat uit. In Limburg bv. slaagden zij er
deralisme onmogelijk en in ieder ge- zij de belangen van de Vlaamse ar- niet in eok maar één zetel te veroval zeer nadelig voor Vlaanderen. Ik beiders schaamteloos verraden. In- veren.
ilieb toen aan mijn vrienden, waar- derdaad werd noch door het ABVV
fan sommigen wel eens onder de in- noch door het ACV, noch door de
Na de oorlog hebben de « kristedruk kwamen van dit argument om- BSP, noch door de CVP, enige ern- ven » van de C.V.P. « con amore »
nat zij zich niet thuis voelden op stige en volgehouden aktie op touw
pkonomisch gebied, steeds gezegd dat gezet om de industrialisatie van meegewerkt aan het slopen van die
het ekonomisch argument eens het Vlaanderen af te dwingen. De uni- dijk. Terwijl de socialisten zich /warbeiders
pterkste agument zou blijken te zijn taire struktuur van hun organisaties spanden om de vrijwillige
^oor het federalisme. Ik werd in mijn en hun afhankelijkheid
van de in de Duitse
oorlogsindustrie
te
|iouding en mijn overtuiging gesterkt Groot Financie laat hen niet eens redden, terwijl de liberalen zich indoor wijlen Prof. Pinxten. Nu is het toe het probleem scherp te stellen.
kollato ver dat in dit boek inderdaad op Noch de homogene C.V.P.-regering. spanden om de ekonomische
borateurs
te
redden,
sloegen
de
Onweerlegbare
wijze
aangetoond noch de linkse regering heeft ook
lustig mee los op hun
wordt dat de taalgrens in ons land maar iets gedaan voor de oplossing C.V.P.-ers
ook een ekonomische grens is en dat van dit Vlaamse levensprobleem.
geloofsgenoten
in Vlaanderen : de
de noodtoestand in de Vlaamse ekopartij moest verEén wetsontwerp werd onder de Vlaams-naiionale
nomische ruimte een Vlaamse, natiohomogene
C.V.P.-regering
wet
:
de
nietigd
worden,
het
Vlaams-nationale ekonomische politiek dringend
wet van augustus 1953 tot het verle- nalisme uitgeroeid.
Zij
zouden de
noodzakelijk maakt. Van de unitaire
nen van staatswaarborg en kapitaal
erfgenamen
zijn. Dus maar aanBelgische staat kan niet verwacht
tegen verminderde intrest voor invesworden dat hij deze politiek zou voe- teringen ter bestrijding van de werk- houden, opsluiten, veroordelen,
bei-en, zodat het boek eindigt met een loosheid. De uitvoering van deze wet roven van politieke en
LOKKENDE STEMMEN
burgerlijke
pleidooi voor ekonomische autono- door een Waalse C.V.P.-minister van
rechten, uitplundcren,
fusiljeren... portefeuille in een
'coalitieregering. boeren. Zij worden ook als mensen bemie voor Vlaanderen !
economische zaken gaf volgend reZij
hebben
het
vertrouwen
van de handeld. Men kent er het stelsel van
In samenwerking
met de linksen
De schrijver blijkt niet al te best sultaat : 80 miljoen aan het door
de gegarandeerde minimumprijzen.
kiezers
in
de
C.V.P.
vernietigd
op de hoogte van de juiste betekenis werkloosheid geteisterde Vlaanderen, werd de dijk gesloopt. En -nen had
De boer is er zéker van te kunnen
500
miljoen
aan
het
overgeïndustriaen inhoud van het nationalisme en
de « kristelijke eenheid n, bezegeld door de Koning in de rug te schie- leven. Hier kent men ook iets in die
yan de nationale bewegingen — wat liseerd Wallonië en 125 miljoen aan
ten, door de schoolstrijd stil te leg- aard, het zijn de richtprijzen. De
Wij hem met de hu'dige specialisatie Brussel ! (Zie : « De Standaard », 19 met het lijden en het bloed van
gen,
door niets te willen doen voor richtprijzen in ons land zijn geen
tienduizenden...
in zijn hoedanigheid van socioloog- juni 1954).
de
getroffenen
der repressie,
door minimumprijzen, het zijn maximumekonomist niet te zwaar mogen aanEn
de
C.V.P.
behaalde
nu
zelfs
Onder
de
linkse
regering
kwam
de
tekenen.
op Vlaams gebied volledig in ge- prijzen ! De prijs van de boter was
wet Liebaert van 1 juli 1954 tot stand de volstrekte -meerderheid, dank zij breke te blijven, door hun lamlen- inderdaad enkele maanden terug eens
Hij ziet nog in de Vlaamse Bewe- waarbij fiskale ontlastingen ter beeen paar frank boven de richtprijs
ging een ku'turele beweging, maar vordering van produktieve investe- de eenheid. Maar toen leverde die- digheid en hun verraad.
gegaan. De regering heeft toen duizelfde C.V.P. het bewijs dat zij yii'et
gelukkig ziet hij de kuituur ruim ge- ringen voorzien werden.
Thans roepen zij op onze hulp zenden ton boter ingevoerd, die thans
hi] machte was de linksen tegen te
noeg en ziet hij ook de samenhang
houden; onoordeelkundig op de m.arkt gegooid
De toepassing van deze wet gaf tot houden, want nadat zij vier jaar aan om de linksen tegen te
tussen volkswelvaart en kuituur.
wordt en de prijzen niet minder dan
thans beroepen zij zich op de kristeresultaat eens te meer een schanda20 F. doet verminderen. Met zijn 13
Het is hem ze'ier niet te doen als lige bevoordeling van Wallonië en het bewind was, vier jaar tijd had
lijke solidariteit. Waar was die soli- tot 15 F. gemiddeld uurloon verdient
Van Cauwelaert en es. destijds om de een geschenk van 3, 4 miljard frank om haie posities te
verstevigen,
.
geloofsgenoten de boer klaarblijkelijk nog te veel !
naïeve Vianiingen op (e sluiten in een aan de industrie, hoofdzakelijk aan verloor zij in één slag dertien zetels, dariteit toen zij hun
enge kult-rele b-^eg^ng ten einde de bloeiende, Waalse zware industrie!
afslachten en lieten afslachten 7
waarvan twaalf aan.de linksen !
hen aldus onschadelijk te maken op
Men weet natuurlijk te vertellen dat
Wij geloven nog alleen in onze
West-Vlaanderen, met 18,48 t. h.
politiek gebied !
100.000
van de 250.000 boeren op marwerkloosheid, profiteert voor 4,27 t. h.
In Limburg
bv. behaalden 'de eigen kracht. Wij willen van de ginale landbouwbedrijven zitten. Van
In 1951 werd door de Lodewijk De van de fiskale ontlastingen; OostVolksunie de dijk, de stevige dijk die 100.000 zijn er drie vierde Vlaamse.
Raet-stichting een studieweek inge- Vlaanderen, met 26,12 t. h. werkloos- linksen nu drie zetels in de kamer maken die ons volk moet
bescher- Vlaanderen is een groot marginaal gericht te Hofstade gewijd aan Vlaam- heid, profiteert voor 6.88 t. h. Doch en twee in de senaat, waar zij vroemen,
niet
alleen
tegen
de
linksen bied, maar dan een gebied dat geen
i i sociale en economische problemen, Wallonië dat in feite geen werkloos- ger geen enkele gekozene
hadden.
maar
tegen
alle
uitbuiters.
Wij
heb- regeringssteun krijgt. Die 100.000 boef^ was daar aanwezig en hoorde heid kent en beroep doet op vreemde
Wie is er verantwoordelijk
voor ben meer vertrouwen in een nieuwe, ren moeten maar gaan werken vervolksvertegenwoordiger Major (AB arbeidskrachten profiteert van 61,93
klaren de suikergoed-ekonomisten en
VV) en volksvertegenwoordiger Ber- t. h. der ontlastingen ! (Zie : « De dat de C.V.P. niet in staat geble- dinamische, ideologisch
geschoolde de sindikalisten. Deze laatsten hopen
e n d (ACV) voor dat beperkt pu- Standaard », 17 juni 1955).
ken is een dijk op te werpen
tegen partij, dan in een oud,
vermolmd op meer leden om hun Inkomen van
bliek merkwaardige verklaringen afde
linksen
?
Wij
hebben
geen
ver- klerikaal erfstuk uit de vorige eeuw een half miljard per jaar nog wat
Kommentaar
overbodig.
Wat
verleggen, die zij echter nooit herhaald
op te drijven.
wachten de Vlamingen van de uni- trouwen in een ondermijnde
CV. als de
C.V.P,
iebben in het parlement.
, taire Staat en de unitaire partijen ? P.-dijk waarin de
C.V.P.-bonzen
(Lees door biz. 3)
(Lees door blz. 3)

Krisrelijke Eenheid ?
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Er is een A.B.N,
week
geweest,
'dank zij het initiatief van de Vereniging voor Beschaafde
Omgangstaal.
Ze heeft bijval gehad, zeer veel hij
val ! Ontelbare
07iderwijsinstellin
gen hebben er aan meegedaan.
Be
ter laat dan nooit ! De
stoffelijke
schade,
wi] herhalen
stoffelijke
schade, die het ontbreken van beschaafd
Nederlands
in
Vlanndven, aan de Vlamingen heeft berokkend,
zal nooit te
berekenen
vallen !
Wie heeft nu ook een oproep
gedaan voor het gebruik van beschaafd
Nederlands ?
Direkteurgeneraal De Vos van de
N.M.
B.S. !

BERTRAND

EN

WIJ.

Op een vergadering in
Limburg,
heeft volksvertegenwoordiger
Bertrand gemeend ons te moeten aanvallen met het argument dat wij de
linkse paiiijen
niet aanvallen
op
]laams
gebied.
Laat ons de zaken eens te meer
klaar stellen, Fted. Noch de linkse
partijen, noch de C.V.P.
hebben
ooit iets gedaan of doen ooit iets
om de Vlaamse vraagstukken
op te
lossen. Op dat punt dus geen verschil. Het onderscheid ligt echter op
een ander vlak.

in stand gehouden worden. Zie de
houding van de
kommissaris-generaal voor de
wereldtentoonstelling,
C.V.P.-er
Moens de Fernig,
die
ronduit verklaarde dat hij het bestaan van een Vlaams en een Waals
volk niet erkent !
Dat men daarbij de
Luxemburgers ook al een volk durft noemen
is een ergerlijk misbruik van het
mooie woord » volk » voor lieden
die hun eigen afstamming
en taal
verloochenen !
PROF.
DR.
EDGAR
DE
BRUYNE,
C.V.P.-SENATOR.

We wensen ter zake klare taal te
spreken. Officieel wijzen de kleurpartijen de incivieken af. Achter de
schermen lopen ze hen echter achterna om hun slem I
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socialistische burgemeester
te Link
de lijst van de konimunisten aan de
Duitsers overmaakte,
dan deed hij
dat met een goed inziclit en er was
geen verklikking ! Werd er echter
op een dorp, waar een V.N.V. burgemeester zich afsloof de (Vele oarlogsburgemeesters
zijn thans nog
goed gezien en men zegt van hen
dat zij de beste burgemeesteis
waren !) voor zijn medeburgers,
iemand lastig gevallen door de Duitsers, dan was die burgemeester
in
elk geval schidd. Bewijzen
waren
niet nodig. De man was immers een
nationalist ! !

Binncnkoit,
de dagen voor de
verkiezingen
zullen de
telefoontjes
weer rinkelen. C.V.P.-ers,
liberalen
en socialisten zullen bij de incivieken de knieval doen voor hun stem.
« Herinnert ge U » zullen ze weer
We weten het wel dat het de C.
zeggen « dat we U uit de gevan- V.P.-ers geweest zipi die te Longenis gehaald hebben ».
den de repressïewetgeving
uitwerkten, dat het hoofdzakelijk
C.V.P.Zij zullen daarbij vergeten te zegministers geweest zijn die de represgen : (( Herinnert ge U dat we U
sie gevoerd hebben en mensen lieten
de gevangenis ingedraaid hebben »
fusiljeren, dat de lechters geen soIn elk geval hopen we dat de ge cialisten waren maar naast liberalen
troffenen der repressie het zich wel in meerderheid C.V.P.-ers
maat de
zullen herinneren en zullen
kiezen socialisten hebben goed
gestookt.
voor die jongeren, die toen onmidWij jongeren hebben dat toen aldellijk tegen de schandalige
represlemaal zien gebeuren. En gelijk alsie in opstand gekomen zijn en die
le eerlijke mensen hebben we ervan
thans de Volksunie in handen hebgewalgd.
Het is thans
volstrekt
ben.
overbodig door scheldwoorden
uw
gedrag te willen goedpraten I
SOCIALISTISCHE
Na de vorige oorlog hebben de
VERZETSLIEDEN
L
socialisten massa's incivieken in de
In augustus 1940 publiceerde de leiding van hun pat tij
opgenomen.
Belgische Socialistische Partij vol- Ze hebben hen gebracht waar ze nu
gend manifest :
zijn. Laat de B.S.P. hen thans maar
« Geloof niet dat men de bezetter verder vervolgen. Zij zal eraan ten
weerstand moet bieden : aanvaard onder gaan f En voor ons niet gehet feit van zijn overwinning en pro- laten !

De linksen zeggen niet dat ze
zijn en maken
ook
Edgar De Bruyne, gewezen
C.
« Door het gebruik van
A.B.N, Vlaamsgezind
Vlaamsge- V.P.-minister van Koloniën en nog
schrijft de direkteur generaal aan geen propaganda bij >'
Bij hen g'
dus
geen steeds C.V.P.-senator,
hoogleraar
zijn personeel, geeft U blijk van zinden.
Vlaamsgezinde
stemh.^.i
verloren.
in
de
filozofie
aan
onze
Vlaamse
hovoornaamheid'
en U verhoogt
het
geschool te Gent, heeft zichzelf een
aanzien van de maatschappij
».
De Vlaams gezinden die niet voor
brevet toegekend van idiotie.
Maar
Zeer juist meneer
De
Vos ! ons kiezen, stemmen C.V.P.
In een interview aan het Tijd'^Maar indien de maatschappij
nu daar zit het hem juist. Die mensen
schrift
der jongeren beweert hij van
'eens begon de taai-wetten toe te tvorden daar op de meest
schanda•passen, dan zou ze 1) blijk geven lige wijze bedrogen. Hun
stemmen zichzelf dat hij voor de oorlog zo
mensenvan burgerdeugd
ofte civisme^ 2) dienen om in de partij Walen,
Brus- dwaas was en zo weinig
kennis
had
dat
hij
zich
door
de V.
blijk geven van de
elementairste selaars en franskiljons aan de macht
N.V.-ers
dik
had
laten
in
de
doebeleefdheid
tegenover
haar
Ne- te houden en om door de partij een
ken
doen
bij
de
ondertekening
van
derlandstalig'kli'énieel
3) het « aan- traditionele anti-Vlaamse politiek te
het
beginselakkoord
K.V.V.-V.N.
zien » der Vlaamse
spoorwegbe- zien verder
zetten.
V. Waren de andere
onderhandedienden verhogen
en ten
vierde
Het zijn die mensen, het is dat laars van K.V.V.-zijde,
Eyskens,
een groter aantal Vlaamse
ambtepxibliek dat wij waarschuwen.
De Seghers,
Verbist,
De
Vleeschounaren op het hoogste vlak
kunnen
C.V.P. mag die mensen niet verder wer, dan al even dwaas en kort- beer lieven er de lessen uit te halen
benoemen.
bedriegen.
Dat dient te keer
ge- zichtig ?
om er een vertrekpunt
voor een
Het is heel mooi de tafels van de gaan ! Slechts een partij voert het
nieuwe sociale vooruitgang
van te
Ondertussen schrikt deze profesVlaamsgezinden
N.M.B.S.
met fijn linnen te dek- program van die
maken.
Daarom sor die betaald wordt om de waarken, maar voor ons Vlamingen ei- jiit en dat is de Volksunie.
» De ooilog heeft de ineenstorting
bedriegers heid te zoeken er niet voor terug
sen wij dat er meer biefstukken
en zullen wij de C.V.P.
van
het parlementair regime en van
de
waarheid
geweld
aan
te
doen
en
fritten
worden
voorgezet ! ^ Wij blijven ontmaskeren tot dat de laatde kapitalistische demokratie in de
kiezer zijn ware er flink op los te liegen. •
drukken ons op deze
materialisti- ste Vlaamsgezinde
zogenaamde
demokratieën
meegebestemming
gevonden
Hij beweert dat zij alleen maar
sche, laag bij de grondse manier uit, politieke
bracht.
kiest.
kidtuurautonomie
op het oog hadomdat uw haas, de
parasiterende heeft en Volksunie
O, DIE JONGEREN
!
den. Maar de juiste tekst van de
franskiljon Anseele,
die hij voor» Voor de arbeidende klasse en
Na de bekering van de
C.V.P.Krokodillentranen
kunnen
ons overeenkomst
waaronder
hij zijn voor het socialisme is deze ineenkeur franstaligen
benoemt,
deze
volksvertegenwoordiger
Kiebooms
niet
vermurwen,
alleen
maar
opja-naam plaatste luidde : « Het volks- storting van een vermolmde
taal het best begrijpt !
wereld, tot de amnestiegedachte
nu een paar
gen om met groter verbetenheid
een belang heeft de primauteit op de
verre van een ramp te zijn, een op- jaar geleden, is thans ook kamerlid
einde te stellen aan het schandalig staatsinrichting.
Zij bevestigen
de lossing... »
De Clercq van Kortrijk tot de bebedrog van
Vlaanderen.
noodzakelijkheid
van een ptibliekKan hei beter ? Gans de socialis- keerlingen
toegetreden.
Welkom,
rechtelijk statuut voor de Vlaamse tische partij ging met dit manifest
vnend
!
OFFICIËLE
BELGISCHE
volksgemeenschap,
verwezenlijkt
en akkoord en Jos van Eynde,
gloeiend
Omtrent
de redenen
daarvoor
gewaarborgd
door een
zelfstandige van geestdrift voor de kollaboratie
LEUGENS
I.
heeft
hij
zich
op
de
amnestiemeeting
politieke vertegenwoordiging
».
schreef een brief aan de voorzitter
De afgevaardigde
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KristeUjke Eenheid ?

BRIEF UIT KONGO
Geachte Redaktie,
Het deed me wel enigszins deugd
hier in Leo op vakantie Uw blad te
kunnen lezen en het deed me nog
meer genoegen te vernemen dat Uw
blad per luchtpost aan de abonnenten kan worden bezorgd.
De artikelen over Kongo, van
Vlaams standpunt uit hadden, zoals
V kan begrijpen mijn bizondere belangstelling en ik beken dat wat Uw
kor'respondenten U hebben meege
deeld steeds met de waarheid strookt.
Nochtans, en dit spreekt vanzelf,
zal de mening over bepaalde toestan
den, zelfs onder bewuste Vlamingen,
meermaals verschillen. Kongo Is
groot en ieder van ons zal zich laten
bemvloeden door gebeurtenissen en
toestanden voorkomend in eigen gewest Cf provincie.
Bij de gewettigde kritiek op de houding der geestelijke missieoverheid
nc^ dit.
Het doel dezer geestelijkheid is onder de Kongolezen ean Kristelijke
beschaving te brengen. Van uit Rome's werelds katoliek hoofdkwartier,
d r t heel zeker ook in Kongo algemene
richtlijnen verstrekt, wordt uiteindeTik een Kongolese kristelijke staat
b^'~ogt. De beschaving wordt gedragen door een taal en daar van de
s^^^chting van de eerste missiepost af,
Frans werd gebruikt, zoals in België,
"W"rdt tot heden toe met het Frans
voortgegaan, zo goed als alleen met
Frans ! Dat er ook in België Nederlands wordt gesproken heeft vergelek'-n met het hoge doel door de missionering gesteld niet het minste belang.
Niemand zal durven beweren dat
de geestelijkheid in België de Vlaamse gelijkberechtiging naar haar verwezenlijking heeft gestuwd, waaromr -1 ze het in Kongo hebben gedaan ?
^m het hoge doel, n.1. de verwe: Jij king van de Kristelijk Kongolese staat tot een goed einde te brengen, was en is macht nodig. Die
macht wordt deels verkregen door de
medewerking van de Belgische, door
zijn geboorte, antivlaamse staat. Wie
m a c h t zegt, zegt geld !
De hoge Belgisch-Kongolese admi,n:stratie, door Brussel benoemd, is
bepaald antivlaams. Van haar medewerking, de toewijzing der kredieten
[o.a. hangt grotendeels de verwezenlijking af van hoger gesteld doel. U
begrijpt dat, om enkele nochtans
meestal Kristelijke Vlamingen genoegen te doen, de missieoverheid de ongemeen machtige Brussels Waalse
administratie niet tegen de schenen
"wil lopen. Hier moet eerst iets van
Brussel uit veranderen !
De missieoverheid geniet vooral om
,Bociale redenen de steun van de zeer
jmichtige, in Kongo
gevestigde,
^.aatschappijen. U moet begrijpen
idat in het beheer van deze maatSchappijen al wat Vlaams is of klinkt,
.nog meer genegeerd wordt dan in
jBrussel. Weeral wegens die steun, 'n
;middel, niet een doel, wenst de mis^sieoverheid deze machtige heren niet
'tegen het hoofd te stoten. Zoals U
.weet is nog altijd een knip van hun
vingeren voldoende om de Vlamin-,
gen de radio te ontzeggen en moet
'een pater (de onderpastoor in Kongo)
vliegensvlug 'n onschuldig leeuwenvlagje doen verdwijnen om hysteriïSche aanvallen van woede te voor•komen !

Wanneer komt
Vlaanderen in opstand?
(Vervolg van blz. 1)
200.000 arbeiders die in Wallonië, te
Brussel, in Frankrijk of in Nederland
werk moeten gaan zoeken. Daarbij
t-llen we nog 150.000 werklozen ! Wat
: oeten die 75.000 marginale boeren
feaan verrichten ? Gaan stempelen ?
Zij zullen dan waarschijnlijk meer
verdienen dan nu en alleszins meer
<ian dubbele kindervergoeding trekken ! Nog maar goed voor de staat
dat onze brave sukkelaars van boerkes dat niet doen ! Het is te zot om
los te lopen als men dergelijke enormiteiten moet aanhoren en dat terwijl men niet alleen de industrialisatie van Vlaanderen niet bevordert,
m a a r belet en de bestaande industrie
nog afbreekt.
Sinds 1830 is in België alles voor
de Waalse en Brusselse grootindustrie
geweest, de Vlaamse kleine en middelgrote industrie en de Vlaamse
landbouw hebben altijd het gelag betaald. België leeft niet alleen van het
geduld van de Vlamingen, maar het
leeft vooral van hun uitbuiting.
De grote partijen B.S.P., liberalen
en C.V.P. willen het vraagstuk niet
z en omdat ze dan uit elkaar zouden
springen want hun partijbelang is
h u n hoogste belang. De schandalige
toestanden in Vlaanderen schreeuwen
echter om een Vlaamse partij. Het
Vlaams geduld en het platonisch geklaag leveren geen uitslagen op. De
vuist van het Vlaams nationale
Vlaanderen is er nodig in het parlem.ent. Volgende verkiezingen dient er
uitverkoop gehouden te worden van
de kieurpolitiekers. Een grootscheepse opruiming is dringend nodig.
De vuist en de zweep heeft men
nodig in het parlement. Pas dan en
dan alleen zal het gedaan zijn met
de uitbuiting van Vlaanderen.

U zult misschien verwonderd zijn
over het feit dat een hoog percentage, — volgens « Band » 80 t. h.,
Vlaamse missionarissen, niet meer
invloed in de schaal hlsft kunnen
leggen. Nog eens de Vlaamse missionarissen zijn niet naar Kongo gekomen om rechten of de rechten van
hun volk te verdedigen, m a a r om een
kristelijke beschaving te brengen.
Een reeds bejaarde pater vertelt dat
hij veel jaren geleden als priester uit
zijn bisdom was vertrokken omdat
zijn bisschop een franskiljon was en
steeds op zijn flamingantische h a n den zou hebben gekeken. Sedert zijn
aankomst in Kongo heeft hij zijn leven lang Kongolese jongens en meisjes Frans geleerd en helpen verfransen !
Dié stemming over Frans, Nederlands of Engels als verplicht vak en
in het bizonder de keuze en d
propaganda voor het Engels doet me
nog denken aan een eigenaardig feit.
Van mijn voorgangers heb ik nog ge
hoord dat protestantse missionaris
sen, meestal Engelsen en Amerikanen
voor '40 uitsluitend het Engels als
voertaal gebruikten in hun onderwijs! Daar « men » in Kongo, vóór
deze oorlog, schrik had van het reeds
naar Kongo loerende Amerikaanse
oog, werd het Engels verboden en
moest het door Frans worden vervangen, zoniet zouden de toelagen worden ingetrokken en nu wordt het op
dezelfde rang gesteld van onze
« tweede » nationale taal, want al die
Kongolezen die middelbaar onderwijs
volgen, moeten later zaken doen met
Engeland of Amerika ! !
In het naburige Angola wordt Portugees onderwezen en geen andere

(Vervolg van blak 1)
Wij zullen die dijk ivellicht nog
niet volledig kunnen Opwerpen hij
de eerstvolgende
verkiezingen.
Maar wij zullen alleszins de stevige grondvesten
leggen waarop de
dijk er dan beslist ook komt in een
nabije toekomst. De
ruggegraatloze
C.V.P. zal nooit een dijk
worden.
In het leven van een volk moet
men verder kunnen kijken dan de
dag van
morgen.
De
Vlaamse
Beweging
duurt
reeds 128 jaar, al 128 jaar wachten
de Vlamingen op gelijkheid in rechte en in feite, en nog steeds houdt
men hen voor dat zij geduld
moeten
hebben. Waarom zijn de
C.V.P.bonzen dan zo ongeduldig om toch
maar terug in een ministerzetel
te
kunnen kruipen ? Een volk
sterft
niet door enkele jaren linkse regering en de Kerk heeft al wat anders
meegemaakt
in hare
eeuwenoude
geschiedenis.
Overigens'
weet
eenieder
die
even nadenkt dat het uitgesloten is
dat de C.V.P. nog alleen zou regeren en alleen het hoofd bieden aan
de grote sociale en
ekonomische
moeilijkheden
die men verwacht na
afloop van de
Wereldtentoonstel-

KOEKOEKS PRAKTIJKEN

Europese taal. Is de bijdrage van het
Portugees en de Portugezen tot de
Europeese kuituur groter dan deze
van Vlaanderen en van Nederland ?
Ik zou het niet durven beweren !
In alle geval, zeer nuchter beschouwd is de stemming van de Hogere missieoverheid (vrije keuze tussen Engels en Nederlands) van Belgisch standpunt uit, onvaderlands
en kwetsend voor de Vlaamse missionarissen van Vlaams standpunt
uit die in zulk aantal zich volledig
voor de beschaving in Kongo hebben
gegeven; maar... zie hoger ! !
Als politieke strijders moet U ook
nog het volgende overwegen. Men
kijkt maar iemand naar de ogen en
vervult steeds zo vlug mogelijk zijn
wensen, wanneer men hem vreest.
Dat weten reeds de « évolués >
in Kongo ! Heeft ooit iemand de brave Vlamingen hoeven te vrezen ? Het
antwoord op deze vraag kent U zelf
best!
Wasimba.
***
ONZE MOEDERTAAL
Komt tot ons die nog weten,
hoe moeder zong het lied.
Ontdoe U van uw veten,
die burgers keetnen liet.
Hoe kunt gij toch beschamen,
het eerst gestameld woord.
En slavendienst beamen,
die U als laten koordt^
Op knechtschap aangewezen,
om het toegeworpen brood,
is 't koren uitgelezen
en gaat uw volk in nood.
Eert eerst in al uw daden,
de moeder in het kind.
Zo spreekt ge vastberaden,
het woord dat vrijheid wint.
Laat luid uw spraak weergalmen.
Bezielend woord en lied.
Als graan aan rijpe halmen,
«/s 'n parel van ons diet.
Niets is mooier,
«fe de schooier,
niets is rijker,
«fe de strijker
vedelt in zijn taal !
't Zal tl vechten,
't zal el rechten,
't zal al keren
als de heren
eren weer hun taal !
Frans van de WALLE

(Stanléy^él).

ling. Zoals het ook weinig
waarschijnlijk is dat een verzwakte
linkse meerderheid,
deze
moeilijkheden
zou kutmen oplossen, die otipopulaire maatregelen noodzakelijk
zullen maken.
Daarom voorspellen wij voor na
de verkiezingen
een regering
van
« nationale unie », een tripartite, of,
wanneer de liberalen te veel pluimen verliezen en een kuur in de oppositie noodzakelijk
achten
voor
hun gezondheid,
een
C.V.P.-B.S.
P.
regering.
Van de schoolkwestie
zal men
dan niet meer spreken. En van het
linkse gevaar en de kristelijke
eenheid ook niet.
Wij laten ons niet in verwarring
brengen, wij laten ons niet verdelen, wij gaan vastberaden
onze eigen weg. Tot de C.V.P.
zeggen
wij slechts dit : laat ons de strijd
eerlijk voeren, laat het geloof en
de H. Kerk er buiten. Wij zijn een
jonge, arme partij, maar wij zijn
niet bang, wij zijn zelfzeker
omdat
wij geloven in ons ideaal.
Waarom is dan de C.V.P.
zo
bang ? Is het omdat zij geen partij
is, maar een samenraapsel van politieke 'profiteurs
zonder ideaal ?
Of vreest de C.V.P.
dat loontje
om z?in boontje komt en dat de repressiepolitiek
zich wel eens vreselijk zou kunnen wreken ? Aan wie
de schuld ?
Aan ons of aan de C.V.P. ?
VAX 191S TOT 1940 : OVERWINNIXG
OP OVERWINNING VOOR VLAAN, DEREN. ER WAS EEN VLAAMSE
PARTIJ.
NA 1145 : NEDERLAAG NA NEDERLAAG VOOR VLAANDEREN. WE
HADDEN SLECHTS DE « EENHEH) ».

:*.'.'_Hi:;ci.a-il,

OPENBARE WERKEN

Tussenkomst van Mr. fapRinns
Op 4 februari II. stelde onze volksVierde vraa.r : Vind* U het niet
vertegenwoordiger van op de parle- noodzakelijk dat zou \ftrden terugmentaire tribune enkele vragen aan gekomen op of dat een andere interMinister Van Audenhove,
pretatie zou worden gegeven aan a r tikel 5 der samengeordende wetten
Eerste vraag : Welke zijn de glo- op de oorlogsschade ?
bale kosten der openbare werken uitDit artikel 5 sluit al de personen
gevoerd vanaf 1954 tot op heden, voor uit die destijds op de een of andere
de 4 Vlaamse en de 4 Waalse provin- manier, hetzij langs administratieve
cies, de provincie Brabant en afzon- weg, hetzij door rechterlijke beslisderlijk voor Brussel ?
sing, de rechten — voorzien door ar123/6 van het strafwetboek —
Tweede vraag : Acht U het niet tikel
geheel of gedeeltelijk verloren Zelfs
noodzakelijk tussen te komen bij Uw indien
die personen hetzij in ere hercollega van Arbeid en Sociale Voorzijn, hetzij opnieuw hun rechzorg, ten voordele van de aannemers steld
hebben wordt te hunner opzich e
die in moeilijkheden zijn geraakt ten
diezelfde uitsluiting toch gehanddoor het feit dat zij geen volledige haafd.
Dat is toch onjuist en onbetaling hebben kunnen bekomen
van de door hen uitgevoerde open- rechtvaardig.
bare werken ? De Rijksdienst voor Wat meer is : er is nog de wet van
Maatschappelijke Zekerheid vraagt 10 Vendémiaire van 't jaar IV, waarook aan hen, benevens de gewone bij de verantwoordelijkheid van de
bijdragen, nog bijslagen van 20 t. h. gemeente ingeval van schade door
en een interest van 12 t. h. Kunt U opstootjes werd vastgelegd. Deze wet
niet tussenkomen opdat zij zouden werd met terugwerkende kracht u t ontslagen worden van die bijslagen geschakeld ten opzichte van hetgeen
en die interesten door de R.M.Z., gebeurd is o.m. in septesiber-oktober"
zullcs ten belope van de nog niet door 1944 en midden 1945.
openbare besturen vereffende bedraIk meen dat het billijk zou z'jn, ingen ?
dien U artikel 5 niet v;il wijzigen dat
er een voorlopige oplossing zou worDerde vraag : Welk is het bedrag den gegeven in deze zin dat van het
van de achterstallige staatstussen- ogenblik af dat de rechten z=jn herkomsten inzake openbare werken die worven, deze personen — of h u n
door de gemeenten werden uitge- rechtverkrijgenden
opnieuw recht
voerd of gepland ?
hebben vergoeding te vragen.

Vlaanderen's indusfriële Onderonfwikkeling
(Vervolg van blz. 1)
Het gebrek aan evenwicht tussen
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt
heeft o. m. voor gevolg lagere lonen
(men heeft uitgerekend dat de
Vlaamse arbeiders per jaar twee tot
drie miljard frank minder betaald
worden dan de Waalse arbeiders),
dus een lagere levensstandaarti, met
de weerslag hiervan voor de Middenstand.
De overdreven en massale mobiliteit moet beschouwd worden als een
gesel : het is een noodlottig verschijnsel zowel voor de enkeling als
voor het gezin en de ganse gemeenschap. Deze mobiliteit wordt in de
hand gewerkt omdat het overgeïndustriallseerd Wallonië dringend behoefte heeft aan vreemde arbeidskrachten, vooral voor het zware, vuile
en gevaarlijk werk. Het gebrek aan
arbeidsgelegenheid in Vlaanderen is
een eerste drukking om de Vlaamse
arbeiders naar Wallonië te drijven :
zij worden voor de keuze gesteld tussen werkloosheid of mobiliteit. In het
belang van de Waalse zware nijverheid moet er in Vlaanderen een reservaat van goedkope arbeidskrachten blijven bestaan : de tewerkstelling van onze arbeiders in eigen gewest zou de Waalse industrie voor
moeilijke problemen kunnen stellen.
Van daar een der redenen van het
halsstarrig verzet tegen de industrialisatie van Vlaanderen. De hogere lonen in Wallonië uitbetaald zijn een
andere faktor om de Vlaamse arbeiders aan te lokken. De goedkope arbeidsabonnementen op trein en tram
zijn ook nog een faktor : wanneer
men weet dat deze arbeidersabonnementen voor de N.M.B.S. een verliespost van 1 miljard frank per jaar betekenen, die door staatssubsidies gedekt wordt, dan staat men hier voor
een onrechtstreekse
staatssubsidie
aan de bloeiende Waalse industrie !
Inderdaad betaalt de Staat hier in de
plaats van de industrie die deze arbeidskrachten nodig heeft. Indien de
groot-financie moeilijkheden moest
ondervinden om arbeidskrachten te
vinden v»or haar industrie in Wallonië dan zou zij er wel moeten aan
denken hare industrie te verplaatsen
naar daar waar de arbeidskracht
aanwezig is. Door de mobiliteit der
arbeidskracht heeft zij echter een
voor haar goedkope faciliteitsoplossing gevonden, tot haar persoonlijk
voordeel maar tot schade van de
Vlaamse volksgemeenschap. De Staat,
de Overheid die tot taak heeft het
algemeen welzijn te behartigen en te
verdedigen tegen de belangen van
partikuliere groepen bleef hier in gebreke. De industriële ontwikkeling in
Wallonië heeft voor gevolg gehad dat
de belangen van de kapitalistische
groepen, van de zgn. Haute Finance,
eng verbonden zijn met de Waalse
groot — of zwaamijverheid. De politieke invloed van deze kapitalistische
groepen is in België zo groot dat het
geen verschil maakt welke politieke
partij of partijen aan het bewind zjn.
Nochtans is het duidelijk dat een
algemeen welvaartsplan voor Vlaanderen noodzakelijk is; dat partikulier
initiatief alleen tekort moet schieten
en dat alleen de Staat bij machte is
dergelijk welvaartsplan uit te voeren,
door een goed overwogen ekonomische politiek.

Dr. Van Mechelen ziet zeer juist de
gevaarlijke vicieuze cirkel waar'n
Vlaanderen gevangen zit. Ekonom e
en politiek zijn nauw verbonden.
Ekonomische en politieke onmacht
gaan hand in hand. Door ekonomische expantie zou de politieke invloed
van Vlaanderen stijgen.
Maar anderzijds is verhoogde politieke macht nodig om de ekonomische expantie door te voeren. Welnu
naar onze mening kan deze kringloop slechts doorbroken worden op
het politieke plan omdat wij in een
demokratische staat leven met aüg2meen stemrechtv
Om de Société Générale of de Brufina (Mnver te werpen of te veroveren
zouden er vele Vlamingen miljonairs
en kapitalisten moeten worden en
toch bewuste Vlamingen
blijven.
Daar zullen we best niet op wachten.
Maar politieke macht kunnen we
veroveren.
Het moet echter onafhankelijke,
zelfstandige Vlaamse politieke macht
zijn.
Het is zelfmoord-politiek de unitaire Belgische partijen te versterken
waarvan men weet dat zij onder één
hoedje spelen met de machten die
wij moeten dwingen. Daar is niets
van te verwachten.
Een Vlaamse partij als de Volksunie kan echter veel bereiken, ook op
ekonomisch gebied.
Niet alleen door de vraagstukken
scherp te stellen in en buiten het
parlement en ze op te dringen a a n
de aandacht van de publieke opiniedoor de gekozenen des volks te verplichten kleur te bekennen. Niet alleen door de gedachte van zelfbestuur, van federalisme in h a a r programma te schrijven en te propageren. Maar vooral door de drukking
die zij kan uitoefenen : een vooruitgang van de Volksunie zal dadelijk,
zowel in de leidende krngen der politieke partijen als van de Belgische
ekonomie, het besef wekken dat het
tijd is om toegevingen te doen, om
« iets » te doen... Want men komt
onvermijdelijk voor de keus te staan:
ofwel toegevingen doen om de Volksunie de wind uit de zeilen te nemen
en h a a r opgang te remmen ofwel
halsstarrig weigeren toegevingen te
doen : dit betekent water op de molen van de Volksunie en een verder
oprukken van deze partij naar grotere palitieke macht. Vlaandertn, het
Vlaamse volk moet klaar en duidelijk
uiting geven aan zijn wil te leven en
niet te sterven. Dit zijn geen te grote
woorden. Dr, Van Mechelen schrijft
dat de toestand zo ernstig is dat het
een probleem is van zijn af niet ?ijn.
Het moet een kreet van protest laten horen tegen de verwaarlozing en
\chteruitstelling die onmiskenbaar
en ondubbelzinnig is. Het is niet door
voor de C.V.P. of de P.S.B, te stemmen dat men iets zal veranderen aan
is huidige, tragische toestand. Daarom mogen wij in geweten schrijven :
« ELKE STEM VOOR DE C.V.P. OF
EE B.S.P. IS EEN VERLOREN STE3I
— EEN VERLOREN STEM VOOR
VLAANDEREN! »
Alleen de Voiksunie kan de nieuwe
politieke faktor worden zondtr dewelke er geen uitzicht is op meer
welvaart in Vlaanderen.

zo oocHT uei

III. De Vlaams nationale en de demokratische gedachte.
In zijn diepste wezen werd het
''Vlaamse volk steeds door een sterk
'individualisme gekenmerkt dat in de
loop van het historisch gebeuren en
onder de invloed ervan nog alleen
sterker tot uiting zou komen. Zodanig zelfs dat het in zijn drang naar
vrijheid maar al te dikwijls zou terecht komen in eng particularisme.
Het kon niet anders of de demokratische gedachte moest in die omstandigheden in het Vlaams volkskarakter een sterke neerslag hebhen
nagelaten.
Van in den beginne zal zich in
het Vlaams nationalisme een sterke
demokratische tendens doen gelden.
In dinamische evolutie zal ze zich
mettertijd ontwikkelen tot een nieuwe gedachtenstroming die zal teruggrijpen naar de zuivere kern van de
demokratische gedachte en die het
politiek aspekt van België van aanschijn had kunnen doen veranderen.
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litiek verbeurd ».
de socialistische antidemokratjsche Het Vlaams Nationalisme tegenover uit de voorbije zittijd en over de te
En « Volk en Staat » zal in 1937 machtspolitiek : « De ware demo- 4e Ifrisis der Demokratie.
voeren politiek in de volgende jaschrijven : « Zagen wij niet hoe het kraat dient het belang van de geren
».
Sinds het einde van de eerste
gekonkel der partijen de Vlaamse meenschap, het belflng des volks,
wereldoorlog waren er voor de deIn een eigen oorspronkeljke wijvolkswil smoorde in plaats van hem het belang van de DEMOS te stelmokratie ernstige problemen gere- ze zal het Vlaams nationalisme zijn
te doen opklinken naar boven ? Het len boven het belang van de maatzen. In beginsel had zij de uitdruk- zienswijze uitdrukken.
volk roept Vlaams en de wetgevers schappelijke groep, ook al vormt die
king moeten zijn van de volkswil,
horen het niet ».
groep toevallig de meei derheid in de
had zij moeten de regering zijn van De Nationale idee als hernieuw.'ng
Meer dan honderd jaar lang had- Staat ».
het volk en had zij moeten regeren
den de Vlaamse Beweging en het
Wanneer de eerste tekenen van ten bate van het volk. Het bleek dpr Demokratische gedachte.
In het Vlaams nationalisme was
Vlaams nationalisme nooit kunnen het totalitair fascisme aan de hemel echter dat in de bestaande strukrekenen op hen die volgens alle re- verschijnen omstreeks 1923, zal het tuur maar al te dikwijls de Volks- zich een evolutie aan het voordoen
gels der demokratie de vertegen- Vlaams nationalisme de nadruk leg- vertegenwoordiging er niet was als die in 1939 nog niet volledig tot
woodigers hadden moeten zijn van gen op haar onverbreckbaar samen- uitdrukking van de volkswil, maar haar eindpunt was gekomen. Alle
het Vlaamse volk, de verdedigers gaan met de demokratie. In een ten eigen bate en soms ten nadele strekkingen waren nog niet tot sinvan hun taal, van hun kuituur, van merkwaardige
argumentatie,
die van het volk. Het partijensisteem tese gekomen, maar dadelijk zag
hun belangen. Integendeel was de misschien niet volledig juist is, maar leidde tot demagogie en, zo het vol- men zich reeds de nieuwe wending
Vlaamse volksgemeenschap
steeds dan toch sterk de kiem van het gens het principe der demokratie aftekenen die tot de hernieuwing en
gestuit op de onwil van haar zoge- vraagstuk
benadert, erkent een wel bepaalde belangen verdedigde, herwaardering der demokratische
zegde volksvertegenwoordiging, had artikel van die dagen dat de parle- dan bekommerde het er zich meestal gedachte in Vlaanderen moest leihet met haar moeten vechten om mentaire demokratie ziek is, fuaar geen zier om dat deze belangen den. Doordrongen van de diepere
ieder stukje wet. Zij had honderd ziet het het fascisme niet als het soms tegen het algemeen volksbe- werkelijkheid van het nationale lejaar lang de demokratische rechten geneesmiddel
maax juist als de lang indruisten. Het meerderheids- ven en bezield door de gedachte
van het Vlaamse volk op de meest meest akute vorm van de ziekte. De beginsel was maar al te dikwijls een van het nationaal welzijn, ware deondemokratische wijze met de voe- oude liberale demokratie immers, die middel geworden tot onderdrukking ze stroming bij machte geweest de
demokratie terug op haar oorspronten getreden. De vraag kan gesteld zich beperkte tot de invloedrijken in van een minderheid.
kelijke zuivere grondslag te herstelworden wie dan wel het ondemokra- de staat, heeft met lede ogen gezien
len
: die van het nastreven van het
tische
element
vormde
in
Vlaandehoe
de
volksmassa's
in
hun
doorVlaanderen tegen zijn volksvertegenAl te dikwijls had het staatsbehele
volksbelang.
ren
:
de
volksvertegenwoordiging
braak
medezeggenschap
hebben
woordiging.
stuur het belang van het volk in
of
het
l'laams
nationalisme.
verworven in het staatsbestuur. Het zijn geheel uit het oog verloren terVoor wie de Vlaamse Beweging
Steeds was het Vlaams nationafascisme is slechts een poging van wille vayi eigen en van partijbelanen het Vlaams nationalisme voor de
die oude oligarchie die zich aan haar gen. Al deze faktoren hadden tot lisme de uiting geweest van een
eerste maal beschouwt, valt onmidmacht vastklampt, om de volksmas- gevolg dat het staatsgezag in aan- idealistische strijd voor het behoud
dellijk op hun misprijzen voor het
sa's uit het bestuur te sluiten. Wel- zienlijke mate daalde, — vooral in en de bloei van een gans volk. Tepartijleven en voor de volksvertenu, in Vlaanderen zijn het juist de moreel opzicht, •— en dat het niet genover de onrechtvaardigheid der
genwoordiging. Het lijkt op eerste
machthebbers, de fmnskïljons die de meer bij machte bleek de nodige bestaande toestanden, had het zijn
zicht sommige beweringen te staven
eigen beeld van de rechtvaardige
Zo zou het dan ook gebeuren dat steunpilaren van het fascistisch stremaatregelen te nemen ten bate van orde binnen de Vlaamse volksgedie aan het Vlaams nationalisme anhet nationale element in Vlaanderen ven vormen, terwijl de voksmassa's,
het algemeen belang. Het was de meenschap ontwikkeld. Verre van
tidemokratische neigingen ten laste
zich verplicht zag zich buiten de de demokraten, de Vlaamsgezinden
« gezagskrisis der demokratie ». Op de geweldmetodes van het fascisme,
leggen. Geheel andere redenen wavolksvertegenwoordiging
te organi- zijn. Vlaams belang en demokradeze bodem kiemde het fascisme : heerste hier veeleer een geest van
ren er evenwel de oorzaak van.
seren. Het vierde gebod van de tisch belang lopen dooreen. Daarom
Reeds in 1910 had een hoog- Vlaams nationalist zou zeggen : kan voor het nationalisme in Vlaan- dat het als geneesmiddel erger was kristelijk idealisme. Het deed het
staand Vlaams blad verklaard dat de (( Gij zult alle Belgische partijpo- deren slechts één richtlijn gelden : dan de ziekte, dat was een andere nationalisme in zijn rechtvaardiggeschiedenis van de wet Coremans- litiek laten varen ». De raad werd (( Redt de demokratie en Vlaande- zaak.
heidsstreven teruggrijpen naar de
Franck-Segers, betreffende het ge- gegeven : « Tegenover de georga- ren zal gered zijn ! ».
zuivere bron die aan de oorsprong
Het was onbetwijfelbaar dat de
bruik van het Nederlands in het niseerde vijandelijke macht der Bellag van de demokratische gedachte:
demokratie aan een ernstige krisis
Vlaams vrij middelbaar onderwijs, gische partijen, de oneindig diepein vrijheid voor iedereen het algeIn de volgende jaren blijft het
leed. Oud-Minister Van Isacker,
was : (( een tipisch voorbeeld van re natuurlijke krachten van ons Vlaams nationalisme in demokratimeen belang bewerken.
Verwonlid van de staatskatolieke partij en
de dubbelzinnigheid,' de loosheid, de Vlaamse volk te organizeren buiten sche lijn denken. Het stipt duidederlijk was deze evolutie in het
zeker onverdacht van antidemokralafheid, de onbetrouwbaarheid, de alle partijen en Pailement om ».
Vlaams nationalisme niet : sinds lang
lijk de gebreken van de bestaande
tische neigingen, zou later in zijn
schaamteloosheid van het htiidig
was reeds aangetoond dat gezonde
demokratie aan, maar het blijft in
over de periode
Het demokratisch streven in het zijn wezen de demokratische ge- gedenkschriften
parlementarisme ».
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nationalisme.
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mening te kennen geven dat voor
Misschien
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het
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namoet
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beziteen der open blieven van de VlaamIn zijn nationaal streven zag het
België een parlementair regime een
tegen ten in het staatsbestuur dat er zelf
se frontsoldaten in 1917 een gelijke tionalisme zich zo sterk
levensnoodzaak was en zou wijzen Vlaams nationalisme de demokratie
volksvertegenwoordi- moet zijn omwille van de belangen
aanklacht klinken : « In U alleen, de bestaande
op de persoonlijke verdiensten van veel ruimer dan de andere partijen.
o Koning, geloven we nog... De ging, juist omdat de vrijheidsge- van het volk. Mits waarborgen voor vele
parlementaire
staatslieden, In 1922 had het Kongres van de
regering, die ten slotte onze rege- dachte en de wil naar een echte een gezond en ordelijk gezag, moet maar hij zou er niettemin aan toe- Frontpartij reeds verklaard dat de
regering
de uiting
zijn
ring zou moeten zijn, die ons reeds volksregering in Vlaanderen zo diep de
voegen : <( Het Parlement was voor Vlaams nationale partij « zich van
van de Vlaamse volkswil. Het belet
85 jaren lang als slaven knechtte om geworteld lagen.
de gang van zaken in het land een de andere partijen onderscheidt
ons nog dieper de afgrond in te
Gans de Vlaamse geschiedenis niet dat sommige nationalisten stel- schadelijke
instelling
geworden. door dat zij tot bestaansrede en als
helpen en ons volk nog meer te ver- staat in het teken van het vrijheids- ling hebben genomen tegen de de- Zonder een grondige
hevorming hoofddoel heeft de natuurlijke verbasteren,... die regering laat dat al- streven. Reeds in de vroege middel- mokratie en zich hebben afgeschei- leek er niets goeds meer van te ma- zuchtingen van het Vlaamse volk
les toe ».
eeuwen hadden de Vlaamse steden den : zulks is in die dagen een ver- ken ».
te ontwikkelen en te verwezenDezelfde
gevoelens
beheersen hun graven en hertogen de ene na schijnsel dat zich in alle partijen
lijken » ,
het Vlaams nationalisme. Het her- de andere vrijheidskeure afgedwon- voordoet.
Het manifest van het V.N.V.
haalt zijn verachting voor zijn volks- gen. Ze zouden ze later met jaloerIn 1933, ten tijde van de zgz.
zou
in 1933 zeggen : « De natiose
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bewaren
en
keer
na
keer
vertegenwoordiging. Het « Komzwenking naar rechts,
verklaart
nale
beweging is echter veel te ruim
pas van de Vlaming » geeft in zouden ze opstaan om ze te verdedi- (( Jong Dietschland » zich in zijn
om
in
een enge partijstiijd te kunscherpe termen de reden van dte gen. Tot aan de Franse omwente- stellingname voorstander van de denen
geleid
en begrensd worden ».
houding aan : « Wij ontmoeten de ling toe, zouden deze zich op hun in- mokratische gedachte, al wenst het
In deze gezonde opvatting van
Waar een volmaakte staatsvorm
vijanden van ons volk in de verschil- dividuele en politieke vrijheden be- de demokratie op gezonder bazis te
de
demokratie moest het Vlaamse
sinds
Plato
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wordt
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keizer,
zolende Belgische staatspartijen. Zij
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tot ons vaderland uit, belijden de Vlaamse Beweging steeds een rui- schiedenis en de aard der NederlanBelgische natie, de Belgische volks- me volkse beweging geweest.
den geworteld is... Ook de funktie Blok de versterking van het Staats- de strijd tussen de klassen van het
ziel, het Belgische beschavingsideder gezag en in 1939 stond in de offi- volk predikten. Niet het Vlaams
Het zal dan in het teken van de der volksmedezeggenschap,
ciële Belgische kringen de hervor- nationalisme, maar de bestaande
aal. Al deze staatspartijen zijn de demokratische
levensbeschouwing volkskontrole kan niet worden gesteunpilaren va7i het Belgisch regi- zijn dat na de eerste wereldoorlog mist. Wij willen een
VOLKS- ming van de staat aan de agenda. partijen vormden het ondemokratisch element in het Belgisch polivic Zij zijn het georganizeerde Bel- het Vlaams nationalisme zijn strijd Stg,at waar het werkelijke volk aan
Ook het Vlaams nationalisme
tiek leven.
gië ».
zal inzetten. Nog meer voelde het het woord komt ».
had, in zijn strijd met de volksverWaar het Vlaams nationalisme
Even striemend klinkt de aan- 7iationalisme zich demokratisch omNog in 1939 zal « Strijd », het tegenwoordiging van Vlaanderen,
klacht van de a Vlaamse Oud- dat in ruime wezenheid de Vlaamse officiële weekblad van het V.N.V., reeds kunnen aanvoelen dat zij niet het nationaal belang als overkoepelStrijder » in 1934 : « Wij staan nu, strijd steeds een strijd geweest was schrijven dat het « geen Staat god, de volkswil weergaf. Het wenste lende idee der demokratie gesteld
o politiekers, die U Vlaams noemt, van het Vlaamse volk als volk te- geen Volk god » wenst. Het ziet in ook meer gezag. Het gaf ook zijn had, had het de juiste grondslag geaan het logische besluit van jaren gen de machthebbers, de franskil- deze fascistische « moderne afgode- verlangen te kennen terug te keren vonden voor zijn herwaardering. De
zwakheid, halfheid, valse overwin- jons. In deze zin zal u De Ploeg » rij de nieuwe oorzaak van de ram- tot een gezonder demokratie. Ter diepere oorzaak van de gezagskriningen en lafheid die « voorzichtig- in 1923 schrijven : « Het Vlaams pen die de wereld bedreigen ». Het gelegenheid van de verkiezingen sis der demokratie lag hierin : toen
heid » werd genoemd. Nooit heeft nationalisme zal demokratisch zijn voegt er aan toe : « Wij zijn echt van 1939 verklaart het dat de ver- bij haar ontstaan de vroegere libeéén enkel onder U zijn ministerpor- of het zal niet zijn ».
volkse strijders, geen partijgangers kiezingen nu gaan om beuzelarijen, rale demokratie voor ieder burger
tefeuille in de weegschaal geworvan
de diktatuur, weze het deze van terwijl ze heel wat meer hadden in naam der rechtvaardigheid de deVoor het Vlaams nationalisme
pen als een hoofdbelang van Vlaan- geldt slechts één maatstaf ': wat het proletariaat. Wij zijn geen aan- dienen te zijn : « In een gezonde mokratische vrijheden had opgederen op 't spel stond. Maar gij vraagt het Vlaams volksbelang ? bidders van de SUiat, zoals het fas- demokratie zouden de verkiezingen ëist, had zij tevens een klaar inzicht
hebt in Vlaanderen alle vertrouwen Het is in naam van dit demokratisch cisme : wij houden het met het een strijd zijn om 's lands beleid, gehad van de morele verplichtingen
e(n debat over het regeringsbeleid
Zie vervolg blz. 5
tn een daadwerkelijke Vlaamse po- beginsel dat het zich verzet tegen volk »..
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Brieven van Lezers
Niet doordraven Kiebooms!

DE KLEURPARTIJEN
beliegen Vlaanderen

Lode Wils gescltiedenlsvervfllser

Dat de kerngezonde en politiek enig
juiste stellingen van de Volksunie
overal doorzijpelcn bewijst een ingeEen lezer uit Ramsdonk stuurde ons dige opvoeding tot IDEALIST in een
In het CVP dagblad « De StanBegin 1897 werd de « gelijkheids- zonden stuk in « De Vlaamse Oudafschrift van een brief gestuurd aan Jezuitencollege, uit puur idealisme
de « Gazet van Antwerpen », betref- « tegen het kommunisme gingen daard > tracht de CVP « historicus » wet » in Kamer en Senaat goedge- Strijder » van 5 januari.
fende het artikel « Sommige Vlamin- vechten », recht van het internaat WILS te bewijzen dat de Katolieke keurd dank zij de agitatie der Vlaamgen en de Verkiezingen » door L. naar het front, en NIET door invloed Staatspartij aan de basis van de
We nemen het artikel hierbij in
Kiebooms. in hun blad van 8 dezer. van het V.N.V. Wat deed C.V.P. voor Vlaamse Beweging lag en dat de Vla- se vrijzinnigen.
zijn geheel over.
Mijne Heren,
In 1899 bekwamen de Vlaamse vrijdie jongens ? Ze heeft ze laten valIn de « Lezerstribune » van De
Eerst en vooral weze U gezegd, dat len, geen het minste onderscheid ge- mingen daarom de plicht hebben zinnigen de vervlaamsing van de Vlaamse
Oudstrijder van 8 december
Ik lid ben van de C.V.P. en niet van maakt. DAT IS MISDADIG meen ik. thans voor de CVP te stemmen.
Militaire rechtbanken.
j.1. is een artikel verschenen waarin
de Volksunie. Tevens ben ik regelma- Ik redeneer ZOALS U en zeg : VeronZijn betoog is echter wel zeer onbeweerd wordt dat het « doelm.atiger
tig lezer van uw blad en meen ik dat derstel dat morgen de bolsjewiki binIn 1899 wisten zij de oprichting zou
zijn dat de Vlaamse nationalisten
het mijn goed recht is, ook een abon- nen vallen en alle leden van de C. volledig en misleidend !
de bestaande politieke p a r t i j e r r v a n
De Vlaamse activiteit van de Daen- van de Nederlandse Schouwburg te hun
nement te hebben op « De Volks- V.P. benadelen. Veronderstel dat de
gezindheid zouden noyauteren,
unie ».
socialisten daarop schrijven : Wat sisten, die de voorlopers waren van Gent af te dwingen, telkens tegen veeleer dan ze te bestrijden ». Het
Ik las nu vandaag het artikel van een miserie heeft de C.V.P. niet over de Vlaams Nationale Partij en om de Katolieken in.
is inderdaad een taktiek.
de heer Kiebooms en, eerlijk gezegd, h a a r volgelingen gebracht... Wat die reden niet alleen door de Kato1908 : bij de overneming van
daar waar ik over het algemeen de zoudt U daarop zeggen ? En wat als
Doch het komt er op aan te weten
bijdragen van zijn hand op prijs stel, we zeggen : Wat miserie hebben de lieke Staatspartij maar zelfs door het Kongo Vrijstaat wilden de vrijzinni- of het een goede taktiek is. Hierover
gen
(L.
Franck)
gelijkheid
aldaar
van
ben ik deze keer misselijk geworden Jezuiten niet over ons land ge- Bisdom onmeedogend werden verkunnen wij met kennis van zaken
door de Inhoud van voornoemd op- bracht...
volgd en verketterd, schijnt hij aan de twee nationale landstalen. De K a - antwoorden omdat die taktiek reeds
stel.
verschillende malen toegepast werd.
Verder spreekt U over historische te rekenen als een verdienste van de tolieken vonden het niet nodig.
Sla me toe, hieronder de verschilhet
Reeds lang voor de eerste wereldDe vervlaamsing der Hogeschool te
lende alinea's er van onder ogen te vergissingen ? Wij zullen er niet ver- Katolieke Staatspartij. Kan
nemen. Mag Ik U tevens vragen om der over uitweiden, de diskussie zou schijnheiliger ?
Gent is voor een groot deel het ge- oorlog toen het onmogelijk bleek op
dit ogenblik een zuiver Vlaamse p a r een klaar en duidelijk antwoord op te lang duren. Maar beging de CV.
Voor de periode tussen de twee volg van de actie der Vlaamse vrij- tij op te richten, werd die taktiek
mijn vragen ? Eventueel kan dhr. P. GEEN historische vergissingen ? Is
aangeprezen — als ik me niet vergis
Kiebooms ze in de krant zelf bespre- het geen historische vergissing, een oorlogen maakt hij er zich nog ge- zinnigen.
ken, want ik denk wel dat er meer- koningskwestie ONDANKS de meer- makkelijker van af met er gewoonMoeten wij hier nog verwijzen door Sleeckx.
dere lezers zullen reageren zoals ik. derheid te laten vallen, GEDUREN- weg niets over te zeggen, daar « het naar de Brief der Belg. Bisschoppen
Een onverdachte getuigenis over de
En het komt er tenslotte toch op aan,
verloop ervan te zeer bekend is » ! ! I in 190G, die de Nederlandse taal niet waarde van die taktiek is te vinden
ons deugdelijk en krLstelijk voor te
Inderdaad ! Maar het ware anders geschikt achtten voor hoger onder- in de Geschiedenis der Nederlanden
lichten. Akkoord ?
(Deel XI, blz. 167) : « De meest voorwel eens interessant geweest moest wijs.
PUNT 1. — De apparentering : U
st aanstaande Vlaamsgezinden t r a c h zegt dat een nationale apparentering
de heer Wils in zijn relaas de door
En zo zouden wij kunnen verder > ten vooral de Fransgezinden van
« theoretisch WELLICHT juister zou
ons reeds herhaaldelijk
gestelde gaan...
» hun eigen partij te overtuigen en
zijn », maar dat het de verbrokkeling
» daartoe samenwerking der Flaminvraag beantwoord hebben of het
van de partijen in de hand zou werHet is echter niet onze bedoeling » ganten van verschillende opinie t e waar is dat in de jaren 1918 tot 1940
ken. Hoe dat ? En waarom dat woordDE UW BEWIND ? Is het geen histo- de Vlaamse Beweging de grootste de verdiensten van de Katolieke Vla- » gen te gaan. Met het eerste h a a l je « wellicht > ?
zij geen sukses, met het tweePUNT 2. — Vergelijking der akti- rische vergissing, een schoolstrijd winsten heeft geboekt en of dit soms mingen op gebied van onze volkse »» den
de
wel
».
aan
te
gaan
en
achteraf
stop
te
zetviteit der Volksuuie in 1954 en in
bewustwording en in de strijd voor
Die
poging
is dus uitgedraaid op
niet
te
danken
Is
aan
de
toen
zelften,
zonder
aanvaardbare
uitleg
te
1958. Ik meen dat U niet ABSOLUUT
onze rechten te minimaliseren. Wij een volledig failliet en heeft zelfs
moogt vergelijken, maar RELATIEF, verstrekken aan de volgelingen •? En standig agerende VI. Nat. Partij.
wensen enkel te beklemtonen dat ook schade berokkend aan de Vlaam.se
want de Volksunie had in 1954 niet als er geldige redenen waren, kende
Maar, om tot de kern van zijn vrijzinnigen, misschien nog meer dan beweging door h e t bundelen van alle
de materiële middelen tot propagan- men die niet vooraleer de schoolstrijd
da die ze nu heeft. In 1954 was de begon ? Of is dit gebrek aan politieke schuinse voorstelling der feiten te ko- de anderen, bijgedragen hebben tot Vlaamse krachten te hebben verhinreorganisatie van de Vlaams Nationa- wijsheid ? Ik noem het ane.szins een men, wij twijfelen er sterk aan of de het ontstaan en de uitgroei van de derd.
le Partij nog in haar kinderschoenen, historische vergissing in de histori- Vlaamse Beweging wel door de KatoIn dit artikel wordt ook gezegd :
n a de misdadige repressie van 1944 sche schoolstrijd. En heeft de ka- lieke Staatspartij werd in het leven flaamse Beweging voor de eerste « Waar thans in de linkse partijen
wereldoorlog.
en volgende jaren. U moet eerlijk tolieke partij geen historische ver» z-'ifs geen kans bestaat zich tot het
zijn, en toegeven dat een zaak die in gissingen begaan on sociaal gebied geroepen en door haar alleen tot
» Vlaams-natlonalisme te bekennen,
voor
en
zelfs
na
RERUM
NOVARUM"?
reorganisatie is, niet DIE aktiviteit
bloei gebracht.
» zou de inzijpeling van linkse n a naar buiten kan aan de dag leggen Hoe komt het dat de socialisten NU
» tionalisten er een gunstiger klimaat
zo
sterk
zijn
?
Omdat
de
katoheken
Wij herinneren aan het interessant
die een GEVESTIGDE zaak ontplooit.
» kunnen scheppen. >
Nu is er die reorganisatie nog niet indertijd geweldige vergissingen be- werkje van de hand van Rob. PEEWelnu juist ds socialistische partij
gaan
hebben.
helem.aal, maar er is een hele voorTERS, in 1933 uitgegeven onder de
is het beste argument tegen de steluitgang op dat gebied. Moet dat niet
ling die in ri'*; artikel verdedigd
Verder, is het seen historische ver- titel « Het Vlaamsch Liberalisme —
de relatieve faktor zijn in uw redev/ordl.
gissing, dat de KRISTELIJKE partij Adelbrieven en Feiten ».
nering ?
in dit land, bij monde van haar voorW a n t ii..<,r ju_o. i^ u.e inzijpeling
PUNT 3. — Wüf al ontgoochelin- zitter zich uitspreekt TEGEN amnesDeze verzameling biedt een goed
reeds op grote schaal gebeurd : er is
gen hebben deze (Vlaams Nationale) tie ? Is dit op kristelilk gebied geen overzicht van wat sedert 1830 gepresimmers geen enkele partij die een zo
leiders (van vroeger) niet over Vlaan- historische vergissing ? In welk land
groot aantal Vlaamse ekstremisten
deren en over hun vo'^^elir^^en ge- IS er nog geen begin van amnestie ? teerd werd in de Vlaamse Beweging
Hierbij dient niet vergeten dat zo- opgenomen heeft als de socialistibracht ? Hoe moet dat nu ? Is dat de Wat zei Zijne Heiligheid de Paus ? door de Vlaamse vrijzinnigen.
sche partij dat gedaan heeft na 1918.
schuld van die leiders, of van de mis- Wat zegt de C.V.P. ?
Namen als : Verlooy, J. F. Willems, wel Katolieke als niet-Katolieke Deze oude Vlaamse ekstremisten n e dadige repressie ? Ik ben meerdere
strijders
voor
Vlaanderen
slechts
F. A. Snellaert, Julius Vuylsteke, Comen nu sleutelposities in; CraeyJongens die omwille van hun volleIs het geen historische vergissing, remans, Jan Van Rijswijck, Julius De zeer zelden konden rekenen op de beeckx
: burgemeester van Antwerals voorzitter van de WERELDTENBelgische Staatspartij waartoe zij pen; De Clerck : gouverneur van
ZO DACHT HET VLAAMS NATIO- TOONSTELLING
Geyter,
Julius
Hoste,
Max
Rooses,
Ju1958 een franskiljon
NALISME.
De Haene : oud-hoofdals Moens de Fernig aan te stellen, lius en M. Sabbe, Jan Van Beers, Ka- behoorden. Dit was vroeger zo en dit Antwerpen;
redakteur van de Volksgazet; Hergeldt
ook
nog
vandaag
meer
dan
ooit.
daar
waar
er
voor
de
Vlamingen
zoman Vos : Minister; Mortier : direk(Vervolg van bh. 4) veel van afhangt, dat er eens een rel Buis, prof. Vanderkindere, VirgiVlaanderen zal maar eerst voor teur Vlaamse Schouwburg, enz.
die deze rechten met zich meehrach- Vlaming een kans krijgt. Ik noem dat nie Leveling, Peter Benoit, Em. Hiel,
Th. Coopman, Arthur
Cornette, goed beveiligd zijn indien alle beNiettegenstaande de
inzijpeling
ten, opdat in het onbeperkt
nastre- een historische vergissing.
Moet ik nog meer voorbeelden ge- Sleeckx, Pol De Mont, Antheunis, wuste Vlamingen, zo Katolieken als van tientallen Vlaamse aktivisten, is
ven van eigen belangen de belan- ven of volstaan deze om U te zeggen, Paul Fredericq, Mac Leod, J. Ver- vrijzinnigen, de handen in mekaar er in de socialistische partij geen
gen van de andere burgers en van dat U eigen gebreken niet aan ande- coullle, Dr Bas.se, Dr Duflou, P. Tack, leggen onder de leuze « VLAANDE- spoor van Vlaamsgezindheid.
ren moet verwijten. Foei, dat is niet
de ganse gemeenschap
niet in het kristeliik, zelfs niet in een verkie- J. Pee, August Vermeylen, Lod. De REN EERST ! » Dit was het geval in
Ook de katolieke partij telt een
gedrang zonden komen. Waar de- zingsstrijd. Zelfs als politieker zal U Raet, en zoveel anderen, allen vrij- het Vlaams Nationaal Verbond tussen paar overlopers uit 't Vlaams-natioeens voor de OPPERSTE RECHTER
de beide wereldoorlogen en dit zal nale kamp. Ondanks die « verstermokratie de hoogste staatsvorm
is, staan, en Die zou U wel eens kunnen zinnigen, die aan de oorsprong en de
thans weer mogelijk worden in de king »(?) van de Vlaamse vleugel
ontwikkeling
der
Vlaamse
Beweging
vereist
hij voor zijn
voortbestaan vragen of U altijd EERLIJK geweest verbonden zijn, kunnen wij zo maar VOLKSUNIE, waar Katolieke en heeft de C.V.P. tijdens haar regering
geen enkele Vlaamse verwezenlijking
bent.
van ieder burger een hoog besef
vrijzinnige Vlaams - Nationalisten op haar aktief.
niet vergeten.
PUNT 4. — WAT verstaat U onder
eensgezind strijden voor Amnestie,
van
plichtsgevoel.
In een moeilijke periode, in heel
het « verfoeilijk geknoei van de VolksIn alle partijen gaat het partijbeFederalisme
en Industrialisatie van lang
boven het volksbelang. De zetelIn haar verder verloop was de unie » ? U verwijt, maar wat verwijt wat ondankbaarder omstandigheden
Vlaanderen.
y nu tenslotte ? Dat ze als partij opaanpassing is daar het treurige be'demokratie steeds meer gericht ge- komen ? Dat kan toch niet. want we dan dit nu het geval is, stonden zij
wijs van.
Een bewust Vlaming kan dus niet
worden op het volledig opeisen van zi]n nog altijd demokraten en niet, in de bres voor de rechten der Vlaanders
dan
stemmen
voor
de
VOLKS, "rpen de C.V.P. aan de macht was
zoals in Rusland gebonden aan één mingen, het hoofd biedend meestal
rechten, maar was het besef van de partij.
fteeft zij die aanpassing niet gedaan.
aan het Konservatisme en Franskil- UNIE.
Nu de socialisten regeren, doen zij
plichten
stilaan verloren
gegaan.
Waarom gaf de C.V.P. aanleiding jonisme der Katol. Staatspartij.
Persoonlijk stam ik uit een familie het ook niet.
de reorganisatie van de Vlaamse
Daaruit was de gezagskrisis van de tot
De reden is dat beide partijen onEnkele feiten uit het verleden, van vrijzinnige liberalen, radikaal
Nationale Partij ? Was ze altijd krisdemokratie ontstaan. Het
fascisme telijk en Vlaams konsekwent ge- waarover de Staatskatolieke partij- Vlaamsgezind. Mijn vader was reeds der de knoet van de Walen liggen en
weest, welke reden zou de Volksunie mensen niet fier hoeven te zijn :
voor de oorlog Vlaams nationalist. Bij ZIJ van de Walen dit onrecht niet
had de staatsorde hersteld door de gehad
mogen rechtzetten.
hebben om terug op te komen?
In 1884 werd een poging van vrij- de liberale partij moeten we echter
vrijheden uit te schakelen en onder waarom slaat U de wapens niet uit
De Walen als voorbeeld stellen voor
zinnige Vlamingen om een « Interna- thans evenmin ware Vlaamsgezinden het verdedigen van de inzijpelingsdwang de plichten te herstellen,
m. de hand ?
^^ "•'^'^
tionale Academie van Nederlandse gaan zoeken als bij de C. V. P. of bij theorle heeft geen zin.
a. w.' door het negeren van de deNeen, Mijnheer Kiebooms, U hebt
de B.S.P. Als vrijzinnige, daarom niet
Letteren
>
bestaande
uit
Vlaamse
en
vandaag de indruk gegeven, een
mokratische
gedachte. Een
demo- me
oneerlijk mens te zijn, die niet ob- Noordnederlandse schrijvers op te anti-Katoliek, wens ik slechts de
kratische oplossing kon alleen ge- jektief kan redeneren doch, onder in- richten, door de Katolieken verij- Volksunie te steunen Zij is de enige
vloed van een eigenaardige verkie- deld. Zij heetten het Nederlands de partij waarop Vlaanderen kan bou
vonden worden in de a civieke » op- zingsDsychose,
dingen zegt. waarover
wen.
voeding van alle staatsburgers
die elk kristelijk Vlaming, die naam taal van pedanten, die het volk tot
waardig,
zich
zou
schamen.
Voer
een
W. D. Antwerpen.
vrij moeten te bewegen zijn naast EERLIJKE strijd. Mijnheer Kie- hervorming v/ilden brengen >.
In
1886
ontstond
«
De
Vlaamsche
Nota
van
de
Redaktie
: AI de verbooms,
«
Wie
nooit
zondigde,
werpe
hun rechten ook hun plichten na te
de eerste steen >. Waarom werpt de Academie > dan toch te Gent.
melde
personen
door
inzender
waren
komen.
De Waien zijn immers de baas In
C.V.P. stenen, en dan nog naar krisinderdaad vrijzinnigen. Toch wensen deze eenheidsstaat en in alle partijen
Op
23.7.1889
bestreden
de
Katolie^ Waar het Vlaams
nationalisme tenen, stenen, die ze zelf verdient ? ken het Vlaams liberaal voorstel tot we te beklemtonen dat personen als dringen zij hun wil op. Zij hebben
Zelfs in de politiek blijft U katoliek,
sinds het begin zijn streven had ge- hoor of liever, zoudt U het toch moe- vervlaamsing van de Provincieraad Willems, Snellaert, De Raet e. a. geen dus een Waalse partij niet nodig om
hun doel te verwezenlijken.
richt op het welzijn van het hele ten blijven.
van Oost-Vlaanderen, maar het werd partijpolitieke linksen waren. Zij waWat gebeurt er trouwens met een
niettemin goedgekeurd.
ren in de eerste plaats Vlaming. De kern die tracht binnen te dringen in
Vlaanderen,
van de
volksgemeenIk vraag U nu, Mijiïheer Kiebooms,
1889 : de poging van de Katolieken Raet hield zelf voor 1914 reeds een een andere partij. Als zij h a a r denkschap in haar geheel, had zij in me te overtuigen, dat ik verkeerd rebeelden aktief verspreidt, wordt zij
(Ministers
Lejeune en Woeste) om Vlaamse partij boven het doopvont als
ongewenste oproermaker aanzien
brede volkslagen de gezonde natio- deneer Ik vraag U ook, dit in de
fi^A^i.^.^^^'^' ^ ^ " ^an iedereen zien, Berchem (bij Antw.) administratief (bij wijze van spreken !) te Brussel. en uitgesloten. Als zij voorzichtig
nale gedachte, de idee van het al- WA A 5 R ^
.^^ Volksunie slecht is, bij Wallonië te voegen werd door Wij en wij alleen zijn de regelrechte werkt heeft zij geen invloed en staat
machteloos tegenover een passieve
gemeen welzijn helpen
verspreiden. WAAROM ja. Wilt U dan ook ieder Vlaamse Vrijzinnigen verijdeld.
voortzetters van hun traditie.
der aangehaalde punten behandelen !
meerderheid die alle machtsposities
In deze gedachte die meer en meer Ik en vele andere lezers vergenoegen
1889 : de taalwetten Coremans
m handen heeft.
in Vlaanderen doordrong,
had zij ?^^^^T?^°^^ bil voorbaat over uw AF- werden vooral dank zij de Vlaamse
Die taktiek heeft alleen maar twee
en KRISTELIJK antwoord, Vrijzinnigen goedgekeurd. De Katogevolgen : uitsluiting van de ingede bazis gelegd voor de hernieuwing aDOEND
at
vele argumenten van de lieken weigerden ze in hun Katolieke
drongen personen ofwel opslorping
van de
demokratie.
Volksunie zal UITROEIEN... en dat is
door de partij hetgeen verlies betetoch uw doen, nietwaar ? Veel sukses Scholen toe te passen.
kent voor de Vlaamse Beweging De
Zeker was dit bewustzijn in de ^nfff/^""-^^*' V^} 2^' geen verloren
treurige voorbeelden hiervan hebben
1895 : het voorstel de moedertaal
schrik.' ^"*«S^"^^el- Heb dus als voertaal te gebruiken in de lagere
wij hierboven opgesomd.
'nationalistische
beweging
in 19S9 S
De geschiedenis van de Vlaamse
Met alle hoogachting,
school werd door de Katolieken benog niet volgroeid. Zeker
waren
Beweging leert dat er slechts vooruitO.
L.
Ramsdonk
100
F
voor
een
jaarabonnement
streden
met
de
Marxisten.
sommigen op antidemokratische
pagang geboekt werd wanneer er een
afzonderlijke partij voor Vlaanderen
1895 : een vrijzinnige poging om
den afgedwaald. Maar toch teken50 F voor een halfjaarlijks
bestond en dat alle andere taktieken
de zich reeds de weg af in dewelke EEN STEM VOOR B.S.P. OF C V P de Burgerwacht t€ vervlaamsen lukte
niets hebben opgeleverd.
ondanks Katoliek verzet.
Sterk door die ervaring, moeen wij
de nieuwe demokratische geest kon IS EEN VERLOREN STEM, EEN
In 1897 bekwam Peter Benoit zijn
dus nu geen middelen gaan gebruiken
verlopen. Hierien had het
Vhams VERLOREN STEM VOOR VLAANdie in de praktijk ondeugdelijk geKoninklijk Vlaams Konservatorium
bleken zijn, doch moeten wij het eninationalisme ontzaglijke
verdiensten
dank zij de steun van J a n Van RijsDEREN.
ge wapen smeden dat doeltreffend geverworven.
wijck, ondanks de tegenwerking van
W . JORISSEN . Brussel bleven is : een sterke kampvaardige
en er op losslagende Vlaamse nartij.
d« toenmalige Katolieke Regering.
H. B.
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Van de Volksuniegeest zullen ze
niets begrijpen, ook de dag niet, d'e
misschien niet zoveel jaren meer verwijderd is, dat ze verbluft over onze
groeiende macht, voor ons zullen komen kruipen.
Denkt de lezer dat zij geen goede
kristenen zijn ? Toch wel hoor. Ze lezen dagelijks de krant van hun gedegen voorman, oud-scheurmaker, senator Leynen, de krant die een kultuurschande is en medeoorzaak van
nog zoveel geestelijke laksheid in
Limburg.
Die man schrijft elke week enkele
artikels over het kristendom. Wie dat
schrijft en wie dat leest, kan verder
niets verkeerds meer doen. Er waren
niet alleen in de tijd van onze Heer
Jezus Christus farizeeërs. De Hasseltse C.V.P. zit er vol van.

BERCHEM-ANTWERPEN.
Zeer talrijk werd de voorlichting^
vergadering van de afdeling Berchem
'-If-'DEURNE
BORGERHOUT
van de Volksunie bijgewoond. Aan de MECHELEN
bestuurstafel hadden plaats genomen
Wi] laten hieronder in extenso het
C.V.P. JONGERENdhr Reimond Mattheyssens, arrondis- artikel volgen dat « De Gazet van WIJ ZIJN GEEN KATHOLIEKEN !
sementeel voorzitter, Meester Frans
Zoals
reeds
meermaals
het
geval
VERGADERING
van der Eist, algemeen voorzitter, dhr Mechelen > (Gazet van Antwerpen) was in Deurne was de laatste kolporHippoliet Paelinckx, oud-burgemees- in h a a r nummer van 7 Januari j.1. tage wederom een sukses. Dit-danken
Te Borgerhout had een vergadering
ter van Brasschaat en dhr Ward Ro- publiceerde.
wil vooral aan Zeer eerwaarde Heer plaats van de C.V.P.-jongeren. Oplus, hoofdbestuurslid. Dr. Piet BoeyPastoor
van
Sint
Rumoldusparochie
vallend weinig belangstelling. Het
Onze kameraden, zullen er enig plenaems, die hier het woord moest voedie in sommige kringen doorgaat
nochtans over « Vlaamse proren en dhr Rudi Van der Paal, had- zier aan beleven — en tevens het voor vlaamsgezind. Kort voor de ging
den' zich wegens ziekte laten veront- bewijs krijgen van de invloed welke hoogmis werd Mijnheer Pastoor be- blemen ».
Enkele van onze V.U.-leden waren
schuldigen.
de Volksunie hier reeds te Mechelen leefd de « Volksunie » aangeboden aanwezig
en het was Piet Vereecken
Het welkomwoord werd uitgespro- heeft — dat wij niet slapen en door een onzer
propagandisten,
HASSELT
ken door de arrondissementele voor- daarmede ook aan de C.V.Pers slape- ter heftig — « Volksunie. Volksunie, die als het ware het debat opende.
Hij wees er op hoe de vroegere kaScheurmakers zijt gij 1 Gij zijt geen
zitter, die de beide sprekers van de
Onze vorige kadervergadering te
avond. Mr van der Eist en dhr Pae- loze nachten — en misschien — nacht- katholieken ! » Onze vriend weder- tolieke staatspartij in 127 jaar prak- Hasselt zag weer een stijgende bemerries bezorgen. Zij hebben niet voer — « Wij luisteren naar de eni- tisch geen resultaat heeft geboekt.
linckx, voorstelde.
langstelling.
De C V P is de voortzetting van dieMr van der Eist toonde het belang eens de moed — dat is eigen aan ge die onfeilbaar is inzake geloof en
Naast Wim Jorissen aanhoorden we
zeden,
naar
de
Paus,
die
vroeg
in
zelfde partij en met het verdwijnen uiteenzettingen
aan van de aanstaande verkiezings- het huis — die groepering te noevan Ward Rolus —
1949 reeds amnestie. Als we buiten van het Vlaams nationalistisch elekampanje, die van beslissend belang men ! Hier volgt de tekst:
van het dinamisch type uit
het godsdienstig of zedeüjk gebied fient sedert de laatste oorlog beleef- spreker
zal zijn voor onze partij, waarna dhr
de « school » van onze Limburgse
altijd naar de bisschoppen hadden de Vlaanderen de ene nederlaag op voorzitter
Pselinckx op een buitengewoon ge— en een altijd opgeruimde
LAAT U NIET VANGEN
moeten luisteren dan waren we wel. de andere.
vatte wijze het probleem van de
Rudi van der Paal.
Denk
maar
eens
aan
de
fameuse
uit<
Van
verschillende
zijde
vernemen
schoolstrijd uiteenzette.
Het is de politieke strukfiiur van de
Onze Antwerpse vrienden brachten
spraak van Kardinaal Mercier zaliBeide sprekers werden aan het ein- wij dat bepaalde personen gedurig ger betreffende het nederlands als C V P . die oorzaak is van haar nihi- hulde aan het werk dat Wim Jorislistisch
resultaat.
Deze
partij
heeft
de van hun spreekbeurt zeer harte- lastig worden gevallen met druksels onderwijstaal ! « Mijnheer Pastoor
in de vijf Vlaamse gouwen verpolitiek konkiirrent (VN.V.) na sen
lijk toegejuicht.
uitgaande van een zekere groepering — « Ja, ja de Paus, Ik denk dat ge na een
richt heeft.
de
oorlog
willen
uitschakelen.
Thans verklaarden zij het ogenblik
welke het niet aandurft meetings uw 12 jaar niet veel godsdienst meer
B'^RCHEM.
De schoolkwestie is een periodiek gekomen
geleerd hebt ! » — « Wel Mijnheer
dat de andere provincies, het
Het bestuur van de afdeling Ber- voor eigen aanhangers te beleggen Pastoor, ik ben tot mijn 18 Jaar naar kronisch geval dat telkens bij de ver- Limburg door hun hulp zullen terugchem zond op 11 dezer een boodschap maar wel tracht CV.P.-meetings te een katholieke school geweest en ga kiezingen terugkomt.
betalen. Limburg zal niet te klagen
van warme simpatie aan de gebrood- misbruiken. Met een onbeschaamd- nog dagelijks naar de k e r k ! » —
De C.V.P. wil de schuld van de hebben over de hulp van andere proroofde nationalisten Frank Joris en heid die alle perken te buiten gaat, « Dat zegt niets, de stoelen staan mensonteerende repressie op de vincies.
Désiré Dij 1st. Het bestuur beklemook dagehjks in de kerk en niet er linksen schuiven, nochtans waren het
De verkiezing van Wim Jorissen is
toonde de gemeenheid van de zoge- worden regelmatig propagandadruk- voor met de Volksunie ! Komt maar gedurende de repressie jaren vooral C immers
Limburgs belang alleen,
naamde kristelijke vaandeldragers sels opgedrongen met de klaarblijke- eens naar de preek luisteren ! » En V P.-ministers die het departement het heeftgeen
een algemeen Vlaams bevan de C.V.P.
lijke bedoeling ingang te vinden in de Herder was weg. Wij zijn naar de van justitie beheerden. En de verant- lang.
bepaalde kringen. Men late zich niet preek gaan luisteren en we hoorden woordelijken voor de uitwerking van
duidelijk in zinspelen op zoge- de onwettige repressie-wetten waren
beetnemen. In de bussen wordt zo- er
naamde katholieken die n a a r de de katolieken De Schrijver, Pierlot,
ZONDAG, 23 FEBRUARI 1958
ONS GROOT OFFENSIEF
maar niet ingeschoven wat men wil Paus luisteren en het kristelijk kamp Delfosse De Vleeschauwer samen met
TE 15.30 UUR
IS BEGONNEN
de linksen Spaak, Balthazar, Gutt.
en
iedereen
mag
weigeren
zijn
huisverscheuren.
Ons
h
a
r
t
stond
even
Zaal « Raadshuis », thans geVlamingen kunnen onmogelijk kiebus te laten gebruiken voor vuilbak. stil toen we de naam Elias hoorden
naamd « Café Koninkske », Woltotaal buiten verband, het zen voor de C.V.P., daar aan deze parLimburg is een streling voor
> Of is het wellicht de bedoeling citeren,
straat, 5, Antwerpen :
bleek evenwel de profeet te zijn.
het oog voor wie het thans doortij
werkelijk
bloed
kleeft
en
die
de
van die kleine partij door het regelPROVINCIALE KADERDAG
kruist. Overal zo wat werd er
belangen herhaaldelijk verHet resultaat van dit alles was dat Vlaamse
matig toezenden van brochuren, lijsgeplakt en gekalkt.
raden heeft.
onder voorzitterschap van dhr
we
na
de
hoogmis
volledig
uitverten te laten aanleggen die nadien als
Reimond Mattheyssens.
Karel Dillen wees er op dat de C.
Te
Hasselt,
Sint-Truiden,
kocht waren. De gelovigen moeten
intimidatiemiddel kunnen worden wel zeer aandachtig geluisterd heb- V P. geenszins het monopolie van het
Tongeren, Maaseik, Lommei,
Sprekers :
kristendom kon hebben. Hij verwees
Neerpelt, Overpelt, Bilzen, Lagebruikt ? Zij die het nu toepassen ben zoals wij trouwens.
I Ludo Sels.
naar de uitspraken van Z. H. de Paus,
naken, Mechelen-aan-de-Maas,
Korte sroet namens de arronmoeten beter weten dan wie ook welk
Als nu de C.V.P. nog enkele sublie- en van vele bisschoppen waarvan er
Eigenbilzen, Herk-de-Stad en in
dissementen :
gevaarUjk wapen dergelijke lijsten me argumenten tegen ons wil heb- zelfs waren die verboden de naam
tal van kleinere gemeenten,
— door dhr Jan van Oosten
betekenen in de handen van op ben, dan weet ze waar ze moet zijn ! « kristen » aan een partij te verbinoveral bekleedt de naam van de
namens Turnhout,
Mijnheer Pastoor van Sint Ru- den.
jonge dinamische partij, de
wraakbeluste personen of organisa- Bij
moldus !
— door dhr Karel Dillen naVolksunie de ereplaats.
In zijn repliek was de heer Kieties.
»
HERDENKINGSBROSJURE
mens Antwerpen,
booms eerder zwak. Hij zegde o.m.
Geen wonder dan ook dat de
THEO BROUNS. dat hij (Kiebooms) nooit de uitvoe— door dhr Remi Maes namens
Zoals U merkt beste lezer — geen
simpatie voor onze jonge diringen
van
doodvonnissen
zou
hebben
Mechelen.
argumenten — geen woord over ons Wij vestigen de aandacht van onze
namische partij overal sterk
ondertekend. Dat hij herhaaldelijk
mi
' * manifest dat wij hier in de stad op lezers
aangroeit.
erop dat de bosjure Theo aandringt om de amnestiegedachte te
BERCHEM.
5.000 eksemplaren verspreid hebben. Brouns en de terreur in Limburg nog verspreiden. Hij zei ook dat de ontDe Limburgers zijn de linksteeds te verkrijgen is door de bestel- troning van Koning Leopold de schuld
Begin maart organiseert de afde- Arme C.V.P.ers!
sen beu en voor de C.V.P.ling bij Karel Dillen, Korte Leem- was van de linksen.
ling Berchem van de Volksunie een
luiaards, die in de oppositie
Zij trachten onze mensen In hun straat 47, Antwerpen, door storting
grote voorUchtingsavond, waarop als
niets uitrichten, hebben ze
Een C.V.P. sekretaris nl. Prof. Peesprekers zullen gevraagd worden dhr eigen angstpsychose mee te sleuren van f. of meer als steun, op post- ters
alleen maar een sarkastische
beweerde in die dagen nochtans
Leo Wouters, doctor in de rechten en — zij doen als kleine kinderen — checkrekening 47.11.34.
beoordeling over.
dat
al
de
sleutelposities
in
de
C.
doctor in de Germaanse filologie, < Als ik bang heb — moet gij ook
V.P.
in
handen
waren
van
anti-LeoIn zulke passieve verdedigers
oud-voorman van het Algemeen Kapoldisten.
van het Vlaams en kristelijk
tohek Vlaams Studentenverbond, en bang zijn > en vermits bij gebrek
Bij
zulke
vergaderingen
dringt
zich
erfgoed hebben ze geen verDr. Juul van Boxelaer, geneesheer te aan argumenten het niet op het plan
onvermijdelijk het besluit op dat jontrouwen meer.
Wichelen, nationaal voorzitter van der diskussie gaat dan maar de intige
mensen
die
gaaf
en
gezond
voelen
de Volksunie jongeren.
midatie. Maar dat pakt niet meer.
Limburg zoekt zijn nieuwe
slechts door kunstmatige middelen bij
politieke uitdrukking. En ze
Die
tijd
is
lang
voorbij
!
de
C.V.P.
kunnen
blijven.
DEURNE.
heeft niet te klagen. De popuDe argumentatie van de Volksunie
Enige aandacht verdiend wel de
Deze ijverige afdeling belegt op
lairste voorman van de Volksis
zo
klaar-eenvoudig,
zo
helder
en
vrijdag, 7 maart te 20.30 u. in lokaal tweede alinea van het C.V.P.-artikel ANTWERPEN.
unie, een van de hardste wervanzelfsprekend
gezond
dat
men
Siridy, Turnhoutsebaan, 56, Deurne, waar zij het hebben over Ujsten met
kers en de grootste redenaar
« Andermaal had de maandelijkse spontaan zijn steun geeft aan de
een voorüchtingsvergadering met als
onder de huidige politiekers
Stadsvergadering plaats, die ditmaal Volksunie. Deze partij zal dan ook
sprekers Meester Wagemans, dhr R. adressen.
heeft er de leiding van de strijd
De zeer kristelijke C.V.Pekens die in het teken stond van een Borms- uitgroeien tot een kracht in VlaanMattheyssens en dhr Karel Dillen.
in handen.
deren
die
aan
Vlaanderen
de
gaafreeds meer dan 12 jaar de oplossing herdenking.
heid en eigen ontplooiing terug zal
ANTWERPEN.
Hoe vaak heeft men elders in
van de repressie beloven — maar in
kunnen waarborgen.
Vlaanderen de wens geuit :
ARRONDISSEMENTSRAAD.
Voorzitter
B.
Ceuppens
bood
voorde vier jaren dat zij ALLEEN het be« Hadden wij maar een Wim
Praktisch alle afdelingen waren wind voerden daartoe geen tijd eerst de aanwezigen zijn beste wenJorissen ».
aanwezig op de arrondissementsraad
sen aan voor het nieuwe jaar en
Limburg moet die wens niet
die vergaderde op 1 februari. Dhr hadden — trachten nu door de geL I M B U RG
uiten. Zij heeft hem. Het moet
Mattheyssens, onze aktieve voorzit- kende metodes uit de voor hun zalige sprak de hoop uit dat dit Jaar nu eindan ook niemand verwonderen
ter, wegens ziekte belet, werd vervan- repressietijd — n.1. intimidatie — de delijk het jaar van de Anmestie zou
dat de laatste weken de Volksgen door dhr Rudi Van der Paal.
mensen van de Volksunie weg te worden.
KANTON HASSELT — GENK
unie weer heel wat bijgewonUitvoerig werd de werking van de houden.
M. Wagemans onderstreepte in
nen heeft.
afdelingen besproken, alsmede de
vooruitgang in dit groot kanton
Maar het is te laat. Geen tweede zijn inleidend woord de diepe bete- deDe
nadruk gelegd op de noodzakelijkOok ons blad neemt steeds
laatste maanden is enorm groot.
heid nu reeds de verkiezingsatmos- keer zult ge ons volk om de tuin lei- kenis van deze Bormshulde, die ons
grotere uitbreiding. Van dit
Ir Clem Colemont die de organisafeer te scheppen.
nummer af zal het zowat overal
den — het spuwt op uw lafheid de nodige geestkracht moet geven
in de Limburgse dagbladwinDhr Van der Paal bracht hulde aan gij ruggegraatlozen — die mede- om — in het licht van deze simbo- tie van het arrondissement HasseltSint-Truiden
in
handen
heeft,
heeft
kels verkrijgbaar zijn.
de afdelingen Deurne, Mortsel, en
plichtig
zijt
dat
Koning
Leopold
van
lische
figuur
—
onze
strijd
voor
Amzich
geen
moeite
gespaard.
GeleideKalmthout, die zich vooral in de
Voor 1940 groeide het natiomaand januari onderscheiden had- de troon werd verwijderd, die liever nestie onverpoosd voort te zetten lijk groeit het kanton uit tot een stenalisme in Limburg naar de
vige
Volksuniebasis.
den door hun ononderbroken aktie.
de schoolkwestie nooit oplost, omdat Spreker wees vooral op de rechte lijn,
meerderheid. Dezelfde stroming
Eerstdaags zal de streek van Genk
Bij eenparigheid van stemmen be- anders het cement van uw unitair die het ganse leven van Dr. A. Borms
is thans teruggekeerd.
sloot de raad geen medewerking te partijhuis weg is en het dan als een beheerste : zijn onverdeelde liefde in volle bedrijvigheid zijn. Hasselt is
Binnen drie maanden zullen
verlenen aan een zogenaamd Algedit reeds. Het aantal propagandisten
we de stijgende lijn kunnen memeen Vlaams Vakverbond, dat beroep kaartenhuisje ineen zakt. Gij fari- voor het Vlaamse volk.
groeit voortdurend aan.
ten aan de verkiezingsuitslagen.
deed op onze kaderleden om mede te zeeërs die Vlaams zijt voor de gaOud-schepene Schevernels, vorige
werken. Dat Vakverbond is geheel lerij, maar in uw partij en in het Dat zulk een man, die zich met gemeenteraadsverkiezing
afonbekend aan het hoofdbestuur, dat parlement de belangen van het h a r t en ziel voor de vervlaamsing zonderUjke lijst verkozen opzaleen
medevan de Gentse Universiteit heeft in- kandidaat zijn op onze lijsten bij de MAASEIK.
in deze zaak moet beslissen of er al
dan niet mag medegewerkt worden. Vlaamse volk aan uw zolen lapt.
Te Maaseik waren vele inwoners
gezet en steeds uitging van het
Onze kaderleden moeten op dit ogenverwonderd dat op het groot reklaDe afrekening komt. Roept niet op standpunt onverduitst, onverfranst, aanstaande verkiezingen.
JjUk slechts één bezorgdheid hebben : spoedige kamerontbinding, want even
Ook dit nieuws is de C.V.P. Hasselt mebord buiten de stad, door de C.V.P.
ter dood werd gebracht, zal altijd zwaar op de maag ge^iallen ! Van alle geplaatst, ook vele Volksunieaffiches
de aanstaande verkiezingskampanje.
vlug zullen duizenden deurwaarders een eeuwige schande blijven voor de zijden werd de heer Schevernels be- aangeplakt waren. De MaaseikenaEen boodschap van hulde en solidaren dienen daar niet over verwonwerkt om van dit plan af te zien !
riteit werd gezonden aan de heren zich aanmelden om betaling te eisen patriotards.
derd te zijn. De C.V.P. heeft aan geE'ósiré Dij 1st en Frank Joris, onze voor de zware schulden die gij tegen« Denk eens », zei men hem « op wetensonderzoek gedaan en vastgeNa een stijlvolle voordracht door
imburese kameraden, die door vro- over ons Vlaamse volk hebt. Gij zijt
Volksunielijst ! ». « En waarom steld dat de broodroof op een paar
me kristelijke heren van de C.V.P. voor onze Vlaamse volksmens niet mej. M. Franssen, nam Cyriel Rous- een
niet ? » was- het gevat antwoord van Volksuniepropagandisten gepleegd in
gebroodroofd werden.
beter dan de linksen en zult boeten seeuw het woord. Hij belichtte ach- deze nieuwe aanwinst voor onze par- tegenstrijd staat met het werk van
tereenvolgens de mens Borms en de tij. Ja, waarom eigenlijk niet ! De C. barmhartigheid « de hongerigen spijARRONDISSEMENT MECHELEN.
gelijk zij
zen ». Vandaar dat zij zelf ons affiasceet Borms, de man die zou uit- V.P.-ers stonden er paf van.
Te Lier vond op 10 dezer een ar«•MMVWMIMaWtWI
rondissementele vergadering plaats
voeren wat de anderen, die er de
Het laatste argument was natuur- ches gevraagd hebben en in het kaMORTSEL
der van de boetedoening die zij zichvoor het arrondissement Mechelen,
noodzakelijkheid van inzagen, niet lijk de bedreiging met broodroof. De zelf
Grote
voorlichtingsvergadeoplegt onze affiches broederlijk
die voorgezeten werd door dhr ReiC.V.P.
Hasselt,
de
flauwste
en
onnodurfden verwezenlijken. Met een zelste C.V.P.-groep van gans Limburg, naast de hunne plakt.
ring op dinsdag, 18 februari te
mond Mattheyssens.
overvloed aan details — wie zou er schijnt deskundig op dit gebied. Zij
Zij heeft trouwens beslist deze
20 u. in het lokaal « Ardeense
De heren Mattheyssens en Rudi
over een betere informaie kunnen denken werkeUjk dat iedereen is ge- handelwijze ook elders toe te passen.
Van der Paal bespraken met de aanJager », Gemeenteplein (vlakwezigen de organisatie van de aanbeschikken ? — schilderde speker de lijk zij. Als die heren 5 F. zien te ver- De Volksunie heeft daar nota van
bij terminus van trams 7 en
gooien ze al hun ideeën — voor genomen.
staande
verkiezingskampanje.
Er
figuur die al de verantwoordeljk- liezen
15).
zover ze verstandig genoeg zijn om er
werd hulde gebracht aan dhr Remi
heden voor zich nam en steeds kon- te hebben — overboord. Zij zijn al- KANTON MAASEIK.
Sprekers : Oud-BurgemeesMaes voor zijn onvermoeibaar wersekwent handelde tot aan zijn dood leen maar C.V.P. uit kuddegeest, om- Er werd prachtig geplakt te Neerken in dienst van de partij.
ter H. Paelinckx uit BrasschaUt
dat de grote meerderheid te Hasselt oeteren, Elen, Rotem, Dilzen en te
toe.
Onder de aanwezigen bemerkte
die zal handelen over de
het is. De dag dat die meerderheid Maaseik. Te Elen werd eveneens gemen Ingenieur Stevens, en de heren
schoolkwestie, en Dhr. Achiel
Uitvoerig werd zijn rol in het ak- wegvalt stuiven ze uiteen, met de kalkt. Vooral de nieuwe affiche :
Ludo Sels, Frans Tersago, Lode Lamvan Malderen over het sociaal
tivisme naar voor gebracht en de apo- staart in de lucht, als koeien bij een Wim Jorissen naar het parlement
brechts, H. Peeters en een flinke afdonderslag.
oogstste veel bijval. Het kanton
vraagstuk.
vaardiging uit Mechelen onder leitheose van zijn verkiezing te Antding van dhr Frans de Prins.
De heer Schevernels heeft hen ge- Maaseik is de lakse volksvertegenWie het goed meent met de
wei-pen beschreven.
antwoord dat ze rustig hun gang kon- woordiger Robijns grondig beu en
Bij het einde van de bijeenkomst
simpatieke en zeer aktieve afDhr Rousseeuw besloot zijn hulde den gaan en dat h,ij dan zijn pen- wenst iemand met politiek verstand,
werd een boodschap van simpatie gedeling Mortsel van de Volksredenaarstalent en doorzettingsver-,
zonden aan de medewerkers Frank
met enkele anekdoten, die erop we- sioen maar een paar Jaar vroeger zou mogen naar het parlement te sturen.
unie, zal niet nalaten daar
nemen. De Hasseltse C.V.P.-ers stonJoris en Désiré Dij 1st uit Limburg, die
zen dat Dr. A. Borms werkelijk een den stom als kalveren' op dit ant- Nu daarvoor is Wim Jorissen de geaanwezig te zijn.
door de zich kristelijk noemende
droomde figuur.
veelzijdig persoon was. >,
woord te kijkejn.
C.V.P, gebroodroofd werden.
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tuursleden aanwezig, die het gev.ikkpl
klaarblijkelijk beu worden. ZP V P - 'i
zo onder de indruk van onze d^nrslaande argumentatie d^t er e-^n
20 F., een tweede 50 F. en een de'< e
100 F. op de schaal legde. Vprnchi Cc
Volksuniepropaganda geen wonderen ? ! Welkcm, vrienden.

LIMBURG
^
•t
^
«•
^
¥r
^
Ie

HASSELT
^
VOLKSUNIEJON GEREN.
-^
Vergadering op zaterdag 15 fe- ^
bruarl.
•»
Hasselt, Hotel Warson, Station- |
straat, 16 uur.
Sprekers :
J a n Kauffmann, student.
Fr. Cleni Colemont.
Drs. Wim Jorissen.
VEEGADERING voor
PROPA GANDISTEN en
SIMPATISANTEN
Op zaterdag 15 februari te 19 ^
uur Hotel Warson, stationstraat, •«
onder voorzitterschap Drs. Wim *
Jorissen.
, , , ^^ï

Niemaod begrijpt die partij. Het
geloof is in gevaar en zij bljjven
maar de luiaard uithangen. Als de
leiders niets doen, hoe wil men dan
de volgelingen nog doen geloven ?
Truienaar.

LEDE
Te Lede bij Aalst vond een schitte:mïwrend geslaagde vergadering piaats
met een eivolle zaal. De aanwezi-^en
hebben het zich niet beklaagd want
de drie redenaars van de avond Dr. BRUSSEL
Van Leemputten, Mr. Van der Eist en
Als besluit schriift Drs. H. Aelvoct
Drs. Wim Jorissen waren in uitstein zijn merkwaardig boekje « Honkende
konditie
en
buitengewoon
slagOQlTvYLAANDEltEN
vaardig. De vergadering werd voor- derd vijfentwintig jaar verfransing
gezeten door de oude getrouwe, de in de agglomeratie en het arrondissebekende krachtige voorvechter, onze ment Brussel » dat het uitbouwen
•f
GENT
vriend
De Jonge. Ook Jef Cool, oud- van een Vlaamse politieke mar'it van
é
DE UNIE VAN DE MIDDENSTAND
burgemeester voerde het woord. Hij het grootste belang is.
tBewust van deze dringende plicht
kreeg luide toejuichingen. Jef Cool
CONTRA HET N.M.C.V.
t*zal bij volgende verkiezingen op de kennen onze propagandisten In h e t
In < Handel en Ambacht » weekVolksunielijst staan. « En 't zal stem- Brusselse geen rust. Op enkele dagen
blad van de Unie van de Midden- OUDENAARDE
KANTON MBCHELEN-AAN-DEmen regenen op zijn n a a m » verze- tijd werden aan de stations en op de
stand wordt het N.M.C.V. openlijk ONZE WERKING
kerden ons een paar oud-Daensisten vroegmarkten duizenden vlugschrifMAAS.
,
,,
en scherp aangevallen voor de sekOp zondag 2 februari waren onze die op de vergadering waren.
ten rondgedeeld, waardoor VlaminTe Eisden Boorsem, Lanklaar, taire en unfaire manier waarmee
gen, komende uit gans het land konVucht, Stokkem en Mechelen aan de zijn vertegenwoordigers het Bureau propagandisten op post in Etikhove,
den kennis maken met de Volksunie,
en Mater'alwaar de pamfletten GENT
Maas waren onze plakkers aan het der Provinciale Kamer voor Am- Huise
de enige partij, die de wil en de durf
de boeren en de Volksunie's met
In ons arrondissement wordt op dit heeft
•werk Vooral Mechelen kreeg een flin- bachten en Neringen hebben samen- van
om Vlaanderen politieke macht
het
fameus
artikel
:
«
Jantje
Verroogenblik
koortsachtig
gewerkt,
zoke beurt en was een weelde voor het gesteld.
en medezeggingschap te bezorgen.
ken
wordt
zenuwachtig
»
gretig
gewel
organisatorisch
als
op
het
terrein
oog.
De Provinciale Kamers zijn offi- lezen werden.
Dit offensief betekent nog maar
van de propaganda. De kantons LeKANTON NEERPELT.
ciële hchamen die toelagen ontvanOp de laatste arrondissementsraad deberg en Oosterzele dienen vermeld een begin, want taai en verbeten zulMet uitzondering van Hamont en gen die zij moeten aanwenden voor
het gehucht Kerkhoven van Lommel, de gehele Middenstand. Ze zijn sa- van 3 februari is er besloten in het en speciaal de afdelingen Bottelare, len wij al onze krachten verder indie later aan de beurt komen, werd mengesteld uit de afgevaardigden vervolg met vijf verschillende propa- Destelbergen, Gentbrugge en Merel- zetten om iedereen te overtuigen dat
ons laatste nummer met het mani van de beroepsverenigingen die om gandaploegen te werken, die ieder beke. Ook de andere kantons komen de Volksunie moet doorbreken.
1928 was het laar van de opschudfest aan de werklozen van Noord- de 4 jaar het Bureau der Provin- afzonderlijk een opgedragen werk los. Nog deze maand zijn er kantonnale kadervergaderingen voor Gent, dingwekkende Bormsverklezing, we^Limburg overal in het kanton ver- ciale Kamer moeten herkiezen. De zullen moeten uitvoeren.
Nevele, Maldegem, Aalter en Sint- ke in alle partijen bezorgdheid voor de
spreid. Het werd bizonder gunstig wet is echter dermate ontoereikend
Amandsberg. En het zal er niet bij Vlaamse belangen opwekte en gevolgd
ontvangen en tal van nieuwe werkers dat een Beroepsvereniging met 400 POLITIEKE TOESTAND
blijven.
werd door de ene Vlaamse verwezenboden zich aan.
tot 500 leden slechts 2 vertegenDe C.V.P. van het arrondissement
lijking na de andere.
Onze
propagandaploegen
waren
de
woordigers kan hebben en een ver- meent het monopolie te bezitten van jongste weken zeer aktief. In alle
KANTON BILZEN.
1958 wordt, dank zij onze propaTe Eigenbilzen, Gellik en Moper eniging met 10 leden reeds recht Jeugdkongressen.
kantons werd er geplakt en gekalkt. gandisten, het jaar van de verrassenheeft
op
een
vertegenwoordiger.
Toen de aktieve jongerengroe"? van Onze radiowagen neemt elke week de Volksuniedoorbraak, waardoor cntingen werd flink geplakt. Te Hoeselt
Wat heeft het N.M.C.V. nu gedaan het Davidsfonds een jeugddag beleg- een kanton voor zijn rekening Op 9 nieuw de aandacht van alle m a c h ' m
en omgeving werkt de buitengewoon
den, vonden sommige heren van de februari de streek van Oostakker en in het land zullen gevestigd word'^n
poüulaire Dr. Duchateau onverdroten in Oost-Vlaanderen ?
verder.
In tientallen kleine plaatsen wer- C.V.P. dat het Davidsfonds haar Destelbergen. Op 16 februari De Pin- op het ongeduld van alle Vlaamse
Hij zal niet ophouden met 3.700 den fiktieve verenigingen met 10 k macht te buiten ging.
te en omstreken. Op 23 februari Mal- standen, die niet meer tevreden zi'n
degem en Adegem. Op 12 maart Aal- met enkele verloren kruimels, die van
voorkeurstemmen volgende verkie- 20 leden opgericht die het g,anse jaar
Zolang
het
Davidsfonds
muziek
en
zingen. Gedurende de eerstvolgende geen aktiviteit aan de dag leggen voordrachtavonden geeft zijn onze C. ter en omgeving.
tafel vallen, maar die hun rechtmaweken zal Bilzen grondig bewerkt en wiens enige rol er in bestaat om V.P.-ers tevreden maar opgepast als
Zodra het weer enigzins beter tig aandeel eisen van de staatskoek.
worden.
de 4 jaar de meerderheid te verze- er eens ernstig over de oplossing der wordt start een tweede radiowagen
In ogenblikken van oprechtheid bekeren om de 9 politieke kreatuur- Vlaamse vraagstukken wordt gespro- met een paar jonge « meetingisten » kennen Vlaamse liberalen, socialisten
KANTON ZICHEN,
kens van het N.M.C.V. te benoemen ken.
ZrSSEN, BOLDER.
voor het houden van verrassings- en katolieken dat hun partij voor'Hier werd de centraal gelegen ge- in het Bureau.
meetings aan de kerken na de Zon- durend de echte Vlaamse belans-n'
meente Riemst, die bi.i vorige verkiedagsmis. Een ploeg kolporteurs zal de ondergeschikt maken aan de kwa.T'« Handel en Ambacht » weet vol- ONS PROPAGANDISTENFEEST
willigp grillen van hun leiders. D ^ r
zingen een derde van de stemmen gaf, gende bijzonderheden te vertellen
wagen begeleiden.
een paar afwezigen waren
in 1958 eens in massa voor de Volk».duchtig beplakt.
over het plichtsbesef en de ijver van ze Buiten
Tot
aan
de
verkiezingen
worden
allen opgekomen ons mannen.
unie te stemmen zullen die moppeDe plakkers haalden ook hier eer sommige dezer bureauleden. Wij cialle
14
dagen
twee
duizend
nummers
Zelfs de provinciale voorzitter Dr.
rende ''l''ar-'--''-''nrlon wonderen vervan hun werk.
teren : « ...Er zitten echter ook nulvan
«
De
Volksunie
»
kosteloos
verliteiten onder die 4 jaar lang op al Richard van Leemputten was met zijn spreid in het arrondissement. Dit wekker.
DE BROODROOF
Ze mos '
s, in dat, eens r t
vergaderingen die het bureau vrouw van de partij.
aantal zal nog opgedreven worden
Onze propagandisten Desire Dijlst de
Mevrouw Cosijns had werkelijk voor naar gelang de mogelijkheden van de Volksunie gevreesd wordt als epn
heeft
nooit hun mond
en Frank Joris danken langs deze hebben gehouden
gedaan. Er is een an- een fijne tafel gezorgd, waarvoor wij het Arrondissementeel Verkiezings- geduchte mededinger, alle partijen
weg voor de o ver talrijke blijken van dere die open
het heeft klaar gespeeld in haar natuurlijk hartelijk bedanken. fonds. Er zijn op dit ogenblik keurig- om het ergste zullen wedijveren om
simpatie van overal uit Vlaanderen een periode
Moeten wij U zeggen dat het feest gedrukte steunkaarten tegen 20 frank het vertrouwen van de Vlamingen t-van 4 jaar slechts enontvangen.
rug te winnen. Een stem voor de
geduurd
kele
vergaderingen
bij
te
wonen
en
Onze vriend Desire Dijlst kreeg de weinige keren dat hij is versche- uurtjes ? heeft tot in de kleine in omloop, die zeer vlot van de hand Volksunie in 1958 is dan ook een stem
gaan.
De
afdeling
Gentbrugge
alleen
door de bemiddeling van ons blad nen was hij dronken... » In dergereeds nam voor 10.000 fr. kaarten af voor Ylaprn— —••>'>ht !
reeds een paar aanbiedingen voor lijke handen berust de professio- GENT
nieuwe werkgelegenheid.
Vergeten we ook niet de aktiviteit LIEDEKERKL
ekonomische, sociale en moreHet Vlaams Dansfeest van,, de te vermelden van de VolksuniejongeFrank Joris, gediplomeerd tuin- nele,
le
ontwikkeling
van
de
middenElk gezin kreeg alhier, dank zij milVlaamse Kring-Gent kende een for- ren die deze week 10.000 pamfletten
bouwkundige zal zich op de verzor- stand.
de steun, ons laatste Volksunienummi-da-bel sukses.
uitdeelden in het stadscentrum en mer.
ging van laagstamfruit toeleggen. Een
paar kwekers vroegen hem reeds hun
Het was dai. ook niet te verwonMeer dan 600 aanwezigen o.w. Ward aan het St. Pieterstation.
De Liedekerkenaars lazen met V.Taanplantingen te verzorgen.
deren dat sedert lang tegen deze Rolus,
En tot slot, de kandidatenlijst. Wij ontwaardiging het feit dat C.V.P.Rudi van der Paal, Karel DilDe kwekers, die belangstelling voor handelwijze protest werd aangete- len, Omer
willen
niet
vooruitlopen
op
de
gebeurvan Kerchoven, Maur, Van
ers niet terugdeinzen voor broodroof,
hem hebben, kunnen dit aan onze be- kend door de grote Beroepsverenigin- Poucke, Martens,
De Moor, Blijweert, tenissen maar wij zijn er van over omdat zij met eerlijke middelen h u n
stuursleden en propagandisten laten gen die stelselmatig uit het Bureau enz...
tuigd dat het een goed gestoffeerde doel niet kunnen bereiken.
weten. Volksuniesolidariteit tegen C. geweerd werden. Op 13 januari
Zij begrijpen dan ook heel goed
Dr. J. Van Boxelaer leidde met veel lijst zal zijn met kandidaten die
opnieuw
het
Bureau
V.P.-schoeliestreken is geen ijdel 11. werd
« vertrouwen » geven. En dat is ze- waarom de laatste dagen uit de rechtvoor de 4 komende jaren aangeduid. schwung een massale salamander.
woord.
ker wel het voornaamste.
se pers zeer duidelijk blijkt waarom
De Voorzitter der Kamer, de h. T.
Dr. Leo Wouters, ere-voorzitter van
SINT-TRUIDEN
Onze vooruitzichten ? Zeker I ge de Kerkelijke Overheid steeds meer
Goethals, had de kiesgerechtigde le- de Vlaamse Kring-Gent, deed onder
DE TRAM
den verzocht de Bureauleden aan te donderende toejuichingen een geest- kozene voor de Kamer, waarschijn afstand neemt van de partijpolitiek.
Zo lazen we dat In' Italië Kardinaal
In « De Tram » een C.V.P.-blad duidei. in overeenstemming met de driftige oproep voor medewerking aan lijk I senator en mogelijks « op de
voor Sii.t-Truidon en omgeving staat belangrijkheid op het plan van het de grote strijd die wij te voeren heb- wip » in de Provincieraad. Kunnen Ottaviani onlangs nog gewezen heeft
een bijdrage, gesteld in een toon, die ledental en de aktiviteit van de aan- ben. Voor het animo zorgden verder: wij ons mooiere beloning indenken op de grote gevaren, die voor het geloof verbonden zijn aan de pogingen
voor onze vier jaar lange inzet ?
op een fatsoenlijk mens wijst.
gesloten beroepsverenigingen. Die Walter De Moor en J a n Andries.
Moest « Spectator » ons ook niet aanmaning heeft echter niet gebaat.
Jan de Moor. van sommige partijen om de priesters
Gestimuleerd
door
deze
bijval,
bebetitelen met een scheldwoord, dat De onafhankelijke beroepsverenigin- sloten de inrichters het nog eens te
Arr. gekr. te misbruiken voor politieke doeleinden.
een flagrante leugen is « scheurlijst » gen, aanleunend bij de Unie van de herdoen en wel zondag 23 maart e.k.
Ook in ons land weet elke mens,
we zouden er dieper op ingaan.
Middenstand, en de meerderheid der in de Roeland en terug met Paul Rut- AALST
Zonder al te veel propaganda die nadenkt, zeer goed dat de libeHet elementair fatsoen eist dat leden groeperend, werden geweerd ger en zijn solisten, (jdm),
bracht de vergadering van de Volks- ralen geleid worden door ziekelijke
men iemand met zijn ware naam uit het bestuur der Kamer.
unie te Aalst ruim 200 man samen papenvreters, maar ook dat in God
noemt.
Nu echter is de bom ontploft. En- ZOTTEGEM.
Welke
partij doet het op dit ogenblik geloven nog niet betekent geloven in
Als < Spectator » in het vervolg kele
maanden vóór de verkiezingen
de C.V.P.
beter te Aalst ?
« heren van de Volksunie » schrijft zou dit wel eens aan het N.M.C.V.. VLAAMSE VRIENDENKRING.
of gewoon « mensen van de Volks- in casu de C.V.P. duur te staan kunHet enig winterseizoen wordt
Het was Dr. Van Leemputten, lijst- DWORP
unie > wat ook al goed is zullen we nen komen.
besloten met een dansfeest, zon- aanvoerder voor Aalst, die als eerste
Op 1 februari werd te Dworp een
hem een uitvoeriger wederwöord gewoord nam. Dinamisch en tempe- nieuwe afdeling Volksunie-Jongeren
Wij
citeren
een
fragm,ent
uit
een
dag,
Z maart, in de zaal Parking, te het
ven.
ramentvol
spreker
van
het
type
Wim
der protestartikels, verschenen in het
De groep Jongeren omvat
Nu alleen dit. Spectator schrijft blad van de Unie van de Midden- Zottegem. Na de laatste onvergete- Jorissen met wie hij trouwens de gesticht.
de gemeenten Sint-Genesius-Rode,
dat hij wil aannemen dat de Volks- stand, bij wie de meerderheid der lijke avond met de voordracht van voorkeur voor de sociaal-ekonomische Alsemberg,
Dworp, Huizingen, Buiunie zes zetels zal halen voor de ka- leden nochtans katohek is.
Dom Dumon over Dom van Assche, vraagstukken gemeen heeft, oogstte zingen en Lot.
mer. Maar daardoor zal de C.V.P. er
hij
grote
bijval.
« ...Gebeurde dit in de hoofdstad na de welgeslaagde voordracht van
Volledig aansluitend bij het pronog zes meer of in het totaal twaalf van
het vrije Vlaanderen (Gent Jaak de Meester over Cyrlel VerZijn kritiek was ongenadig scherp gramma
van
Volksuniejongeren
verliezen.
n.v.d.r.) » of bevonden wij ons In
maar onweerlegbaar juist.
heeft dit nieuw gewestelijk verbond
Dat nu is onjuist. Met een aan- een vergadering van de opperste schaeve, na de zeer gewaardeerde
Na hem sprak de algemene voor- tot hoofddoel de jonge krachten van
winst van een 30.000 stemmen hoofd- Sovjet of een volksdemokratie ?
T.V.-avond, na de reeks tentoonstel- zitter Mr. Frans van der Eist, aan voornoemde gemeenten samen te
zakelijk in de basisarrondissemenWil voelden ons onbehaaglijk, lingen van onze Zottegemse kunste- wie door Dr. Van Boxelaer hulde ge- bundelen om des te steviger te k u n ten — we moeten daarvoor slechts want
hier in deze zaal werd de de- naars In het Sint Jorishof, telkens bracht werd voor zijn groots werk nen opbouwen.
van 114.000 stemmen op 144.000 mokratie
nek omgedraaid, hier
Het aantal aanwezige jonge m a n voor de Volksunie volbracht.
springen — halen wij die zes üetels. zegevierde de
op dit moment de onver- gepaard met een werkeljk « gezellig
Hij maakte het proces van Ludovik nen (zelfs enkele meisjes) is het
Een zetel nu behaalt men met ge- draaglijkste diktatuur van een be- samenzijn » zal dit dansfeest dit van
Moyersoen en behandelde hoofdza- klaarste bewijs dat ook in de Zennemiddeld een 24.000 stemmen. Zes krompen minderheid, die wij nog de maand oktober evenaren I !
kelijk het repre.sslevraagstuk en de vallei de Volksunie leeft en werkt.
zetels betekenen dus 124.000 stemmen nooit in ons leven hadden bijgeEen voorlopig bestuur, bestaande uit
Ons overschot bedraagt dus 20.000 woond. Deze vergadering zal gevolOnderhandelingen zijn aan de gang zelfbestuurgedachte.
een voozitter en een sekretaris, werd
stemmen. Niet genoeg voor een zetel. gen hebben voor de middenstand die met het Vlaams amusementsorkest
Drs. Wim Jorissen werd door Dr. aangesteld. Op 22 februari wordt te
Spectator vergist zich dus erg ! Wij vandaag nog niet te overzien zijn
Van Boxelaer ingeleid niet alleen als Dworp een grote vergadering gehouterwijl het lokaal orkest met de Zothopen dat hij, eerlijk zoals wij hem
Men heeft op de meest onbarm- tegemse Maurice Chevalier voor de de grootste redenaar van de Volks- den terwijl voor 1 maart een debatdenken, deze zware vergissing zal hartige
unie of als de grootste redenaar on- avond : C.V.P.-jongeren contra V.U.wil ze de maskers afgedaan.
rechtzetten.
der de Jonge politiekers maar als de jongeren wordt belegd.
Men heeft klaar en duidelijk aan al attraktles zal zorgen.
Verder beweert hij dat de linksen de vrije, onafhankelUke beroepsvergrootste politieke redenaar
van
Plak- en kalkplocgen werden saDe alomgeliefde Arthur de Troyer, Vlaanderen. En de toehoorders zouniets voor Vlaanderen gedaan heb enigingen getoond wat men over hen
mengesteld en trekken weldra aan de
ben. Volledig akkoord ! Maar ook de denkt en hoe men ze wil behandelen. de Bestuurder van de Gieterij Strij- den weldra ervaren dat zijn faam slag (niet meer individueel zoals
C.V.P. heeft niets gedaan èn Walen, De schijnheiUgheid heeft op 13 j a - pen, heeft het voorzitterschap van niet overdreven werd.
voorheen, maar in samenwerking —•
Brusselaars en franskiljons blijven nuari gezegevierd.
Wim was er in en de geestdrift, die dit laat toe een uitgestrekter gebied
onze klub aanvaard.
baas. Het Is dus toch maar de loglka
er reeds h ^ r s t e . laai,de hoog op.
te bestrijken).
Wat verwijt men aan de regering ?
zelf dat wij de C.V.P. evenmin ver- Dat
Ons parool : twee kunnen meer
Aalst-stad, die lange tijö aarzelend
zij partijpolitieke benoemingen JONGGEHUWDEN GELUKGEWENST
trouwen als de linksen.
stond te kijken naar onze jonge par- dan één — dus : reikt elkaar de
doet, dat zij een sektaire schoolpoliZaterdag,
15
dezer
te
10.80
uur
in
Dat de linkse regering zal blijven ? tiek voert ? Wij hebben ëen voortij marsjeert thans mee op naar een hand.
Wij zijn ervan overtuigd van niet, smaakje gekregen hoe zij het zouden de kerk van Sint Michiels, zal Z.E.H. Vlaams nationale toekomst.
E. P.
want de liberalen zullen verliezen, doen. moesten zij de meerderheid Prof. L. Reyntens het huwelijk inzeDr. Van Boxelaer mocht dit besluit
genen van onze simpatieke vriend
waardoor we weer B.S.P.-C.V.P. krij- hebben.... *
LEUVEN.
Sleurs met Mejuffer Frieda van trekken.
gen. Ook van die kombinatie verDe middenstanders die dergelijke Joris
On enkele maanden tijd is gans
Emiel Steenhaut, de arrondisseCaeckenberghe.
Wij feliciteren van
wachten we niets op Vlaams gebied lektuur
te lezen krijgen zullen nu wel
arrondissement in beweging getenzij wij zelf wat macht zullen heb- de harde les begrepen hebben. Van harte het jonge paar en de zeer ge- mentssekretaris haalde alle eer van het
ben. Die macht krijgen we echter de C.V.P. zowel van de liberalen met achte familiën Sleurs en van Caec- zijn werk. We begrijpen dat hij glun- komen.
De kantons Leuven en Aarschot gaderde.
slechts door eigen zetels ! Dat is ook hun 25 t. h. belastingsvermindering kenberghe.
ven het sein. Diest, Tienen en Aarwe=T de logika zelf.
Tot
slot
werd
nog
een
film
afgehebben zij niets meer te verwachten.
Namens het hoofdbestuur van de draaid over Volksuniemanifestaties.
schot zijn gevolgd.
*De Tram» stelt ons voor voor de C De Unie van de Middenstand is een
werd een huidetelegram
Er wordt overal fhnk gewerkt. De
V.P. te stemmen en dan te schreeu- a-politieke middenstandsorganisatie Volksunie
Te
midden
van
vele
bekende
gewen voor onze rechten. Wij zijn ech- die geen kandidaten zal voorstellen gestuurd.
zichten' zagen we ook onze Antwerp- brug tussen het werkzame arrondister nog hees geschreeuwd van onder bil de komende verkiezingen. Wij
se vrienden Karel Dillen en Ward sement Brussel en het er op los gaande vorige C.V.P.-regering. En de Vla- zijn er dan ook van overtuigd dat MORTSEL.
Rolus — waar Is de Ward eigenlijk de Limburg is thans gelegd.
mmgen schreeuwen zich reeds 128 het merendeel van zijn leden, die
niet bij waar de Volksunie iets op
Leuven was lange tijd het stilste
jaar hees!
traditionele C.V.P. kiezers zijn, het Wie biedt betrekking a a n als be- touw zet ?
arrondissement. Thans zijn we flink
« De Tram s- heeft schrik dat de ditmaal met de Volksunie zal pro- diende, magazinier of expediteur
Na de vergadering ging men rond aan het wedijveren met de andere
C.V.P. zal verliezen. J a vriend Spec- beren. Al was het maar om, zoals bij voor propagandist Volksunie 37 jaar? voor steun Ruim 3000 fr, werd op- arrondissementen. En het zal nog betator de C.V.P. had maar moeten het Poujadisme, lucht te geven aan
teren ! Eerlang krijgen we trouwens
Schrijven
aan R. Mattheyssens, gehaaid, .voor h ; t yer'xierngfionds. te Leuven een vast sekretariaatsge^werken zoals de Volksunie, dan zou hun gewettigde ontgoocheling
«e vooruitgaan, net zoals wii
Liersesteenweg, 76. Mortsel.
DEMON.
GENT
Naar de Doorbraak !
EERSTE GROTE
VOLKSUNIE-MEETING
maandag 10 maart te 20 u.
in de feestzaal Roeland
Korte Kruisstraat, Gent
Sprekers : Dr. Leo Wouters,
Adv. H. Wagemans, kamerlid,
Martens, voorzitter Jongeren.
Alle C.V.P.-mandatarissen van
harte uitgenodigd !
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AARSCHOT.
DINSDAG 4 MAART, 20 UUR,
Hotel Atlantic (vroeger Casino), Stationplein,

GEWEST DIEGEM,
NEDEROKKERZEEL, NOSSEGEM.
STEENOKKERZEEL, ZAVENTEM.
)m0i0m>mm0teammm0>^>mm0t0>0*0k
LEUVEN.
Deze gemeenten van h e t kanton
VOORLICHTINGS1) Alle Vlaamsgezinden van LeuWEST-VLAANDEREN
Rchaarbeek beschikken over een ]on- ven en omgeving kunnen steeds oude
VERGADERING
f ^ p ! o e g werkers, die vastbesloten en nieuwe bekenden ontmoeten in
fijn om ook in h u n gewest bij te dra- het lokaal « Cristal >, Parijsstraat,
Sprekers :
KONTAKTNEMINGEN
gen tot de verklezingsdoorbraak van 12, te Leuven.
Mr. Frans van der Eist
de Volksunie.
.
Zeer belangrijke
kontakten te
2) Sociaal Dienstbetoon : Elke
Dr. Wim Jorissen
Ook daar mag geen enkele stem dinsdag
Brugge,
Veurne,
De
Panne,
Koksijde,
i
van 20 u. tot 22 u. en elke
verloren gaan naar PartiJen waarvan vrijdag van
\0tm0t0m
fin
10 u. tot 12 u. wordt in Poperinge, leper, Roesbrugge, enz...
alle kandidaten op Vlaams ge- het lokaal « Crystal », Parijsstraat,
Over 't algemeen grote belangstelSpreker
vraagt
of
de
schrijver
aanbied geen voldoening schenkeri
12 Leuven, zitdag gehouden. Koste- ling en waardering voor de Volksunie wezig is en zegt dat hij hem, zeer NINOVE
Alleen een stem voor de Volksunie loze raadplegingen op elk gebied, propaganda.
vriendelijk, zal wijzen op de verwarGROTE
brengt voordeel voor alle Vlaamse Werkverschaffing, enz.
ring in de brief te lezen, tussen de
KOLPORTAGES
VOORLICHTINGSVERGADERING
Belgische Staatsbelangen
en de
3) De Vlaamse ontspanningskring
Om dit te bewijzen wordt op zonTe Pittem, Meulebeke, Veurne en Vlaamse Volksbelangen. Wat dan
dag 23 februari om 10 u. 30 in h e t lo- « Uilenspiegel s. houdt een dansavond Kortrijk.
In de Zaal « De Ster »
zeer simpatiek ont- ook door onze gouwvoorzitter zeer
kaal « ALCAZAR », Keistraat, te op 1 m a a r t te 20 u. 30, in h e t «,Chft- haal van Overal
Stationsplein.
ons blad.
gevat
en
duidelijk
uiteengezet
wordt.
let
Suisse
>
(Naamse
poort).
KardiSteenokkerzeel een voorlichtingsverTe Veurne en te Kortrijk een nog
op
zondag
9 maart 1958, te 10 uur
In
zijn
verdere
toespraak
haalt
onnaal
Mercierlaan,
Heverlee.
Zang
en
gadering belegd :
^ ™ * „„^
dans. Verrassingen. Orkest Tijl van nooit behaald sukses. Honderden en ze gouwvoorzitter enkele passages Zullen er spreken :
Sprekers : Mr. F. van der Eist, eer- Diest.
honderden eksemplaren verkocht.
aan uit de besproken brief en zegt
Mr. Frans van der Eist,
ste Volksuniekandidaat voor de. K a Te Veurne meer dan honderden daar waar onze achtbare korrespon
4)
I
n
h
e
t
arrondissement
Leuven
Drs. Wim Jorissen,
mer van Volksvertegenwoordigers,
die
verkocht
werden
vooral
in
de
dent meent het Heilige Evangelie tot
Dr. Van Leemputten,
Dhr A. Van Malderen, sociaal werker, wordt sinds enkele tijd een krachtige werkerswij k de « Nieuwstad ».
politieke doeleinden te mogen geen Bob Maes, leider der V.M.O. Alle actie gevoerd die zeer gunstige r e Te Kortrijk werd gekolporteerd met bruiken (of misbruiken) wij van onbelangstellenden en simpatisanten sultaten kende. Vele gemeenten heb- behulp van twee radiowagens.
ze kant de aanhalingen van de Heiben reeds h u n propagandisten.
zijn welkom.
In de radiowagen van RoeselareMarkus en Heilige Lucas zullen
Kernen werken in elk kanton. Eer- Tielt zat onze meest gewiekste mi- lige
VILVOORDE
EEN DRINGEND VERZOEK
stellen tegenover deze van de Heililang
zullen
voorlchtingsvergaderinDe sporen van onze laatste plak- gen gehouden worden. Ook in ons cro-speaker de heer Viktor Bouckaert. ge Mattheus.
Wij worden op dit ogenblik
wist de luisteraars op te wekken
tocht zijn nog niet uitgewist of een arrondissement is de opmars '^°'« Wie niet met Mij is, is tegen Mij,
der Hij
overlast
met aanvragen om
en
in
groot
getal
naar
de
vergadervlugschriftenoffensief heeft al een Volksunie niet tegen te houden.
en wie niet vergaart met mij, verzaal « De Metropole » te lokken waar strooit » zegt de Heilige Mattheus.
werkgelegenheid.
aanvang genomen. Regelmatig schuionze algemene sekretaris Wim Jorisven onze pamfletten onder de winkel- PROVINCIALE K A D E R D A G
De H.H. Markus en Lucas zeggen
Bedienden, werklieden, h a n sen en gouwvoorzitter J a n De Bondt echter
deuren door om de middenstanders
: « Wie niet tegen ons is, is
delsreizigers, die zonder werk
De ogen van Meester van der Eist hun spreekbeurten zouden houden.
te overtuigen dat een stem gegeven
Met de luidsprekerinstallatie van met ons >.
zijn, vragen ons hen te plaataan de jonge onafhankelijke Volks- glunderden, toen hij op zondag 9 feZo ook wij, zegt spreker : Rood,
bruari
zag
dat
het
grote
lokaal
van
Veurne,
Diksmuide, Oostende liet de
unie de beste waarschuwing betekent
sen. Het is ons niet meer mogeel
of
blauw,
wit
of
zwart,
wie
niet
dat iedereen h e t katje-duik-spel van « Sint-Michiel » volliep m e t propa- heer Provoost zijn zware maar toch tegen ons is, is met ons op voorwaargelijk iedereen te helpen.
gandisten
en
tientallen
stoelen
moeszo
welluidende
stem
in
de
straten
de andere partijen grondig beu is.
de echter h e t Volksunieprogramma te
ten bij gesleurd worden uit andere klinken.
Dringend verzoeken wij alle
LOT
lokalen. Hier h a d hij nogmaals h e t
Intussen werkten tientallen kol- aanvaarden, programma dat in één
Vlamingen, die ergens werk
Dr Bouchery opende de vergade- bewijs dat de Volksunie de wind porteurs onverpoosd aan 't kolporta- woord kan samengesmolten worden :
weten
(plaatsen
die open
r i n g ' m e t een korte historiek te m a - duchtig in de zeilen heeft en d a t hij gebedrijf met dan ook nooit gekende Zelfbestuur !
ken van de Vlaams Nationale Bewe- ook in zijn provincie kan rekenen op bijval.
staan) dit te willen signaleren
En terwijl onze korrespondent om
ging in de streek.
een ploeg verknochte medewerkers.
aan Rudi van der Paal, Frans
Kameraden Bultinck en Degrijse eenheid af te bedelen naar de Heilige
Hij stelt vast dat na de stilstand
Hij onderstreepte dat de Volksunie wedijverden met elkander om de Mattheus verwijst, beroep ik me ook
van Hombeeckplein, 14, Bervan de laatste jaren er opnieuw hard niet'zo maar een partij is, die haar meeste verkoop. Te Veurne bleven ze op hetzelfde gezag, zegt spreker,
chem-Antwerpen (tel. 33.85.65
waar Mattheus het heeft over de
gewerkt wordt, wat onvermijdelijk voedingsbodem vindt in wat gedroom gelijk; te Kortrijk nog eens.
of
39.60.43).
huichelaars
de
farizeeërs
:
«
...
gij
tot sukses zal leiden.
Twee meesters in 't vak, wellicht
en enkele luchtkastelen, maar dat
Dan komt de heer A. Van Malde- zij beantwoordt aan een dringende omdat het twee... schone jongens hebt de voorschriften van de Wet laAlle
openstaande
plaatsen
ten varen, het rechtvaardig oordelen,
ren aan het woord.
noodzakelijkheid. Zij alleen heeft de z i j n !
zullen
door
hem
onmiddellijk
het
medelijden
en
de
trouwheid
».
Spreker handelt voornamelijk over wil en-is bij machte om de noodlotDe propagandisten van Kortrijk
het sociaal-ekonomisch aspekt van tige ekonomische kringloop, waarvan danken van harte h u n kollega's van
gesignaleerd worden aan de
Wee U Londenaars. roept spreker,
de Vlaams Nationale strijd. O.a. zegt aUg Vlaamse standen het slachtoffer de Kust de zeebonken uit Oostende gij die de repressie en epuratiewetarrondissementele
voorzitters
hij dat de taalgrens een sociaal-eko- zijn, te breken.
en Adinkerke, voor de verleende hulp ten vervaardigde en deedt uitwerken,
van
de
streek,
waar
de plaats
nomische en demografische grens
wee U C.V.P.-auditeurs, wee U trouwHij steunde zijn betoog op h e t bij deze machtige kolportage.
vakant
is.
vormt. Ten noorden ervan waar de
loze C.V.P.-leiders, wee Uw onrechtDank, kameraden !
bevolking gestadig aangroeit : het laatste werk van Professor F. Van
« Er roert entwat » in West-Vlaan- vaardig oordelen, het zwaard der geMechelen van de Leuvense universispook der werkloosheid.
deren. Met reuzenschreden gaan we rechtigheid hangt in « De Volksunie »
Ten zuiden van deze grens, met een teit, die, evenals Professor Pinxten terug naar de vroeger gekende macht boven Uw kop.
zaliger,
heeft
aangetoond
dat
alle
bevolking in verval : machtige indus't Is gemakkelijk voor U de kristen AFD. DIENST VOOR
Belgische machten sedert 127 jaar van de Vlaamse nationalisten,
trifilis3.trlG
uit
te hangen, komedie te spelen met WERKVERSCHAFFING.
gewerkt
hebben
ten
nadele
van
een
PLAKTOCHTEN
Om ekonomische macht te verwer- duurzame, Vlaamse welvaart.
de
schone
ziel van 't kind of met ge- Op onze aankondiging in « Volks.ven, betoogt spreker, is h e t absoluut
In 't Veurne-Ambachtse, 't Kor't Is in alle geval
Berekeningen hebben aangetoond trljkse en in de randgemeenten van wetensbezwaren,
> van 1 februari 11. kwamen
noodzakelijk eerst en vooral politieke
zich kristen te heten unie
dat een Waal voor hetzelfde werk het arrondissement leper-Poperinge. gemakkelijker
mpcht te verkrijgen.
reeds verschillende vragen binnen.
dan
h
e
t
te
zijn,
dan
daadwerkelijk
Hierna komt Mr. Van der Eist aan 25 p.c. meer verdient dan een VlaWaar de C.V.P.-burgemeesters er volgens de kristene liefdevoorschrif— voor
BRUSSEL
(SCHAARhet woord en weet een uur lang de ming. Het gaat hier om 2 tot 3 mil- op uit zijn om onze plakbrieven te ten voor ons volk te handelen. Wij BEEK)
:
een
gerante
voor
een
winkel
jard
die
elk
jaar
voor
de
Vlamingen
toehoorders te boeien door een gloedverwilderen, worden ze hier er van Volksunieërs, handelen in geweten in (zeer goede bijverdienste voor een
verloren
gaan
en
waarvan
zowel
de
vol betoog.
verwittigd d a t onze propagandisten overeenstemming met de Goddelijke
Zijn
schitterende
uiteenzetting Vlaamse landbouwer als de Vlaamse ook de C.V.P.-plakbrieven zullen af- gedachte die h e t goed vond een jong huwelijk of voor weduwe met
middenstander
het
onrechtstreekse
oogstte
daverende
toejuichingen
trekken of overplakken (wat tot nog Vlaams volk op deze aardbodem te dochters),
— voor BRUSSEL : een tweeVüige
slachtoffer is.
van de aanwezigen.
toe nergens in West-Vlaanderen is plaatsen en wilt dat het een schoon steno-daktylo
voor
verzekeringsTn de beste stemming werd de verDe rede van Dr. Leo Wouters, die geschied) dit indien alleen C.V.P.' en vrij volk weze.
maatschappij,
gadering dan opgeheven.
hierop volgde, ontroerde ons door plakbrieven geduld worden.
Liefde en medelijden kent ge niet,
AFDELING SCHAARBEEK,
zijn oprechte woorden, wanneer hij
— voor de PROV. ANTWERPEN :
En dat er ook nog andere, zelfs be ellendige
C.V.P.-leiders weet dat wij een
de
longeren
aanspoorde
samen
met
vertegenwoordiger die iets aftere
en
goedkopere
propagandamld
EVERE, HAREN,
tegenover
Uw
«parlementair
jamais»
de Volksunie voort te ijveren voor fe- dels dan... plakken zijn die, zo nodig,
weet van h e t schildersvak. Reeds 50
ons
kelkoppig
Vlaams
nooit
plaatsen.
SINT-JOOST-TEN-NOODE
deralisme.
door de Volksunie zullen aangewend
kllénten in groot-Antwerpen. Een
Donderend en aanhoudend applaus. buitengewoon goed produkt. Plaats
Na de afdelingen Molenbeek en An- Federalisme alleen kan verzekeren worden.
Toen kwam de spreekbeurt van met toekomst,
derlecht bracht ook de afdeling dat Vlaams kapitaal. Vlaamse werkonze algemene sekretaris, Wim J o Schaarbeek haar propagandisten bij- kracht en alle Vlaamse hulpbronnen ABONNEMENTEN
— voor MEULEBEKE (West-VI.) :
Het aantal abonnementen op « De rissen.
een om te bespreken hoe zij kunnen alleen ten voordele van h e t Vlaamse
bekwame chauffeur voor vervoer van
Volksunie » stijgt met de dag.
bijdragen om h e t verkiezingssiikses volk zullen gebruikt worden.
Wat te voren zeer snedig maar In zetels, van meubels. Voorkeur wordt
Huisbezoeken worden gedaan en algemene zin werd gezegd door J a n gegeven a a n jong element, zorgzaam
van -de Volksunie zo groot mogelijk te
Hij verheugde er zich over d a t zijn
maken en ons onmiddellijk doel in dagelijkse kontakten met de jeugd overal kleine beperkte vergaderingen De Bondt over de verhouding Vlaan- en met goed voorkomen,
het arrondissement : Meester Van aantonen dat gans de Vlaamse jeugd daartoe belegd.
deren-Wallonië werd nu vlijmerli
— voor Brabant, Limburg en Antder Eist in h e t Parlement te bereiken. van enige betekenis achter de Volksscherp door spreker gezegd en in alle werpen
VERGADERINGEN
: vrije reizigers gevraagd
Nadat kameraad V. Roggeman een unie staat of de weg bewandelt, die
punten klaar helder belicht.
(textiel).
De gezellige avondvergadering te
gemoedelijk welkomwoord had uitge- naar de Volksunie zal leiden.
Een weergaloze dokumentatie, zo
Wij zoeken DRINGEND werk voor :
sproker^, legde Bob Maes in een helVersterkt in hun geloof d a t Vlaan- Blankenberge, in het hotel « Luxem uit het hoofd, een bewijsvoering
— 'boekhouder (33 jaar, vader van
der betoog uit waarom allee» de deren dank zij h u n werk weer zal bourg » had veel bijval.
sluitend
als
een
bus.
Dat
alles
voorOnze jonge propagandisten hebben gedragen' met een animo dat steeds twee kinderen) : zeer ernstig man,
Volksunie het vertrouw Ai van de Vla- herrijzen zongen de Brabantse prom'"igen verdient.
pagandisten daarna de Vlaamse hier getoond dat zij er iets van ken applaus na applaus uitlokte. Wim J o - wonende in het Antwerpse. Beste re^.r zijn Vlamingen, die met de bes- Leeuw en... sleurden vele kilogram- nen om vrienden te verzamelen.
op zijn best ! Alle Volksunie- ferenties,
De periodieke vergaderingen te rissen
te "~°doelingen aansluiten bij andere men propagandamateriaal met zich
— jonge Limburger, oud 23 jaar,
leden
weten
wat dat betekent !
Brugge, Kortrijk, Adinkerke, Diksrlen, maar de ene na de andere mee naar h u n gewest.
volledige Gr. - Lat. humaniora.
Tot
slot
van
de
vergadering
kwam
muide,
enz.,
worden
regelmatig
gec * rvinden ze dat ze bij die partijen
Brabant weert zich en deze kaderDr. De Voldere aan het woord om al- Prachtige referenties.
to . n^ets anders dienen dan tot lok- dag heeft aangetoond dat Brussel in houden en bijgewoond.
Alle antwoorden te sturen aan Rulen te bedanken en tot het zingen
vir'en.
staat is om b.v. naar aanleiding van
van een dreunende «Vlaamse Leeuw» di Van der Paal, Frans van Hom•"'i imoen wel stemmen van Vla- de wereldtentoonstelling eens een VERKIEZINGSFONDS
beeckplein, 14, Berchem-An,twerpen
De inzamelingen van het zo brood- op te wekken.
n- :;en lijmen voor hun partij, stem- machtige manifestatie te organiseren
Leve de Volksunie ! klonk het (tel. 33.85.65 of 39.60.43).
nodige geld tot het voeren van een
m i waarvan franskiljons als Mer- in de hoofdstad.
machtig bij 't uiteengaan dezer
cb'srs in Gent, Thielemans in LeuMet de Volksunie vooruit ! Wij intense propaganda, wordt thans prachtig
geslaagde vergadertng.
aangevat.
ven, Van Hemelrijk en Vaji den Boey- zijn bereid !
« Zeer zeker kan men de bisschopKameraad Provoost uit Oostende
n?nts in Brussel misbruik maken,
staat aan de spits met het aantal in- « M M M V W I M M n M M M M M M a W t M n n pen en pastoors het recht niet ontmaar ze mogen geen potten breken JETTE
vonr de ware Vlaamse belangen.
De Volk-suniewerking in deze ge- gezamelde frankskens.
zeggen, als private burgers, hun perHet is te hopen dat al de propaAls ze het toch zouden wagen dan meente is als een kokende waterkesoonlijke opinies en politieke voorkrijgen ze een ezelsstamp zoals de tel.
Kontaktvergaderingen
hebben gandisten zijn voorbeeld zullen voldichter — banneling — strijder
keur te hebben, als ze maar niet afvolksvertegenwoordiger De Velter geregeld plaats en een grote verga gen hem zelfs zullen voorbijsteken.
wordt 60 jaar
Geen geld aanvaarden zonder kwijen anderen h e t tot hun schade dering wordt op touw gezet.
wijken van een rechtgeaard geweten
en schande ondervinden.
Jette leeft en werkt voor de Volks ting te geven.
Het maandblad
«
DIETSen de belangen van de godsdienst.
In alle unitaire partijen is de leuze unie en er zal daar bij de volgende BUITENGEWOON GESLAAGDE
Het is niet minder klaar dat ze als
LAND-EUROPA
»
wtjdt
niet Md anderen eerst, maar Onze verkiezingen geen enkele Vlaamse
bisschoppen en als pastoors volstrekt
VERGADERING TE KORTRIJK
partijwinkel eerst.
stem verloren gaan.
hem een bijzonder
nummer
Vast besloten deze wa*i.rheden te
buiten en boven de partijstrijd moeOp 9 dezer liep de stemmige zaal
(ongeveer
50 hlz.).
Prijs :
verspreiden en zoveel mogelijk men- DWORP.
van de « Metropole » in de Rijselten blijven, boven elke zuiver polisen te winnen voor de enige partij,
Zaterdag, 22 februari 1958, te straat, proppensvol !
25 F.
tieke kamp. »
die vrij en onbevreesd kan ijveren 20 uur, vergadering te Dworp, Kring
Niet te verwonderen. De meest geEen jaarab. (+ Moensnr !)
Paus Pius XI.
voor welvaart in alle Vlaamse stanvierde redenaar van de Volksunie,
den, hebben de maniien van de afSprekers : Mr. Frans van der Eist, onze algemene sekretaris Drs. Wim
kost slechts 100 jr. Te stor« De Kerk willen inlijven In een
deling Schaarbeek propagandaploe- algemeen voorzitter, en dhr. A. Van Jorissen zou er h e t woord voeren en
ten op P.C.R.
4293.87 van
Van Malderen, sekretaris sociale onze gouwvoorzitter de immer jeuggen gevormd.
partij en er een medewerkster van
BOEKHANDEL
De aanwezige dames beloofden h u n - werken.
dige J a n De Bondt zou er wel van
willen maken om gemakkelijker zijn
Uitnodigingen worden nog verzon- zijn aanstekelijk geestdrift laten geVAN BOGHOUT-LOGIER
nerzijds dat zij het verdelen van ontegenstrevers te kunnen overwinnen,
Jordaenskaai, 3 — Antwerpen
ze vlugschriften op zich zouden n e - den.
nieten.
is op zeer onkiese wijze misbruik m a Vraag gratis toezending van
men. Ook zouden inspanningen geDe plaatselljkse C.V.P.-leiders en
onze « BOEKENDIENSTMEDEdaan worden om de verkoop van ons
ken van de godsdienst. »
oud-ministers waren tot tegenspreDELINGEN ».
bHd door de best gelegen dagbladkers uitgenodigde Niemand liet zich
PROF. DE WILDE OVER
Paus Leo XIII.
wikkels te organizeren.
zien !...
«
KONGO
EN
DE
VLAMINGEN
De afdeling Schaarbeek belegt haar
De plaatselijke sekretaris Luc Van-_
volgende werkvergadering in het loMen deelt ons mede dat Prof. De deplassche verwelkomde de zeer tal-1
— 15 FEBRUARI 1958 Nr 4
kaal « L'Amitié » Liedtsnlein 35, op Wilde in zijn referaat voorgelezen op rijke aanwezigen om onmiddellijk DE VOLKSUNIE - 4° JAARGANG —
donderdas: 6 maart om 20 uur.
het weekend der Lodewijk De Raet- daarna 't woord aan de gouwvoor- Uitgave van de v.z.w. De Volksunie.
Alle Vlamingen uit Schaarbeek, stichting, de mening van een Vlaams zitter te verlenen.
F. Van der Eist, Hoofdredakteur,
,^0000
Evere, Haren en Sint-Joost-ten-No- weekblad heeft gekritiseerd en die
Deze bracht de:- «aanwezigen ter REDAKTIE : Mr. Beisegemstraat,
20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel. 16.28.33
de worden hartelijk uitgenodigd.
« onkies » heeft genoemd. De woor- kennis van een op 3e vooravond van Drs W:.n Jorissen,
redaktiesekretaris, Beethovenstraat 16, Anderlecht,
delijke uitbating kennen we niet en de vergadering onf\fangen omvangVLAANDEREN EERST!
Tel 21 84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit adres sturen.
vinden ze ook in de tekst van « De rijke brief uit KorCrfjk.
ALSEMBERG
De achtbare correspondent, een zo- Beheer : Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.82.16
Standaard » niet terug.
klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres.
Indien de professor met d a t Vlaams gezegde « Volksuniesimpatisant! », Alle
'.'--.kebeek, langs de Alsembergse
Jaarabonnement: lOOfr. Halfjaarlijks: 50fr. Van nu tot einde 58. lOOfr.
SU enweg, werd flink met de kalkbor- weekblad « De Volksunie » heeft be- belooft op de vergadering « aanwezig Steuftabonnement
: 200 fr. (minimum)
Losse nummers : b ir.
etel bewerkt, terwijl Alsemberg en St. doeld, mag hij gerust zijn zienswijze te zijn als er niets m de weg komt » Abonnement buitenland:
120 fr. Per luchtpost 300 fr.
Gen. Rode met de papborstel kennis aan de redaktie meedelen. Wij heb- en vraagt uitdrukkelijk om een opben korrespondenten die heel wat roep tot < eenheid K te willen doen, Alle stortingen voor h e t blad op postgiro 54 45.46, W. Jorissen. Brussel
De Volksunie verschijnt
de eerste en derde zaterdag van de maand.
-4 ,^l*;ai»v.K-»
ï>rachtlg v>'erk van onze propagan- jaren « Kongo » hebben en in staat want zo zegt^hij : «^^. de C.V.P. verdisten m dizp door verfransing be- zijn de professor van antwoord te die- dedigt toch ook de Vlaamse belanVertntw/.^Uitgever : H. Wagemans, Stefaniestr. 14 Antwerpen.
öreijfde «tr^^'^'s. i
tren >
nen !
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