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ONS V E R K I E Z I N G S K O N G T È S 
GENT, 20 iVPRIL 1958 

FEESTZAAL «ROELAND» Korte Kruissfraaf 3 

Advokaat Frans Van der ELST 
Onze Algemene Voorzitter 

[Hij zit het VERKIEZINGSKONGRES 
voor. 

Onder zijn leiding ga: 
DE VOLKSUNIE 

de zege tegemoet. 

OPROEP 

TOT ALLE AFDELINGEN 
Nog slechts TWEE WEKEN schei

den ons van ons verkiezingskongres, 
dat plaats heeft «p zondag, 20 april 

Gent 
De bestuursleden van al onze afde

lingen worden DRINGEND verzocht 
2ieh onverpoosd in te zetten om met 
belangrijke afvaardigmgen naar Ant
werpen te komen. 

Zet onze vrienden en simpatisan-
,len, die eigenaar zijn van een auto, 
aan om deel te nemen aan de pro-
pagandakaravaan die m de voormid

dag doorheen groot Gent. rijdt. 
Gent - Eeklo alleen reeds heeft inge
schreven met VIJFTIG wagens, waar
onder zes van bekende dokters uit 
de streek. 

De afdelingen, die een afdelings-
•'"lag bezitten, worden verzocht deze 
mede naar Gent te brengen. 

Het Inrichtend Komitee. 

NADERE INLICHTINGEN 

Inrichtend Komitee : 

Het inrichtend komitee wordt voor
gezeten door Rudi Van der Paal, al
gemeen organisatie- en propaganda
leider. Met hem werken samen voor 
de organisatie van dit buitengewoon 
belangrijk verkiezingskongres : Me
vrouw Raets, Jos de Groof, Benoit 
Ceuppens, Wim Maes, Maurits van 
der Bruggen, Ward Rolus, Piet Ver-
eecken, Karel Dillen, Bob Maes, Jan 
de Moor, Piet Langsmans, A. Cuypers. 

De sprekers : 

Het Hoofdbestuur duidde volgende 
sprekers aan : advokaat Frans van 
der Eist, algemeen voorzitter; Drs 
Wim Jorissen, algemeen sekretaris; 
Dr Leo Wouters, arrondissementeel 
voorzitter Gent-Eeklo van de Volks
unie. 

P R O G R A M H A 
' VOORMIDDAG : 

te 9.30 uur : samenkomst van alle beschikbare auto's en mikrowagens 
te Sint Amantsberg, aan het Gemeentehuis, Antwerpse
steenweg. 

Vandaar vertrekt een mdrukwekkende PROPAGANDAKARA-
VAAN, die tot taak heeft een grondige propaganda te voeren in 

I heel g roo t -^en t Vertrek te 10 uur. 

> 

te 10.30 uur : alfe kaderleden, die niet betrokken zijn bij de PRQ-
PAGANDAKARAVAAN, vergaderen in de zalen van ROELAND 

Kortf Kruisstraat 3 GENT 
Hier vmdt idan een BELANGRIJKE KADER VERGADE RING 

plaatsi waar alle nuttige inlichtingen betreffende de ver-
kiezinfstechniek kunnen verkregen worden. 

te 14.30 uur : VEÈKIEZINGSKGNGRES in Feestzaal ROELAND 
Sprekers : Mr. F, Van der Eist, Drs Wim Jorissen. Dr. Leo Wouters. 

OPQELEf HET VERKIEZINGSKONQRES 
\ wordt gehouden te 
i QENT 

Reimond MATTHEYSSENS 
Gouwvoorzitter 

Antwerpen. 

De Limburgse Dr. DUCHATEAU 
vecht samen met Wim Jorissen 

voor de overwinning in het 
arrondissement Tongeren-Maaseik. 

Ludo SELS, uit DUFFEL, 
vecht onvermoeibaar voor de 

BOEREN. 

Een der knapste volksredenaars 
van het Vlaamse Land, 

PROPAG AN DAKARA VAAN 
BELANGRIJKE MEDEDELING 

-AJJe mikrowagens en privewagens verzamelen op 20 april uiter
lijk te 9.30 uur aan het Gemeentehuis van Sint Amantsberg 
Reeds honderd simpatisanten en leden hebben toegezegd om met hun 
auto aan de propagandatocht deel te nemen. Een Antwerpse firma 
«egde vijf van haar wagens toe. 

Wij rekenen er stellig op om mCv t.,'e„honderd wagens in kolonne 
door groot-Gent te trekken. De wagens dienen versierd met 
leeuwenvaandels en aanplakbrieven. Wie niet in de mogelijkheid is 
zijn wagen te versieren bij gebrek aan materiaal, kan zulks aanvra
gen. 

Op dit ogenblik zijn reeds dertien mikrowagens ingeschreven. 
Niemand zal er aan twijfelen dat 20 april een hoogdag wordt voor 

onze partij ! 
Voor alle nadere inlichtingen en inschrijvingen wende men zich 

tot Wim Maes, Uitbreidingstraat, 522, Berchem-Antwerpen (teL 
3S.85.63). 

OPROEP 
TOT ALLE VLAMINGEN 

De leden van het Hoofdbestuur van 
de Volksunie nodigen U van harte 
uit tot het vierde Volksuniekongres, 

Drs. Wim JORISSEN 
Algemeen Sekretaris van 

DE VOLKSUNIE 
Spreker op het 

VERKIEZINGSKONGRES 
Een der populairste en tevens gezag-' 
hebbendste voormannen van de 
partij. Zijn triomf in Limburg is nu 

reeds verzekerd. 

ditmaal het VERKIEZINGSKON 
GRES, op 20 dezer te Gent 

Dit belangrijk kongres zal in het 
teken staan van onze onverzettelijke 
wil om bij de aanstaande verkiezings
kampanje ons te laten gelden als een 
sterke, eengezinde Vlaams-Nationale 
partij. 

Gent verwacht U talrijk en 
entoesiast, verbeten en kampvaardig 
op deze hoogdag van onze partij, die 
vecht onder de leuze : « Schoolgelijk-
heid öoör Federalisme, Zelfbestuur, 
Industrialisatie van onze Vlaamse 
gewesten, Amnestie ». 

Advokaat Frans Van der Eist - Drs 
Wim Jorissen - Prof. dr. W Cou-
vreur - Keimond Mattheyssens -
Kamerlid Herman Wagemans - Ru
di Van der Paal - Ward Rolus - Ludo 
Sels - René Evers - advokaat Jef Li-
bens - Bob Maes - Achiel van Malde-
ren - accountant Jeroom van Besien 
- accountant A. Cuypers - Dr. R. van 
Leemputten - Dr. J, van Boxelaer -
Dr. Leo Wouters - Omer van de 
Kerckhove - Emiel Steenhaut - In
genieur Jan de Bondt - Viktor Bouc-
kaert - Dr. De Voldere - Rik Nach-
tergaele - Ingenieur Colemont. 
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I Deze bladzijde werd verzorgd 1 

I door Rudi Van der Paal. | 

ÏÏMiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiimiiiiimiiiiniiJiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiii 

René EVERS, uit OVERPELT, 
de simpatieke Volksuniesekretaris 

voor Limburg. 
Een der beste medewerkers van 

Wim JORISSEN. 

Dr. Robert VAN LEEMPUTTEN 
Kopman voor het Arrondissement^ 

AALST 
Gaat een reuzesukses tegemoet 
bij de aanstaande verkiezingen. -

VERGOT ONS VBiKEnHGSFOHDS MET! 

Ward ROLUS 
Hoofdbestuurslid 

Staat onafgebroken midt^^n tussen de 
Propagandisten. 

Stort heden nog op postgiro Nr. 54.45.46 
van Wim JORISSEN. - Brussel 
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BEKENTENIS DIE G013D 
WAARD IS 

ER ZUN TRADITIES IN DIT 
LAND DIE MOEILIJK KUNNEN 
GEBROKEN WORDEN EN STERKER 
ZIJN DAN ALLE VOLKSTELLINGEN 
EN STATISTIEKEN. 

HOE ZOUDEN WIJ VAN DE HUI
DIGE MINISTERS KUNNEN VER
WACHTEN DAT ZIJ MINDER 
WAALS ZOUDEN VOELEN DAN HUN 
VOORGANGERS, DIE NOCHTANS 
OP EEN OVERWEGEND VLAAMSE 
MEERDERHEID STEUNDEN ? 

Dit wanhopig proza verscheen op 4 
maart in De Standaard. 

In volkse taal betekenen die zin
nen dat het onnozel is van de linkse 
regering te verwacht€n dat zij een 
inspanning zon doen om de Vlaamse 
belangen te verdedigen als deze be
langen Jselfs verwaarloosd werden 
door de C.V.P., die nochtans haar be
staan grotendeels aan de Vlamingen 
te danken heeft. 

Welke raad kunnen wij dan aan 
de Vlaamse kiezers geven ? Enkel de 
vcrtgende : STEM EENS IN MASSA 
VOOR DE VOLKSUNIE EN ZOALS 
DAT GEBEURDE VAN 1919 TOT 1940 
ZULLEN DE HUIDIGE TRADITIES 
WEL GEBROKEN WOKDEN. Alleen 
een volk dat strijdt kan overwinnen, 
terwijl een volk dat er de kop bij 
neerlegt moet ten onder gaan. IN 
VLAANDEREN STRIJDT ALLEEN DE 
VOLKSUNIE VOOR HET VLAAMSE 
VOLK. 

DE SCHUYFFELEER IS GENEZEN 

KOMMUNISTEN, C.V.P.-ER JAN 
BOON EN HET N.I.R. 

Herhaaldelijk heeft de Volksunie 
aangedrongen bij de C.V.P.-er Boon, 
diF«kteur van het N.I.R., om evenals 
de andere partijen over de radio 
te mogen beschikken. 

Hoewel wij 114.000 stemmen hadden 
tegenover 37.000 voor de komraunis-
t en . in Vlaanderen kregen wij nooit 
Eendtijd. Dat is demokratie in dit 
land. Een anti-demokratische partij 
als de kommunisten met slechts één 
derde van onze stemmen krijgt de 
radio, wij niet. Dat de linksen ons 
dwarsbomen tot daar toe. Zij zorg
den voor zendtijd voor socialisten, 
liberalen en kommunisten, drie link
se partijen. Maar dat de C.V.P.-er 
Jan Boon de man is die per se wil be
letten dat een tweede partij, die op 
christelijke beginselen stoelt, aan het 
woord komt dat schijnt ons toch al te 
bar. Ook hierin speelt de C.V.P. weer 
sanwn met socialisten, liberalen en 
kommunisten. Als het maar tegen 
Vlaanderen gaat ! Het geval wordt 
thans nog zotter. De kommunisten, 
die v«ten dat ze in Vlaanderen nog 
slecl)ts op een 20.000 stemmen kun
nen rekenen hebben die stemmen 
omgeruild voor een zetel op de so
cialistische lijst met Bert Van Hoo-
rick, nog steeds kommunist. Zij ko
men in Vlaanderen buiten het arron
dissement Leuven, waar ze 1.464 
stemmen haalden, niet meer op. En 
toch. mogen zè nog immer voor de 
Vlaajnse uitzendingen spreken. 

Het' « Volksfront » zegeviert hier 
dank zij de C.V.P. Ellendige kome
dianten ! 

VAN AUDENHOVE DURFT I 

De schaamteloosheid van de libe
ralen, die in Limburg durven propa
ganda komen maken met hun minis
ter van Audenhove loopt thans toch 
de spuigaten uit. Die kerel, die meer 
bekommerd is om zijn gezicht te la
ten zien aan de teJevisie bij alle mo
gelijke plechtigheden, dan om ern
stig te werken, heeft Limburg inder
daad slechter als een assepoes 
behandeld. Op 4 jaar tijd werden er 
in ons land voor 7.880,2 miljoen we
gen aangelegd. Hoeveel kree&- l i ra
burg hiervan ? 160 miljoen of t ' c ! 
Brabant 43 % ! Luksemburg mt t de 
helft van de bevolking van Limburg 
kreeg nog het dubbel. Alle andere 
provincies kregen nog meer. 

Na de verwaarlozing door de homo
gene CVJ*., thans de verwaarlozing 
door de Knkse partijen. Wanneer 
stemt Limburg al die heren buiten ? 
Slechts de schrik is ook voor hen het 
begin van de wijsheid ! 

Als er terecht krachtig protest was 
tegen de aanwezigheid van de voor
aanstaande C.V.P.-er De Schuyffeleer 
in het bedevaartkomitee (thans is 
men wel verplicht hem daar de bons 
te geven) luidde het dat de man 
toch niet meer gevaarlijk was. Hij 
zou aan een zware hartziekte geleden 
hebben en zich nooit nog met poli
tiek bezig houden ! Thans is hij in 
een heftig gevecht gewikkeld met de 
superkatoliek Struye, die na de oor
log 102 mensen liet neerknallen, om 
de eerste plaats voor de Senaat te 
Brussel. Hij blijkt dus volkomen ge
nezen. 

Volgens « Het Volk » en « De Nieu
we Gids » mogen we alleen van een 
socialist zoals Vermeylen zeggen dat 
hij een leugenaar is. Van De Schuyf
feleer mogen we het niet zeggen. Hij 
is een officiële katoliek en kan dus 
niet liegen. De vorige verkiezingen nu 
verloor de C.V.P. 6,50 % aan stem
men. De Volksunie haalde er — ge
lukkig nog maar anders hadden de 
linksen nog meer stemmen gewonnen 
— 2,20 % van of een derde. Toch heb
ben wij de C.V.P.-ers hun hoogste ge
not ontstolen : ministerszetels. Wij 
zijn de schuld, niet hun eigen onbe
holpen en ruggegraatloos gedoe vier 
jaar lang. Wanneer zij de volgende 
verkiezingen niets winnen omdat zij 
vier jaar te lui geweest zijn om op
positie te voeren zal het weer onze 
schuld zijn. Zij zijn een quasi offi
ciële Katolieke partij en kunnen dus 
niets misdoen. Zij mogen lui zijn en 
liegen dat de stukken er af vliegen. 
Dat alles is goed. Best zelfs. En wee 
de ongelukkige die iets durft zeggen. 
Dat is een ongelovige, een misdadi
ger. Welnu heren, bij ons zal dat niet 
pakken. Wie wind zaait, zal storm 
oogsten ! Wij zijn uw misselijke ko
medie beu als koude pap. 

een harde les maar veel meer dan 
dat. Zij is het vertrouwen van de 
Vlaamsgezinden 500 % onwaardig 
omdat ze die argeloze flamingan-
tische kiezer nu reeds 128 jaar met 
zijn voeten speelt. Voortdurend be
driegt ze die mensen. Zij heeft in 
haar verkiezingsbeloften reeds bij 
elke verkiezing het Vlaams vraag
stuk opgelost. Praktisch heeft zij 
voortdurend de verfransing in de 
hand gewerkt (zie de C.V.P.-ers maar 
te Brussel, in Overmaas, in Kongo). 
Zij heeft de Koning al op het spel 
gezet en hem na de verkiezingen la
ten vallen. In 1884 en in 1932 hebben 
ze voor de schone ziel van het kind 
gevochten en die ziel vergeten de dag 
na de verkiezingen. De Schuyffeleer 
mag wel nog op de stem van een on
nadenkende kiezer rekenen, echter 
niet meer op die van de verstandige 
kiezer. 

Die laatste groep staat bij ons én 
of C.V.P. of linksen nu ook schuim
bekken van woede dat hun bedrog in 
Vlaanderen niet meer pakt, dat zal 
er niets aan veranderen. Vlaanderen 
is het moe, bedrogen en uitgezogen te 
worden. 

EN ONZE VRIEND KIEBOOMS 

HET VOLKSFRONT 

De Schuyffeleer onderschat de kie
zer toch wel een kleine beetje. Hij is 
toch al wat verstandiger. De C.V.P. 
doet net alsof er bij de verkiezingen 
één links blok is op één lijst. In waar
heid komen de liberalen en socialisten 
afzonderlijk op, alsook de kommunis. 
ten in die provincies waar ze 75 % 
van hun stemmen haalden (Brabant 
33.000, Luik 45.000, Henegouwen 
63.000). Slechts in vier provincies 
met samen nog geen 44.000 stemmen 
komen de kommunisten niet op om
dat ze geen zetel kunnen halen. 

Men kan hun houding vergelijken 
met de onze voor de provincie Luik 
(Landen en Overmaas) waar wij 
ook geen lijsten indienen omdat er 
geen mogelijkheid voor een zetel be
staat. De kommunisten wisten zeer 
goed dat ze volgende verkiezingen 
maar op een 20.000 stemmen konden 
rekenen in die provincies en ze heb
ben achter de schermen met de so
cialisten een kartel gesloten waarbij 
de kommunist Van Hoorick een ver
kiesbare plaats krijgt. De C.V.P. valt 
wel bovenarm^ op de kommunisten, 
maar de socialisten worden zichtbaar 
gespaard. De C.V.P. hoopt toch nog 
met hen te mogen regeren. Kruipen 
is natuurlijk daarvoor de verkeerde 
taktiek maar kunnen kruipdieren an
ders ? 

EEN LESJE, EEN LES OF EEN 
UITZICHTLOOS GEVAL ? 

Volgens De Schuyffeleer zou de 
Volksunie alleen maar opgekomen 
zijn om de C.V.P. een lesje te geven. 

Hij doet net alsof een Vlaamse par
tij iets nieuws is en alsof Vlaamse 
lijsten bij de verkiezingen reeds niet 
ongeveer een eeuw oud zijn. De na
men van zoveel beroemde Vlamingen 
als onze grote romanschrijver Hen
drik Conscience en een Lodewijk 
De Raet zijn voor 1914 aan die lijsten 
verbonden. Na 1918 zijn bij elke ver
kiezing Vlaams nationale lijsten op
gekomen. En zeer terecht ! De C.V.P. 
(en de C.V.P. niet alleen, de socialis
ten en liberalen evenzeer) heeft im
mers niet een lesje nodig, zelfs niet 

ANTWOORD AAN DE GAZET 
VAN ANTWERPEN 

« De Gazet van Antwerpen » doet 
krampachtige pogingen om toch 
maar te bewijzen dat de Volksunie 
een scheurpartij is. Wij « moeten » 
bij hen gestaan hebben. Het feit dat 
er een 40 jaar oude Vlaams nationale 
parlementaire traditie bestaat doet 
er niet toe. Of we een zelfstandige 
ideologie hebben, ook niet ! Wij zou
den nooit een program gepubliceerd 
hebben ! Dat de geachte skribent er
gens een bibliotheek binnen loopt en 
De Volksunie vraagt van 18 mei 1957. 
Daar vindt hij ons uitvoerig program. 
Wij kunnen het immers niet elk 
nummer publiceren. Het C.V.P.-pro-
gram is voor 12 jaar verschenen en 
wie heeft dat nog ? Maar goed voor 
de C.V.P. ten andere want veel werd 
er niet van verwezenlijkt. Trouwens 
ganse stukken van ons i«ociaal-eko-
nomisch progra% heeft de C.V.P. 
sinds toen reeds VÏin ons overgeschre
ven. Wij kunnen dus eerder geloven 
dat zij niet veel gedachtpn in hun 
koker hebben. Nu * De Gazet van 
Antwerpen » mag rustig verder haar 
fabeltje van scheurpartij vertellen. 
Is men in het begin verontwaardigd 
over de opzettelijke verdraaiing van 
de feiten, achteral werken zulke leu
gens als opwekkingsmiddel tot de 
strijd en komen zij dus de vluggere 
uitbouw van onze partij ten goede. 
De nadenkende mensen — en slechts 
zij zijn politiek op de duur bepalend 
— keren zich af van degenen die als 
voornaamste argumenten flagrante 
onzin gebruiken. 

De idee dat Vlaanderen alleen kan 
geholpen worden door een sterke 
vleugel van de C.V.P. i& een ander 
geliefkoosd thema van « 'De Gazet ». 
Feiten, vriend Kiebooras, tegenover 
uw bew^ii:.»- Nooit is de Vlaamse 
vleugel \ a n de C.V.P. zo sterk ge
weest als na 1944. Wat heeft hij voor 
Vlaanderen verwezenlijkt :• nul kom
ma nul. Noem uw verwezenlijkingen 
dan toch eens op ! Dat doet gij nooit 
en we begrijpen h e t ! > ' ' 

De C.V.P. deed niet meer dan de 
linksen op Vlaams gebied. Geen van 
beide deed iets. 

Kiebooms verwirt christelijk en 
Vlaams program. Dat ïijn'twee zaken. 
De linksen zijn anti-christelijk en 
anti-Vlaams. De C.V.F, probeert wel 
christelijk te zijn (zie daaromtrent 
het artikel « Verloren zielen » in dit 
nummer) maar is even anti-Vlaams. 
Het verschil tussen C.V.P- en linksen 
ligt in het christelijke,! neet in het 
Vlaamse. '"' 

De politieke geschiedems van ons 
land spreekt hier klare en overduide
lijke taal. ' 

Na 1944 met de christelijke « een
heid » en die sterke Vlaamse C.V.P. 
nederlaag op nederlaag voor de Vla
mingen. , , .) ! -. 

Voor 1940 overwinning «p overwin
ning voor Vlaanderen met pen veel 
kleinere groep Vlaamse C.V.P.-ers 
maar dank zij de Vjaamse partij, die 
als zweep diende 4n voor links én 
voor rechts. Dat zijn de feiten en die 
zijn oneindig meer ïvaard dat iiet ge-
zwans van de geïntey^sperde poli
tieke kerstekindereit.TOn(,i^,©e Gazet 
van Antw^r8ei^iiÊ^,^ri;>7fi sA^ « 

« De Gazet van Antwerpen » verde
digt Kiebooms. Hij is « een eerlijk 
man, een man die weet wat recht en 
rechtvaardigheid is. . die na de oor
log de nodige durf en moed had om 
klaar te zien ». 

Dat Kiebooms zou stelen en geen 
trouw huisvader zou zijn hebben wij 
nooit beweerd. 

Die eerlijkheid willen we graag van 
hem aanvaarden. Maar men kan op 
politiek gebied ook bedriegen en dat 
is het enige dat ons interesseert. Kie
booms heeft valse cijfers gepubliceerd 
en ze waren er nog niet een klein 
beetje naast. Wie niet helemaal poli
tieke analfabeet is wist dat die cij
fers onjuist waren. Iedereen die de 
politiek volgt stond dan ook versteld 
over de les van Kiebooms. Nu bewe
ren wel enkelen dat Kiebooms geen 
politiek licht is, doch het valt ons 
moeilijk te geloven dat iemand die 
jarenlang volksvertegenwoordiger is 
bokken van dergelijk formaat kan 
schieten. Zich in zijn eigen provin
cie vergissen met meer dan 15.000 
stemmen is wat al te kras. Onze har
de repliek heeft hem gedwongen — 
weze het achter een kunstmatig ne-
velgordijn met nog enkele kleinere 
valse voorstellingen — onze cijfers 
eveneens voorop te zetten. Dat is een 
gevolg geweest van onze harde re
pliek want anders deed hij het niet. 
Hoe zacht en voorzichtig de C.V.P. 
ook is als ze de linksen aanpakt — ze 
hopen er morgen opnieuw mee te mo
gen regeren — zo leugenachtig en 
vulgair zijn ze tegenover ons. De mo
numentale leugens als de scheurpar
tij of als de partij die de C.V.P. uit 
de regering dreef bewijzen dit. Kar-
revrachten leugens en modder liggen 
steeds klaar voor ons. De heren mo
gen echter gerust weten dat wij niet 
van het slag zijn om ons te laten 
doen. Wij zijn geen onnozelaars die 
tegen een mitrailjeuse gaan vechten 
met een stok. Dat laten we aan de 
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spreken. Wij vinden het ochte. nog
al potsierlijk zich als pjlitiek on
kreukbaar te willen doe.; doorgaan 
als men eerst die mensen hun bezit 
en geluk ontsteelt en daarna iets 
daarvan teruggeeft. .'Ms men l.COi) F. 
steelt is 100 F. teruggeven niet vol
doende. Toegegeven dat het beter is 
dan verder te blijven stelen maar 
zich om die redenen tot I eld \ lUen 
laten uitroepen vinden we nogal kras. 
De sukkelaars die men ze dreigt te 
vangen, dienen gewaarschi wd en dat 
doen wij. De « bekering » van Kie
booms tot de amnistiegedachte da
teert van toen de Volkunie ingang 
begon te vinden. Voor drie jaar sprak 
Wagemans te Leuven voor de studen
ten voor amnestie en Kiebooms te
gen, Kiebooms werd toen uitgefloten. 
Dat werkte zijn bekering in de hand. 

Dat wij de C.V.P. zo veel aanval
len is onze schuld niet, maar de hare. 
Ten eerste vallen zij ons harder aan 
dan dat zij het doen met de linksen. 

— O die lokkende ministers zetels ! 

— En ten tweede moeten wij waar
schuwen tegen hun bedrog. 

De C.V.P. heeft altijd evenzeer een 
anti-Vlaamse politiek gevoerd als de 
linksen. Zij kunnen niet meer resul
taten op Vlaams gebied, tenzij nega
tieve, voorleggen als de Imksen. En 
nochtans laten zij zich doorgaan als 
de partij die de Vlaamse vraagstuk
ken oplost. Dat is een uitdagende 
houding, die de linksen ten minste 
niet aannemen. 

Wie werd door Christus het hardst 
aangepakt : de gewone zondaars of 
de farizeeërs ? 

Dat wij de C.V.P. uit de regering 
willen hoeden ? Integendeel ! Wij 
hebben ze liever nog aan het bewind. 
Omdat hun bedrog op Vlaams gebied 
dan nog klaarder blijkt. Overigens 
begrijpen wij de C.V.P. niet dat ze 
ons zo aanvalt. De zetels die wij vero
veren komen zowel van de linksen als 
van de C.V.P., maar het zullen toch 
altijd zetels zijn waar de linksen 
nooit kunnen op rekenen om een 
linkse regering voort te zetten. Wij. 
zuilen in de oppositie staan. *k *A 

Dus zullen wij onrechiclreeks 
waarschijnlijk de gedroomde hulp 
worden voor de C.V.P. om opnieuw^ 
aan de regering te komen. Zo\i ze on̂ "'*̂ " 
niet liever dankbaar zijn dan ons al
tijd uit te schelden ? 

Nnvi»w*M**rk 

b a t 'wij Kiebooms bevechten omdat 
hij zich als Vlaamsgezinde laat door
gaan is toch normaal. Of hij meent 
dat hij het is interesseert ons niet. 
Waar zijn de politieke daden ? Heeft 
hij ooit tegen de C.V.P. gestemd om 
Vlaamse motieven toen ze aan het 
bewind was en bestendig in i nti-
Vlaamse geest regeerde ? 

Neen ! Heeft hij zijn partij o er-
gehaald tot een Vlaams standpunt ? 
Neen ! En dat kan ook niet omdat 
Franskiljons, Walen en Brusselaars 
nooit toegeven tenzij onder krach
tige druk. Die druk is er nooit ce-
weest in de C.V.P. — men moet maar 
kijken naar de laatste 14 jaar en wie 
het-sinds 1830 wil nagaan leze de een 
of andere geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging — die druk moest 
van een Vlaamse partij komen. De 
geschiedenis tussen beide wereldoor
logen spreekt overduidelijke taal. De 
stelling van Kiebooms is dus zuiver 
bedrog en niet alleen MOGEN we 
waarschuwen, we MOETEN. Het 
Vlaams belang gaat boven het zui
ver persoonlijk kiesbelang van de 
heer Kiebooms. 

Dat Kiebooms de slechtste niet is ? 
Kan zijn ! We kennen hem persoon
lijk niet. We kennen hem alleen uit 
zijn artikels. Maar dat men a. u. b. 
zwijgt over de moedige houding van 
Kiebooms sinds de oorlog. Het is een 
zuiver opportunistische en een wei
nig fraaie. 

Zijn artikels na de bevrijding tegen 
de incivieken waren even kras als die 
in andere kranten. Hij is mede oor--
zaak van het onnoemlijk lijden toen 
over tienduizenden christelijke ge
zinnen gebracht. Dat hij later dan 
geholpen heeft? Dat deden er meer 
nog dan hij. Op de stemmen van de 
« zwarten » spuwt geen enkele partij. 
De C.V.P.-er Kiebooms niet, de libe
ralen Lahaye, D'Haeseleir e. a. niet 
en evenmin de socialisten als een 
Huysraans, Want als het om hulp 
gaat kunnen ook de linkse partijen 

VOOR MENSEN MET EEN 
KORT GEHEUGEN. 

In een hoofdartikel versche
nen in « De Standaard » op 10-
10-1S44 worden de internerin
gen van zgn. verdachten vol
mondig goedgekeurd. Er wordt 
aan toe gevoegd dat « alleen 
voor enkeie zeer duidelijke ge
vallen aan een vervroegde in
vrijheidstelling » kan gedacht 
worden ! 

Dat op een ogenblik toen : 
tienduizenden mannen, vrou
wen en kinderen in de gruwe
lijkste omstandigheden opgeslo
ten zaten in kazernen, kelders, 
fabrieken, gevangenissen en 
kampen. 

In een hoofdartikel getiteld 
« De goederen van de landver
raders », in « De Nieuwe Stan
daard » van 10-11 januari 1945, 
wordt de minister van Finan
cien beschuldigd van « schuldi
ge nalatigheid » omdat hij na
gelaten had zich als burgerlijke 
partij namens de Belgische 
Staat aan te stellen voor de 
krijgsgereehten om schadever
goeding te eisen... Wat in het 
vervolg dan ook gedaan werd. 

« De Katol. Vlaam-^e Kamer-
groep welke dinsdag 28 novem
ber bijeenkwam onder het 
voorzitterschap van dhr. Mae-;, 
besprak de politieke toestand, 
in de Vlaamse gewesten. De 
groep wisselde van gedachten 
over het vraagstuk der nood
zakelijke ontbinding \an de 
V.N.V.-partijgroeperingen en 
voornamelijk nopens de t.mede 
verband houdende vraagstuk
ken. Deze gedachtenwisseling 
zal nog voortgezet worden. 

Ten slotte werd de in het 
Vlaamse land heersende atmos 
feer onder ogenschouw geno 
men en ontleed. Vastgesteld 
werd hoe diep het gevoelen van 
verzoening met België is. » 
(De Nieuwe Standaard, 2-12-
1944.) , , , 

Mk 

. 
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01 er op hel spel siooi 
Op de vooravond van de verkie-

Elngsstrijd die weldra in alle heftig
heid zal losbarsten is het nadig de in-
zei, van deze verkiezingen koelbloedig 
o.-dcr ogen te zien. Niemand zal dur-
v in ontkennen dat deze inzet van 
t'ilzonderlijk belang is vcor de Volks
unie, voor het Vlaams-nationalisme 
CT naar cnze mening ook voor het 
Vlaamae Vo!k. Want de Volksunie is 
op d:t ogenblik de beUchaming op 
p:!>^:eh gebied van het Vlaams-na-
tianallsnie en niemand kan verhin
deren dat een nederlaag van de 
VcIlESunie ook een nederlaag voor het 
Vl"-ar;3-natlonali=me zau z jn , zoals 
bet ook e an nederlaag voor het 
Vlaanice Valk, voor de belangen van 

dli volk zou betekenen. 
Meer dan deriien jaar na het ein

de van de oorlog most het Vlaams-
natloaalleme thans bewijzen dat het 
nlei dood is, dat het niet uitsterft in 
een laatste stuiptrekking, maar dat 
het iale^ensieel weer vooruitrukt in 
Vlaanderen en opnieuw een politieke 
maehi wordt waarmee in de toekomst 
n o j zal rekening moeten gehouden 
warden. Nu of nooit! 

Na de oorlog werd het V'aams-na-
t on::llsïïze neergeslagen en hebben de 
unitaire Belgische partijen een po
ging gedaan om het definitief uit te 
rcc en door een repressie die voor al-

een van de gruwelijkste bladzij-
( uit onze geschiedenis zal blijven, 
ï^.emand die het goed meent met ons 
volk kan nog ontkennen dat het bre
ken van zoveel Vlaamse krachten, 
dat het verlies aan Vlaamse macht 
en Vlaamse prestige, noodlottig ge
weest is voor onze Vlaamse volksge
meenschap en de rechtstreekse oor
zaak van onze achteruitgang in de 
naoorlogse periode, van de schaamte
loze verwaarlozing en benadeling 
van Vlaanderen in al zijn bevol
kingsklassen, in zijn kuituur en in 
zijn stoffelijke belangen. 

Al de Belgische partijen, zonder 
uitzondering, dragen schuld aan deze 
s«hande en geen stem uitgebracht 
voor een unitaire Belgische partij zal 
ooit de betekenis hebben van een 
Vlaams protest tegen deze verwaar
lozing en achteruitstelling. Alleen de 
doorbraak van de Volksunie, als de 
enqfe Vlaamse partij, zal een onmis-
k&ab&re waarschuwing zijn dat ons 
volk het beu is en dat er in dit land 
iets moet verarideren. Wat er op het 
spel s taat is de verdediging van on
ze meest rechtmatige volksbelangen, 
is de toekomst van ons volk. Niemand 
kan zich nog te goeder trouw vergis
sen in de weerslag en de gevolgen 
van een nederlaag van de Volksunie 
voor Vlaanderen. 

Ten overstaan dan van de beteke
nis van deze verkiezingen is de volle 
dige inzet van alle krachten het 
hoogste gebod en de hoogste plicht. 

Iedereen moet zijn plicht begrij
pen. Wij weten dat de jongeren in 
Vlaanderen grotendeels bij ons staan 
( T hun plicht doen. De golf van 

.Iksuniepropaganda die reeds over 
het Vlaamse land gegaan is, was 
hoofdzakelijk hun werk. Dag en 
nacht staan zij gereed, ongeacht het 
gevaar Met zulke jongeren is onze 
tsekomst verzekerd, wanneer wij nu 
doorbreken en door onze overwin
ning een vloed van geestdrift en ze
gezekerheid zullen verwekken. 

Geen macht in dit land zal dan 
o :ze verdere opmarsj nog kunnen 
stuiten. 

Maar ook de ouderen moeten hun 
verantwoordelijkheid opnemen en 
hun plicht doen. Geen attentisme 
meer, geen gemakzucht, geen uit 
vluchtsels. Zij moeten weten wat er 
op het spel staat. Zij die over invloed 
beschikken mogen niet aarzelen deze 
invloed aan te wenden om ons te hel
pen. Zij die over geld beschikken 
moeten ons in de gelegenheid stellen 
stand te houden in de verkiezings
strijd tegenover de reusachtige pro
paganda der grote partijen door 
ruime financiële steun. Zij die in 
aanmerking ko-i:en om als kandida
ten op onze lijsten te staan moeten 
hun plicht begrijpen. Niemand heeft 
het recht zich om kleinzielige rede
nen te onttrekken aan plicht die 
voortvloeit uit zijn overtuiging. Nie 
mand die in het verleden in de strijd 
gestaan en verantwoordelijkheid 
gedragen heeft mag vaandelvlucht 
plegen en de jongeren die de strijd 
voortzetten in de rug schieten. 

De meesten van ons, die verant 
woordelijkheid dragen in de Volks 
unie, hebben zich de laatste jaren 
onafgebroken ingezet, hebben week 
na week, dag na dag, gewroet om de 
partij te organiseren en uit te bou 
wen, om ons blad te verspreiden, om 
een stroming te verwekken in het 
Vlaamse land. Wij hebben dan ook 
het recht beroep te doen op allen in 
Vlaanderen die onze strijd begrijpen. 
Wij vragen, wij eisen van hen dat zij 
thans hun plicht zouden doen. 

Meer niet. Door een gezamenlijke 
krachtinspanning kunnen wij het ge 
tij doen keren. Het anti-vlaams ge 
tij dat in dit land sedert de oorlog 
hoogtij gevierd heeft, met de mede
plichtigheid van Vlaamse knechten 
in alle partijen. Het uur is aange
broken om een Vlaamse vloed te ont
ketenen. Daarvoor : alle hens aan 
dek! 

V/ij hebben de innerlijke zekerheid 
dat ons werk zijn vruchten zal af
werpen. 

Wij weten dat de Volksunie zal 
vooruitgaan. Maar het moet een 
stormloop worden. Wij gaan onze ei 
gen weg. Wij laten ons niet afleiden 
door de strijd tussen de Belgische 
partijen, die mekaar vandaag be
strijden maar morgen als dikke 
vrienden in dezelfde regering zitten 
en die altijd akkoord gaan wanneer 
het er om gaat ons op onze kop te 
slaan en de Vlaamse Volksmens uit 
te buiten. Er is in Vlaanderen een 
hard geslacht opgegroeid, midden 
bloed en lijden en ellende. Dit harde 
geslacht is vastbeslaten de strijd te 
voeren met vastberadenheid en zelf
beheersing, maar zonder zwakheid 
Voor ons volk ! Kom aan ! 

Het «verraad» in het arrondissement 
OUDENAARDE-RONSE 

De laatste jaren hebben politiekers 
van alle pluimago zowat het woord 
verraad uit hun mond .of pen laten 
rollen. Hst wierookvat (De Ronse-
naar) , het blad waarin Jan Verroken 
om de beurt- zichzslf of ^ n koUega 
Van Caeneghem tot politic o wonder
kinderen verheft, kan maar niet zwij
gen over het verraad dat, volgens 
Verroken, zou gebeuren door het in
dienen van Volksunielijsten. 

Als dat verraad is danken wij dat 
alleen aan het verraad van Verroken 
zelf : 

Eerste ezelsstamp : Het is iedereen 
bekend dat Verroken en zijn aanhan
gers tien jaar geleden bij al de 
Vlaams Nationalisten en incivieken 
ging smeken hem te helpen om Her
man, de ronsische franskiljon, uit 
zijn zetel te lichten om er een fla
mingant in de plaats te stellen (in 
casu J. Verroken zelf). Hij ging toen 
in zijn jonge overmoed zover, dat hij 
aan allen beloofde een wetsvoorstel 
tot amnestie neer te leggen in de ka
mer. Dat voorstel is er na twee zit
tijden (acht jaar) nooit gekomen. 
Erger zelfs : toen er een voorstel 
kwam weigerde Verroken het mede te 
onderschrijven. Dat was de eerste 
ezelsstamp. 

Tweede ezelsstamp : Ten tijde van 
de koningskwestie zette Jan de streek 
in rep en roer. Meeting op meeting 
werd gehouden en Leopold III moest 
terug op de troon. In de kamer stem
de Jantje tegen. Nu verraadde hij 
niet alleen de incivieken, maar al de 
duizenden C.V.P.-eetjes en wie weet 
hoeveel rode en blauwe moederkens. 
Erger kon het verraad niet. 

En nog eens ezelsstampen : Ver
roken zit nu in de zetel van Leo Vin-
devogel, de man, die vermoord werd 
en door sommige der huidige volks
bondleiders zeis in de rug geschoten 
werd. Verroken zelf weet best hoe dat 
verraad in elkaar steekt. Wij moeten 
hem echter — en wij durven dat — 
geluk wensen om het objektief ver
slag over het proces en de terecht
stelling van Vindevogel. Verroken ge
bruikt het te pas en te onpas om er 

Theo Lefèvre, op het C.V.P. Jongeren zongres : 
« De C.V.P., unitaire partij, verdedigt geen particuliere belangen... > 
Arbeiders, landbouwers, middenstanders en bedienden, onthoudt dit. 

BELANGWEKKENDE PUBLIKATIES 
Honderd vijfentwintig jaar verfransing 
Aan het verschijnsel van de ver

fransing in de agglomeratie en het 
arrondissement Brussel heeft Hen
drik Aelvoet een zeer interessante 
studie gewijd. Zorgvuldig heeft hij 
alle materiaal en alle gegevens ver
zameld zodat zijn studie zeer volledig 
is : niet alleen geeft hij ons de hui
dige stand van zaken, maar ook de 
historische evolutie, de oorzaken en 
de gevolgen. Tevens zoekt hij naar 
een oplossing. 

We kunnen er niet aan denken 
hier een overzicht te geven van de 
inhoud, maar willen de aandacht 
vestigen op enkele aspekten van het 
probleem die ons getroffen hebben. 

Een vergelijking tussen de eerste 
(1846) en de laatste (1947) talentel
ling geeft ons een schrijnend beeld 
van de steeds voortschrijdende ver
fransing : in 1846 waren er in het 
arrondissement Brussel slechts 19,25 
t. h. franssprekenden; in 1947 waren 
het er 54,51 t. h. ! 

In de stad Brussel waren de frans-
sprekenden in 1846 nog een minder
heid (38,37 t. h . ) ; een eeuw later 
waren de nederlandssprekenden een 
minderheid geworden (24,31 t. h.) 
niettegenstaande de voortdurende 
stroom van Vlaamse in wij kelingen. 

Slechts in de periode van 1930 tot 
1940 werd er, onder de stuwkracht 
van het Vlaams-nationalisme en de 
Vlaams-nationale partij , een poging 
gedaan om deze nefaste verfran-
singsvloed in te dijken. Toen de Vla

stemmen mee te ronselen. Dat Is ook 
zijn zaak, maar dat hij die kiezers 
verraadt door over Vindevogel in alle 
talen te zwijgen in het parlement, dat 
hem toch een dikke pree bezorgt, dat 
vinden wij toch te straf. 

Trouwens, waarom zou iemand 
Verroken als C.V.P.-er kunnen verra
den door voor de Volksunie te stem
men. Evengoed als de liberaal Ame-
lot en als de socialist Soedan hun 
zwarte vriendjes in grote mate hiel
pen heeft Jan Verroken — hij was 
toen nog te groen — het in kleine 
mate gedaan. 

Alle drie hebben zij die dienst be
wezen ten persoonlijken titel en in 
afzonderlijke gevallen. Daarom kun
nen ze wel aanspraak maken... op een 
plezierke terug, maar als partij heeft 
de C.V.P. noch B.S.P., laat staan Libe
ralen ooit iets veiTvezenlijkt voor hun 
Vlaamse vrienden. Dus hebben ze op 
politiek gebied ook niets, maar niets 
te verlangen. 

Zijn vrienden niet beter : In de se
naat was het al even erg. Toen het 
wetsvoorstel der zetelaanpassing op 
de agenda kwam zaten de charman
te heren nijveraars Santens en Stor-
me, even charmant, in hun zetel bij 
de haard, in plaats van te Brussel. 
Dat was C.V.P.- en Vlaams verraad. 

En als dhr. Provost, bestuurslid van 
de volksbond en kandidaat der 
Vlaamse C.V.P.-ers zijn kinderen 
naar de Franse afdeling stuurt dan 
is dat geen verraad ? 

Het is geen verraad voor dhr. Van 
Caeneghem, die toch uit Vlaamse ou
ders geboren werd en een eentalig 
Vlaams dorpje bewoont, zijn kinde
ren naar een Franse school te sturen 
en een Franse opvoeding te geven ? 

Het zou er lief uitzien op de taal
grens moesten alle parochianen dat 
voorbeeld volgen. Is dhr. Van Caene
ghem vergeten dat hij slechts een 
paar duizend Franse stemmekens 
heeft opgeraapt; dat van de 22.000 
stemmen die hij haalde er minstens 
90 p.c. uit het Vlaamse landsgedeel
te kwam ? 

Het zal dus geen groot verlies zijn 
voor Vlaanderen als Jan Verroken al
leen zal vallen in dit arrondissement, 
want als voorbeeld mag men toch 
geen Van Caeneghem noemen. 

Alleen verraders zijn dus deugdelijk 
in de partij van barones de Lafaille. 

Als het wierookvat nog eens het 
woord verraad gebruikt, dat de 
schrijvers dan eerst eens de hand bo
ven het hoofd houden en kijken wie 
er onder staat. 

Tot volgende keer : dan verwedden 
wij een pijp. De boog staat gespan
nen en de pijlen liggen gereed. 

Schutter. 

mingen aandrongen opdat sankties 
zouden voorzien worden bij de taal
wetten, verklaarde Fr. Van Cauwe-
laert dat sankties overbodig waren : 
« Overigens moogt gij gerust zijn dat 
de parlementairen die de vervlaam-
singswetten hebben veroverd niet 
zullen dulden dat deze niet integraal 
zouden worden toegepast ». Wat van 
deze belofte terecht gekomen is, voor
namelijk na de oorlog en na het weg
vallen van de Vlaams-nationale 
partij , weten we allen. De resultaten 
hebben we onder ogen. Frans Van 
Cauwelaert verklaarde toen nog 
meer : « de vervlaamsing van Brus
sel, of laat mij liever zeggen de her-
vervlaamsing van de hoofdstad en 
haar omgeving, zal minder strijd kos
ten en minder leed medebrengen dan 
de vervlaamsing, de hervervlaamsing 
heeft gekost van de overige gedeelten 
van Vlaanderen... » Van valse profe
ten gesproken, zal men moeilijk kun
nen ontkennen dat Van Cauwelaert 
er toe behoort. 

Belangrijk is ook fle uitlating van 
G. Kurth : « Het volk dat twee talen 
kent, zal er uiteindelijk toe komen, 
zijn eigen taal niet meer te spreken », 
Dit is zeer juist en het is de veroor
deling der tweetaligheid die nog 
steeds door sommigen verdedigd 
wordt. 

Tegenover de steeds verder om 
zich grijpende verfransing die steeds 
meer Vlaamse gemeenten aantast, 
tegenover de bedreiging die steeds 

Thyi Ifylenspieghel 
Wij ontvingen het eerste nummer 

van de tweede jaargang van het sim-
patieke tijdschrift « Thyl Uylenspie-
ghel », orgaan van de Vlaamse Vrien
denkring van Ruanda-Urundi, uitge
geven te Usumbura. 

Het doet ons genoegen vast te stel
len dat ook in Ruanda-Urundi de 
Vlamingen opkomen voor de verde
diging van hun eer en van hun ele
mentaire rechten. De Vlamingen in 
Kongo en in Ruanda-Urundi kunnen 
rekenen op de onvoorwaardelijke 
steun van de Volksimie. Zij weten 
ook wel dat zij niets te verwachten 
hebben van de unitaire belgische 
partijen. 

Vele Vlamingen in Kongo zien met 
spanniug uit naar de resultaten wel
ke de Volksunie bij de a. s. verkie 
zingen zal behalen. Zij weten dat een 
vooruitgang en een suk«es van de 
Volksunie hun positie zal versterken. 
Vlamingen in Kongo steunen ons fi
nancieel omdat zij inzien en besef 
dat wij hier ook voor hen vechten. 

Wij hebben met veel belangstelling 
kennis genomen van de inhoud van 
deze aflevering van « Thyl », voor-
nml. van de bijdrage over het taai
vraagstuk in de Algemene Raad van 
Ruanda-Urundi. Over dit probleem 
werd reeds herhaaldelijk in ons blad 
geschreven. 

Wij wensen de Vlaamse Vrienden
kring veel moed en veel sukses ! 

scherper vormen aanneemt helpen 
geen lapmiddelen. Ingrijpende maat 
regelen zijn vereist. Van de belgi
sche imitaire partijen, die mede ver
antwoordelijk zijn voor deze ver-
fransingspolitiek, is geen redding te 
verwachten. De konklusie die wij, na 
lezing van deze studie, getrokken 
hebben is dat alleen een sterke 
Vlaams-nationale partij in staat zal 
zijn het gevaar af te wenden. Maar 
het is hoog tijd I 

De Vlaamse 
Vriendenkring van 

Elisabethstad vooraan 
Onnodig nog terug te komen op de 

stemmingen in de verschillende pro
vinciale raden voor advies in Belgisch 
Kongo. De uitslagen, onder druk van 
de anti-Vlaamse machthebbers, wa
ren voor ons Vlamingen zeker niet 
bemoedigend en tot aller verwonde
ring stond de hogere missiegeestelijk-
heid in het kamp van onze tegenstre
vers, ook in Katanga ! De grote meer
derheid van deze raad echter stemde 
voor Nederlands als verplicht vak en 
liet geen keuze tussen Nederlands en 
Engels in het middelbaar onderwijs 
voor Kongolezen. Al de andere pro
vincieraden lieten de vrije keuze met 
de heimelijke hoop dat Engels het ten 
slotte zou winnen en dat. in een Bel
gische kolonie 1 

De koalitie van Brusselse, Waalse 
en Kongolese evolués dacht de zaak 
reeds tegen het Nederlands gewon
nen, toen de uitslag van de Katanga-
provincie bekend werd en hun 
triomfkreten deed verstommen. 

Staat de provincie Katanga alleen, 
ze is er twee waard want nog bezit ze 
in België en in Kongo het prestige 
van de rijkste en de meest ontwik
kelde kongolese provincie ! En dat ia 
ze ook ! 

Aan wie mogen we die, voor ons 
gunstige houding van deze provincie 
toeschrijven ? 

Zeker aan de reeds lang en aan
houdende werking van de Vlaamse 
Vriendenkring van E' stad met zi.tn 
afdelingen over de gehele provincie 
verspreid ! 

De patriottische anti-Belgen dach
ten het Nederlands in Kongo zo goed 
als buiten geschopt en daar komt die 
stemming in Katanga roet in het eten 
gooien. 

De Vlaamse vriendenkringen der 
andere provinciën, die strijden in 
moeilijker omstandigheden, voelden 
de ontmoediging hen bekruipen na al 
die ongunstige stemmingen; maar 
Katanga en E' stad stak hen een ha r t 
onder de riem ! 

De évolués, Belgische en Kongolese 
wilden van geen Nederlands meer 
weten en in Katanga vragen afge
studeerde Kongolezen kursussen in 
't Nederlands ! Ook Waalse bedien
den en ambtenaren stemden voor 
Nederlands als verplichte taal In het 
onderwijs. Dat deed de deur dicht ! 

De rede gehouden door prof. De 
Pauw vond 'n geweldige weerklank, 
in Kongo en in het moederland. De 
radio werd sedertdien aan de Vla
mingen ontzegd. Laat het niet aan 
uw har t komen vrienden van de 
V.V.K. Deze werd ons in België ook 
ontzegd! Gelijkheid voor alle Belgen, 
wat. 

V.V.K. van E' stad en van Katanga 
uw jongere broers in de andere pro
vinciën en wij in Vlaanderen kijken 
met bewondering naar U op ! Be
schaam onze hoop en ons vertrouwen 
niet ! Van uit uw provincie moeten 
alle initiatieven vertrekken voor heel 
Kongo ! E' stad en Katanga worden 
en blijven de startbanen voor het 
veroveren van ons recht In geheel 
Kongo ! 

De nummers van « Sprokkelingen >, 
alhoewel niet gedateerd, worden aan
dachtig gelezen. De inhoud is leerrijk 
en het blad is mooi en sterk uitgege
ven. Wij volgen uw strijd, Vlaamse' 
vrienden van de kring van E' stad; 
vecht hard en verbeten ! Nieuwe ini
tiatieven worden te Brussel in Vlaan
deren genomen om U, in de strijd, 
van de nodige wapens te voorzien ! 
Vooruit ! ! 

Begrijpelijk ongeduld 
in Kongo 

Per luchtpost ontving de Volks
unie op een prachtige zichtkaart uit 
Leopoldstad volgend S.O.S.-bericht : 

« Hallo, jongens, zijt ge mij ver
geten ? Mijn Volksunie van de derde 
zaterdag nog niet gezien. Ben zeer 
ongeduldig ! » 

Dit paar lijntjes spreken boek
delen. Wij verheugen er ons om, en 
dragen ze op aan onze tegenstrevers. 

Wij doen natuurlijk het nodige op
dat onze vrienden van overzee hun 
geliefde lektuur zouden ontvangen. 

Wij begrijpen hun ongeduld. 

GEVRAAGD 
VOOR KONGO : 

1 letterkundig regent, 

1 licenciaat of regent in mathesis, 

1 wetenschappelijk regent. 

Aanvangswedde licenciaat : 153.000 
F. + 55 %. 

Aanvangswedde regent : 110.000 F. 
+ 55 %. 

Schrijven aan blad. 
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; WACHTWOORD - : 
j VOLKSUNIEJONGEREN ; 
I Volledige inzet en vuuiT)roef. | 

^ ï ^ , ; Zaals de jongeren voorheen in : 
ï de geschiedenis van onze : 
: Vlaamse Beweging zult gij : 
E Volksuniejonseren en toekom- : 
E stige militanten van de Vlaams : 
E Naüonale Parüj de komende : 
E maanden voor de verkiezingen : 
E aanE en als uw vuurdoop bij de ; 
E opmars naar de doorbraak. j 

E Vanaf heden moeten alle ï 
E krachten worden gebundeld en : 
E gericht op de volledige inzet : 
E voor de verkiezingsstrijd. : 
E De voorzitters-leiders der ver- ; 
E schillende kernen zullen hun • 
E mannen de meest renderende E 
• en aangepaste taak aanwijzen j 
• en hun prestaties gadeslaan om j 
E ZD na de verkiezingen te kun- j 
E nen overgaan tot het vormen • 
E van vaste kaders waarin geen | 
j plaats is voor gelegenheidsstrij- j 
• ders. : 
Ê De leden zullen gedurende de- | 
: ze periode een voorbeeld zijn j 
E van tucht, kameraadschap en | 
• offervaardigheid en aldus aan | 
E de buitenwereld tonen dat zij ; 
I zich waardig maken tot het vor- '. 
\ men van een Vlaams Nationale : 
E keurgroep. E 
1 Nu is 't de tijd van strijd en : 
E offervaardigheid. • 
E Nadien zal vooral taaie moed, : 
E overtuiging en uithoudingsver- : 
E mogen spreken want voor U : 
; Volksuniejongeren van de hui- : 
E dige generatie is de taak wegge- E 
E legd de Vlaams nationale gele- j 
• deren herop te bouwen, de ge- E 
! slagen bressen te stoppen en de j 
i strijd voor volk en recht over te • 
S nemen, voort te zetten en door • 
2 te vechten. E 
: De algemene voorzitter van de • 
E Volksuniejongeren, • 
5 Dr Juni Van Boxelaer. : 

OPROEP 
Vlaamse Vrouwen, 
Vlaamse Meisjes, 
Kampgenoten, _ 

Hiermede herinner ik aan de J 
kadervergadering te Brussel. : 
waar schriftelijk de richtlijnen : 
gegeven werden, waarnaar alle / 
arrondissementleidingen, afde- • 
lingsleidingen en medestand- : 
sters zich te gedragen hebben. • 

Die richtlijnen leggen de wer- • 
king vast, zowel op politiek als : 
sociaal gebied, zodat door het • 
volgen ervan veel kan gepres- : 
teerd worden voor de uitbouw . 
van « De Volksunie » en de ; 
Vlaams-Nationale gedachte. : 

Wij werken eendrachtig on- . 
der de leuze « Vlaanderen : 
Eerst » voor onze Vlaamse ge- : 
meenschap. : 

Nu we de verkiezingen tege- : 
moet gaan, wordt de specifieke : 
aktiviteit van de V.U.V.A. zeker . 
niet stilgelegd, maar zij wordt : 
aangepast aan de eis van het : 
ogenbli'-, en dit is met alle mid- • 
delen de propaganda steunen, : 
gevoerd door de mannenafde- • 
Ungen. : 

De enkele weken, die ons : 
scheiden van de verkiezingen, : 
zullen meer dan eens onze echt- • 
genoten enkele avonden, of : 
nachten, zich offervaardig wil- ! 
len inzetten voor de overwin- : 
ning van « De Volksunie ». : 

Vrouwen, toont dan uw • 
Vlaamse moed en weerhoudt : 
hen niet. • 

Vlaamse meisjes, als uw jon- ; 
gens eens afwezig blijven om- • 
wille van de goede zaak, bekijft : 
hen niet, maar wenst hen pro- • 
ficiat! : 

D. PEETERS-NICASIE : 
Voorzitster V.U.V.A. E 

panje met zich brengt. Hij verheug
de zich in de uitstekende samenwer
king die overal bestond en bracht 
een oprechte hulde aan de V.M.O.-lei-
der Bob Maes om zijn jarenlang on
baatzuchtig werken in dienst van de 
beweging. Spreker kreeg aan het 
einde van zijn spreekbeurt een 
stormachtig applaus. 

Na hem kwam de alomgewaar-
deerde Gentse wroeter. Jan de Moor, 
aan het woord. 

Hij behandelde het probleem : 
« Het gebruik van de microwagen in 
de propaganda, de propaganda van 
man tot man, plakken en kalken ». 
Zijn spreekbeurt kende een aandach
tige belangstelling. Dat hij een man 
van het vak is, heeft hij voldoende 
bewezen. Zijn referaat werd gevolgd 
door een geanimeerd debat waaraan 
zeer vele aanwezigen deelnamen. 

De volgende spreker was Bob Maes, 
die kort en bondig de j/ïschiedenis 
vertelde van de Vlaamse Militanten 
Orde, een geschiedenis die reeds te 
rug gaat tot in het jaar 1946. Voor
al de jongere propagandisten, die in 
feite heel weinig afwisten over de 
V.M.O., luisterden met gespannen 
aandacht. Een donderend applaus 
was een uiting van aller dankbaar
heid voor het onbaatzuchtig werk 
dat daar geleverd werd. 

_De derde spreker was Wim Maes 
uit Berchem, een buitengewoon ak-
tief man, die reeds onmiddellijk de 
simpatie van allen won door zijn aan
genaam en degelijk referaat dat 
luidde « Welke andere propaganda
middelen kunnen nog aangewend ? » 

Ook na deze voordracht volgde een 
spannende bespreking. 

Namens het hoofdbestuur bracht 
dan tenslotte Ward Rolus, die aktief 
in de propaganda-afdelingen werkt 
en gewaardeerd wordt om rijn klare 
en rechtzinnige taal, een groet van 
grote waardering aan afle propagan
disten. De vergadering bracht hem 
een daverende en welverdiende 
ovatie. 

Met het voorlezen van de beslui
ten en het zingen van het nationaal 
lied werd deze hoogst interessante 
bijeenkomst besloten. 

Vermelden wij de aanwezigheid 
van Reimond Mattheyssens, gouw-
voorzitter van Antwerpen, Dr. Juul 
van Boxelaer, Ingenieur Guido De-
roo, dhr Provoost, Remi Maes, Desi
re Dijlst, Paul Roelof en Achiel van 
Malderen, hoofdbestuurslid, die in de 
Antwerpse middens veel simpatie 
won door zijn prachtige spreek
beurten over sociaal-ekonomische 
vraagstukken in Vlaanderen. 

Spreker Is vast overtuigd dat de 
VOLKSUNIE-als enig overwinnaar 
uit het verkiezings-strijdperk zal 
treden. 

Na de fel toegejuichte hr Van Mal
deren, neemt Provinciaal Voorzitter 
R. Mattheyssens he t woord om, met 
een overvloed aan bijzonderheden, 
enkele punten uit de politieke aktua-
liteit te belichten. Hij zet daarbij 
C.V.P.-er Kiebooms letterlijk in ziin 
hemdie om zijn slome, in stuntelig 
nederlands geschreven artikelen 
waarin hij talloze bedrieglijke cijfers 
uit zijn mouw schudde. Hij heeft on
dertussen wel enige van zijn minst 
door de beugel kunnende enormitei
ten rechtgezet, maar het blijft een 
feit dat we, na een « Jules (Verne) 
de leugenaar » en een « Pietje de leu
genaar » nu gerust van « Lowieke de 
leugenaar » mogen spreken. Spreker 
handelde verder over de Brusselse 
olievlek, die zich op een onrustba
rende wijze uitbreidt, het dubbele 
soel van de socialisten in de Vlaams 
Ekonomische Raad nopens de oprich
ting van nevenbedrijven in het Lim
burgs kolenbekken, de komedie van 
de zetelaanpassing en de (gewilde) 
nederlaag van de C.V.P. in de school
strijd. 

Volgens hem is er slechts één op
lossing : ZELFBESTUUR. 

Mter Wagemans tenslotte onder
streept, dat het feit alleen reeds, dat 
er gesproken moet worden over taal
wetten (zonder sankties, tenzij in het 
rechtswezen), een veroordeling bete
kent van deze staat. Hij klaagt het 
schandaal van de transmutatieklas
sen — dagtekenend van 1932 ! — aan, 
alsook de achterstelling van de 
Vlaamse krijgsgevangenen b^j de 
laatst toegekende voordelen. Dit alles 
is tiperend voor de bestaande staat 
Belgïé. Hij brengt, evenals vorig 
spreker, een warme hulde aan onze 
wakkere propagandisten. Beide spre
kers konden eveneens op een warm 
applaus bogen. 

Na een kort dankwoord van Stads
voorzitter B. Ceuppens, werd de ver
gadering met een dreunende Vlaamse 
Leeuw besloten. J. FAES. 

EERSTE LANDELIJKE KADERDAG 
VAN DE PROPAGANDISTEN 

Nooit kende de Volksunie sinds 
haar oprichting in 1954 een geestdrif-
t- jer en tevens nuttiger b'jeenkomst 
dan deze van de V.M.O.-leden en van 
de leden van de Propaganda-Afde-
lingen, op 30 maart te Antwerpen. 

Alle arrondissementen, zonder één 
uitzondering, waren vertegenwoor
digd door hun beste propagandisten. 

Het welkomwoord werd uitgespro
ken door Rudi Van der Paal, alge
meen organisatie- en propaganda
leider, die tevens voorzitter is van de 
Landelijke Propagandaraad. Spreker 
wees op de noodzakelijkheid van de
ze bijeenkomst en beklemtoonde de 
goede verstandhouding die heerste 
tussen de V.M.O. en de Propaganda-
Afdelingen. Wij zijn hier samenge
komen, aldus Rudi Van der Paal, om 
ernstig de problemen te onderzoeken 
die de aanstaande verkiezingskam-

Maurits van der Bruggen. 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN STAD 

De maandelijkse vergadering van 
de Stadsafdeling bracht ditmaal — 
qua voorlichting — werkelijk het 
neusje van de zalm, dank zij de voor
treffelijke spreekbeurten van de on
derscheidene sprekers. 

Dhr A. Van Malderen hield een 
kernachtige toespraak over de 
Vlaamse sociaal-ekonomische pro
blemen. Hij wees hierbij op de para-
doksale toestand m België, gescha
pen enerzijds door de gezonde demo
grafische ontwikkeling in Vlaanderen 
met een overschot aan arbeidskrach
ten en een gebrek aan industrialisa
tie, anderzijds het industriële Wal
lonië met een steeds toenemend be
volkingstekort, toestand waarvan de 
taalgrens in de eerste plaats de so
ciaal-ekonomische grens is. Hij he 
kelt bijzonder de tekortkommgen 
van de staat, die de arbeidskrachten 
naar het industriegebied wil leiden 
en alzo de Vlamingen de Waalse in
dustrie in leven laat houden (niet
tegenstaande het fallikant voorgaan
de in Engeland) in plaats van de in
dustrie naar de arbeidskrachten te 
brengen. Het is een enig feit, zegt 
spreker, dat een Albertkanaal enkel 
moet dienen om een kwijnende in
dustrie voor de ondergang te behoe
den, in plaats van (zoals In Neder
land met het Julianakanaal geschied
de) zelf industrie-bedrijven te zien 
oprichten. Zulks is alleen in België 
mogelijk en de kleurpartijen zullen 
zich wel wachten daarin enige ver
andering te brengen. Daarom is de 
VOLKSUNIE als partij noodzakelijk 
om, zonder kompromissen en met als 
doelstelling « Vlaanderen eers t ! », 
de unitaire partijen het vuur aan de 
scheen te leggen. 

BORGERHOUT - VOORWAARTS... 
Langzaam maar zeker wordt onze 

aandacht getrokken naar de komen
de verkiezing. Daar waar de Belgische 
traditiepartijen hun kiespropaganda-
machine maar langzaam in beweging 
zetten, — zich bewust van hun geld 
dat toch zorgen zal dat alles op tijd 
en stond geplakt « wordt » — staan 
onze propagandisten reeds weken m 
't gelid. Kalken en plakken zo naar 
stig, dat heel Vlaanderen slapen gaat 
met voor de ogen dat overal verte
genwoordigend woordje « Volksunie » 
en bij het dagen waarschuwt hun 
reeds de volgende pamflet « Volks
unie ». 

En zo ook bedachten onze propa
gandisten Borgerhout en dansten in 
de morgen van 26 maart grote ge
kalkte letters en slogans in die goe
de oude Vlaamse gemeente. Want wie 
nog twijfelt aan de bestaande Bor-
gerhoutse Vlaamse Nationalisten zal 
wel tot inkeer gekomen zijn bij het 
zien van de massale ookomst in de 
zaal van de « Nieuwe Carnot », waar 
onze eerste gemeenteliike voorlich
tingsvergadering gehouden werd in 
het vooruitzicht van de aanstaande 
verkiezing. 

Waren Voorzitter Geerts en Sekre-
taris De Groof zichtbaar in hun nop
jes, dan begon naar Vlaamse genlo-
genheid de vergadering met een half 
uur vertraging, maar.. . 't was volle 
b ? k ! 

Waar eerstgenoemde de aanwezigen 
dankte voor hun verrassend grote 
Oükomst, onende Sekretaris De Groof 
de vergadering, en herdachten wij 
allen, in een minuut stilte het af
sterven van de Borgerhoutse voor
man Ern. De Belder. Een van de zo
veel schone Vlaamse mensen, die 
aUes veil hadden voor hun Ideaal. 

En zo was het dan de beurt aan 
de eer<rt^ spreker van de avond Ka-
rel Dillen, voorzitter van de Vo^ks-
unieiopgeren ^ntwemen. Fn ook dit
maal verraste Karel ons, niet door de 
intonatie maar door het onderwem. 

Karel die er de man niet voor is 
de zaak te verdraaien of te verdoe
zelen, snrak over al degenen, die voor 
Vlaanderen gestorven zijn. 

Spreker besloot met er OD te wil
zen dat Vlaanderen nog nooit zün 
doden onteerd had, en het zal en m^g 
dit ook nooit doen met hen die vie
len in dat verre land. 

Tweede snreker WPS o^ize algemene 
Voorzitter Meester Fr. Van der Eist. 
Een ware rechtskundige bloemlezing 
van Vlaamse grieven is het betoo<ï 
geworden van onze voorzitter. We 
werden letterülk bedolven onder ar-
Humenten, feiten en getallen. Te be
ginnen met de Taalgrens - Taalstrijd 
- Talentelling - Economische en In 
dustriële tekortkomingen in het 
Vlaamse land. De schande der mo
biele arbeidskrachten. De solidarite-t 
van de Walen tegenover de minste 
toegeving op Vlaams Economisch ge
bied. De belegging van Vlaamse 
spaarcenten In het Waals industrie-

gebied, enz... 
En verder wees Mr. Van der Eist 

ons op de houding van de bestaande 
Belgische partijen, die nu weer plot
seling tot het besef komen dat er zo 
nog iets bestaat als Vlaanderen en 
zich allemaal tooien met een mas 
ker van schijnheiligheid. 

De C.V.P. met haar Vlaamsgezind 
heid. 

De B.S.P. met haar begrip van de 
Rooms Katholieke Godsdienst. 

De Liberalen met hun vrijheid en 
gelijkheid van over 100 jaar. 

Maar wees gerust, we hebben weer 
iets meer geleerd en zullen het wa
pen van het argument in ons vol
gend bekgevecht bij onze werk-
makker des te scherper gebruiken. 

Mr. Van der Eist eindigde met er 
nadrukkelijk on te wijzen dat deze 
verkiezingen de waardemeter van 
ons bestaan zouden worden. 

Als derde en laatste snreker, de 
Heer Palinckx. Deze pittige Bras-
scbatenaar sprak over de school
strijd. En vele van ons glunderden 
en dachten terug aan die dag waar
op het ons nationalisten gelukt was, 
die lamme C.V.P. een prik te geven 
dat ze zelf verschoot van haar 
Vlaamsgezindheid en het gehele 
schoolstrijdplan zelf kelderde uit 
schrik voor de Vlaamse Gevolgen. 

Waar de heer Paelinckx er op wees 
dat de Belgische Staat niet aan ziin 
nroefstuk is on het terrein der 
Schoolstrijdkwestie, is het ons 
allen duidelijk geworden dat de 
schoolkwestie meer dan ooit moet 
dient ongelost te worden : 

niet op rechtse manier — door de 
ziel van het kind te redden, 

ook niet langs linkse — wij willen 
geen Staatskinderen. 

Wij willen onze kinderen opgevoed 
zien naar wil en wezen van onze 
eigene volksgemeenschap. 

En weer klauwde de Leeuw door 
de lucht. 

M. Raets-Van den Driessche 

ANTWERPEN 
Zondag, 13 april te 10 uur in de 

kerk van de Paters van de Ossen
markt vindt de jaardienst plaats ter 
nagedachtenis van wijlen Dr. en 
Mevrouw August Borms. 

De kanselredenaar is Pater Calle-
waert. 
MFRKSEM 

Ou 9 mei e. k. richt de ijverige af
deling Merksem een grote voorlich
tingsvergadering in. 

LDER 
Hier vindt op woensdag, 30 april te 

20 uur in de zaal « Nazarethfuge », 
Blokstraat (op 200 meters van de 
Grote Markt) een grote voorlich
tingsvergadering plaats waar als 
stjrekers zullen optreden de heren 
Reimond Mattheyssens, Ludo Sels en 
Lode Lambrechts. 

Zoals in de hele provincie Antwer 
pen wordt ook te Lier duchtig ge
werkt. , . 

De tegenstrevers worden er zich 
stilaan van bewust dat in de Pallie-
terstad weer een geduchte macht van 
Vlaams-Nationahsten aan het groei 
en is. 

Ook in de omliggende gemeenten 
(Nijlen, Kessel, Emblem, Berlaar, Hei-
brant, Koningshooikt en Heist op 
den Berg) wordt suksesrijk werk ge
leverd. De hele streek werd ook duch
tig beplakt. Wie in deze streek wil 
nfedewerken richte zich onverwijl tot 
Lode Lambrechts, Berlarij, 54, Lier. 

IN MEMORIAM 
HOaiERE DEMUYTER 

Te Antwerpen werd ten grave ge
dragen, makker Homère Demuyter 
echtgenote van Mw. Maria Vaa 
Raemdonck, de zuster van de ge
broeders Van Raemdonck. 

Onwrikbaar Vlaams Nationalist 
werd de overledene reeds in 1918 ge
broodroofd en ook in 1945. Dit alles 
belette niet, dat bij onze ontvoog-
dingsstrijd van zeer nabij voegde. 
Talrijk waren dan ook zijn makkers 
die hem naar het graf vergezelden 
Bij het open graf te Temse waar de 
overledene begraven werd, sprak bur
gemeester Maas uit Temse namens 
de symfonie Crescendo. Ook makker 
Ferdinand de Vijver gemeenteraads
lid te Borgerhout hield een grafrede 
namens de Vlaamse Vrienden van de 
overledene en wees op zijn grote ver
diensten in de Vlaamse strijd. 

Aan de familie bieden wij onze op
rechte gevoelens van medeleed. 

VIKTOR LEEMANS OP ZIJN 
BEST 

Begin maart verscheen in ver
schillende bladen de aankondiging 
dat Dr. Leo Wouters een spreekbeurt 
zou houden over het Algemeen Kato-
)iek Vlaams Studentenverbond 
(AKVS). 

Viktor Leemans was er als de kip
pen bij om onmiddellijk de bladen 
op te bellen dat ze die aankondiging 
niet meer opnieuw mochten laten 
verschijnen, want dat het initiatief 
van die bijeenkomst uitging van de 
afdeling Berchem van de Volksunie. 
En bij zijn C.V.P.-vrienden, waar men 
Leemans veracht voor zijn verraders-
werk, ging hij pochen dat het dank 
zij ziin tussenkomst was dat die me
dedeling geen tweede maal in de pers 
zou verschijnen. 

Wie nog bepaalde illusies zou koes
teren omtrent deze C.V.P.-knecht, 
over de man die tijdens de oorlog zi1n 
vrienden in het vuur joeg, maar zich
zelf liet beschermen tijdens en n a 
de oorlog door het kollaborerend 
grootkapitaal, waarvan hij de meest 
illustere dienaar was, moge dit feit 
als tiperend voor die kerel beschou
wen. 

MORTSEL - EDEGEM - KONTICH -
HOVE - BOUCHOUT 

De werking in het gehele kanton 
breidt zich stelselmatig uit. De afde
lingen leveren uitstekend werk. Plak-
tochten worden georganiseerd in de
ze gemeenten, en men werkt er zelfs 
tot Wilri;k, Berchem, Borsbeek, Wom-
melgem. Ranst en Broechem. 

Het afdelingsbestuur van Mortsel 
houdt iedere eerste en derde dinsdag 
van de maand algemene vergadering. 

Voor deze streek neemt de simoa-
tieke Rudi van Boven de taak van 
propagandaleider op zich. Onze on
vermoeibare voorzitter Piet Vereecken 
is van wal gestoken met het inrichten 
van studieavonden over het nationa
lisme. 

In mei richt de afdeling Mortsel 
een grote voorlichtingsvergadering in. 
Meer dan vijf en twintigduizend 
strooibiljetten werden in het kanton 
gebust. 

Proficiat aan de jongens van Boe-
chout, Edegem, Kontich en Hove die 
er regelmatig op uit trekken met de 
kalkborstel. 

Vermelden we tevens de prachtige 
medewerking in het hele kanton van 
de simpatieke sekretaris van de afde
ling Mortsel, Piet Langmans. Het se-
kretariaat is bij hem gevestigd (Ede-
gemsestraat, 44, Mortsel). 

Duizenden Antwerpenaars waren op zaterdag, 15 maart, getuige van 
dit prachtig bravonrstukje van onze propagandisten. In volle dag werd dit 
werk uitgevoerd en bijna volle drie uren bleef de spandoek « Volksunie » 
daar hangen, tot uiteindelijk de mannen van de brandweer met hun lange 
ladders verplicht waren hem zelf te verwijderen. 

Dag in, dag uit, laat de Volksunie van zich spreken. Vier jaar gele
den was de partij praktisch nog onbekend. Thans kent men haar tot m 
de verste hoeïen van het Vlaamse land. Dat is hoofdzakehjk te danken 
aan het hardwerkend hoofdbestuur onder leiding van Mr Van der Eist en 
Drs Wim Jorissen in nauwe samenwerking met onze propaganda - afde
lingen en V.M.O. *^„„f,~ai 

Wij danken tevens de onbekenden In het Centraal 
station, die onze mannen hielpen bij de uitvoering van dit plan. waar
a a n U hierboven de foto ziet 
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B R A B A N T 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
OPROEP 

TOT ONZE PROPAGANDISTEN 

Op onze laatste kaderdag hebt ge 
zelf kunnen vaststellen dat ons pro
pagandistenkorps over gans het ar
rondissement uitgegroeid is tot een 
stevige kern, oie opvalt niet alleen 
door strijdbaarheid, maar vooral door 
jeugdige degelijkheid. 

Van deze strijdbaarheid en deze 
degelijkheid hebt ge enkele weken ge
leden nog een bewiis geleverd toen ge 
de propagandistische vuurdoop hebt 
doorstaan en gans het arrondisse
ment hebt verbaasd door het prach
tig Volksuniekleedje, waarin gij haast 
elke gemeente hebt gestoken. 

Op zondag 20 anril heeft ons ver-
kiezingskongres plaats. Wij nodigen 
u uit zo talrijk mogehjk naar Ant
werpen te trekken om aldaar met uw 
medestanders uit de andere gouwen 
te verbroederen en te ondervinden 
welke macht de Volksunie geworden 
is. 

Dank zij uw werking werd de op
gang van de linkse partijen en van 
hun ziekelijk antiklerikaUsme in 
Vlaanderen gebroken en ontdekken 
dagelijks steeds meer mensen dat al
leen de Volksunie de ware geest heeft 
om verzoening en welvaart in alle 
standen te bewerken. NOCH LINKS 
NOCH RECHTS MAAR VOORUIT 
MET DEZE VOLKSUNIE ! 

GROOT-BRUSSEL 
Dank zij de milde steun van Brus

selse Vlamingen kunnen duizenden 
eksemplaren van dit blad verzonden 
worden over gans Brussel. Geduren
de vele avonden zal dit werk ons se-
kretariaat doen gonzen als een bijen
korf en de komende verkiezingsstrijd 
voorsoelt dat er nog veel meer 
schrijfwerk voor de boeg zal komen. 

Er wordt dan ook beroep gedaan op 
vele ridders van de pen opdat ze zich 
enkele avonden vrijwillig zouden 
aanbieden op het algemeen sekreta-
r iaat om aldaar bij te dragen tot het 
stille, maar zeer nuttige werk, dat 

• ook grotendeels zal bijdragen tot de 
triomf van 1 juni 1958 onder de leu
ze : € VLAANDEREN EERST ! » 

KONGRES-
VOLKSUNIEKARAVANEN 

Zoals verleden jaar zullen op 20 
april talrijke Volksuniekaravanen 
over de Vlaamse banen trekken 

Alle Brabantse deelne
mers aan ons kongres, die over een 
eigen wagen beschikken, gelieven 
zich die dag te Brussel te groeperen 
te 8 u. 30, oo het parkeerterrein ach
ter de St Katelijnekerk (Vismarkt), 
om samen met onze propaganda-
wagen te vertrekken. 

Het wordt alzo een machtige pro-
pagandakaravaan en een grote bi j 
drage tot ons verkiezingssukses. 

GEWEST VILVOORDE 
Autocars worden ingelegd ten be

hoeve van de deelnemers aan ons 
kongres, komende uit Grimbergen, 
Vilvoorde, Peutie, Machelen, Diegem, 
Zaventem, Berg, Kampenhout, Steen-
okkerzeel. Nederokkerzeel, Perk, Ele-
wijt en Hof stade. 

Men kan inschrijven bij de plaat
selijke propagandisten of recht
streeks bij : M. VANDAMME, Klein
steenstraat, 77, Vilvoorde. 

Iedereen houde 20 april vrij voor 
ons kongres 

PAMEL 
Alle inwoners van Pamel ontvin

gen ons laatste blad. Zij hebben de 
vinnige taal ervan kunnen vergeüj-
ken met het proza van de andere 
partijbladen die de meest belache
lijke kronkelingen maken om him le
zers voze propaganda te doen slikken. 

De socio's trachten in geuren en 
kleuren uit te leggen waarom ze een 
Terbond hebben aangegaan met de 
aanbidders van Moskou. Ze vergeten 
hierbij te bekennen dat zij de uitslag 
*an de verkiezingen vrezen, omdat 
Klj heel goed wetan dat de arbeiders 
Beer ontevreden zijn. Wie zou het ook 
niet zijn als men bedenkt dat dui-
3Pnden werklieden verleden jaar juist 
Tfönr de verlofperiode honderden 
rranken hebben verspeeld met een 
•taking, uitgelokt om persoonlijke 
vetes uit te vechten, die voor de wer
kersstand NIETS heeft opgebracht. 

De liberalen vergeten te schrijven 
dat ze het geld van Jan en alleman 
hebben weggesmeten in verlieslaten-1 
ds mijnen en aan schatrijke Waalse 
bedrijven, terwijl ze deze sommen zo 
nuttig hadden kunnen besteden aan 
de hoogst noodzakelijke weg Antwer-
pen-Luik en aan de oprichting van 
nieuwe bedrijven in Vlaanderen. 

De C.V.P.-bladen doen van hun 
kant wanhopige pogingen om weer 
zand in de ogen te strooien van de 
Vlaamse kiezers door juist voor de 
verkiezingen hun verroeste Vlaamse 
str.jdbijl weer eens op te graven. Ze 
trachten ook mensen in de valstrik te 
lokken door eerst te verklaren dat het 
beter is links te stemmen dan Volks
unie en door daarna leugens de we
reld In te sturen over de verkiezings
kansen van de Volksunie. 

Iedereen heeft dat alles In Pamel 
Kunnen vergelijken met de harde, 
naakte waarheid zoals de Volksunie 

GOOIK 
Zondagvoormiddag, 30 maart, greep 

te Gooik een voorlichtingsvergade
ring van de Volksunie plaats waar
op Mr. Frans Van der Eist en Drs. 
Wim Jorissen het woord voerden. 

De vergadering werd o. m. bijge
woond door de heren Alfons Everaert 
en Jozef Vetsuypens, kandidaten in 
1954; door de heer Van Hamme, 
schepene te Oetingen; door de heer 
Jozef Daem van St. Kwintens-Len-
nik, die de vergadering opende; door 
onze flinke medewerker Jef Here-
mans, eveneens uit St. Kwintens-
Lennik; enz... 

Een veertigtal belangstellenden 
woonden de vergadering bij die ver
liep in de beste voorwaarden. 

Mr. Van der Eist hied een korte 
uiteenzetting, belovend nog vóór de 
verkiezingen naar Gooik terug te zul
len keren. Wim Jorissen zorgde voor 
de hoofdbrok. 

Al de aanwezigen waren er vast van 
overtuigd dat de Volksunie in het 
Payottenland veel stemmen zal bij-
winnen. 

Vergeten we niet dat de Vlaams
nationalisten voor de oorlog meer dan 
de helft der stemmen behaalden in 
gemeenten als Gooik en Oetingen. 
Het Payottenland moet terug wak
ker geschud worden en daar wordt 
voor gezorgd : men zal er nog van 
de Volksunie horen. 

Strooibriefjes werden van huis tot 
huis verspreid in Gooik, St. Kwin-
tens-Lennik, St. Martens-Lennik, 
Kester, Leerbeek, O. L. Vrouw-Lom
beek, Berchem St. Laurels en Gaas
beek. 

Het vorig nummer van ons blad 
werd verspreid in Pamel. 

De aktie gaat verder. 

OETINGEN 
Olie drijft altijd boven zegt het 

spreekwoord. Ook in Oetingen is de 
goede Vlaamse geest bovengekomen 
en spreekt iedereen vol bwondering 
over het Volksunienummer dat er in 
elke bus terechtkwam. Voor de trou
we Vlaamse mensen uit die streeks 
was het een blijde openbaring, want 
sedert jaren had men hen ook ge
poogd in slaap te sussen met roman
tische be^iegelingen, die geen aarde 
aan de dijk brachten en het Vlaamse 
volk geen stap vooruit hielpen. 

De Volksunie is met dat onvrucht
baar romantisme niet akkoord; zij 
houdt niet vast aan holle leuzen, 
maar streeft slechts één zaak na : 
WELVAART IN ALLE VLAAMSE 
KRINGEN EN VERBROEDERING 
ONDER ALLE STANDEN. 

De miljarden die jaarlijks in ver
keerde zakken terechtkomen moeten 
terugkomen naar de zakken van de 
Vlaamse boeren, middenstanders, be
dienden, arbeiders en zakenlieden. 

Daarom eist de Volksunie : VOOR 
GELIJK WERK GELIJK LOON en 
WERKVERSCHAFFING IN VLAAN
DEREN. De Volksunie belooft niet, ze 
bedelt niet, maar ZE EIST VOOR DE 
VLAAMSE MENSEN WAT HUN 
RECHT IS. 

KAMPENHOUT , 
Inwoners van deze gemeente wer

den door een vlugschrift van de 
Volksunie op de hoogte gebracht van 
het feit dat geen enkele Vlaamse 
verdediger van de landbouwbelangen 
op de C.V.P.-kamerlijst van hun ar
rondissement voorkomt en dat ze op 
Van Hemelrijk, kandidaat voor de 
Senaat nog minder moeten rekenen. 
Wie zijn kinderen in het Frans laat 
opvoeden is geen man naar het ha r t 
van de Vlamingen. Trouwens het 
verleden heeft maar al te duidelijk 
bewezen dat de C.V.P. van de boe
ren maar één zaak verlangt : hun 
stem en dat ze hen maar één zaak 
wenst te geven : de ezelsstamp. De 
boeren van het arrondissement Brus
sel hebben dat goed in hun oren ge
knoopt en zij gaan de C.V.P. belonen 
met haar op 1 juni e. k. op hun beurt 
ook eens een ezelsstamp te bezorgen 
en te stemmen voor de enige partij , 
die het bedrog met de stokstofmest-
stofp rijzen ontmaskerde : DE 
VOLKSUNIE. 

PERK 
Dat de vergaderingen van de Volks

unie overal een stijgend sukses ken
nen werd op 23 maart ook in Perk 
weer bewezen. Voor een uitgelezen 
publiek gaf A. Van Malderen een bon
dige inleiding over de ongelooflijke, 
om niet te zeggen misdadige, licht
zinnigheid waarmee de unitaire par
tijen de Vlaamse ekonomische be
langen verwaarlozen. 

Zulke lichtzinnigheid vinden we 
niet bij de Waalse leiders, want, zo 
vertelde Mr Van der Eist daarna in 
zijn betoog, als er b. v. besloten wordt 
enkele nutteloze en verlieslatende 
Waalse mijnen te sluiten, dan komen 
niet alleen de Waalse politiekers 
maar ook de vakbondleiders en zelfs 
de Waalse bisschoppen op tafel slaan. 
En In Vlaanderen ? Daar kikt er nie
mand, ofschoon de rijkdom uit onze 
Limburgse bodem reeds tientallen ja
ren wordt bovengehaald om hem op 
schepen te laden en er alleen Waalse 
fabrieken mee te spijzen. Daar zwijgt 
iedereen over de miljarden, die onze 
Vlaamse mensen jaarlijks minder 
verdienen door de schuld van een 

Meester Van der Eist werd dan ook 
warm toegejuicht door de talrijke 
aanwezigen, toen hij besloot met 
vast te stellen dat die ongunstige 
ekonomische traditie alleen kan ge
broken worden door op 1 juni e. k. 
men. Een massale stemmenverschui-
ving naar de Volksunie zal wonderen 
verwekken in ons land, want paniek 
zal daarna de ekonomische machten 
en unitaire partijen aangrijpen en, 
zoals vóór de oorlog, zullen ze ver
plicht zijn toegevingen te doen. 

Een vruchtbare bespreking volgde, 
die bewees dat ook in dit gewest alle 
politiekgevormde jonge krachten be
lang stellen in de Volksunie. Enkele 
vrienden uit Berg en Kampenhout 
namen de verantwoordelijkheid op 
zich om samen met de mannen uit 
Haacht, Werchter en Boortmeerbeek 
een vergadering te beleggen, die als 
brug bedoeld is over de grenzen van 
de aktieve arrondissementen Leu-
en Brussel. Anderzijds zullen jonge 
krachten uit Hever en Muizen kon-
takt zoeken met het nabije Mechelen 
om ook in hun streek een vergadering 
te beleggen. Wat bij de stichting van 
de Volksunie onmogelijk scheen, is op 
een paar jaren tijd verwezenlijkt : 
DE VOLKSUNIE BREEKT OVERAL 
DOOR. 

STEENOKKERZEEL-
NEDEROKKERZEEL 

Op verzoek van enkele vrienden en 
darLk zij hun steun zullen de inwo
ners van deze gemeenten, die ook 
grotendeels gewonnen zijn voor onze 
jonge, Vlaamse partij, één van de 
volgende weken ons blad van huis tot 
huis besteld krijgen. Het zal de on
verdraagzame liberale franskiljonne-
kens niet baten dat ze uit schrik 
voor ons, onze aanplakbrieven zo 
vlug mogelijk laten aftrekken. AL 
LOOPT DE LEUGEN NOG ZO SNEL 
DE VOLKSUNIE ACHTERHAALT ZE 
WEL. 

KANTON ASSE 
Nadat de 16 respectievelijke ge

meenten van ons kanton in een dege
lijk Volksunie kleedje werden ge
stoken kwam Asse verleden week aan 
de beurt. Een hartelijk proficiat aan 
onze kranige propagandisten die 
hieraan hebben medegewerkt. 

In 1954 behaalden we in ons kan
ton bijna 5 % van de geldige stem
men. 

Meer dan ooit wordt Asse terug een 
burcht van Vlaams nationalisme. Een 
doel. Een leuze : 

Vlaanderen eerst. Meester Van der 
Eist naar het Parlement. 

Diegenen die ons wensen te steu
nen of actief willen medewerken 
kunnen zich steeds tot volgende per
sonen wenden : 

Liedekerke plus (Hngeving : 
Romain Van den Borre, Molen

straat, 4, Liedekerke. 
Opwijk plus Merehtem : 
Karel Van Neste, Marktstraat, 105, 

Opwijk. Tel. 052 35.717. 
Asse plus omgeving : 

Lode De Smedt, steenweg op Brus
sel, 92, Asse. Iel. 02,52.61.66. 

OPWIJK 
De Volksunie gaat hier niet voor

uit - loopt - rijdt - schiet niet voor
uit. In Opwijk vliegt de Volksunie in 
een « spoetnik > vooruit. 

We wonen echter iri een diep kris-
telijke landbouwstreek en we zijn 
derhalve zeer nederig. Zo komt het 
dat we tot nog toe onze suksessen 
niet hebben uitgebazuind. Maar als 
we U nu vertellen dat onze abon
nementen niet verdubbeld maar ver
tienvoudigd zijn dan is dat om iets 
ernstigs naast iets grappigs te ver
tellen. 

Werkelijk onze burgervader heeft 
aan zijn gemeentepersonel bevolen 
de mop van de week Hit te halen. Het 
ganse dorp, maar vooral op 't Eiks
ken hebben ze hun buik moeten vast
houden, toen zes mannen met em
mers en borstels uitgerust, de Volks
unie-leuzen van de weg schuurden 
Werkelijk, naast bier kan onze bur
gervader ook moppen tappen. 

Maar onze boeren zijn gaan na
denken. Waren die leuzen zo raak ? 
Mogen, wij boeren niet weten dat we 
de stikstof 20 % te duur betalen ? ' 

KANTON HALLE 
VOLKSUNIEJONGEREN 

Bij het eerstvolgend kongres leg
gen de Volksuniejongeren en afdelin
gen Volksunie — kanton Halle — een 
autokar in. 

Vertrek : Beert langs Halle - Bui
zingen - Huizingen _ Dworp - Alsem
berg - St. Gen. Rode - Linkebeek. 

Prijs : 65 fr. 
Alle leden nemen van nu af in

schrijvingen aan. 
Nadere inlichtingen volgen nog in 

het blad. 
De Volksuniejongeren vergaderen 

ieder eerste en derde zondag van de 
maand in hun gewoon lokaal om 
10 u. 30. 
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I DWORP I 
1 Grote 1 
I VOORLICHTINGS- | 
I VERGADERING | 

i zondag 13 april '58 1 
i te 19 uur, = 
= Café « In de Merlo » = 
= Kartonstraat, 212, Dworp. = 

i Spreker : 1 
= Mr H. Wagemans, volksverte- i 
= genwoordiger. = 
f Alle belangstellenden zeker op 1 
E post ! - = 
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LEUVEN 

Overal kennen onze propagandis
ten meer en meer sukses. Thuisbe-
zoeken brachten vele nieuwe leden 
aan, talrijke abonnementen en grote 
steun voor het verkiezingsfonds. 

Tijdens de ontmoetingsdag der 
C.V.P.-jongeren te Leuven, lieten on
ze Volksuniejongeren zich evenmin 
onbetuigd. Linksen en rechtsen zul
len weldra de gevolgen voelen van 
onze actie en van hun eigen dwaze 
politiek. 

De afrekening komt! 
De ontspanningskring Uilenspiegel 

verzoekt ons mede te delen dat de 
volgende dansavond doorgaat op za
terdag 12 april. Wie van goede ont
spanning houdt, kome af. Uitnodi
gingen volgen in de eerstkomende da
gen. 

TIENEN 
Op woensdag 19 maar t 11. hield de 

Volksunie een voorlichtingsvergade
ring te Tienen. Iedereen die weet hoe 
moeilijk het is te Tienen een verga
dering te houden zal toegeven dat on
ze vergadering geslaagd mag heten. 

Voor een aandachtig publiek voer
den Mr. Van der Eist en Wim Jorissen 
het woord. 

Ook te Tienen strooiden zij het 
zaad dat niet zal verdorren, maar kie
men en opschieten. 

De vergadering is het vertreksein 
voor een verdere vruchtbare aktie in 
het « blauwe > Tienen. 

Overal wil de Volksunie doorbre
ken ! 

Mr. Claessen. Te houden op plaats 
dag en uur door U te bepalen U 
moogt om het even welke C.V.P. spre
ker naar wens uit gans België nemen 

- voor het geval gij U niet bekwaam 
zoudt voelen voor dit debat. Dat gaat 
ge toch zeker aandurven ? Zo bang 
zijt ge voor ons toch niet, hopen we ? 
Of is het de schrik voor de waarheid 
die U tegenhoudt ? Dan is het n a 
tuurlijk iets anders... 

Waarom moet ge onze jongens en 
meisjes van de katholieke aktie aan 
zetten niet meer te kooen bij men
sen die geabonneerd zijn op of sim-
patie hebben voor de Volksunie ? 
Denkt gij dat dit katoliek is ? De 
godsdienst zegt dat het niet genoeg 
is berouw te hebben over zijn zonden, 
men moet ook nog het aangerichte 
nadeel herstellen. Dat gaat u geld 
kosten ! 

De houding die U hier aanneemt 
typeert U trouwens niet als een hoog
staand mens. 

Er wordt ons verteld dat gij vroe
ger... socialist zoudt geweest zijn. 
Aan uw daden en woorden te oorde
len zou het ons niet verwonderen. We 
gaan dit echter zeer nauwgezet on
derzoeken. Zo dat werkelijk het ge
val zou zijn, dan zullen wij U niet 
sparen. 

Nota : Een ganse maand nadat de 
Volksunie een artikel wijdde aan de 
werkloosheid in Noord-Llmburg, 
heeft ook de « Volksmacht », orgaan 
van iets dat zogezegd onze mensen 
moet verdedigen, die werkloosheid 
ontdekt. De oorzaken van die werk
loosheid, die alleen zijn dat onze gro
te politieke partijen nooit iets voor 
Limburg en Vlaanderen hebben ge
daan, ziet de « Volksmacht » natuur
lijk niet. Zij wil zo slim zijn de C.V.P. 
hierin te verschonen. Onze propa-
ganda-wagen en onze proefnummers 
komen echter te zeer onder de bevol
king. 

Het bedrog van de Volksmacht zal 
dus niet helpen. De arbeiders wor
den met de dag wel slimmer. Ook de 
C.V.P. is er schuld aan dat sedert de 
bevrijding de Waalse industrie 32 
miljard aan toelagen ontving, en de 
Vlaamse nijverheid niets. Dat kunt 
ook gij niet ontkennen, « Volks
macht >. De arbeiders zullen op 1 ju 
ni oordelen over U en Uwe partij . We 
begrijpen dat ge met het oog daarop 
reeds zenuwachtig zijt. 

L I M B U R G 

NEERPELT 
C.V.P. depute Claessen gaat in en 

buiten het kanton spreken ten voor
dele van de C.V.P. en van zijn eigen 
portemonnee. Hij is daarbij zo vrien
delijk de brief van de kardinaal in 
verband met de verkiezingen uit te 
leggen op eigen manier, d.w.z. tegen 
ons. 

Nochtans weet Claessen zeer goed 
dat onze bisschoppen niet in tegen
spraak kunnen zijn met de Pausen, 
die de verscheidenheid van christe
lijke partijen voorstaan. De C.V.P. 
heeft echter schrik dat bij de verkie
zingen zij verlies zullen lijden aan 
ons omdat zij vier Jaar geluierikt 
hebben en wij gewerkt. De Kerk zou 
hem en zijn portemonnee thans moe
ten redden ! Zo dom zijn onze men
sen niet meer, vriend ! 

We herinneren ons U trouwens van 
in de schoolstrijd. Op hoevele plaat
sen hebt ge toen niet, onder handge-

* : M h-^^^^"^"- P ^ e l zal ongetwij-, , . . ^cx .en uuor oe scnuia van een 
^ ^ 1 ?,Vn,'^il? "P"^^^ ^^?« waarheid ekonomi fche t r adme dl? v ^ r de 
op 1 juni 1958 zou zegevieren. Vlaamse welvaart noodl^tigir 

^ n ^ l o a ^ s ^ i f N ^ l d e r S d T ^ f . ^ ^ ' j ' . ^ ^ l ^ ï ^ P ^ ^ ^ ' ^ e talrijke (nadien bedïo-
d p ' ' n ^ ? n . ' i P V ^ . ^ ' ^ f W n ^ ' o L ^ o m P^"> aanwezigen en met verheffing 

ons oom m de stem, verklaard dat de C.V.P. 
buiten de wet zou gaan indien de wet 
Collard werd toegepast ? Deze dwang-
wet is nu reeds meerdere jaren van 

de politiek van de C.V.P. 
houden ? 

Er heersen schreeuwende wantoe
standen in de landbouw (melk, enz) 
en dan zegt men in 't boerennraatje 
« Boeren, harder werken, niet moe 
worden en meer verdienen, dat is uw 
enige redding > Dat is boerenbedrog. 
Vooruitgang in de landbouw zal niet 
van de landbouwers komen maar van 
hun leiders. Leiders dat zijn de CV. 
P.-ers niet, Mullie, senator, helpt mee 
de stokstof 20 % duurder te doen be
talen. 

Steunt en stemt voor de Volksunie 
boeren wij zullen op de tafels gaan 
kloppen in Brussel waar de Vlaamse 
C.V.P.-ers door hun Waalse broeders 
in de hoek gezet worden. 

En tot slot nog. Onze eerste kan
didaat voor Brabant Advocaat Frans 
Van der Eist zal de burgemeester 50 
Fr. opsturen. En voor de volgende 
mop 100 Fr., want * dat » is politiek. 

Di« van' Opwijk. 

toepassing, en hoever zijt gij buiten 
de wet gegaan ? Ge hebt er alleen 
voor gezorgd dat de opschriften die 
aan de Limburgse gemeentehuiz;en 
werden opgehangen' met de tekst 
« Hier wordt de dwangwet niet toege
past » zo vlug mogelijk verdwenen. 
Ze hebben nauwelijks één week ge
hangen.. . 

Een beetje bang geweest. Mr. 
Claessen ? Of een beetje laf ? Een 
kenmerk van de C.VJ. ! Ge valt dus 
helemaal niet uit de toon. 

Gij gebruikt en misbruikt alle ka-
tdieke bonden en organisaties. Ge 
zijt nochtans niet onfeilbaar. De 
mensen die U kennen weten trou
wens dat ge zéér feilbaar zijt. Denk 
maar eens aan bovenstaande woor
den, door U in de schoolstrijd gespro
ken. Wij stellen U een debat voor, 

NEERPELT 
De C.V.P.-poll is al een poosje voor

bij. Hij heeft ons één en ander ge
leerd. 

Eerst en vooral dat de opkomst zéér 
zwak was (ongeveer 10 tot 20 p.c.) en 
ver beneden de verwachting van de 
C V P . zelf bleef. 

Verder dat de C.V.P.-ers Dupont 
niet meer moeten hebben; volgens 
« Het Volk » kwam hij als zesde (en 
laatste) uit deze poll, volgens « Het 
Belangske > als vierde. Toch blijft hij 
lijstaanvoerder. Poll dan maar, lieve 
C.V.P.-ers. 

Voor de rest zijn ook onze Noord-
Limburgse garagisten nog niet ver
geten dat Dupont hen konkurrentie 
aan de hand gedaan heeft door bui
tenlandse kollega's een verblijfsver
gunning voor België te bezorgen, 
waardoor deze konkurrenten zich in 
Noord-Llmburg konden vestigen. 

U herinnert zich toch nog wel, Du
pont, dat een afvaardiging van deze 
Noord-Limburgse garagisten bij U 
kwam om over dit feit uitleg te ver
nemen, en dat U fier waart haar te 
kunnen laten weten dat U haar d?ze 
konkurrentie aan de hand had ge
daan ? 

We vrezen dat bij de e.k. verkiezin
gen veel van deze garagisten, zoniet 
alle, fier zullen zijn voor uw konkur
renten te kunnen kiezen... 

Waarschijnlijk vergeet gij dat geen 
enkele Belgische garagist a's zodanig 
in het buitenland mag beginnen, en 
dan zeker niet aan prijzen beneden 
de kokurrentie ! 

Dupont trekt ook zijn woorden van 
Opoeteren al terug. Heeft het artikel 
teveel reakie (in ongustige zin) ver
wekt bij de katolieke leraa'-s ? Het 
zou ons niet verwonderen. Of heeft 
Dupont spijt.over hetgeen hij vertel
de ? Het is natuurlijk nooit te laat 
om zich te beteren. 

KANTON BORGLOON 
Sterke verspreiding van ons blad te 

Borgloon, Grootloon, Kerniel en Jes-
saren door onze nieuwe groep p rc i a -
gandisten aldaar. Voorbeeldige aan
pak van een oude burcht van het 
Vlaams nationalisme in Limburg : 
Kortessem en Guigoven. Daar werd 
door de plakkers en kalkers or> W3r-
kel'jk voorbeeldige wiize gewerkt. 

Ook te Alken, te Jes'ïeren en te 
Wellen-Bos was men even aan hs t 
werk terwijl de kom van Wellen cp 
een doortastende wijze aangepakt 
werd. Kanton Borgloon wordt zeer 
bedrijvig. 

KANTON TONGEREN 
De geboortestreek van onze natio

nale algemene sekretaris en Lim
burgse voorzitter, Wim Jorissen, de 
taalgrensdorpen rond Tongeren, wil 
in het algemeen Volksunieoffensief 
Limburg niet ten achter blijven. 
Sluizen, Mal, Nerem, Vreren, Rutten, 
Louw en Koninksem werden beplakt 
en bekalkt. Ook hier moet men de 
Volksunie leren kennen. Te Tongeren 
zelf getuigen de meter grote kalkop-
schriften nog steeds van onze aktivi-
telt. De C.V.P.-ers zouden ze graaig 
weg willen. Waarom toch ? Men mag, 
toch wel iets verdragen van een 
christelijke zusterpartij 1 
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O O S T v V L A A N D E R E N 

GENT 
yOLKSUNIE-MEETING 

Begint bij de C.V.P.-kens de toe 
kcmst eerst morgen, dan is deze van 
de Volksunie resds lang begonnen. 
Zonder film, zonder clown, Chinese 
goochelaar en tombola, waren er voor 
cnze e'Srste meeting in Gent 500 aan-
•wez'gen opgekomen. De propaganda 
d'^or de or baatzucht! ge Volksunie-
i r l i t an t en povoerd werpt zijn vruch
ten 9f en belooft voor de naaste toc-
kcmst. 

Onwillekeurig denken we aan ons 
ai'8r Theo Neus, die bij een laatste 
treffen oo een C.V.P.-meeting be-
v/pcrde, dat de Volksunie niet m 
%'-^^.% was 10 mensen voor een mee-
t --'• bij oen te krijgen. E:n klinkend 
2 v.ooïd heeft hij althans, op onze 
€ - O openbare meeting van 10 
1 art j 1 gekregen, wat zeker zijn 
f -^cods'rust en deze der andere krea-
t " l i n -t zal bevorderen. De leeu-
\ i dansen. De oude vechtlust is te-
r - cntwaakt. Dit onderstreepte ook 
c" 5 'eerste soreker, volksvertegenwoor-
6 -^zt Wagemans, die na de begroe-
t •-•'-• -reCe docr de heer Van Poucke 
1 -leid werd. Onze volksvertegen-
T ;rd ser, begroette de rijkswachters, 
c o deze bijeenkomst bijwoonden en 
t e heel wat kalmer en minder op-
h-fTiakend waren dan enkele dagen 
v-^ord'en, toen zij in dezelfde zaal 
e- T vreedzaam bal verstoorden. Nu 
V rd,on deze mensen, d:e ook hun 
C enst verrichten, op een hartig ap-
r "U3je onthaald. De nationalisten 
c -tvsng^n zonder wrok iedereen, bij 
c--. is er altijd wat bij te leren. 

Wagemans onderzocht de moge-
1 ,r-e kansen bij de verkiezing, die nu 
rèods een hoopvolle Volksunie door-
t : - a k , doen vermoeden. 

D^ jongeren kwamen als tweede 
s"n~'de beurt, in de persoon van hun 
dynamise voorzitter P. Martens, die de 
g-moedsgesteltenis der naoorlogse 
jeu<^d vertolkte, haar zoeken, haar 
tvn/felen en vinden der uiteindelijke 
fcevrijding, het Volksnationalisme, 
d-'t z'j nu helpen verwezenlijken, dag 
en L-acht, in de Vlaams Nationale 
pVrtil. Jong zijn de Vlaamse krach- Qg^^. 
ten, hoopvol de toekomst, hoopvol de 
n-euwe tijd Met een daverend ap
plaus bevestigden de ouderen hun ver
trouwen in ds jeugd. Van een korte 
adempauze maakte de Arr. sekreta-
ris J. de Moor gebniik om de muni
tie, broodnodig voor de verdere strijd, 
in de vorm van steunkaarten, te ver-
kooen. Dat het menens is, zei ons 
naderhand het resultaat. 

De geestdrift steeg ten top, toen de 
Gentse voorman, strijder van het 
'eerste uur, nationalist uit een stuk. 
Dr Leo Wouters het podium besteeg. 
Degelijker kopman kan Gent zich 
n e t Indenken. Niemand geniet zulk 
vertrouwen. Geen andere is in staat 
om zoals Dr Wouters, de verschillen
de volkslagen, arbeider en intellek-
tueel, middenstander of boer, te bin
den. Gent heeft vertrouwen en 
stuurt na de verkiezing Dr Wouters 
naar het parlement. Afzijdig voor 
alle ophemeling vertolkte onze eer
ste kandidaat zijn visie op de strijd, 
bracht een zoveelste geloof sbeli] de-
r i s in de waarde van het Vlaamse 
Volk. 

Gent de oude vechtstad, is zich van 
z'jn waarde, in deze belangrijke 
strijd bewust. De Vlaams Nationale 
golf overspoelt en bevrucht reeds on
ze streken. Vlaanderen zal leven ! 

Hou zee. 
Die van Gent. 

MERELBEKE 

Van vorige week is het lokaal van 
de Vlaamse Kring « Land van Rode > 
gevestigd in « Breugelhof », dorp 
Mcrelbeke, zodat ook onze gemeente 
opnieuw een Vlaams huis bezit. 

Verscheidene gezellige avonden 
•werden reeds vooropgezet o. a. zang-, 
k^ütuur- en sportavonden, waarvan 
eerlang de uitnodigingen volgen. Het 
fiere Vlaams gezelschapsleven gaat 
hier een nieuwe bloei tegemoet. 

PROPAGANDA 

De propagandamolen komt niet tot 
rust. In Gent - Ledeberg - Gentbrug
ge - St Amandsberg - Merelbeke en 
Lembeke is duchtig geplakt. Overal 
ontwaart men de affiche « Leo Wou
ters naar het Parlement ». evenals 
de overbekende banden « Volksunie >. 
In voornoemde plaatsen werd ook op 
strategische punten gekalkt. 

RADIOWAGENAKTIE 

Met verdubbelde energie bolt onze 
radiowagen van dorp tot dorp, over
al en steeds de vernieuwende bood
schap brengend. 

Op zaterdag 15 maart was St. 
Am.andsberg, het herbergzaam oord 
van zoveel oud nationalisten, aan de 
beurt. Honderden ijroefnummers en 
duizenden strooibriefjes, werden ver
spreid, terwijl de wagen straat in 
s t raat uit, zijn pionierswerk verricht 
te. 

Op zondag 16 maart waren we in 
het land van Rode aan de slag. In 
Schelderode - Melsen - Vurste - Lem-
mersake - Gavere en Aspe-. werden 
een 700 proefnummers gedeeld, 
benevens enkele duizenden pamflet
ten. Ook hier waait een gunstige 
Volksuniewind. De belangstelling 
groeit naarmate de aktiviteit vor
dert. 

Die van Gent. 

PROPAGANDA 

De reeks gaat steeds verder en 
verder. De laatste veertiendagen wa
ren de ploegen aan het werk in Aal-
ter - Bellem - Ursel - Eekloo - Ade-
gem - Lembeke - Kaprijke - Ooster-
zele - Scheldewindeke - Eke en Naza
reth. Een golf van jeugdige werklust 
overspoelt het arrondissement en 
alles laat voorzien dat zulks nog in 
hevigheid toenemen zal. Niet alleen 
de plakakties kennen veel bijval, ook 
de strooibriefjes. Deze week kwamen 
in Gent stad 2 belangrijke wijken 
aan de beurt, de Brugse Poort en 
Meulestede. In de randgemeenten 
Mariakerke - Drongen - Baarle -
Destelbergen en Bottelare waren we 
eveneens met strooibriefjes bussen, 
bedrijvig. 

Wie zal de Volksunie stroming nog 
tegenhouden ? 

Die van Gent. 
GENT 
LENTEFEEST 

Het familiaal Lentefeest, ingericht 
door de Vlaamse Kring-Gent kende 
heel wat sukses. Honderden danslus-
tigen verdrongen zich op de dans
vloer op de meeslepende muziek van 
het ensemble Paul Rutger. Onder 
luide toejuichingen opende Dr Leo 
Wouters de vermenigvuldigingsdans. 

Toen Jan De Moor, voorzitter van 
de Vlaamse Kring, aankondigde dat 
Dr Leo Wouters de kopman wordt 
van de Volksunie b'j de komende ver
kiezingen, kende de geestdrift geen 
grenzen meer. Nu ook de vooraan
staande dokters Hosten, Wannyn, 
Rombouts e. a. zich kandidaat stel
len, is aan de doorbraak van de 
Volksunie niet meer te twijfelen. 
Gent gaat naar een rechtstreeks ver-
kozene en zorgt voor een tweede ka
merlid in Oost-Vlaanderen naast een 
senator. 

NAAR HET KONGRES 

Roeland >. 

Private wagens 
liefst met leeuwenvlag getooid. 

Radiowagens en publiciteitswa-
gens vergezellen de karavaan, d'e 

zal aansluiten bij de Reu
zekaravaan. 

WIJ ZETTEN DE KIESSTRIJD IN ! 
ZONDAG 13 APRIL 
Arr. GENT-EEKLO 

Reusachtige Propagandakaravaan 
nummer 1 ingericht door de arron-
dissementele Propagandaraad. 

Drie radiowagens, talrijke publici-
teitswagens en tientallen personen
wagens doorkruisen het arrondisse
ment om de doorbraak van de Volks
unie aan te kondigen. Vijftig duizend 
pamfletten met de kandidatenlijst 
worden verspreid. 
PRAKTISCHE INLICHTINGEN : 

De karavaan houdt zich stipt aan 
de vastgestelde route en « timing ». 
De andere gewesten worden door ka
ravaan 2 of 3 bezocht. 

Vertrek : 9 u. aan het Gemeente
huis, St. Amandsberg. 
• 10 u. : Gentbrugge. 11 u. : Lede

berg. 12 u. : Merelbeke. 
Gezamenlijk middagmaal in het 

« Breugelhof » Dorp. Gratis soep te 
bekomen. 

2 u. : Melle - Heusden - Destelber
gen - Lochristi - Zeveneken - Zaffe-
lare - Eksaarde - Moerbeke - Wach-
tebeke - St. Kruis Winkel. 

5 u. : Zelzate - Ertvelde - Kluizen -
Doornzele - Evergem - GENT. 

Nadien gezellig samenzijn in lo
kaal « Roeland ». 

Deelnemers verwittigen nu reeds 
telefonisch nummer 25.65.98, Jan De 
Moor, Gentbrugge (tot 20 u.). Wagens 
uit andere arrondissementen zijn ook 
welkom. Leeuwenvlag meebrengen. 

Dr. Leo Wouters zal de tocht mee
maken. Simpatisanten zonder auto 
mogen ook mee. De deelnemers kun
nen onderwege de karavaan verlaten 
of aansluiten. Zij dienen zich slechts 
te richten naar de uurrooster. 

Geen afzijdigheid meer. Zondag 13 
april wordt de geestdriftige inzet van 
een daverende kieskampagne. 

1 juni wordt de overwinnigsdag. 

MEETJESLAND 

Na de schitterende aktie met de 
micro-wagen te Maldegem, Knesselare 
en Adegem werd de zondag er op te 
Aal ter gewerkt : overal strooibiljetten 
en nummers van de Volksunie uitge
reikt. Te Ursel en Bellem werd een 
intense plakaktie doorgevoerd en op 
alle palen en paaltjes prijkten de 
zwart-gele Volksunie-banden : ge
noeg om de dorpelingen uit hun rus
tige slaap te wekken en menige dis-
kussie tussen pot en pint te bewer
ken Zo wordt de belangstelling voor 
de strijdvaardige Volksunie aange-

Zonder middelen doen die mannen 
wonderen, de slapende slapers van de 
C.V.P. zitten sip te kijken. 

Op 23 maart sprak Dr Leo Wouters 
te Eeklo voor een flinke groep pro 

pagandisten van Eeklo en omliggen
de. Een dik bravissimo voor deze jon-» 
gerxs die de stad van Ledeganck in 
het teken hadden gesteld van « Dr 
Leo Wouters naar het parlement ». 
Het Meetjesland is aangetreden. Het 
zal zijn man staan, in de strijd om 
méér werkgelegenheid in eigen 
streek. Weg met de gesel van de mo 
biliteit ! 

RADIOWAGEN IN HET 
MEETJESLAND 

Zonder ophouden bolt onze radio 
wagen wekelijks van dorp tot dorp, 
de naar waarheid hunkerende men
sen voorlichtend, en de praktijken 
der farizeers aan de kaak stellend. 
Geen regen kan ons deren, geen 
stormwind of geweld de ijver der on
baatzuchtige propagandisten breken. 
Een 12tal onvermoeibaren vergezel
den onze radiowagen en deelden 
strooibriefjes en bonder de gratis nrs 
uit in Adegem, Maldegem, Maldegem-
Kleit en Knesselare. Spijts regen en 
wind, bleven honderden toeschou
wers geduldig op het dorpsplein 
wachten, tot onze sprekers en pro
pagandisten hun taak volbracht had
den. Buiten de ontelbare blijken van 
simpatie, mochten we ook verschei
dene geelzuchtige gezichten van gele 
profiteurs ontwaren, die als het ware 
met een laatste oordeelgezicht ver-
ontdust de naaste toekomst inblik
ken. Dat was niet alleen in het Meet-
jesland het geval, maar ook de zon
dag daaropvolgende in Aalter, waar 
menig har t popelde van bange on
rust, maar ook vele van jeugdig en
thousiasme. 

GENT 

Het Vlaamse Heir s taat immer pal, 
vecht onverdroten verder voor het be
houd van eigen aard. Talrijk zijn de 
bezoeken afgelegd en hun sporen na
latend bij fransdolle Gentenaars en 
parasieten. Er roert wat bij onze 
jeugd, die niet alleen de verfkwast 
hanteert, maar ook de papborstel. Ge
tuige daarvan de vele Volksunieban
den, die overal vastzittend bleven 
kleven. 

Hou zee. 
Die van Gent. 

GENTBRUGGE 

Onder voorzitterschap van Jan De 
Moor had een tweede voorlichtings
vergadering plaats. Een 35tal simpa
tisanten waren opgekomen om Dr. 
Van Leemputten te beluisteren, die 
handelde over de sociale en ekonomi-
sche problemen en de noodzaak van 
een sterke vlaams-nationale partij, 
de Volksunie. Zelden hebben wij zulk 
een pakkend betoog gehoord. Dr Van 
Leemputten heeft zich die avond wer
kelijk overtroffen. Alle aanwezigen 
verklaarden zich bereid hun steentje 
bij te dragen om de doorbraak van 
de Volksunie zo vlug mogelijk te ver
wezenlijken. De afdeling Gentbrugge 
heeft de wind in de zeilen. Onder 
impuls van sekretaris Thiennont, 
Fons Meysman, Gustaaf De Voge-
laere en arr. sekretaris Jan De Moor 
zal de Volksunie in Gentbrugge be 
slist 1.000 stemmen behalen. 

N' 7 - 5 april 1958 - DE VOLKSU?^» 

We slaan toe en goed. 
We danken hierbij speciaal de 

vrienden uit Meulebeke. Tielt, Ar-
dooie, Lichtervelde, Izegem. Stj^dPii, 
en Ruislede, om hun goede die us lea 
en hun vastberaden houding. 

De tegenslagen welke voorkwamen 
zullen hersteld worden als U ons op
nieuw in een regesingszeteltje helpt, 
want Uw stem hebben wij nodig, om 
U daarna beter met MOBILITEIT 
en WERKLOOSHEID te kunnen wur
gen. 

Wilt U dus verder op deze wijze 
gediend worden, bepaal dan zelf in 
geweten wat er U te doen staat : 

Dus zonder redeneren : stem 
Christelijk maar Vlaams, want het is 
de VOLKSUNIE die ons wil ontmas
keren. 

Maar indien U wel redeneert, zult 
U Uw stem niet aan een partij ver
gooien die VLAANDEREN steeds 
heeft bedrogen en nog bedriegt, maar 
wel toevertrouwen aan de ENIGE 
VLAAMSE PARTIJ die evenzo KRIS 
TELIJK IS : 

DE VOLKSUNIE. 

AALST 
ZOTTEGEM 

Voor de Vlaamse Vriendenkring 
Zottegem hield Dr Leo Wou
ters een fel gesmaakte voordracht 
over Theo Brouns. 

Op algemene aanvraag wordt op 
26 april een nieuw avondfeest inge
richt door de Vriendenkring. 
VOLKSUNIE 

Al de huizen van Zottegem werden 
opnieuw bedacht met een manifest. 
Binnenkort volgt opnieuw een pam
flet, voor gans het kanton ï 

HERZELE 
Voorlichtingsvergadering, in de 

feestzaal, op de markt naast het Hof 
van V/enen, 20 u., 'Il-id'B w S'epruA 

Sprekers : 
Dr van Leemputten; 
Gies Cosijns; 
Marcel de Boe. 

GERAARDSBERGEN 
Zaal Plaza, Oudenaardsestraat, 

20 u., woensdag 16 april. 
Sprekers : 
Dr van Leemputten; 
Gies Cosijns; 
Marcel de Boe. 

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

EN MEMORIAM 

RADIOWAGENAKTIE 

De wekelijkse tweedaagse zag onze 
radiowagen op zaterdag 22 maart in 
Ledeberg en op zondag 23 maart in 
Gentbrugge aan het werk. De strooi
briefjes en proefnummers schoven 
met honderden weg en zullen het 
hunne bijdragen tot het verspreiden 
van de politieke waarheid. 

MEULEBEKE AAN HET WERK 

Door onze wakkere propagandisten 
werd volgende schalkse tekst onder 
alle deuren en in alle brievenbussen 
van Meulebeke geschoven : 

De laatste tijd werd in de gemeen
te door de VOLKSUNIE die ons po
litiek spelletje wil breken, die ons 
masker wil afrukken, geplakt, pro
paganda gemaakt met microwagen 
en werd hun partij orgaan in week-
taladvorm te koop aangeboden. 

Beste mensen, in onze volksmacht 
hebben wij U in een paar korte ha 
tch jke woorden gewaarschuwd « Laat 
U niet Beetnemen ». 

Wat kan de VOLKSUNIE U bie 
den "> 1 "> 

Wij (Minister Deschrijver en Co) 
hebben in Londen de repressie uit-

Wij hebben daar de KATHOLIEKE 
VLAAMSE mensen in 't gevang ge
stopt 

ONZE Minister Struye heeft het re-
kord terechtstellingen behaald. 

Wij hebben de KONING laten val
len, en de ezelsstamp toegediend. 

Wij hebben de 24 maanden LE
GERDIENST gestemd en gehand
haafd. 

Wij hebben VLAANDEREN nog 
geen nieuwe industriën geschonken 

Wij hebben de Heer Moens de Fer-
nig AT.T.F. VOLMACHTEN gegeven 
om de Wereldtentoonstelling in een 
FRANS kleedje te steken. 

Wij hebben DE SCHOOLSTRITO 
MET VEEL TAM TAM IN DE DOOF
POT GESTOKEN, anders zouden wij 
wel ZONDER PROGRAMMA STAAN. 

U ziet Beste Dorpsgenoten, wat 
wij tot nu toe voor U, Voor VLAAN 
DEREN, gedaan hebben. 

Op 27 maart vond te Jabbeke 
(West-Vl.) de plechtige uitvaart 
plaats van wijlen Mevrouw Oskar 
Masschaele-van den Berghe, schoon
moeder van ons hoofdbestuurslid 
Jeroom van Besien. 

Een overtalrijke schare van vrien
den had eraan gehouden een laatste 
groet te brengen aan de betreurde 
overledene Het hoofdbestuur van de 
partij was vertegenwoordigd door 
Ward Rolus en Rudi Van der Paal. 

Wij betuigen aan de vriend Jeroom, 
zijn echtgenote en kinderen, alsmede 
aan de familie Masschaele, ons op
recht kristelijk medeleed. 

ARRONDISSEMENT 
ROESELARE-TIELT 

Na de vele plaktochten, kolporta-
ges en propagandaritten met radio 
door de ploegen van arrondissements
voorzitter Bouckaert, ging op zondag 
16 maart te zijne huize in alle ge
zelligheid een vergadering door voor 
kandidaten en propagandisten. 

Talrijk in getal, hebben de stoere 
mannen met echt Vlaams bloed in de 
aderen hun medewerking verleend 
om de uitbouw der Volksunie in het 
ganse arrondissement snel te bevor
deren. De verkiezing brengt werke
lijk bezieling en werklust bij. 

Algemene instemming werd gege
ven aan het vlugschrift dat eerst
daags aan alle inwoners van het ar
rondissement zal toegezonden wor
den. 

Wij kunnen U verzekeren dat de 
kleurpartijen de ogen wijd open zul
len zetten bij de lezing van dit 
schrift en dat ze veel leugens zullen 
moeten brouwen, om er zelfs ontwij
kend een antwoord op te kunnen ge
ven. 

A N T W E R P E N 

BERCHEM 
Op 13 maart vond te Berchem on

der voorzitterschap van dhr. C. van 
Immerseel, waarnemend afdelings
voorzitter, een voorlichtingsvergarie-
ring plaats, die door een talrijk pu
bliek werd bijgewoond. 

Dr. Leo Wouters sprak uitvoeiig 
over de harde kamp die voor de oor
log gevoerd werd door het Algemeen 
Katoliek Vlaams Studentenverbond, 
en wees op de plicht van alle Vla
mingen om dit grootse werk van ont
voogding onverpoosd verder te zetten. 

Dr. Wouters, die bij de aanstaande 
verkiezingen kopman zal zijn te Gei^.t-
Eeklo, kreeg aan het einde van zijn 
aandachtig beluisterde spreekbeurt 
een daverend applaus. 

Na hem .sprak de nationale voor
zitter van de Volksuniejongeren, Dr. 
Juul van Boxelaer, die de jongeien 
aanzette onverwijld de Volksunie
rangen te vervoegen en mee te vech
ten tegen de vervlakking. 

De laatste spreker, de populaire 
Ward Rolus, sorak breedvoerijt over 
verschillende Vlaamse noden, en nep 
de aanwezigen op om eensgezind te 
strijden in de aanstaande verkie
zingskampanje 
WILRIJK 

De gemeente van Loae Kiebooms de 
Leugenaar werd wederom duchtig 
aangepakt door onze flinke propagan
disten. Wilrijk wordt een werkeli.ike 
belofte voor de partij. 
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= VOLKSUNIEJONGEREN 3 
1 BIJEENKOMST | 
i Zaterdag, 12 april te 15 uur | 
i vergaderen de Volksuniejonge- H 
i ren van het arrondissement = 
1 Antwerpen in het Rubenshof, f 
i Groenplaats, 9, Antwerpen. = 
= Spreker is dhr Karel Dillen. = 
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SCHOTEN-SCHOTENHOF-
KONINGSHOF 

Ook hier zijn kernen heel hard aan 
het werke*^ ^n de resultaten blijven 
niet uit. 
KALMThO^ 

Van het Kalmthou^- « front » blij
ven almaardoor zegeberichten toe
stromen. , ^ 

Proficiat aan de mannen van Jef 
Bosmans en Jos Monu. 

Wij vernemen tevens dat de simpa-
tieke vriend Jos Monu, hd van de ar-
rondissementsraad op 19 april e. k. in 
het huwelijk treedt met Julfr. de 
Pestel uit Merksem. Uit ganser harte 
onze beste gelukwensen aan het jon
ge paar. 
FEESTMAAL VAN DE 
PROPAGANDISTEN 

Zaterdag, 26 april vindt te Antwer--
pen een propagandistenfeestmaal 
plaats om enkele van de meest ver
dienstelijke propagandisten te vieren. 
EKEREN 

Ook 1' ' • is een flinke kern aan het 
werk. 
RUPELSTREEK 

Hoofdbestuursleden legden ver
schillende interessante kontakten in 
de ganse Rupelstreek. Deze streek zal 
haar man staan bij de aanstaande 
verkiezingen. 
HET VL. NAT. ZANGFEEST 

Wij vernemen met vreugde dat men 
nu reeds volop werkt aan de organi--
satie van het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest, dat dit jaar plaats vindt 
te Antwerpen op 13 juU. Dr. jur. Va
leer Portier en Meester Renaat Vere-
mans zijn nu de spil geworden van 
de ganse ANZ-aktiviteit. Het persbe
richt waarin het programma vermeld 
stond wekte algemene tevredenheid. 
Het feit dat het een Emiel HuUe-
broeckzangfeest (ter gelegenheid van 
diens tachtigste verjaardag) vord t 
zal allen verheugen die weten hoe 
Meester Hullebroeck zelfs in de moei-
hjkste tijden van het ANZ aan de 
Vlaams-Nationale kant stond, en ait 
OD een ondubbelzinnige wijze. 

Het verheugt ons dat het zwijgen 
werd opgelegd aan de ruziestokers en 
dat hun rijk eindehjk ten einde is. 
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DE GETROFFENEN 
DOOR DE REPRESSIE 

Na de oorlog hebben we gezien hoe 
de grote partijen hun kollaborateurs 
in bescherming namen. Socialisten 
en kommunisten beschermden de 
vrijwillige arbeiders die in Duitsland 
wapens gingen mal-en voor het Duit
se leger. Het waren hun kieziers. Die 
konden per definitie niets misdoen. 
Van de meer dan 53.000 ekonomi-
sche kollaborateurs, die eveneens 
voor de Duitse wapenindustrie recht
streeks of onrechtstreeks gewerkt 
hadden werden er door liberalen en 
C.V.P. 52.000 gered. Die mannen kon
den hun partijen financieren met het 
geld verdiend aan de Duitsers. Van 
het begin af werd de hetzkampanje 
om de volkswoede aan te vuren ge
richt tegen het gewone lid van het 
Vlaams Nationaal Verbond, voor zo
ver het op de taalgrens niet was te
gen het lid van het Davidsfonds of 
tegen de onverlaten die het « ver
raad » gepleegd hadden van hun kin
deren in het beschaafd Nederlands 
op te vo2den. Men moet b.v. De Gazet 
van Antwerpen met de artikels van 
Kiebooms en Het Belang van Lim
burg uit de periode van '44 - '45 maar 
eens terug ter hand namen om vol 
walg het hoofd af te keren. De re
pressiewetgeving nu werd opgesteld 
te Londen door de C.V.P. staatsminis-
ter De Schrijver in een regering 
waarin op zeven ministers vier C.V.P. 
ers zaten, dus een volstrekte meer
derheid van C.V.P.-ers. De repressie 
werd uitgevoerd onder een verplette
rende meerderheid van C.V.P. minis
ters van justitie en op de rechtban
ken door een meerderheid van C.V.P. 
magistraten. Als men daarbij be
denkt dat de aanhoudingen in Vlaan
deren meestal gebeurden door C.V.P.-
ers, die toen de huidige C.V.P.-Ieuze 
van « Christelijke eenheid » nog niet 
kenden, dan begrijpt men dat die uit-
eengerukte en vaak geruïneerde ge
zinnen in hun afkeer voor alles wat 
tot de huichelachtige C.V.P. groep 
behoorde vaak in hun verbittering 
het onjuist besluit troffen van zich 
in geen kerk meer te laten zien. Het 
zal de C.V.P. niet zijn welke die men
sen terug zal brengen. Duizenden en 
duizenden mensen lieeft de C.V.P. 
politiek toen uit de kerk weggejaagd. 
En waarom ? Hoofdzakelijk om dè 
politieke konkurrent, het Vlaams Na
tionaal Verbond, waartegen zij niet 
opgewassen was in een normale poli
tieke strijd, uit te schakelen en de 
stemmen ervan te roven. 

De ellende en de rume van tien 
duizenden gezinnen hadden niets te 
betekenen, de geloofsafval werd op 
rekening van het noodlot geschoven, 
als de stemmen maar kwamen. Meer 
als Christus bleken de farizeeërs een 
voorbeeld voor de huidige C.V.P.-ers. 

_ _ -
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SCHULD DOOR VERZUIM. 
« Omdat ge lauw zijt zal ik U uit

spuwen uit mijn mond ». 
H. Johannes in de Apacalypsis. 

Door andere fouten heeft de C.V.P. 
zware schuld. Steeds heeft zij ver
zuimd een ware christelijke gezins
politiek te voeren. Onze grootste ge
zinnen, vooral te vinden bij de kleine 
boeren moeten het net zoals onze 
middenstanders stellen met minder 
dan 50 «̂o kinden ergoeding van an
dere maatschappelijke klassen. Hun 
fout ? Ze kiezen toch C.V.P. En de 
grote gezinnen in het algemeen ? Ze 
kregen van de C.V.P. steeds veel gro-
t« woorden en heel wat minder geld. 

De klare uitspraken van al onze 
achtereenvolgende Pausen voorzien 
een meervoudigheid van Christelijke 
partijen. Het Katolieke teorie voor
ziet niet een christelijke partij maar 
wel de verscheidenheid ervan. Hoe 
juist is dit gezien. 

Voor de oorlog toen er in ons land 
drie rechtse partijen waren raak
ten de linkse partijen niet vooruit. 
Integendeel. Zij verloren veld. Na de 
oorlog toen de C.V.P, het alleen wilde 
doen rukten de socialisten in Vlaan
deren alleen 16 zetels vooruit. In Lim
burg hadden de Vlaams-Nationalis
ten de liberalen van hun zetel be
roofd in 1936. Sinds toen was er vaor 
de oorlog geen linkse verkozene mser. 
Thans zijn er vijf ! Drie voor de Ka
mer en twee voor de Senaat. Voor de 
tweede senator stak de C.V.P. de link
sen nog een handje toe toen drie van 
hun verkozenen een socialist' kozen. 
Voor 150.000 F. elk verkochten ze 
40.000 christelijke btexiusien • 

Nochtans heeft de C.V.P. het niet 
zo moeilijk om te winnen. 75 f'( van 
de nieuwe kiezers komen uit christe
lijke gezinnaii. (Is 90 >̂ van de grote 
gezinnen niet Katoliek ?) Zij moet 

alleen die kiezers houden om elke 
verkiezing een half dozijn zetels te 
winnen op de linksen om die zo op 
20 jaar tijd tot 1,3 minderheid terug 
te drukken. 

Zij zijn echter veel te laks. Zij sla
pen vier jaar en laten zich door hun 
grenzeloze luiiieid een groot deel van 
die stemmen van de jongeren weg-
kapen omdat de linksen veel aktiever 
zijn. De Volksunie heeft thans een 
einde aan dat verlies gesteld doordat 
zij zelf door haar overweldigen
de werking die jongeren aantrekt en 
belet dat die links zouden gaan. 
Maar hoeveel jongeren heeft zij niet 
laten verloren gaan aan links ? Wat 
nut hebben de grote Katolieke gezin
nen nog als de C.V.P. ze door schul
dige nalatigheid naar links laat lo
pen ? Ook hier hebben zij gedurende 
de voorbije tientallen jaren een ont
zettend grote schuld op zich gela
den ! 

Thr.ns nog zien wij dat nu de 
Volksunie in de leemte voorziet en 
de zo broodnodige dinamische, chris
telijke en Vlaamse partij in het leven 
geroepen heeft dat de C.V.P. hoofd
zakelijk ons aanvalt. Nochtans zullen 
wij zetels winnen van de linksen, zo
wel als van de C.V.P. En onze zetels 
zullen toch nooit dienen om een link
se regering te steunen. 

Niet wij zullen ooit met Van Acker 
en Coilard regeren ; Wat de C.V.P. 
wel zal doen zo gauw ze de kans 
krijgt ! 

- " • ^ - ^ 

HET SCHOOLVRAAGSTUK 
Bij elke verkiezing dient de C.V.P. 

er wat op te vinden om haar ontgoo
chelde kiezers zo goed en zo kwaad 
als het gaat nog wat bij te houden. 
De koningskwestie ligt nog vers in 
het geheugen. En ook de afloop er
van. 

Het schoolvraagstuk is een ander 

WAT NU MET ONZE KOLEN ? 
De beste en meest doeltreffende 

propaganda MHJT de Volksunie wordt 
de laatste tijd gemaakt in de ekono-
mische kronieken van de Standaard. 
Zo schreef deze op zondag 16 februari 
in zijn beurskroniek dat DE VORIGE 
EN DE HUIDIGE regering, gedreven 
door het platst* elektoralisme, schul
dig zijn aan het feit dat onze kolen 
veel te duur zijn en niemand ze nog 
wil kopen. 

De kolen stapelen zich onheilspel
lend op en onze fabrieken kopen er 
liever beterkope in het buitenland. 

Hoe lang zal dat nog duren en wie 
zal dat betalen ? Tot heden heeft 
Limburg en de Vlaamse ekonomie 
alles betaald ; de winsten van onze 
mijnen werden afgeroomd en wegge
schonken aan Waalse mijnen, die 
daarmee... dividenden uitbetaalden 
aan hun aandeelhouders,! 

Normaal hadden deze winsten 
moeten dienen om in Limburg mo
derne scheikundige fabrieken en ne-
venbedrijven op te richten, maar nu 
zijn ze in het bodemloos vat van de 
Waalse, verouderde mijnen en in de 
aktentas van de volksvreemde aan
deelhouders terechtgekomen. Die 
kans heeft onze reeds zo pijnlijk ge
troffen Vlaamse ekonomie weeral ge
mist en zij zal er, dank zij de domme 
medeplichtigtigheid van de Vlaamse 
syndikale en politieke leiders nog an
dere missen. Zo zal Antwerpen zonder 
enige twijfel ook \eel nadeel onder
vinden van de geldverspilling, die nu 
al enkele jaren in Brussel plaats 
heeft. Terwijl prachtige wegen naar 
Rotterdam leiden hebben wij naar 
Antwerpen enkele brokkelende steen
wegen, waarop geen enkel vervoer 
vanuit Luik en het Roergebied moge
lijk is. 

Hemeltergend zijn deze toestanden 
en het is om met de kop tegen de 
muur te lopen als men ziet dat er nog tema. De zaak is meer dan een eeuw 

oud. Voor 80 % van die tijd zat de ] knullen gevonden worden, die als 
steenezels achter hun omgekochte C.V.P. in de regering. Zij loste die 

zaak nooit op. De wonde diende ette
rend gehouden om er af en tae eens 
naar te verwijzen als de C.V.P. in de 
oppositie zat. In 1884 werd de school-
kwestie uiigespeeld. De C.V.P. regeer
de aüeen van 1884 tot 1914. Het 
vraagstuk werd niet ^opgelost. Toen 
Schollaert. een van hun Kamerleden 
een wetsvoorstel indiende voor 
schoolgelijkheid. werd het door zijn 
partijgenoten afgeketst ! ! Zij maest 
later nog kunnen dienen. In 1932 
deed de schone ziel van het kind op
nieuw dienst. Twee dagen na de ver
kiezingen werd een regering gevormd 
van C.V.P.-ers en liberalen. 

Een liberaal kreeg het ministerie 
van onderwijs in handen en van de 
schoolkwestie was geen sprake meer ! 
Ook thans wil de C.V.P. geen oplos
sing. Zij vraagt niet de vo!strekte ge
lijkheid zoals wij, zij vraagt alleen 
wat meer toelagen. Die toelagen zijn 
voldoende als zij in de regering zit, 
onvoldoende als zij in de oppositie 
staat. Wanneer de Volksunie na de 
verkiezingen een wetsvoorstel zal in
dienen voor volstrekte schoolgelijk-
heid. zal men dan ook de C.V.P. zien 
kronkelen, maar alleszins niet vóór 
zien stemmen. De wonde dient ette
rend gehouden. 

Zo kompromitteert zij ai de goede 
zaken. Hoeveel mensen geloven thans 
niet meer aan de schoolkwestie ? En 
dat is begrijpelijk. Waarom legde de 
C.V.P. de schoolstrijd lam en waarom 
zo de bedreiging zo groot was luierik
ten de C.V.P.-ers vier jaar ? Niemand 
kan dat begrijpen tenzij men ze on
der hun ware gedaante ziet, die van 
uitbuiters van de godsdienst. 

Wij willen de afschaffing van de 
mobiliteit, wij willen de verfransing 
te Brussel en elders stopzetten, wij 
willen met onze Paus amnestie als 

sindikale en politieke leiders blijven 
aanlopen. Want niet alken MuUie, 
verdediger van de boeren, heeft de 
boeren in de zak gez?t; ook onze 
werklieden en onze bedienden werden 
door de BSP en de CVP gefopt. Als de 
sindikaten millioepen te veel hebben, 
dan ro?pen ze stekingen uit zoals 
verleden zomer, dile NIETS uithalen, 
maar NOOIT vefzetten ze zich met 
alle kracht tegen een ekonomische 
politiek, die onze welvaart keldert en 
waarvan iedereen het slachtoffer zal 
zijn. Nochtans, ze hebben de macht, 
maar deze gebruiken waar zs moet 
gebruikt warden doen ze nooit. 

Zelfs de Standaard bekent dat de 
vorige CVP- en de huidige linkse re
gering grote fouten bedreven. Waar
om bestrijdt hij dan samen met de 
Volksunuie deze slechte politiekers 
niet ? 

GESTANDARDISEERDE 
GENIEPIGHEID 

« De Standaard » heeft al te veel 
kritiek gekregen en al te veel lezers 
verloren om ons nog rechtstreeks met 
grove onwaarheden aan te vallen. 
Thans verkiest ze de achterbakse 
metodes met eenzijdig venijnige 
stukjes over te nemen uit andere 
kranten, waar we natuurlijk aller
minst mogen op antwoorden. Als on
ze volksvertegenwoordiger, wanneer 
de C.V.P.-ers de Kamer verlaten, 
blijft en TEGEN'Van Acker stemt, 
dan doet hij dat OIIJ;^VJWI Acker te 
redden. Erger nog ! ,"^,,4- \, 

» I A's hij interpelleert over het ee-
J o l ^ e k f ' ' ? 1 "T^""^ " '^ «illen stoorde bal van het St Maart^ns^e-
volstrekte schoolgehjkhe.d. | nootschap te Gent dan komt hij tus-

Njets van dit alles wil de C.V.P. Wel sen voor de S.S. ! Netn niet de S.S.-
wil zij paters, priesters en bisschop-; generaal Speidel geldt het die thans 
pen verder kompromitteren om door , opperbevelhebber is ook yan het... Bel
een publieke zegening bij de kiezers' gisch leger, neen gewone oost-front
een zekere kompensatie te krijgen strijders, mannen van het legioen, 

geen S.S.-ers die een bal inrichten voor hun vier jaar lang nietsdoen. 
Moesten wij kerkelijke bedienaars 
zijn, ze kregen een flinke trap tegen 
hun achterstel. De C.V.P. en zij 
hoofdzakelijk is de schuldige voor de 
achteruitgang van de christelijke be
ginselen in dit land, omdat haar 
mandatarissen alleen maar aan hun 
eigen voordeel denken. 

Het is trouwens tekenend dat naar 
verhouding met hen de simpatie voor 
ons bij priesters en paters sterk toe
genomen is. Trouwens bij welke 
maatschappelijke groep is dit niet 
het gey,al?.Bedrog kan niet blijven 
duren.-

ten voordele van hun zwaar ver 
minkten die door niemand geholpen 
worden. En schrik dat de jonge rene
gaat heeft. Men r.\l over Breendonk 
spreken ? Prachus Ove;- I e n l l dan. 
De polderbison zal brullen ? Hoe 
meer hij het doet, hoe liever wij het 
hebben. Die man heeft te hoge bloed
druk en schreeuwt om wille van zijn 
gezondheid. Wij vinden, het prettig 
hem te horen brullen. Het is een te 
ken dat het. hem pijn doet. Wat een 
goed tefei^^H^ t l^ j hebben ge«i schrik 

Acbteniitstelling van Vlaanderen 
op ekonomiSGii geUed 

voor die HÊsife .l|i 
geen CV.P.-era 

immer» ook 

In de unitaire belgische Staat 
wordt Vlaanderen op ekonomisch 
gebied sedert 1830 achteruitgesteld 
in zover dat Vlaanderen een ekono
misch noodgebied is. Hiervoor dragen 
alle unitaire belgische partijen geza
menlijk en ieder afzonderlijk de ver
antwoordelijkheid : onder geen en
kele regering werd deze traditionele 
politiek omgegooid. 

I. — De taalgrens in ons land is ook 
een ekonomische grens : 

— Wallonië is een over-geindustria-
liseerd gebied met een bloeiende 
groot-industrie die door de Staat 
met voordelen en gunsten over
laden wordt; 

— Vlaanderen is een ondergeïndus-
trialiseerd noodgebied waar am
per 65 % van de arbeidskrachten 
werkgelegenheid vinden, zonder 
grootindustrie en door de Staat 
verwaarloosd en aan zijn lot over
gelaten. 

II. — Feiten : 
— op ongeveer 1.100.000 arbeiders in 

Vlaanderen zijn er gemiddeld 
150.000 werkloos (het cijfer 
schommelt tussen 85.000 en 
275.0CO); 225.000 moeten als mo
bielen naar Wallonië, Brussel of 
Noord-Frankrijk gaan werken; 
daarbij komt dat de landbouw- en 
middenstandssektoren overbezet 
zijn met het gevolg dat er heel 
wat verdoken werkloosheid be
staat in deze sektoren : boeren en 
middenstanders kunnen geen werk 
vinden als arbeiders of bedienden 
en blijven maar verder wroeten 
vaak al is hun arbeid niet rende
rend, 

— de lonen in Vlaanderen liggen tot 
25 ^'c lager dan in Wallonië : voor 
dezelfde arbeid wordt de arbeider 
in Wallonië beter betaald dan in 
Vlaanderen. Men heeft geschat 
dat de Vlaamse arbeiders twee tot 
drie miljard frank te weinig be
taald worden per jaar in verge
lijking met de Waalse arbeiders, 

— er bestaat in ons land geen be
vredigende rsgeling van de kin
dertoeslagen : deze zijn te laag 
en zijn daarenboven afgestemd 
op de Waalse toestanden (gezin
nen met één kind), zodat de 
Vlaamse grote gezinnen benadeeld 
zijn en hun levensstandaard ver
laagd wordt, 

— ds gevolgen van de bestendige, 
aar:zlenlijke werkloosheid, van 
de aanzienlijke mobiliteit, van de 
lagere lonen zijn rampzalig voor 
gans de Vlaamse samenleving : 
ook de middenstand en de boe
ren lijden hieronder. He: betekent 
een verarming van gans het 
Vlaamse volk. 

— daar de demografische toestand 
in Vlaanderen tot nu toe gezond 
is en de bevolking nog toeneemt, 
vooral bvb. in de Kempen, wordt 
de toestand steeds tragischer : de 
werkgelegenheid neemt niet toe. 
Uitbreiding van de bestaande in
dustrie en oprichting van nietiwe 
Industrieën is de enige uitweg. 

Hl- — Bevoordeling van Wallonië : 
— Wallonië is overgeindustrialiseerd: 

er bestaat niet alleen geen echte 
werkloosheid, maar er zijn met 
voldoende arbeidskrachten. Be
roep moet gedaan worden op 
vreemde arbeidskrachten, vooral 
om het zware, vuile en gevaarlijke 
werk te doen (Italianen, Polen, 
Grieken,... en Vlaamse mobie
len). 

Enkele voorbeelden van geschen
ken aan de Waalse industrie : 
— Jaarlijks geeft de Staat 1 miljard 

onrechtstreekse subsidie aan de 
Waalse industrie voor de aanvoer 
van arbeidskrachten : de NMBS 
boekt jaarlijks 1 miljard verlies 
op de arbeidersabonnementen, 
verlies dat door de Staat gedekt 
wordt. 

— Jaarlijks dekt de Staat recht
streeks of onrechtstreeks het ver
lies van enkele deficitaire Waal
se mijnen : 400 tot 500 miljoen 
per jaar. 
In de handelsakkoorden met het 
buitenland wordt steeds stelselma-
.tig de Waalse zwaarindustrie be-
voordeligd o. m. op de nek van 
onze verwaarloosde landbouw, 

— De Marschall-kredieten gingen 
bijna uitsluitend uasr.de .Waalse 
Industrie.' ~̂~ " 

— De Spaarkas, de Nationale Maat
schappij voor Krediet aan de Nij
verheid, de grote holdings beleg
gen hun gelden everwegend in de 
Waalse industrie. De twee groot
ste belgische holdings zouden 
slechts 20 % van hun kapitaal be
legd hebben in de Vlaamse gewe.s-
ten. Van de kredieten verstrekt 
door de Nationale Maatschappij 
voor Krediet aan de Nijverhejd 
gingen slechts 30 % naar Vlaan
deren in 1955. 
Voor de Algemene Spaar- en Lijf-
rentekas, het Nationaal Instituut 
voor Landbouwkrediet, de Natio
nale Kas voor Beroepskrediet, is 
de verhouding niet veel gunstiger. 
Alhoewel de spaargelden voor 60 
% uit Vlaanderen komen worden 
zij voor 60 tot 70 % belegd in 
Wallonië, daar waar Vlaanderen 
in nood verkeerd en een schreeu
wende behoefte heeft aan beleg
gingen. 

— Onder de homogene C.V.P.-rege-
ring werd door een wet van au
gustus 1953 de mogelijkheid ge
schapen kapitaal tegen vermin
derde intrest en staatswaarborg 
ter beschikking te stellen voor in
vesteringen in door werkloosheid 
geteisterde gewesten. Het resul
taat was : 80 miljoen werd toege
staan aan het door werkloosheid 
geteisterde Vlaanderen; 500 r -
joen aan het reeds overgeinc 
trialiseerd Wallonië dat g. 1 
werkloosheid kent en 125 miljoen 
aan Brussel ! 

— Onder de hnkse regering kwam 
een wet van 1 juli 1954 tot stand 
waarbij fiskale ontlastingen toe
gestaan werden voor produktieve 
investeringen. Wallonië, de Waal
se industrie profiteerde voor 61,93 
% van de toegestane ontlastingen 
en kreeg eens te meer miljarden 
cadeau van de regering ! : ^i-; 

— Voor de Wereldtentoonstelling té'" 
Brussel en de verfraaiing Van de 
hoofdstad v.'orden miljarden uitge
geven, maar voor de industriali
satie van Vlaanderen is et ..geen.. 
geld. •' •.. ' 
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IV. — Verwaarlozing van VlaSHltfe-
ren : .•'»V:Ï.M'.*3' 

— De Vlaamse industrie wordt ^aa 
haar lot overgelaten en opgeof
ferd bij het afsluiten der handels
akkoorden. 

— De staatsgelden gaan in over
wegende mate steeds naar de 
Waalse industrie; wanneer een 
Waalse industrie verlies maakt 
betaalt de Staat het verlies ( ^ a a l 
S3 mijnen). . '̂''̂ „î  

— Van staatswege worden maatrege
len getroffen om Waalse indus
trie te bevoordeligen ten nadele 
van onze boeren : de invoer van 
vreemde stikstoffen wordt verbo
den om de Waalse industrie toe 
te laten haar produkten 20 % bo
ven de wereldmarktprijs te ver
kopen ! ^^ •-

— Niets werd van staatwege gèd'^"''.' 
tot oplossing van de werkloösh."'.' 
in Vlaanderen of tot oplossing 
van het vraagstuk der mobiliteit;; 
de Groot Finantie, waarvan- de 
belangen in de Waalse industrie 
liggen, verzet zich tegen indus
trialisatie van Vlaanderen, .emöat 
de Waalse industrie Vlaamse ar-
beids-krachten nodig heeft.-

— Wanneer er zelfs maar sprake' is 
van het nemen van enige maat
regel komen de Walen in opstan{l: 
zij zijn tegen discriminateire 
maatregelen behalve wanneer zij 
er van genieten ! Maar zij zijn de 
baas. 

Lessen uit het verleden : Sedert 
128 jaar wordt Wallonië bevoordeeld 
en Vlaanderen verwaarloosd en be
nadeeld op ekonomisch gebierl in de 
unitaire belgische Staat. 

Besluit : Van geen enkele unitaire 
belgische partij kan iets vsrwacht 
worden, want allen buigen zij onder 
de diktatuur van de Groot Finantie. 
De Groot Finantie verdedigt haar be
langen wanneer zij de Waalse zware 
industrie verdedigt. Vlaanderen kan 
alleen iets verwachten van een zelf
standige Vlaamse partij en van zelf
bestuur ook op ekonomisch, gebied. 

« Met de Volksunie door téétm.-
lisme naar meer welvaart in Vlaan
deren ! » 

".Tf 

' r'. 

il. 
1 *. 
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V E R L O R E N ZIELEN 
De C.V.P. maakt groot misbaar d^t 

de linkse regering een bedreiging uit
maakt voor de normale uitbloei van 
het Kristendom. Wij zullen het niet 
ontkennen. 

Wij willen die zaak echter eens 
grondig onderzoeken en de verant
woordelijkheden vastleggen. 

Men kent ons standpunt op school-
gebied : volstrekte schoolgelijkheid 
zoals in Nederland. De C.V.P. is daar 
tegen. Tegen in principe al tracht ze 
zich te verbergen achter de leuze 
« schoolgelijkheid » die echter de in
houd van dat woord niet heeft. De 
C V P . wil alleen maar wat meer toe
lagen wat het vraagstuk elk jaar op
nieuw stelt door de grote ontwikke
ling die het onderwijs overal in de 
wereld en ook in ons land kent. Wij 
komen daar op terug. 

Er is echter niet alleen de ziel van 
het kind, waarover een C.V.P. zich af 
en toe neerbuigt wanneer de Kato 
lieke kiezers haar beu zijn. 

DE MOBIELEN 
Er zijn ook de zielen van de mobie

le arbeiders. En het zijn er een paar 
honderdduizend die door de schuldi 
ge medeplichtigheid van A.C.V. en C. 
V.P. door het gebrek aan industriali
satie van Vlaanderen dagelijks naar 
Wallonië, Frankrijk of Brussel moe
ten gaan werken. Daar komen die ar
beiders gewoonlijk In een ongods
dienstige Marxistische omgeving te
recht. Tienduizenden hebben zo het 
geloof verloren en jaarlijks zijn er 
nog honderden en honderden die zo 
van het geloof wegdwalen. Iedereen 
die de kringen van de pendelarbci-
ders kent, kan dit geregeld meema
ken. Heeft men de C.V.P. daar ooit 
horen over klagen ? Neen, want ze 
zou zichzelf beschu^dgen omdat zij 
evenals de sociaisten en Ai liberalen 
betaald zijn door het Waals grootka
pitaal om de industrie in Wallonië te 
hoirden en de industrialisatie van 
Vlaanderen te beletten. 

Z» zijn wij het enig volk van alle 
moderne landen dat van een indus
trie verstoken blijft. 

Nederland, Frankrijk, Engeland, 
ItaKë, de Skandinaafse landen, de 
Verenigde Staten, kortom alle moder 
ne landen hebben bizondere wetten 
om industrie te vestigen in de stre
ken waar de arbeiders wonen. 

Aan wie de schuld dat er hier geen 
is tenzij aan de sindikaten ? En hoe 
graag pochen ze er niet op dat zij de 
bazen zijn in het land ? 

De Volksunie en de Radio ':UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII \M 

1 DE LINKSE REGERING 1 

Waarom komt dan in Vlaanderen 
en in Vlaanderen alleen geen indus
trie ? Omdat binnen kort bij de ver
kiezingen de Waalse grootkapitalisten 
enkele tientallen miljoenen zullen 
uitdelen aan socialisten, liberalen en 
C.V.P. w a t kan die geldbonzen dat 
maken ? Kregen ze niet reeds 32 mil
jard van de staat kadeau na 1944 of 
gemiddeld twee en half miljard per 
jaar ? Afgezien dan nog van de gun
stige handelsakkoorden die zij met 
het buitenland afsluiten en waarvoor 
ze de regering nodig hebben. Rege
ring die hen steeds welwillend is, ze 
weze links of rechts. Men begrijpt ! 

DE INWIJKELINGEN TE BRUSSEL 

Het is daarnaast een bekend feit 
dat er te Brussel jaarlijks eveneens 
duizenden Vlamingen verfransen. 

Kanunnik De Coene, de grootste 
katolieke pedagoog van ons land, die 
het verschijnsel van het veranderen 
van kultuurtaal in Kanada naging 
stelt daar vast dat verlies van taal en 
kuituur ook geloofsverlies meebrengt. 
Een keer dat men zijn meest vaste 
gewoonten opgeeft houdt men niet 
halverwege op. Hetzelfde verschijnsel 
stelt Kanunnik De Coene te Brussel 
vast. « Gebieds- en schoolroof is taai-
roof en uiteindelijk geloofsverlies... 
Met het verdwijnen van de taal ont
aarden stilaan de diepste zielelagen 
van gezonde erfelijkheid, van de 
neerslag van onze geplogenheden en 
volksgebruiken, die irrationeel in 
bloed en nerven gevaren zijn; ook de 
religie... 

Jarenlang, wellicht een mensen
geslacht door, kan de ondergrondse 
rijkdom zich handhaven en verdedi
gen. Langzamerhand ontstaat de ver-
vrcen^d'ng, de ontv;orteling. Aldus 
spreken de feiten » 

Iedereen kan deze feiten met Ka
nunnik De Coene te Brussel vaststel
len. 

Welnu wie zijn verantwoordelijk 
voor de verfransing sinds 1830 ? De 
kleurpartijen, waaronder de C.V.P. 
die sinds 1830 ongeveer 100 jaar al
leen of in koalitie regeerde, zeker 
niet op de laatste plaats komt. Verre 
van ! Afgezien van het gemeente
bestuur van Brussel waar de C.V.P. 
sinds tientallen jaren hand in hand 
met de liberalen aan het bewind is 
en schandelijk medeplichtig is ^an 
die verfransing. 

Den Heer A. Van 'Acker 
Eerste Minister 
Wetstraat, Brussel. 
Mijnheer de Eerste Minister, 

Sedert 1954 heeft onze partij, de 
Volksunie, tevergeef^ pogingen ge
daan om toegelaten te worden tot de 
Vrije poli-'eke Tribune van de 
Vlaamse Uitzendingen van het 
N.I.Pi. 

Onder a lerlei drogredenen werd 
ons verzoek steeds weer afgewezen 
door de administrateur - directeur -
generaal, de heer Jan Boon en de 
Beheerraad van het N.I.R. 

De Kommunistische partij , die in 
de vier eentalig Vlaamse provincies 
36.867 stemmen behaalde en geen en
kel gekozen parlementslid, zou « een 
ruim gedeelte van de openbare opi
nie » in de Vlaamse gewesten ver
tegenwoordigen, maar de Volksunie 
die meer dan het dubbel aantal 
stemmen behaalde en een volksver
tegenwoordiger te Antwerpen, niet. 
Geinterpeleerd door onze gekozene, 
volksvertegenwoordiger H. Wage-
mans, moest minister Anseele toege
ven dat de houding van het N.I.R. 
in deze aangelegenheid onverdedig
baar is, maar niettemin weigerde hij 
tussen te komen. 

Wij stellen thans vast dat de Kom
munistische partij verder aan het 
woord komt voor de Vrije politieke 
Tribune van de Vlaamse Uitzendin
gen alhoewel deze partij aangekon
digd heeft dat zij geen lijsten zal 

voordragen in de Vlaamse arrondis- 1 
sementen. Zelfs de kommunistische 1 
jeugd komt aan het woord in uit- 1 
zendingen voor de jeugd. = 

Anderzijds is het een feit dat onze 1 
partij regelmatig voor de radio aan- = 
gevallen wordt door woordvoerders = 
van de andere partijen zonder dat § 
ons de mogelijkheid geboden wordt 1 
te antwoorden. Aldus gedurende de B 
laatste weken door de heer Jos Van i 
Eynde, sprekende namens de B.S.P., E 
en de heer J. De Schuyffeleer, spre- 1 
kende namens de C.V.P. = 

U zult moeten toegeven dat deze 1 
eenzijdige aanvallen zonder dat ons | 
de gelegenheid geboden wordt er op = 
te antwoorden in strijd zijn met de | 
regels van fair-play en met de de- | 
mokratische beginselen volgens de- | 
welke de Staat en de staatsinstellin- | 
gen er zich moeten van onthouden | 
in de partijenstrijd tussen te komen | 
om bepaalde partijen te bevoordelen | 
of te benadelen. | 

Wij wenden ons tot U en doen een | 
beroep op U in de hoop dat U het | 
goed gefundeerde van onze vraag | 
zult inzien en uw gezag zult willen | 
aanwenden opdat ons voldoening | 
zou geschonken worden. i 

Wij wensen tevens beroep te doen = 
op de openbare opinie in het land en | 
zullen daarom zo vrij zijn dit schrij- Ë 
ven openbaar te maken. i 

Met de meeste hoogachting. | 
Mr. Fr. VAN DER ELST, | 

Algemeen Voorzitter. i 

Vergeet Mijnheer de Eerste Minister zijn redevoering niet in zijn smoking? i 

Nog de veraniwoordelijicheden voor de repressie 
In ons vorig nummer hebben wij 

ten behoeve van onze propagandis
ten het overwegend aandeel dat de 
C.V.P. in de repressiepolitiek gehad 
heeft bondig uiteengezet. 

Ter aanvulling willen wij nog de 
aandacht vestigen op een belangrijk 
feit dat wij vergaten te vermelden : 
de oprichting door C.V.P.-minister 
van Justitie Struye van het zgn. 
CONSULTATIEF COMITÉ, samenge
steld uit Verzetslieden. Dit Comité 
heeft geen enkele wettelijke grond
slag. In feite werden, door dit onwet
tig Comité te betrekken zowel in de 
procedure der genadeverleningen als 
in de procedure der voorwaardelijke 
invrijheidstellingen, de veroordeel-
dpn wegens incivisme overgeleverd 
a^n hun ergste vijanden : de Ver
zetsgroeperingen. De g e v o l g e n 
hiervan zijn noodlottig geweest en 
nog steeds is het dit Comité dat de 
grendel der gevangenissen in feite in 
handen heeft vermits de minister 
het niet aandurft een beslissing te 
nemen zonder de toelating van dit 
Comité, r^et is duidelijk dat zo iets 
volkomen in strijd is met de rechts
principes en de demokratische be
ginselen. Voor de nefaste rol gespeeld 
door de Weerstandsgroeperingen in 
de repressiepolitiek is de C.V.P. gro
tendeels verantwoordelijk Struye 
heeft de Verzetslieden officieel bin
nengehaald op het Ministerie van 
Justitie en een onwettelijk Comité 
opgericht om hen toe te laten gans 
de repressiepolitiek te kontroleren. 

Het toppunt is wel dat de C.V.P.-
pers zo schijnheilig was te proteste
ren tegen het bestaan en de rol van 
dit Comité — natuurlijk na 1954 toen 
de C.V.P. in de oppositie zat ! 

(Zie o. m. « La Libre Belgique », 
20-6-1956.) 

Over de komedie gespeeld rond het 
wetsvoorstel de Grijse (tot regeling 
van het probleem der schadevergoe
dingen aan der Staat); sct^reef « De 

Standaard » reeds op 8-6-1951 : 
« Inmiddels kunnen wij toch onze 

ontgoocheling niet verbergen over de 
verregaande laksheid van een leiding 
die de sabotage van enkele Waalse 
heren duldt. De herziening waarvan 
sprake is in het wetsvoorstel de Grij
se is aanvaard als een punt van het 
partijprogram. 

Bij de stemming moet bijgevolg de 
partijtucht spelen... Voorlopig zeg
gen wij slechts dit : indien ook het 
principe van de herziening in 't ge
drang zou komen zou dit een over
winning van de anti-Vlaamse vleu
gel der partij betekenen die rampa-
lige gevolgen met zich zou brengen » 
Nog bijna drie jaar bleef de C.V.P. 
aan 't bewind, maar niet alleen 
kwam het principe in 't gedrang, 
maar van gans het wetsvoorstel 
kwam niets terecht. 

De partijtucht speelde — zoals 
steeds — tegen de Vlamingen, die de 
kop in de schoot legden. 

Wat in het partijprogramma van 
de C.V.P. staat heeft bijgevolg geen 
belang ! 

Het epuratie-besluit van 6-3-1951 
wekte een ogenblik bij de belangheb
benden de hoop hun zaak opnieuw te 
zien onderzoeken. Maar toen stuurde 
de toenmalige eerste-minister een 
rondschrijven naar al de ministers 
om dit besluit zodanig te interprete
ren dat het een slag in 't water was : 
men moest nml. « ab initio » in het 
bezit van zijn rechten hersteld zijn 
om een herziening te kunnen vra
gen ! 

« De Standaard » schreef toen : 
«f Wij kunnen toch niet aannemen 
dat dhr. Pholien bewust de getroffe
nen voor de aap heeft willen houden 
met hun een paar maand te laten 
geloven dat de epuratie ging gelikwi-
deerd worden. In elk geval deze in
terpretatie zal in de kringen der be
langhebbenden een ontzettende in
druk mak^n-'eh wij doen beroep op 

BRUSSEL 
Kanton Molenbeek-Jette 

Zaterdag 19 april, te 19 u. 30 
GROTE VOORLICHTINGS

VERGADERING 
Zaal « UNION » te 

KOEKELBERG 
Sint-Annakerkstraat, 100 

Sprekers : 
Mr. Frans Van der Eist 

Eugeen Serre. 

(̂iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiiDKi" >'"% 
I WOLUWE DAL | 
1 Vrijdag 25 april, te 19 u. 30 | 
1 VOORLICHTINGS- | 
1 VERGADERING | 
i in het welbekende café | 
1 « IN DE KWAK » bij Draeck | 
1 Vanderveldestraat, 2 | 
I St-Lambr.-Woluwé f 
1 Sprekers : i 
1 Mr. Frans Van der El^tj. _ | 
I Ach. Van Malderen.yi,r,j, | 
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de Vlaamse senatoren en volksverte
genwoordigers opt I t ze zouden eisen 
dat deze interpretatie, die het epura-
tiebesluit totaal ontkracht, zou inge
trokken worden. » 

Hoeven wij er aan toe te voegen 
dat de Vlaamse volksvertegenwoordi
gers en senatoren manhaftig zwegen 
en dat de kwaadwillige interpretatie 
gehandhaafd bleef ? 

Dat was de C.V.P.-politiek inzake 
repressie en epuratie. , f 

Dat C.V.P.-mandat'arissen in indi-j 
viduële gevallen tussengekomei> zijnj 
en zich verdienstelijk gemaakt heb
ben zal niemand betwistei. Maar dat 
heeft niets te maken me^ f e politiek 
van hun partij ; het is individueel 
dienstbetoon Uit electorale bereke
ning. 

Het is niet ttloéilijk liberale manda
tarissen en 'ook B.S.P.-mandatarissen 
aan te duiden dié even bereidwillig 
tussenkwam^ wa»iM|M- mm . f c^ er-

• 1 CS pv-1», 

Oorlog en vrede! 
Och ! kom laat ons zelfs deze vraag 

niet meer stellen. Wat hebben wij in 
dit klein onooglijlc landje ons te 
mengen in zaken waar zelfs landen 
als Frankrijk of Engeland niets meer 
in de pap te brokken hebben, en laat 
ons beter medelijdend glimlachen 
met het sabelslepers gedoe van som
mige zogezegde patriotten. 

Uiterlijk glimlachen ja, maar in
nerlijk wrokkig vloeken om die slok
op van onze zuurgewonnen centen 
waar deze heren zo kwistig mee om
springen, en tot wat nut ? 

Enkele dagen geleden hebben vele 
vaders en moeders hun zoon met het 
koffertje aan de hand zien opstappen 
naar de trein om het offer te bren
gen aan de slokop die men Belgisch 
leger noemt en vele brave ouders zul
len de buikriem wat nader moeten 
toetrekken omdat ze het beetje geld, 
dat die zoon naar huis bracht, zullen 
moeten missen en dit voor een ter
mijn van vijftien maanden. Waar
om ? 

Heren regeerders, dat alles weet 
gij zo goed als wij. Laat nu eens uw 
har t spreken, laat alle politieke be
rekeningen aan kant. Leeft nu eens 
met de moeders die vertrouwen in u 
hebben gesteld. Gij zelf hebt bekend 
dat de diensttijd onzer jongens nog 
kan verminderd worden. Waar wacht 
ge op ? Twaalf maanden is genoeg. 
Of wacht ge op een tweede offensief 
van de Volksunie voor vermindering 
van de diensttijd ? Zo ja, wij zijn 
bereid ! 

WIJ EISEN TWAALF MAANDEN ! ! 
De goedendag. 

EN DE WERKLOOS- | 
HEID IN ' - | 
VLAANDEREN | 

De socialisten zijn nog 1 
steeds zo driest Van Acker te 1 
verheerlijken als de man die 1 
de werkloosheid overwonnen 1 

; heeft. 1 
In een strooibiefje lezen wij 1 

; o. m. a Onze handel en nijver- 1 
i heid bloeit. Hierdoor vonden 1 
: meer dan 160.000 werklozen 1 
i terug werk in de fabrieken ». = 
I De cijfers spreken een an- 1 
\ der e taal : in juni 1954 waren i 
I er in het land 206.842 werli- 1 
: lozen. Begin maart 1958 wa- = 
I ren er meer dan 225.000, f 
\ waarvan 75 tot 80 % Vlamin- 1 
= ^ew / 1 

I Wanneer wij dan bedenken § 
I dat de regering Van Acker | 
I meer dan 60.000 werklozen 1 
1 beroofd heeft van werklozen- 1 
ï steun, dus eenvoudig uitge- 1 
I sloten, geschrapt van de lijs- = 
I ten der werklozen, zonder dat 1 
1 zij tewerk gesteld waren, dan 1 
I komen wij tot het besluit dat E 
I de werkloosheid in Vlaande- i 
I ren, spijts de Wereldtentoon- = 
1 stelling, de grote openbare = 
I werken, de ekonomische 1 
1 bloei, tijdens de regering Van = 
I Acker nog groter gewor- 1 
I den is. i 

I Inderdaad werd door deze 1 
1 linkse regering niets gedaan = 
= voor de industiialisatie van = 
I Vlaanderen of zelfs maar voor | 
1 de bescherming van de be- i 
1 staande industrie. Aldus wer- = 
= den o. m. te Gent en te Aalst | 
1 fabrieken gesloten. De rege- i 
I ring gaat echter verder met de | 
1 verlieslatende Waalse mijnen | 
= . te beschermen. ' 1 

= De leuze van de legering | 
1 Van Acker is, zoals de leuze | 
1 van de C.V.P.-regering : i 
1 « leve het groot-kapitaal, leve | 
1 de financiële trusten, leve de 3 
I Waalse zwaarindustrie », | 

Vlaanderen mag kreperen, | 
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Vergaderingen in 
LI M BU RQ 
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LAUW 
PAASMAANDAG 7 APRIL 

om 10 u. 30 (na de Hoogmis) 
in Café « AUTOBUS » 1 

VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Spreker : Wtm JORISSEN 
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I HASSELT 

I VERGADERING voor de 
I VOLKSUNIEJONGEREN 

I Donderdag 10 april te 16 uur _ 
1 Hotel WARSON, Stationstraat I 
i 3 
= Sprekers : | 
I Ir. Clem COLEMONT | 
I en Drs. Wim JORISSEN | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira 

HASSELT 

KADERVERGADERING 
Zaterdag 19 april te 19 uur 

. onder voorzitterschap van 
Drs. Wim JORISSEN 

Hotel WAltSON, Stationstraat' 

om verzoc m 
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