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Ons Vlaams Offensief 

VUREN MET VOLLE BATTERIJEN 
Nog een tiental weken scheiden ons ] Ons land vormt de enige uitzonde

van de verkiezingen. En niemand zal ring op die algemene regel omdat de 
betwisten dat het onze partij is de streken waar industrie moet komen 
Volksunie die het meest de aan 
dacht gaande maakt zowel bij onze 
politieke tegenstanders als bij de ge
wone man in de straat. 

Bij de volksmens is het na de ont
goocheling die de kleurpartijen hen 
brachten de hoop op het nieuwe, op 
de dinamische jonge partij, die de 
misbruiken van de kleurpolitiekers en 
hun onderling gekonkelfoes krachtig 
zal aanklagen en daardoor verdere 
misbruiken zal beletten. Het is de 
aangeboren zucht in het leven zelf 
dat het jonge levenskrachtige zou 
openbloeien om het ziekelijke, het 
dorre en het dode te verdringen en 
t e vervangen. 

Dat geloof in de Volksunie als het 
zo broodnodige, nieuwe politieke ele
ment is algemeen bij alle volkslagen 
en klassen, zowel bij de bediende en 
ambtenaar als bij de boer, zowel bij 
de arbeider als bij de middenstander. 

En dat het vooral de jongeren zijn 
uit al de klassen van ons volk die de 
grootste hoop hebben op de Volksunie 
en die de sterkste uitdragers zijn van 
de Vlaams nationale Volksuniege-
dachte ziet -iedereen die ons kader 
"Vari geestdriftige propagandisten in 
ogenschouw neemt. 

Het geeft de Volksunie meteen de 
krachtigste zekerheid dat de toe
komst van Vlaanderen in Vlaams-na-
tionale handen zal berusten. 

Kijkt de man uit de straat vol hoop 
en verwachting naar de Volksunie, 
bij de politiekers van de traditionele 
partijen heerst onrust, die hier en 
daar reeds omslaat in paniek. De he
ren hebben een slecht geweten en ze 
vrezen dat de scherpe kritiek van de 
Volksunie een einde zal stellen aan 
hun machtsmisbruik, aan hun ver
kiezen van eigenbelang boven het 
volksbelang. 

Alle partijen zonder onderscheid 
Tiebben onze Vlaamse volksmens en 
' ;in stoffelijk welstand verder opge-
<~"''erd voor de Franstaligen. Zij heb-

' geen emde gesteld aan de schan-
i =jke uitbuitinsr van onze Vlaamse 
vjlksmens, zij hebben geen poging 
daartoe gedaan, en meer zelfs zij 
^^ebben dit kapitaal vraagstuk, 

aagstuk numiner een in ons land 
' crder weggemoffeld. 

Wij echter laten de feiten spreken 
en de taal die zij spreken betekent 
ren vernietigend oordeel over alle 
Vlaamse kleurpolitiekers. 

Altijd, onder gelijk welke regering, 
een minimum van 25 p.c. van onze 
arbeiders die geen werk vindt in ei
gen streek. 

Het zijn onze werklozen (voor CO 
p.c. steeds Vlamingen), het z=in onze 
mobielen. Zij moeten naar Wallonië 
Frankrijk, Nederland en Brussel. In 
alle moderne landen : in de Verenig
de Staten, in Skandinavié, in Fran
krijk, fn Nederland, !n Italië, overal 
IS er een bizondere wetgeving om in
dustrie te vestigen in de streken waar 
er teveel werkkrachten zijn en te 
weinig fabrieken. 1 

in Vlaanderen liggen. C.V.F., B.S.F, en 
liberalen bewegen niet. Socialistisch 
en kristelijk sindikaat laten begaan. 

De Ionen liggen gemiddeld 20 p.c. 
lager in Vlaanderen dan in Wallonië. 
De werkgevers van de kleine en mid
delgrote industrie kunnen gewoonlijk 
ook moeilijk meer geven omdat zij 
van staatswege verwaarloosd worden. 
De Waalse grootnijverheid krijgt al
les. De gunstige handelsakkoorden, 
de toelagen en de premies. 500 mil
joen als geschenk elk jaar voor 4 ver
lieslatende Waalse mijnen, die nooit 
meer kunnen winst geven; 3 miljard 
en half in 1954 als geschenk voor de 
Waalse grootindustrie om nieuwe 
machines te kopen, in het geheel 
sinds de oorlog 32 miljard aan ge
schenken voor de Waalse zwaarnij-
verheid". Voor Vlaanderen niets. 

Die politiek werd gevoerd onder al
le mogelijke regeringen, zowel onder 
de homogene C.V.F, als onder de link-
se.'als onder de koalitie C.V.F.-B.S.F., 
C.V.F.-B.S.F.-Weerstand, Kommunis-
ten en Liberalen. 

Kommunisten, socialisten, liberalen 
en C.V.P. alle zijn ze het met die po
litiek eens. Geen enkele zogezegde 
flamingant stemde ooit tegen die po
litiek, geen enkel sindikaat verzette 
er zich tegen ! 

Van de halsstarrige weigering 
Vlaanderen, dat grondstoffen en 
werkkrachten heeft, te industrialise
ren zijn ook onze bedienden slacht
offer. Weinig werkgelegenheid, geen 
uitzicht op betere wedden. Vlaande
ren telt op 100 arbeiders slechts 22 
bedienden, Wallonië 30 ! Bij de amb
tenaren anderzijds tellen de 60 p.c. 
Vlamingen slechts 50 p.c. van de 
ambtenaren (wel hebben we de over
weldigende meerderheid bij de kuis
vrouwen). Bij de hogere ambtenaren 
zijn er slechts 40 p.c. Vlamingen, in 
sommige ministeries, zoals buiten
landse zaken slechts 16 p.c. Dat is het 
werk van de kleurpartijen, die sinds 
tientallen jaren aan het bewind zijn. 
Het is het werk van de socialisten, 
van de liberalen en van de C.V.F. Zij 
zijn het altijd roerend eens wanneer 
het is om de Vlamingen te benadelen 
tegenover de Franssprekenden. 

Een landbouwpoUtiek bestaat nu 
niet onder de Unksen, gelijk ze niet 
bestond onder de C.V.P. Bij de han
delsakkoorden wordt naast de kleine 
en middelgrote industrie in Vlaande
ren steeds de landbouw geslachtof
ferd. De Waalse grootindustriëlen die 
honderden miljoenen verdienen bij 
deze voor hen gunstige handelsak
koorden dokken enkele tientallen 
miljoenen voor de propaganda van B. 
S.F., C.V.F. en liberalen, die zij beur
telings nodig hebben. 10 p.c. kan van 
hun winst af. 

Liberalen en C.V.P. zeggen dit niet 
omdat de boeren voor hen kiezen 
maar zij voeren dezelfde politiek van 
uitroeiing van onjse boeren. 

De boeren moe^n beterkoop pro
duceren maar elke regering na de 
oorlog heeft belet dat de stikstoffen 
hier verkocht worden tegen de we-
reldprijs, dit is 20 p. c. lager dan in 

ons land. Men belet de invoer van 
vreemde stikstoffen en onze stikstof
fabrikanten die zelf hun stikstoffen 
20 p.c. lager verkopen in het buiten
land dan hier, worden beschermd om 
hier hun stikstoffen 20 p.c. duurder 
te verkopen ! Er vallen enkele hon
derd duizenden van af voor de grote 
partijen en senator MuUie, voorman 
van de C.V.P. boerenverdedigers zit 
zelf in de beheerraad van de grootste 
stikstoffabriek en strijkt zijn « zit-
penningen » op ! Voor de Waalse boe
ren wordt de zaak verlicht door 
gunstmaatregelen en bizondere toe
lagen. De Vlaamse boeren krijgen die 
niet ! 

Onder deze algemene achteruitstel-
1'ng lijdt natuurlijk ook onze Vlaam
se middenstand. Er is minder koop
kracht dan in Wallonië en zijn za-
kencijfer lijdt daar onder. Het 
scheelt hem drie miljard per jaar. 

Deze sociaal-ekonomische achter
uitstelling om van de kulturele nog 
niet te spreken is het vraagstuk num
mer een in Vlaanderen, het vraag
stuk dat de kleurpartijen altijd pro
beren weg te moffelen of te kleineren 
met geleidelijke beterschap voor te 
spiegelen. Feitelijk verbetert het niet, 
integendeel is de toestand na de oor
log verslecht. 

c^i^t ^eugdkomltee na de overwinning 
Naar het schijnt zijn de jonge! nummer hebben we fel gereageerd 

mannen van het Jeugdkomitee voor| omdat we voorzagen wat er sedert-
de Wereldtentoonstelling kwaad. Niet!dien gebeurd is. 
op zichzelf maar op ons, op de Volks- Wat hebben onze Vlaamse mensen, 
unie. Alsof het onze schuld is dat zij B wat heeft het Vlaamse Volk aan een 
met hun Pyrrusoverwinning een gekjviaamse dag? 
figuur slaan. De regering heeft ge-l T->„ .v,„i„f v, <:. 
dacht : een kinderhand is vlug g e - L ° ' T . f ^ *• '''^' '^"^'^'' 
vuld en heeft hen de Vlaamse dagP^f/'^ ^^,* de . provinciegouverneurs 
gegeven waar ze om zanikten. Nu T'^^MIT' Z T " " T ^' ' " S " ^ ' 
staan ze daar We hebben hen reeds "^- ^f" '^ '^^^^ ^^" ^ ^ ™ ^ " ^ ^ ' ' -
v . „ e . „ . ewaa .cH„wa; .„" o n s " v S S i T f 3 0 ^ 1 ™ ' ^ ? / . » ^ ^ f =" ''" 

Het Jeugdkomitee wil nu de man
nen van de Dag van het Vlaamse 
Lied nog een grote dienst bewijzen. 
Die weten niet meer van welk hout 
pijlen maken, daar hun Dag niet 
leefbaar is. Waarom de Dag van het 
Vlaamse Lied niet op de Vlaamse 
Dag op de Wereldtentoonstelling ? 
Inderdaad een schitterend idee, dat 
wij toejuichen : een passende begra
fenis voor de Dag. 

Maar dat men ook het ANZ wil 
kompromiteren, d^t vinden we te bar. 

Wil men van het Vlaams Nationaal 
Zangfeest een officiële of semi-offi-
ciële plechtigheid maken, met offi
cieel vertoon, aanwezigheid van de 
Koning, van de regering, enz... en 
met als besluit de Brabangonne ? 

Dat het Jeugdkomitee in het slop 
zit en zich zelf vastgemanoeuvreerd 
heeft is spijtig, maar nog geen reden 
om verder te gaan op de weg der 
dwaasheden. 

Het Vlaams Nationaal Zangfeest 
kende de laatste jaren een steeds 
groeiend sukses : klaar bewijs dat de 
mannen van het ANZ het vertrouwen 
genieten van de bewuste Vlamingen. 
Laten ze dat vertrouwen niet bescha
men. De scheurmakers van de Dag, 
die na de bevrijding geen andere be
doeling gehad hebben dan zich mees
ter te maken van het ANZ om het 

Adelaar NEUS : Nog een pluim van BUIKI GUST • 
of het A.C.V. pluimt de VOLKSUNIE! 

Elke dag echter komen meer be
dienden, arbeiders, boeren en mid
denstanders tot inzicht omdat de fei
ten nu eenmaal onweerlegbaar zijn 
en zij onmogelijk hun schuld eraan 
kunnen loochenen. De verontwaardi
ging groeit en onze jongeren vooral 
voeren een bitsige propaganda 

in Vlaanderen gevoerd. Het groeit 
aan in kracht. Het defaitisme is 
praktisch volledig verzwonken en 
heeft plaats geruimd voor een krach
tige veroveringsdrang. De herop
standing van het Vlaams nationa
lisme is een feit. Op 1 juni zal ieder
een de bevestiging krijgen van het
geen iedereen weet. 

Geen verpozing echter ! Van een 
grote aanwinst zijn we zeker. We 
moeten echter niet tevreden zijn met 
een zege, we moeten de zege doen 
uitgroeien tot een triomf. De uitbui
ters van onze Vlaamse volksmens 
moeten 

De socialisten zeggen publiek dat 
100.000 boeren moeten werkman wor
den en dus werkloos vermits er geen 
werkgelegenheid komt in Vlaanderen 

De kleurpartijen kunnen hier geen 
oplossing brengen. Zij moeten de 
vrede in hnn eigen partij behouden 
en beletten dat ze uit elkaar vallen. 
Om dit doel te bereiken zijn ze ver
plicht de dingen te laten zoals ze 
zijn : dus de achteruitstelling van 
Vlaanderen te bestendigen en de 
voorrechten van de Franstaligen te 
handhaven. 

' 

_ - . „ om 
aan onze toestand van gekoloniseer- _. .„ ^̂ , ,„̂ ^ ^^^^ ^^^^ 
den een einde te maken. Het jonge|dienstbaar te maWn'aanzet"ACV 
Vlaanderen wil niet dat wij het laat-1 zijn buiten en moeten buitenblijven 
ste volk zullen zijn dat zich van z i jn3Dat 7ii nnrir^oV/^r, rv, ^ i, T^ tr ' 
uitzuigers bevrijdt. hPt A N 7 f ^^^ ^ ° ° ' 

Ons offensieJ wordt thans overal geen we^' ten!^°1<''''' *^^"^'^^'^ '' 
geen weg terug zijn naar duistere 
kompromissen met onbetrouwbare 
figuren van het slag van die andere 
ACW-er, Delbroeck, lid van het IJzer-
bedevaartkomitee en verfranser te 
Wemmei ! 

Het ANZ moet weigeren Moens de 
Fernlg en konscorten te redden en 
als vlag te dienen om het schandaal 
van de Expo te dekken en de Vlamin
gen koest te houden. Dat het Ver
bond der Dietse Blauwvoetvendels die 
fameuze oproep mee ondertekend 
heeft vinden we straffe koffie. Die 
mannen zijn zeker bezig de KA te 

niet alleen een les krijgen lTrvt'''>^°^^' l^eem^ns en Custers 
maar een geduchte klop. Met de slagf ' 
zal de spot met de sukkelaar van een ^f^^***'*'5'**^***^^*«»««»^>««'«^«^^t>«.< 
Vlaming plaats maken voor schrik en ^ 
toegevingen. Alleen een zuivere 
Vlaamse partij kan dat bewerken. 

Het zal de krachtenslopende maar 
heerlijke taak zijn van de Volksunie. 
Wij zijn bereid en we zullen vechten 
met de inzet van AL onze krachten. 

Fropagandisten en simpatisanten u 
vragen we aan te vallen, onverbid
delijk aan te vallen. De kleurpolitie
kers dienen buiten gebezemd, alle
maal. Gebruik het grof geschut. Vuur 
met volle batterijen. 

I Ons verlciezingsfonds | 

zieeó belam^ryke 

Mededeling biz, 8 
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HET GEPLUIMDE KIEKEN 
Een vroegere voorspelling van de 

]'olksunie ktvam enkele dagen ge
leden tiit. Zij schreef dat de CV. 
P. het niet ernstig meende met haar 
pogingen om de zetelaanpassing te 
bekomen in dat zij heimelijk hoop
te dat de linksen haar voorstel zou
den gekelderd hebben. 

Om zeker te zijn dat zulks zou 
i^^^^j^iiren hebben de CV.P.-sena

toren — men veronderstelt dat ze 
dronken waren ! — het storyipzimiig 
vcrs''ag van Van Impe goedgekeurd 

Die hopen ze te halen. T Bert Van 
Hoorick krijgen ze te Aalst ka-
deau. De Marxistische spiisbroe-
ders vinden het goed samen. Socia
list en kommunist zijn klaarblijke
lijk maar voornamen. Marxistische 
diktatnur is de familienaam. Maar 
de kommunisten zijn nog de slini-

- - . sten l 
ofschoon het zo slecht opgesteld ^^\XAZAKKEERDERS 
dat een kandidaat-klerk er zou door ^ Y D E J R ELKAAR 

Om Hubertus Leynen in de se
naat te krijgen werd destijds ge-

gebiiisd -worden. 
Daarna, als er in de Senaat 

moest gestemd worden waren ze ^ ^ r ^̂ ,̂ ^ ^^^^„^^^ lusters 
,0 bang dat hun ^oorstel och de, ^^J^^^ ^^^ ^^^^^^^^^ ^^ pubUceren. 
meerderheid zou halen dat enkele ^ ^^ ^^^ ^^ ^ ^^ p ^,^ .^^^ ^^^^^ 
Sk7iaiorcn past voor de stemming 
iwcg'femuisd zijn. 

Nu denken ze met de verkiezin
gen de flamingant te kunnen uit
hangen en de linksen te kunnen 
doodverven als franskiljons. Die 
Ihcht is echter zo boertig dat zelfs 
idioten er niet om kunnen lachen en 
de C.V.P. vmg gerust zijn : de 
Vlamingen zullen niet lachen, ten
zij met... haar, die nu gelijk is aan 
een gepluimd kieken; zij verloor al 
haar konings gezinde pluimen in 
1950, zij verspeelde haar school-
strijdpennen in 1955 en in 1958 
heeft zij zelfs haar laatste flamingan-
tenvedertjes laten vallen. 

Tot schande van de kiess^emeen-
te staat daar het C.V.P.-kieken te 
pronken in al zijn gepluimde eenza
me naaktheid. 

Arme C.V.P. ! Het spreek
woord zegt : « Er is een tijd van 
komen en er is een tijd van gaan ». 
Wat u betreft is dat zeer juist : 
''< Gij zijt er gekomen; nu moogt gij 
gaan >>, 

HET SOCIALISTISCH-
KOMMUNISTISCH KARTEL 

De kommunisten hebben dus 
hun 36.867 stemmen die zij de vo
rige maal nog hadden te Antwer
pen in Oost- en in West-Vlaande-
ren omgeruild voor een eerste 
plaats voor de Kamer te Aalst, 
waar de kommunist Bert Van Hoo-
rik zeker zal verkozen worden. 

Naar verluidt zouden de socia 
listen ook nog een of twee senato
ren aan de kommunisten schenken 
bij provinciale verkiezing of natio
nale koöptatie. 

De kommunisten zijn dus alles
zins de winnende partij vermits zij 
in Vlaanderen toch afgedaan had
den. Naar schatting zouden de kom
munisten in Vlaanderen nog op een 
20.000 stemmen hebben kunnen 
rekenen. De socialisten hebben dus 
maar een slechte hoop gedaan want 
hun monsterverbond met de kom
munisten zal hen niet veel opbren
gen. 20.000 stemmen om samen te 
gaan met de handlangers van de 
beulen van Boedapest en de moor
denaars van achter het IJzeren 
Gordijn ! Onze pink vertelt ons dat 
het hen niet veel zal helpen. Afge
zien van het monsterverbond ver
raadt deze taktiek de schrik van de 
socialisten voor volgende verkiezin
gen. Waarom sluiten zij achter de 
schermen akkoorden af met de 
kommunisten ? Hebben ze het zo 
groot nodig ? 

De kommunisten zullen in hun 
vuist lachen. Hun twee zetels in 
Henegouwen hebben ze vrij vast 
hl handen : een overschot van een 
15.000 stemmen. Te Brussel is hun 
overschot 7.000 sttemmen. Te 
'Luik hadden ze slechts 1.000 stem-
'tnen tekort voor de tweede zetel. 

de oud-V.N.V.-er Cnsters ook de 
oud-Rexist Leynen op haar lijsten 
te nemen. 

Hubertus neemt thans onder de 
titel (( Vlaamse Kruideniers geest « 
in een artikel de verdediging op van 
senator Leemans, die op een hidde 
op een eentalig Franse speech in de 
twee nationale talen antwoordde. 
Leynen neemt hier het oude tenia 
van de franskiljons weer op dat wij 
Vlamingen moeten ruimdenkend 
zijn en onze meerderwaardigheid 
moeten bewijzen aan de franstaligen 
door twee talen te spreken. 

Argeloze pridlevent. De frans-
sprekenden bewijzen ons reeds 128 
jaar hun politieke meerderwaardig
heid met hun éne taal ! Dat is het 
jcit. Hoe idioot dat wij moeten be
leefd zijn door Frans te spreken l 
Heeft Leynen ooit de franstaligen 
verweien dat ze onbeschoft zijn om
dat ze tegen hem altijd Frans pra
ten ? De man is daarenboven nog 
fier op zijn Frans ook ! 

De meeste Vlamingen zijn tegen 
het Frans spreken omdat ze het 
niet kennen ! Hij Leynen kan nogal 
eens een aardig mondje Frans pra
ten ! De kleine bourgeois van het 
provinciestadje : ten voeten uit I 

En hoe staat het met Uw Rus
sisch, Hubert ? Na uzo Rusland-

op kosten van het menson-

de C.V.P. het sterkst was, wat be
wijst dat die kiezers hoofdzakelijk 
volledig ontgoochelde oud-C.]\P.-
ers zijn. 

Wat geven de konpnunisten op ? 
Namen waar ze 6.468 stemmen 
hadden en drie Jlaamse provincies 
(Antwerpen en Oqst- en West-
Vlaanderen) waar ze slechts 36.867 
stemmen hadden. Hoeveel zouden 
ze er nog gehaald hebben in die 
drie Vlaamse provincies ? Mis
schien nog 20.000 ! En ze hebben 
Van Hoorick gekregen als eerste 
kandidaat te Aabt. De man heeft 
zijn kommunisme nooit afgezworen. 
Hij is het nog en mag het blijven. 
Het gaat hem dus om een verkapt 
kartel. En de CWP. durft dat niet 
aanklagen. Of beter het past niet in 
haar kraam ƒ 

in 

reis 
waardig bolsjevisme kwaamt ge im
mers terug dromend van een villa 
aan de Kaspische Zee ? 

Aan Leemans zullen we niet veel 
woorden verspillen. Het steekt ons 
tegen die naam uit onze pen te la
ten vloeien. Hij behoort tot dat 
paar nationalisten voor wie het na
tionalisme alleen maar goed was 
toen ze er een mooie positie door 
hadden en geld mee konden verdie
nen. Wanneer deze geneugten er 
niet meer waren « herzagen » ze de 
idee. Zij hadden zich vroeger 
(( vergist ». 

Vermits de C.V.P. thans die 
voordelen kan uitdelen, proberen 
ze het maar langs die kant. Wie de 
juiste betekenis van het woord walg 
niet aanvoelt kan best eens aan de 
houding van Leemans denken. Dan 
vat hij meteen de juiste betekenis 
van dit woord. 
AFSTERVEN EN GROEIEN 

« De Volksmacht » het blad van 
de kristelijke arbeidersbeweging 
schrijft dat de kommunisten niet op
komen om de socialisten te redden 
en vraagt ons de C.V.P. eenzelfde 
dienst te bewijzen. 

Dat zou maar een slechte dienst 
zijn die wij de C.V.P. zouden be
wijzen want de tienduizenden 
Vlaams-nationalisten en voormalige 
blancokiezers die ons hun vertrou
wen schonken en willen schenken 
zouden dan het ontzettend groot le
ger van blancokiezers gaan aanvul-
len. 

Men schijnt te vergeten dat er 
vorige verkiezingen reeds 302.668 
zulke kiezers waren. En dat het 
percent blancokiezers het grootst 
was in die arrondissementen waar 

De kommunistische partij 
Vlaanderen is praktisch geen partij 
meer, zo is zij achteruit geboerd. De 
Volksunie is echter een partij in 
volle opmars. Wij hadden voris;e 
maal reeds 114.000 stemmen. En 
niemand loochent onze vooruitgang. 
Meer zelfs. De Volksmacht schrijft 
dat wij slechts nuttig zouden zijn zo 
de C.V.P. in de regering zit. Wel
nu wij zijn de enige partij die de 
C.V.P. in de regering kan helpen. 
De C.V.P. kan geen vijf zetels bij-
winnen mei ..eert^-^aangroei van 
35.000 stemynen. Wij wel. En onze 
partij denkt er niet"- aan met de 
linksen te regeren z^s de C.V.P. 
Dus onze stemmen'^ijn zeker anti-
linkse stemmen. •VèSi<die'man de C. 
V.P. kunnen we dat niet zeggen. 
I^a de verkiezingen zal de C.V.P. 
zich nog moeten verheugen oxer 
onze aanwinst aan zetels ijant het is 
haar enige kans om nog in de re
gering te komen. Zijn ze dan blind 
om dit niet in te zien ? 
DE VOORUITGANG 
VAN DE VOLKSUNIE 

<( De Volksmacht » vraagt zich af 
waarom zoveel socialistische minis
ters een sterke vooruitgang van de 
Volksunie zien. Zij zouden die dus 
wensen. 

Vooreerst danken wij « De 
Volksmacht » voor die inlichting. 
Wij wisten niet dat de huidige link
se ministers ook de toestand zien 
zoals hij is. En zo het feit van de 
vooruitgang van de Volksunie vast 
te stellen simpatie veronderstelt dan 
heeft ook de C.V.P. simpatie voor 

HOE MEN ZICH TRACHT 
TE REDDEN 

Te Beteko7n hield Albert De 
Vleeschauer, geadeld tot baron om 
wiüê van zijn verdiensten tijdens 
de koniyigskivestie, een meeting. 

Een van onze propagandisten 
ging tijdens het debat achteraf tot 
de aanval over. Hij vroeg uitleg 
over Moens de Fernig, de verfran-
ser van de wereldtentoonstelling. 

En weet U, geachte lezer, wat 
baron Albert antwoordde ? Dat 
Moens de Fernig geen C.V.P.-er 
was ! De man die door de C.V.P.-
regering met de ruimste volmachten 
bekleed werd, die honderden benoe
mingen mocht doen en over vele 
honderden miljoenen kon beschik
ken, zou geen C.V.P.-er zijn. Hoe
veel te erger dan voor de C.V.P. 
zal men zeggen. 

Inderdaad. Maar zo zit de zaak 
niet. En De Vleeschauer heeft het 
zich gertiakkelijk gemaakt door zijn 
toehoorders doodeenvoudig te be
driegen •— het is een C.V.P.-re
cept —• want Moens de Fernig is 
niet alleen wel C.V.P.-er en geen 
klein grut vermits hij in 1947 in het 
Ministerie Spaak een van de CV. 
P.-ministos was. 

De tijd dat de adel geen leugen 
op zijn blazoen duldde is lang voor
bij. 
KIEBOOMS, LEUGENAAR 
OF NIET ? 

Ons vorig lioofdartikel over Kie-
booms en zijn cijfervervalsing heeft 
zowel « Het Volk » als <( De Nieu
we Gids » op stang gejaagd. « Ds 
Nieuwe Gids » vindt ons te heftig. 
Klaarblijkelijk zou ze ons liever ge
niepig zien en achterbaks vermits 
iedereen zijn eigen kwaliteiten het 
liefst bij anderen terugvindt. 

Het antwoord van << Het Volk » 
komt erop ne'er dat Kiebooms lie
gen mag. Want over de grond van 
de zaak sprak noch de arbeiders
krant, noch het burgerkrant je. Kie
booms is onaa7itastbaar. De man 
heeft immers vier jaar koncentra-
tiekamp gedaan. 

Wel « Het Volk » mag weten dat 
er in de Volksunie tal van mensen 
staan die meer dan vier jaar kon-
centratiekamp gedaan hebben en die 
achteraf niet eens beloond werdei 
met dekoraties en pensioenen maar 
nog jaren lang konden sukkelen om 
hun brood te verdienen. Zij voeren 
dus maar een slap argument aan. 

Wij vragen niet naar Kiebooms 
zijn verleden, wij vragen dat hij 
niet zou liegen. Wij gaven de juis
te cijfers. Hoe heeft Kiebooms ge-

partij waren. Vermits de C.V.P.-
senatoren goed waien om voi'i te 
stemmen, waaro}ii zouden dan de 
kamerleden niet deugen. 

Klaarblijkelijk neemt men de 
Volksunie toch nug voor politu i;e 
kerstekinderen. Nu ook die bcgoo' 
cheling zullen we wel uit hun Jiaudcn 
slaan. 

Helemaal schiint de C.V.P. haar 
hoop toch nog niet fe hebben hLn 
varen want ze spannen thans in *< De 
Standaard » iceer nieuwe, paaracn 
voor hun wagen. Nutteloze moeiie 
heren. Wij verwachten anders nog 
wel een paar namen. Volledig over
bodig ons een paar 7üeken pauze te 
laten. Onze kiezers zidlen zowel 
voor de senaat als voor provincie- ^ 
raad en kamer voor ons kunnen 
kiezen. 

Overal moet de ]'laams nationale 
zweep over de ruggen van de hu
wen, de lafaards en de verraders 
striemen. 128 jaar onrecht is meer 
dan genoeg. De maat is meer dan 
vol. Ze loopt over. 

DE NIEUWE DIKTATORS 

Er was een tijd dat de sindika-
ten de arbeiders verdedigden tegen 
de diktatuur van de kapital stische 
bonzen. 

Meer en meer richten de sindi-
katen thans hun strijd tegen de niet 
gesindikeerde arbeiders om hen 
jaarlijks een 800 F. lijiAaatschaps-
geld af te zetten. Zij spelen samen 
met hun nieuwe vrienden de pa
troons. Op enkele plaatsen worden 
premies voor de arbeid cdleen be
taald via de sindikaten. De niet ge-
sindikeerden kri]gen niets ! Walge
lijke afdreiging en diktatuur is dat. 
Waarom zouden de arbeiders ver
plicht zijn om de luksewagens van 
hun zogezegde afgevaardigd^en te 
betalen. De sindikale bonzen ach
ten zich thans ver veiheven bo
ven de gewó^^^^idei. 

We begrijpen dan ook dat de ar
beider in groeiend aantal zich afke
ren van de kleur sindikaten. Of ze 
gelijk hehhen ! 

geven onze grote vooruitgang toe. 

De C.V.P. pers zoals « De Stan
daard )), « Le Phare Dimanche « 
en het simpatiserend rechts week
blad « Europe-Magazine » schreven 
publiek dat de Volksunie sterk 
vooruitging. 

(( De Volksunie » zou dus de lie
veling zijn van iedereen I Zou het 
zijn omdat we iedereen ongezouten 
de waarheid durven zeggen ? 

de Volksunie want ook hun volks-i^^^ê^^^'d ? Helemaal niet ! Omdat 
vertegenwoordigers en ministers ^»P^ ^ ' ' " ^ gestopt was en hij niet_ 

antwoorden kon. Zijn lezers laat hij 
echter verder zijn leugenachtige 
cijfers geloven. Zij zijn immers juist 
vermits ze in een kristelijke krant 
stonden. 

Men zou nu kunnen aanvoeren 
dat het geval voor Kiebooms te pijn
lijk is zo in zijn eigen krant in zijn 
hemd te moeten prijken. Wat ech
ter gezegd van de wetenschappelijk 
ingestelde « Standaard » dat ^ijn 
lezers de juiste cijfers nog steeds 
onthoudt ? Slechts de naïeve fla
minganten zullen in deze houding 
iets abnormaals zien. 
HET LAATSTE GESCHUT 

De begoocheling de Volskunie 
rechtstreeks te kunnen uitroeien 
heeft men wel opgegeven. Zo ge
makkelijk laten we ons wel niet af
maken. Men heeft het dan zijde
lings geprobeerd met ons te doen 
afzien van de senaat. De bedoeling 
was klaar. Wanneer we niet opkwa
men voor de senaat dan kon de C 
V.P. zeggen dat we een overbodige 

HET PARTIJSEKRETARIAAT 
HERINNERT DE 
POSTABONNENTEN ERAAN 
dat zij bij onregelmatige be
zorging van « De, Volksunie » 
door de postbode, zonder uit
stel SCHRIFTELIJK KLACHT 
MOETEN INDIENEN bij de 
postontvanger vaji hun ge
meente. 

Indien zij binnen de acht da
gen geen antwoord hebben ont
vangen, brengen x|] het part i j-
sekretariaat hier^^n op de 
hoogte. . - — \ 

DE VOLKSUNIE HAD EET 
VOORSPELD 

Enkele maanden geleden schreef 
een lezer in de Volksunie dat de 
aartsdomme houding van de K. G. 
der Wereldtentoonstelling er schit
terend zou in slagen om ons land op 
stelten te zetten en om aan de Vla
mingen duidelijk te maken dat het 
beter is Kongolees te zijn dan Vla
ming. 

We laten het ekonomisch nut van 
deze tentoonstelling buiten de zaak 
en verspillen ook niet veel woorden 
aan het gevaarlijk spelletje van de 
K. G. om Amerika tegen Rusland uit 
te soelen tot groter profijt van zijn 
speelgoedtentoonstelling, maar wat 
het Vlaamse volk betreft zijn we ze
ker dat het dank zit hpm veel bijge
leerd heeft. 

Het officiële Baigie n^eft hier een 
prachtige kans gemist om van deze 
tentoonstelling een manifestatie van 
ware verbroedering tussen het Waal
se en het Vlaamse volk te maken. 
Terwijl ze de wereld overspoelen met 
gezwam over « verbroedering onder 
de volkeren » en « kruispunt van kui
turen ». hebben ze het klaargespeeld 
om in 1958 aan de wereld te tonen 
dat men in Belgié zelf nog niet eens 
in staat was om de meest elementai
re regels der beleefdheid en broeder
lijkheid toe te passen 

Door een verderfeliike repressie en 
door een als verdoving fcedoelde op
voeding van onze jeugd had men het 
Vlaamse volk in slaap gekregen, maar 
de K. G. heeft de wekker rinkelend 
laten aflopen en Tento 1958 zal voor 
de meeste Vlamingen de ogen wel 
opengedaan hebben. 

De Volksunie had het voorspeld; 
zij alleen is nog in staat om de pot
ten te lijmen en de stroom van on
tevredenheid op te vangen om, eens 
dat zij een macht geworden is, op 
alle officiële tafels te gaan slaan en 
te zeggen hoe het moet zijn, opdat 
Walen en Vlamingen werkelijk als 
broeders zouden kunnen samenwo
nen. Alleen een Vlaams volk dat be
schikt over politieke macht kan zich 
doen eerbiedigen. 

file:///XAZAKKEERDERS


DE VOLKSUNIE — 15 maart 1958 N' 8 

ZO DUCHT HeT ULilflmS nRTIOKHLISIIle 
V. - VLAAMS NATIONALE 
E.V SOCIALE GEDACHTE. 

In de Vlaamse Beweging lie
pen sociaal streven en Vlaams 
streven reeds vroeg samen. Het 
teas geen toeval. In dieper wezen 
icns de Vlaamse beweging een 
st/ijd ter verdediging van de eigen
heid van het Vlaams gebleven 
volksdeel tegenover de verjranste 
ho'^ere standen. De sociale bewe
ging bewoog zich in grote lijn voor 
datzelfde volk tegen zijn hogere 
kaste. Vlaamse beweging en sociale 
beweging waren alzo binnen ruime 
grenzen op mekaar aangewezen en 
wa en ook dikwijls dooreengeive-
vcii. 

Het is dan ook bijna Jior^naal te 
noemen dat de eerste Vlaamse so
cialist, — nog voor van georgani-
z erd socialisme sprake %vas -—, Ja
kob Kats, terzelfdertijd een ove)-^ 
overtuigd Vlaamsgezinde is. Het
zelfde gold voor Zetternani. Afo-y-
son, een der eerste socialistische lei 

Het ziet de sociale politiek in haar 
diepste wezensorde : als een nood
zaak voor de stoffelijke, maar niet 
minder voor de geestelijke verhef
fing van het hele Vlaamse volk. 
Het .sociaal ideaal moet dienen om 
het Vlaamse volk hoger op te voe
ren, niet om een splijtzwam te wor
den in dat volk. 

dcrs, was overtuigd Vlaams- en 
Gioot Nederlands gezind. Slechts 
hier, toen een uitgesproken mar-
: ''^ch karakter de richtijig van de 

istische partij zou komen be-
paleyi, zou zij de volkse strijd van 
Vlaanderen laten links liggen. In 
het kiistelijke kamp zou de sociaal 
dsmokratische partij van priester 
Daems, de voorloopster van de 
kristen demokratie, een sterk 
Vlaams bewustzijn in de volks
massa wakker roepen. 

Maar ook de Vlaamse Beweging 
werd niet zuiver een taalstrijd. 
Sznds den beginne was zij volks
verbonden. De schrijnende nood 
van velen uit dat volk mocht haar 
ten harte gaan. Al kwam het bin
nen het eerste taalflamingantisme 
op sociaal gebied nog niet tot een 
streng doorgetrokken lijn, dan zou 
'Jtilius Vuylsteke er toch reeds een 
sterke sociale stempel op slaan. In 
het begin van deze eeuw zou Mac 
Leod de sociale faktor in de Vlaam
se beweging tot volle bewustwor-
d.ng brengen en zou een ruim so
ciaal karakter de nationale Jlaam-
se strijd komen verruimen. 

In de Frontpartij zal het sociaal 
streven zozeer tot ontwikkeling ko
men dat zij door haar tegenstanders 
dikwijls als een linkse en demago
gische partij bestempeld wordt. 
Voor het Vlaams nationalisme is de 
Vlaamse strijd een strijd voor de 
ganse volksgemeenschap, voor al 

•Geledingen van het volk, niet het 
.st voor de meest misdeelden in 

dat volk. Het Nationale belang van 
Vlaanderen eist dat de harmonie 
tussen al de klassen van het volk 
zou hersteld moorden. 

Reeds zeer vroeg klinkt in de 
Frontpartij de eis naar meer sociale 
rechtvaardigheid. Zi\ komt in 1923 
op voor de staking in de Spoov-we-
gen. Post en Telegraaf. Zij verde
digt in 1929 met klem de sociale 
pol'tiek, de achturendag en de kapi-
tc.alsheffing. In het Gentse en in 
het Antwerpse zijn de sociale stro
mingen binnen het nationalisme 
zeer sterk. Men kan werkelijk van 
een arbeidersbeweging binnen het 
Vlaams nationalisme spreken. Zelfs 
met de kommunisten zou het op het 
terrein van het sociaal streven tot 
kontakten komen. 

Maar ook voor de behngen van 
andere volksgroepen komt de 
Frontpartij op : zij dient in 1929 
een wetsontwerp in tot oplossing 
,van de landbouwproblemen. 

l Toch is het Vlaams nationalisme 
Igeen linkse partij. Voor haar ligt de 
Wetekenis van het sociaal streven 
j^geworteld in het diepere nationale. 

In deze opvatting van de sociale 
vraagstukken, leunt het Vlaams 
•nationalisme aan bij de sociale leer 
der kerk en kant het zich tegen de 
klassenstrijd. 

Het verwerpt de marxistische 
interpretatie van het socialisme 
waar het de klassenstrijd aan
vuurt en het in Vlaanderen het 
demokratische spel alleen speelt om 
de diktatimr van één klasse boven 
alle andere te vestigen. Van dit so
cialisme zal het Vlaams nationalis
me verklaren dat « het socialisme 
iets anti-sociaals is en dat een waar 
sociaal programma enkel amti-socia-
listisch kan zijn ». In een debat tus-

j sen kommunisten en Vlaams natio
nalisten, in 1929, zal de nationalis
tische houding nogmaals bepaald 
worden : boven de verheerlijkte 
dwang van het marxisme, houdt 
het Vlaams nationalisme het veeleer 
bij de kristen gemeenschapsgeest 
van Franciscus van Assisi. 

Zo zal het Vlaams 7iationalisme 
zijn meest onverbiddelijke vijanden 
vinden in het socialisme en in som
mige uitingen van de kristen demo
kratie, die in de klassenstrijd hun 
ideaal zien. 

Weliswaar vormden de sociale 
bestrevingen van de Fro7itpartij 
nog geen gesloten geheel, geen so
ciaal sisteem voor de gehele Vlaam
se volksgemeenschap. Rond 1930 
zal het Vlaams nationalisme, in zijn 
opvatting van het algehele natio
nale belang van het Vlaamse volk, 
zijn oplossing voor de maatschappe
lijke vmagstukken formuleren in de 
<( nationtaal solidaristische » ge
dachte. Als gevolg van de grote 
ekonomische krisissen die perio-
disch de ganse wereld teisterden, 
was overal het besef gesproeid dat 
de sociale en ekonomische toestan
den op vaster grondslag zouden 
moeten gevestigd worden. Meer en 
meer rijpt de bewustwording dat de 
nationale maatschappij in haar ge
heel als één grote belangenge
meenschap moet worde?! be
schouwd, in dewelke alle klassen 
en alle enkelingen noodgedwongen 
solidair moeten zijn met elkaar. Een 
doeltreffende organisatie van de 
ekonomie moet zowel de belangen 
van het individu als van de ge
meenschap beveiligen in onderlinge 
verbondenheid. Op oyize huidige 
dag zoekt de moderne ekonomie 
nog steeds onder nieuwe namen en 
vormen naar een uiteindelijke uit
drukkingswijze van dit streven. 
Omstreeks 1930 werd de oplossing 
veelal ingedacht onder de praktische 
vorm van de bedrijfschappen of 
korporaties. Het Vlaams nationa
lisme streefde er heen onder de 
naam van u Nationaal solidaris-
me ». 

Twee machten hadden in die 
tijd de gedachte tot een gesloten 
geheel uitgewerkt : de Kerk en het 
fascisme. Een katoliek geestelijke 
vatte het katoliek solidaristisch sis
teem samen als : a Een sociaal stel
sel van de zedelijk organische op
vatting der maatschappij en een 
organisatie van het ekonomisch le
ven gesteund op het beginsel d^ 
kristen solidariteit. Deze organisa
tie beoogt een gewaarborgd vrije 
en betrekkelijk zelfstandige aktie 
der enkelingen en groepen, met 

medewerking eter vakorganisaties 
en in overeenstemming met het al
gemeen welzijn op grondslag van 
rechtvaardigheid en naastenliefde ». 
Tot verwezenlijking van dit ideaal 
steunde de Kerk op geleidelijke om
vorming — zoals deze zich op onze 
dag voordoet — en op vrije ont
plooiing van het solidaristisch stre
ven. Het fascisme zou het verwe
zenlijken onder dwang en langs re
volutionaire weg. 

Het Vlaams nationalisme ziet in 
dat het natioimle belang der Vlaam
se maatschappij een nieuwe orga
nisatie van sociale en ekonomische 
toestanden vergt. Het manifest 
van het NVN zegt in 1933 : u Wij 
willen het herstel der samenhorig
heid tussen alle standen der natie, 
alle volksgenoten solidair gebonden 
en gericht op het maatschappelijk 
welzijn ». Ook hier leunt het 
Vlaams 7iationalisme bij de ziens
wijze der Kerk aan. Stemmen wa
ren reeds toen bimien de nationalis
tische- beweging' opgegaan om te 
bewijzen hoe gevaarlijk een (( anti 
demokratisch solidarisme » kon zijn 
voor de demokratische vrijheden. 

In volle overeenstemming nopens 
hun sociale beginselen, zal de soli
daristische gedachte trouwens in 
1936 in het beginselakkoord tussen 
VNV en Katólieke Vlaamse Volks
partij opgenomen worden. 

Van 1935 af zal het Vlaams natio
nalisme nu streven naar praktische 
sociale verwezenlijkingen. De so
ciale inslag is zeer groot in het 
VNV. Het kant zich volledig te
gen de bestaande sociale onrecht
vaardigheden, maar wil dat deze 
hersteld zouden worden opdat een 
werkelijk harmonie op sociaal ge
bied in Vlaanderen zou ontstaan. 
Het neemt stelling voor de boeren : 

« Het boerenbedrijf sterft een gelei
delijke, doch zekere dood ». Het 
verdedigt de middenstandsbelan-
gen. Niet het minst eist het voor de 
arbeider een materiële, maar ook 
een kulturele opgang. Het vraagt 
voor hem arbeid en een mens
waardige behandeling. Geen werk
lozensteun volstaat voor de arbei
der. Integendeel legt de nationalis
tische opvatting van de maatschap
pij « de plicht op aan alle volksge
noten de mogelijkheid van een eer
lijk en werkzaam bestaan ie verze
keren ». 

De Landdagrede van 1938 legt 
de nadruk op de waaide van de ar
beid : « De arbeid moet terug 
worden de eerste waarde in de 
staat. De arbeid moei zijn de adel 
der nationale gemeenschap ». Er 
bestaat een Vlaams nationaal sindi-
kaat en Vlaams nationale zieken
kassen. 

(Lees door blz. 6) 

Nog een C.V.P.-er die ten sirijde trekt 
Volksvertegenwoordiger Jan Van verontwaardigd tegen de publikatle 

den Eynde heeft in de kamer een uit-. van de talentelling. Maar de C.V.P. 
eenzetting gegeven over de taaitoe- gaat veel verder dan dat. 
standen in het arrondissement Brus
sel, Wij zouden zijn moed prijzen in In tal van Vlaamse gemeente _: 

geeft de C.V.P. plaatselijke propa-

rekening moet houden met de Volks 
unie. 

dien hij deze uiteenzetting gehouden l:„LZJi.-,''Tr'f.^"''''.^' 
had ten tijde van de homogene C.y.l^l''t'J^^^T " ' * ! \ ^^.«^^ '̂S^ ^3» 
P.-regering en liefst niet op de vooJ^^^' ^aventem !), nch zij vergade-
avond van verkiezingen waarbij men " " f " H .̂t ""vr" • u T . l^ ' ' " ' i ' ' ' ' - ' ' ' 

enz... Het vnj katoliek onderwijs 
richt Franse klassen in, in overtre
ding met de taalwet. Zie bvb. Wem-

Want nu ligt het er een beetje dik mei, waar een lid van het Ijzerbede-
op dat electorale berekeningen niet I vaartkomitee meewerkt aan die ver
vreemd zijn aan de stellingname van ' ffansing van de jeugd ! 

In de stad Brussel zelf zit d© C v . 
P. in het stadsbestuur en in tal van 

Van den Eynde 

Zeer terecht mag vooropgesteld 
worden dat het probleem Brussel gemeenten spelen C.V.P.-ers een rol 
voor Vlaanderen een kernprobleem; *" ^e gemeentepolitiek. Vele van hen 
is. Zeer terecht stelt spreker vast dat ' ' " ' — - . ^ 
de taalwet te Brussel volledig haar 
doel heeft gemist en dat de verfran-
singsmachine er onverminderd ver
der werkt. Wie is daar verantwoor
delijk voor ? Volgens ons vooral Van 
Cauwelaert, Van den Eynde zelf, en 
de andere Vlaamse gekozenen die 
zich destijds verzet hebben tegen de 
pogingen van de Vlaams-nationale 
gekozenen om een degelijke taalwet 
uit te vaardigen, voorzien van de no
dige sankties. Zij hebben altijd be
weerd dat alles van zelf in orde zou 
komen, dat sankties overbodig wa
ren, dat federalisme niet nodig was, 
enz... Erger : zij blijven de huidige 
toestand verdedigen, want zij zijn 
niet bereid besluiten te trekken uit 
de opgedane ervaring. 

Wat Van den Eynde nu gezegd 
heeft kunnen wij grotendeels onder
schrijven. Het verheugt ons dat hij 
toegeeft dat het fameus wetsontwerp 
Moyersoen « moet verbeterd wor
den », zoals hij dat voorzichtig zegt. 
Maar helaas, dat zei hij niet toen zijn 
partij aan 't bewind was. Zal hij het 
nog herhalen wanneer de C.V.P. te
rug in de regering zit ? 

De verfransing van onze Vlaamse 
gemeenten der Brusselse agglomera
tie is een drama dat zienderogen ver
der gaat. En het moet ook eens klaar 
en duidelijk gezegd dat de C.V.P., 
verre van « het schild en het 
zwaard » van Vlaanderen te zijn, vol 

doen volop mee aan de verfransin":, 
verre van ze te bestrijden. In het ar
rondissement Brussel de C.V.P. steu
nen is de verfransing in de h?~d. 
werken. De liberalen en de socialis
ten zijn geen haar beter. Ook de' so
cialisten voeren franstalige propa
ganda in Vlaamse gemeenten. Het 
zijn unitaire Belgische partijen, uit 
nartijbelang zijn zij steeds bere=d t'e 
Vlaamse belangen op te offeren. 

Wie kan in het arrondissem- t 
Brussel de vlaamsgezinde liberalen 
begrijpen die bij de verkiezingen hun 
stem uitbrengen op liberale lif^'en 
waarop al de verkiesbare plaatf-n 
bezet zijn door franssprekcT'^n f -> 
verwoede voorvechters z j n van de 
verfransingspolitiek ? 

Bij de socialisten weegt een F a ' ^ t 
(van Vermeylen zullen we ra r - r 
zwijgen) zeker niet op tegen de n"z-
sa franssprekende kandidaten. E n 
vlaamsgezinde van de lijsten van de 
unitaire Belgische partijen is maar 
een lokvogel. Hij staat er naast de 
kandidaat die de voorwaarden en het 
programma onderschreven heeft van 
de « Ligue contre la flamandisatlon 
de Bruxelles » ? In 1954 hebben de 
stemmen van de vlaamsgezinde 
C.V.P.-ers gediend om zo 'n kandi
daat in de kamer te helpen, met na
me Nossent ! De vlaamsgezinden zijn 
machteloos in hun partijen en moe
ten lijdzaam toezien hoe hun part i j 
genoten volop meedoen aan de ver
fransingspolitiek, hoe hun partij zelf 

op meedoet aan de verfransing. Hipo-I er aan meedoet. Dat is de nuchtere 
kriete C.V.P.-ers protesteren quasi- waarheid. 

Eurepese Gemeenschapszin! 
Onze dagelijkse gelijkgeschakelde 

kranten, wouwelen allen, dag in dag 
uit, het zelfde wijsje. Gemeenschap -
Nato - Navo - hoffelijkheid en sa
menhorigheid. Walgelijk gedoe, dat 
onwaarachtig aandoet en met een 
dun laagje vernis bedekt, de versle
ten onmacht van het bestaande moet 
verdoezelen. Typisch staaltje van 
hoffelijkheid, vooral in dit Expo jaar, 
leverde de uitvoerende macht, de eli
te, de spiegel van de natie, onze rijks
wacht, op 8 maart dezer, te Gent. In 
Vlaanderen hoofdstad, gaven de 
Sneysensvrienden, hun jaarlijks bal. 
ten voordele van de invalide Oost-
fronters. Bal met liefdadig doel, 
waarvan de opbrengst volledig de ge-
amputeerden ten goede komt. Voor 
deze gelegenheid waren en Duitse en 
Nederlandse gewezen wapenmakkers 
met hun respektievelijke echtgenoten 
uitgenodigd, en op wettelijke wiize 

staaltje van onvervalst demokratisch 
optreden, zoals we in onzaliger tijden 
nog meegemaakt hebben. Duitse er.' 
Nederlandse mannen en vrouwen, 
jongelingen en jonge meisjes, werden 
buiten gehaald, verzameld en onder 
strenge begeleiding naar de rijks
wachtkazerne overgebracht. De ver
slagenheid bij de andere aanwezigen 
was volledig, niets daarvan echter bi] 
de veroorzakers ervan. Men schaam
de zich zelf niet om een reeds kenne
lijk zwangere vrouw de stoeplreden 
af te stampen. Is dat demokratie ? 

Langs welke zijde van het ijzeren
gordijn, leven we dan ? Na uren ein
deloos wachten, kwamen enkele der 
opgeleiden, twee aan twee onder 
strenge begeleiding — 5 rükswach-
ters 1 gegradueerde — hun mantels 
terug halen. Van hen vernamen we 
nog dat aan de vrouwen een zitplaats 

Een nare droom... naar een sprookje van ANDERSEN 

het land binnengekomen. Het bal was geweigerd werd, onder de motivering, 
volop aan gang te 21 uur 30 toen de! — toen wij gevangen waren, kregen 
Belgische hoffelijkheidskampagne be- ^^ °°^ ^een stoel om op ie zitten ! 
gon. Een honderd rijkswachters in ' ^"^e ongeestige mentaliteit, kenmerk 
gevechtsuitrusting, geweer aan d e ' ! ^ " ^^^§ ^̂ J ^^ grondse men.'-=en, to-
voet vergezelden enkele B.O.B.-rs be- i ^^^' gebrek aan opvoeding en lakt. 
zetten de aanpalende straten, rukten • Zo iets is alleen in België denkbaar 
de balzaal binnen en gaven een j waar opgeschroefde leugens, als zoete 

koek. dagelijks de openbare m.en=ng 
voorgeschoteld wordt. O gil onwerke
lijke, die machtig schijnen v;i], ö'e 
aanzien tracht te bekomen door ui t
stralen van brutale macht, waarheen 
voert gij ons ? Is dat de weg c'=- h^ t̂ 
vrije Westen gaat, die die v^Vier^a 
als broeders saambinden meet om 
't rood gevaar te weren ? Zult gij dan 
straks die zelfde Duitsers, wiens zo
len ge likt, omdat ze u financieel zou
den ontlasten, zult gij diezelfde mf-n-
sen, ook uit Brussel weren ? Zul; r-'j 
ze ook. zoals nu het -»9val. onü^r 
begeleiding, als ongewensteij. de 
grenzen overdrijven ? Weigert <̂G 
dan ook de Noorderbuur te ontvan
gen ? Klein land. kleine mensen, met 
uw kleinzielige gedachten, wanneer 
zult gij volwaardig zijn "> 

Die van Gent. 

EEN STEM VOOR B.S.P. OF C.V.P. 
IS EEN VERLOREN SIEM, EEN 
VERLOREN STEM VOOR VLAAN

DEREN 



In het ganse arrondissement wor
den de aanstaande verkiezingen 
koortsacht-'g voorbereid. 

De arrondissemensraad van 1 fe
bruari 11. bespralc uitvoerig de te voe
ren propaganda. De verspreiding van 
de honderdvijftigduizend manifesten 
in Groot-Antwerpen werd een mee
valler. 

De onderscheidene voorlichtigsver-
gaderingen kenden overal een flinke 
belangstelling. En wat vooral van be 
lang is, is wel het feit dat een at
mosfeer van hartelijke samenwerking 
ond2r alle kaderleden heerst. 

Antwerpen ziet dan ook met een ge
rust gemoed de verkiezingen tege
moet. Een tweede zetel in de provin
cie is wel het minste wat mag ver
wacht worden. 

DE PROPAGANDAPLOEGEN 
Deze ploegen leverden ongelooflijk 

schoon werk in de gehele provincie 
Al wie wenst toe te treden tot deze 

onvermoeibare propaganda-afdelin 
gen van de Volksunie, richte zich tot 
onze simpatieke medewerker Wim 
Maes, Uitbreidingstraat, 522, Ber-
chem-Antwerpen. 

DEURNE 
Op 7 dezer gaf deze ijverige afde

ling een voorlichtingsvergadering die 
door talrijke simpatisanten werd bij 
gewoond. De bijeenkomst werd voor 
gezeten door de sekretaris Gerard van 
Craenenbroeck. 

Dhr. Karel Dillen hekelde ongena 
dig de schijnheiligheid van de C.V.P.-
ers, waarna de gouwvoorzitter Rei-
mond Mattheyssens een meesterlijke 
uiteenzetting gaf over de politieke 
toestand. 

Meester Wagemans sprak over de 
laatste gebeurtenissen in het Belgisch 
parlement. 

De mlkrowagen reed opnieuw door 
de gemeente, de propagandisten bo
den het blad aan en duizenden mani 
festen werden in de bussen gestopt. 

Alle leden en simpatisanten van 
Deurne worden dringend opgeroepen 
op de grote voorlichtingsvergadering 
Ingericht door de afdeling Borgerhout 
en waarop het woord zal gevoerd wor
den door onze algemene voorzitter, 
advokaat Frans van der Eist. 

BERCHEM 
Voor een zeer talrijke opkomst 

rprak hier Dr. Leo Wouters. Na hem 
spraken de verdienstelijke hoofdbe
stuursleden Ward Rolus en Dr. Juul 
van Boxelaer. Wij komen in ons vol 
y.end nummer op deze belangrijke ver_ 
dering terug. 

Latsn we nu reeds zeggen dat de 
afdaling Berchem schoon werk levert. 

Het afdelingsbestuur ziet er als 
volgt uit : C. van Immerseel (waar
nemend voorzitter). Piet van Dooren 
(sekretaris), Wim Maes (organisatie-
leider, en wie hem van nabij kent 
weet dat hij de rechte man op de 
rechte plaats is), Rudi van der Paal 
C. van Dsssel, A. Behaeghel, Herman 
van den broeck, en Staf Thienpont. 

De mlkrowagen reed ook door deze 
gemeente en wekte overal grote be
langstelling op. 

Tienduizend manifesten werden 
aan huis bszorgd, waarin het pro
gramma van de partij werd uiteen
gezet. 

De ganse gemeente door werd er 
goed geschilderd en geplakt. 

lichtingsvergadering in, die een bui
tengewoon sukses kende en wel op al
le gebied. 

Onder de vele aanwezigen noteer
de men vooral : dhr. Frans Peeters, 
voorzitter, vergezeld van al zijn be 
tuursleden, dhr. Cyriel Rousseau, de 
trouwste vriend van wijlen Dr. Borms, 
dhr. Rudi van der Paal, algemeen or
ganisatie- en propagandaleider. 

Dhr. Piet Mulder, student, die de 
vergadering voorzat, verwelkomde de 
talrijke aanwezigen op zijn gewone 
hartelijke wijze. Hij wees op de bi-
zondere betekenis van deze bijeen
komst nu wij op slechts enkele maan
den van de verkiezingen staan. 

De beide sprekers. Mr. Herman Wa 
gemans en dhr. R. Willeme, mochten 
zich verheugen in een bizonder aan
dachtig gehoor. 

Na hun spreekbeurt werden tal van 
vragen gesteld. De vergadering, die in 
een geestdriftige atmosfeer verliep en 
een werkelijke belofte inhield voor de 
toekomst, werd besloten met ons na
tionaal lied. 

Maar Merksem houdt niet alleen 
van voorlichtingsvergaderingen : ook 
het propagandawerk van man tot 
man wordt er flink verzorgd. In alle 
bussen werden manifesten gestopt. 
De mlkrowagen bracht ook in deze 
gemeente de goede boodschap. 

WILRIJK 
Nog deze maand start officieel de 

afdeling Wilrijk, die het hare zal bij
dragen voor de uiteindelijke Vlaams-
Nationale overwinning. 

MORTSEL 
Onvermoeibaar wordt hier verder 

gewerkt en de resultaten, die geboekt 
werden, zijn eenvoudigweg schitte
rend te noemen. Mortsel staat nog al
tijd aan het hoofd van alle gemeen
ten van het arrondissement wat be
treft een onvermoeibare inzet, maar 
er moet toegegeven worden dat het 
nauw op de voet gevolgd wordt door 
alle andere afdelingen. 

BORGERHOUT 
Jos de Groof, de ijverige sekretaris 

van deze gemeente, bijgestaan door 
esn esnsgezind bestuur, waarin wij 
zeker de geestdriftige Mevrouw Raets 
niet mogen vergeten, borelden nu 
grondig de grote voorlichtingsverga
dering voor waarop de aii^smene voor. 
zitter Frans van dsr Eist het woord 
zal vosren. AVe Vlamingen van Bor 
gerhout op post. 

OPROEP VAN HET 
AFDELINGSBESTUUR 
VAN BERCHEM 

Op woensdag, 26 maart spreekt on
ze algDmene voorzitter Frans van der 
Eist in het lokaal « De Nieuwe Car-
not >, Carnotstraat, 60. Alle leden en 
s'mpatissnten van onze afdellrg zul
len het als een plicht aanz'en op deze 
vergader'ng aanwezig te zijn. 

MERKSEM 
Deze gemeente, w?ar Dr. August 

E. ms vele Jai^n van zMn heerlijk 
leven ten bate van Vlaanderen door
bracht, richtte op 5 maart een voor-

KALMTHOUT 
Onder leiding van de simpatieke 

heer Bosmans, een veelbelovende 
kracht voor de toekomst, wordt er on
verdroten gewerkt : regelmatig vin
den kalk- en plaktochten plaats, re
gelmatig worden huisbezoeken afge
legd en ook de mlkrowagen gaat hier 
goed werk verrichten. 

ANTWERPEN 
Onder leiding van Benoit Ceuppens 

wordt met de nodige spoed de reor 
ganisatie van de werking in de stad 
doorgevoerd. 

ONS VERKIEZINGSKONGRES 
Onder leiding van dhr. Rudi van 

der Paal, voorzitter van de Landelijke 
Propagandaraad en algemeen organi
satie- en propagandaleider, zal over
gegaan worden tot de samenstelling 
van een Inrichtend komitee voor de 
organisatie van het vierde Volksunie-
kongres, ditmaal het verkiezingskon-
gres. 

Dit kongres zal georganiseerd wor
den in nauwe samenwerking met het 
hoofdbestuur, de Propagandaraad, de 
arrondissementsraad van Antwerpen 
en het afdelingsbestuur stad Antwer
pen, dat onder leiding s taat van onze 
vriend Benoit Ceuppens. 

DE STRIJD OM HET A.N.Z. 
Vertegenwoordigers van het Ver 

bond van Vlaamse Kringen, van de 
Jong-Nederlandse Gemeenschap, van 
het Jong Vlaams Aktiekomitee, als
mede verschillende vertegenwoordi
gers van nationalistische maand- en 
weel-bladen en van jeugdgroeperin-
gn, bespraken uitvcer'g de toestand 
van h3t A.N.Z. nu de C.V.P.-ers we
derom n'euwe toenader'ngspogingen 
('oen m^t f̂ ^en ander doel dan het 
'^NZ. dood te n'ioen. Men moet en
kel m-iar F - t Volk, Ca-'st van Ant
werpen en ("e S'-'^'^d'^^rd lezen om te 
b-^Tijpen wat ze feitelijk zinnens 
zijn. 

Na de verg" dering werd door de tal-
r'̂ "'-e aanw3zlTen een mot'e van s'»n-
T̂ q*'-a Gje^tuu^d aan de voorzitter Va 
ipoj. p-r t 'e r en wrrd er air>'''e''Tngen 
om de ruziestokers te likwideren. 

PROPAGANDAAFDEUNG 
ANTWERPEN—LIMBURG 

Zoals men weet wordt de propagan
da in de provinciën Antwerpen en 
Limburg gevoerd door de propaganda-
afdeling Antwerpen—Limburg, die 
één geheel vormt en onder één lei
ding staat. Broederlijk werken beide 
provinciën samen om niet alleen min
stens twee zetels in de provincie 
Antwerpen te behalen, maar ook om 
de simpatieke en uiterst verdienste
lijke voorman Wim Jorissen mede in 
het parlement te helpen. Wim moet 
niet alleen verkozen worden. Hij moet 
verkozen worden met klank. 

Wat deze propagandaploegen pres 
teren zal later in geuren en kleuren 
verteld worden. Thans praten we 
niet, we werken. 

BORGERHOUT 
Dank zij het onverpoosd werken en 

ijveren van onze flinke schaar pro
pagandisten en niet in het minst 
onze vrouwelijke medewerksters, bezit 
onze afdeUng op dit ogenblik meer 
dan 1.400 gekontroleerde adressen 
van simpatisanten in onze gemeente; 
werden in een paar weken meer dan 
1.000 propagandabladen van « Volks
unie » verzonden; werden 5.000 pam
fletten in de brievenbussen gestoken; 
werden tientallen nieuwe abonnen-
ten op ons blad geworven en in on
onderbroken tempo gaat de aktie ver
der. Onze afdeling herneemt haar 
vooraanstaande plaats in de Vlaams 
Nationale gelederen. 

Naar juiste berekeningen moeten 
wij te Antwerpen 8.400 stemmen 
meer behalen om twee volksvertegen
woordigers en één senator te hebben 
in de provincie. 

Onze afdeling maakt er een ere
zaak van 2.000 van deze meerstem
men voor haar rekening te nemen. 

Wij halen bij de gemeenteverkie
zingen van 1952, 1.960 stemmen; bij 
de komende verkiezingen verdubbe
len wij dit stemmenaantal. 

Vrienden wij hebben de wind in de 
zeilen. Ieder heeft zijn taak en doet 
zijn plicht. Wij halen de zege. 

Jos de Groof. Borgerhout. 

N O ^ TT T) I T 
N O C H D A T . . . M A A R 

V O L K S U N I E 

BORGERHOUT 
MAATSCHAPPELIJK 

DIENSTBETOON 
Hiermede worden onze lezers eraan 

herinnerd, dat dhr Van de Vijver, 
gemeenteraadslid zitdag houdt de 
«erste maandag der maand van 20 tot 
21 u. in het lokaal « De Oude Wor-
stepan » 9, Turnhoutsebaan, Borger
hout. Men kan er alle inlichtingen 
verkrijgen in verband met het uit
oefenen van zijn mandaat en gebeur-
lijke tussenkomsten op het gemeente
lijk plan bespreken. De raadolegingen 
met betrekking op maatschaDpelijk 
dienstbetoon zijn kosteloos. Vlarain 
gen, maakt er gerust gebruik van. 

HET UITZICHT ONZER GEMEENTE 
Het aanschijn onzer gemeente zo

wel in het centnmi als extra-muros 
verandert zienderogen. Vergeten wij 
echter bij deze vaststelling niet, dat 
het te danken is aan het optreden in 
de raad zowel als in de commissies 
van de heer Van de Vijver zetelt. 
Waar men zinnens was eenvoudig te 
bomen te vellen, daar stelde dhr Van 
de Vijver vóór een degelijke besnoei
ing te doen. Zo werden onze sierlijke 
banen gered. 

Voor het bestrijden der krotten en 
bevordering der volksgezondheid 
werd niet minder aangedrongen. In 
Borgerhout staat de stok achter de 
deur en is men verolicht met initia-
tiefvo^le Vlaams nationalisten reke-
n i rg te houden. 
J.V.A.K. 

Het Jong Vlaams Aktie Komitee 
verzoekt ons mede te delen dat het op 
zaterdag. 19 auril te Antwerpen de 
eerste verjaardag van zijn bestaan 
zal herder ken op een grote strijd-
meeting, d^e zal plapts vinden in lo
kaal Claridge, van Wezenbekestraat, 

KT ̂ IN BRABANT. 
• ©-"ze propagandaploegen bewerkten 

op degelijke wijze het ganse gebied 
van Klein-Brabant. 
PROVTNCII^LE KADERDAG TE 
AN'^ WERPEN 

Het provinciaal bestuur Antwerpen 
organiseerde zondag een druk bij ge 
weende kaderdag. 

De eerste spreker, de populaire 
voorman van de boeren, Ludo Se'.s, 
handelde over de boerenproblemen 
en wist zijn gehoor te boeien 

De tweede spreker. Dr. Leo Wou 
ters, oud-provinclaal raadslid van het 
Vlaams Nationaal Verbond, sprak 
uitvoerig over de noodzakelijkheid 
van de Vlaams Nationale partij . En 
kei zelfbestuur, aldus Dr. Wouters, 
kan cns een definitieve oplossing 
breng3a van alle Vlaamse problemen. 
S'^relrer mocht aan het einde van 
z j n aandachtig beluisterde spreek, 
b-urt een storma("ht:ge ovatie in ont 
vangst nemen. H:erop overhandigde 
de gouwvoorzitter ' Reimond 

theyssens bloemen aan Mevrouw Dr. 
Wouters, die al die jaren van strijd 
een trouwe echtgenote was van de
ze onkreukbare Vlaamse voorman 
Dit gebaar van de gouwvoorzitter 
werd onthaald op een donderend 
applaus. 

Na de groet namens het arron
dissement Mechelen, uitgesproken 
door de simpatieke Remi Maes uit 
Lier, en door dhr Mens namens het 
arrondissement Turnhout, bracht 
dhr Karel Dillen een boodschap van 
geloof en vertrouwen namens het 
arrondissement Antwerpen. 

Meester Wagemans wees op de leu
genachtige verklaring van Louis Kie 
booms, die in een artikel in de « Ga 
zet van Antwerpen » een geheel vals 
beeld gaf van de kansen van de Volks
unie bij de aanstaande verkiezingen 
Geen enkel der cijfers opgegeven 
door Kiebooms strookte ook maar 
enigzins met de waarheid. 

Dhr Ward Rolus, hoofdbestuurslid, 
riep de nationalisten op om onver
moeibaar verder te werken. Ook de
ze kordate spreker werd warm toe
gejuicht. 

Nadat dhr Rudi Van der Paal, al
gemeen organisatie- en propaganda 
leider, richtlijnen had gegeven aan 
de propagandisten, die hij van harte 
dankte voor hun prachtige inz^t, 
werd deze geslaagde kaderdag be
sloten met een woord van aanmoe
diging door de gouwvoorzitter Mat
theyssens. 

Volgende moties werden onder 
geestdriftig en langdurig applaus 
door dhr Rudi Van der Paal aan de 
vergadering voorgelegd : « Honder 
den Vlamingen aanwezig op de pro 
vinciale kaderdag te Antwerpen on 
der voorzitterschap van Reimond 
Mattheyssens betuigen hun onwrik 
bare trouw aan de algemene voor
zitter Frans van der Eist en danken 
om het prachtige werk dat hii, samen 
met de algemene sekretaris Wim Jo
rissen, geleverd heeft bij de uitbouw 
van de Vlaams Nationale partij. 

De volgende motie luidde : « Hon
derden Vlamingen aanwezig op de 
provinciale kaderdag te Antwerpen 
onder voorzitterschap van gouvirvoor-
zitter Reimond Mattheyssens betui
gen aan de twee door de CVP ge
broodroofde vrienden Désiré Dijlst en 
Frank Joris uit Limburg hun warme 
simpatie. 

Zij betreuren dat de zich kristelijk 
noemende CVP verder gaat met de 
terreur in Limburg, een terreur die 
zij in 1944, samen met de linksen, or
ganiseerde en waarvan duizenden 
kristelijke families in Limburg en in 
gans het Vlaamse land het slacht
offer werden. » 

f ZONDAG, 30 MAART TE 14 u. 
è te Antwerpen : 
1 EERSTE LANDELIJKE BIJ-
T EENKOMST VAN DE PROPA-
# GANDA-AFDELINGEN. IN SA-
i MENWERKING MET DE V.M.O. 
i AGENDA : 
f GRONDIGE BESPREKING VAN 
i DE PROPAGANDAMETODES 
i BIJ DE AANSTAANDE VER-
' KIEZINGEN. 

TOT DEZE BIJEENKOMST 
WORDEN ENKEL TOEGELA
TEN DE PROPAGANDISTEN, 
DIE IN HET BEZIT ZIJN VAN 
EEN TOEGANGSBEWIJS AF
GELEVERD DOOR : 
VOOR BRABANT : 
BOB MAES, ALEX FELDHEIM-
STRAAT, 20, ZAVENTEM. 
VOOR WEST-VLAANDEREN : 
RIK TALPE, KOORNSTRAAT, 
13, ROESELARE. 
VOOR OOST-VLAANDEREN : 
JAN DE MOOR. SCHOOL-
DREEF, 19, GENTBRUGGE. 
EMIEL STEENHAUT, VOOR
UITZICHTSTRAAT, 86, AALST. 
VOOR LIMBURG : 
INGEN COLEMONT, KERK
STRAAT, NIEUWERKERKEN 
(LIMBURG). 
WIM JORISSEN, BEETHOVEN-
STRAAT, 16, ANDERLECHT. 
VOOR ANTWERPEN : 
WIM MAES, TJTTBREIDING-
STRAAT, 522, BEPCHEM. 
FONS VAN DE WERF, CAPUT-
STFENSTRAAT, 67, MECHE
LEN. 

AFDELING BORGERHOUT 
GROTE VOORLICHTINGSVER
GADERING OP WOENSDAG 26 
MAART TE 20 UUR IN HET 
LOKAAL « NIEUWE CAR-
NOT », CARNOTSTRAAT, 60. 
SPREKER : ONZE ALGEMENE 
VOORZITTER FRANS VAN 
DER ELST. 
Naast hem zullen dezelfde 
avond het woord voeren : oud-
burgemeester H. Paelinckx, Ka
rel Dillen en Ward Rolus. 
ALLE KADERLEDEN EN ALLE 
SIMPATISANTEN VAN HET 
ARRONDISSEMENT WORDEN 
DRINGEND OPGEROEPEN OM 
DEZE VERGADERING BIJ TE 
WONEN DIE MOET UITGROEI
EN TOT EEN MANIFESTATIE 
VAN HOGE WAARDERING EN 
OPRECHTE SIMPATIE VOOR 
ONZE ALGEMENE VOORZIT
TER, DIE DE PARTIJ OP 
EEN ONGEËVENAARDE WIJZE 
LEIDT, SAMEN MET DE AL
GEMENE SEKRETARIS, WIM 
JORISSEN, DIE ZICH REEDS 
SINDS JAREN INZET VOOR 
HET WELSLAGEN VAN ONZE 
ONTVOOGDINGSSTRIJD. 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
AFDELING PROPAGANDA 

Op de jongste kaderdag te Ant 
werpen noteerden wij de aanwezig 
held van verschillende partijleden uit 
verscheidene gemeenten van ons ar
rondissement. Voor zover nog niet 
gebeurd, verzoeken wij allen, en 
vooral de jongeren, die zich willen 
verdiensteUjk maken door aktief me
de te werken aan de propaganda, 
zonder verder uitstel te schrijven 
aan één van onderstaande adressen : 

Jan Van Oosten, Lode de Koninck-
straat, 58, te Turnhout. 

Karel Mens, Verbindingstraat, 20, 
te Vosselaar bij Turnhout. 

Stellig rekenen wij op de vrienden 
uit de gemeenten Geel, Herentals, 
Kïsterlee, Mol, Oevel, Olen en Noor
derwij k-Voor tkap el. 

Volksunie - Turnhout. 
ANTWERPEN 

GROTE 
VOORLICHTINGSVERGADERING 

ANTWERPEN 
op vrijdag 21 maart a. s. te 20 uur 30 
in tiet lokaal « 't Koninkske ». Wol 
straat, 5. 
Sprekers : 

A. VAN MALDEREN. 
R. MATTHEYSSENS. 
Alle leden en simpatisanten ha r t e -

Mat-I lijk uitgenodigd I 

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

ARD. KORTRIJK 
EEN GROOT MENS GING HEEN ! 

Op 24 februari had te Bellegem de 
plechtige uitvaart plaats van kame
raad Laurent Deslee oud-strijder, 
vrijwilliger 14-18 in leven stichter 
V.O.S.; Vlaams huis en gewezen' 
waarnemend burgemeester der ge
meente Herzeeuw. Een groot getal 
oud frontstrijders medemakkers v t 
de beweging van na de eerste werelc-
oorlog en getroffenen uit de repres'- e 
waren er aanwezig. Zijn laatste we-s 
was « Ten grave gedran;en t^ wordci 
omringd van zijn strijdmakkers ». 
Meer dan 200 in getal waaronder ve
le vooraanstaanden zal zeker vr^r 
zijn nabestaanden een blijvende hc - -
innering zijn aan hem die imr^-^r 
recht door het leven ging als dra
ger van een ideaal voor wie zelfs e's 
sterkste tegenstander na zijn dood 
van hem zal moeten getuigen dat hij 
n--*, voor niets heeft geleefd. 

In de strijd heeft hij zich tot on 
het einde toe, geknakt als invalied 
nit de eerste wereldoorlog. Ingezet. 
Na ziin dood werd hem de eer gewei
gerd begraven te worden on v,e<- P'-"-
perk der oud-strljders. Welk schrü 
kontrast tussen hem die zijn bVcd 
gaf voor 's lands vrijheid en degene 
die gemeend heeft hem die crord te 
ontzeggen en zijn veeg liif ga^t 
schuilen onder de mom van het pa-
tr"t\sroe. 

Hierbü bieden wil aan de d^en-
beo-oefde familie onze innige deelne
ming aan. 

VANDEPLASSCHE Luc. 
I. — PLAKTOCHTEN 

Zo wat overal in ae provincie wer
den de Voiksunieieuzen uitgexiaiio^-i. 

Hier en daar op bevel van üe p-a .-
selijke overheid verwijderd en dan t e 
rug nerpiaatfaü aoor « oiio—ci.L,..^.i ». 

Zo een spelletje speelde zien i . - . -
haaldelijk af te Leysele waar uite.-i-
delijk de gemeenteoverheid een gr^-t 
bord liet plaatsen waarop onze p u -
pagandisten « hun plakkersdnft zui
len kunnen botvieren ». 

Het College van Burgemeester en 
Schepenen, te Veurne, kon op oi...e 
aanvraag niet ingaan een deel Vc.:i 
het openbaar uithangbord uitslu.-
tend voor de Volksunie te zien voor
behouden, verklaarde zich : « even
wel bereid zoveel mogelijk affich s 
voor de V. U. uit te plakken ». Op
rechte dank aan het Gemeentebe
stuur van Veurne ! 

Een voorbeeld voor bepaalde CV F. 
burgemeesters die menen alleen de 
C.V.P. te mogen en moeten dienen 

Langs de kust nog eens veeJ ge
plakt. 

Ook te Poperinge waar met teer ge
klad werd, 't werk voorzeker van pro-
vokateurs. 
II _ KONTAKTNEMINGEN — 
HUISBEZOEKEN 

Te leper - Veurne - Poperinge -
Middelkerke - De Panne - Oostende -
en elders, OVERAL simpatiek o !;-
haal. Nergens werd met minacht r » 
over de Volksunie gesproken; INTE
GENDEEL ! 

En dat spijt de zeer hevige tegen
werking uit een bepaalde hoek d'e Ir?-
ter BUITEN de politiek zou blijven. 
« Er is toch geen doen mser aan > 
zegde ons een priester; « de Volksv e 
heeft te v^el wind in de ze-i'̂ -̂  P"'' e 
C.V.P. heeft te veel bakzeil moeten ha 
len » Zeer iu'st gcisgd ! 
n i . — ABONNEMENTENSLAG 

Het gure en natte weder heeft er 
schuld aan dat AL de achterstalj -̂ e 
abonnenten nog niet bezocht werden, 
maar de aanwinst is zeer groot. 

In somm'ge gewesten meer dan 
verdubbeling ! 
IV. — VERKIEZINGSFONDS 

Steunkaarten zijn in druk om de 
simpatisanten te worden aangebo-

Deze kaarten zullen ALLE de stem
pel en handtekening dragen van de 
gouwvoorzitter. Niet getekende znn 
ongeldig en mogen dan ook "TT*^ 
AANGEBODEN WORDEN. 

NIET 
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V. — VERGADERINGEN 
ISPER 

Welgeslaagde bijeenkomst in l iet 
« Hotel des Brasseurs » ( l maart) . 
KORTRIJK 

Kadervergadering eerst vastgelegd 
op zondag 9 dezer, wordt tot een la
tere beter geschikte datum verscho
ven. 
BEUGGE 

De regelmatig bijgehouden veer
tiendaagse vergadermgen worden 
talrijker dan ooit bijgewoond. 

Grote ALGEMENE vergadering op 
zo-idcg 13 april om 10 uur 30 in 't lo
kaal <•. Vlissinge ». Alleman op post ! 
Vï. — KOLPORTAGEN 
KORTEMARK en ZARREN 

Regenen en nog regenen ! En toch 
er r'oor... 

Ds propagandisten, echte water 
ral'.en of zeewaterpolsers laten zich 
van geen water afschrikken. De moe
dige'juffrouwen, omtoverd in frisse 
wa'erhoentjes met slijkerige nylon 
kcasen .. 't Is voor de Volksunie en 
dr'T maar, vooruit ! 

Da bladen zijpnatgeregend. « Ik 
kooD geen natte slunsen » zegde 'n 
brpaf vrouwtje, 'k Loop gauw droge 
halen in de wagen en moedertje 
ko",ht er... twee ! 

Ietwat te laat aangekomen te Zar 
ren werd alleen 't belangrijkste ge 
deelte van de gemeente bewerkt. Hier 
evenveel als te Kortemark grote ver 
koon en 't voornaamste veel ampa-
1i°^etuigin9;on. 
KOE'SELARE 

Ook daar kon de plassende regen 
de r^oedige Roeselarenaars niet op 
terugtocht dwingen. 

Verscheidene kleine gemeenten 
werden bewerkt tot totale uitverkoop 
v?" de voorraad Maden. 

De voorzitter dhr. Bouckaert, mee 
on koHortagetocht kon niet genoeg 
Z'in durvers bewonderen. 
NIEUWPOORT 

De kolportage van 2 dezer, sedert 
weken voorbereid, werd zo machtig 
en indrukwekkend als de kolportages 
onlangs te Veurne en Middelkerke 
gehouden. Het was een echte Volks-
linie-actiegolf over Nieuwpoort. 

Met stralende gezichten en jong-
geestdriftige gemoederen stapten on
ze Volksuniestormers de stad binnen. 

Gestimuleerd door opwekkende 
muziek en Vlaamse strijdliederen, 
bev/erkten de flinke propagandisten 
de -vlraten en wijken van de stad. 
« H"er de Volksunie, de Vlaams-na-
t''^nale Partij » klonk en kletterde 
het overal, wijl de stadsbewoners 
n'euwsgierg deuren en vensters 
openden, met bewondering onkijkepd 
r^'^r d^e jonge schare militanten, die 
een gans nieuw gelu'd door Vlaande
re" s gouwen brengen. 

'^erwijl harde waarheden door de 
ïr 'kro g'^imden, en de kleurpartijen 
Q.,„.^^5,jj;g werden a f gekamd, steeg de 
v~"'"^op van het blad tot een weer-
g"'''os sii'^ses. MeeT dan 200 bladen 
W'~"'̂ en vlot verkocht. 

Pe reder«zoon Provoost, wist tot het 
h-'-^t vpn de vissers te spieken, in ge 
r"~'"''°i'ike visserstaai. Wellicht was 
]-,-<-. p-^oot snk^es vfin 6e7e toc>it. h^er 
8"~i *"e d^'^ken. Vlaai^^^e me^'sen vpn 
o\ror"i : u moet en U zult vm^sunie 
k'ezen ! het is dwino'en'^e pücht en 
uw enife reddine ! zii ŝ de enige ri^<' 
til d'9 pen werkelük vip^riT'e politiek| 
v-̂ pr+ 7ii flii^en kpn de l'^k^e n n m ^ s 
jn V'^'^'^deTen .stuiten ! zii aii°'^n >3n| 
d'̂  CVP. farizeeërs tot een Vlaamse 
ac*"'̂  riwino-pn i 

'P'°t was weer een s^^ho^e fi^'K voor, 
de Volksunie en voor de nrona«'^nfii'5-| 
t°n. di° p°ris te meer een tu^^htvo^ie 
en wnardi^e ta^^k ha'ld'^n vnibra^^t.' 

•"•«5+ wa" een /onnige dap' "^nn-f o""?, 
pr̂ iĵ -F^o Voorzitter : -T n̂ D° 'Pon'^t.' 
T-, f̂ i->ofQ]ii ïe b°wo"'^"'' '"' ' vp'^'" nwi 

r— i<5 h^vocViten ! Oesteend en ee-

r--'-—, T,.Q TT trn"w huiven tot de 

t N O C H L I N K S t 
* N O C H R E C H T S * 

TC t V O O R U I T ^ 
l M E T D E V O L K S U N I E ^ 

ABONNEMENTENSLAG 
De huisbezoeken en kontakten 

gaan verder. 
Worden thans vooral bewerkt : 

Oostende - Stene en Nieuwpoort. 
Te Nieuwpoort vooral werken onze 

propagandisten goed. 

O O S T - Y L A A H D E R E H 

1 ^ ' "* ~ rr r^"*^ >-»rvr>1^—^TOV^O r r o n / ^ o p / * ' f -o_ 

^^ " - ' • ' " ' ^ " r i e af^^-roffi-ncr (jer k l e u r -

TT. ,^„ j , . , . „ j^ : h o u 7ee ! 

XC^^OUT 
Cok daar, goed onthaal van onze 

« S^zetverkopers » en veel bladen 
ve^^'ocht. 

1 door hun beleefd en zeer voor-
k" •"-'d optreden, goed onthaal van 
c'3 'a 'porteurs zelfs in « Het Vor^s-
hu'^ 3> en in het C.V.P. lokaal « Ons 
r - s ». 
DIKSMUIDE 

De V^estvlaamse Gilde van het 
K.V H.V. te Gent richt een uitSoeken-
' v;:,jlichtlngskampagne in, over de 
^'fc.kloushe'd en mobiliteit van de 
Vlaamse arbeiders. 

Op 16 februari werd in het « Hotel 
St. Jan > een « Forum » gehouden 
waar h : t thema werkloosheid-mo'oili-
teit door de studenten besproken en 
«•"gediept werd, onder voorzitter-
s c ' i n v?n Joris Dedeurwaerder. 

"'s heren Jan De Bondt en ande-
r d e te Middelkerke en Westende 
r-i '-c"-"oriagetocht waren, heten zich 
ve -'•"-''lu^digen. 

r -̂  ii''c?n23ttingen van de studen-
t<>- c a s t t e n welverdiende toeiuc'^i^-
g3n V''1 wensen hen en hst K.VH V. 
veel 51'kses met de ingezette voor
licht n.gskampagne. 

VOLKSUNIE-JONGEREN AKTIE 
GENT-EEKLO 

Aktiviteitsverslag 
Donderdag 23 januari : 

Algemene ledenvergadering — 
Geestdriftig verlopen. 
Woensdag 29 januari : 

Tweede grote studentenmeeting 
met sprekers Paul Martens, Dr. Leo 
Wouters en Dr Wim Jorissen — On
danks ongunstige factoren een goede 
opkomst. 
Zondag 3 februari : 

Medewerking bij de inrichting van 
het tweede Vlaams Dansfeest in Roe
land. 
Vrijdag 7 februari : 

Boycott (in samenwerking met 
K.V.H.V.) van de franse speech door 
esn belgisch minister gehouden in de 
Aula. — Ruime pohtieversterking was 
nodig. De stemmeng was er. 
Woensdag 19 februari : 

Werkvergadering voor onze leden. 
Zaterdag 22 februari : 

Verspreiding van duizenden Volks
unie-pamfletten in het Gentse stads
centrum. 

Op 18 februari werd ons 150ste lid 
ingeschreven. 

Dat de Volksuniejongeren steeds 
talijker en aktiever worden merken 
de Gentenaars dagelijks, en dat ze 
een onverfciddelijke s t r i d hebb-'n in
gezet tegen het franskiljonisme in 
onze stad en voor de doorbraak van 
de Vlaams-nationale gedachte even
eens. 

GENTSE KALENDER 
EEKLO 

Zondag 16 maazt te 10 u. 30 
VOORLICHTINGSVERGADERING 

in de zaal Cercle, Dorp. 
Sprekers : 

Dr Leo Wouters, 
Martens, voorzitter Jongeren. 
Uitnodiging vereist. 

ST. AMANDSBERG 
Woensdag 19 maart e. k. te 20 u. 
VOORLICHTINGSVERGAD:]:RING 

in ds zaal « De Postillon », Antwerpse 
steenweg, 142 (Gemeentehuis). 
Sprekers : 

Dr Leo Wouters, 
Martens. 
Op uitno'^'ging, verkrijgbaar bij Ir. 

Lau'waert, Bouwmeestersstraat, 39. 

GENTBRUGGE 
Donderdag 20 maart te 20 u. 
Tweede Voorlichtingsverga'^ering 

in café « Transport », Brusselse 
steenweg (hoek Verdoncklaan). 
Spreker : 

Dr. R. Van Leemputten, prov. voor
zitter. 

Uitnodiging vereist, verkrii-gbaar 
bij A. Thienpont, T. De Jaegerstr 11. 

GENT 
ZONDAG 23 MAART 
Na het overrompeld sukses van 
het eerste Avondfeest der 
Vlaamse Jongeren op 16 novem
ber, en het Vlaams Dansfeest 
op 2 fsbruari, worden alle be
langstelleden opnieuw verwa^^t 
op het FAMILIAAL LENTE- ^ 
FEEST in zaal « Roeland ». 
P-'ui Ru*"ger. Hammondorg-'nist 
N.I.R.. en zi'n solisten speken 
ten dans. Eersts da rs : 18 u. 
Laatste dans : 24 nur. 
Sal'^m-^^'^ers - Farandole - Ver
rassingen. 
Inkom : 19 frank. 

De Vlaam.se Kring, Gent. 

MERELEEKE 
Donderdag 27 maart te 20 u. 
V C O ^ L T ' ' : i T T N C " ' ^ ' ^ "̂ TXTQ 

in café « Breugelhof >. Dorp (recht
over Gsmcentehuis). 
Sprekers : 

Dr Leo Wouters, 
J'^n Ds Moor, arr. sekr. 
Uitnodig'ng vers-'-t, "^rkrijgbaar 

Hunde'gemse steenweg, 265. 
GENT 

Van het Westelijk Pront, veel 
nieuws. Nu het vrï.c-^aat d'at de 
Vlaamss voorman Dr Leo V/outers 
lijstaanvoerder wordt te Gent, neemt 
de propaganda in hst Gentse nog 
weidser vormen. Pl'^atselüks afdelin
gen riizen overal uit de grond. Na de 
verg'^der ngen te Vosse'ara, Gent-
^ru'Tge. G?nt, kr -'Ten w S'. Air"^nd<^-
berg, Eeklo, opnieuw Gentbrugge en 
Me^-elbske. Fn d-̂ ^̂ '-bM b '^' "•'• -'-' 

Elk nummer van de « Volksunie > 
wordt v^rsnreM co 2 ^^0 ex m het 
arrondi'-'er-'e^t en d i t getal gaat 
steeds in stijgende lijn. 

De afdelingen Gentbrugge en St. 
Amandsberg staan aan de spits voor 
het aanbrengen van financies, op de 
voet gevolgd door Merelbeke. Ook Le-
deberg schiet wakker. De Stadsraad 
van Gent komt nog deze maand bi j 
een. 

De arrondissementele Propaganda-
raad vergaderde deze week en legde 
de aktiviteiten voor de komende we
ken vast. De tochten met de radio-
wagen worden verdubbeld. Op 2 
maar t Aalter en omgeving, op 8 
maar t Gent, 15 maart St. Amands
berg, op 16 maart Gavere, Asper en 
Melsen, op 22 maart Gentbrugge-Le-
dsberg. Op minder dan een week tijd 
werden 1.000 affichen « Leo Wouters 
naar het Parlement » aangeplakt. In 
de verlopen wekerf werden 20.000 
strooibiljetten verspreid. Hierin bij
gestaan door de Volksunie-jonger-^n. 
Voor het kalkoffensief in het distrikt 
Ledeberg past slechts een woord 
« fantastisch ». Al wat muur is, is 
« Volksunie », « Zelfbestuur », « Werk 
in eigen streek », en^. Dat is slechts 
een voorsmaakje van wat Gent zal 
verwezenlijken in de verkiezings
strijd. Hoe kan het cok anders met 
zulk een schare onbaatzuchtige me
dewerkers, waarop de Volksunie kan 
rebenen. 

Dr Wouters naar het Parlement ! 
Jan DE MOOR. 

Arr. sekr. 
ZOTTEGEM 
VLAAMS LENTEFEEST 

Een vooraanstaand Vlaams Natio
nalist uit Aalst verklaarde : _ 

« Voor de oorlog zouden wij er nooit 
in geslaagd zijn hier in Zottegem zo
iets te verwezenlijken ». 

Dat dit nu gebeurt is het werk van 
vriend Marcel De Boe. Zottegem 
wordt de Vlaams Nationale Burcht 
in het Arrondissement Aalst want 
daar kan onze simpatieke Dr. Van 
Leemputten over meepraten. 

Voor een bomvolle rijkversierde zaal 
opende de voorzitter van de Vlaamse 
Vriendenkring Dhr. Arthur De Troyer 
het feest. 

Hst was Dokter Van Tilborgh die de 
ganse zaal in een gezamenlijke ver
menigvuldigingsdans meesleurde. 

He., Brussels Amusementsorkest 
zorgde voor prachtige dansen en de 
Zottegsmse Maurice Chevalier bracht 
een ganse zaal in vervoering. 

Onze vriend dokter Van Boxelaer 
salamanderde in echte Volksunie 
geest en toen in plaats van « Alia is 
groot » gezongen werd « Theo is klein 
en Moeyersoen is zijn profeet » gier
de het gans de zaal uit van de pret. 

Met een dreunende Vlaamse Leeuw 
en met een Vliegt de Blauwvoet werd 
dit prachtig feest besloten. 

Onder de aanwezigen bemerkte 
men vooral de Aalsterse afvaardiging 
met dhr. Frans De Neve, voorzitter 
van het Priester Daens komitee. Dok
ter J. C. A. Vandersloten, oudkamer-
1'd Ernest Vanden Bergh. dhr. Fritz 
De Bisschon en dhr. Jan Caudron. 

Uit het Oudenaardse : kunstschil
der Gies Cosijns en dhr. Rik Nachter-
gaele. 

Verder waren nog aanwezig onze 
simpatieke provinciale voorzitter 
Dokter van Leemputten. onze eerste 
Senaatkandidaat Architekt Van Die-
pendaele en onzs arrondissement se
kr staris M'el Steenhaut. 

Door het stichten van een Vlaams 
Tehuis, het inrichten van het bal der 
oudstudenten arrondissement Aalst-
Ouderaarde en nu door het Vlaams 
Lentefeest Vriendsrkripg Zotteorem 
heeft vriend Marcel De Bos een echte 
lentewind door alle Vlaams nationale 
pe'oHoT-erv (TpKior7,n Ja. Viet arrondis
sement Aalst wordt opnieuw de oude 
Vlaam.s Nationale Burcht. 

OUDEN» ARDF—ïïONfF 
PLAK- EN KALKTOCHTEN 

Werden bezocht en flink bewerkt 
de vo\gsnde gemeenten : 

Melden. Leuosgem. Berchem. Eti-
chove, Ilemelveerd^gem, S:nt-Mar=a-
Lierde, Parike, Dsftinge. Roborst, Ne-
(terzwalm, Paul, Latem, Munkzwalm. 

OyJïE KOLPORTAGETOCHTEN 
Hu^se, Mater. Etichove, louise-Ma-

rie, Schorisse, Nokere, Ooiks, Kruis-
houtem, Ouwsgem, Parike, Defiingen, 
Zi"Prem. 

Wii we"<5-ri onz^ v°rschii''er'^e nro-
pagandaploegen proficiat, in he tb ie -
zo^^er groen Nci-^rbr^kel die vcor de 
e°rste maal op tocht gm'^ en w'j moe
ten het bekennen zij hebben de les
sen van de mess^'^r go-'d begrenen. 

Tot snijt vpriwis het benijdt : De 
Vo'i'^^^nie gaat met reuzeschreden 
vooruit. 

t Arr. OTTD'^NA«R^E—RONfE 
a Grote voorii-^'itmo-svergadering 
I te KWAP.EMONT 
j ^ Sprekers : Dr. Van Leemtnutten 
A i»-'vo.'-aat De Boe 
g G:es Cosijns. S 
I 29 MAART OM 8 UUR | 

K^TJO. 
Ds Volksim'e-Jongeren. gsestdriftig 

om akt'ef te '"i^nen wer!:en, •^chct-^n 
cok hier in Kaüo t^an wal. Talrijke 
Volbsuniebp;nr'en w^rr'sn uitgeplakt, 
en, 't zal er niet bij blijven l 

R»»>Ï-W.TEN 
Zondag na. zondag-.vervult de Gent

se radiowag^arzija vocMrliohtingstaak. 

Sint-Denijs-Westrem, Zwijnaarde 
en Zevergem kwamen nu aan de 
beurt. 

De gemeenten werden grondig, 
straat na straat, bewerkt. 

Aiover wegen in een erbarmelijke 
staat, slechter nog dan het Vlomske 
die Zwijnaarden burgemeester, wou-
melt, kwamen we in talrijke arbei
derwij ken waar we het Vlaams na
tionale woord en zienswijze brachten. 
Honderden strooibriefjes en nrcef-
nummers, werden overal u tgrdeeld 
GENTBRUGGE 

Onder voorzitterschap van Jan de 
Moor, vergaderden in Gentbrugge een 
35-tal simpatisanten. 

Dr. Leo V/outers sprak er over de 
noodzakelijkheid van een eigen 
Vlaams Nationale Partij en weerleg
de op voortreffelijke wijze, de argu
menten door beangstigde partijen te-
gp,n ons naar voor gebracht, om on
ze opgang te stuiten. 

Alle aanwezigen waren meer dan 
bevredigd en spontaan boden ze dan 
ook hun diensten aan voor de uit
breiding van de verdere werking. 

Hetgeen voor harde werkers zoals 
de kameraden Meisman, Thienpont, 
De Vogelaere. Steenhout e.a.m., esn; 
stimulans zal zijn om steeds meer en 
beter nog te presteren. 

In Gentbrugge gaat de Volksunie, 
met zulke werkers en met zulke geest 
een ongekende bloei tegemoet. 

Voor het arrondissementeel bestuur 
Gent, waren er aanwezig, de heren 
Van Poucke, Bob Mertens en L. De 
Stobbeleir. 
NIET AKKOORD 
Verbond van Blauwvoetvendels 

Struifstraat, 5 
Gent 

Het Verbond van Blauwvoetvendels 
(V.B.V.), vroeger Nationaal Verbond 
van Blauwvoetvendels (N.V.B.V.) 
heeft de open brief van de Jeugdraad 
voor Vlaamse Aktie aan de komitees 
van het A.N.Z. en de Dag van het 
Vlaamse Lied, waarin op een een-
heidszangfeest aangedrongen wordt, 
ondertekend onder de voorwaarde dat 
dit zangfeest een Vlaams-nationale 
manifestatie blijft. 

Het V.B.V. is van oordeel dat het 
A.N.Z.-zangfeest aan deze eisen vol
doet, en stelt dan ook aan het komi
tee van de Dag van het Vlaamse 
Lied de vraag, kort en duidelijk : 
« Aanvaardt gij een Vlaams-nationaal 
zangfeest, ja dan neen ? >. Slechts 
als het antwoord ja is, dringen wij 
op onderhandelingen aan. 

Hst V.B.V. verwijst tevens naar de 
beslissing van de beheerraad van het 
A.N.Z., die als volgt luidt : 

« ... Onderhandelingen door het A. 
N.Z. zullen alleen gevoerd worden met 
de verantwoordelijke personen van de 
Dag van het Vlaamse Lied, wanneer 
zij daarom vragen, en niet met tus-
senoersonen ». 

Het V.B.V. betreurt het gebruik van 
zijn naam door de Jeugdraad voor 
Vlaamse Aktie. niettegenstaande ziin 
verzoek dit slechts te doen met de 
vermelding van de voorwaarde waar
onder het de ooen brief onderschreef. 

De Leiding. 
JORTs PLEURS. Verbondsleider 
PUTGE^ n^^MONIE (Antwerp.) 
EACIEL FACK (Gent). 

Nota van de Redaktie : Deze flinke 
jeugdgroepering is dan toch blijven 
klaar zien in het A.C.V. maneuver en 
heeft de nadruk geleed op het nood- i 
zakelijk Vlaams Nationaal karakter 
van het Zangfeest van het A.N.Z. 

B R A B A N T 

KRAAINEM 
Bepaalde kringen drijven hun dub

belzinnigheid zo ver dat ze zich in 
Brussel verzetten tegen tweetalig
heid, maar deze eisen in gemeenten 
als Meisbroek, Linkebeek, Dilbeek, 
Kraainem, en andere Vlaamse ge
meenten. Zo hadden ze ook enkele 
zazoes naar Wezembeek-Oppem ge
stuurd om er een vergadering van de 
Volksunie te storen door « twestal-
likhet - Tweetaligheid » te roepsn. 
Dat dubbelzinnig spel is niet alleen 
die schreeuwers slecht bekennen,' 
maar heeft grote verontwaardiging 
verwekt in de streek. Vrienden uit | 
Kraainem hebben deze verontwaar-! 
d'g'ng gelucht door ons een flinke 
lijst adressen te bezorgen voor de 
verzending van ons blad. Door dit 
blad zullen nog me^r o.gen opengaan 
en zal de waarheid doordringen tot 
in de verste hoeken van Vlaanderen. 
Deze waarheid is dat massale stem-
menverschuiving ten voordele van de 
Volksunie het begin zal inluiden van 
een nie'^we reeks Vlaamse verwezen-
liiVingen. 
PERK 

Voor de gemeenten uit de noorder-
hoek van het kanton Vilvoorde vindt 
op zondag 23 maart 1S58 om 10 u. 30 
een voorlichtingsvergadering plaats 
in de zaal ALHAMBRA, steenweg op 
Tervuren 16 te PERK. 

Sprekers : A. Van Malderen en Bob 
Maes. 

DE GAZET schreef enkele dagen 
geleden dat... de Belgische boeren 40 
t. h. minder stikstofmeststoffen ver
bruiken dan d^ Nederlandse omdg*-... 
DE STIKSTOFFEN BIJ ONS VEEL 
DUURDER ZIJN. Alleen vergeet die 
CVP-krant er bij te voegen dat zowel 
de CVP-regering als de huidige link
sen medeplichtig zijn aan deze schan

de. A. Van Malderen zal het genoegen 
hebben om deze zaak esns van naadje 
tot draadje aan de nijverige mensen 
uit Perk, Eppegem, Elewijt, Zemst, 
Hever, Hofstade, Berp-, Kampenhout 
en Muizen uit te leggen. Ze zullen 
de ogen van verbazing opentrekken 
als ze vernamen dat zogenaamde ver
dedigers van de boeren meewerken 
om deze boeren uu ts zuigen 

Bob Maes zal vertellen hoe het 
Volksuniewon der tot stand kwam Of 
is het misschien geen wonder dat 
vriend en vijand van de Volksunie uu 
verplicht zijn toe te geven DAT AL
LEEN DE VOLKSUNIE BIJ DE VOL-
GENDf; VERKIEZINGEN GROTE 
VOORUITGANG ZAL MAKEN. H ' s r . 
zou het oud Vlaams spreekwoord" 
kunnen omgevormd worden tot he t -
volgende : Al loopt de leugen nog zo 
snel, de Volksunie achterhaalt ze 
v/el ! 
VILVOORDE 

Elke Vlaming, die nuchter en on
afhankelijk kan nadenken, weec dat 
elke stem, gegeven aan de CVP of 
ESP a over de liberalen spreken we 
zelfs niet, want die krimpen ineen 
als een oude raap ! — een verloren 
stem is voor Vlaanderen. 

Elke Vlaming, die het programma 
van de Volksunie kent, weet ook dat 
onze partij niet alleen strijdt om de 
ekonomische druk te breken, waar
onder alle Vlaamse welstand dre gt 
versmacht te worden, maar ook om 
eerlijke ychoolgelijkheid te bekomen 
Voor haar hebben alle kinderen recht 
op onderwijs aan dezelfde voorwaar
den ! 

Bij de algemene verkiezingen van 1 
juni is dan ook alleen een stem voor 
de Volksunie een vruchtbare stem. 
Wie anders stemt, bestendigt het ver
derfelijk antiklerikalisme en klerika
lisme en is ook verantwoordelijk dat 
geografische Vlamingen als Vermey-
len, Van Hemelrijck, Thielemans en 
Schot de plaatsen van overtuigde 
Vlamingen blijven innemen. 

Wat de latere gemeenteverkiezin
gen betreft volgen de Vilvoordse 
Volksunievrienden met alle aandacht 
de gebeurtenissen en zo vergeten ze 
o. a. niet dat gemeentelijke manda
tarissen mede verantwoordelijk zijn, 
voor het feit dat in onze Vlaamse 
stad fanstalige aktualiteiten worden 
vertoond in de bioskopen, waarvan 
zij medeeigenaars zijn. Ook aanvaar
den zij niet dat terwille van enkele 
inwijkelingen Koningslo zou vsr-
franst worden o. a. door het erken
nen van wijknamen als « Beauval 4. 

GOOIK 
Ook hier werd Tijl opnieuw wak

ker. Enkele vrienden hebben namelij c 
bijgedragen opdat gans hun gemeen
te zou kennis maken met ons blad civ 
er zou aan herinnerd worden dat nji 
de oorlog samen met de Vlaams-na
tionale macht, ook het Vlaamse me-
dezeggingschap in het openbare levfi i' 
werd uitgeschakeld. Vergelijk de ver
nederingen, die het Vlaamse volk c\i 
laatste jaren moest slikken (onrecht
vaardige repressie, vervalste talentsl-
ling. koningskwestie, ekonomische 
verwaarlozing, uitdagende wereldten
toonstelling) met de overwinningen, 
die het vóór de oorlog, dank zij de 
onverpoosde zweepslag van de 
Vlaams-nationalisten behaalde am
nestie, vernederlandsing van het ho
ger onderwijs, stemmen van taalwet
ten, los-van Frankrijkactie). DAT 
zijn feiten, die de Vlamingen bij de 
volgende verkiezingen aansporen om 
van de Volksunie een nieuwe Vlaam
se politieke macht te maken, die de 
andere partijen zal dwingen tot da
den. 

WEMMEL 
Hier, zoals in alle gemeenten, die 

door verfransing bedreigd zijn, voslen 
de Vlamingen heel goed dat geen en-
i^ele unitaire partij ts vertrouwen is. 
Wat die partijen met de ene hand 
geven, nemen ze met de andere vier
voudig terug. Honderden Volksunie-
nummers werden nogmaals naar d°ze 
bedreigde gemeente gestuurd, opdat 
iedere Vlaamse kiezer zeer goed 7ou 
beo'riinen dat ATL^^I^N de VOLKS-
UNTE STRT-JDT TEGEN linkse onver-
draa'^zaamheid en ziekelijke nansn-
vreterii. maar ook T^'REN schünhei-
lige pogingen om sociale en kgtoi'^i'e 
actiegroeperingen te misbruik°n voor 
oolifiei-e doeleinden. /^LLEEN B^ 
VOLKPTTNIE S T R T J D T VOOR 
VTAAf/Tc-T̂  WET.VAA'PT EN Vr"^-ci 
^i^N EERLIJKE SCHOOLGELIJK-
HEID. 
MACHELEN 

Alle toegangswegen tot de mooie 
kerk van Machelen werden pracht-g 
versierd met Volksuniebanden. Z-j 
herinneren eraan dat weldra de bs -
langrijkste verkiezingen sedert de 
oorlog plaats hebben. Zij herinneren 
er de Vlamingen vooral aan dat in 
vele gemeenten een gemeentebs^i--r 
aan het bewind is. dat voldo^-'-''^» 
geeft on Vlaams en kristelüi- geb ?d, 
maar waaron de unitaire CVP h^^r 
nolifiek stempel wil drukken Hisr 
moeten w'j zser waakzaam bijn, vi-^-t 
de grootste vergiss'no'. die een r-T*'!, 
w'^ikp d e gp'»^por»tei^ei'^*^^*'''^n e n r''^ '''^-
gemens belangen goed be^-art^gt y^n 
begaan, is zich politiek te binden aan 
CVP. BSP of L-beraie Parfii. On d-'e 
manier laden zij ook op hun partij 
de schande en de oneer, waarmee de-
•̂ e unitaire oartiien beladen ziin. 
Daarmee zouden zii bijdragen tot het 
versterken van partüen. die aüe zon
der uitzondering sci^uidio' ziin 9^n 
een misdadige en haatwekkende re -
nressle, een schan'^'=li1kp verw^'^r'-^-
zing van de Vlaamse belangen en 
aan een opzettelijke uitbuiting van 
de sc'iooikwestie 

ATJ.ETV DE VOLKSUNTE JP PEN 
VRIJE EN EEN VLAAMSE PARTIJ I 
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BR A B A N T 

ZAVENTEr.I 
Terwijl het ACW in zijn « Vlaams 

manifest > verwijst naar somir.'.ge 
CVP-ers die Vlaamse « pogingen » 
dosn en als lokvinken Vlaamse stem
men naar hun partij moeten trek
ken, heeft de CVP in Zaventem voor 
de zoveelste keer bewezen uit welk 
armtierig Vlaams hout die partij ge
sneden is. 

Op bladzijde 7 schrijft « Vrij Za
ventem » Vc.n januari 1958 : « De 
linlrsen drijven reeds 3 1/2 jaar de 
spot met de Vlamina;en, maar DE 
AFREKENING NADERT ! » Welke 
schitterende afrekening dat zal wor-
d3n zien wil reeds op bladzijde 8 van 
datzelfde b^ad, want daarop schrij
ven die Vlamin2-°n niets dan... 
Frans ! Zoals de CVP medeschuldig 
is aan de verfransing in Wemmei, 
Irnkebeek, Dilbeek, Wez/jmbeek-Op-
p ' m zo doet zij ook n e e aan ver-
fnns''T^spogingen in Meisbroek, Ha
re i. Nedér-over-Heembeek en... Za
ventem. Dergelijk Janussnel doet de 
o—echte Vlamingen braken en over-
t"' Tt hen nog meer van volgende 
no'^dzakelijkheid : 

Vin partijen met twee gezichten 
Twee maten en twee gewichten 
D e dubbel snel verrichten 
Verlos ons Heer ! 

ST. KWINTENS-LENNIK 
Co zaterdag 1 maart werd te St. 

K 'intens-Lennik een voorlichtings-
vc'^adsring gehouden die een sukses 
w r d . Alhoewel er geen uitnodigingen 
g'^r'rukt waren en de propaganda 
g'rstendeels mondelings gevoerd werd 
w . s het ruime café te klein. De ver-
P" dering werd ingeleid door dhr 
Deuf^onné. De heer Jef Herremans 
sprakt over de gemeentepolitiek en de 
r'̂ '̂ d'̂ ^eeT'v/'̂ e toestanden die in Len-
nik nog bestaan. 

Mr Van der Eist kwam dan aan het 
woord om de achteruitstelling van de 
Vlaamse mensen, arbeiders, boeren 
*"̂  middenstanders, aan te klagen. 
HM wees er on dat zowel C.V.P.-ers, 
Iji^eralen al.s soc^alistpn hiervoor ver-
aitwoordelük zün. Alleen een Vlaam
se partij zal strMden voor de belan
gen van onze Vlaamse mensen. 

Onder de aanwezigen bemerkten 
w^ o. m. de V'̂ '̂ r V°tüu'"'0'»'''5. d'e in 
ir.'i4 reeds opkwam met de Volksunie. 

Een goed geslaagde vereadering. 
F'~t was de eerste maar het zal de 
l?"tste niet zijn die we te St. Kwin-
te'^s-Lennik houden. 

De Volksunie wil doorbreken in het 
Poyottenland. 

A^'^ONDTSPPMENT LEUVEN 
Voor alle Vlamingen is er maar één 

a'^'-ps te Leuven : Parijsstraat, 12, 
Café Cristal. 

F'>ciaai dienstbetoon. 
7'tflRgen : 
v^idasr van 10 u. tot 12 u. 
Din«-daar van 20 u. tot 22 u. 
P-'.rijsstraat, 12, L<»uven. 
Kom met uw moeilijkheden tot 
ons. 

TIENEN 
Na een eerste welgeslaagde vere;a-

d-^ring te Air.«c>iot komt thans Tie
nen aan de beurt. 

On woensd'^or, 19 maart, te 20 n. in 
de zaal : De Grote Hert (Hrote 
[[i'-orktl TTENEN, grote voorlichtings-
V'^'^'^dering. 
Spr^kei's : 

]*fr. F. Vpn der Eist en 
, D^s. W. Jnrissen. 

J-^'^ereen d'e eens graag de waar
heid hoort in plaats van de gewone 
rommel en de ve^-sleten d'-o'^redenen 
ci^v « riAmo'"-^tische » partijen, zal er 
ap^'wezicr zün. 

Tn kanton Diest wordt eveneens 
jlirer''^ Eiewerkt en e°r'5t'^'3'3"s houden 
wji O'̂ k d-^nr een vereadering. 

j&'-onnomp'itepsi'=g gaat onvernoo'sd 
V—-•'er en met uiterst gunstig resul-
tr-t ' . 

T -yrirrti ^^eze '^'("^ (IpnVon W' i f^Ok. Of i -
70 Yj.,vnr^ori i i ' t 1-ipt, T .euv^Te d'o door 
Ĵ Mvj ƒ̂ n5»»̂ '•ip̂ o st°Un O""'' act'o in 
or.q aTro^'^i<''=pment r^nofeliik maken. 

T>-» rï^morq i»-» "•"•""dissement Leu
ven Is niet te stoppen. 

7 0 PACHT 
NALISME 

HET VLAAMS NATIO 

(Vervolg van blz. 3) 

Waar het VNV de arbeid als 
'grootste waarde in de opbouw der 
vaiionale welvaart beschouwt, is het 
de voorloper van de gedachte die 
'na de tweede wereldoorlog overal 
in Europa de realisatie van de 
•« welvaartstaat » zal beogen. Toch 
ging het Vlaams nationalisme reeds 
verder. Waar de htiidige « wel
vaartstaat » nog een scherp socia
listische inslag heeft, had het reeds 
'de sintese gemaakt van de sociale 
en van de nationale waarden, had 
het de welvaartstaat gezien ten ba
ke van het ganse volksbelang. 
\Slechts schuchter is na de laatste 
wereldoorlog deze gedachte in het 
^Europees socialisme beginnen door 
^e dringen en nog ver is het van zijn 
ei'ndpunt. 

AARSCHOT 
Flinke belangstelling op onze voor

lichtingsvergadering hier. De aanwe
zigen, enkele ouderen maar hoofdza
kelijk jongeren aanhoorden de zake
lijke, logische en scherpe uiteenzet
ting van Mr. Frans van der Eist en 
het vaak geestig maar overweldigend 
betoog van Drs. Wim Jorissen. 

Zoals overal bewezen zij het pu
bliek, met weerlegging van alle te
genargumenten, de noodzakelijk van 
de Volksunie. 

Gelijk overal ook meldden zich tal 
van toehoorders voor de volledige in
zet voor de Volksunie. 

L I M B U RG 

DE PANIEK 
Vier jaar heeft de C.V.P. geslapen. 

Thans wrijft ze zich de slaap uit de 
ogen en wat ziet ze ? Limburg is meer 
dan rijp voor de Volksunie ! In 
plaats van zich rouwmoedig op de 
borst te kloppen, een les aan ons te 
nemen en nog blij te zijn dat het de 
Volksunie is die vooruitgaat en niet 
de linksen, denkt ze echter in de 
eerste plaats aan de mogelijke voor
delen die zullen verdwijnen en tracht 
ze wanhopig de tij te doen keren. 

Onze propagandisten worden op 
alle mogelijke wijze lastig gevallen 
met het gevolg dat... familieleden, 
vrienden en kennissen mede in de 
bres springen om onze propagandis
ten te helpen. 

In Limburg vallen de C.V.P.-ers in 
hun mondelinge propaganda de link
sen praktisch nooit aan. Alleen maar 
de Volksunie ! De kristelijke kiezers 
zullen het hen betaald zetten ! 

KANTON HASSELT 
Plakkers waren aan het werk te 

Zonhoven, St Lambrechts-Herk en 
Wimmertingen. Nergens zitten de 
Volksuniesimpatisanten stil. Alles 
steekt men in een Volksuniekleedje. 

HASSELT 
Een groep propagandisten van 

Hasselt nam het Initiatief strooi-
briefjes uit te delen aan de boeren 
die naar een C.V.P.-meting, ingericht 
door de Boerenbond, gingen te Has
selt. Ongelukkig voor de inrichters 
was hier zeer weinig volk aanwezig. 
Het was een mislukking. Geen op
komst meer tenzij de politiek geïnte
resseerden. 

We begrijpen dit zeer goed Hun 
haring braadt niet meer en we ve '-
onderstellen dat de boeren beginnen 
in te zien dat al dit C.V.P.-geleuter 
en georaat voor hen toch geen oplos
sing betekent. Bij de a. s. verkiezing 
zullen de boeren dan ook ongetwij
feld hun voorkeur geven aan de 
Volksunie, die tenminste een dyna
mische politiek zal ontplooien. 

In Runxt werd weer eens degelijk 
plakwerk verricht. Voortdurend 
dringt de Volksunie verder door. In 
de talrijke administratieve burelen 
van Hasselt zoals belastingen, regis
tratie, douanen, provincie, posterijen 
en telegraaf, enz., wordt hier over
al druk gediscuteerd over de vooruit
gang en mogelijkheden van de Volks
unie, en er ontstaat een groeiende 
sympatic bij de bedienden want ze 
voelen dat er een kentering ontstaat 
in de provincie Limburg. 

HASSELT 
Op de laatste kadervergadering 

voerden Ir. Clem Colemont en Drs. 
Wim Jorissen het woord. Ook de al
gemene organisatieleider Rudi van 
der Paal en het Antwerps geweld 
Ward Rolus waren aanwezig. 

Beide laatsvernoemden nemen een 
groeiend aandeel in de Limburgse 
werking. Zij willen voor de geboden 
hulp van Wim Jorissen te Antwerpen 
niet in het krijt blijven staan. 

Valt het nog te verwonderen dat 
onder leiding van vier voornoemden 
en van een voorbeeldig sekretaris als 
René Evers de werking in IJmburg 
een nooit gekende bloei bereikt. 

Op de vergadering werd nota ge
nomen van de grootscheeps gevoerde 
propaganda doorheen gans de pro
vincie, van het sterk stijgend aantal 
leden en abonnenten en van de ver
rassende hoge verkoop van ons blad 
dat thans praktisch in alle krant3n-
winkels van Limburg verkrijgbaar is. 

KANTON NEERPELT 
Grote vorderingen doorheen gans 

het kanton. Lommei en Overpelt blij
ven krachtig de toon aangeven maar 
ook in de andere gemeenten vormt 
de Volksunie het gesprek van de dag. 

Niet het minst in Hamont waar het 
laatste nummer van ons blad inten
sief verspreid werd. Vooral René 
Evers en Jan Kauffmann laten hier 
van zich horen. 

HASSELT 
KADERVEKGADERING 

zaterdag 15 maar t te 19 uur, 
Hotel Warson, Stationstraat. 
Alle medewerkers, oude en 

nieuwe, welkom. 

LIMBURG 
H£RK DE STAD 

Een buitengewoon stevige kern' 
werkt voortdurend aan de versprei
ding van de Volksunie-idee. Op on
ze laatste vergadering waren de pro
pagandisten voltallig aanwezig en 
met een verbetert doorzettingsver
mogen zullen ze mede de verkiezings
strijd aanvangen. De ouderen kijken 
met belangstelling toe en zullen voor
zeker niet ten achter blijven. 

We doen daarom ook een oproep 
tot elke Vlaams nationalist onze ak-
tie die we weldra zullen ontplooien 
te willen steunen. 

Ir. Colemont gaf een uiteenzetting 
over de politieke evolutie in de pro
vincie. De toestand, die zeer gunstig 
is voor de Volksunie, moet verder be
nut worden om de doorbraak te ver
zekeren. 

KANTON BILZEN 
Hier werden de propagandisten van 

School en Gezin uitgenodied on een 
C.V.P.-vergadering. Ook Volksunie
gezinden waren dus aanwezig. 

Croux, vroeg verwelkte politieke 
grootheid, verweet de Volksunie te 
vlug een goede uitslag te wensen. Ook 
waren wij romantiekers. 

Van een vlugge uitslag en van rea
lisme gesproken de jonge man Croux 
wist dat prachtig in toepassing te 
brengen voor zich zelf. 

Waarschijnlijk vindt hij thans ook 
dat de Vlaamse Beweging opgelost is. 

De onovertroffen snoeshaan Cus-
ters deed zijn best om het federalis
me, zijn verleden en zichzelf belache
lijk te maken. 

Het laatste vooral viel hem niet 
moeilijk. 

De vraag uit het publiek met welk 
recht de C.V.P. zichzelf tegen de 
richtlijnen van onze Pausen in tot 
partij van de Kerk bombardeerde viel 
als een steen in een kikkerpoel. 

Kikker Robyns kwaakte dat de C. 
V.P. dat niet deed en kikker Custers 
vond dat maar gans normaal. 

Die renegaat beschouwt zichzelf 
minstens een Paus gelijk. 

Alle C.V.P.-meetingen zullen te 
Bilzen niet meer helpen. Waar er voor 
een jaar reeds 200 leden te Bilzen 
verloren gingen, brokl^plt de partij 
in vlug tempo verder af. 

Het zal niet zoveel jaren meer du
ren eer de toestand van voor de oor
log hersteld wordt ; een Vlaams na
tionale meerderheid en een C.V.P. 
minderheid. Bilzen wordt er met de 
dag rijper voor. 

KANTON BREE-PEER 
Op een mooie morgen ontwaakte 

het ganse kanton Bree-Peer te mid
den van een Volksuniesfeer. Het was 
alsof het Volksunieaffiches en kalk-
opschriften gesneeuwd had. 

Onze politieke tegenstrevers zijn er 
nog niet van bekomen. Houthalen -
Helchteren - Hechtel, Bree, Peer en 
tal van dornen en de omgeving hin
gen vol. Het werk was voorbeeldig en 
grondig gedaan. Zelfs onze goede 
vriend Dupont had zijn afkeer voor 
de Volksunie overwonnen. Gans de 
omgeving van ziln melkerij en zijn 
melkerii zelf hingen vol met Volks
unieaffiches en met « Wim Jorissen 
naar het parlement ". 

Voorwaar een s'mpatiek gebaar 
van onze vriend Jef Lawüt. En... 
graag tot wederdienst bereid Jef. 00 
een debat of zo, zozeer gewenst door 
U vier j^^ar geleden. 

Gans Limburg wacht er op Jef dat 
gij die, « scbeurmakertjes » nu eens 
en voor goed plat slaat. Vooral die 
•-< nrefpnt'PU'^e » V/ 'm ,Tirioc-on zo„,it 
etii toch eens moeten afi^rakpn ! A^̂ n 
het werk Jef want meer en meer 
denkt men dat gil sc^^rik hebt. 

En dat voor de lijstaanvoerder van 
zo een PTote oartii ! 

Doorheen gans h"̂ *; j^^r^+^n we^'^ het 
laatste nummer van ons blad inten
sief verspreid. 

I KANTON BORGLOON 
I Niet alleen st^igt '^et krediet van de 
Volksunie in de streek van Kortes-
sem, de oude burcht van Mr Gerard 
üom^'ée en v^n D'* j,5i->-^e''ens maar 
zie ook aan de andere kant van het 
kanton te Borgloon en Jesseren is 
er een flinke groen aan het werk ge
schoten, die onze bladen en prona-
gandamateriaal versnreiden. Ook 
werd er duchtig geolakt t'̂  Jesseren 
pn ook te Alk°n waren plakkers aan 
het werk. En wonderlijk genoeg, deze 
streek rond Borsrioon vorior iaar nog 
als de mee.st doodde van l imhurg be
schouwd blüi^t ontzettend veel sim-
natie te hebben voor de Volksunie. 
Onze jonge partij dringt overal door 
en verwekt groeiende geestdrift. Men 
is de oude partijen beu als koude 
pap. En of we het begrijpen ! 

In memoriaiT. Dr. Leyr.ian 
Herinneringen bij een afsterven 

Het zal zowat dert-g jaar geleden 
zijn dat wij thuis op onze kinder-

KANTON MAASEIK J"'"*^^^ °"^ ? " ^ weesgegroetjes ba-
_, , , , . , , ., , den en op het einde er aan toevoeg-
Geregeld vergaderen te Maaseik de , T • 1 ^ i.» i 

Volksuniejongeren onder de leiding ^«^ « 3^•L^x^^e, Iaat Moekens ogen ge 
van onze jonge maar dinamische Hu
go Teelen. 

nezen ». Toen hoorde ik voor hoi;. 
eerst de naam Dokter Leyman van' 

De propaganda wordt krachtig oudenaarde vernoemen. Hij was het 
doorgevoerd te Maaseik en te Neer immers die mijn moeder behandelt!e oeteren waar Jaak Cuppens en zijn, . , ., , 
vrienden hun werking ontwikkelen. | en door zijn meesterlijke handen 

Ons blad werd flink verspreid en haar van oogontsteking die met 
heel wat steunkaarten voor het ver- blindheid dreigde, redde. Immers r a 
kiezingsfond werden geplaatst. Onze j . cphitterendP studies te Leuven 
jonge werker Hugo Teelen heeft daar " ^ " scnitterende stuaies te Leuven 
een handle van weg. 

Nu te Maaseik waar de Volksunie 
veel vertrouwen heeft wordt hij over
al goed onthaald. 

MET DE MIKROWAGEN OP TOCHT 
Onze mikrowagen werd ingehul

digd. En reeds heel wat werd gedaan. 
Zo deden we Overpelt-Lindel, Ek-

sel, Wüchmaal, Grote-Brogel. E^e-
kom, Wijshagen, Meeuwen, Gruitro-
de, Neerglabbeek, Opelabbeek. Me-
chelen aan de Maas, Vucht, Eisden, 
Meeswijk, Lanklaar, Leut, Dilsen, 
Rot°m. Elen, Beek. Bocholt, Kaulille 
en St-Huibrechts-Lille. 

De andere gemeenten volgen ! 

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

NINOVE 
Grote belangstelling te Ninove 

waar naast Drs. Wim Jorissen en Mr. 
Frans van der Eist de lijsttrekker 
voor Aalst de simoatieke maar radi-
kale vechter Dr. Van teemputten het 
woord voerde. 

Zulke dinamische vergaderingen 
ziet men niet van andere partijen 
verklaarden ons verscheidene toe-
hoorr^ers. 

B.S.P., liberalen en C.V.P. werden 
onverbiddelijk in hun hemd gezet 
wat herhaalde toejuichingen uitlokte. 

Naast heel wat geestdriftige jonge
ren waren er ook heel wat ouderen 
oDgekomen om ons hun volledige 
steun te verzekeren. Het zal er stui
ven t" /Val'ït, bü de verkiezingsstrijd. 
DENDERMONDE 

Daar komt werkeUlk gang in de 
.zaken. Bij het bezoek van « onze 
goeie vriend Theo » aan Wetteren, 
werd niettegenstaande de plassende 
regen gezorgd, voor een briefie in ie
dere bus en overal Volksunieleuzen 

7),,frTOTirien p-^pmpi^ren v&n o'iTie 
namfletten gingen hun weg in Zele, 
Kalken. St. G'His. Lebbeke. Gremh^r-
gen en Dendermonde. Onze nlak-
nioep'en bezochten Zele. St. G'His en 
Dpndermonrie. waar onze k'^iknio^g 
niet ts ontkf^T^en snoren had nage
lat «'̂  7o Tv/TOT̂T het verder. 

VET?GADERTNG : De eerste zater
dag dpr maand, om 20 u., in ons ge
woon lokaal. 

ST NIKLAAS 
Te Sint Niklaas vond een uitste

kend geslaagde voorlichtingsverga
dering plaats, voorgezeten door Frans 
Wymeersch, en waarop Dr Van Bo-
xelaer het woord voerde om nood
zaak, doel en werking van de Volks
unie te verklaren. Na hem bracht 
Zeger Van Haver aan Frans Wy
meersch, de man die reeds sinds 

had hij zijn naam gemaakt als eea 
onzer beste oogartsen. Toen ik op de 
normaalschool moest kon ik in z j n 
kabinet zelf ervaren wat voor een 
nauwgezet arts het was. 

Dat was ons eerste kontakt nu 25 
jaar geleden. 

Later merkte ik hoe hij een snuis-
teraar moet geweest zijn in de oude 
archieven der stad Oudenaarde want 
niemand kon over zijn stad be'er ver
tellen dan Dokter Leyman. Hij de t -
dit op zijn eenvoudige eigen manier 
zonder aanstellerigheid of betweterij. 
Van hem ging iets uit dat U vertrou
wen gaf en waarnaar men kon opzien 
als naar een vader vol goedheid en 
wijsheid. In de ganse streek ken ik 
niemand die over volk en kunst of bo
dem en leven van onze streek zoveel 
wist. 

Dat deze Vlaamse aristokraat met 
zijn volk innig verbonden was maefe 
wel niemand verwonderen. Arm en 
rijk vond de weg naar zijn woning en 
ondervond er de warme huiselijke at
mosfeer. Dat was een doorn in het 
oog voor het Oudenaardse aristokra-
tisch wereldje en toen de represcie 
strijd openbloeide vond men het een 
geschikt ogenblik om ook Dokter Ley
man te interneren. Het straatcivisme 
bracht hem onder zijn vrienden en 
spaarde zelfs een oude dokter niet die 
aan hartziekte leed. Zijn enige mis
daad zal wel geweest zijn dat hij 
Vlaams-Nationalist was — meer niet 
— Maar voor de velen die bij hem 
waren was het een geluk en konden 
ze ervaren wat een belezenheid Dr. 
Leyman bezat. Zonder enige voorbe
reiding onderhield hij ons over de 
abdij van Ename of een ander onder
werp, citeerde dichters en geleerden 
en jongleerde met jaartallen en cij
fers. 

Ik herinner mij nog zeer goed hoe 
ik het klaar speelde om met gesprok
keld hout en een paar lege blikjes, 
water aan het koken te brengen om 
dan met enkele gesmokkelde koffie
bonen toch een kopje koffie te heb
ben. Ik weet niet wie op dat ogen
blik het gelukkigst was — ik die hem 
dat kopje kon aanbieden of hij die 
het voor zijn ziek hart zo nodig had. 

Na de nare tijden vond ik Dcktpr 
Leyman weer — nu niet meer als de 

tientallen jaren in de bres staat voor bekende arts, de oudheidkundige maar 
het Vlaams rechtsherstel en wiens 
beslissing de leiding te nemen van de 
Vlaams nationale lijst hoon en 
geestdrift verwekt hebben. Het zou 
ook lastig zijn eerlijker, onbaat-
zuchtiger en simpatieker lijstaan
voerder te vinden. 

Anderzijds werd in het arrondisse
ment met de versnreiding van tien
duizenden verkiezingsbladen een 
aanvang gemaakt. 

Ook Sint Niklaas zal ons verbazen 
en verbeugen door ziln duizenden 
nieuwe Vlaams-nationale stemmen. 

RADIOWAGEN 
Op zaterdag 8 maart doorkruiste de 

rad'owagen de straten van Gent. 
Duizenden strooibriefjes werden uit
gedeeld en verscheidene uren lang 
werd rondgereden. Onverpoosd gaat 
de voorlichting verder. 

WAARSCHOOT 
In onze gemeente werd duchtig ge

kalkt. Alle praktische en goedgelegen 
plaatsen prijken nu met onze leuzen. 

De noodkreet « werk in eigen 
streek » straalt tallenkante. 

KAPRIJKE 
In Kaprjke weten we wat nodig is. 

Werk in eigen streek. 
Het prijkt dan ook als dringende 

noodzaak in het midden van het 
dorp. 
MARIAKERKE - ST DENIJS WES-
TREM 

Voor de zoveelste keer, waren we 
terug aan het werk in beide gemeen
ten. Onze leuzen en eisen vinden in
slag bij de bevolking. 
GENT 

Op afsluitingen en fabrieksmuren, 
herinneren onze eisen « Werk in ei
gen streek » aan de behoefte om on
ze stervende textielindustrie nieuw 
leven in te blazen. 
MELSEN VURSTE 

De straten werden hier versierd 
met Volksuniebanden. 

Die van Gent. 

hij die ook wist wat kunst was. Geen 
wonder dat ook ik, toen ik het pad der 
kunst wilde opgaan hem ging opzoe
ken om naar zijn kritieken te luiste
ren. Op een toon die altijd aanmoedi
gend was vertelde hij zijn mening en 
daarbij met kennersogen lonkend f e 
bril in de hand, of op 't puntje van 
de neus of over zijn voorhoofd gescho
ven. 

Gevlei was hem vreemd. Dat hij ta l 
van kunstenaars oud en jong dan ook 
onder zijn beste vrienden telde is geen 
wonder. De dood van dokter Leyman 
heeft ons niet verrast maar pijnli'k 
geslagen, temeer daar hij nog altijd 
levendig belangstelde in alles wat 
Vlaanderen weer levend kon maken. 

Hij hield van de zomer en de zon, 
de Vlaamse heuvelen en de Vlaamse 
mensen. Daarom hielden er ook zo
veel van hem. Op het laatste appel 
ontbrak geen enkele kameraad. 

Dokter Leyman, in mij bewaar ik 
de herinnering aan zoveel schone 
uren bij U. Gij hadt Uw geleerdheid 
in dienst kunnen stellen van het for
tuin. Uw jeu-^diöealisme is U tot Uw 
!aatste 05enblikken bij gebleven, 
daarom valt gij te bewonderen. In 
Vlaanderen is een leemte ontstaan 
want gij zijt niet meer. 

Langs deze weg bieden wij aan de 
achtbare familie onze diep kristelijke 
deelneming aan. 

Gies Cosijns, Voorzitter 
arrondissement Oudenaarde-Ronse. 

ONS 4e KONGRES 
te Antwerpen op 20 april 

.-ir^ir^.trlj** 
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Alles gaat goed in Kongo (dixif Buisseret) 
Een klein honderdduizendtal land

genoten tonen voor het eerst In Kon
go belangstelling voor de verkiezings
strijd in het moederland. 

Als U vraagt waarom, is er maar 
één antwoord en wel het volgende .; 
de monumentale vergissingen van de 
huidige regering hebben hier een ma
laise verwekt, die nog zeer moeilijk 
herop te kalfateren blijkt. 

Da misteveredenheid van onze 
landgenoten in Kongo is zo groot, dat 
er iets gebeurd is de laatste dagen, • 
dat nog zelden in iemands hoofd 
was opgekomen. Gewoonlijk wordt in; 
gesloten kring gekritiseerd en wordt 
de kritiek niet aan het klokzeel ge
hangen. 

Hiermede is nu totaal afgebroken. 
E'stad heeft openlijk zijn afkeuring 
voor de huidige regering betuigd en 
het was een onvertrouwd schouwspel 
bij het overijld en onverwacht bezoek 

I van de Minister van Koloniën leeg-
|st'~~-<de huisgevels en lanen witbe-
' ' • z'-"' Trn aanschouwe van 
Inlanders, vreemdelingen en landge
noten spraken muren en lanen van 
zijn erbarmelijk bestuur. 

Het is ten andere een gelijkaardige 
leaktie die « nos's Augus's » hier 
overal te wachten staat. Zowel als 

II t lö aat de maat overvol is, 
!om onze voorzichtige en vooruitzien-
'de landgenoten op de straat te doen 
i komen. Zelfs de liberaal getinte bla-
iden die de pers in handen hebben, 
nemen geen blad voor de mond en 
vallen de minister in heftige be- j 
woordingen aan. | 

Het geld is stom. maar als het be-, 
gint te klappen moet iedereen zwij-l 

; gen, is een wijsheidsdroppel die hier • 
niet langer zeggingsrecht heeft. De 
ballon gaat niet meer op ! i 

Wat wordt de heer Buisseret in de' 
schoenen geschoven ? Wat wordt de 
regering van « Aziel > verweten I n ' 
hoofdzaak « z'azis et puis ze reflé-, 
cis » ! I 

Eerst en vooral de ongelooflijk 
SC'laamteloze bluff van de regering. • 

Kan in het moederland een gedeelte 
van de massa nog geleid worden als 
een kudde, met slogans en partijpoli-j 
tieke drogredenen, onze landgenoten 
hier tonen teveel realiteitszin en zijn 
de partijpolitiek tenemaal ontgroeid 
en vervreemd van holle strijdleuzen.' 

De huidige regering heeft het be-} 
schavingswerk doen stil vallen, heeft 
meningsverschillen uit de grond ge
stampt, heeft het moederland tegen
over de inlanders in het diskrediet 
gebracht. Inlanders die we normaal 
naar het zelfbeschikkingsrecht moes- j 
ten voeren zonder avonturen aan te 
gaaö . 

Hfer evenals in net moederlanai 
V7crdt de politiek op korte termijn' 
f:huldigd en wanneer niets meerj 
gaat ...komt de bluff aan de orde 
van de dag : INGA ! Een oasis in een | 
zandwoestijn wordt voorgespiegeld, 
om van de huidige noodtoestand niet 
te moeten spreken. Zijn verkeerswe
gen niet noodzakelijker? Heel de Kon
go is een modderpoel wanneer de 
stromende regens nedergutsen. Heel 
de Kongo is een stofwolk wanneer de 
zonne alles verschroeit. | 

Kongo wordt geregeerd door he t ' 
eigenbelang van het groot kapitaal,] 
dat niet noodzakelijk nationaal is, 
maar zeker anti-Vlaams. 

Het transportbedrijf voor de zelf
standige « routier » is een nachtmer-
ris. De erbarmelijke wegen en de 
konkurrentie van grootmaatschappij
en schept een toestand die onhoud
baar is. Het merendeel van de zelf
standige « routiers » heeft op zijn 
eerste vrachtwagen nog verschillen
de wissels lopen, wanneer die reeds 
lang ergens in de modder als oud 
ijzer verzopen ligt, en de tweede 
v.achtwagen op afbetaling aange-
kc2:it moet dienen om de eerste te 
betalen. 

De < routier » die leven moet ver
trekt met een vracht waarop hij bij 
voorbaat verliest en het wegennet is 
20 dat een vrachtwagen die de 
60 000 km. haalt een heerlijk rekord 
heeft gevestigd... en dit dank aan 
wisselstukken waarvoor de dollar aan 
150 fr. wordt berekend. 

In het bouwbedrijf worden de pri j 
zen zo gedrukt, dat de na de ophef
makende faljissementen overgeble
ven ondernemers, deze alleen maar 
zoeken de tijd te rekken tot de tijd^ 
dat opnieuw uitgeschreven adjudika-
ties een normale winstmarge kunnen 
opleveren. En deze mensen hebben 
zich hier ten definitieven titel geves-1 
tigd zoals al de anderen om in een ] 
zser lastig klimaat meer zorgen te! 
hebben dan in het moederland. 

Meubelfabrieken en metallieke kon-
struktiebedrijven voeren kleine be-j 
stallingen uit, die hen toelaten te le
ven en kunnen geen werkvolk aan-
v»-crven door het feit dat de beroeps-
afgastudeerden, doodeenvoudig hun 
beroep deserteren alleen door het feit 
ö r t zij aan een hongerloon moeten 
werken. Terwijl hun kollega's die 
eveneens vier jaar sekundair onc'er-
•wijs hebben genoten overal voor vei -
r.lg werk een dikbetaalde job vinden, 
die nog zeer slecht en zonder de min
ste beroepsliefde is uitgevoerd, moe
ten de gediplomeerden van het be
roepsonderwijs, enkele goed menende 
kolonisten en firma's niet te na ge
sproken, arbeiden aan een loon dat 
minder is dan dit van een huisknecht, 
die van 1.300 fr. tot 1.600 fr. verdient. 

Een land in wording heeft vooral 
gespecialiseerde handarbeiders nodig, 
die zich aangetrokken voelen door 
een goed loon, en geen geblazeerde 

« klerken > die van de zich opstape
lende « papasserie » geen « hartziek
te » zullen opdoen. 

Moest men de tonnen voor niets 
dienende volgetijpte bladen papier, 
bij elkaar zien ! Miljarden hadden 
kunnen aangewend worden voor zeer 
noodwendige noodzakelijkheden. 

De grond ligt braak en .arm... kon 
al het onnuttig geschreven papier 
erop verbrand worden... heel wat 
tonnen « potasse » zouden hem 
vruchtbaar maken. 

Een tweede verwijt wordt de minis
ter gedaan. Het zijn politieke benoe
mingen in alle sektors en het invoe
ren van de partijpolitiek waartegen
over de inlanders en Europeanen 
wars staan. De geschiedschrijver zal 
niét anders kunnen dan beamen wat 
de liberaal getinte bladen in Kongo 
nu reeds schrijven : dat hij de mi
nister is van de monumentale ver
gissingen. 

Een derde verwijt ; het Invoeren 
van de schoolstrijd. Niemand zal aan 
de regering het recht ontkennen het 
leken onderwijs te hebben ingericht. 

Leven we niet in een demokraiie 
waar alle gezonde opvattingen die het 
algemeen belang op het oog hebben 
waardering verdienen. 

Deze lekenscholen zijn niemand 
één doorn in het oog, maar wel dat 
deze met toestromende kredieten 
werden uit de grond gestampt, ten 
nadele van het gevestigd katoliek on
derwijs. 

Alles gaat goed in Kongo ? Zeker 
er zijn onderwijskrachten die sinds 
maanden op de uitbetaling van hun 
achterstallig loon en gezinsvergoe-
din wachten. Intussen kunnen ze met 
hun familieleden op de krib bijten. 

De partijpolitieke benoemingen van 
de heer minister in de sektor onder
wijs leveren het bewijs dat het vol
staat een politiek volgeling te zijn van 
de minister, met als onmiddellijk re
sultaat, katoliek en Vlaams weer
strevend. 

Dat het mogelijk is in Kon.go, het 
Engels boven een tweede nationa'e 
taal te verkiezen en de afgevaardigde 
inlanders die maar 40.000 eenheden 
van een twaalf miljoentallige bevol
king vertegenwoordigen, zo halsstarrig 
aan hun standpunten hebben vast
gehouden is enkel het resultaat van 
voorafgaande besprekingen tussen 
een direktie die maar één deel be
oogt, namelijk de inlander ontkris-
tenen en verfransen. 

Willen wij politiek op lange ter
mijn voeren, die onze positie hier 
moet verstevigen dan moet de vol
gende oplossing aan de inlanders 
voorgesteld worden : 

ONDERWIJS VOOR EUROPEANEN : 
Taal naar keuze, wat de eerste taal 

betreft. Voor de tweede taal, de an
dere nationale taal en wat de derde 
taal betreft : een inlandse taal. 

ONDERWIJS VOOR INLANDERS : 
I ager onderwijs : 
Eerste taal : een inlandse taal. 
Vanaf de derde graad : als twee

de taal, een nationale taal naar keu
ze. 

"^ri neven van e ezeró 
OUDENAARDE—RONSE 
EEN MARCHERENDE VLEUGEL 

Een maand geleden blokletterde 
Jan Verroken met veel tamtam in de 
« Ronsenaar » (lees « Wierookvat ») 
dat Vanden Dale voor de C.V.P.-jon-
geren zou spreken over de zetelaan
passing. Dat spelletje noemde Jan 
« De Marcherende Vleugel ». Het hele 
arrondissement kwam erbij te pas en 
met een dreunende Vlaamse Leeuw 
zou de C.V.P. eens tonen aan al de 
jongeren dat het heilige ernst met 
de Vlaamse rechten was. 

Inderdaad er kwam in de senaat 
een wetsvoorstel die het onrecht recht 

j zou maken. 
i Door de grote afwezigheid on
der de C.V.P.-senatoren kon geen 
meerderheid gevonden worden. De 

' heren senatoren Storme en Santens 
j waren in hun zetel te Oudenaarde in 
! plaats van te Brussel. 
I Inderdaad wij verschieten van niets 
raser. Heilige beloften en dure eden 
worden afgelegd en vierkant aan de 
zolen geveegd. 

Zo hebben wij de C.V.P. gekend gis
teren bij koning.skwestie. vandaag bij 

I Vlaamse kwestie en morgen bij 
de schoolkwestie — en... « DAT T> noe
men zij « De Marscherende Vleu
gel ». 

[ Nu een derde naam voor de senaat 
wordt vooropgezet zal het nog verbe
teren. Baronnes Delia Faille D'Huys-

J se. Wij veronderstellen dat zij onder 
' de bewame leiding van Jantje spoe-
I dig het Nederlands zal kennen om de 
I Vlaamse belangan van de marsche
rende vleu.gel te dienen. Met een der
gelijke vleugel « en avant, marche ». 

I En of het nodig is dat wij onze 
' lijsten indienen zowel voor senaat en 
' urovinci? als vcor de Kamers. Wij 
hebben reden te over ! 

G. Ronse. 

SEKUNDAIR 
EN HOGER ONDERWIJS : 

Eerste taal : een inlandse taal. 
Tweede taal : een nationale taal 

naar keuze. 
Derde taal en vierde taal : Engels 

en Duits. 
Dat dit onder de huidige regering 

gsen schijn van kans heeft, alhoewel 
veel g l a n d e r s hiermede volledig ak-
koorci gaan en het de nationale op
lossing is, hoeft wel geen betoog. 

Kan men in de Vlaamse vleugels 
van de tripartite hiermede instem
ming vinden, het is ondenkbaar dat 
de Waalse vleugel dit zou aanvaar
den. Niet het algemeen belang in 
Kongo is voor hen van tel. maar de 
Franse kuituur. alleen maar omdat ze 
merendeels alle' andere kuituren 
ignoreren. 

Vlaming die ter stembus trekt, let 
op uw zaak ! 

Vierde verwijt : Er wordt vaak 
beweerd dat de heer Minister beslis
singen treft, die hem ingegeven wor
den door enkele tot zijn partij beho
rende inlanders, die niemand verte
genwoordigen en ook in niemands 
naam spreken, over het hoofd heen 
van funktionnarissen vergrijsd in de 
staatsdienst, die nu mt ontmoediging 
de armen lat€n zakken en tevergeefs 
voor de onheilsgevolgen waarschu
wen. 

De partijpolitiek vindt hier nooit 
ingang bij de inlanders, wel demoga-
gie op grote schaal. 

Dit was een greep uit wat men de 
minister verwijt. Het allergrootst ver
wijt is : « Niets draait nog rond in 
de Kongo ! » en dit dank aan de 
linkse demagogie ! 

Het doet goed dat in het moeder
land een jonge partij deze toestand 
aanvoelt. We slaan de Volksunie zeer 
aandachtig gade. Ook in Kongo 
wacht haar een taak : kiesrecht te 
verlenen aan onze landgenoten, wa
ken op de rechten van de inlanders 
inzake taal en onderwijs. 

Grootheid ligt in het denken aan 
de noden van zijn volk, in de moei
lijke strijd de geheven belastingen 
aan te wenden, juist daar waar zij in 
de staatskas vloeien, zodoende de 
welvaart verzekerend van het volk, 
dat leeft en slaaft op Vlaamse bodem. 

Volksunie, good luck ! 
PATS. 

:';UISEK»EN WEESLOZEN A.AN K2T 
WEr.K ? 

De sociale wet!;svtng in haar hui
dige vorm is zodanig ingswikkeld en 
vergt zoveel administratief werk dat 
de kleine ondernemingen, de am
bachtslieden en de neringdosners 
zeer dikwijls terugschrikken een ver
koopster, een bediende of een gast 
aan te verven. Dez^/jwetgeving is één 
van de grote josna^ou. van de werk
loosheid, ^i 

Eén van de me«st. typische voor
beelden, dat kan aangetroffen wor
den in alle gemeenten vöidt men bij 
de schilders, behangers, winkeliers, 
enz,, die zodanig afgeschrikt zijn van 
de verv.'ikkelingen, welke kunnen 
voortvloeien uit de aanwerving van 
helpers, dat ze liever alles zoveel mo
gelijk zelf doen. dikwijls ten koste 
van hun gezondheid, of dat ze de 
klanten zo lang laten wachten dat 
deze tenslotte maar liever zelf hun 
huis schilderen of behangen. 

Wie enigszins op de hoogte is van 
het ambachtswezen weet dat het bij-
lange niet in staat is zijn klanten te 
voldoen. Werken moeten geweigerd, 
uitgesteld of minder goed gedaan 
worden. De vader, die met zijn kin
deren kan werken is er nog het best 
aan toe, maar de alleenstaande am
bachtsman geraakt nooit door zijn 
werk. Moest er echter een soepele so
ciale wetgeving bestaan voor deze 
ambachten, dan zouden de midden
standers er niet voor terugschrikken 
om r 
— een jon": c,L̂ st aan te werven, die 

alzo bij hen tot volwaardig vak
man zou kunnen opgeleid worden; 

— werklieden aan te werven, omdat 
het werkaanbod zo groot is. 

Op die wijze zouden drie vliegen 
gevangen worden in één slag : 
— er zou zekerheid bestaan dat jon

ge kerels bij bekwame vaklui in 
dienst genomen worden om er 
geieideUjk op te groeien tot dege
lijke vaklui, zodat de toekomst 
van ons ambachtswezen verzekerd 
is; 

— er zou een vluggere afvrikkeling 
van allerlei huiselijke karweien 
door stiellui mogelijk zijn, zodat 
het bedroevend geliefhebber in 
vele gezinnen met schilder-, her
stelling- en andere werken zou 
verdwijnen. Het spreekwoord 
« Schoenmaker blijf bij uw leest » 
zou toegepast worden en het uit
zicht van onze huizen zou erbij 
winnen; 

— er zouden na zekere tijd vele dui
zenden werklozen ingeschakeld 
worden in het ambacht.swezen. 

Met een beetje meer verbeelding 
kunnen onze wetgevers bereiken dat 
ons ambachtswezen en onze midden
stand veel bijdragen tot grotere 
werkverschaffing en tot grotere stiel
vaardigheid. Onze strakke sociale 
wetgeving, die noodzakelijk is voor 
grotere bedrijven, hangt echter als 
een blok aan het been van onze ne
ringdoeners en onze ambachtslieden. 
I]£ ben overtuigd dat een sterke stoia-
menverschuiving naar de jonge 
Volksunie, ook hier vruchtbare ge
volgen zal meebrengen. Het zou dan 
gedaan zijn met het slapen in het 
PARLEMENT ! 

• JSchilder, Grimbergen. 

AAN DE SCHRIJVER VAN DE 
ARTIKELEN : 
« NEDERLANDS IN KONGO -
OVERDRIJVEN WIJ ? » 

Enkele feiten als reaktie op uw ar
tikelen. 

1) Een vijf en twintig jaar geleden 
kwam ik op een missietententoon-
stelling in Antwerpen en deed daar 
een paar Witte Paters (Lavigerie) de 
opmerking dat de schriften van de 
leerlingen uitsluitend in 't Frans wa
ren, hoewel de overgrote meerderheid 
der missionarissen toch Vlamingen 
zijn ? Het onbevredigend antwoord 
dat ik kreeg, was : « Ja, wat wilt ge, 
dat kan niet anders » ! 

2) Omstreeks diezelfde tijd bezorg
de ik jaarlijks een studiebeurs (1.000 
fr.) voor een negerstudent aan een 
Klein Seminarie in Kongo. Daarvoor 
kreeg ik van deze student een dank
brief gericht tot zijn weldoeners, uit
sluitend in 't Frans. Twee achtereen
volgende jaren moest ik een brief 
schrijven naar dat Klein Seminarie. 
om die paters te doen begrijpen, dat 
die student beter deed die brief in 
zijn moedertaal te schrijven met een 
Nederlandse vertaling erbij van de 
pater, daar ik nu zelf verplicht was 
een vertaling van die Franse brief te 
bezorgen aan onze fransonkundige 
boeren ! In 't vervolg kregen we die 
dankbrief in de moedertaal van de 
student met een vertaling van de pa
ter ! 

3) Ik heb enige goede kennissen 
onder de missionarissen in Kongo : 
paters en zusters. Reeds verscheide
nen malen schreef ik hun : hoe komt 
het toch dat onze Vlaamse missiona
rissen naar Kongo verirekken als 
briesende Vlaamse leeuwen, en een
maal ginder, optreden als agenten 
van de verfransing ? Nooit heb ik op 
die vraag een antwoord gekregen; wél 
heel lange en belangwekkende brie
ven over het leven en de toestanden 
g'.p-der, maar niks nimmendale over 
de taalkwestie ! 

4) Verleden jaar kwam een missie
bisschop terug in 't land en hij zond 
me een bedelbriefje. Te samen met 
mijn gift zond ik hem een briefje 
waarin ik hem o. a. dezelfde vraag 
stelde en er bijvoegde : < Ik begrijp 
dat de missionarissen op mijn vraag 
niet hebben geantwoord > Sunt enim 
homines sub potestate constituti (het 
2ijn mensen die onder gezag staan) 
maar daarom richt ik mij in vertrou
wen tot U Mgr, vermits g'j zelf gezag-
dtager zijt. 

Voor mijn gift kreeg ik een har te
lijk dankwoord, maar er werd in alle 
talen gezwegen over het andere ! 

5) Verleden week kreeg ik een brief 
van esn vriend in Kongo. Hij schrijft 
o, a. « In Kongo is 't triestig voor de 
Vlamingen. De gemeenten werden op
gericht en... alle burgemeesters zijn 
Walen, zelfs geen geografische Vla
ming onder hen. Ten tweede zijn de 
Walen voor Engels als tweede taal. De 
2,7;arten komen vertellen dat de Vla
mingen « sont bons pour crever au 
Congo ». Dat werd gezegd op een 
raadszitting te Leopoldstad ! 

6) Vandaag 29 januari verscheen 
»n «De Standaard» het aartspessimis-
tisch verslag van de spreekbeurt ge
houden door prof. De Wilde op de 
studiedag van de Lodewijk De Raet-
stichting en handelend over de vraag: 
<' Is er nog toekomst voor de Vlamin
gen in Kongo ? » U heeft dat voor
zeker gelezen ? 

Mijn besluit. In 1908, meen ik, werd 
Kongo genaast. Binnen de vijf jaar 
moesten de koninklijke besluiten ver
schijnen die het taalgebruik zouden 
regelen. Alle Belgische regeringen, 
alle parlementsleden van alle Belgi
sche partijen, alle minister van kolo
niën zijn in gebreke gebleven en zo is 
de Franse eentaligheid in bestuur en 
beheer gegroeid tot op onze dagen. 
Het onderwijs in de missiescholen 
heeft zich aan deze toestand aange
past en heeft aldus onrechtstreeks de 
Vlamingen van honderden plaatsen 
beroofd. Hier treft de hogere geeste
lijkheid en de Oversten van Missie-
kloosters grote schuld. De Vlamingen 
moeten dat België betaald zetten, 
door het bekampen van alle Belgi
sche politieke partijen en de hogere 
Geestelijkheid door tenminste te be
dreigen alle steun aan de missies in 
Kongo stop te zetten ! 

E. H. G., pastoor in Vlaanderen. 
P.S. — Tweede deel « Brief uit 

Kongo » in volgend nummer. 

DE SCHAKEL 
« De Schakel » is het simpatieke 

maandblad van de Vlamingen in 
Zuid-Amerika. Het is nu reeds aanj 
zijn vierde jaargang en het vervult 
ongetwijfeld een zeer verdienstelijke 
rol als band tussen onze Vlaamse uit
wijkelingen in Zuid-Amerika. Het 
wordt uitgegeven in Argentinië. Heti 
is echter de wens van de uitgevers 
dat hun blad ook een schakel zou 
zijn tussen de Vlamingen in het bui- ' 
tenland en Vlaanderen, dat het in ' 
Vlaanderen een blijvende belangstel-1 
ling zou wekken en in stand houden' 
van het lot onzer volksgenoten over' 
de oceaan. Lofwaardig streven datj 
aanmoediging verdient. Een jaa r - | 
abonnement kost 100 F. en kan ge
nomen worden bij Roeland Raes, Pa-
tijntjesstraat, 37, Gent. (P.C.R. nr 
11.71.19). 

Het januari-nummer van de nieu
we jaargang dat ons toegezonden 
werd is zeer interessant. Warm aan
bevolen ! 

VAN PENSIOENDOSSIERS 
En sabotage door C.V.A'.-bedienden. 

Men weet. dat de onbenullige Mn >-
deleer, minister van de Middensla.id, 
reeds dikwerf zijn onmacht rr.ï̂ t t̂ 
bekennen betreffende de afwerki. g 
Va.i uc p. ^^..^.. . vi;..jen cooi" e 
zelfstandigen. Er zijn llf.OOO arh 
stallige dossiers. Vorige weel > 
klaarde de minister, dat deze COSÖ S, 
nog voor de verkiezingen zouc'.en af
gewerkt ceorden. Ook minister Troclït 
beweert, dat er spoed achter de zaak 
gezet wordt. Er zijn immers mensen, 
dia al drie jaar, op hun pensioen 
wachten, en tot op heden geen ce i t 
zagen. Het is begrijpelijk, dal ce 
linksen met een ei zitten, en alles in 
het weii- stellen, om de kategorie irr-
jaarden met een geschenk te bedc:i-
ken, ten einde aldus aan hun stem
metje te geraken. 

Om 119.000 dossiers in enkele 
maanden af te werken bestaan er 
twee werkwijzen ; ofwel k lakkelos 
alle aanvragen goedkeuren — cf er 
blindelings ettelijke duizenden a f w -
zen — ofwel overwerk laten doen. De 
regering heeft het laatste systeem g->-
kozen, wel wetend, dat zelfs een lir:'--
se regering het klakkeloos schiften 
niet kan doen op gevaar van eca 
schandaal. De bedienden worden aan
gezet, de zaterdag overuren te doen, 
wat echter tot op heden niet vee! suk-
ses heeft. Volgens berekeningen wor
den er per dag thans slechts 40 d o ^ 
siers afgewerkt. Met zulk een tem.po 
zal het nog .. 18 jaar duren, vonralec-r 
die berg aktenbundels van de baan ir. 
Dat is echter met het ergste. \v;'."t 
niet alleen dit slakkengangetje is er 
de oorzaak van, dat nog zoveei oud-'a 
van dagen op hun buik moeten wrij
ven, maar ook de sabotage van hr-t 
personeel speelt daarin een grote rol. 
Er is een aanzienlijk aantal hedic"i-
den, die door de C.V.P.-regering iu 
de administratie werden binnen ge
loodst. Het feit doet zich nu alle da
gen voor, dat in heel wat dossiers 
stukken ontbreken, zodat het doss er 
onvolledig is en niet kan af-^ewe-lrt 
worden. Andere dossiers vrorden ge
klasseerd op plaatsen, waar ze n e t 
thuis horen, of zijn zelfs onvindba..r, 
wanneer een nieuwe klacht van r-e 
betrokkene op het uitblijven van z:'n 
pensioen wijst. 

Dat zijn nu eens echt tvoische toe
standen, waartoe de politieke benoe
mingen leiden. Een zo noodzakelijk 
en humaan v;erk als het afve-ken 
van pensioenaanvragen lijdt onder 
wanorde, gebrek aan initiatief en a a n 
regelrechte sabotage. Omdat het de
partement beheerd wordt door een 
linkse minister wordt een dringende 
zaak gesaboteerd door anders gezinde 
ambtenaren. De menselijke factor 
speelt daarin niet de minste rol. Par
tijen, die zulk een misselijk spel spe
len op de rug van sukkelaars, waïen 
het dan nog, zich grote en nations!» 
partijen te noemen. Het is om er bij 
te walgen ! 

BELASTINGEN EN NOG 
BELASTINGEN 

Wees gerust beste kiezer. De belas
tingen zullen niet meer verhoogd 
worden, ten minste de volgende drie 
of vier maanden niet daar de ver
kiezingen voor de deur staan ! Maar 
we zijn er zeker van dat enkele 
maanden nadat ge uw vertrouwen 
hebt gesteld in de regeringsnartijen 
en nogmaals de mooie beloften hebt 
geloofd, uw ogen zullen opengaan en 
ge flink zult sakkeren omdat ge u 
nogmaals hebt laten bedodden. Och, 
ge hebt dan toch de troost dat de we
reld wil bedrogen zijn. en berouw 
komt na de zonde. 

Maar toch zijn er reeds vele mensen 
die het kleurpartijpolitiek gedoe 
grondig beu zijn. Ze zijn genoeg be
logen en bedrogen. Ze zullen er voor 
zorgen dat een sterke oppositie in het 
parlement vertegenwoordigd is, die de 
zweep rond de oren van de regeer
ders zal doen knallen dat de schrik 
er van in hun benen zal slaan. Een 
oppositie die hun zal doen in hun 
schelp kruipen als het er op aankomt 
wetten te stemmen die tegen het 
volksbelang indruisen. Die hun zal 
diets maken dat het nu genoeg is, 
dat het moet uit zijn de Vlaamse ar
beiders, boeren en middenstanders het 
vel af te stropen met overdreven be
lastingen, dat het moet uit zijn mil
jarden te vergooien waar zij toch 
niet moeten voor werken, maar wij 
wel. 

Vlaamse vrienden, de tijd is aange
broken dat gij kunt vertegenwoordigd 
zijn, niet door profiteurs, maar door 
mensen uit uw kring, die zelf aanvoe
len hoe het moet, die ons volk dat 
zijn vertrouwen in hun heeft gesteld 
niet zullen beschamen, die weten 
waarom ze daar zijn. 

De Volksunie treedt aan. Met ver
eende krachten zal het Vlaamse volk 
aan de regeerders laten voelen dat ze 
te ver zijn gegaan en zal hun een hal t 
toeroepen. 

Stem voor Volksuniemensen zoals 
vele tienduizenden zullen doen en Ü 
stemt in uw eigen belang. 

De goedendag. 
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Kieboomst geen leugenaar alleen onWétend 
Ongeveer veertien dagen na onze 

terechtwijzing van de vervalste cij
fers van Kiebooms, komt de man te-
ri'.p; op de proppen. We kunnen nog 
even antwoorden in dit nummer. Hij 
draait wat rond de pot maar moet 
ons gelijk geven. Hij laat verstaan 
dat hij zich vergist heeft. Dus een 
Journalist en volksvertegenwoordiger 
die altijd over verkiezingen schrijft 
en die er niets van kent. Als men 
leest wat voor redeneringen hij er op 
nahoudt dan moet men het op de 
duur geloven. De man kent niet veel 
van politiek. In zijn partij is dat 
trouwens niet nodig. 

Kiebooms probeert te redden wat 
te redden valt en zwamt naast de 
kwestie om zijn minder onderlegde 
lezers zoveel mogelijk af te leiden. 
Nu dat zal wel niet lastig vallen want 
zijn krant zal wel door een indruk-
Hvekkend aantal kultuurproleten ge
lezen worden. 

Hij gaat daarnaast het percent uit
rekenen dat we in de basisarrondisse
menten moeten bijwinnen en dat van 
23 % tot 70 % gaat. Dat kan niet 
Volgens Kiebooms. Hij zal het dan 
toch niet tegenhouden ! Het spreekt 
vanzelf dat dit voor een grote partij 
die op haar maksimum staat, of on
geveer, uitgesloten is. Voor een kleine 
partij als de onze met 114.000 stem
men is dat echter niet alleen mo
gelijk maar zeer waarschijnlijk. De 
vorige verkiezingen vielen we uit de 
lucht. We 'hadden geen blad, geen 
organisatie, geen propagandisten, 
met een minimum van geld en zeker 
zolder voorafgaande propaganda. 

Thans hebben we een blad, een or
ganisatie, wat geld, een kader van 
propagandisten en hebben we vier 
jaar hard, zeer hard gewerkt. 

Kiebooms zegt dat wij onze kiezers 
bedriegen en daagt ons uit zijn art i
kelen over te nemen. Het artikel is 
vijf kolommen lang. Kiebooms heeft 
het onze niet overgenomen. Wij wil
len het zijne echter wel inlassen. Dat 
hij het op een strooibriefje drukt en 
ons 100.000 ex. bezorgt. We zullen in 
elk van ons volgend nummer zo een 
pamflet je inlassen. Ofwel dat hij ons 
een kolom in zijn blad ter beschik
king stelt enkele malen. Hij krijgt 
dezelfde plaatsruimte bij ons. Ak
koord ? 

Met dat be'drog van ons moeten we 
toch lachen. Al onze lezers lezen ook 
een C.V.P.-krant. 

En toch geloven ze ons. Zij kunnen 
ten minste vergelijken en zien wie 
gelijk heeft. Dat kunnen 95 % van 
zijn lezers niet. Wij zien : 

1. Dat Kiebooms toegeeft zich voor 
Antwerpen, Brabant en Limburg ver
gist te hebben. Hij tracht naast de 
zaak te praten. In volgend nummer 
zullen we heel zijn redenering v/eer
geven en aantonen waar zijn cijfers 
geen standhouden. 

2. Onze cijfers waren juist. 
In Antwerpen tekort voor 2de ze

tel : 8.400. In Brabant voor de eerste 
een kleine 6.000, in Limburg een klei
ne 5.000, in Oost-Vlaanderen 7.000 
(voor de eerste) en 18.000 voor de 

rondissement 2.500 stemmen verlie
zen, halen we het kworum ergens in 
West-Vlaanderen dan mogen er in 
de andere arrondissementen 5.000 
verloren gaan en in Oost-Vlaanderen 
het kworum bereikt in een arrondis
sement dan mogen' er elders 11.000 
wegvallen (voor de 1ste zetel). Met 
een aanwinst van.37.200 - 18.500 of 
18.700 stemmen kunnen we dus zes 
zetels halen, met een aanwinst van 
36.700 stemmen zeven. 

3. Dat we niet oVer het kworum 
zouden spreken sleurt Kiebooms er
bij om zijn verlegenheid te verbergen 
over zijn stommiteit. 

4. Hoe groot een stemmenverschui
ving kan zijn bij een verkiezing za
gen we in /1954. De C.V.P. verloor 6,20 
% wat overeenkomt met een 340.0C0 
stemmen. Voor de oorlog hadden de 
Vlaams-nationalisten 15 %. Wij wa
ren vorige maal aan 4 %. Zo wij vol
gende verkiezingen verdubbelen zou
den we de helft hebben- van 1939. 
Kiebooms beweert dat dit niet kan. 
Wij zullen hem DAT laten zien. 

Belangwekkende publikalie 

UTHOUH VIAANS BESIEK 
Een groep katholieke-vlaamse in-

tellektuelen heeft een brochure ge
schreven en uitgegeven die mag 
beschouwd worden als een manifest, 
een belangrijke stellingname tegen
over problemen die niet alleen bran
dend aktueel zijn, maar die steeds 
op de Vlaamse Beweging gewogen 
hebben. 

In de eerste plaats het probleem 
van de houding der geestelijke over
heid tegenover de Vlaamse Beweging 
en tegenover het Vlaamse Volk. Al
hoewel in een eerbiedige toon ge
schreven neemt het geschrift op dit 
punt onvermijdelijk het karakter aan 
van een rekwisitoor : alhoewel de 
Kerk herhaaldelijk opgekomen is 
voor de verdediging van de volkeren, 
hun taal, hun karakter, hun eigen 
kuituur, ook bij monde van de huidi
ge paus; alhoewel de bestrevingen 
van de Vlaamse Beweging volkomen 
in eenklank zijn met de leer van de 

5. Kiebooms is denman voor wie j j . Kerk, toch moeten wij vaststellen 
dat in België de geestelijke overheid 
steeds de zijde gekozen heeft van de 
verfransende staat en zelf aan deze 
verfransing meewerkt, o.m. in de 

men liever links moet stemmen dan 
Volksunie. Hij schreef dit bij herha
ling. Het is een zeer « christelijke » 
redenering. 

6. Hij klaagt dat we hem te scherp 
aanpakken. De C.V.P.-ers denken 
echter dat ze tegenover ons alles mo
gen. Alleen de linksen pakken zij met 
handschoenen aan. Dat ze zich in ons 
vergissen is n:et onze schuld. Waar 
zij ons n'et snaren mogen ze aan de 

tweede zetel. In West-Vlaanderen wederkerigheid niet twijfelen. Wij 
11.000. Zo we het kworum halen in i doen het niet genietig, maar slaan 
Limburg mogen we in het ander ar- | terug. En goed ! 

1958: jaar van de amnestie! 
door LefèvrC/ oud-subsrituut en C.V.P. kamerlid 

Het gebeurt niet vaak meer dat we 
ve-stomd staan door de schaamte
loosheid van de kleurpartijen. Bij het 
laatste nummer van.« Het Wekelijks 
Nieuws » hebben we echter een paar 
minuten perpleks gestaan. Niet alleen 
heeft die schaamteloze rekel die Le-
fère heet twaalf jaar terug duizenden 
van onze Vlaamse gezinnen in de el
lende gestort maar, dat zelfde indi- kan geweest zijn — verbitterd wor 
vidu durft het thans aan de stemmen 
van zijn slachtoffers op te eisen. De 
Volksunie is er niet meer nodig om 
amnestie af te dwingen ! Integendeel 
wij zouden de C.V.P. beletten ze door 
te voeren. Want de C.V.F, wil opnieuw 
in de regering, uitsluitend en alleen 
om amnestie te kunnen schenken. De 
Volksunie schiet de getroffenen van 
de repressie in de rug ! Praktisch ie
dereen- in de C.V.P. is voor de am
nestie gewonnen en na de verkiezin
gen zal de C.V.P. de amnestie afdwin
gen ! Desnoods na harde gevechten ! 

de panische schrik dat de afrekening 
nadert. « Wij kunnen niet dulden dat 
de opgroeiende jeugd — de thans 
twintigjarige jongens en meisjes, die 
in elk geval alleen slachtoffer zijn 
geweest der repressie en die nooit 
zullen aanvaarden dat hun geliefde 
vader een misdadiger is geweest wan-

RONSE 

ZIJN DAT EERLIJKE POLITIEKERS? 

« EEN NIEUWE BEVESTIGING » 
Sedert 10 november 1957 had 

Jantje geen woord meer geschreven 
over de Volksunie en eindelijk gaat 
de Patria-Vlaming van de kristelijke 
Eenheid weer wat propaganda maksn 
voor onze Volksunie. 

In « Voor Allen » het socialistisch 
weekblad hebben zii Jantje het vuur 
aan de schenen gelegd met over de 
Volksunie te schrijven, en Jantje 
vindt niet beter, dan met een vuile 

neer zij aanvoelen dat hij het niet verdachtmaking de lezers van de 
Ronsenaar te bedriegen en dom te 

den en plots in een volwassenheid 
ontwaken van wrok, haat en ellen
de ». 

Deze zin is de sleutel van het ge
heim van de ommekeer van Saulus 
tot Paulus. 

Heeft Lefère tien jaar terug er niet 
aan gedacht dat die « geliefde va
der » geen « misdadiger » was als hij 
met tientallen jaren gevangenisstraf 
goochelde? En zou die profiteur 
thans niet méér denken aan de jon
gens en meisjes van boven de een en 

houden met de Volksunie te doen 
doorgaan als bondgenoten van de so
cialisten, en hij besluit zijn walge
lijke en antikristelijke aanval op ons 
met de volgende zin : 

« Zou het dan toch waar zijn, dat 
onze Collardisten zoveel meer weten, 
en zoveel nauwere betrekkingen heb
ben met hen, die zich zelf superkris-
tene Vlamingen noemen »... 

brusselse agglomeratie en zelfs in 
Vlaamse parochies, waar omwille van 
een handvol franskiljons of van-pre
tentie-stinkende franssprekenden in 
de kerk de tweetaligheid gehand
haafd wordt of zelfs ingevoerd. 

We konden het onlangs nog zelf 
vaststellen in Leuven : er werd in het 
Frans gepreekt ! Verder blijven de 
katolieke scholen, vooral de meisjes
scholen, bastions van de verfran-
singspolitiek. 

Daartegenover wordt in deze bro
chure gewezen op de verplichting die 
de geestelijke overheid heeft tegen
over het Vlaamse volk, dat overwe
gend een kristelijk volk gebleven is, 
de stut en de steun van de Kerk in 
ons land; verplichting dit volk ts er
kennen en te eerbiedigen in zijn taal, 

zijn-kuituur, zijn nationaliteit; ver
plichting dit volk te steunen In zijn 
rechtvaardige strijd. Gans dit moedg 
betoog is onweerlegbaar. Of het ech
ter iets zal uithalen is een andere 
vraag. Want ook vroegsr reeds werd, 
o.m. door Lodewijk Dosfel, gewezen 
op de onverdedigbare houding van de 
geestelijke Overheid tegenover het 
Vlaamse volk. 

In een tweede deel wordt vrij ui t
voerig aangetoond dat de taalwette-
rij het Vlaamse vraagstuk niet opge
lost heeft en ook niet kan oplossen. 
Gans deze argumentatie loopt logisch 
uit op de eis naar zelfsbestuur door 
federalisme. Dit besluit wordt nog 
enigszins verdoezeld, maar voor een 
verstandig lezer is het duidelijk dat 
dit de enige uitweg is. 

Overigens zijn deze katolieke-
Vlaamse intellektuëlen er voor terug
geschrikt hun praktische besluiten en 
eisen bekend te maken. Ze zullen dit 
doen na de verkiezingen. 

Het is meer dan duidelijk dat hun 
bekommernis geweest is de C.V.P. te 
sparen, waardoor zij tekort schieten 
aan hun plicht tegenover hun volk 
en tegenover de waarheid. We heb
ben nog geschreven dat in Vlaand;?-
ren partijbelangen boven volksbelang 
gesteld worden. Dat zijn de « hogere 
waarden » die op het spel slaan... 
wanneer de verkiezingen in 't zicht 
zijn. De katolieke Vlaamse pers is 
zeer terughoudend geweest bij het 
bespreken van deze brochure en 
heeft het niet aangedurfd er op in te 
gaan en de kernproblemen te bespre
ken. Ook « De Standaard » heeft wei
nig aandacht besteed aan deze be
langrijke publikatie. Alleen Scrutator 
schreef een voorzichtig stukje. 

Hopelijk zal de brochure door vgle 
duizenden in Vlaanderen gelezen-
worden. Zij kan er toe bijdragen de 
ogen te openen en de politieke ont
voogding van de katolieke Vlamin
gen te bevorderen. 

KOEKELBERG 
Alle belangstellenden worden ver

zocht de vergadering van « DE 
VOLKSUNIE » bij te wonen welke 
ulaats heeft de KOEKELBERG, za
terdag 19 april a. s. te 19 u. 30. 

Uitnodigingen worden nog gezon
den. 

NOTA VAN DE REDAKTIE 
Wil Verroken ons eens zeggen wel

ke partijen verantwoordelijk zijn 
s: In alle geval, zeer. zeer zonder- voor de moord op Vindevogel ? 

ling ! » zo schrijft Jantje. , j ^ ^^ ^.V.P. daar niet bij net zo 
P!^if"^.?:"?J!f'^?£^L*f ^fj^^^; . '^^ '^ ffoed als B.S.P. of liberalen? Zij wa

ren het broederlijk eens, zoals zo dik-dit niet smeriger, en dat zijn C.V.P.-
ers die het monopolie durven cp 
eisen van de kristelijke eenheid. 

Voor vandaag een klein antwoord je 
en een klein vraagje wil ik stel-

twintig jaar dan aan die van twin-
Zo er nog iemand zou twijfelen dat tig ? Haat en wrok ? Wie heeft ze 

,heel de C.V.P.-Vlaamsgezindheid een gekweekt tenzij de katolieke en libe- | len aan de zeer, zeer kristelijke Pa-
grof komediestuk is, dan moet hij dat rale substituutjes met hun ingemene tria-Vlammg of de « Ronsenaar » 
artikel maar eens lezen ! 1 en bloeddorstige repressie ? Zou Le-

Vanwaar die plotselinge en f ére en zijn partij met de hoofdver-
schaamteloze bekering van een van antwoordelijke van de repressie De 
de bevrijdingsbeulen ? | Schrijver niet liever in hun 

Hij zelf zal het bekennen. De kruipen dan schaamteloos stemmen 
groeiende onrust om niet te zeggen j te ronselen bij hun slachtoffers. 

K I E S F O N D S 
van de Volks 

De Volksunie heeft haav vaste steunende leden die jaarlijks hun bij
drage betalen en die onze geregelde propaganda mogelijk maken. Deze 
groep groeit elk jaar aan. Mr. Frans Van der Eist en Drs. Wim Jorissen 
verzorgen deze kontakten. 

Thans staan we echter voor een bizondere inspanning. Tegenover de 
propaganda van tientallen miljoenen, van de kleurpartijen (geld van de 
immer bevoordeelde Waalse en Brusselse grootindustrie) moet de Volks
unie een propaganda van enkele honderdduizenden kunnen zetten. 

Zonder ouze oproep af te wachten heeft ons een koloniaal, die in 1949 
in de verkiezingsstrijd in West-Vlaanderen betrokken was een eerste be
drag van 6.000 Fr. overgemaakt. Ook enkele anderen stortten reeds spon
taan. Waarvoor onze hartelijke dank. 

De Vlaams nationale verkiezingsstrijd moet een gezamenlijke inspan
ning worden. Ons doel is ons stemmenaantal van 1954 te verdubbelen. 
Toen haalden we 11- 000 stemmen. Het moeten er 225.000 worden. Door 
ons hard werk vier jaren lang werd het defaitisme uitgeroeid en hebben 
we enorme vorderingen gen^aakt. Onze strijd moet de eerstvolgende we
ken in stijgende lijn gaan. Wij hebben een propagandistenkorps gelijk 
geen enkele partij in Vlaanderen. Zij willen vechten. Er mag echter geen 
tekort zijn aan munitie. Daarom verwachten wij grootscheepse steun van 
ojtze ekpnomisch sterke aanhangers en de steun in de mate van hun mo
gelijkheden van de anderen. Wij zur.en geen namen publiceren. Stort op 
gironummer 54.45.46 W. Jorissen, Brussel. 

1) Wij zijn geen socialisten, geen 
liberalen, geen kommunisten, en ook 
geen C.V.P.-profiteurs. 

De geschiedenis van de zeer, zeer, 
hok i kristelijke houding van énige leiders 

van de Volksbond staat geschreven, 
en zullen wij op tijd en stond publiek 
maken. 

Het zal handelen over de afvallige 
Volksbonders die overgelopen waren 
voor de oorlog naar Rex en naar Pa-
tria, en onder leiding van G. D.. na 
de bevrijding, hun vroegere Vlaamse 
strijdmakkers hebben helpen on
schadelijk maken, waaronder in de 
eerste plaats de Vlaamse martelaar 
Leo Vindevogel. Dit was de Judas-
prijs voor de verkoop aan de Frans
kiljons van Patria. Wij zullen de 
Vlamingen wel doen inzien in ons ar
rondissement dat stemmen voor de 
C.V.P... stemmen is voor verbasterde 
Vlamingen, of voor;,de Patria-kandi-
daten. 

2) Een vraagje waar de Ronsenaar 
niet zal op antwoorden... Naar wie is 
op datum van 12 maar t 1945 een 
schandalige en verraderlijke brief ge
schreven geworden? Voor vandaag 
slechts een paar zi^inen uit die be
ruchte brief. 

« 1) Wij wilden' zuiver blijven. 
Daardoor echter haalden wii de haatf 
op ons tijdens de iiezetting. 

» 2) Wij hebbea hem regelmatig 
inlichtingen gegeven, wij hebben sa
mengewerkt « met ,C... ». 

» 3) De politiek was nu buiten de 
Volksbond. De onderhandelingen met 
« Patria » konden beginnen. » 

Het ware toch zo schoon en ple
zierig eens g^as die .^ïieeiir^de Ronse
naar te laten vërscMjrien'dan moeten 
wij het niet eerst doen in de « Volks
unie ». 

Een vrij e J5QaKUne*.Ên.£gÊii politieke 
profiteur. 

(Zie nota volgende kolom.) 

wijls. Heeft Verroken zich daarom 
teruggetrokken uit de C.V.P. Neen 
met de stemmen van die frankiljon-
se moordenaars gaat hij naar het 
parlement. 

KERK EN POLITIEK 

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

Paus Pius XI. 

« De Kerk willen inlijven in een 
partij en er een medewerkster van 
willen maken om gemakkelijker zijn 
tegenstrevers te kunnen overwinnen, 
is op zeer onkiese wijze m'sbruik ma
ken van de godsdienst. » 

Paus Leo Xï^L 
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