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Liegen is een kwestie van durven 

HOtOOttS, DE LEUeENMR, M DE L ^ ü VOLIAIRE 
Iedereen kent het gezegde van Voltaire dat men moet liegen en blij

ven liegen, dat er altijd iets overblijft, Kiebooms, een «christelijk» volks
vertegenwoordiger kent klaarblijkelijk die spreuk uitstekend en past ze 
flink toe. Kan men immers aanvaarden dat een volksvertegenwoordiger 
het a, b, c van de zetelverdeling niet kent, zelfs als hij op een strijdplaats 
gestaan heeft ? Niemand kan Kiebooms ervan verdenken zo dom te zijn. , 
De man heeft dus bewust een leugenachtige voorstelling van de feiten wil- ! 
len geven erop rekenend dat meer mensen de leugens zullen slikken als 
dat wij er zuilen bereiken door ze recht te zetten. 

Het strekt de christelijke kranten j winnen voor een 2de zetel maar wel 
€ De Gazet van Antwerpen » en « De ^ 8.400 voor de drie arrondissementen : 

Antwerpen, Turnhout en Mechelen 
samen ! Of 8.400 op een totaal van 
ongeveer 700.000 kiezers of 1,2 t. h., 
dus 12 kiezers op 1.000 bijwinnen of 
goed een op 100. Want met 22.400 
stemmen zouden we vorige maal 
reeds één zetel gehad hebben. We 
hadden een overschot van 14.000 
stemmen ongeveer. Dat is de waar
heid en dat weet iedereen die ook 
maar een greintje van ons verkie
zingsstelsel afweet. 

En op dezelfde wijze redeneert 

Standaard » die het artikel overnam 
niet tot eer een valse voorstelling van 
de zetelverdeling te geven en indien 
ze die « vergissing » niet recht zetten 
zal iedereen eens te meer over hun 
waarheidsliefde kunnen oordelen. 

Dat Kiebooms schrijft dat de 
Volksunie bij de verkiezingen achter
uit zal gaan (ja, lezer '.) dat kan hem 
niemand kwalijk nemen. Voor zover 
hij niet beter weet zal hij het wel 
vernemen op 1 juni. Ongeveer al de 
andere C.V.P. kranten hebben het te
genovergestelde geschreven, maar Kiebooms verder ! 
kom londerlingen en gekken mogen 
ook leven. 

Hoe dat echter mogelijk is dat een 
Tolksvertegenwoordiger durft schrij
ven wat volgt, begrijpen wij niet. 
Wie houdt hij voor de gek ? Wij la
ten Kiebooms aan het woord : 

« In de provincie Antwerpen be
haalden de socialisten 278.812 stem
men, bekwamen daarvoor 12 zetels. 
Wat een gemiddelde van 23.234 stem
men per zetel vertegenwoordigt. 

De C.V.P. bekwam 382.515 stem
men, daarvoor 17 zetels, of een ge
middelde van 22.500 stemmen per ze
tel. 

De liberalen haalden 60.572 stem
men, kregen 2 zetels of een gemid
delde van 30.000 stemmen per zetel. 

De Volksunie haalde 36.446 stem
men, bekwam 1 zetel. Wij ramen het 
stemmentekort voor haar tweede ze
tel op ongeveer 25.000 ». 

Zo staat het er zwart op wi t ! ! De 
liberalen zouden 30.000 stenunen per 
zetel nodig hebben wij 31.000 ! Zou 
het niet mogelijk zijn Kiebooms dat 

3 liberalen ook 2 zetels zouden heb-
:n zo ze maar 48.000 stemmen zou-
in hebben ? Toch is het zo ! Met 
^ tot 12.000 stemmen meer hadden 
j drie zetels. Er bestaan ook nog 

overschotten Louis ! Jij veinst dat 
niet te welen ! De Volksunie heeft 
het niet nodig 25.000 stemmen bij te 
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EMIEL HULLEBROECK 
De grootste van ons nog le

vende komponisten Emiel Hul-
lebroeck werd tachtig. Hij 
wenst maar een viering en wel 
die op het Vlaam.s Nationaal 
Zangfeest, met welks traditie 
hij vergroeid is. Vormt zijn 
« Lied der Vlaamse Zonen » <' 
niet de jaarlijkse apoteose ? 

Onze Vc'ksunien^ensen zullen 
op de Hullebroeck viering te-
genwoordfg- zijn. 

Emiel Hullebroeek heeft im
mers Z:J:I VL-ianis Nationale 
overtuiging nooit op zak gesto-
zijn toe-praak vier jaar gele
den op het Zangrcest toen « Be 
ken. Wie herinnert zich niet 
Dag van het Vlaamss Lied » af-
sclieurde. Emie! Hullebroeck 
bleef aan de z jde van de 
Vlaams nationalisten. Storm- <' 
achtig toegejuicht kon hij toen (\ 
verklaren « Ik heb mijn volk 
nooit verraden ». 

Inderdaad waar zovele voor
mannen Vlaanderen « verga
ten » voor voordeel en gewin, 
bleef hij Vlaanderen trouw. Het 
is zijn mooiste titel. 

<B) ^ f» « 1 m^^<s. ^ ^ ^ ^ ^ 

In Brabant zouden we 15.000 stem
men te kort hebben. De cijfers leren 
ons echter dat ons tekort er slechts 
6.000 bedraagt. Inderdaad is het kwo-
rum voor Brussel 2,034 t. h. of 16.930 
steramen. We hadden er 10.891. De 
laatste zetel voor Brabant werd gege
ven met 23.513 stemmen. De Volks
unie haalde in Brabant : 10.801 
(Brussel) + 6.850 (Leuven) + 597 
(Nijvel) of 18.338 stemmen. Dus het 
kworum te Brussel en we hebben nog 
400 stemmen over ! 

Voor Limburg geeft hij een tekort 
van ongeveer 6.000 stemmen. De 
« vergissing » is hier minder erg. Fei
telijk zijn het er 4.941 in Tongeren-
Maaseik waar we het dichtst bij het 
kworum waren. Daar de laatste zetel 
met 19.349 stemmen toegewezen werd 
en de Volksunie 16.600 stemmen had 
in Limburg zouden we teoretisch in 
Hasselt -St-Truiden nog 2.192 stem
men mogen verliezen, zo we er in 
Tongeren-Maaseik 4.941 bijwinnen. 

Voor West-Vlaanderen geeft hij 
een tekort van 15.000, waar het maar 
ILOOO is. Slechts voor Oost-Vlaande
ren is hij niet ver mis met zijn 6.000. 
Het is ongeveer 7.000 voor Aalst of 
Gent maar dan mogen we elders nog 
10.000 stemmen verliezen in die pro
vincie. 

Ook voor de Senaat gaat Lowie, de 
leugenaar, er met de grove borstel 
door. Voor Antwerpen (provincie) 
geeft hij een tekort van 10.000 stem
men. Het is ongeveer 7.000. Voor 
Limburg 44.000 of 15.000 te veel. Het 
vraagstuk is niet zo eenvoudig als 
Louis het voorstelt. In Limburg heeft 
de C. V. P. vier zetels, het links kar
tel één. Welnu om daar verandering 
in te zien moet ofwel de C. V. P. het 
links kartel 20.000 stemmen afpakken 
ofwel het kartel de C. V. P. eveneens 
20.000. Dit op een totaal van een 
230.000 stemmen. Dus een verschui
ving van ongeveer 10 t. h. wat uitge
sloten is. Het opkomen van de Volks
unie speelt er geea rol in de strijd 
C. V. P.-links. 

IEDEREEN DIE WAT VAN VER
KIEZINGEN KENT WEET DAT DE 
VOLKSUNIE MET 130.000 STEMRIEN 
IN PLAATS VAN 114.003 DIE WE 
HADDEN 5 ZETELS IN PLAATS VAN 
1 KAN HALEN, MET 150.000 STEM
MEN ZES EN MET 160.000 STEMMEN 
7 ZETELS VOOR DE KAMER, MET 
150.000 STEMMEN EVENEENS 2 ZE
TELS VOOR DE SENAAT, AFGEZIEN 
VAN DE PROVINCIALE SENATOREN 
NOG! 

GEEN ENKELE PARTIJ KAN MET 
ZO EEN GERINGE STEMMENAAN
WINST ZOVEEL ZETELS BIJHALEN 
ALS DE VOLKSUNIE. 

De Standaard wil de kiezers ech
ter bedriegen. We zullen thans af
wachten of beide kranten hun leu
gens zullen recht zetten. Daaraan 
kan de lezer oordelen of ze eerlijk 
zijn of niet. 

Nu wij zullen met strooibriefjes de 
kiezers voorlichten. Al is de leugen 
nog zo snel, de waarheid achterhaalt 
ze wel. 

Wij moeten alleen in elke provincie 
ergens het kworum halen. Te Antwer
pen hadden we het reeds. De andere 
provincies volgen dit jaar. Daar een 
zetel gemiddeld verkregen wordt met 
23 tot 24.000 stemmen kan iedereen 
inzien hoe dicht wij er bij zijn. 

Zi gaat het werlielp niet meer! 
ONZE VLAAMSE LANDBOUW 

Bij de huidige inzinking van de bo-
terprijzen en de sterke bedreiging 
van de melkprijzen vraagt men zich 
af wanneer men toch eindelijk eens 
ernst gaat maken met een landbouw
politiek in ons land. 

Iedereen weet dat de socialisten 
nog een 100.000 kleine boeren willen 
uitroeien door hun inkomen zo gering 
te maken dat ze hun boerderijen 
moeten verlaten. Eens arbeider wor
den ze gemakkelijker socialist ! Zo 
hopen ze ! Maar wat doen de libera
len en de C.V.P. die de boerenstem-
men krijgen voor dit kiezerskorps ? 
Nu hebben we een liberale minister, 
voordien was het een C.V.P.-er. Het 
inkomen van onze boeren in verhou
ding tot de andere maatschappelijke 
klassen blijft echter dalen met de re
gelmaat van een klok. We hebben al 
te vaak cijfers aangehaald dan om 
die hier nogmaals te herhalen. 

In de praktijk helpen de drie gro
te partijen aan het uitroeiingsproces 
van onze boeren. Men staat versteld 

I. — De kleurpartijen op Vlaamse ste mmenjacht met lokvinken. 

KULTURELE AUTONOMIE 
Misbruik van mooie woorden . . . 
Culturele autonomie ? 

Eindelijk heeft minister Collard 
een belofte ingelost die hij al en
kele jaren steeds maar herhaalde : 
hij heeft zijn wetsontwerp inge
diend (( tot oprichting van een 
Vlaamse Kultuurmad en van een 
V/aalse Kultuurraad ». Van kultu-
rele autonomie is er geen sprake. 
Wie nog de moed had iets te ver
wachten van dit wetsontwerp zal nu 
wel ontnuchterd zijn. Het is een slag 
in 't water, een initiatief dat wij be
slist afwijzen omdat wij weigeren 
hierin ook maar een schijn van kul-
turele autonomie te zien. Wij laten 
ons niet foppen met schijnmaat-
r e gelen. 

De voorzitter van de B.S.P., 
Max Buset, heeft zich uitgesproken 
voor kulturele autonomie. De 
Waalse federalisten, van welke po
litieke kleur ook, eisen kulturele 
autonomie. 

De C.V.P. beweert voorstander 
te zijn van kulturele autonomie. Ie
dereen is het roerend eens — maar 
er komt geen kulturele autonomie I 

Walmeer na jaren aarzelen de 
linkse regering, waarin de Waalse 
federalisten goed vertegenwoordigd 
zijn, eindelijk een initiatief neemt 
is het ontgoochelend. Wie verzet 
zich achter dei schermen tegen kul

turele autonomie ? 
Wat minister Collard aanbiedt 

wijzen wij verontwaardigd af. Kul-
terele atitonomie, in de ware zin 
van het woord, is een minimum \ wonen en dat 
voor ons en van dat minimum doen' daan wordt. Thans krijjen de fi3tere 
wij niets af. Is het waar dat het ^^^Ise boeren gunstma^trege'en en 

als men die heren bezig hoort. De 
kleine boerderijen zijn niet leefbaar. 
Juist is dit niet. Met intensieve teel
ten zijn ze dat wel. Maar de staat zou 
daar eens wat geld moeten voor vin
den. 

Nu kan men wel jaarlijks 500 mil
joen geven voor vier uitgeputte, ver
lieslatende mijnen en dit sinds tien 
jaar, onder gelijk welke r^g.ering. De
ze regering heeft drie miljard en half 
gevonden om de Waalse zware indus
trie op kosten van iedereen nieuwe 
machines te laten kopen. Men heeft 
sinds 1944 meer dan 30 miljard ge
schonken aan de Waalse industrie 
maar voor de landbouw enkele mil
jarden vinden zoals andere landen 
dat doen, dat is uitgesloten zowel bij 
de liberalen als bij de C.V.P. En wat 
wil men met die kleine boeren doen ? 
Er werklieden van maken ? Maar we 
z'tten nu reeds met 300.000 werklie
den in Vlaanderen op een totaal van 
1.150.000 die hetzij werkloos zijn het
zij buiten Vlaanderen werk moeten 
zoeken ! Wil men de kleine boeren 
ook voor de stempelburelen doen 
aanschuiven ? Het zal de staat dan 
nog al eens wat meer kosten dan nu. 

Onze kleine boeren — waaronder 
vooral de grote gezinnen zitten ! — 
zouden dan eindelijk toch eens een 
fatsoenlijke kinderver:,oeding tre':-
ken ! Zowel onder de C.V.P.-re-^eri'^g 
als onder de huidige linkse trokken 
en trekken zij niet ds he'ft van de 
kindervergoeding van de andere 
maatschappelijke groepen. 

Dat men in ons land zulke gekke 
dmgen kan verteUen zonder uitge
lachen te worden is een bewijs daar
voor dat niemand voor onze 160.009 
Vlaamse landboi» geznncn ook maar 
de geringsta belangstelling heeft. 

Een landbouwpolitiek voeren zoals 
in Nederland kan men n'et want Bel
gië is een industrieel land (Vlaande
ren echter niet !) en Nederland een 
landbouwland. Zo vertelt « men ». 

Ten eerste is Nederland ook reeds 
sterk geïndustrialiseerd maar toch 
blijft het een degelijke landbouwpo
litiek voeren. En daarbij zijn de Ve
renigde Staten van Amerika het 
grootste industrieel land van de we
reld en toch voert zij een landbouw
politiek die hun boeren een degelijk 
bestaan waarborgt! 

Zaak is het echter dat de kleine 
boeren hoofdzakelijk in Vlaanderen 

er dus niets voor ge-

de Vlaamse « boerkes » kunnen kij
ken ! 

Feitelijk zijn onze regeringen er 
steeds maar om bekammerd om t'e 

verzet komt van het Hof ? 
Wanneer de Volksunie na de ver-

kiezi:igeyi enkele gekozenen in het 
parlement zal hebben, zullen wij boeren tegen zo een g;rin? mogelijk 
niet nalaten zelf een wetsvoorstel tot ^"'^omen te laten werl:en. Ve'.e leuzen 

klinken dan ook hoL Te boer moet 
duceren, z:3;t men, doch 

invoering van waarachtige kidturele ^ 1 , " " 
n.t^^^J;. :.. . . j ; „ . ._ .̂ _,, . , I beterkoop prod autonomie in te dienen en aldus d 
partijen en de politieke mandataris 
sen verplichten kleur te bekennen. 

Het is betreurenswaardig dat de 
C.V.P. gedurende haar vierjarig 
bewind niets gedaan heeft op dit ge
bied en zelfs in de oppositie niet 
aangedrongen heeft op de stem
ming van het wetsvoorstel Van Els-
lande. Al voegen wij er onmiddellijk 
lijk aan toe dat het wetsvoorstel 
Van Elslande, alhoewel beter als 
het wetsontwei-p Collard, ons ook 
niet kon bevredigen. 

Kortom : zowel van C.V.P.-zij
de als van B.S.P.-zijde wordt er 
een stuk komedie gespeeld wanneer 
men « Kulturele autonomie » in het 
partijprogramma schrijft. 

Kulturele autonomie komt er 
slechts onder de druk van de Volks
unie^ Anders niet. 

öö I de stikstoffenpoliliek van a'Ie achter
eenvolgende regeringen bestaat er in ' 
de boeren 20 p.c. meer te laten beha
len dan de wereldpri's. Oiize Waa!re 
stikstoffabrikanten, £!:» y?n alle re
geringen hier verkrijjr-n dat de fce-
terkope buitenlandse stikstoffen hier 
niet m.ogen binnen kamen, ve-kotïen 
daarbij zelf hun stk-*o""cn in hst 
buitenland 20 p.c. beterkoop dan hier! 

Zolang de regerin? a -n dit schan
daal geen einde stelt, zo'-i^g hebben 
ze niet het recht onze boeren ook 
maar iets te vragen. 

En hoelang dat zsl duren weten 
we. Zolang tot on^e fc-^-ren e'"izV^\ 
eens kordaat hun ei^en belangen 
gaan verdedigen en niet alleen de 
socialisten maar ook hun liberale en 
C.V.P.-bedriegers de rug zu!len toeke
ren. Pas wanneer ze naast ons gaan 
strijden voor hun belang -al het be
teren. Want In dit land krijgt nie
mand iets die zijn tanden niet durft 
laten zien. Hebben de boeren dan 
geen gebit ? 



HET JEUGDKOMITEE 
UITGESCHAKELD... 

De C.V.P. zag met lede ogen 
het groeiend protest van de Vlaam
se Jongeren tegen de Wereldten
toonstelling. Ten allen prijze moest 
die aktie onderdrukt worden want 
Moens de Fernig is een C.V.P.-er 
aangesteld door de C.V.P. met de 
ruimste volmachten. 

Volmachten waarvan hij dan ruim
schoots gebruik maakte hij de be
noeming van de andere ambtenaren 
die voor 90 p.c. C.V.P.-ers waren 
met vanzelfsprekend een overdon
derende meerderheid van fransspre-
kenden. 

Ze hebben de jeugd thans, bij 
monde van de een of andere papie
ren jeugdheld, in het oor laten bla
zen van alles op een hoofdeis te 
koncentreven, het vieren van de 
Guldensporenherdenking ! 

Een Vlaamse oase in een Franse 
woestijn ! Daarmee zouden ze te
vreden zijn ! Zulke onzin loopt wer
kelijk de spuigaten uit. 

Als Moens de Fernig verstandig 
is, dan gooit hij hen dat brokje be-
delbrood toe en de franstalige Expo 
is gered ! Het is te zot om los te lo
pen dat de Wereldtentoonstelling al
le dagen een hoon voor ons mag 
zijn als we maar één dag ons kin
derhartje eens mogen ophalen ! 

Men zal thans nogal eens lachen 
met het Jeugdkomitee en met de 
eeuwige Vlaamse onnozelaars ! We 
hebben het Jeugdkomitee gewaa)^ 
schuwd toen ze meende nog' verder 
te moeten onderhandelen met 
Moens de Fernig toen die hen bru
taal en cinisch in het gezicht sloeg 
met de bewering dat er geen Vla
mingen bestonden ! Zij hadden toen 
de deuren moeten dichtslaan achter 
zich en alle voorbereidingen treffen 
voor een doortastende aktie op de 
Wereldtentoonstelling zelf. Dan 
zouden ze Moens de Fernig tot vol
ledige toegevingen hebben kunnen 
'dwingen. Thans zitten ze in het 
slop en worden zij zelf van toege
ving tot toegeving gedwongen. 

Er blijft nu nog de Guldenspo-
renviering en een Leeuwenvlag. 
Alsof dat ook maav een tiende van 
onze eisen kon zijn ! 

De Jeugd, die de realist wil uit
hangen en de ouderen voor Roman-
tiekers wil uitmaken heeft zelf alle 
werkelijkheidszin verloren en zit 
volop in de Romantiek. 

Er blijft hen nog maar een zaak 
over : de geestelijke ontbinding 
waarin zij verkeren vormelijk uit te 
'drukken in een stoffelijke ontbin
ding van het Jeugdkomitee zelf en 
in ander verband naar nieuwe aktie-
middelen uit te zien. 

Zo zal ons ten ntinste de schande 
bespaard blijven van een kruipen
de en bedelende Vlaamse jeugd, die 
'dan nog van de dew van Moens de 
Fernig weggeschopA wordt. 

•^ 

'EN WAT BETER IS 
Er was een tijd dat het Jeugd

komitee liet verstaan dat ze de we
reldtentoonstelling eens op haar kop 
zou zetten. Hoe meer de tentoon
stelling nadert, hoe minder dat ze ei
sen en hoe kalmer dat ze worden. 

Waar is de tijd dat ze de Volks
unie verweten zich niets van de we
reldtentoonstelling aan te trekken en 
te kalm te blijven ? Nu de stiijd na-
'dert geven ze het praktisch reeds 
op. Arm Jeugdkomitee. We he-
'grijpen dat de enkele nationalisten 
die er zitting in hebben deze ont
wikkeling met lede ogen bekijken. 
[We begrijpen echter niet dat ze 
zich in slaap laten wiegen. Onder-
'tussen is er dan toch een opflikke-
ring gekomen. 

DE VOLKSUNIE — 1 maart 1S58 N' 5 

B. S. P. noch hhoalen voerden ooit 
een Vlaamse el^orwrnisciie en so'-'i-
le polnek Icn'.ij de k'/cr-"/; na'.i i::a' 

In hel parlement zijn de studen
ten gaan betogen al was het dan al
leen maar om die éne Vlaamse dag 
op 150 ! Betogen en nog eens be
togen, agitatie en nog eens agitatie, 
dat is de enige weg om iets te ver
krijgen. Het ganse verloop van de 
Vlaamse Beweging heeft dit bewe
zen. Het gesmeek vindt men alleen 
maar bedelaamchtig en wekt niets 
anders dan medelijden en spot. 
Laat het Jeugdkomitee niet de in
druk wekken dat de Vlaamse Jon
geren sulletjes zijn. Dat men ons 
dat bespare ! Sinds Rodenbach 
spreekt de traditie een andere taal. 
Zo men ze niet durft spreken dat 
men dan over Vlaamse Beweging 
zwijgt. Misschien klinken deze 
woorden hard maar we houden te 
veel van de Vlaamse Jeugd dan dat 
we ze zonder reaktie zullen laten 
prostitueren. 

EVEN WALGELIJK ALS 
WOESTE 

De Bejaard is een katoliek 
weekblad uit de streek van Zotte-
gem, het gebied waar onze Dr. Van 
Leemputten bizonder populair is. 
Dat weekblad nu had een ontleding 
gegeven van C. V. P. en Volks
unieprogram en was tot de bevin
ding gekomen dat de Volksunie ge
lijk had op Vlaams gebied. De 
schrijver zette een kartel als wen
selijk voorop. De week -nadien 
kwam er een antwoord van Ludo-
vik Moyersoen. 

Wie dat schijnheilig proza eri 
die diktatoriale toon leest, begrijpt 
dat die kerel ginder verpest woi'dt. 
Op dezelfde schijnheilige diktato
riale wijze moet ooit Woeste opge
treden zijn tegen priester Daens. 
Wij begrijpen nu ook waarom een 
Daensist nog liever links kiest als 
C.V.P. 

En wat voor argumenten ! Wat 
niet C.V.P. kiest, kiest links, ora
kelt hij. Dus wat niet socialist kiest, 
kiest rechts. De kommunisten ver
sterken dus de C.V.P. 

Hi] neemt zijn lezerspubliek 
klaarblijkelijk voor onnozelaars. 
Verder zegt hij dat de geestelijk
heid alleen de C.V.P. een goede 
partij vindt en dat dus iedereen voor 
hem MOET kiezen. 

Als Moyersoen dan toch katoliek 
wil schijnen, dat hij dan begint met 
naar de Paus te luisteren, opkomt 
voor amnestie en de priesters en bis 
schoppen buiten zuiver politieke te
genstellingen houdt zoals de Paus 
het hem vraagt. Hij moet als kato
liek weten wat onze Paus vraagt. 

Zo niet kan hij het lezen in dit num
mer bladzijde acht, laatste kolom. 
Wij zullen deze opvolger van 
Woeste bevechten gelijk een wal
gelijke farizeeër het verdient. 

ALTIJD MAAR DE 
KLAAGMUUR 

Half februari vond het derde 
Groot-Kempisch Studentenkongres 
plaats te Turnhout, onder stuwirig 
vooral van student Anthonis. Het 
was goed werk. 

Terwijl we het verslag lazen 
waarin het feit aangeklaagd wordt 
dat 50 t. h. van de Antwerpse 
Kempenaren geen werk vinden in 
eigen streek bruiste de woede in ons 
op. Hoe is het toch in Godsnaam 
mogelijk. In alle ontwikkelde lan
den vestigt men industrie in de 
ekonomisch verachterde gebieden. 
Hier gebeurt niets. De linksen wil
len onze mensen naar Wallonië stu
ren omdat ze daar Marxist worden. 
Misdadig l Maar de C. V. P. die 
praktisch uitsluitend deze streek po
litiek vertegenwoordigt waarom 
heeft ze deze toestand sinds tiental

len jaren geduld ? Er is een nalatig
heid die wraakroepend is. Wanneer 
ruimt de Kempische bevolking de 
linksen en de C. V, P. op en kiest 
ze voor een zuivere Vlaamse partij 
met industrialisatie als voornaam
ste punt op haar program ? 

HET BONDGENOOTSCHAP 
MET DE DUIVEL. 

De voormalige kommunist Dema 
many schrijft in « Le Peuple » over 
een gebeurlijk kartel van de C.V.P. 
met de Volksunie als van een bond
genootschap met de duivel. 

Wij willen de grond van de zaak 
onberoerd laten om ons even met 
die duivel bezig te houden. 

Wat heeft dat stuk mens ons ei
genlijk te verwijten ? En van dui
vels gesproken. Zij zijn duivels die 
jarenlang het meest duivelse regime 
ter wereld, het kommunistische ge
steund hebben. 

Wanneer hebben we Demany de 
duivelse afslachting van miljoenen 
mensen in de Russische koncentra-
tiekampen ooit horen afkeuren ? 
Nooit I Dat die kerel eerst eens 
voor de spiegel gaat staan. Dan zal 
hij een duivelse smikkel zien. 
Te laat de put gevuld... 

Enkele maanden na de sluiting 
van de tekstielfabrieken in het Aals-
terse is het dan eindelijk tot een 
interpellatie gekomen. Men moet 
wel iets doen om de Volksunie te 
ontzenuwen. 

LIBERALEN DOEN HET 
GOED VOOR DE BOEREN ! 

Op een liberale meeting te 
Maaseik, waarvoor uit gans de pro
vincie Limburg bussen ingelegd 
werden om toch maar volk te heb
ben om hun vijf redenaars, (twee 
kandidaat parlementairen, twee 
parlementairen en de pin-up-boy-
minister Van Audenhoven) te be
luisteren werd er nogal eens ge-
zwanst. Een van de redenaars ver 
klaarde dat de liberalen niet alleen 
meer gedaan hadden voor de boe 
ren dan de C. V. P. maar zelfs dat 
we thans ten minste een goede 
landbouwpolitiek hadden ! ! We 
veronderstellen dat er geen boeren 
op de meeting waren of anders dat 
het grote onnozelaars zijn om die 
spreker niet van het podium te flui
ten. 

Hoe zit het immers met de prij 
zen van de boter, van de melk, van 
het levend vlees ? Gaan die ja dan 
neen sterk naar omlaag ? Heeft de 
liberale minister een einde gesteld 
aan het sinds jaren bestaande schan 
daal van de stikstofprijzen die hier 
sinds jaren 20 t. h. te duur verkocht 
worden omdat de achtereenvolgen
de regeringen, ze wezen C. V. P. 
of links, de normale invoer van 
vreemde stikstoffen verbieden ? De 
liberalen zouden nochtans de CV. 
P. prachtig in haar hemd kunnen 
zetten en een einde stellen aan dat 
ongehoord schandaal, waarin de 
C. V. P. hoerenvoerman Mullie 
mede de hand in heeft l Maar zij 
verkiest evenzeer als de C. V. P. de 
belangen van de boeren te verko 
pen voor een fooi van enkele hon 
derdduizenden voor hun verkie 
zingskampaje ? 

En als de boeren dan toch iets 

krijgen dan zijn het uitsluitend voor-
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delen voor de Waalse i^ebicden. 
HUN minister weigert dan iets le 
doen voor de Vlaamse hoeren. Ln 
onze Limburgse liberalen vinden dat 
alles goed. Als zij maar ministers 
hebben, die de vricndies kunnen 
blaaistii. dan h-hhru o>i:c boeren 
niets nodig. We hebben echter sterk 
de inuruk dot ook bij de hoeren de 
ogen open gaan en dat z'' inzien dat 
alleen een nieuwe christelijk Vlaa^u-
se partij nog iets voor hen wil doen. 
Liet wordt ten andere tijd ook, ivil-
len onze kleine boeren niet verdwij
nen. 

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

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

EEN EZEL STOOT ZICH 
MAAR EENMAAL 
AAN DEZELFDE STEEN... 

De nieuwe feiten-en-heschou-
wingen-man schreef enkele dagen 
geleden in de Standaard : » Wij zijn 
de eersten om toe te geven dat de 
C.V.P. lang niet alles is; dat ze haar 
plicht verwaarloosd heeft geduren 
de haar homogeen bewind, maar 
we weigeren uit het oog te verlie
zen dat we in onze eigen Vlaamse 
vingers snijden als we die partij be
letten weer aan de macht te ko
men ». 

Zulks maakt, als wij goed kun
nen lezen, dat wij het nog maar 
eens moeten proberen met een par
tij, die vóór 1918 tientallen jaren de 
kans kreeg om iets voor de Vlamin
gen te doen en waaraan wij ook in 
1950 nogmaals EN DIT VOOR 
DE LAATSTE MAAL onze 
steun hebben gegeven. 

Die redenering kunnen wij on
mogelijk volgen, want volgens ons 
is volgende redenering nogal wat 
verstandiger en veiliger : 

De nationalisten kregen slechts 
éénmaal in onze geschiedenis de 
kans om mee in de politieke pap te 
brokken n.l. na 1918 en wat is er 
toen gebeurd? ONVERWACHTS 
WERDEN ALLE PARTIJEN 
BEZORGD VOOR VLAAN 
DEREN EN DE ENE WET 
NA DE ANDERE WERD IN 
ONS VOORDEEL GESTEMD. 
Na 1944- werd die Vlaamse politie 
ke macht uitgeschakeld en wat is 
toen gebeurd ? Op vele gebieden 
sprongen de Vlaamse verwezenlij-
kingen meer dan twintig jaar ach
teruit en geen enkel positief voor
deel werd nog voor de Vlamingen 
uit het politieke steekspel gehaald. 

Welk besluit moet de bezorgde 
Vlaming daaruit trekken ? Dat het 
krimineel zou zijn, indien er nog 
één Vlaming gevonden werd, die 
zijn stem verder zou vergooien aan 
eender welke der unitaire partijen 
en dat het verleden klaar en duide 
lijk bewezen heeft dat alleen een po 
litieke aardverschuiving ten voorde 
le van de Volksunie Vlaamse ver
wezenlijkingen, niet alleen op taal 
maar ook op ekonomisch gebied, 
met zich zal brengen. 

ONZE VOLGELINGEN 
Het A. C. W. heeft dus einde 

lijk een socicud-ekonomisch program 
voor Vlaanderen ontworpen. Ieder
een, die het leest, laat dadelijk zijn 
gedachten gaan naar het sociaal 
ekonomisch program van de Volks 
unie, waarvan het grotendeels af ge 
schreven is. HetA. C. W. verwijst 
anderzijds reeds naar ee.i eerste 
programmatje in 1951. Zij behoor
de toen tot de regeringspartij. Wat 
heeft ze ervan uitgevoerd ? Niets 
natuurlijk ! Noch C. V. P. noch 

hsten lu'n er ioe dwcnr de 
verkiezingen vaderen r.xnen zii dal 
het voldoende is wai ]'inamsge-iud' 
heid te vein-.cn om hrl Volksiraie-
ofjen^iri te hnken. M(h ivoiJt in 
Jlaaiuinrn, ork hi] ac arbeiders, 
dtc ccnix-ioc helojten beu. 

Men 7i'cv/ dot ze slecht.. nil{ie-
rocid worden als de \'laams natio
nale zweep van enkele Volksuvie-
volksvertegemvoordigers er zal ach
ter zitten. Dal gebeurt binnen drie 
maanden. 

DE PROEF OP DE SOM 

We hebben geschreven en her
haald dat het voorstel voor de ze
telaanpassing door de C. V. P. in
gediend potsierlijke komedie is. Ze 
kon ons immers reeds 5 zetels ge
geven hebben toen ze Felf aan het 
bewind was vermits de zetelvc 'de
ling thans nog steunt op de te ^ 
van 1947. Waarom in 1953 o 
het Jiomogeen bewind de tc^^i ig 
van 1952 niet tot grondslag geno
men ? 

Bi) de stemming over de r. 'el-
aanpassing in de Senaat weid ; iet 
3 stemmen het voorstel verivo. n. 
Afwezig waren een 30 C. V. P. se
natoren waaronder een 20 tal Ma-
mingen. Zouden we ons kwaad 
maken ? 

Flet is de normale C. V. P. poli
tiek. En voor wie dat nog belw ' ?lt 
geldt de spreuk : Geen erger h'n-
den dan degenen die niet willen 
zien. 
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1 MOTIE I 

f De Volksunie heeft zich tot = 
1 nu toe onthouden van iedere 1 
i inmenging in de aktie van het i 
i Vlaams jeugdkomitee voor de 1 
E Wereldtentoonstelling, waar dit = 
1 komitee zelf de wens uitgedrukt = 
§ had zijn aktie te voeren los van = 
1 de partijpolitiek; 1 
= De Volksunie stelt vast dat 1 
i dit niet de houding is van som- § 
i mige C. V. P.-ers en protesteert = 
B dan ook tegen de potsierlijke en B 
1 schijnheilige houding van de i 
= Vlaamse C. V. P.-senatoren die 1 
1 verantwoordelijk zijn voor de 1 
1 benoeming van de C. V. P.-er i 
§ Moens de Fernig door de homo- i 
= gene C. V. P.-regering en dit 1 
= zonder enige waarborg voor de 1 
1 Vlamingen, die ook nooit gepro- = 
= testeerd hebben wanneer Moens 1 
1 de Fernig zijn diensten volprop- 1 
E te met franssprekende C. V. P.- 1 
= ers; die schijnen te vergeten dat 1 
1 de tragedie van de Wereldten- = 
= toonstelling aan de C. V. P. te § 
= wijten is; 1 
^ De Volksunie is van mening § 
= dat de achteruitstelling en de 1 
E benadeling van de Vlamingen in = 
1 zake de Wereldtentoonstelling 5 
1 een voldongen feit is; dat er 1 
1 niets goeds te verwachten is van 3 
i een commissaris-generaal die | 
i zelfs het bestaan van ons volk | 
i ontkent; dat het beneden de 1 
1 Vlaamse waardigheid is te bid- S 
1 den en te smeken voor wat = 
i Vlaamse opschriften of schijn- 1 
i toegevingen; dat een « Vlaamte f-
= Dag » niets kan of zal verande-
1 ren aan het schandaal dat de-
1 ze wereldtentoonstelling i.i 
1 Vlaams opzicht is door de scbu' 
i van de C. V. P. en van de lir 
= se partijen, zonder onderschei-

= De "olksunie doet een oproep = 
1 tot het jeugdkomitee om een 1 
= fiere en waardige houding aan = 
i te nemen en af le zien van nog 1 
§ aan te dringen op schijntoegp-
I vingen; g 
1 De Volksunie zal ten gepasten = 
= tijde de nodige maatregelen ne- § 
E men om uiting te geven aan liet ^ 
= protest van het Vlaamse Volk. 3 

ri- hl 
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In memoriam Mr William Thelen 
Het is niet zonder ontroering dat ik 

flit « In Memoriam > voor mijn diep 
pereerde oud-patroon en goede vriend 
Mr. William Thelen, neerschrijf. Met 
Erkentelijkheid mag ik verklaren dat 
hij door zijn voorbeeld een stempel 
Dp mij geslagen heeft. Ik zal hem 
g" 13 mijn leven blijven gedenken als 
ec_i figuur die men nooit vergeet. 

Mr. William Thelen was, als zoon 
vr 1 een ofr cier van het Koninklijk 
N'-lerlands-Indisch leger, te Maas-
tr :Iit geboren. Deze afstamming is in 
E£ ere mate kenmerkend voor zijn 
persoonlijkheid : hij was geen Vla-
hn. ig van geboorte, hij ging niet ge-
fa' ":t onder de atavismen van eeuwen 
\rrcemde bezetting en knechtschap, 
frrar hij was een fiere, zelfbewuste 
Nederlander die Vlaming geworden 
Wr,3 door overtuiging. Zoals men des
tijds in Duitsland de zgn. Wahlpreus-
eei kende, was hij Vlarr'ng geworden 
0 ~'lat hij volledig opging in onze 
V' '-"e strijd, waarmee z'jn naam ver-
b-'^den is voor meer dan een halve 
eeuw. 

Tijdens een van onze vele gesprek
ken stelde ik hem eens de vraag hoe 
hl] Vlaamsgezind geworden was. Zijn 
01 c'ers waren toen hij nog een kind 
w,"3 naar Belgié komen wonen en 
h - i d s n zich, na een verblijf in Lim
burg, te Brussel gevestigd. 

Zijn moeder was een grote muzi-
' te die verlangde in een grote stad 

onen en er het muziekleven te 
v -gen . 

Als kleine jongen kwam hij inner
lijk in opstand tegen de minachtende 
behandeling en de bespotting die 
hij op school moest ondergaan om-
d?t hij geen Frans kende. Zo werd hij 
dcor een natuurlijke en gezonde re-
akuie Vlaamsgezind van voor hij iets 
aiv/ist van het bestaan van een 
Vlaamse Beweging. 

Spontaan heeft hij de zijde gekozen 
van het verdrukte Vlaamse Volk, hij 
werd een strijdend Vlaming, de vriend 
van Maurits Josson, Frans Reinhardt, 
Lcdewijk de Raet, Dr. Beving, en vele 
andere Vlaamsgezinden die toen te 
Brussel de strijd voerden. 

Reeds in zijn Jeugd bewees hij dat 
geen brave sul was : als scheepsjon
gen ging hij tijdens het verlof mee 
naar verre landen en hij was de eer
ste om samen met twee Duitse vrien
den te paard het toen nog geheim
zinnige eiland IJsland door te trek
ken. 

Trouw was hl] aanwezig op alle be
stuursvergaderingen, alle voordrach
ten, alle manifestaties, zolang hij 
zich kon verplaatsen. 

De naoorlogse periode is voor Mr. 
Thelen zwaar om dragen geweest. 
Hoe dikwijls heeft hij mij niet, met 
wanhopig gebaar, gezegd : « Al mijn 
beste vrienden zitten in de gevange
nis ». Hij heeft er ontzettend onder 
geleden. Vooral het tragisch overlij
den in de gevangenis van zijn goede 
vriend Liesenborghs trof hem pijn
lijk. Hij die gans de oorlog gepleit 
had voor de Duitse krijgsraden als 
verdediger van verzetslieden, joden, 
enz... kon het niet over zijn har t krij
gen voor de Belgische krijgsgerechten 
te pleiten. Het was hem te machtig, 
het heeft hem gebroken. Hij was met 
het diepste medelijden vervuld voor 
de vrouwen en de kinderen van hen 
die aangehouden waren en deed wat 
hij kon om te helpen. 

Het was de tweede maal in zijn le
ven dat hij deze Vlamingen jacht 
meemaakte. 

Jongeren, slaapt ge? 

Uw plaafs \sM\ de Volksunie-jongerenafdeling 
door Paul Blijweert 

Hij deed zijn universitaire studies 
aan de Brusselse hogeschool en be
haalde zijn diploma van doctor in de 
rechten in 1892. Als vrijzinnige werd 
hij later wel eens als een « liberaal » 
voorgesteld, maar nooit is hij lid ge
weest van een unitaire Belgische par
tij, ook van de liberale niet. Hij was 
van in zijn jeugd een Vlaams natio
nalist, een bewust Nederlander. 

Samen met zijn vrienden streed hij 
toen reeds in de gelederen van de 
Vlaamse Volkspartij. 

""lij beleefde er genoegen aan mij, 
' t zonder humor, te vertellen over 
Zijn pohtieke meetings in die jaren 
voor de eerste wereldoorlog. Afge
haald met muziek, sprekend van op 
een bierton voor de samengestroom
de gemeente verwekte hij de grootste 
geestdrift. Doch de zondag van de 
verkiezingen klom Mijnheer Pastoor 
in zijn preekstoel en gaf op zijn beurt 
meeting... en het resultaat was een 
buis bij de verkiezingen ! 

Aristokraat van geest en gemoed 
kon hij zich scherp misprijzend uit
laten over het kleinzielig flamingan-
tisch gedoe. « Vechten tegen de bier
kaai > was zijn uitdrukking wanneer 
hij het had over de drukdoenerij van 
de flaminganten die de verfransing 
van Brussel wilden bestrijden, maar 
tevens de politieke partijen steunden 
die rechtstreeks verantwoordelijk zijn 
voor deze verfransing. Hij was te edel 
om de tafelspringerij te kunnen aan
vaarden van vele Vlamingen. 

Wereldreiziger en poligloot, zeer ge-
kultiveerd man, omvatte zijn belang
stelling gans het Nederlandse volk. 
Zijn naam is onafscheidbaar verbon
den met de geschiedenis van het Al
gemeen Nederlands Verbond, waar
aan hij zeer gehecht was. Het was 
onder zijn aansporing dat ik samen 
•met Maurits Van Gijsegem na de oor
log het Algemeen Nederlands Ver
bond in Vlaanderen terug poogde op 
te richten. Hij reisde met mij naar 
Ben Haag om mij te introduceren bij 
de heren van het Verbondsbestuur. 

Tot het laatste van zijn leven volg
de hij met levendige belangstelling 
de strijd van de Volksunie. 

Nooit, wanneer ik hem bezocht, zou 
hij vergeten hebben met warme sim-
patie te informeren hoe het ging. 
Monkelend wees hij dan naar ons 
blad, dat hij trouw las, en zei : « Ge 
hebt z'er weer van langs gegeven! ». 
Zijn juridisch geschoolde geest, zijn 
scherp verstand was afkerig van ro
mantisch gedweep, van ijdele groot
spraak, maar hij hield van een klaar 
betoog en nog meer van een moedige 
daad. Hij zelf had in zijn leven be
wezen niet terug te schrikken, op le
vensgevaar, voor de moedige daad : 
tot tweemaal toe dreigden zijn kon
fraters hem over de borstweer te plet
ter te gooien in het Justitiepaleis te 
Brussel omdat hij in het Nederlands 
wilde pleiten. 

Hij had zich vereenzelvigd met het 
Vlaamse Volk tot in het geloof van 
dit volk : hij is gestorven als kato-
liek gelovige met de zegen van de 
Heilige Kerk. 

Mr. Thelen laat geen kinderen na 
Maar wij beloven pechtig zijn naam 
en zijn nagedachtenis in ere te hou
den. 

Het is mijn wens dat in de kader 

Gedenk de tij dj toen velen onder 
ons zich met volle overtuiging in de 
schoolstrijd wierpen. Gedenk de te
rugtocht van de lamme C. V. P. Ge
denk de laffe vlucht van de 
zogezegde verdedigers van het Kris-
tendom. Gedenk hoe ?ij ons bedrogen 
hebben. 

Gij s taat voor het leven jonge man. 
Gij moet 15 maanden kloppen. De 
Volksunie ei-t onmiddellijk invoering 
van de 12 maanden legerdienst en ge
leidelijke^ afschaffing ervan door de 
oprichting van een beroepsleger. Ze 
dwong de C. V. P, 12 maanden op 
haar programma te nemen. Bemerkt 
ge hun schijnheiligheid ? Eens voch
ten ze voor de 24 maanden. Laat U 
niet beetnemen ! 

Gij zijt nog bezield door de innige 
liefde tot Uw Volk. Gij wenst voor 
dit volk een heerlijke toekomst. Gij 
wenst werk in eigen streek. Gij wilt 
onze Limburgse mijnen niet verkocht 
zien aan het Waalse grootkapitalisme. 
Gij wenst dat Brussel Vlaams blijft. 
Gij wenst als Vlaming evenveel kans 
op een mooie loopbaan als Uw Waalse 
broeder; vecht dan samen met ons 
voor een Vlaamse industrie, voor 
Vlaamse ambtenaren, voor Vlaamse 
ministers, voor een rijker, schoner en 
welstellender Vlaanderen. 

Dit jaar worden alle Vlamingen op 
de wereldtentoonstelling voor het oog 
van gans de wereld belachelijk ge
maakt en verned^d. 90 % van de 
hogere ambten zijn in handen van 
Waalse of Brusselse C. V. P. ers. De 
C. V. P. baron Moens de Fernig ont
kent het bestaan van het Vlaamse 
Volk in Belgié. De C. V. P. die hem 
benoemde en uitgebreide volmachten 
gaf draagt de volle verantwoordelijk
heid voor deze smadelijke vernede
ring. Het spreekt vanzelf dat de 
B. S. P. lijkbidders volgaarne hun toe
komstige regeringspartners in deze 
richting volgden. Als het tegen de 
« Vlaamse » arbeider, boer, bediende 
of middenstander gaat zijn deze zak
kenvullers het altijd eens. 

U hebt vertrouwen in de Vlaamse 
C. V. P. Zij zijn maQjitploos. Zij krui
pen voor de bevelen van de Waalse 
bazen en van de Gentse Franskiljon 
Theo Neus, nationaal voorzitter van 
de C. V. P. Thans komt hij af met 
een Vlaams programma, nu de Volks-
uniezweep op zijn lamme rug kletst. 

scholen van de Volksunie een kursus Voor enkele jaren, bij de vernieline 
zou voorzien worden gewijd aan on
ze verdienstelijke Vlaamse strijders 
uit het verleden, waaronder Mr. Wil
liam Thelen beslist dient gerekend. 

Mr. F. VAN DER ELST, 
Algemeen Voorzitter. 

van de IJzertoren riep deze verdedi
ger der Vlaamse belangen : « Hij ligt 
er, en hij ligt er goed ». De C. V. P 
en haar Vlaamg Programma ? ? ? 

gekelderd ? Waarom hebben ze de 
wereldtentoonstelling volgestampt 
met franssprekenden ? Waarom heb- I 
ben ze de transmutatieklassen nie t ' 
afgeschaft ? Waarom de vervalste ta- ' 
lentelling niet vernietigd ? Waarom ? 

Omdat de Vlamingen toch voor de 
C. V. P. stemmen. Omdat het brave 
mensen zijn' die zich steeds laten, 
voor de gek houden. Omdat de Vla- j 
mingen toch niet weten hoeveel hon
derden miljoenen jaarlijks voor hen 
verloren gaan. 1 

Aan deze zalige zelfzekerheid werd 
in de verlopen twee jaar een einde I 
gemaakt, dank zij de overrompelende I 
propaganderush van de Volksunie. 
Dank zij de onbaatzuchtige voorlich-
tingsaktie van honderden jonge pro
pagandisten. 

Inderdaad, wij beschikken niet over 
de miljoenen waarmee de grote par
tijen hun verkiezingspropaganda fi
nancieren. Maar wij beschikken over 
een onwankelbare overtuiging, die 
niet gebaseerd is op arrivisme en pro-
fitariaat, maar op een flinke dosis 
Vlaams Nationaal gevoel. En dat is 
onze macht. 

Velen denken dat wij handelen uit 
jeugdige overmoed, zonder nadenken 
omdat ekstremisme (zoals ze onze 
overtuiging noemen) nu eenmaal, 
aanlokkelijk is, omdat het plezierig 
is te gaan kalken, plakken, kolpor-
teren, pamfletten uitdelen, vergade-1 
ringen beleggen, debatteren. Wel wij i 
nodigen deze mensen uit de C. V. P.! 
de B. S. P. of hun a-politieke houding 
op te geven en bij ons te komen waar 
hen een onzekere toekomst wacht. 
Het is gemakkelijk in een grote par
tij te staan, die de vette plaatsjes in 
handen heeft, en uitdeelt aan haar 
getrouwen; het is gemakkelijk een 
a-pohtieke houding aan te nemen om 
als het nodig blijkt van windrichting 
te kunnen veranderen. Ik zie reeds 
veel minder aspirant-kalkers. Komt 
met ons mee de straat op, niet een
maal, maar honderden malen, week 
na week, maand na maand. De eer
ste keren is het plezierig, avontuur
lijk zelf. Maar dan. En toch versagen 
we niet omdat we verder zien dan 
onze eigen toekomst, omdat het gaat 
om de toekomst van ons Volk. Zijn 
er nog aspirant kalkers ? 

Onze strijd voor de vorming van 
een Vlaamse politieke macht, waar
van niemand de noodzakelijkheid nog 
betwijfelt, is zwaar. Wij ook kennen 
perioden van ontmoediging. De te
genkantingen zijn ontelbaar. De 
geestelijkheid drukte op ons de stem
pel van tweederangs katoliek. Men 
zoekt onze toekomst te vernielen. 

HET SCHANDAAL VAN 
MARCINELLE 

Alle partijen akkoord 
om de zaak 

in de doofpot te steken ! 
Mijn heropent 

zonder veiligheidsmaatregelen ! 

Toen de mijnramp te Marci-
nelle zich voordeed en gans het 
land in beroering kwam, liepen 
de ministers en politiekers van 
alle kleur naar de plaats van 
de ramp en op de begrafenis-
plechtigheden duwden ze met 
de ellebcsen om toch maar 
vooraan te staan. 

Verklaringen werden afge
legd : een streng onderzoek zou 
ingesteld worden; de schuldigen 
zouden gestraft worden; de ge
vaarlijke mijn werd gesloten; 
nieuwe en strenge veiligheids
maatregelen zouden getroffen 
worden... Ellendige komedian
ten ! 

Thans werd in het parlement 
de laatste akt opgevoerd in dit 
sinister toneelspel. 

Het onderzoek heeft lang ge
noeg geduurd om de aandacht 
van de openbare opinie af te 
wenden. Het resultaat van het 
onderzoek is, zoals te verwach
ten was, dat eigenlijk niemand 
verantwoordelijk of schuldig is. 
Dat de veiligheidsmaatregelen 
in de beruchte mijn volledig 
onvoldoende waren kan men 
moeilijk ontkennen. 

Dit belet niet dat toetere , i 
werd dat het werk in deze ge
vaarlijke mijn hervat werd 
zonder dat doeltreffende veH'pr-
heidsmaatregelen aangewend 
werden. Schande ! En de sindi-
katen, die dit reeds lang moes
ten weten, hebben gezwegen en 
zwijgen ! De slachtoffers waren 
toch maar Vlamingen en Italia
nen .. En zij die thans weer, o i 
levensgevaar, te Marcinel'ë 
werken in de mijn, het zuüen 
wel geen Walen zijn, maar Vla
mingen en vreemde dompeHars. 

Zo behandelen de kleurpar-
tijen, en mede met hen de sin-
dikaten, onze arbeiders. Wan
neer toch zullen de ogen open
gaan ? 

II. - Des winters als het regent... of... de regeringskar in de modder. 

LEUVEN 
STUDENTENAFDELING 

Onze studentenaf deling Leuven is 'ze Vlaanderen daar niet konden die 
zeer aktief. Niet alleen" komen er 
voortdurend nieuwe leden en abon-
nenten bij doch de voorlichting met 
bladen en brosjures wordt doorgezet. 

Een nieuwe voorlichtingsvergade-
rmg greep plaats. Na een inleiding 
van voorzitter Jan Kauffmann sprak 
Dr Leo Wouters over de machten 
achter de schermen die in ons land 
een Vlaamse poHtiek beletten en die 
zich daartoe mede van de kleurpar-
tijen bedienen. Gemoedelijke en hu
moristisch ontwikkelde Dr. Wouters 
zijn betoog dat erg in de smaak viel. 

Na hem belichtte Dr. Wim Jorissen 
de sociaal-ekonomisch, kulturele en 
vooral politieke uitzichten van het 
Vlaamse vraagstuk. Een sterk gedo-
kuinenteerd en krachtig inslaand 
betoog met brio voorgedragen en fel 
toegejuicht. 

Na afloop van de vergadering wer
den heel wat nieuwe leden ingeschre
ven. 

TTont TT ̂ ^^ • • ' • • ^«jcüu unze loeKomst te vernielen 
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gue Vlaamse o. v. P. ers dan het arrivisme. Een jonge genera

tie vult de leemten in de gelederen 
der Vlaamse Nationalisten ontstaan. 

Wij dienen te beseffen dat honder
den vóór ons hun toekomst, hun ge
zondheid, zelfs hun leven hebben 
geofferd omdat wij het beter zouden 
hebben dan zij, omdat wij zouden 
kunnen studeren in onze moedertaal. 
Alleen het feit van deze offers wet
tigt het bestaan van onze Vlaams 
Nationale aktie. Wij hebben beseft 
dat wij hun idee werkelijkheid moe
ten maken. Daarom luidt ons eerste 
programmapunt : « Zelfbestuur ». Zij 
hebben de verwezenlijking ervan niet 
meer mogen beleven, ze hebben er het 
beste van zichzelf voor gegeven, wij 
zullen hun werk voortzetten tot de 
uiteindelijke overwinning. 

Daarom zijn wij tot de Volksunie 
toegetreden. Omdat zij alleen ons 
de verzekering geeft dat onze wer
king, de inzet van gans onze persoon
lijkheid niet zal misbruikt worden 
voor de bevrediging van persoonlijke 
ambities, omdat wij in de gelederen 
van de Vlaamse Nationale Partij , sa
men met haar leiders, kunnen stre
ven naar de verwezenlijking van dat
gene wat Vlaanderen en het Vlaamse 
Volk zal geven waar het recht op 
heeft, namelijk Zelfbestuur. 

Jonge mensen komt bij de Volks
unie. De C. V. P. zegt ook « komt bij 
ons » maar zij voegt er niet bij 
« waarom ». Wij hebben gezegd wat 
wij U te bieden hebben. 

Wij beloven U geen paradijs, geen 
rustig profiteren van andermans 
zweet, maar vragen van U een inzet 
van gans Uw persoon in dienst van 
Uw Volk. 

Velen heb ik reeds horen zeggen : 
« Ja maar ik sta in die of gindse ver
eniging, ik kan mij niet kompromi-
teren » of < Wij hebben besloten dat 
niemand van het bestuur tot een 
partij mag toetreden, gewoonhjk dan 
ten behoeve van een paar C. V. P. ers 

die zich uit deze partij terug trokken 
omdat zij tot het inzicht kwamen dat 

nen. Jantje Verroken trachtte het
zelfde te doen. Zijn partij stak stok
ken in de wielen. Thans schrijft 
Jantje artikels tegen de Volksunie. 
De C. V. P. en haar Vlaams Program
ma .?? ? 

Gelooft U dat de Waalse C. V. P. ers 
de verwezenlijking ervan zouden toe
laten ? Ja zeker roept Theo Neus, 
want er staat een stok achter de deur. 
Waarom hebben ze hun « Vlaams 
Programma» dan niet verwezenlijkt 
gedurende de vier jaar van hun ho
mogene regering ? Waarom hebben ze 
toen niet gezorgd dat de Limburgse 
bekkens Vlaams bezit bleven ? Waar
om hebben ze toen de zetelaanpassing 
niet doorgevoerd ? Waarom hebben ze 
het wetsvoorstel van hun volksverte
genwoordiger Renaat Van Elslande 

LEUVENS STUDENTENVERBOND 
EN DE POLITIEKE STRIJD 

In « Ons Leven » verscheen een be
langrijk artikel over de volgende ver
kiezingsstrijd. 

Met grote objektiviteit betrachtte 
de steller ervan de toestand te ontle
den. De linkse politiek wordt nefast 
genoemd voor Vlaanderen maar 
scherp wordt ook het stelselmatig in 
gebreke blijven van de C.V.P. beHcht 
en de waarde van een Vlaams natio
nale zweep beklemtoond Schrijver 
meent echter dat op de linksen die 
zweep niet veel uitwerking kan heb
ben. Daarin spreken de feiten hem 
tegen. Tussen beide wereldoorlog-n 
hielden de linkse partijen geducht 
rekening met de nationalisten. Dolf 
Van Glabbeke marsjeerde vooraan in 
amnestiestoeten. Spaak en zovele 
anderen kozen voor Dr. Martens als 
voorzitter van de Vlaamse Akademie 
voor Geneeskunde. Linksen zowel als 
^o-V"?.^s stemden de taalwetten, enz 

Schrijver vindt eenheid wenselijk 
maar schrijft dat de C.V.P. daar niet 
zal op ingaan. 

Verheugend is het artikel omdat 
de Vlaamse ziekte van « bui
ten en boven alle politiek te staan» 
te Leuven althans niet bestaat 

De franssprekenden staan immers 
met « buiten en boven » de politiek 
maar er « midden in ». Daarom kun
nen ze ons « eronder » houden ' 
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MERCHTEM 

Op ZONDAG 16 MAART a. 
te 11 uur 

in de «aal « Oud-Antwerpen » 
bij Jan VAN BIESEN 

BELANGRIJKE 
KONTAKTVERGADERING 

Spreker : 
Meester Frans VAN DER ELST 

Algemeen Voorzitter. 
Alle belangstellenden zijn wel
kom. 

* 

S. * 

# 
* 
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in dat bestuur ». 
Dit is slechts gekamoufleerde laf

heid. Jonge mensen hakt de knoop 
door. 

Sluit aan bij de Volksunie Jonge
ren. 

Paul BLIJWEERT, 
Voorzitier Volksuniestudenten, Gent 
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ZO DACHÏ HET VLAAMS NATIONALISME 
IV. HET GROOT 
NEDERLANDS STREVEN 

De groot Nederla7idse gedachte 
was in de Vlaamse Beweging even 
oud als de Belgische slaat bestond 
Ze wortelde, zoals het eens werd 
uitgedrukt, in een eenheid « van 
bloed en volksaard, van taal en be-
sc^iaving, van hristelijke levensbe
schouwing en levenspraktijk ». Er 
bij kwam nog een gevoel van gees-
te^i'ke verivanschap en samenhorig
heid, alsmede éénzelfde belangen
gemeenschap binnen het raam van 
het historisch gebeuren. 

Reeds in de middeleeuwen, toen 
de voorwaarden voor de vorming 
van een nationaal gevoel nochtans 
niet gemakkelijk waren, was dit 
Diets bewustzijn langzamerhand aan 
het groeien in de Eage Landen aan 
de Zee. In de strijd tegen Spanje 
was het tot sterke bewustwording 
gerijpt. Willem van Oranje was 
steeds bezield geweest door de ge-
daclite van « het gansche vader-
Innt ». Met de scheiding van de Ne-
dcT^anden zouden de eng-Holland-
sc koopmansgeest van « Klein Ne
derland » in het- noorden en het 
kultureel en ekonomisch verval in 
het zuiden, hel Nederlands bewust
zijn gedurende anderhalve eeuw 
doen inslapen. 

In het koninkrijk der Verenigde 
Nederlanden zou een nieuw geslacht 
de Groot Nederlandse gedachte 
langzaam terugvinden. De nieuwe 
scheming der Nederlanden in ISÓO 
zou er alleen maar in slagen ze in 
de Vlaamse Beweging nog meer aan 
te wakkeren. Het is een grote ver
wondering voor wie de geschiedenis 
van het taaljlamingantisme nagaat, 
vast te stelleyi hoe volledig de heel-
Nederlandse verbondenheid de 
geesten beheerste en hoe dit bewust
zijn in al zijn konsekwenties werd 
beleden. 

Snellaert zal ter gelegenheid van 
het eerste Nederlands Taalkongres 
ran 1849 verklaren : « De" grote 
inoi^endheden zijn onveimogend osn 
broedervolkeren te scheiden, die uii\ 
ccn stam gesproten en door één taal 
verbonden zijn ». 

Toen de Vlaamse Beweging in de 
BclqiscJie partijenslrijd werd mee-
(.csleept, zou het Groot Nederland>. 
\'undpunt op de achtergrond gera-
i\n, al bleef het in de Vlaamsvoe-
Wnde kringen doorleven. Omstreeks 
1870 zou het nog klinken : 

« Komt op dan, volkeren jan 
het noord. 

Komt op dan, broeders van hel 
Zuiden, 

Komt op, hersmeedt den broe
derband. 

En wordt weer enkel Neder
land. » 

Buiten iedere politiek om, blijven 
tot de eerste wereldoorlog de Ne
derlandse Taalkongressen op kultu
reel vlak de groot Nederlandse tra
ditie hooghouden. 

Met de groeiende macht van de 
Vlaamse Beweging, zal ook het heel 
Nederlandse streven opnieuw op de 
voorgrond treden, wanneer in de 
laatste jaren van de XIXe eeuw 
Hippoliet Meert, het Algemeen Ne
derlands Verbond sticht. In deze ja
ren waar de Vlaamse Beweging zich 
loswerkt van de Belgische politieke 
partijen, grijpt het stilaan terug naar 
de zuiverste motieven van het na
tionale Vlaamse streven, zoals die 
in het eerste taaljlamingantisme be
stonden en waartoe ook de groot 
Nederlandse gedachte behoorde. 
Het Vlaams nationalisme zal na 
1918 deze lijn nog stiakker trekken. 

In de eerste jaren na de oorlog 
zijn het vooral de Dietse studen-
'enkongressen die de nadruk leg-

^n op de Dietse verbondenheid 
1 Noord en Zuid, maar snel be-
t de Groot Nederlandse gedach-
in alle nationaal voelende hin

gen in Vlaanderen door te dringen. 
In 1926 verschijnt het eerste num
mer van het tijdschrift : « De Diet-
sche gedachte », waarin wordt vei'^ 
klaard : u De gedachte waarvan wij 
uitgaan is dat de boven genoemde 
bevolkingen een geestelijke en door 
het bloed feitelijke eenheid vormen 
die slechts staatsrechterlijk geschei
den is ». 

De reaktie die omstreeks 
1925 in het Vlaams nationa
lisme losbrak ten opzichte van 
België, zal het heel Nederland
se stambewustzijn een krachtige im
puls geven : tegenover het kunst
matige van de staatsvorm wordt 
het natuurlijke van het volkse ge
plaatst. De meer ekstreme vleugel, 
de « integrale » Vlaams nationa
listen, zullen zich volledig uit het 
Belgische staatsverband losrukken 
en wensen de onmiddellijke verwe
zenlijking van Groot Nederland. 
Joris van Sever en zal in 1929 de 
vestiging van het Dietse Rijk ver
kondigen. De federalisten, de grote 
meerderheid in het nationalisme, 
alhoewel evenzeer doordrongen 
van de groot Nederlandse gedach
te, oordelen echter dat in de be
staande voorwaarden Vlaanderen 
eerst tot volledig zelfbewustzijn 
moet komen en Groot-Nederland 
als een toekomst streven moet wor
den aanzien. Het is ten slotte enkel 
£en verschil van perspektief, een 
meer politiek-realistische stroming 
die in de volgende jaren in het 
Vlaams nationalisme zal blijven 
overheersen. 

In 1933, bij de oprichting van 
het VNV, verklaart hun manifest : 
(( Wij behoren tot de éne Neder
landse natie; niet door eigen wil, 
maar door de machtsbeschikking 
van vreemde heersers zijn wij ge
scheiden. Uit de diepte van ons kul
tureel en stoffelijk vei-val is bij alle 
overuigde Vlamingen het bewust
zijn ontwaakt dat alleen de verove
ring van onze politieke zelfstandig
heid, samen met de vestiging der 
Nederlandse volkseenheid leiden 
kan tot de gezonde en harmonische 
ontwikkeling van ons nationaal be
staan. Het Vlaams Nationaal Ver
bond wil, met dit grootse doel voor 
ogen, alle Vlamingen opleiden tot 
volwaardige Dietsers. Het wil de 
samenwerking tussen de beide Ne
derlandse volksdelen bevorderen ». 

Van nu af aan wordt de groot 
nederlandse verbondenheid steeds 
opnieuw beklemtoond. Bij het uit
breken van de tweede wereldoorlog 
was zij in Vlaanderen geworden tot 
de levende gedachte van een ruimer 
nationaal bewustzijn. 

Toch voerde het Vlaams natio
nalisme een realistische politiek. Zo 
de Landdagrede in 1937 nogmaals 
verklaarde : « Het einddoel is de 
Dietse Staats gemeenschap », dan 
gaf het VNV ook te kennen dat 
zelfregering door federalisme de 
eerste vereiste is. Het laakt die 
Vlamingen die zich opsluiten « in 
de ivoren toren van de Dietse ge
dachte ». Vooreerst moet Vlaande
ren door zelfbestuur tot volledige 
bewustwording komen. Daarbij 
komt dat in de gegeven omstandig
heden op internationaal gebied fe
deralisme de beste oplossing biedt, 
vooral in verband met Wallonië. 
Toch gaan bij het Vlaams nationa
lisme politiek realisme en Neder
lands bewustzijn samen : « Wij 
willen zelfregering; wij willen 
Dietsland; het ene niet zonder het 
andere ». In dat streven beschouwt 
het echter zijn gevoerde politiek als 
(< de enig realistische en tevens de 
enig bevrijdende weg ». 

De politieke tegenstanders heb
ben het Groot Nederlands streven 
soms irrealistisch genoemd. De 
verwezenlijking van Benelux na de 

VOOR ONZE PROPAGANDISTEK 
C.V.P.-komedie rond de Zetelaanpassing 

Iedereen kent het schandaal dat 
erin bestaat dat de "Walen in het 
parlement meer vertegenwoordigers 
hebben dan waarop zij grondwettelijk 
recht hebben terwijl daarentegen 
vierhonderdduizend Vlamingen niet 
vertegenwoordigd zijn. 

Nu de C.V.P. in de oppositie zit en 
toch iets moet doen om de Vlamin
gen zoet te houden werd wat rumoer 
gemaakt rond dit probleem van de ze
telaanpassing. Dit is niets dan erger
lijke komedie. 

In 1949 werd onder B.S.P.-C.V.P.-
regering Spaak-Eyskens het aantal 
parlementszetels verhoogd. Toen werd 
de grove onrechtvaardigheid begaan 
de Walen In het bezit te laten van 
zetels waarop zij geen recht meer 
hadden, omdat de bevolking in Wal
lonië verminderd is, zetels die aan 
Vlaanderen ontstolen werden. 

Nochtans had « De Nieuwe Gids » 
geschreven : « Geen zetels voor de 
doden » en Schildwacht in « Het 
Volk > dreigde : « Indien men het 
aandurft een aanslag te plegen op 
het kiesrecht van het Vlaamse volk 
brengt men rechtstreeks het bestaan 
zelf van België in het gedrang. Dat 
is klare taal ». 

« Het Nieuws van den Dag > 
schreef" toen : « Het spreekt vanzelf 
dat een dergelijke afwijking door de 
Vlamingen niet kan aanvaard wor
den. Wij zien benieuwd toe of de 
Vlaamse C.V.P.-vertegenwoordiging 
zich deze rechtsverdraaiing zal laten 
welgevallen ». 

Niet alleen liet de Vlaamse C.V.P.-
vertegenwoordiging zich deze rechts
verdraaiing welgevallen maar ze 
stemde er zelfs voor ! In slaafse on
derwerping aan de partij tucht zoals 
altijd. Zij kregen gelukwensen van 
< De Standaard > die ook de Vlaamse 
socialisten en vooral Jos Van Eynde 
feliciteerde ! 

In 1950, een jaar later, behaalde de 
C.V.P. de volstrekte meerderheid en 
bleef tot In 1954 aan het bewind. Op 
geen' enkel ogenblik werd zelfs maar 
een schuchtere poging gedaan om dit 
onrecht en deze benadeling van 
Vlaanderen te herstellen en goed te 
maken. Het probleem van de zetel
aanpassing was toen taboe : alle 
Vlaamse C.V.P.-ers zwegen erover als 
vermoord. Zij zouden het pas terug 
ontdekken in de oppositie... Triesti
ge komedianten. 

En wat is de toestand in de C.V.P. 
zelf ? De C.V.P. zelf miskent de rech
ten van de Vlamingen. Iedereen weet 
toch dat tM êe derden zowel van de le
den als van de kiezers van de C.V.P. 
Vlamingen zijn. Maar in het Natio
naal Komité van de C.V.P. hebben de 
Walen evenveel vertegenwoordigers 
als de Vlamingen ! 

Zou de C.V.P. niet beginnen met 
een « zetelaanpassing > voor de Vla
mingen' in eigen schoot, in het Na
tionaal Komitee van de partij ? 

Zoals de toestand nu is kunnen de 
Walen in de C.V.P. met de hulp van 
een paar franskiljons gemakkelijk de 
plak zwaaien over de Vlamingen ! 

En hoe was de verhouding Vlamin
gen-Walen in de C.V.P.-regeringen ? 

Kregen de Vlamingen daar de ver
tegenwoordiging waarop zij recht op 
hadden in verhouding tot het aantal 
Vlamingen dat voor de C.V.P. ge
stemd had ? 

In de regering Eyskens in 1949 wa
ren er op negen C.V.P.-ministers vijf 
Walen en franssprekende Brusselaars 
tegen slechts vier Vlamingen ! 

In de homogene C.V.P.-regering 
Duvieusart waren er zeven Vlamin
gen, zeven Walen-Brusselaars en een 
franskiljon (Van Houtte). In de daar
opvolgende regering Pholien waren er 
zeven Vlamingen, acht Walen en een 
franskiljon. In de regering Van Hout-
te ten slotte waren er nog zes Vla
mingen tegen negen Walen en een 
franskiljon. 

Dat is de vertegenwoordiging die de 
C.V.P. toekent aan de Vlamingen ! 

In het arrondissement Brussel zijn 
de C.V.P. kiezers voor 75 p.c. Vlamin
gen en slechts voor 25 p.c. fransspre

kende Brusselaars en Walen. Toch 
werden er in 1949 zeve-i franssjre-
kende kandidaten verkozen voci de 
Kamer tegen slechts vijf Vlamingen. 

In 1950 was de verboudirg z. ,en 
tegen zes en in 1954 zes (met i.ibe-
grip van Sainl-Remy die apart op
kwam, maar dan toch heel wat s t ;m-
men bekwam van franssprekende C. 
V.P.-ers) tegen vijf. 

Altijd weer worden de Vlamjr''en 
gefopt en komen zij bedrogen ui . in 
de C.V.P. 

De Vlaamse C.V.P.-ers zouden be
ter opkomen voor zetelaanpa?^ ng 
wanneer de C.V.P. aan 't bewind is. 
Overigens zouden zij eerst en vooral 
moeten eisen dat in de schoot van 
de C.V.P. zelf de rechtc" van de Vla
mingen geëerbiedigd wc ».'en. 

LESSEN UIT HET VERLEDEN : De 
houding van de Vlaamse C.V.P.-ers 
in het verleden en de passivKeit 
waarmee zij zich in de C.V.P. zelf, 
waar zij de twee derden vormen, 
laten in de hoek duwen maakt het 
voor iedereen duidelijk dat er niet 
op te rekenen valt. 

BESLUIT : De C.V.P. speelt wat ko
medie rond de zetelaanpassing. Zo
wel de C.V.P. als de linkse pa r i j en 
Is bang voor de Walen. Alleen de 
Volksunie zal het recht van de Vla
mingen onvoorwaardelijk en scherp 
verdedigen. 
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EEN STEM VOOR B.S.P. OF C.V.P. 
IS EEN VERLOREN STEM, EEN 
VERLOREN STEM VOOR VLAAN

DEREN. 
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j5mnendringen in ^rote partyen^ 
Het zijn meestal jonge mensen zon

der politiejte ervaring of mensen die 
buiten de politiek staan die zo naïef 
zijn te geloven in de mogelijkheid een 
grote politieke partij te noy au teren. 

Zij geven zich geen rekenschap van 
wat politiek is en wat een politieke 
partij is. Het volstaat niet met goede 
bedoelingen bezield te zijn om in de 
politiek iets te bereiken. Politiek is 
een hard en zenuwslopend bedrijf 
waar velen niet tegen opgewassen 
zijn. 

Grote partijen, die eens geboren 
zijn uit een idealistische overtuiging, 
verworden tot belangencomplexen, tot 
een belangengemeenschap van be-
roepspolitiekers, die hun jeugdidealen 
en hun overtuiging lang op zak ge
stoken hebben en alleen gedreven 
worden door hun persoonlijk belang, 
door hun mateloze ambitie of eer
zucht. Zij zijn niet te onderschatten 
waar het er op aankomt hun positie 
te verdedigen ! Stilzwijgend aan
vaarden zij de wet van het partijbe
lang : dit is niet alleen een voor
waarde om « er te komen > (men 
moet bewijzen geven van soepelheid 
en plooibaarheid !), maar grotendeels 
valt het partijbelang samen met hun 
persoonlijk belang. Het partijbelang 
eist o.m. dat de eenheid in de schoot 
van de partij bewaard blijft : in een 
unitaire Belgische staatspartij bete
kent dit dat de partij alleen stand
punten inneemt en een politiek voert 
die aanvaardbaar is voor iedereen, 
d.i. ook voor de fransj^iljons, ook voor 
de franssprekende Brusselaars, ook 
voor de Walen. Wie dit niet inziet 
geeft geen blijk van politiek door
zicht. 

Het is daarbij totaal vals een par
tij te zien als een demokratische in-

oorlog heeft, hoewel het slechts 
ten dele overeenstemde met de na
tionalistische drijfveren, toch aan
getoond hoezeer het-Vlaams natio
nalisme in haar streven aan de die
pere werkelijkheid der zaken beant
woordde. ^ 

stelling, want dat is zij juist niet : 
de macht komt niet van beneden, 
maar van boven. Het is een beperkte 
groep van personen — de partijbon
zen —• die in werkelijliheid de partij 
in handen hebben. Tot deze groep 
behoren ook personen die onbekend 
blijven, bvb. de geldschieters van de 
partij , die dikwijls een beslissende 
invloed hebben. 

De partijbonzen zijn praktisch 
onafzetbaar zo sterk is hun positie. 

Indien zij zich niet vrijwillig terug
trekken uit de politiek blijven zij tot 
op hoge leeftijd « in funktie » (zie 
Van Cauwelaert, Huysmans, Devèze, 
e.a.). Zij beschikken over het part i j 
apparaat, over de hefbomen der pro
paganda, enz... Achter de partij 
staan machtige instellingen, zoals de 
syndikaten, de mutualiteiten, de ko-
operatieven, enz... 

Wat kan een enkeling, wat kan een 
groep enkelingen tegen dergelijke 
machten ? Wat kan zelfs de veront
waardiging van de massa der leden 
en kiezers ? We hebben het gezien 
na de koningskwestie en na de 
schoolstrijd. De schuldige partijbon
zen blijven ongestoord de veront
waardiging trotseren. 

In de praktijk is het liedje van het 
ageren in de schoot van de partij 
een sirenenzang om de idealistische 
jongeren in slaap te wiegen, overtuigd 
als men is dat hun idealisme wel vlug 
zal stukgeslagen worden op de rotsen 
der harde partij-werkelijkheid. Zij 
hebben dan de keuze : als geslagenen 
de politiek vaarwel zeggen of zich 
aanpassen. 

« Zich aanpassen >, daarin ligt de 
tragiek verscholen van ontelbare 
vlaamsgezinde jongeren in de grote 
partijen, waarvan tot nu toe geen 
enkele de moed opgebracht heeft om 
in opstand te komen tegen de partij 
om Vlaamse motieven. Het zou ook 
zelfmoord betekenen, dat moet men 
toegeven. Ten overstaan van een kle
rikale partij zou men trouwens beter 
Kardinaal worden om invloed op de 
partij te verwerven dan volksverte
genwoordiger. 

LESSEN UIT HET VERLEDEN : Van 
in de tijd van Vuylsteke reeds zijn 
al de pogingen mislukt en zij m es-
ten ook mislukken wanneer i :en 
staat voor unitaire Belgische par
tijen. 

BESLUIT : de rechte weg is de b-ste, 
de weg die leidt naar eigen, c-af
hankelijke V l a a m s e politieke 
macht. 

BRIEVEN VAN LEZELIS 
EEN LINKSE STEM 

VOOR DE VOLKSUNIE 
Wanneer ik sommige van m:jn 

Vlaamse katolieke vrienden het ?r-
gument hoor gebruiken dat de C.V.P, 
een les verdient en een zweep achter 
zich nodig heeft, vraag ik mij af 
waarom wij, linkse Vlamingen niet 
op dezelfde manier reageren ! Ooli de 
linkse partijen, evenzeer als de CV. 
P., hebben een les nodig ! Hun on
verschilligheid tegenover alle Vlaam
se belangen gaat zo ver dat ze die 
niet eens gebruiken om er polit'e!:e 
munt uit te slaan, zoals de C.V.P. 

Ook de linkse Vlaamse Volksverte
genwoordigers moeten voor hun ver
antwoordelijkheid gesteld worden : 
met dertig duizend goedgeplaatste 
stemmen meer heeft de Volksunie 
zes zetels, dat is genoeg om de zv^ecp 
te laten horen en voelen, de Vlaamse 
eisen te stellen en af te dwingen. 
Vlamingen van alle... richtingen, 
verenigt u. Geeft de Volksunie een 
kans l 

Klauwaert ende Geus. 

Nota aan Redaktie Volksunie : 
Ik ben geen lid van de Volksunie, 

maar zal er zeker voor stemmen. De 
andere partijen hebben te zamen of 
om de beurt meer dan gelegenheid 
gehad. Het zou een enorme rugge
steun zijn, zowel voor Fayat en Spi-
noy als voer de eerlijke Vlaamse C. 
V.P. mandatarissen wanneer enkele 
Volksuniemensen de zweep konden 
laten knallen. 
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Als een C*V*P* krant zwamt 
De Iczarstribune van de Standaard 

Ons blad « De Volksunie » neemt 
de ontvoogdingsslrijd van ons Vlaam
se volk ernstig op, maar daarom is 
het niet uitgesloten dat onze lach-
sp'eren eens mogen In werking ko
men. De gelegenhe-d daartoe werd 
ons getodcn door iemand die H. W. 
ondertekent in de lezerstribune van 
de Standaard. 

We ku-insn vclaiondlg instemmen 
met de inleiding van zijn betoog waar 
hij schrijft : « Het moet ieder be
wust Vlaming duidelijk z\in dat de 
a.s. verkiezingen van buitengewoon 
belang zijn ». Maar hij vervolgt : 
« Vier jaar linkse regeringskoal'tie 
heeft bewezen dat de Vlamiv 3.1 
noch op taalgebied, noch inzake on-
dervi'ijs, noch in overzeese aangele
genheden, noch wat betreft een doel
matige gezinspolitiek, noch veel min
der v/at de repressie en epuratie be
treft, van de Socios of Liberalen iets 
te verwachten hebben dat voor V.aan-
aercn bevrediging zal brengen ». 

Wel beste H. W. U bent heel kort van 
gc'^'.v.gen, of U bsnt een van de vele 
SU en die Vlaanderen neg telt, of U 
bc '6 wetens en willens OOK volksmis-
lelder. U telt de laatst? vier jaar maar 
U telt de vier jaar C.V.P. bswind niet 
m3e. Dat we niet veel op Vlaams ge
bied van de linksen te verwachten 
hebben, dat vveet ieder, maar dat we 
van de C.V.P. even weinig kunnen 
verwachten, daarvan zijn we over
tuigd dat heeft het vier jaar C.V.P.-
bestuur bewezen; en dat de linksen 
toch iets of wat hebben gedaan is 
ock bewezen, of bent U zo onwetend 
dat Spinoy de taaltoestandcn in het 
leger heeft verbeterd (dit op taalge
bied). Dat een linkse Waal (Buisse-
ret) in het overzeese gebied voor de 
Vlamingen dan toch nog meer heeft 
gedaan dan de C.V.P. ? ! Nu lastig 
was dat n ie t ! Zeg nu niet dat we de 
linksen verdedigen, met de aalmoes 
dJe de linksen ons toewerpen zijn 
wij alleszins niet te paaien ! 

EN H. W. GAAT VERDER 
« Derhalve is er aan het verloop 

der verkiezingen en het indienen van 
lijsten hiervoor een zware verant
woordelijkheid geboden. De leidin? 

13 jaar, voor goed een einde aan de 
haat en v/raakpolitiek der Socialis
ten a la Hallin en Demany zou ko
men. Welnu hoe kan dat gebeuren ? 
Dcor stemmen te onttrekken aan 
Vlaamse C.V.P.-m^andatarissen die 
het bewijs hebben geleverd dat zij 
hun plicht als Vlaming inzake re
pressie hebben gedaan ? Neen ! ». 

Lach niet beste lezer, waarachtig 
zo stond er te lezen. Of beter lach 
naar hartelust, en na uw lachtranen 
te hebben .rcdroogd, vloek dan eens 
krachtig om zoveel onbeschaamde 
durf. 

Iedereen weet toch behalve de heer 
H. W. dat 80 p.c. der terechtstellin
gen onder het beleid van C.V.P.-mi-
nisters zijn gebeurd. De C.V.P. heeft 
do tijd en onze stemmen gekregen 
om in de homogene C.V.P.-regefing 
de repressie op te lossen, wat hebben 
z9 er van terecht gebracht ? Niets ! 
Nul, komma nul ! Alleen sullen kan 
men met beloften paaien. Zelfs een 
ezel stoot zich geen twee maal aan 
dezelfde steen. 

FOR-MI-DA-BEL 
De verdediger van de C.V.P. gaat 

verder. « Daarom verklaren wij on
omwonden dat bijvoorbeeld in het 
arrondissement Aalst alle bewuste 
Vlamingen hun stem dienen uit te 
brengen op de naam van L. Moeyer-
soen en dit bij wijze van voorkeur 

Weilfl^i^i! en Arbeiders uit de llmliurgse en Antwerpse 
si 

Kempen 
Sedert enkele weken worden In 

verschillende n-jverhedcn van Noord-
Limburg talrijke arbeiders afge
dankt. Wij zouden willen hopen dat 
het hier slechts om een tijdelijke 
moeilijkhed gaat maar we hebben al
le redenen om aan te nemen dat dit 
het begin is van een ekonomische 
krisis, die pas haar hoogtepunt zal be
reiken na de wereldtentoonstelling. 
Wat er ook van zij, we stellen eens 
te meer vast dat het weer de Vlamin
gen zijn die het slachtoffer worden. 
Niet alleen hier, ook in beide Vlaan
ders en in de Antwerpse Kempen 
schuiven de werklozen met honder
den aan da stempelburelen aan. 

Het mag niet zijn dat gij werkloos 
wordt omdat er in de fabriek waar 
gij werkt geen werk meer is voor U. 
Gij moet de kans krijgen om naar een 
andere fabriek in Uwe nabijheid over [ 
te gaan. Hebt gij die kans ? Neen ! ' 
Krijgt gij die kans ? Neen ! Waarom 
niet ? Omdat in ons land de Vlamin
gen wel in aantal de meerderheid 

Gij zijt werkloos. Velen die het nog i ten. Ze hebben al 128 jaren tijd ge-
'" -' - ^ • - - • j , ^ ^ industrie te vesli^^en in het 

Vlaamse land, maar ze hadden gv.cn 
tijd. Weg met CVP, liberalen en so
cialisten. Waar blijven nu Uw volks-' 
vertegenwoordigers, uw sindikaten ? 
Als er in Waüonië een mijn geslo-

nJet zijn leven iedere dag in vrees het 
te kunnen worden. Die vrees is niet 
ongegrond. Onze betreurde grote 
Vlaamse ekonomist Professor Pinxten 
heeft in zijn brochure « Het goed 
recht van Vlaanderen op een aktieve 
overheidspolitiek > (april 1955), be - ' ten wordt, die met verlies werkt, dan 
wezen, aan de hand van cijfers en j komen onmiddellijk alle aldaar uco-
statistieken, dat de werkloosheid in nende monseigneurs, gieverneurs 
gans Vlaanderen zou opgelost zijn in- 1 volksvertegenwoordigers en sindi-
dien de regering 25 miljard voor j kale afgevaardigen in opstand, trek-
Vlaanderen te véél had. Dit heeft ze ken naar Brussel en roepen : « Halt, 

stemmen. Dit geldt eveneens voor de I vormen, maar in feite niets te zeggen 
arrondissementen waar de C.V.P.-
mandatarissen De Grijze, Etequae, 
De Boodt en Van Daele hun kandi
datuur stellen. > 

Dus ! de Volksunie moet de plaats 
ruimen voor de C.V.P. Ge moet maar 
durven of zoals wij het verstaan De 
Standaard zet zijn rubriek open voor 
abnormalen ! Die zijn misschien wel 
vertegenwoordigd in de C.V.P. maar 
niet in de Volksunie waarde H. W. 

In hetzelfde blad staat een klein 
berichtje waarin werd bekend ge
maakt dat in het arrondissement 
Diksmuide de heer Develter zijn kan
didatuur niet meer zou stellen. De 
heer Develter was een van die Vla
mingen die zich in de C.V.P. wat 
vergalopeerd heeft op Vlaams gebied. 

Wij herinneren ons nog enkele ja-v a i de Volksunie h-efL via de ners **'•' ,iit;iiuneren ons nog enKei 
(welke pers!) en ook'door briefwisL-1 [ f? , j f i^^^^^^ i? P^^PJ^g^nda e^ pro-
li-":g van haar eigen leden (? ? ?) 
kunnen vernemen dat het een niet 
te verontschuldigen dwaasheid zou 
z.jn kandidaten voor te stellen daar 
waar deze niet de geringste kans tot 
slagen hebben. Deze verklaring geldt 
niet alleen voor de lijsten van de se
naat, doch is eveneens waar voor 
kandidaten voor de kamer in be
paalde arrondissementen. » 

H. W. gaat hier waarschijnlijk uit 
van de gedachte dat de Volksunie 
toch een scheurpartij zou zijn In 
wiens kaart zou de Volksunie dan 
moeten spelen door niet op te komen 
waar zij geen kans hebben een ver-
kozene te halen. Dat de heer H W 
het eens en voor goed in zijn hoofd 
prent. De Volksunie is een partij van 
VLAAMS NATIONALISTEN die geen 
uusiaans hebben met geen enkele 
s aatspartij. en elke slem uitge-
trccp-t OD de lij.3t van de Volksunie 
is een verster ' i i- j van de VJarms na-
t iora 'e gedecbte, zelf al hadden we 
er geen enkel gekozene door. Elke 
Sirm voor de Volksunie is een stap 
ycraor naar de ontvoogding van ons 
Vlaamse volk. 

H O J ; VERDER HOE ERGEIi ! 
H'er raakt de heer H. W. iets aan 

wear de C.V.P. beter zou over zwii-
go.i Hij schrijft : « Een n^et gering 
aantal leden der Volksunie z\in men
sen d e rechtstreeks of onrec'hstreeks 
met het krijgsaudltoriaat in aanra-
--ng ziin gekomen. Onder hen zijn 

t r ook Vlaamse nationalisten of le
den der vrcer^ere Koncentratie. 

^ Allen^v^cnson dat er eindelijk na 

ACHIEL. DE BOEREN DANKEN U... 
En zij danken ook uw schitterende 

minister van landbouw, die enkele 
maanden voor de verkiez'ngen no» 
eens goed heeft laten voelen dat hij 
misschien wel weet dat een koe melk 
geeft, maar niet dat die melk zo 
moet kunnen verkocht worden dat de 
boer er deftig k"-> - - n leven. 

testmetingen aangaande de diname 
ring van de IJzertoren. Nu zien we 
hoever oprechte Vlamingen het in de 
C.V.P. brengen (dit hadden we toen 
reeds voorspeld) ! 

. Als de hierboven genoemde heren 
zich niet zullen gedragen als brave 
Lamme Goedzakken zullen ze vroeg 
of laat de heer Develter volgen En 
wat hebben deze heren zoal op hun 
aktief, nogmaals, 4 jaar lang hebben 
ze de kans gekregen om iets te doen ! 

EN TOT BESLUIT 
Zet U beste lezer opdat u niet om

valt voor wat volgt. 
« Wij hopen dat de heer Van der 

Eist der Volksunie het belang van 
Vlaanderen boven alle andere belan
gen in deze aangelegenheid zal stel
len. Voor Vlaanderen en voor het 
welzijn van velen weze het parool : 
« Moyersoen terug aan justitie. » 

We hebben driemaal moeten her
lezen voor we onze ogen konden ge
loven. Is de schrik er zo ingeslagen 
bi.1 de C.V.P. dat men daar alle ge
zond verstand verloren heeft, of heeft 
die heer de gewoonte kerstekindjes 
op te voeden. Men zou het moeten 
geloven ! 

N. B. — Wanneer zal de Standaard 
zo fair zijn zijn lezerstribune 
eens voor antwoord open te stellen 
WIJ zijn ook lezers ! 

Moyersoen is de man, die als mi
nister van justitie de gevangenen ten 
eeuwige dage wilde gevangen houden 
en dit bij wet ! Men zal hem beslist 
graag zien terugkeren ! 

De Goedendag. 

hebben. Wie zijn onze bazen ? De 
Walen 1 Wie had moeten zorgen voor 
nijverheid in Limburg ? De partijen 
aan wie gij tot nu toe reeds jaren Uw 
stem hebt gegeven ? Wat hebben C. 
V.P., socialisten en liberalen tot nu 
toe voor U gedaan ? U verkocht aan 
de Walen. De Limburgse mijnen vor
men één van de rijkste ondergronden 
van de wereld. Normaal hadden naast 
onze mijnen nevenbedrijven moeten 
staan, fabrieken, zoals dat overal el
ders, zo te Luik, zo In Nederlands 
Limburg naast steenkoolmijnen ge
beurt. Wij hebben geen nevenbedrij
ven en zullen er ook geen krijgen 
van de kleurpartijen. Men heeft ons 
een Albert-kanaal gegeven, waarme
de men nu de rijkdom van Limburg 
dagelijks naar Luik voert ! 

Wilt gij werk, werkloze arbeider ? 

echter niet. Wel heeft ze 15 miljard 
over voor een wereldtentoonstelling 
(gepland door C.V.P., uitgevoerd door 
de huidige regering), die misschien 
het begin zal zijn van een lange kri
sis. Schone vooruitzichten... 

Tot wat dienen de Vlamingen in 
België nog ? Tot werkloze, of om in 
Wallonië de allervuilste werkjes te 
gaan opknappen, of om in Nederland 
a!s grensarbeider 12 en meer uren per 
dag voor een hongerloon gaan te wer
ken. Aan wie hebt ge dat te danken ? 
Aan de C.V.P., Socialistische en Libe
rale verkozenen waaraan ge sedert 
jaren Uw stem hebt verleend. Zij wil
len de toestand niet oplossen, anders 
hadden ze het al lang gedaan. SMIJT 
ZE BUITEN ! 

Men spreekt van 8 uren dag, maar 
vergeet dat onze mijnarbeiders en 
grensarbeiders 12 u. en méér per dag 
van huis zijn. Is dit werkelijk een 8-
urendag ? Hij bestaat voor de mees
ten niet eens... Men spreekt van 
vijfdagenweek en heeft niet eens de 
toepassing van de 8-urendag bereikt. 
Schone vooruitgang van de sindika--
ten. 

Arbeiders die nog niet werkloos 
zijt tot op heden en nog in onze in
dustrie arbeidt, weet gij dat In 
Wallonië de lonen voor hetzelfde 
r/erk als In Vlaanderen 15 tot 20 
t.h. hoger zijn dan hier ? Waarom ' 
Omdat we In België leven, waar de 

Verhuis dan naar Wallonië : naar | Walen baas zijn. Baas In de nllver 
Luik, Charleroi, of de Borinage ! Of 
rijd iedere dag per trein of bus daar 
naartoe ! Dit is de oplossing die so
cialisten, liberalen en C.V.P.-ers voor
stellen. In Wallonië zijn geen arbei
ders voorhanden: Er zijn echter fa
brieken te veel. In Vlaanderen zijn 
arbeiders geno<'g maar er zijn geen 
fabrieken. Dat is het werk der kleur
partijen ! 

held en baas In de politieke par 
tijen. 

Werkloze, gij die 2-3000 Fr. per 
maand verdient en hiervan moet 
huishuur betalen, verwarming, en 
dan nog moet leven met heel Uw 
gezin, wat denkt ge van deze toe
standen ? Gij kunt ze oplossen zo 
ge wilt. Daartoe moet ge alleen Uw 
valse politieke leiders buitensmij-

geen sluiting ». De oplossing is dan 
dat de Limburrj^e mijnen van hun 
winst moeten afstaan om te beletCen 
dat in Wallonië de verlieslatende 
mijn gesloten wordt. En zulks wordt 
goedgekeurd door Uw Vlaamse ge
kozenen... 

Wat doen eigenlijk Uw Vlaamse 
verkozenen voor U ? Niets, helemaal 
niets. 

Schudt Uw sindikaten wj.kker, t rapt 
Uw vertegenwoordigers tegen de 
schenen. 

Heeft volksvertegenwoordiger Du-
pont met zijn meer dan 'n half mil
joen Fr. inkomsten i.er jaar geen 
tijd om aan U te denken ? Zijn ze 
het misschien niet waard heren van 
de C.V.P. ? 

Werklozen van Noord-Limburg, 
waar zijn nu Uw ACV propagandis
ten ? Zij zitten liever aan de tafel 
bij vrouwengilden en ouden van 
dagen... ! Het Is natuurlijk veel In
teressanter hier wat stemmen te 
ronselen dan voor U in de bres te 
springen. En ze worden toch doo; U 
betaald, het lidmaatschapsgeld ia 
hoog genoeg ! 

Weg, weg met de schijnheilig-T. 
Stem katholiek, maar doe dat op c n. 
Vlaamse lijst. De Vlaamse kwestie s 
In de eerste plaats een broodkwe., j , 
een kwestie van werk of geen we :. 
Als ge dat nu niet mocht begrijp i, 
zult ge het wellicht later doen r 'a 
Uw kinderen groot zijn en evene. ia 
aan de stempelburelen staan aan te 
schuiven... 

Stem voor de Volksunie, de nieu
we Vlaamse partij , de enige die zal 
zorgen dat een Vlaming werk v i r J t 
in eigen streek, de enige partij v:or 
wie de industrialisatie van Limbn-ff 
en Vlaanderen, punt een van haar 
program is. 

Verleden jaar liae'den onze hove
niers, zoals elk jaar hun uiterste best 
gedaan om schone sla op de markt 
te brengen en de een of de andere 
b'e'ekwiet was algauw naar Spanje 
gev'c5;en om daar een kontrakt af te 
s!i' ten, zodat tonnen salar'e als gras 
over ons land werden uitgestrooid. 
Onze Vlaamse boeren moesten hun sla 
orPD^oegen en die ambtenopr — heet
te hij niet Gerard ? — had zijn zak
ken gevuld en werd omzeggens niet 
l a s tg gegevallen, went in"alle talen 
wc-rt over z'in geval g-zwegen. 

•^t jaar kon m.en niet verdragen 
r" --^ r-s melk en de boter een cent 
5""' ' - ' - i iend worden, want... de in
de:: -> i te er-^ gestegen zijn. D?n 
maar gauw een richtprijs opgelegd 
en de 'grerzen openg?z:t niet al'een 
voor ooTluikend toearelaten smokkel, 
mas'- voor onbeperkte invoer van... 
boter. 

Gevolg? Rampzalige daling van 
de boterprijzen en... de boer zal het 

FEET, de Minister van Landbouw Ze 
danken ook Chalmet, de socialist,' die 
zo bezorgd is voor de boeren. Bij ma
nier van spreken natuurlijk, want 
hun dank zal vol dorens steken Hij 
zal bestaan uit de duizenden stem
men, die bezorgd worden aan de 
Volksunie, de enige partij die de uit
zuigers van de boerenstand in hun 
hemd durft zetten en waarvan geen 
enkele leider zetelt in de directieraad 
van het een of het andere stikstof-
fabriek. 

D K ^ N S r «'̂ ^TSBEDIEN-
Gij hadt gedacht met hun voeten 

te spelen door ze eerst jaren te laten 
wachten op een rechtmatige opslag 
en weddeaanpassing en ze dan al
gauw met een kluitje In het riet te 
sturen. In Marcinelle, Achiel, toen 
gi] als een hondje achter die af ge
sloofde mijnwerker van de reddings
ploeg aantrippelde, heeft d*e man 
zijn minachting voor U recht voor 
Uw voeten neergesnuwd. Een beetje 
speeksel van elke staatsbed^ende zal 
er nu nog bijkomen, want gij zijt een 
mislukte kluchtspeler. Iedereen heeft 
uw spelletje doorzien. Aües wat gij 
doet is voor uw persoonlijke eer en 
voor de glorie 

WETSVOORSTEL 
van Mr. Wagemans, kamerlid, 

strekkende tot uitleg en aanvulling 
der Wet v.'̂ n 2i december 1953 be
treffende de tuchtstraffen en het 
ontslag van am.btswesre ongelonen 
wegens gerira<^intTen tijdens de vijan
delijke bezetting, verschenen in het 
Staatsblad van 10 januari 1954. 

TOELICHTING 
Voor diegenen die geheel of gedeel

telijk werden beroofd van de rech
ten vermeld in artikel 123 sexies van 
het Wetboek van Strafrecht werd be
paald dat zij slechts een verzoek tot 
herziening dor tuchtstraf kunnen In
dienen voor zover de vervallenver-
klaring of beslissing opgeheven Is of 
derwijze beperkt werd dat al die 
rechten werden teruggekregen ten 
laatste de datum der gerechtenjke 
beslissing. 

Hoewel het verlenen van eerher
stel, vanaf de datum van deze be
slissing ook de teruggave medebrengt 
van alle verloren rechten, inbegrepen 
die van 123sexies, menen de adminis
tratieve overheden toch dat een aan
vraag tot herziening door een Ineer-
herstelde niet ontvankehjk zou zijn. 

Huidig wetsvoorstel strekt ertoe 
aan deze onrechtvaardige toestand 
een einde te stellen. 
iininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Word nu lid 
van de Volksunie 

Stort 20 fr. op giro 
54.45.46 

W. Jorissen, Brussel 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHimiiiiiii 

zegt dat aan jonge mensen een wed
de moet uitbet.'^aM worden, welke 
hen toelaat degelijk te leven. 

Bij de Staat is het juist het tegen 

Bovendien is het gebleken dat de 
door de eerste ahnea van art. 3 be
doelde termijn van zes maanden door 
heel wat betrokkenen verkeerd werd 
geïnterpreteerd. Het wetsvoorstel 
strekt er derhalve toe deze termijn 
opnieuw open te verklaren voor een 
termijn van drie maanden. 

WETSVOORSTEL, 
Art. 1. — De tweede alinea van pa

ragraaf 1 van artikel 2 der Wet van 
24 december 1953 wordt uitgelegd en 
aangevuld als volgt : « wordt gelijk
gesteld met gerechtelijke beslissing 
die de rechten teruggeeft vanaf de 
datum van bedoelde beslissing, het 
arrest van het Hof van Beroep dat 
het eerherstel aan de betrokkene 
toekent >. 

Art. 2. — De in artikel 3, eerste ali
nea van de Wet van 24 december 
1953 voorziene termijn wordt op
nieuw open verklaard voor een ter
mijn van drie maanden na de In
werkingtreding van deze Wet 

Deze zelfde termijn van drie maan
den IS toepassehjk op diegenen die 
in het verleden reeds eerherstel heb
ben bekomen, hetzij zij nog geen 
aanvraag tot herziening hebben in
gediend hetzij hun aanvraag onont-
vankehjk werd verklaard. 
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>TT-nirT,« ^ ^ .. van de naTtapi; 
g ^ l DOET GIJ UIT LIEFDE VOOR ^ . , . . . . _ . . . . . . . ,,,,, , , , , , « g , „ . 
„ i t i ]P^^- ^ y ,^ebt al jaren gewei- overgestelde : daar betaalt men tref-
1;^ / - ^ dienstphcht aan te passen felijke lonen eens dat de mens ge-
ri^ïl«7f^f"^®^ "^^5 ®^" modern leger; plaagd zit met een leverziekte of een 
?o v , . " maanden werden door on- hoge bloeddruk en als de kinderen — 
^LÏ.^-^T^^ -̂̂ Ĵ * geklont » bij het indien het mogelijk / a s zich kinde-
^^^•' 9ni°at gil hoopt juist voor de ren te veroorloven ! — groot en ge-
verKiezingen sukses te oogsten door trouwd zijn DE VOLKSUNIE EIST 
aan eerst als een farizeeër de ver- VOOR DE STA ATS'i GENTEN EEN 
minoering als een aalmoes uit te de- WEDDE IN HET BE-GTN VAN HUN 
™A^ ^̂  "* ^^ ^^^^^ geweigerd de LOOPB.'VAN, DIE HEN TOELAAT 

weer moeten uitzweteï ï 'DË"BÖERËNlt^r,«l^n^?a^^L^*^^*^^' '^^^ FATSOENLIJK TE LEVEN EN EEN 
DANKFN U, ACFTEL en TTW PPn^ v n n H ^ ? . f ^ ^ 5 de eisen van het ge- GEZIN TE HEBBEN EN TE ONDER-

vj, rt».. a.^. en u w PRO-1 zond verstand. Dit gezond verstand HOUDEN './x-^x^n. 

BRIEF VAN LEZER. 
WIJ MOETEN VOORUIT — NIET 
TWIJFELEN ! 

Geachte Redactie, 
Per toeval viel Ik op een hoofd

artikel van « LE SOIR » van 25 de
cember onder de rubriek « Faits et 
Opinions » met als opschrift: 

« Pour une mellleure entente lin-
guistique >. 

Mijn eerste reactie bij het lezen 
was de overtuiging dat de « VOLKS
UNIE » het bij het goede eind had en 
er bij de tegenstrevers stilaan de 
schrik in komt. 

Wat een prachtig resultaat als de 
almachtige « LE SOIR » reeds zoet^ 
broodjes begint te bakken In afwach
ting van 11 juli 1958 ! 

Wij zijn op de goede weg f 
Zij zoeken opnieuw een middel om 

de Vlamingen te paaien en tijd te 
winnen. Hun oplossing ? De zaak 
classeren tot na de wereldtentoon
stelling en dus ook tot na de verkie
zingen ! * 

Als er Incidenten gebeurden in de 
expo 1958, welke uitleg zouden wij 
kimnen verschaffen aan onze bezoe
kers = Russen, Amerikanen, enz... 
(dixit « LE SOIR »). 

Ten eerste als onze voornaamste 
eisen worden Ingewilligd dan zullen 
er geen incidenten plaats hebben en 

ten tweede wat onze bezoekers er z-il-
len van denken ? Zij mogen ook v r -
nemen dat er hier veel Vlamir n 
in België wonen die weinig te ze-'^ea 
hebben. 

« Le Soir > moet nu ook niet r' 
ken dat deze vreemden allen V' 
aan een hartkwaal; de één he' 
hun « Little Rock > en de andc 
hun geregelde Siberische zuiveri.^' 

Met een tremelo in de stem vo: 
zij er ook bij dat de Spoetnik m 
zeven seconden nodig heeft 
Vlaanderen te overvliegen. 

Het overvliegen van de bevc 
streken van Wallonië zal nog vlu 
gaan en In zijn haast zal de Sp 
nik niet veel Walen ontdekken t r s -
sen al de vreemdelingen en Vla: ^ n-
gen die er wonen om er de knecl:.en 
te zijn. 

Dat het pijn doet aan « Le S c r > 
zijn Frans hart dat de V l a m i r - n 
nog durven spreken van 11 juli 13.2, 
dat begrijpen wij. 

Inderdaad het blijft een v e r n r ' e -
ring voor het fiere Franse leger o ; r -
troefd te zijn door eenvou ^e 
Vlaamse mensen. 

Deze feiten bewijzen nogmaals ca t 
wij er op vooruit zijn gegaan, cl^eh 
dit Is maar een etappcaverwinn -•?. 
Wij moeten meer en meer met v" ee 
krachten aanrukken naar de aan 
komst d.w.z. naar volg:-ids ver be
zingen en ons steeds overtuigen r'at 
met meer te willen wij ook meer kun
nen. 

SDM (Woluwe). 

VOOR ONZE PROPAGANDISTEN. 
De konventie van de rechten van 

de mens werd in België wettelijk be
krachtigd bij de wet van 13 mei 1955 
(Staatsblad van 19 augustus 1955). 

Artikel 19, paragraaf 1 van de kon
ventie bepaalt : 

« ledere persoon bezit het recht 
van vrije meningsuiting. Dit recht 
bevat de vrijheid van opinie en de 
vrijheid inlichtingen of gedachten te 
ontvangen of mede te delen zonder 
dat de openbare machten zich hierin 
mogen mengen en zonder rekening 
te houden met staatsgrenzen ». 

http://gv.cn
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L I M B U R G 

VOORBEREIDINGEN OP HET 
V-EXIEZirCGSFRONT 
E^^J NIEUW LINKS KARTEL 

Het botert niet bij onze Limburgse 
linlissn. De vorige maal kartelleerden 
rbsrale'n en socialisten en behaalden 
53.C48 stemmen of 24,35 t. h., 29.781 
voor Hasselt-St. Truiden of 26,72 t. h. 
en 28.267 voor Tongeren-Maaseik of 
22 28 t. h. Van deze 53.000 stemmen 
re!:enden de socialisten uit op grond
slag van de grotendeels afzonderlijke 
lijsten voor de provincieraad dat zij 
er 40.000 haalden en de liberalen 
IC.000. 

Ee social'sten denken dus op eigen 
k"Tcht twee kamerzetels en een se-
n", or te kunnen halen. Op eigen 
kracht halen de liberalen echter 
n'eLs. De socialisten eisen thans niet 
a'lcen de eerste zetel voor de Kamer 
o~> in beide arrondissementen doch 
c " : d^e voor de Senaat. De liberalen 
i r c t s n zich dus tevreden stellen met 
£"3 tweede plaatsen voor de Kamer en 
\~?.L de Senaat. Bij vorige verkiezin-
p-"i bleek e'̂ n van die plaatsen (de 
I ' -mer in Hasselt-St Truiden) sterk 
g-^ceg om een zetel te halen, al was 
he" IT et een kleine marge. Zijn de so-
c'^-'sten nog 40.000 stemmen sterk, 
r u hun basi<^'on Walter Thijs uit 
F"-3elt overleden is en volksverte-
p*'^"voord\ger D'riken uit Tongeren 
ds Jast van z'i'n 74 jaar zwaar begint 
te voelen ? Men kan het betwijfelen. 
i*"'"srziids gaat het ook de liberalen 
r'"'-, voor de wmd. Hun kiezers zijn 
ir'^-tsvreder, overal in het land en 
cc'- in Limburg. 

Hoe dan ook, de liberale volksver-
t^'r;'i'^Y700TÓ^"e-r De Gent moet zn'n 
t""cede nla'^i's op de Kamerlijst af-
s'"^n pan Vreven, d̂ 'e de eerste plaats 
V'^v de Senï^nt dient over te l^^ten 
f i de socialist Kr-ops. De Gent 
k^'^^t de pei-"i"e niaat's VOOT- de libe-
r-'^e senaatslüst Mechelen-Turnhout, 
y-oTj. e^bter geen verkozene was en 
{""s voi'^ende r^ï^al zeker geen zal 
7'-"n. Z'in noütieke looT^bpan zal 
r-'^rschM^iMic tof- het verleden be-
j ,"^p^ te'^zii de libprpien nog st^rk 
p—^̂ oflr l̂î  fie verkipz^'nofon zonden 
)r—-̂ nvi o"i hem te coön*'prpn voor de 
P'^-^^t. TT^ îr w^ïir^pviiinliik 7iiilen 
d^-rvoor tal van gezakten kandidaat 

E'T DE C.V.P. 
•̂ -'"t gaat ook de C.V.P. niet voor de 

w ' i. De populariteit van haar kan-
d'""t3n is nog verder gedaald. 

Het is een nubliek geheim dat lijst-
a"nvoerder Dunont alleen maar ge-
h'^ndhaafd blijft omdat hij voorzitter 
vpn « Sc'^ool en Gez'n » is. Voor hem 
te^int dus waarschijnlijk de laatste 
te -mijn. 

De C.V.P. weet dat de Volksunie er 
z- ' -T een kandidaat door haalt. Hun 
e-"'ge hoop is dat de Volksunie die 
7"'i kunnen afpakken van de linksen. 
Fonen we het met hen. Vorige ver-
k'"Zingen haalde de C.V.P. 163.380 
s'^-mmen In Limburg of 68,55 n. c. 
(TongeT°n-Maaseik 89 502 of 70,55 
p c , H^sselt-St-Truiden 73.878 of 
6^27? . c ) . 

Ly. VOLKSUNIE 
Wij zijn het nieuwe element, de 

jeugd, en meer en meer vormen wij in 
1 Tiburg het onderwerp van alle po 
litieken gesprekken. Niet het minst 
door de talrijke plak- en kalktochten, 
0 "ze kolportages en door de versprei-
d n g van ons blad. Vorige verkiezm-
g n haalden we reeds 16.600 stem-
rren of 6,96 p. c. (Voor Tongeren-
ï'-^aseik 9.108 of 7,17 p c , voor Has-
s-:t-St-Truiden 7.492 of 6,72 p. c ) . 
De laatste zetel in Limburg werd toe
gewezen met 19.250 stemmen onge-
Tcer. We kwamen dus slechts 2.650 
s e-nmen te kort, zo er het kworum 
n""t was. 

Om het kworum te bereiken dient 
T'-ageren-Maaseik 4.900 stemmen bij 
te v/innen. Dan is de zetel er Weini
gen in Limburg twijfelen daar nog 
aan. Bij de jonge kiezers is er een 
Z'er sterke Volksuniestroming en de 
jorgeren in Limburg ziln talrijk... 

Ook bij de blancostemmen — 20.048 
— dus een groter aantal als het stem-
r^enaantal van de liberalen of van de 
Volksunie — zal de Volksunie veel 
v-nst boeken. Ons dinamisme bevalt 
d-^e politiek ontgoochelde kiezers en 
z-̂  weten dat blanco stemmen toch 
s*""^men is voor de grote partijen. 

"ozen tal van onze huidige propa-
R--^disten in 1054 niet blanco ? Zij 
t^-^den ons toen nog niet. Wim Jo-
r'-cien was nog slechts bekend door 
e"-i groeoie intellektuelen. Zijn hon
derden vergaderingen pr\ zMn du'zen-
ó'-\ huisbezoeken hebben hem thans 
e-'-^-er overal bekend gemaakt. In 
1 '-iburg weet men thans wat voor 
e-T krac>it het is, de man die Lim-
t"T-^ nodig heeft om haar sociaal-
e' '"romiscbe mon-elijkheden tot ont-
r^'^oiing te brengen. 
r^'^SELT 

"^nwaar men ook Hasselt binnen-
y . botst men op de naam Volks-
u 

'vbert Leynen is de wanhoop na-
b' 'Vis enige journalist — de man is 
e ' d wat achterlijk geweest — vol
hardt hij in « Het Belang van Lim-
bvrg » in de boosheid en we'gert hij 
c z e neam te schrijven. Als oud-
rcxistisch sc^eurmaker heeft hij een 
voorkeur vcor dat woordje « scheur-
ni'^k°r ». Niets gekort echter ! 

« Wat is die Volksunie toch ? » 
vr-'a'ït de volksmens. 

' O, dat zijn de scheurma^^ers » 
s- vvccrdt een andere. En Hubert 
lig' er ! 

'^ize propagandist Desire Dylst, die 
tr 1 broodroofde, maar ondertussen 
l 1 een Vlaamse firma nieuw werk 
kreeg, is trouwens niet bij de pakken 

gaan zitten en deelde op de laatste 
marktdagen vlugschriften uit aan de 
boeren samen met andere propagan
disten. 

Het antwoord op de C.V.P. brood
roof werd ook op een andere wijze ge
formuleerd. 

Op de reklameborden ronr>om Has
selt las men tot nog toe de tekst : 
« Te Hasselt eet en drinkt MEN 
goed ». Dat « MEN » werd met 
« Volksunie > overplakt. De brood
rovers zijn er nog niet van bekomen ! 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Op de Volksunie jongeren vergade
ring spraken Ir. Clem Colemont en 
Jan Kauffmann. Wim Jorissen, te 
Antwerpen op een vergadering weer
houden, kwam slechts op het einde 
toe. 

De verdere uitbouw werd bespro
ken. In Limburg groeit een prachtige 
jongerengroep. 
KADERVERGADERING 

Op de jongste, flink bijgewoonde 
kadervergadering voerden Ir. Clem 
Colemont, Ward Rolus en Drs. Wim 
Jorissen het woord. 

Er werd een aanvang gemaakt met 
de verspreiding van de steunkaarten 
voor het verkiezingsfonds. 
MAASEIK 

De Volksunie jongeren vergaderen 
hier geregeld om de week om de pro
paganda te koórdineren. Het aantal 
lezers van ons blad groeit sterk aan. 
LANAKEN 

Het bestuur van het kanton Meche-
len-aan-de-Maas vergaderde te La-
naken om de propaganda te bespre
ken. 

Hier ook sterke aangroei van ons 
lezerspubliek. Lanaken zag ander
zijds een grootscheepse Volksunie 
plaktocht ! 

Ook hier dringt de Volksunie sterk 
door. 

HASSELT 
ZATERDAG 1 MAART, 19 UUR 

Hotel « Warson » Stationstr. 
KADERVERGADERING 

onder voorzitterschap van 
WIM JORISSEN 

Iedereen die zich wil inzetten 
op post. 

KANTON BILZEN 
Te Hoeselt en te Bilzen werd ge-

kolporteeerd. 
Zoals gewoonlijk hebben we heel 

wat bekijks aan de kerk maar uit 
menselijk opzicht durven vele van on
ze Limburgers nog niet goed kopen. 
Dan ze maar aan huis en op café be
zocht. En of we bijval genoten. Op 
minder dan een paar uur waren we 
onze 200 nummers kwijt ! Men kan 
het te Bilzen zo aanvoelen dat de 
zucht terug aan te knopen met de 
heerlijke Vlaams nationale traditie 
van maand tot maand sterker wordt. 

In het kanton Bilzen klopten de 
nationalisten in 1936 de katolieken 
met 42 tegen 39 p. c. Bilzen zelf gaf 
voor 1940 tot 80 p. c. Er is een verle
den dat verplicht. Bilzen begint het 
weer goed te begrijpen. En zo hoort 
het ! 
PEER 

Volksvertegenwoordiger Dupont 
spuwt vuur en vlam als hij de naam 
Wim Jorissen hoort. Waarom hem dat 
zelf niet gezegd, Jef ? Als antwoord 
op Uw eerste uitdaging nu vier jaar 
geleden, begin april 1954, heeft hij 
.U reeds driemaal publiek gevraagd 
wanneer het door U zelf voorgestelde 
debat nu plaats vindt. Limburg wacht 
daarop, mijnheer Dupont. 

Gij lijstaanvoerder van de groot
ste partij hebt toch geen schrik voor 
een « scheurmaker » ? Wim Jorissen 
staat U zelfs toe dat U nog een twee
de grote man uit Uw partij mee
brengt. Het mag Theo Lefèvre of Sus 
Van Cauwelaert zijn. Kies maar zelf 
een tweede licht uit, maar wij worden 
ongeduldig. Gij moet niet uitdagen 
en dan zelf niet durven. Dat is pot
sierlijk. 
OVERPELT 

Propagandisten overplakten en 
besmeurden enkele van de grote 
C.V.P. affiches. Wij laten iedereen 
vrij in zijn mening, en het is onze 
gewoonte niet fanatiek te zijn. Maar 
wat de C.V.P. kan kunnen wij ook; 
als zij denkt dat ze ongestraft onze 
teksten mag overkalken, mag ze eens 
komen. Onze aktie tegen de C.V.P. 
affiches gaat nog verder. Op de wijze 
waarQp de C.V.P. ons behandelt zal 
zij ook door ons' behandeld worden. 
Alleen maar spijtig dat hare affiches 
zo duur zijn tegenover de onze... en 
dat wil nog niet zinnens zijn op te 
houden. 

Ondertussen heeft de C.V.P. poll 
plaats gehad. Tenminste voor Kamer 
en Senaat. Voor de provincie was dit 
niet nodig, vermits men toch al moei
lijkheden had over de al-of-niet op
name van kandidaten die hierop 
voorkomen, en men vond het blijk
baar beter het maar stil te houden 
nu het (voorlopig) nog stil Is. Een 
poll voor de provincie zou blijkbaar 
stof hebben doen opwaaien, en ver
mits de C.V.P. de partij van de kalm
te en de waardigheid is... 

Ondertussen ook had Dunont het 
over een handelaar die op onze laat
ste vergadering te Neerpelt was als : 
bij moet maar oppassen, want hij 
heeft toch een handelszaak en zou 
nadeel kunnen ondervinden met naar 
de vergaderingen van de Volksunie te 
gaan. 

Dupont vergeet dat de Volksunie 
In Overpelt-Neerpelt door de bewo

ners al lang aangenomen wordt, en 
dat ze bij de eerstvolgende verkie
zingen een massa stemmen zal bij-
winnen. Bijgevolg kan men maar al
leen klanten verliezen door nu in 
Neerpelt nog naar C.V.P. vergaderin
gen te gaan. Hoeveel klanten hebt gij 
in Uw melkerij al verloren, Dupont ? 
Gij zijt toch van de C.V.P., zelfs nog 
wel kopman ? Hoe kUnt gij dan klan
ten verliezen ? ' 

Wij gaan nog wat geduld oefenen 
tot we de uitslagen van de C.V.P. poll 
onder handen krijgen. Die zal ons iets 
leren, als men tenminste deze uitslag 
niet vervalst. Want bii de C.V.P. wet
tigt het doel nog altijd de middelen... 

OPOETEREN 
C.V.P.-er Dupont sprak op een ver

gadering voor landbouwers. Volgens 
hem waren de drie « kopmannen » 
van de Volksunie-Limburg drie men
sen die in het Staatsonderwijs ston
den, en : « dat zegt genoeg ». 

We gaan Dupont eens vlug laten 
weten wat dat allemaal ze.gt : 

1) Dat de teorie van de Kerk nog 
steeds is (en als goed katoliek zou 
Dupont dit toch moeten weten) : het 
is beter in het Staatsonderwijs kato
lieken te hebben staan dan linksen. 
Dat de katolieken in het staatsonder
wijs praktisch allen tegen de C.V.P. 
zijn is niet onze schuld maar wel die 
van de C.V.P. zelf. Moest Dupont het 
nog niet weten dan mag hij eens na
vraag doen naar de incidenten die 
op 16 december jl. plaats vonden t i j 
dens het jaarlijks kongres van de 
Kristen Unie van Leraars in het 
Rijksonderwijs (aangesloten bij het 
A.C.V.), incidenten die het gevolg 
waren van een spreekbeurt gehouden 
door de C.V.P. voorzitter Lefèvre ten 
voordele van zijn partij . Dupont zou 
er veel uit kunnen leren ! Niet ieder
een die katoliek is stemt C.V.P. ! 

2) Wat zegt Dupont van de pries
ters en paters die — met goedkeuring 
van het Bisdom ! — vergeet dit niet 
Dupont —• godsdienstlessen geven in 
het Rijksonderwijs. Zegt ook dat ge
noeg ? Ook « slechte » mensen ? 

3) Dat talrijke mensen uit Peer en 
omgeving, en vooral dan de geeste
lijkheid, U afkeuren, weet ge zelf 
best. Dat ge Uzelf nu ook al afkeurt 
(het wordt stilaan tijd !) vernemen 
we na Uw spreekbeurt te Opoeteren. 
Want als gij de katolieken uit het 
Staatsonderwijs afkeurt alléén maar 
omdat ze er les geven, dan v o e t ge 
vanzelfsprekend ook deE>C.V.P.-parle-
mentairen afkeuren die er voor ge
zorgd hebben dat katolieken in het 
Rijksonderwijs benoemd werden. 

En dat hebt ook gij gedaan ! Wij 
kunnen brieven van U hieromtrent 
publiceren ! 

4) Weet gij dat talrijke zonen en 
dochters, schoonzoons en -dochters 
van C.V.P.-parlementairen als leraar 
of lerares in het Riiksonderwijs 
staan ? Ma^ik eens een lijstje op en... 
v c ' c b r i k n'et. 

5) Van de mensen die in het vrij 
onderwijs slaan, zijn velen simpati-
sant van de Volksunie. Ze kunnen het 
echter niet ooenlijk bekennen om
dat zij weten dat gij zo demokratisch 
zijt die mensen zeer veel last te be
zorgen en ze desnoods te broodroven. 
(Herinner U Uw schrijven over de 
'eraars van een technische school van 
Noord-Limburg naar het sindikaat !). 
Moest gij er werkelijk katolieke m.e-
todes op nahouden dan zou het be
stuur van de Volksunie-Limburg uit 
meer leraars van het vrij onderwijs 
bestaan dan uit leraars van het Rijks
onderwijs. Uw argument bewust al
leen maar dat in het « vrij •» onder
wijs de mensen niet eens vrij ziln. 
Of zegt het U ook niets dat een le
raar uit een grote vrije instelling in 
Limburg verklaarde : « De dag dat ik 
uit dip vrije inricbting weg ben zal 
de C.V.P. met mij moeten afreke
nen ». En dit is geen alleenstaand 
geval! 

6) Van de drie « kopmannen » van 
de Volksunie-T 'mburg ziin er die in 
hun school afgevaardigde zijn van 
het Kristeljjk Sindikaat. Zulks sniit 
U erg, niet ? Vergeet niet dat er lieel 
wat meer moed voor nodig is In een 
school tussen talrijke link.sen afge
vaardigde te ziin van een Kris+eliik 
sindikaat, dan wel om voor een braaf 
publiek men.sen zwart te m«ken. 

Moest gij als leraar (?) in het 
Rijksonderwijs staan, gij zoudt lin>s 
gesindikeerd zijn. Geen twijfel moge
lijk ! 

7) Wij zijn te deftig om tot per
soonlijke aanvallen over te gaan. Wij 
ziin echter hiervoor niet bang omdat 
we niets te vrezen hebben. Als er ech
ter iemand is die hieromtrent best 
zou zwijgen dan ziit gij het, Dupont. 
Vergeet dit niet, want wij zullen het 
onthouden ! 

Ondertussen gefei'cite'^'rd m^̂ t het 
huwelijk van uw dochter voor een 
paar weken... 
H>«SSELT. 

Het stadsbestuur kwam samen om 
de verdere activiteiten ,te bepalen 
voor de eerstkomende weken. Onder
tussen kreeg de agglomeratie «Runxt» 
die ruim 13.000 zielen telt haar eerste 
kalkbeurt. Het werk werd grondig uit
gevoerd. Het verspreiden van strooi-
briefjes heeft een aanvapg genomen. 

Binnen kort zullen st-eunkaa^ten 
aangeboden worden om het verkie
zingsfonds te spijzen. 

De kolportage van ons blad aan de 
verschillende kerken kende een goed 
sukses en bewees meteen dat de 
Volksunie een stijgende belangstelling 
geniet bij de Hasseltse bevolking. 

LEOPOLDSBURG. 
De kern van Leopoldsburg werkt 

vlijtig verder en heeft reeds een ste
vige kopman voor haar lijsten opge
vist. Waar het kanton Beringen tot 
heden nog niet grondig bewerkt werd 
zal dit thans niet lang meer duren of 
daar zullen ook overal onze Volks
unieaffiches hun plaats krijgen. 

HASSELT-ST-TRUIDEN. 
De laatste weken groeit de politieke 

belangstelling sterk in Limburg. De 
Volksunie krijgt voortdurend meer 
aanhang terwijl de andere partijen 
niet over hun moeilijkheden heen 
kunnen. De socialisten zitten erg ver
veeld en met hun lijsten en met de 
liberalen. 

Deze laatsten zijn in een sukkel
straat je geraakt en we vermoeden 
dat de grote bonzen uit het hoofd
bestuur zich eerstdaags zullen moe
ten gaan bemoeien met deze linkse 
aangelegenheden. De politiek van 
het laken naar zich toe te trekken 
in de linkse kringen is volop aan de 
agenda. 

De C.V.P. anderzijds kent die last 
niet want zij bekommert zich hoofd
zakelijk over haar tweede bedel-
offensief, de steunomslagen die on
langs van deur tot deur werden ge
dragen. Bedelen is nu eenmaal hun 
specialiteit. Wat hebben de kachels 
geronkt deze laatste weken want men 
hoorde niet anders dan « Ze ging bij 
mij onmiddellijk in de kachel •». An
deren vragen zich af of men nog iets 
anders kent dan bedelen. 

Eerlijk gezegd ik wilde eens aan
wezig zijn bij de opening van deze 
steunomslagen. Er zal wel het ene en 
andere te leren zijn uit deze steun-
actie ! 

PLAKKERS AAN HET WERK 
Er werd geplakt te Rekem, Neer-

haren, Smeermaas, Membruggen en 
Grote-Spauwen. 

In de Maasstreek en in de streek 
van Tongeren wordt het « verschrik
kelijk », 

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

BRUGGE 
VOORBEREIDING VERKIEZINGEN 

Vanwege de arrondissementele lei
ding werden kontakten genomen te 
Blankenberge, met het oog op de a.s. 
en de gemeenteraadsverkiezingen. 
Overal genoten onze afgevaardigden 
een goed onthaal. Tevens werd ge
stort ten bate van het arrondisse
menteel kiesfonds. De kontakten zul
len verder uitgebreid worden. 

KOLPORTAGE. 
Een begin werd gemaakt met een 

sistematische kolportage . iet het 
blad in het arrondissement. Onze 
propagandisten begonnen met de 
streek van Oedelem, waar ze een 50-
tal nrs. aan de man brachten en te
vens op verscheidene plaatsen van 
gedachten wisselden, ook met an
dersdenkenden. 

De argumentatie van onze propa
gandisten sloeg in en werd in tegen
stelling met wat de C.V.P beweert, 
simpatiek onthaald. Andere tochten 
staan op het programma. De basis
gemeenten van het arrondissement 
zullen eerstdaags aan de beurt ko
men. 

WAARSCHUWING TEGEN 
C.V.P.-MANEUVER. 

Na een hevige strijd, waarbij de 
derde verkozen volksvertegenwoordi
ger van de C.V.P. in het arrondisse
ment Brugge, dr. De Schepper, op ty
pisch C.V.P. wijze werd gelimo-
geerd, ten voordele van dhr. De 
Vriendt, gewezen senator en thans 
burgemeester van Blankenberge, 
werd zondag jl. door de C.V.P. gepold 
te Brugge en in 39 andere gemeen
ten. De derde plaats was vooraf de 
inzet van een strijd tussen twee jon
geren, nl. advokaat Fernard Van 
Damme en Roger Fieuw, sekretans 
van de kristelijke middenstand. 

Dhr. F. Van Damme slaagde erin, 
de vierde plaats in de ranglijst te 
veroveren. Hij voert sinds enkele da
gen een sterk persoonlijke propagan
da, met nadruk op zijn zogezegde 
vlaamsgezlndheid. De industrialisatie 
van het gewest Brugge behoudt d:ze 
C.V.P.-kandidaat voor aan de minder 
Vlaamsvoelenden in de C.V.P Hot ar
gument vlaamsgezlndheid v;ordt 
vooral gebruikt bij mensen, d:e dich
ter bij de Volksunie s^aan of als 
Vlaamsbewusten gelden. Het staat ze
ker wel buiten kijf dat deze C.V.P.-
kandidaat vermits hij in de eerste 
plaats kandidaat van de kriste'ijke 
kleurpartij is, niet mag rekenen op 
de steun va.i Vlaamsgezinden. Het 
ligt er vingerdik on, dat de C V.P. 
er op rekent, dat dhr. Van Dr mme 
door voorkeurstemmen behoudens 
zijn eigen doel de hele positie van de 

partij hoopt te versterken, positie, 
die ook in het arrondissement Brug
ge sterk bedreigd is, zowel door t.e 
inwendige verdeeldheid als door 
het bestaan van een meer en meer 
georganiseerde Volksunie. Een s.cm 
van een vlaamsgezinde voor kanf^i-
daat F. Van Damme op de C.V.?.-
lijst is van Vlaams standpunt be
schouwd een verloren stem. Ec^e 
kandidaat is immers eerst en vooral 
een C.V.P.-kandidaat, en zal ev^na.s 
alle andere zoetwaterflamingantcn 
van de C.V.P. moeten buigen voor ae 
partij tucht, wanneer door Vlaamte 
vraagstukken de unitaire strul:tuur 
van de C.V.P. in het gedrang komt. 
Daarom worden alle Vlaamsgez nclen 
in het arrondissement Brugge teg n 
dit maneuver van de C.V.P. gewaar
schuwd. Alleen de lijsten van de 
Volksunie bieden in Vlaam.s o'-z'cht 
waarborgen, de andere vallen steeds 
ten nadele van de Vlam.ingea u't, 
ook deze waarop zogezegde Vlaam.s-
gezinden voorkomen. Het Ir^^'zte 
franskiljonse blad in het arrcnd'3:e-
ment Brugge « Le Courrier de Bru
ges » rukt ongewild dit flamingan-
tisch masker af, als het betref f ene'e 
de kandidatuur van dhr. Van Damme 
schrijft : (wij vertalen) : « oom.mi-
gen verwijten hem missch-en vcrcu-
derde opvattingen in zake taa '"- '^-
gelegenheden. Men mag nccli " -3 
niet overdrijven : dh". Van Damn:e 
spreekt inderdaad pc ' t Frans r - . 
bij een rabiaat ex.rem st het geval 
niet kan zijn (De fjanslci'-*- e 
schrijvelaar bewijst met deze C\<z e 
opmerking, hoe weinig hij af^.cci, 
van de Vlaamse beweg.ng, waarin in
derdaad heel wat mensen zaten en 
zitten, die tien keer beter Frans spie
ken en de Franse letterkunde bc.er 
kennen dan velen van die oppervla.:-
kige aanbidders van la douce Fran
ce!). Mogen we er bovendien op w-_-
zen, dat hij zich herhaaldel"Jli h ; Jt 
uitgesproken tegen elke extremisti
sche Vlaamse strekking en dat hot 
principe van de Belgische ee:?.hed 
voor hem de kracht van een ds:,, a 
bezit ? Het is bovendien zeker dat de^ 
aanwezigheid van dhr. Van Damme 
in nuttige volgorde op de C.V.P.-Iijst 
van aard kan zijn, om elke kan:ii-
datuur van de Volksunie het gras c i 
der de voeten te maaien, waarvan de 
akliv.teit van langsom overweld ",ca-
der is en tevens verontrustend ». 
We danken « Le Courrier de Bra-
ges •» voor dit laatste komplimeni en 
zullen geen gelegenheid laten voor
bijgaan, om de waarheid ervan te be
wijzen. Dat dhr. Van Damme het ver
trouwen van de Fransgezinde en 
konservatieve C.V.P.-ers bezit, ook 
al geeft hij zich voor een flamingant 
uit, is na deze stellingname van « Le 
Courrier de Bruges » duidelijk. Hot 
blad, dat te pas en te onpas, da pen 
scherpt tegen al wat Vlaams is, zju 
zoiets niet schrijven, indien het er 
niet zeker van was, dat '̂e zoon van 
burgemeester Van Damme van Brug
ge, ondanks de schijn ongevaarlijk 
is voor deze kaste. 

De vlaamsgezinden wezen gewaar
schuwd : dat ze zich niet laten mis
leiden door dit maneuver van CV P.-
kandidaat Fernand Van Damme. Al
leen op de Volksunielijst stemmen is 
waarlijk Vlaams stemmen ! 

VERGADERINGEN 
ROESELARE 

Op 15 dezer greep een gewichtige 
bijeenkomst plaats in het « Hotel 
Bourgondié », in het vooruitzicht van 
de aanstaande verkiezingen. 

De opkomst was zeer bevredigend; 
belangrijke medewerkingen konden 
ge^oekt. 

De volgende vergadering wordt be
legd te leper, op zaterdag 1 maart, 
cm 19 uur in het « Hotel des Bras-
seurs », Colaertplaats (Stationplein). 

Alleman op post! 
ADINKERKE-DE PANNE 

Op regelmatige t i jdstppen blazen 
de kameraden verzameling tot be
spreking van hun zo akt'eve propa
ganda in 't Veurne-Ambachtse en 
aan de Kust. 

Flinke en onvermoeibare werkers ! 
BRUGGE 

De feestavond en danspartij te St. 
Michiels, onze Vlaamse verminkten 
ten goede, kende een grote bijval. 

De Volksunieërs waren talrijk op
gekomen. Een oprecht gezellig samen
zijn dat om « nog » r e n * ! 

ICHTEGEM 
Op 15 maart e. k. in het fcestpaleis 

« De Eagel » groot bal, eveneens ten 
voordele van de Vlaamse verminkten 
en belioeffgen. 

De toeloop zal geweldig zijn, meer 
ncT drn verleden jaar. 

Dcor vele vrienden wordt gevraagd 
cm len-^s cns blad, « De Volksunie » 
r " n te dringen bij wien 't behoort, om 
f idc^s de dan'oauzen wat meer 
Vlaamse muziek en Vlaamse liederen 
ten ge'-'ore te krijgen. Graag geven 
wil govo'g acn deze aanvragen en ho
pen, neen wij zijn er van overtuigd, 
det een gunstig gevolg niet zal uit-
bl'jvcn. 
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KOLPORTAGEN 
SCHUIFERSKAPELLE-KANEGEM. 

De moedige Roeselaarse kolpor-
teurs, aangevoerd door hun voorzit
ter V. Bouckaert, mochten hier een 
onverhoopte bijval oogsten. 

De vele meegenomen bladen wer
den alle aan de man gebracht. 

MIDDELKERKE-WESTENBE 
'T vvas een echle wedijver tussen 

onze « gaz_iverkor>ers », de smalende 
eretitel ons door bepaalde C.V.P.-ers 
ge geve"!. 

En dan oo^: een weergaloze bijval 
voor de nrcpasandisten cm eens te 
laten z e n wat ze kunnen. 

Niet p;enoss; kunnen wij de dapnere 
juffrouwen drnl:en die de moed had
den feniilielcden of broers te verge
zellen cp deze énig-voorbeeldige pro-
paganc'a-tGCht. 

Laten v.-ij hieronder een inwoner 
van M'ddelkerke, die ons schreef, aan 
het woerd : 
Vroege Pp.'̂ en te Middelkeke. 

D3 M'ddelkerkenaren stonden za
terdag 15 dezer verwonderd te kijken 
naar r'e vele Volksunie-affiches die 
de straten c^a hei-gele tinteling ga
ven. Velen g n^en de plakkaten van 
dichtbij bewonderen en aan de stem
pellokalen v/as de Volksunie het ge
sprek van de dag. Flink zo, propa
gandisten van het arrondissement. 
Op zulke wijze is het volk verplicht 
over onze beweging te spreken. Wij 
laten ons niet doodpletteren tussen 
de grote partijen maar bereiden de 
grote verkiezingsslag nu reeds voor. 

Nog meer stonden de mensen te 
kijken toen onze radiowagen de zon
dag na de hoogmis, omringd door 
een 20tal flinke propogandisten met 
aan het hoofd de gouwvoorzitter Jan 
De Bondt, onze Vlaamse strijdliede
ren over de marktplaats deed gal
men. Vooral enkele frisse meisjes
propagandisten werden opgemerkt. 
Tussenin werden kernachtige oproe
pen gedaan die in het kort het doel 
van deze optocht onderstreepten. 

Het stak de Vlaamsgezinde inwo
ners der gemeente een riem onder 
het hart, en voor de anderen was het 
een onaangename verrassing, deze 
kleine machtsontplooiing te moeten 
zien. En toch waren er ook velen on
der hen die de moed van deze jonge 
kerels bewonderden. De hele zondag 
was deze tocht het onderwerp van 
de gesprekken. 

De blijheid die straalde op de ge
zichten van onze propagandisten 
sprak boekdelen; de kolportage was 
bijvalrijk; Middelkerke was eeris de 
bakermat van de VI. beweging in de 
kuststreek. De flamingantenburcht 
van een verfranste kust. 

De vergrijsden in de strijd spreken 
nog steeds met fierheid over het 
Vlaams verleden van' Middelkerke en 
over het aandeel dat onze gemeente 
in iedere verkiezing voor zich opeiste. 
Ook hier is de strijd nooit tevergeefs. 
Velen werden tot machteloosheid ge
doemd. Van hen verlangen we dat ze 
nooit de kop laten hangen maar in 
één vaste blok aangesloten blijven. 

Zij hebben het voorbeeld te volgen 
van onze wakkere Voorzitter, Jan De 
Bondt, de heraut die de verzameling 
blies van de Vlaams nationale strijd
krachten in West-Vlaanderen toen 
de defaitisten angstig waren ge
vlucht, de oude vechter die thans 
aan het hoofd van zijn daopere 
schare, de Volksunie in West-Vlaan
deren naar de zege voert. 

Van de jongere generatie zien wij 
met ongeduld uit naar de durver die 
de m_oed en de macht zal hebben om 
de vele strijdbare Vlaamse krachten 
In Middelkerke en omgeving nog aan
wezig te bundelen en met sterke for
matie in de Volksunierangen op te 
marseren. 

Middelkerke heeft In iedere ver
kiezing flink zijn man gestaan. Ook 
ditmaal zullen we niet ontgoochelen. 

Vlamingen, de verkiezingen staan 
voor de deur \ Jaren lang werd met 
U en met uw kinderen gesold. Alleen 
de jonge groeiende Volksunie waar
borgt de eerbiediging van uw Vlaam
se belangen. 

Geen twijfel meer, wi.i stemmen 
voor de Volksunie ! 

Harde tijden gaan voorbij 
Maar een volk moet blijven. 

HANDZAME - ZARREN -
KORTEMARK 

Ingevolge de feestelijkheden op 23 
te Handzame werd de kolportage tot 
een latere datum verschoven en in 
de plaats dadelijk toelating voor 
Kortemark aangevraagd en beko
men. 

Verslag over de tochten te Zarren 
en Kortemark in volgend nummer 
van 't blad. 

Een woordje dank aan de H H 
Burgemeesters van Koekelare-Mid-
delke - Westende - Handzame - Zar
ren en Kortemark die allen zeer be
reidwillig: de aangevraagde toelating 
verleenden. 

Het ordevol en tuchtvol optreden 
van onze kolporteurs verwekt overal 
achting en simpatie voor de Volks 
unie zowel bij de overheid als bij de 
bevolking. 

De vele simpatiebetuigingen uit alle 
hoeken van het arrondissement ont
vangen, geven ons de verzekering 
dat onze machtige propaganda, zon
der buitensporigheden gevoerd, over
al hier inslag vindt. Ze zijn de beste 
aansporing voor onze moedige pro
pagandisten tot volharden in de 
zeer lastige taak hen tot aan de ver
kiezingen opgelegd. 

Met klem wijzen wlJ de verant-
.•woordelijkheld af voor alle onmatig 
optreden van mogelijke provokateurs. 

Orde en tucht is de leus van onze 
propagandisten. 

B R I B A N T 

SINT-KATHARINA-LOMBEEK. 
Aangemoedigd door de geestdrift, 

waarmee de kranige jongeren overal 
propagande voeren voor de Volksunie, 
hebben de oudere nationalisten al
hier ook besloten opnieuw de hand 
aan de ploeg te slaan. Lang hebben 
velen gewanhoopt aan de mogelijk
heid om terug door Vlaamse politieke 
macht de weg te kunnen openen naar 
meer Vlaamse welvaart, maar die 
wanhoop is ook overwonnen. Dank zij 
enkele nationalisten, die voor de oor
log steeds voor de Vlaamse belangen 
in de bres stonden, werd in Sint-Ka-
tharina-Lombeek een goed geslaagde 
vergadering belegd, waarop M. F. van 
der Eist aantoonde dat vooral nu een 
sterke Vlaamse partij voor Vlaande
ren zo nodig is als brood voor de 
mens. ALLEEN DOOR DE VOLKS
UNIE MACHT EN MEDEZEGGING-
SCHAP TE BEZORGEN KUNNEN 
WIJ DE NOODLOTTIGE EKONOMI-
SCHE DRUK BREKEN, DIE ALS 
LOOD OP ONS VOLK WEEGT. 

Om alle inwoners der gemeente te 
bewijzen >.̂ e belangrijk de komende 
verkiezingen zijn, werd ons laatste 
blad van huis tot huis besteld. Ook 
in Sint-Katharina-Lombeek zal geen 
enkele Vlaamse stem verloren gaan. 

LINKEBEEK 
In deze gemeente, die ernstig be

dreigd is door de fransdolheid van en
kele ingewekenen, hebben vrienden 
naar de pen gegrepen en adressen van 
goedgezinde dorpsgenoten bezorgd. 
Naar elk adres werd een proefnum
mer van de Volksunie gestuurd. Zo
als in Dilbeek, in Wemmei, in Alsem
berg en in Wezembeek-Oppem ver
zetten de Vlamingen in Linkebeek 
zich ook tegen de platbroekerij v \n 
de unitaire partijen, die er de schuld 
van zijn dat een paar ingev/eken 
zeepbarons de kaas van hun boter
ham halen en staatsgevaarlijke po
gingen doen om ook huH gemeente te 
verfransen. 

TERNAT 
Buiten de propagandisten met pap

en witborstel telt de Volksunie ook 
talrijke vrienden, die adressen of gel
delijke steun bezorgen. Dank zij een 
paar milde giften door inwoners uit 
Ternat kwam ons laatste blad aldaar 
in elke bus terecht. De klare taal van 
dat blad zal deugd gedaan hebben 
aan het har t van de trouwe Vlaamse 
Ternattenaars, die beseffen dat voor
al in hun arrondissement een stem 
voor de gelen, de roden of de blau
wen altijd een stem voor franskiljons 
blijft, zelfs al staan er Vlaamse lok-
vinken op hun lijsten. 

ESSENBEEK-HALLE 
Hier ook kwam ons laatste blad in 

elke brievenbus terecht. Al heeft de 
Volksunie geen dagbladpers, zoch zal 
zij dank zij de kracht van haar pro
pagandisten in elke gemeente bekend 
gemaakt worden. Wie ons blad in 
handen krijgt, ziet dadelijk üat de 
waarheid ons sterkste wapen is. De?.3 
waarheid zal ook in de streek van 
Halle zegevieren. 

VILVOORDE-MACHELEN 
Wie « De Demokraat > leest, voelt 

dat de socialistische haring niet meer 
braadt in het Vilvoordse. De mislukte 
staking van verleden zomer, waaraan 
elke arbeider een paar duizenden 
frankjes verspeelde zonder er iets 
voor in de plaats te krijgen, heeft het 
vertrouwen bij de arbeiders in hun 
rode leiders erg geschokt. Op tram en 
trein hoort men ze klagen over de 
« totentrekkers >, die hen in 1950 bij
na de dood injoegen omdat koning 
Leopold om een of andere onbegrij
pelijke reden uit ons land moest blij
ven. Toen verspeelden ze ook willens 
nillens honderden franks aan een 
staking, die niets met de belangen 
van de arbeiders te maken had. Dat 
komediespel vergeten de arbeiders 
nooit en ze grepen dan ook naar onze 
strooibiljetten, die werden rondge
dragen in de arbeiderswijken en uit
gedeeld aan het station. Zo maakten 
ze kennis met de enige partij , die nog 
een uitweg biedt aan hen, die anders 
uit wanhoop in het kommunistische 
kamp zouden verzeilen of moedeloos 
een blanco stembriefje in de bus zou
den werpen. Door Volksunie te stem
men keren z« minachtend de rug 
naar de ziekelijke papenvreterij van 
de linksen en naar de walgelijke koe
koekspraktijken van de rechtsen, die 
er niet voor terugschrikken de katho
lieke actiegroeperingen te misbrui
ken voor hun politieke drijverijen. 
Door Volksunie te stemmen brengen 
deze arbeiders een frisse wind in ons 
politieke leven en dragen zij bij tot 
m.eer welvaart voor alle standen in 
Vlaanderen. 

EVERE 
Vele hoeken van dit laatste slacht

offer van de vervalste talentelling 
1947 werden prachtig versierd met 
Volksuniebanden. 

Zulks bewijst dat de Vlamingen 
van Evere ook Ingezien hebben dat 
alleen een stem voor de Volksunie 
een nuttige, Vlaamse stem is. Stem
men voor de roden immers is stem
men voor de vaderloochenaar Ver-
meylen; stemmen voor de gelen is 
stemmen voor de eksekutierekord-
houder Struye en stemmen voor de 
blauwen is stemmen voor Janssen, 
de beschuldiger van koning Leopold. 

PAMEL. 
« In alle geval kunnen wij u reeds 

verzekeren dat in Pamel de Volks
unie ook zal gekend zijn en zal be
sproken worden ». Deze woorden ko
men uit de brief van een trouwe 
Volksunievriend, die ook vastbeslo
ten is het zijne bij te dragen tot de 
zege van de Vlaamse partij. 

Aan het adres-van talrijke Vlaam
se vrienden uit Pamel werd het laat
ste nummer van de Volksunie ge
zonden. 

In Pamel zal er zonder twijfel met 
vreugde gesproken worden over dat 
blad. waarvan de taal vrank is als 
de taal van de Vlaming, krachtig 
als zijn vuist en eerlijk als zijn hart . 

Het algemeen sekretariaat zal 
alle hulp bieden, opdat ook in Pa
mel, dat over een eigen Volksunie
lokaal beschikt, een kontaktverga-
dering zou belegd worden met als 
spreker Mr Van der Eist, onze eerste 
kandidaat voor het Parlement 

SINTE-KATERINA-LOMBEEK 
Op zondag 9 februari had te Sinte-

Katerina-Lombeek een eerste verga
dering van de Volksunie plaats. 

De opkomst was bevredigend en het 
was voor een aandachtig luisterend 
publiek -dat Mr. Frans van der Eist 
een uiteenzetting gaf over de Volks
unie en haar programma. 

Hij legde vooral de nadruk op de 
sociaal-ekonomische achteruitstelling 
van Vlaanderen, waaronder al onze 
Vlaamse mensen te lijden hebben, 
boeren en middenstanders, arbeiders 
en bedienden. Alleen van een Vlaam
se partij mao verwacht worden dat 
zij zonder verpozen zal strijden voor 
meer welvaart in Vlaanderen. 

Onder de aanwezigen waren meer
dere trouwe nationalisten uit de 
streek die destijds nog de vooroor
logse Vlaamse partij gesticht hadden 
in hun gemeente en tot grote bloei 
gebracht. 

Te Sinte-Katerina-Lombeek be
haalden de Vlaams-nationalisten tot 
60 p. c. der stemmen voor de oorlog. 

De aanwezigen waren er van over
tuigd dat de Volksunie veel stemmen 
zal halen in de streek. 

De laffe rol gespeeld door twee 
nationalistische overlopers die nu op 
de C.V.P.-lijsten prijken zal daaraan 
niets veranderen. Met die overlopers 
wordt wel afgerekend, ook bij de aan
staande gemeenteverkiezingen. Zij 
mogen er van verzekerd zijn dat hun 
haring niet zal braden. 

De aanwezigen waren vast besloten 
mee te werken met de Volksunie. 

Een geslaagde vergadering, die bin
nenkort gevolgd wordt door een 
tweede. 

Het vorig nummer van ons blad 
werd te Sinte-Katerina-Lombeek en 
Ternat van huis tot huis verspre'd 
om de Volksunie beter bekend te ma
ken. Spijtig dat door een misverstand 
het verslag van de vergadering in dat 
nummer niet meer kon opgenomen 
worden. 

WEZEMBEEK-OPPEM 
Te Wezembeek-Oppem had op 20 

februari de in 't voortuit7.cht gestel
de voorlichtingsvergadering van ae 
Volksunie plaats. 

Een dozijn Franssprekenden waren 
opgekomen met de bedoeling de ver
gadering te storen. 

Mr. Van der Eist was pas begon
nen met zijn uiteenzetting toen zij 
lawaai begonnen te maken. Hij on
derbrak zijn uiteenzetting, stapte sa
men met Wim Jorissen. kordaat op 
de lawaaimakers toe, en met de hulp 
van een paar trouwe kameraden, 
werden ze op minder dan een minuut 
tijd buiten gebliksemd. Het was een 
streling voor het oog hen elkaar te 
zien omver lopen om toch maar de 
dans te ontspringen ! 

Zij waagden het niet meer de zaal 
binnen te komen, maar bleven buiten 
nog wat lawaai maken. Het is ver ge
komen wanneer deze inwijkelingen 
Vlamingen willen beletten in een 
Vlaamse gemeente het woord te voe
ren. Wij hebben hen duidelijk ge
maakt dat de mannen van de Volks
unie geen C.V.P.-ers zijn, maar de 
daad bij het woord voegen. Het bui-
tengooien van deze snoeshanen is niet 
zonder simbolische betekenis : de 
Volksunie die de verfransers van on
ze Vlaamse gemeenten mores leert ! 

De aanwezigen juichten Mr. Van 
der Eist en Wim Jorissen flink toe 
voor hun kordate en moedige hou
ding. 

Voor een aandachtig publiek spra
ken de beide sprekers over een reeks 
problemen die de aanwezigen zeker 
interesseerden. Zij belichtten het ver
schil tussen een Vlaamse partij als 
de Volksunie en de overige, unitair 
Belgisch partijen die in Vlaams op-
zcht geen vertrouwen verdienen. 

Mr. Van der Eist legde de nadruk 
op het treuriff lot van onze mooie 
Brabantse gemeenten, die steeds door 
en door Vlaams geweest zijn, doch 
door pretentieuze inwijkelingen ver-
franst worden, bij zover dat de oor
spronkelijke inwoners zich als vreem
den gaan voelen in hun eigen ge
meente. Het verschijnsel doet zich 
niet alleen te Wezembeek-Oppera 
voor. Nergens kan evenwel gerekend 
worden op de unitaire Belgische par
tijen, die Immers beroep doen zowel 
op de verfransers als op de Vlaamse 
mensen, om de verfransing te bestrij
den. Alleen de Volksunie zal dit on
voorwaardelijk doen. 

Veel sukses oogstte Wim Jorissen 
met zijn temperamentvolle rede, 
waarin hij vooral handelde over de 
sociaal-ekonomische nóöen in Vlaan
deren. 

De vergadering werd besloten met 
een dreunende VJ?amse loeuw. 

De Volksunie !"omt nog terug naar 
Wezembeek-Oppem. 
ASSE 

Te Asse vond de stichting plaats 
van de kantonale groep van de Volks
unie jon.:?ei en, onder voorzitterschap 
van de flinke, aankomende kracht L. 
De Smedt. 

Als redenaar trad Drs. Wim Joris
sen op, die een overzicht af van ont
staan en verloop van de Vlaamse Be
weging en van het Vlaams nationa
lisme en van de grote rol die de Jon
geren daarin gespeeld hebben. 

Hij schetste de huidige toestand op 
Vlaams gebied, sociaal- ekonomisch 
en kultureel en wees op de enige mo
gelijkheid daaraan te verhelpen. 

Socialisten, liberalen en C.V.P. lie
ten er al hun pluimen. 

Wim Jorissen maakte de flink op
gekomen jongeren wegv/'js op het 
moeilijke pad van de poLtieke dis-
kussie en van het debat. 

Tot slotte werd een v/erkplan opge-
m.aakt voor de eerstvolgende weken. 

De Brabantse jongeren brengen 
Frans van der Eist naar het parle
ment. 
DWORP 

Te Dv/orp, waar de Volksunie reeds 
goed gekend is en vooral bij de jon
geren grote bijval kent, werd op za
terdag 22 februari een goed geslaag
de vergadering gehouden. 

Ons lokaal zat bomvol en het was 
voor een dankbaar publiek dat A. Van ' 
Malderen en Mr. Van der Eist het | 
woord voerden, na een geestdriftige 
inleiding door onze vriend Paul Blij-
weert. 

De den:,elijke uiteenzettingen wer
den nog gevolgd door een korte be
spreking. Al de aanwezigen waren 
vast besloten mee te werken en er 
voor te zorgen dat de uitslag in dit 
kanton een aar.gename verrassing 
zal zijn. 

Nieuwe vergaderingen in het kan
ton Halle worden in het vooruitzicht 
gesteld o.m. te Alsemberg en te Beert. 

Voor wanneer vergaderingen te 
Kester en te Sint-Pieters-Leeuw ? 
Ook Leerbeek en Pepingen moeten 
aan de beurt komen. Wie steekt daar 
de handen uit de mouwen om het ini
tiatief te nemen tot het inrichten van 
een Volksunie-voorlichtingsvergade
ring ? Om het met de dichter te zeg
gen : « 't Is tijd ! Er moet in 
't Vlaamse land een razend lied ont
vlammen... >. 

Al de gemeenten m.oeten aan de 
beurt komen ! 
STEENOKKERZEEL 

Voor het landelijk deel van he t ; 
kanton Schaarbeek werd op zondag 
23 februari een vergadering belegd te 
Steenokkerzeel, zowat als een start-
vergadsring voor de verdere werking 
in dit kanton. i 

Kameraden uit Kampenhout, Za- \ 
ventem. Perk. Diegem, Nederokkerzeel 
waren niettegenstaande het bar 
slecht weer opgekomen, zodat een 
vijftigtal aanwezigen de vergadering 
bijwoonden. 

Het v/as Mr. Van der Eist die ook 
hier het woord voerde om in een ge
ïmproviseerde rede eens flink de 
waarheid te zeggen over de politieke 
komedie die in dit land gespeeld 
wordt op de rug van de Vlamingen 
door al de partijen. 

Hij onderstreepte de noodzakelijk
heid van een Vlaamse partij en wees 
er vooral oo dat de Volksunie strijdt 
voor de belangen van onze Vlaamse 
mensen, arbeiders, boeren, midden
standers, bedienden. 

Propagandistenploegen werden ge
vormd om het kanton grondig te be
werken. 

Ook de gemeenten Hofstade en 
Muizen, dicht bij Mechelen gelegen, 
maar toch nog deel uitmakend van 
ons arrondissement zullen bewerkt 
worden. 

V/ij doen een beroep op goedge
zinden uit deze gemeenten die bereid 
zijn mee te werken. Zij kunnen zich 
bekend maken op het sekretariaat. 

Ook hier volgen er nog andere ver
gaderingen. Er zal gewerkt worden ! 
MERCHTEM 

Op zondag 16 maart a.s. in de voor
middag zal te Merchtem een voorlich
tingsvergadering van de Volksunie 
belegd worden, waarop Mr. Van der 
Eist en Wim Jorissen het woord zul
len voeren. 
GEWEST ASSE 

Kanton Asse heeft de wind in de 
zeilen. Een nieuwe geslaagde verga
dering ging door op 9 februari te 
Sint-Katerina-Lombeek. 

Mr. Van der Eist hekelde op 
scherpe wijze de houding van de 
kleurpartijen inzake de repressie, 
toonde vervolgens aan hoe alle s tan
den in het Vlaamse land worden ver
nederd en uitgezogen en wfst de tal
rijk opgekomen toehoorders te over
tuigen dat alleen een nieuwe Vlaam
se partij de Volksunie hieraan een 
verandering kan en zal brengen. 

De mensen van Sint-Katerina-
Lombeek gaan het daarbij niet la
ten, een tweede vergadering werd 
aangekondigd voor maart. 

Slechts een leuze geldt : Met man 
en macht sturen we Mr. Van der 
Eist naar het parlement ! 

O O S T V L A AN D E R E N 

GENT 
VOLKSÜNIESTÜDENTEN 

Ondanks de zware mededinging 
van een zestal andere studentenver-
gaderingen en feesten liep de zaal 

voor onze vergadering toch vol, wat 
wel een bewijs is voor de diepgang 
die onze studentenwerking reeds ver
worven heeft. 

De vergadering werd voorgezeten 
door Paul Blij weert, onze studenten-
voorman. 

Het was Drs. Wim Jorissen die als 
eerste het woord nam om een volle
dige uiteenzetting, sociaal-ekono-
misch, kultureel en politiek, over de 
Vlaamse volksstrijd te geven. 

Esn pracht van een sintetiserende 
voordracht met toch een overvloed 
van kenschetsende bijzonderheden. 

Geen enkel tegenargument op de 
Volksunie bleef trouwens onweerlegd. 
In zulke polemieken en gevatte re
plieken is hij trouwens onovertref
baar. 

Na hem sprak de populaire Gent
se voorman Dr. Leo Wouters over 
zelfbestuur als kerneis van het 
Vlaams nationalisme. Vooral van uit 
de ekonomische gezichtshoek be lch t -
te hij het vraagstuk. Zijn mees er-
lijk° anekdoten anderzijds op zijn 
geestige en gemoedelijke wijze ver
woord deden het de toehoorders her
haaldelijk uitproesten. 

Als laatste spreker hoorden we de 
vooizltter van de Gentse jonger de 
rijzende ster aan de Gentse ho" t. 

Op zijn beurt maakte hij 1 - af 
met de argumenten van de t e ~n-
partij en hield hij een klemmend be
toog voor de inzet van de jongeren 
op hel Vlaams nationaal politiek 
plan. 

AALTER. 
Onze gemeente, centrum van Zuid-

Meetjesland, werd grondig in een 
Volksunie tintje gestoken. Een waar
schuwing aan zekere troebelv/ater-
vissers en pseudo flaminganten, dat 
ook in Aalter de Volksunie, Vlaande
ren niet misbruiken laat. 

LEMBEKE. 
In de gemeente is duchtig geplakt, 

vooral in de omgeving van de kerk, 
waar de gemeentenaren, minstens 
eenmaal in de week samenkomen. 

WAARSCHOOT — LOVENDEGEM — 
ZOMERGEM. 

De grote wegen der gemeenten 
Waarschoot — Lovendegem en Zo-
mergem, doen fris aan, versierd zo
als ze zijn, met onze Volksunieban
den. Geen wonder dat 't allenkante 
bij diverse baantjesjagers onrust 
heerst, wanneer zij willens willens, 
dagelijks met de aktieve Volksunie
mensen, gekonfronteerd worden, 

GENTBRUGGE-MELLE. 
De kalkborstel is opnieuw te voor

schijn gekomen. Op talrijke goed ge
kozen plaatsen op de Brusselsestw. 
werd de naam Volksunie gekalkt. 
Wat bij de Gentbrugse C.V.P.-ers een 
nieuwe golf van onrust te voorschijn 
riep. Het kan verkeren ! 

MUNTE-BOTTELARE. 
De weinige no* overblijvende 

plaatsen, geschikt voor het aanbren
gen van onze slogans; kregen in 
Munte hun beurt. 

De Bottelaarse ploeg echter, ging 
drastischer te werk, de ganse gemeen
te wordt letterlijk bedolven onder on
ze plakbanden. 

De Bottelarenaren weten van aan
pakken. 

DESTELBERGEN-HEUSDEN. 
Onvermoeibaar zoals steeds, zijn 

ze ook hier terug van wal gestoken. 
De grote C.V.P. affiches werden wat 
bijgewerkt, o. a. met, C.V.P. = veel 
beloven weinig geven. In Destelber-
gen evenals in Heusden, werd er ge
schilderd en onze banden uitgeplakt. 

MERELBEKE. 
Alhier was de kalkborstel van 

dienst. Aan het stempellokaal schil
derden ze de eis : Arbeid en brood 
voor de Vlamingen. 

Hetgeen heel wat gunstig kom-
mentaar bij de werklozen uitlokte. 
Op tal van andere plaatsen, herin
nert de naam Volksunie aan ons be
staan. 

NOG UIT MERELBEKE. 
De noodzakelijkheid van schoolge-

lijkheid, zoals de Volksunie ze voor
staat, dringt zich meer en meer op. 
Ook alhier gaan de ogen open van 
het onderwijzend personeel der vrije 
scholen. 

Aan den lijve moeten ze nu onder
vinden, welk onderscheid er dient 
gemaakt, tussen waardeloze belof
ten en werkelijke daden. In 1955 
mochten de gemeenten een gemeen
telijke bijwedde verlenen die 20 t. h. 
van hun wedde bedroeg. 

De Merelbeekse kristelljke notabe
len vonden echter dat 10 t. h. verho
ging voor het vrij onderwijs, meer 
dan voldoende was. 

Door hun overtuiging verder ge
staafd, denken ze dat het nu 2 jaar 
na de stemming, nog geen tijd wordt, 
de verhoogde vergoeding uit te ke
ren. De schoolstrijd is reeds lang 
voorbij, de onderwijzers hebben ge
protesteerd, weg met Collard geroe
pen, maar verder hebben ze de 
machtshonger van hun misleiders 
niet kunnen stillen. Het is echter 
wraakroepend dat men hun regelma-
tiig deel onthoudt. De zich steeds op 
hun kristelijkheid beroepende heren, 
weten toch dat zulks een ergernis
gevende zonde is. 

Zoals het ook niet door de beugel 
kan, dat men nu het bewuste dos
sier, handelend over de stemming, 
niet meer vindt. 

Het is niet alleen noodzakelijk dat 
het Volksunie program uitgewerkt 
wordt, maar ook dringend nodig dat 
verantwoordelijkheid geboden is, 
voor hen, die openbare posten bekle
den. Wij van de Volksunie zullen niet 
ophouden de zwakken te steunen, en 
de onwetende voor te lichten. We' 
staan aan de zijde van het recht, dat 
eens zegevieren zal. 
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B/mOWAGEN AKTIE. 
Met alle middelen wordt de open

bare opinie verder ingelicht. Al ont
houden valse demokrateri ons het 
recht, vrij over de politieke radi9tri-
bune te beschikken, we verspreiden 
de waarheid toch, zij het in kleinere 
mr/^e. St-Amandsberg, Oostakker en 
De-telbergen kwamen aan de beurt, 

'met steeds hetzelfde hoopgevende re
sultaat Al vliegt de leugen nog zo 
snel. de waarheid achterhaalt ze 

^^^ ' Hou zee ! 
Die van Grent. 

GENT 
DE VLAAMSE POLITIEK DER C V P . 

Onder deze hoofding verscheen in 
€ De Week >, weekblad van de CV. 
P. voor Gent-Eeklo, een vervolgro-
man, geschreven door een man die 
onze lezers ondertussen reeds zullen 
kennen n.1. TJeef Claus, C.V.P.-voor-
zitter voor Gentbrugge. 

« ... Sinds enkele tijd voert de 
Volksunie een kampanje tegen de C 
V.P., bewerend dat de CV.P. geen 
Vlaamse poUtiek heeft en iets voor 
de Vlamingen zou gepresteerd heb
hen. Wij zullen aan de hand van 
tastbare gegevens en bewijzen deze 
valse beschuldigingen weerleggen en 
het ware gelaat van de Volksunie ont
maskeren. 

> Vooreerst willen we onderlijnen 
dat op een ogenblik dat de eenheid 
van alle katolieke Vlamingen zich 
opdringt... er mensen gevonden wor
den die beweren Vlaming en Katoliek 
te zijn, om de strijdende Vlamingen 
een dolksteek in de rug te geven en 
Vlaanderen aldus door de linksen te 
laten verknechten. (Noteer : C.V.P..r 
strijdende Vlamingen n.v.d.r.) 

> Zij hebben het recht niet in 
naam van Vlaanderen te spreken 
daar zij nooit iets voor Vlaanderen 
en de getroffenen der repressie heb
ben gepresteerd tenzij de uitbuiting 
van het lijden van vele slachtoffers 
der hnkse terreur en de misdadige 
opstootjes tijdons amnestievergade
ringen ingericht door het Vlaams ver
zet in samenwerking met CV.P. en 
socialistische mandatarissen. 

» De incidenten werden door woei-
makers der Volksunie, die nog geen 
20 jaar oud waren, georganiseerd met 
het doel el'-ie amnestiegedachte te sa
boteren. De likwidatie der repressie 
waarvoor thans alle partijen gewon
nen zijn (sic), schrikt hen af daar 
zij anders geen redenen tot oprui
ing en incidenten zouden bezitten... 

> De Vlamingen mogen geen ge
hoor geven aan de sirenenzang van 
Vlaamse scheurmakers, die in feite 
hun ordewoorden halen bij de B.S.P. 
en de Loge. 

> Vlamingen uit alle gewesten, het 
Is Uw dwingende plicht deze volks-
, erraders in het openbaar te schand
vlekken opdat het nageslacht zou 
weten wie Vlaanderen verraden heeft 
e*i allen Uw vertrouwen te stellen in 
de Vlaamse mandatarissen der Kris-
tslijke Volkspartij die het Vlaamse 
Volk willen redden en verdedigen te-^ 
gen hen die de ondergang van dat 
zelfde Vlaanderen gezworen hebben. » 

Het verwijt « scheurmakers » 
dt geen hout meer. Zelfs dege-
, die Y/erkelijk denken dat we 

i,üneurmakers zijn, hebben nog lie
ver met « scheurmakers » te doen 
dan met de CV.P. Daarom wordt 
thans grover geschut aangevoerd. 

Wij zijn logemannen geworden ! 
Het zij zo ! Laster is alleen maar aan 
Katolieken verboden, niet echter aan 
de CV.P. Die staat daarboven. Van 
schoelies kan mon slechts smeerlap
pen jen verwachten. Wij kennen die 
instelling wel niet maar zo ze wer
kelijk wachtwoorden geeft dan heeft 
ze zeker aan de CV.P. gevraagd een 
uitermate onbenullige oppositie te 
voeren zodat ze niets zou bijwinnen 
volgende verkiezingen. Dat wacht
woord werd dan ten minste uitge
voerd. 

Wie de Volksunie geregeld leest 
weet dat wij gsen wrokpolitiek voe
ren. Wij zien alleen de toekomst. Wij 
eisen amnestie, niet alleen voor de 
slachtoffers van de linkse terreur 
maar ook voor die van de CW. ter
reur, van de repressiev/etgevcr De 
Schrijver en van de rekordhouder in 
het neerknallen Strijye. 

HET VLAAATSE KRUIS 
V.Z.V7. Afdelir.'ï-Gent 

nodigt alle v/eüen'-tende Vlamingen, 
alle sociaal-voelende mens; n v't met 
hun famiJ'el'-'^'^n on een causerie door 
de beke*ide chirurg 

Prof Dr. C HEYMANS 
over 

lï\UT EN BLOEDSOMLOOP 
Deze zeer interessante voordracht

avond v/elke gegeven wordt met 
lichtbeelden gapt door in het V.T.B.-
lokaal (ingang Paddenhoek), op don
derdag 6 maart e.k. en vangt aan te 
20 uur ZEER S'HPT. 

Toegang leden gratis - Niet leden 
10 F. 

DENDERMONDE. 
Na een korte onderbreking Is er 'te

rug animo gekomen in onze werking. 
Piaktochten in Kalken, Overmere en 
Hamme waren de overtuigende be
wijzen van onze levenswil. Heel wat 
persoonlijke kontakten werden vast
gelegd, die in de toekomst zeker 
vruchten zullen dragen. 

Bewuste Vlamingen, bent U politiek 
mondig ? Steunt dan de VOLKSUNIE, 
moreel en financieel. Voor inlichtin
gen zich wonden : Dr Van Boxelaer, 
Bohemen, 62, Wichelen. 

VERGADERING : De eerste zater
dag der maand, om 20 u., In ons ge
woon lokaal. 

NINOVE — DE DENDERKLOK 
« De Denderklok » C.V.P.-blad uit 

het Ninoofse schrijft dat een kleine 
partij met enkele zetels toch niets 
kan doen in het parlement. Slechts 
dit ter overweging, Denderklok : 
Wanneer zijn de meeste sociale wet
ten gestemd ? W.inneer de socialis
tische partij opkwam en nog een 
kleine partij was. Wanneer zijn de 
meeste Vlaamse wetten gestemd ? 
Voor de oorlog wanneer er een kleine 
maar zeer aktieve Vlaams nationale 
partij was. 

Studeer de politieke geschiedenis 
van ons land even in, Denderklok, 
en klepel dan uw wijsheid uit. 

NINOVE 
Op zondag 9 maart a.s. 

te 10 uur 
spreken 

Mr Frans VAN DER ELST 
Algemeen Voorzitter 

Wim JORISSEN 
Algemeen Sekretarls 

en Dr. VAN LEEMPUTTEN 
Gouwvoorzitter 

in de zaal « DE STER », 
Stationsplein, 

op de 
GROTE VOLKSVERGADERING 
waarop alle belangstellenden 

welkom zijn. 

NEVELE-VOSSELARE 
Te Vosseare, in een ons vertrouwd 

zaaltje hadden de mannen van de 
Volksunie een avond belegd. 

Er waren veel aanwezigen. Kame
raden uit de omliggende dorpen wa
ren op post. 

Dr. Leo Wouters, de rustige, gede
gen spreker gaf zijn toehoorders 
klaar inzicht in bepaalde verhoudin
gen en toestanden in de laatste hal
ve eeuw. Hij wees op de bestendige 
achtcruitstelling van de Vlamingen 
in den Staat en de noodzakelijke 
hervormingen. Hij stelde de schuld 
vast van de drie grote partijen en de 
noodzaak aan de Volksunie haar vol
le kans te gsven. 

Bij het debat kwamen meerdere 
toehoorders tussen die de scirome-
lijke verwaarlozing van de Vlaamse 
landbouw aanklaagden. De instorting 
van de eier- en boterprijzen is een 
sarekend voorbeeld van deze mistoe
standen. 

Flinke opkomst, een goede stem
ming en ook hier met de Volksunie 
vooruit ! 

Een groep militanten gingen een 
uurtje pamfletten bussen te Nevele. 

AALTER 
De propagandaploegen van de 

Volksunie hebben Aalter in de verf 
gezet. 

De zondagmorgen prijkten honder
den Volksuniebanden op palen en 
muren en de kalkborstel was door 
tientallen handen gehanteerd. 

Het dorp was in zijn rust gestoord 
en over de Volksunie werd een duch
tig woordje gepraat. 

Niet alleen hier, maar zelfs in de 
omliggende dorpen dringt de Volks-
uniepropaganda sterk door. 

ZEVERGEM 
Een dorp uit « Deezekes tijd ». Een 

rijke « Madam > speelt er heer en 
meester. De kasseien zijn van voor 
de oorlog en bij een lekker vlaagje 
kan men beter varen dan rijden. 

Here mijn tijd ! Een stukje miljard 
van de Expo-taart zou hier best wor
den besteed. 

Vlaamse boeren tellen voor nie
mendal en wij stellen voor een stuk
je Zevergem met zijn voorhistorische 
wegen naar Brussel over te planten : 
eeii model dorp uit de Vlaamse 
brousse midden het Brussels para
dijs. 

Jan Steen. 

ASPER 
De CV.P. bespeelt ieder instrument, 

hoort men dikwijls verklaren. En 
v/erl;elijk het is ook zo. 

Voor die heren is alles goed ge
noeg, van het ogenblik dat de partij 
er één stem bil winnen kan. Ze zul
len ze ook nodig hebben. Want vier 
jaar lamlendige oppositie, vier Jaar 
'uilakkeh, zal zich ongetwijfeld in een 
daverende verkiezingsnederlaag uit
drukken. 

Dat ze, wat de kwaliteit van hun 
kandida'-en betreft, niet al te kies
keurig zijn, bewijzen ze ook In Asper, 
door een ' t Kindt, een plaats op de 
nrovincielijst toe te kennen. Zelf zou 
hij beter tweemaal nadenken. Indien 
hij ertoe in staat was, alvorens zijn 

steun te verlenen, aan die partij, die 
aan de basis ligt van de vervolgin
gen, van zijn vroegere burgemeester 
en medestrijders. 

Maar Ja van hen die niet kieskeu
rig zijn, die vroegere beloften verge
ten, die jagen oo een baantje, moet 
men ook geen beterschap verwach
ten. Maar dat houden we echter voor 
gezegd. Wanneer Remi de moed op
brengen zal, om. niet bedronken een 
meeting te geven, hij ons, als tegen
sprekende partij onder de aanwezigen 
vinden. 

Voor ons heeft het verleden nog 
waarde, een gegeven woord, blijven 
we gestand. 

'1'ot binnen kort Remi, tenware, dat 
ge in verkiezingstijd nooit nuchter 
waart. Want dat is voorwaarde, toch 
niet teveel gevraagd ? 

Hou zee ! 
Die van Gent. 

MEETJESLAND 
Het verleden staat borg voor het 

heden. Zo redeneerden ook de man
nen uit het Meetjesland, die een ge
legenheid zoals het karnaval van 
Assenede niet onbenut lieten voorbij
gaan, om alle toegangswegen tot het 
schilderachtige dorpje, van ettelijke 
honderden Volksuniebanden te voor
zien. Ook in de gemeenten Zomer-
gem, Lovendegem, Waarschoot en 
Beke, werd opnieuw geplakt. 

MEVROUW RICHARD DE CNEUDT 
Op 19 dezer namen honderden 

Vlamingen te Gent afscheid van, de 
echtgenote van de bekende Vlaamse 
letterkundige Richard de Cneudt, die 
in de leeftijd van tachtig Jaar over
leed. 

Het hoofdbestuur van de Volksunie 
was op de uitvaart vertegenwoordigd 
door de heren Ward Rolus en Rudi 
van der Paal. 

Wij betuigen aan dhr. Richard de 
Cneudt en zijn vier zonen onze op
rechte deelneming in het zwaar ver
lies dat hen trof. 

A N T W E R P E N 

Dat er in de ganse provincie intens 
gewerkt wordt, zal zelfs de meest 
sc:\t ische geest moeten toegeven. 

Zov,rel in het arrondissement Me-
chelen, als in de arrondissementen 
Antwerpen en Turnhout, werden on
onderbroken plak- en kalktochten 
georganiseerd. 

In Groot-Antwerpen werden daar
enboven nog honderdvijftigduizend 
manifesten huis aan huis besteld, 
waarin het programma van de Volks-
uvie kenbaar werd gemaakt. 

ANTWERPEN 
VOORLICHTINGS

VERGADERINGEN 
Merksem, 5 maart in café « Het 

Park », Bredabaan, 600. 
Dei'rne, 7 maart in zaal « Sin-

dy », Turnhoutsebaan, 56. 
Berchem, 13 maart in zaal 

«Rubens», Stationstraat, 175. 
Antwerpen, 21 maart in zaal 

« Raadshuis », Wolstraat, 5. 
Borgerhout, 26 maart in zaal 

« Nieuwe Camot », Carnot-
straat. 

DRINGF.ND VERZOEK 
VAN DIS DIEP^ST 
VOOR WJÏRKVERSCHAFFING 
IN GROOT-ANTWERPEN 

Op onze aankondigingen in 
blad kregen wij verschillende 
zeer simpatieke brieven van 
Vlaamse firma's, die zich be
reid verklaarden personeel te 
aanvaarden. Wil zonden telkens 
de aanvragen door aan de ar-
rondissementele voorzitters. 

V/iJ herhalen onze onroen : 
al wie plaatsen vakant heeft op 
zijn firm.a of wie ergens plaat
sen vakant weet, .«sigralere het 
onmiddPlliik aan Ru'^i van der 
Paal, Frans van Hombeeck-
p^ein. 14. BercT^e"^-Antwerpen 
(T^l 39.60 43 of 33.85.65). 

Wil zoeken on dit ogenb^k 
drineend werk v o c een boek
houder. 33 jaar ond. vader van 
twee kinderen wonende in het 
An<'warr>.«p Ze"" b'^^'w^nm. B°s-
te referenties. We zoeken evpn-
eens iets voor een getroffen 
ond'^rw'izer uit Zv'd-Timbu-^'^, 
d'e lip-f'̂ t in zijn provincie werk 
zou vinden. 

IN MEMORIAM 
PATER RAFAEL VAN (5AENEGHEM 

Op 15 dezer overleed in het eenza
me k';-oster van Kieldrecht een groot 
Vlam.p3 en een heiligr priester : Pa
ter Raf aöl van Caeneghpm. 

Na als oorlogsvrijwilliger gevochten 
te hebben in de broederachten vanf 
de IJzer vertrok hij als missionaris 
van Scheut naar Kongo, waar hij 25 j 
jaar lang verbleef, en zich toelegde', 
op de inlandse talen. 

Hij schreef verschillende werken 
over Kongo en ever hd;'Godsbegrip, 
werken die oohef maakfen in de we
tenschappelijke wereld. _ _ 

Wij bezochten hem fjjferGchillende 
keren in het klooster vaiF-KJleldrecht. 
Zelden ontmoetten w ^ e e n priester 
die zo intens meeleefdéT|iét onze ont-
voogdingsstrijd. Er was geen Vlaams-
Nationale manifestatie; om het even 
waar in Vlaanderen, if^t hij Ttiiet 

aanwezig was. 

Zijn heengaan zal door velen als 
een onherstelbaar verlies beschouwd 
worden. 

Talrijk waren ook de vrienden die 
zijn uitvaart bijwoonden. 

Wij bemerkten o.a. Dr. Jef Goos-
senaerls. Mevrouw Theo Brouns, dhr. 
Ward Rolus, Pater de Laere. Pater 
Schiltz, de familie van Heukelom, Dr. 
Leo Wouters, de famiUe Dr. van Lae
re, dhr. Paul van Haelst, oud-burge-
meester van Kieldrecht, de heren 
Ferdi van de Vijver en Jef Paredis 
van de V.O.S., dhr. Albert Eyckerman 
en leden van het Berten Fermont-
Herdenkingskomitee, het bestuur van 
Uzerstichting, Jw. Aleide Andries, 
Piet Jaspers. 

De Vlaams-Nationalisten zullen 
zijn nagedachtenis hoog in ere hou
den. 

Wij betuigen aan zijn broeders en 
zusters. Eerwaarde Zuster Gabrielia 
van het Heihg Graf, Z.E.H. Pastoor 
Maurits van Caeneghem, Eerwaarde 
Zuster Camilla van het Heilig Kruis, 
Mw. Weduwe Prof. van Caeneghem, 
en aan Z.E.H. Pastoor Jozef van Cae
neghem, ons oprecht kristelijk mede
leed. Rudi van der Paal. 

MORTSEL 
De voorlichtingsvergadering van 18 

dezer, ingericht door de aktieve kern 
Mortsel van de Volksunie, kende 
weerom een grote belangstelling. 

De vergadering werd voorgezeten 
door dhr. Piet Vereecken, waarvan de 
algemene organisatlV eider terecht 
getuigde : « Met tien Vereeckens ver
overen wij de ganse provincie ». 

De sprekers oud-burgemeester Pae-
linckx en dhr. Achiel van Malderen, 
hoofdbestuurslid, moctiten aan het 
einde van hun prachtige spreekbeurt 
een daverend applaus in ontvangst 
nemen. 

Benevens deze bijeenkomst organi
seerde de afdeling verschillende bui
tengewoon geslaagde propaganda-
tochten in de hele streek rond Mort
sel. 
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KERK EN POLITIEK 
c Zeer zeker kan men de bisschop

pen ea pastoors het recht niet ont-> 
zeggen, als private burgers, hun per
soonlijke opinies en politieke voor
keur te hebben, als ze maar niet af
wijken van een rechtgeaard geweien 
en de belangen van de godsdienst. 
Het is niet minder klaar dat ze a!3 
bisschoppen en als pastoors volstrekt 
buiten en boven de partijstrijd moe
ten blijven, boven elke zuiver poli
tieke kamp. » 

Paus Plus XI. 

« De Kerk willen Inlijven in een 
partij en er een medewerkster van 
willen maken om gemakkelijker zijn 
tegenstrevers te kunnen overwinnen^ 
is op zeer onkiese wijze misbruik ma
ken van de godsdienst. » 

Paus Leo XIII. 

ABONNENTEN OPGELET! 
Enkele nieuwe abonnenten klaag

den erover dat ze ons blad onregel
matig ontvingen. Bij nazicht bleek 
dat ze regelmatig opgegeven waren 
op de post. Het is dus op de post dat 
ze zich moeten beklagen... of protes
teren. Zij MOETEN hun blad krijgen. 
Een waarschuwing aan de post is ge
woonlijk voldoende w.mt de overheid 
van de postdiensten is zeer streng 
wat betreft het stipt uitvoeren van de 
kontrakten tussen pers en post. 

AARSCHOT. 
DINSDAG 4 MAART. 20 UUR, 
Hotel Atlantic (vroeger Casi
no), Stationplein, 

VOORLICHTINGS-
VERGADERING 

Sprekers : 
Mr. Frans van der Eist 
Dr. Wim Jorissen 

Hebt gij de Volksunie gelezen, geef 
ze dan door aan een vriend. 

? 
ZOTTEGEM 

Zondag, 2 maart, te Zotlegem, zaal Parking, Grotenberge-
straat, 16 ü. 

LENTEFEEST 
Alles wijst er op, dat het feest tot een waar sukses zal uit

groeien. „ ^ 
Niet zonder reden ! Twee orkesten zijn aangeworven : Het 

Brussels Amusementsorkest, dat een zeer goede faam geniet en 
het plaatselijk kwintet met de gekende violonist Michel van 
Cauwenberghe. Het feest vangt om IG u. aan, met ouvertures 
genrestukjes, potpourris op operettes, na dit eerste gedeelte 
volgt het dansfees. 

Een week vóór datum liet de plaatsbsspreking voorzien dat 
de zaal vol loopt. Verschillende vooraanstaande Vlamingen zijn 
zeker te gast zodat Zottegem, op 2 maart, betekent : concen
tratie van al wat leidinggevend is in Vlaanderen. Ook U zult 
aanwezig zijn. 

De Voorzitter A. de Troyer, Leeuwergem (Tel. 09.700.459). 

MECHELEN 
In deze streek worden nu reeds de 

verkiezingen goed voorbereid. En een 
verkiezing kan niet beter voorbereid 
worden dan door een ononderbroken 
propaganda. 

EORGERHOUT 
Deze zeer flinke afdeling richt op 

26 maart een eerste grote voorlich
tingsvergadering in, waarop niemand 
minder dan de algemene voorzitter 
Mr. Van der Eist het woord zal voe
ren. 

Jos de Groof en zijn trouwe mede
werkers maken van Borgerhout on-
nieuw de Vlaams-Nationale burcht 
bij uitstek. 
LIER 

Remi Maes, Lou Lambrechts en hun 
medewerkers werken hier onverpoosd 
aan de uitbouw van de partij . 
MERKSEM 

Ook in deze afdeling wordt nu goed 
werk geleverd. Een grote voorlich
tingsvergadering heeft plaats op 5 
maart in het lokaal « Het Park >, 
Bredabaan, 600. 

EDEGEM 
Deze gemeente wenst evenmin 

achterwege te blijven en levert een 
grote bijdrage in de verkiezingskam
panje, die in feite reeds begonnen is. 
DEURNE 

Zoals in alle andere randgemeen
ten werden ook hier duizenden ma
nifesten aan huis besteld. 

De afdeling organiseert op 7 maart 
in zaal Sindy, Turnhoutsebaan, 56, 
een voorlichtingsvergadering. 
BERCHEM-ANTWERPEN 

Op 13 maart richt de afdeling haar 
derde voorlichtingsvergaderins van 
het winterseizoen in, ditmaal weder
om in zaal « Rubens », Stationstraat, 
175 (vlakbij het Berchems Station). 

Op de bestuursvergadering besprak 
men uitvoerig de samenstelling van 
het partijbestuur, de organisatie van 
de afdeling en de te voeren propa
ganda. 

VLAAMSE KULTUURKRINQ 
Gent 

Zaterdag 15 maart te 20 uur in de 
zaal Roeland houdt Z. E. H. LEiS , 
aalmoezenier van de Central* Gevan
genis te Leuven, een voordracht over 
« WIJSHEID ACHTER DE TRALIES » 

Toegang vrij en kosteloos voor een
ieder. 

WILRIJK 
In deze gemeente, waar Louis Kie-

booms, bijgenaamd Lowie de Leuge
naar, woont, wordt ernstig werk ge
leverd. Men zal binnenkort verstomd 
staan over hetgeen daar in süUe 
voorbereid werd. De aktie wordt daar 
gezamenlijk gevoerd door arbeiders, 
bedienden en studenten. 

Proficiat, Wilrijk. 

WERKBEURS 
Ed. Paras — Bois d'Enghien, winkel 

en frigoinstaliaties wenst aan te wer
ven : afgevaardigden met auto sek-
tor Limburg, Antwerpen en Oost- en 
West-Vlaanderen, minimumloon + 
sociale wetten + commissie'con. 
Prachtige toekom.st. Schrijven : Brus
selsepoort, 28, Gent. 

Beproefd onderwijzer, waarvan 
vrouw werkt, zoekt vertegenwcorcii-
ging, liefst voedingswaren in Lim
burg. Geen sociale wetten. Schriiven : 
Volksunie - Beethovenstr., 16, Ander-
lecht. 

Zoeken werk als bediende : 
— Jonge Limburger, 22 jaar, d'ploma 

humaniora, 
— Juffrouw, 20 Jaar, diploma volle

dig middelbaar onderwils 
Beiden uitstekende aanbeve'ing~n. 

Schrijven redaktie blad of Ri^rii ^'"n 
der Paal, Van Hombeekplein. 14, B3r-
chem-Antwerpen. 

Vader van 3 kinderen, erkend ver
zetsman, Volksunielid, afgezette lin
keronderarm maar voorts goed voer
komen, handei3gast en orzani.'r^t'^r'n 
zoekt magazljnwerk, licbt bur?"'-
werk, v/erk als handelsreiziger met 
lichte artikelen. 
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