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O N S V E R K I E Z I N G S K O N G R E S 
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FEESTZAAL « R O E L A N D . Xortekrulsstraat 3 

FRANS WYMEERSCH 

industrieel 

üista&nvoerder te St Niklaas 

PROGRAMMA 

VAN HET VERKIEZINGSKONGRES 

GENT, 20 APRIL 1958 

Feestzaal « Roeland », 

Korte Kruisstraat, 3 

VOORMIDDAG : 

9 30 uur : DE GENTSE AUTO
KARAVAAN EN DE KARAVANEN 
UIT ATJ.E ANDERE VLAAMSE AR-
RONDTPPEMKNTEN. ALSMEDE ALLE 
MIKROWAGENS. VKR7,AMELEN AAN 
HET GFMF.ENTFHUTS VAN STNT 
AMAKOaRFRO BT.J G^NT VOOR EEN 
GROOT?ir'HEEP.'5E PROPAGANDA-
TOCHT DOORHEEN GROOT-GENT. 

10.3n uur : ALT.K KADERLEDEN. 
DTE NCTT BETROKKEN ZIJN BTJ DE 
PROPAGANDAKARAVAAN. VERGA
DEREN "?N DE ZALEN ROELAND. 
HTPR VINDT DAN EEN BELANG-
ïtlJKE KAr»TrR,vFRGAnERTNG 
PLAATS. DIE TTTTSLUITEND 7, AL 
HANDRT.EN OVER DE VERKIE
ZINGSTECHNIEK. 

14.30 uur : VERKIEZINGSKON
GRES IN DE FEESTZAAL ROELAND. 

SPREKERS : 

— Advoicaat Frans Van der Eist, al
gemeen voorzitter; 

— Drs Wim Jorissen, algemeen sekre-
taris; 

^ Dr. Leo Wouters, lilstaanvoerder 
voor het arrondissement Gent-
Eekio. 

Knrt^ ODrî en door Ward Rolus, 
h'^'^fdbestuurslid 

Parkfereelegenheid : de kongres-
psstpn kunnen wagens oarkeren op 
prof Lflurontnlein. dat voorbehouden 
is aan de Volksunie. 

MFnPD«:LTNGEN BETREFFENDE DE 
PROPAGANDAKARAVAAX 

Alie mikrowaaens en privêwagens 
verzamelen op 20 auril uiterlijk te 
9.30 uur .lan het gemeentehuis te Sint 
Aniandsberg-Gent. 

De wagens dienen versierd met 
leeuwenvaandels en aanplakbrieven. 

Wie niet over het nodige materiaal 
beschikt, schrijve naar volgende 
adressen : 

Jan de Moor. Schooldreef, 19 Gent-
brus;ge (tel. 25 65.98); 

' Wim Maes. Uitbreidingstraat. 522, 
Berchem-Antwerpen (tel. 33 85.65). 

MET DE V O I K S U N I E . . . NU! 
door Mr. Daniel De Coninck 

Het is een feit dat het bestaan van 
een zelfstandige Vlaamse partij die 
opkomt voor Vlaamse autonomie het 
politiek klimaat in Vlaanderen tussen 
de 2 oorlogen radikaal heeft gewij
zigd. 

Dit ging zo ver dat de Vlaamse 
vleugel der toenmalige Katholieke 
partij zich volledig autonoom heeft 
ingericht en in 1936 de noodzakelijk
heid erkende van een publiekrechte
lijk statuut voor de Vlaamse volks
gemeenschap gewaarborgd door eigen 
parlementaire vertegenwoordiging. 

De meerderheid van het* Vlaamse 
land was aldus gewonnen voor een 
Vlaamse autonomie met politieke ba
sis in het raam van federale herin
richting van België. 

Bepaalde politieke personen, tradi
tionele woordvoerders van het mini
malisme hebben toen handig de vrees 
der kristene syndikale kringen voor 
corporatieve strekkingen uitgebuit en 
belet de vruchten te plukken van de 
concentratiebeweging van alle kris
tene Vlaamse krachten op basis van 
een ruime autonomie voor het Vlaam
se land onder behoud der economi
sche eenheid van België. 

Door de fictie van een nieuwe par
tij werd na de oorlog dit platform van 
volkse verworvenheden dievelings en 
zonder enig debat omgeruild voor een 
terugkeer tot het unitaire staatsbe-
ginsel, niettegenstaande de grote uit
breiding der federale gedachte alom 
in de wereld en in Europa. 

Men ging zelfs omgekeerde federale 
maatstaven aanleggen om de Vlaam
se meerderheid politiek aan banden 
te leggen o. m. door gelijke vertegen
woordiging in de nationale raad der 
C.V.P. of bij het verdelen der minis
teriële verantwoordelijkheden. 

Een coherente Vlaamse politiek 
(kultureel, economisch en sociaal) is 
op die basis praktisch onmogelijk ge
weest en dit kan ook uiteraard niet 
anders wanneer men het probleem 
niet ten gronde durft stellen in par-
tijverband, en zich reeds daar op het 
hellend vlak begeeft. 

Het fundamenteel onbehagen in de 
C.V.P. is niet anders dan het schisma 
zelf tussen het centralistisch staats
beleid en de wezenlijke dualiteit van 
probleemstelling en politieke visie zo
als deze zich in Vlaanderen en Wal
lonië openbaren. 

Zo wanneer we het kolenvraagstuk 
ter hand nemen (het cadeau der 35 
miljard aan de Waalse mijnen), de 
industrializatiepolitiek, de handels
politiek, tewerkstelling door mobili
teit met verwaarlozing der werkver
schaffing ter plaatse, de landbouw
politiek, de Waalse oplossing inzake 
ouderdomspensioen, gezinsvergoedin
gen, enz., om maar niet te spreken 
van de verschillende visie en het ver
schillend khmaat ten aanzien van het 
probleem der amnestie. 

Het is dus niet alleen op gebied van 
kultuurpolitiek in enge zin dat Vlaan
deren geen normale uitdrukking 
vindt. Het is de ganse Vlaamse ge
meenschap in al haar geheel en op 
alle eventuele gebieden/die wordt be
roofd van haar rechtiÉatig aandeel. 

Het is de gezagsopbouw lelf die mank 
gaat en niet aangepast is aan de twee 
landsgedeelten. Dit probleem wordt 
vooral toegespitst in de hoofdstad, 
die haar rol.niet vervult Alle levens
uitingen in het land worden meer en 
meer in de hoofdstad samengetrok
ken en onder een FraJjse kap ge
bracht. Door de vermenigvuldiging 
der instellingen en diei»st;;n en hun 
toenemende macht wordt de zaak van 
dag tot dag erger. Men «preekt al ja
ren over regionale politiek, decentra
lisatie en hervornring ^ n de .sta^t, 
maar ondertussen -wordeh I J "tot 20 
miljard (1.800 voor elk lid van uw 
gezin) geofferd aan dé WT. en een 
super valoriza tie der hoofdstad, die 
haar taak niet begrijpt en dit ten na
dele van onze havenpolitiek, ten na
dele van de uitrusting onzer gewes
ten en van onxe sociale bouwpolitiek. 

De geest zelf die het K. G. en de 

Mij voor de WT. bezielt komt dit ma
terieel nadeel nog met een morele 
vernedering versterken door de wei
gering om het Vlaamse volk In zijn 
eigen originaliteit te erkennen en tot 
uiting te brengen. 

Hoezeer ook de verantwoordelijk
heid hiervoor op de huidige regering 
drukt, het is en blijft een Vlaamse 
C.V.P.-minister die tot die WT. heeft 
besloten (waarvan geen enkel land 
sedert 20 jaren nog wil weten) en als 
eerste ambtenaren . vier Walen be
noemde : Moens der Ferni^, Everaerts 
de Velp, Georges en^Debecker. 

Een herhaling of voortzetting van 
' dergelijke gepriviligieerde politiek 
kon maar radikaal veranderen door 
een eigen Vlaamse autonomie en 
doen de beschikking over eigen ge» 
zagsmiddelen. Reeds op korte tijd is 
een onmiddellijke verbetering te ver
wachten door het aantreden van een 
radikale Vlaamse parlementsgroep. 

Een kleine groep Vlaamse Nationa
listen kunnen in Vlaanderen zoals 
voor de oorlog het ganse poUtiek kli
maat in België wijzigen, en dit voor 
alle partijen, met al wat we hieruit 
als vruchten reeds mogen verhopen. 

THEO LEFEVRE OP HET C.V.P.-JON GERENKONGRES : 
« De C.V.P. -zal de toekomst van de Nederlandse kuituur in het nieuwe 

Europa waarborgen. > 
ZIJN KIND ; « Papa, n'oublie pas de dire que nous défendrons aussi Ie 
francais ! > 

l O S OE SAEGER HEEFT LEF! 
In « De Standaard » van 9 april 

heeft oud-krijgsauditeur Jos de Sae-
ger een arttkel geschreven « Waar
schijnlijkheidsberekeningen in ver
band met de a. s. verkiezingen ». Hij 
rekent uit dat de C.V.P. bij de recht
streekse verkiezingen drie, bij de pro
vinciale verkiezingen vier en bij de 
nationale koöptatie 2 zetels dient bij 
te winnen om de meerderheid te ha
len. De Senaat telt 175 zetels, de C. 
V.P, heeft er 79, de volstrekte meer
derheid is 88. Wij gaan ons niet uit
voerig over de kansen van de C.V.P. 

uitspreken. Wij geloven er niet aan 
omdat ze vier jaar lang de luierik 
uitgehangen heeft. En van luieriken 
moeten de Viaamse kiezers niet we
ten. 

Waar we even mee gelachen heb
ben is dat de schrijver heel het slot
gedeelte van zijn artikel gebruikte 
om te bewijzen dat de Volksunie niet 
meespeelt. Zo dat waar is dat hij dan 
over ons zwijgt. 

Ook hij echter kan zijn schrik niet 
verbergen. (Doorlezen blz. 3.) 

Dr. WANNYN 
geneesheer te Nevele 

. ongemeen populair In zijn streek 
Tweede kandidaat Kamer Gent-Eeklo 

GOED WERK VAN HET VLAAMSE 
KOMITEE VOOR DE WT. 

Sensatie van belang. De Vlaamse 
Leeuwenvlag, geweerd uit het concert 
der volkeren, heeft gewapperd bij de 
opening van de algemene WT. 

Zes grote leeuwenvlaggen van 3 
meters opgehangen aan grote ballons 
hebben bij de topplechtigheid boven 
de grote paleizen gewapperd. Drie 
daaronder bleven gedurende een 
kwartier in de lucht alvorens ze ten
slotte door de zenuwachtige rijks
wacht werden binnengehaald, terwijl 
de helikopters er om heen verken
den. , 

Nog groter was de verwarring op 
het terrein zelf, waar rijen werden' 
gevormd door jonge lieden en meis
jes om de koning te verwelkomen. 
Zelfs meisjes uit Fr. pensionaten, en 
een Engelse afvaardiging wuifden 
met leeuwenvlagjes. De internatio
nale pers heeft aardig van het to
neeltje genoten en de TV was er als 
de kippen bij. 

Een gewemel van Vlaamse kleuren 
daalde van uit het atomium over de 
vlakte ! 

Prins Albert monkelde vriendelijk 
alsof hij liever de officiële stoet had 
verlaten om mede de Vlaamse aan
wezigheid te helpen tot uitdrukking 
brengen. Groepen van het jeugd-
komitee werden door de ordediensten 
om hun identiteit verzocht. Het 
jeugdkomitee met zijn troepen uit 
Leuven en Gent dient geluk gewenst 
voor dit gebaar. 

Inderdaad Uilenspiegel leeft nog. 

Wanneer de onderkoning van de 
Heizel goochelt met de miljarden der 
gemeenschap en het hem ge
schonken vertrouwen misbruikt, past 
het dat de jeugd het misnoegen van 
het land tot uiting brengt. 

Dit weze een waarschuwing voor 
wat nog komt. 

D. D. a 

m S W ONS VERKIQINGSKONGRES MET Stort heden nog op postgiro Nr.54.45.46 
van Wim JORISSEN. - Brussel 



DE STANDAARD 
en de linkse benoemingen 
NIEUWE C.V.P. SCHIJNHEILIGHEID! 

Met hele kolommen benoemingen 
Bit De Standaard, sedert weken, voor
al de ministers Troclet, Leburton en 
Anseele in het haar ! 

Als besluit van zijn « ontliullin-
gen » wou hij zijn lezers doen slik
ken « Ziedaar de gevaarlijke duivels, 
die honderden posten aan linkse Wa
len hebben toegesmeten. Kan dat zo 
doorgaan? Alleen eendrachtig voor 
de C.V.P, stemmen kan die benoe
mingslawine remmen of te met 
doen » I 

Enkele sullen, hun aantal wordt 
met de dag kleiner, zullen dat be
sluit nog aanvaarden ! Bij bewuste 
en nadenkende Vlamingen, heeft het 
publiceren van die trein benoemin
gen 'n heel andere reaktie opgewekt! 

Eerst en vooral moet ieder objek-
tief mens toegeven dat de, linkse Wa
len hebben gedaan, wat wij jaren 
lang van de zogezegde kristehjke 
Vlaamse ministers en de Vlaamse 
C V.P.-ers hebben verwacht, n. 1. hun 
plicht doen tegenover hun kiezers en 
hun Vlaamse volk! Dat hebbwt ze 
niet gedaan en dat hebben de Wa
len steeds gedaan. De Waalse kiezers 
hebben deze linksen aan de pohtieke 
macht geholpen, de Waalse ministers 
hebben als dank de administratieve 
macht in handen van hun volk ge
legd en dat voor jaren ! Al de rest 
Is blab ! 

Aangezien i - benoemingen zijn 
gedaan Is het een bewijs dat de mo
gelijkheid bestond ze te doen. 

Waarom hebben de vadsige C.V.P. 
ministers, die deze Walen vooraf gin
gen, niet een even groot aantal kris-

. lelijke Vlamingen benoemd ? 
Waarom hebben zij geen direkties 

geplitst ? 
Waarom hebben zij geen nieuwe 

parastatale diensten opgericht? 
Waarom hebben zij geen sport- en 

andere instituten uit de grond ge
s t ampt? 

Wij zijn niet voor « etatizatie » 
meesmuilen ze nu ! 

Wie niet stekeblind is weet, ziet of 
tenminste voelt aan, dat de maat
schappij traag maar zeker, naar een 
zekere graad van etatizatie evo
lueert ! 

Een poUtieker die geen ezel is, is 
lijn tegenstrever vóór en maait hem 
het gras voor de voeten weg 1 

Dat hebben de C.V.P. slimmeriken 
van Arbeid en Sociale Voorzorg en 
van Volksgezondheid en het Gezin 
(ja van het Gezin a. u. b.) noch be
grepen, noch gezien, noch gedaan ! 

Anseele o[ Le Bourgeois Fransquillon 
Civiek of indviek Blazoen moet worden verguld! 

een 18de Waal bijgedaan ! Het dyna
miet is nooit tot ontploffing geko
men. Zelfs geen windje onder de 
Vlaamse C.V.P.-banken werd ge
hoord ! 

Op 16 maart, drie dagen nadien, 
weeral in blokletters : 

WIL OOK MINISTER JANSSEN 
MEÏ DYNAMIET SPELEN ? 

Wat was er gebeurd ? 
Minister JANSSEN had op Finan

cien 7 Waalse direkteurs-generaal 
zitten, tegenover 3 Vlaamse. (Het 
passend evenwicht !) Hij heeft nog 
een Waalse direkteur-generaal bijge
noemd ! Het dynamiet is niet ont
ploft ! 

Intussen had P. W. SEGERS op 
Verkeer nu, enkele LINKSE WAAL
SE en Vlaamse ambtenaren benoemd 
en zijn kristelijke Vlaamse ambtena
ren laten zitten waar ze zaten ! De 
P.^W. wist en voelde aan, dat het uit 
was met de absolute meerderheid en 
kwam de linksen in het gevlei, om 
bij een gebeurlijke koalitie opnieuw 
in de zetel van het ministerie van 
Verkeer te kunnen wippen ! Het is 
hem slecht bekomen ! 

Toen kristelijke Vlaamse ambtena
ren hem naderhand zijn handelwijze 
verweten, antwoordde P. W. « Ik had 
nooit gedacht dat de linksen zo sek-
tair zouden zijn geweest » ! Zo kan 
alleen maar een zestigjarige politieke 
zuigeling hebben gedacht! 

De meest schandalige en walge
lijke benoeming is in de kamer der 
volksvertegenwoordigers gedaan ge
weest. 

We lezen in De Standaard van 
2-12-52, 

« Belangrijke benoemingen in de 
kamer van volksvertegenwoordigers : 
de griffier en de hoofdbibliotecaris ». 

De aftredende griffier, de heer 
Berta, is tweetalig en de onlangs af
getreden hoofdbfbllothecaris Van 
Ermengem is ook tweetalig. 

De kandidaten zijn : Pauwels, ad-
janktgriffier : franstalig en voor de 
bibliotheek : de Waalse socialist me
vrouw Bohy : volslagen nederlands
onkundig'. » 

Alhoewel deze ambten in de Senaat 
ook reeds waren bezet door volsla
gen nederlandsonkundige individuen 
en dat in bij uitstek unitaire Belgi
sche diensten, zijn de benoemingen 
toch doorgegaan ! 

Wat was er gebeurd? 
De vrouw Bohy, echtgenote van de 

socialistische ondervoorzitter der ka
mer Bohy, tevens leider der socialis
tische kamerfraktie, kreeg het ambt, 

< Spreek beschaaid > deed kome
diant Anseele aan direkteur-generaal 
rondschrijven ! Het Vlaams perso
neel van de spoorwegmaatschappij 
was verrast. De bewusten onder hen 
waren wantrouwig. « Als franskiljon 
Anseele de passie preekt, Vlamingen 
let op uw tellen » ! En het kwam he
lemaal uit ! 

We schreven enkele weken geleden 
« het is zeer prijzenswaardig fijn lin
nen op de tafels der N.M.B.S. te vin
den, maar baas Anseele moet weten 
dat we op die tafels meer biefstukken 
en frites wensen voor de Vlammgen 1 
Het is de enige taal die hij begrijpt » ! 

Het mocht nog niet baten. 
Deze bestendige taalwetsverkrach

ter moet bij de Brussels-Waalse maf
fia van spoorwegen zijn gebeurhjke 
heraanstelling als minister voorberei
den ! Daarom mag hij niet teveel af
steken bij de hele dlrektie der 
NM.B.S. die reeds jaren hardnekkig 
en bestendig van 's morgens tot 
's avonds, de taalwetten ontduikt en 
overtreedt Daarom, nog eens vier 
nederlandsonkundigen benoemd te 
Meisbroek ! 

Kan iemand zich voorstellen dat 
fransonkundig personeel zou worden 

- . 1 : «.--1-1 f i TTrt»-» r t i n r 7 n i l 
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Brussel splijtzwam of 
bindteken ? 

Enkele jaren geleden verscheen in 
do « Brusselse Post » een br'ef. die 
deed uitschijnen dat de a'itie van het 
" Comité centre la tyrann'e l'ngui.s-
tique » moest bestempeld worden als 
staatsgevaarlijk. Immers, door hun 

Bij Anseele de jongere, bleke scha
duw van zijn heldhaftige vader, kit-
telt er nog wat anders. 

Iedereen weet of heeft geweten, dat slaatsgevuariijK. Immers, door n 
deze oorlogsheld en patriotard ten onbesuisde ijver om het fransf- i 
voeten uit is getekend door de Gentse perialisme te dienen drijven de -
oud-soclallstische schepen Désiré franat-rs d.- teaenstrllin? Vlan 
Cnudde! 

Désiré had deze rode parasiet der 
Vlaamse arbeidersklasse zo in zijn 
hemd gezet dat hij stante pede naar 
de rechtbank is gelopen. De rechters 
wezen de eis van de civieke Anseele 
af ! Dit ligt hem nog zwaar op de 
maag ! 

Om alle Incivieke vermoedens of 
verdenkingen te verdoezelen, heeft 
hij als kabinetchef een zekere Ross 
aangesteld ! Dezelfde Ross die naar 
de IJzerbedevaart zou komen om de 
Vlamingen weg te bezemen, maar 
tenslotte thuis bleef omdat hij niet 
zwemmen kon ! ! 

Maar 't is al verloren Walen be
noemd en de Vlamingen hun brood 
onthouden, de eigenaardige vlekken, 
incivieke vlekken zeggen sommigen, 
blijven zichtbaar ! 

Omdat ze niet helemaal zouden 
verdwijnen, zullen we ze van tijd tot 
tijd even in de verf zetten ! 

Het zou de redaktie genoegen doen 

ir-
ver-

benTmrop' len 'VTiëghavTn d"e'zóü de"b7ochürë-te ontvangen «Oorlogs 
S n te Wavre of te Nijvel ? Enkele' herinneringen of het Scbandani n^r 
iHf^vmnwPn misschien en dan nog Gentse zuiveraars » door Désiré 
S i T o o r v o o T d i t personeel is een, Cnudde, oud-schepen der stad Gent 
S i e n over de Franse taal voor-1 Die brochure kan nog eens van pas 
zien ! ' komen! 

ZALIG ZIJN DE ONNOZELEN 
Ja zalig zijn zij die arm van geest 

zijn, want het rijk der hemelen be
hoort hun toe. De hoofdopsteller van 
« De Denderklok '> zal zeker zahg 
worden want hij is onnozel, dom en 
arm van geest; of neemt hij de na
tionalisten voor wat hij zelf is ? 

Naar aanleiding van de openbare^ 
meeting gehouden door de Volksunie; 

nozele, driemaal onnozele '< Dende^--
klok » moet dat onheil dan nog ge
schieden ? Ziet ge dan niet wat er 
dagelijks gebeurt? Ziet ge onze 
Vlaamse gebieden rond Brussel en de 

fransers do" tegenstelling Vlammg-
Waal op de .spjt.s en bestendigen z.'j 
het wantrouwen en de tw'sten tus^'cn 
de tweo volkeren, die in Be!"r "h 
staatsverband .samenwoneri. 

Zelts het -•' Verbond van het Vluanr, 
Verzat » heeft rerds menigmaal aan
getoond dat de verfransingspcgingen 
een groter gevaar op}ever3n vcor de 
eenheid van öns land dan de erken
ning van het bestaan van een Vlaams 
en een Waals volk, die beid'? recht 
hebben op volledige eent'il'q;>i£id m 
hun streek en op een hoofdstad, waar 
het Nederlands evenals het Frarns ge
lijkberechtigd zijn. 

Deze volledige eentalighe'd en ge
lijkberechtiging kunnen ma?r alleen 
bereikt worden door dè aanvaarding 
van een federaal statuut, waarin 
Brussel eerliik de eervolle rol speelt 
van eeuwigblijvend bindm'dde) en 
ontmoetingspunt. 

Trouwens, wanneer ku ' n twee 
gezinnen vreedzaam e2nz2ifdc huis 
bewonen ? Zeker niet w.-^nneer beide 
huishoudens als ten geklu*^st ei door 
elkaar lop3n, zodat er voo'-tdurend 
betv/isting en onenigheid Van ont-
stran over kleinigheden. He*; vreed
zaam samenleven is enkpl mogehjk 
wanneer ieder gez'n goed het • zijn / 

'en het « dijn » kent. 
De Volksunie is dan ook voor de 

doorsnee Brusselaar nog de enige 
partij, waaraan hij vol vr+rouwen 
zijn stem kan schenken. Het is een 
partij die houdt van klare wiin Zij 
alleen verzet zich tegen r!izi"<?tJDkers, 
dia met alle geweld gans Bm^fel wil-

Naar aanleiding van ae upanuaic, ^ boeren- en middenstand 
meeting gehouden door de Vplksunie; ^ | t g | o-̂ ze ° ° % ^^^^ ^^^^_ 
alhier, wil hij ons nog eens wijsmaken "^^JLj;^^r^'{,edienden niet dagelijks 

ze LimDurgse Koieimujiicu met, »<^̂ -. yan dit land — de Vlaming-n — e 
sjacheren aan Waalse kapitalisten/'^^jjj^^pjg ^^ kwaad bim ni<; naa 
Ziet ge onze boeren- en middenstand ^eren en... Brussel tenslo**^ niet 

Duizenden kristelijk Vlaamse af-1 dank zij de hardnekkige druk uitgc-
gestudeerden, meestal kinderen uit 
grote gezinnen, weten niet waarheen 
en hoger genoemde heren hadden, 
op enkele deurwaardersplaatsen na, 
niets beschikbaars in hun departe
menten ! Dan zijn ze verwonderd dat 
die zelfde jonge mensen, ten einde 
raad, zich laten inschrijven in het 
socialistisch Vakverbond, min uit 
overtuiging dan uit verbittering ! 

MAAR WIE HEBBEN DE C. V. P.-
MINISTERS UW BENOEMD GEDU
RENDE HUN VIER JAAR ABSOLUTE 
MEERDERHEID ? 

Snuffelen we even in de goed in
gelichte Standaard ! 

In het nummer van 6 maart 1953 
lezen we : 

« We voelen de goedkeuring 
van de begroting van de heer 
HARMEL aan als een zware ne
derlaag, erger, v*rmits deze neder
laag werd ondergaan zonder zelfs 
maar een poging om zich te verzetten 
(vanwege de vlaamse C.V.P. gekoze
nen) als een grievende vernede
ring » ! 

Wat was er gebeurd ? 
Harmei had op Onderwijs niet al

leen de schreeuwende achterstelling 
der Vlaamse ambtenaren niet wiUen 
herstellen, maar het percentage 
Waalse ambtenaren nog opgedreven ! 
De twee kolommen verwijten van De 
Standaard aan de Vlaamse C.V.P.-
ers, zijn nu, vijf jaar nadien, nog 
werkelijk het lezen waard ! Maar we 
moeten verder ! 

Op 13 maart, 'n jaar nadien, blok-
lettert Oe Standaard : 

HARMEL SPEELT MET DYNA
MIET I 

Wat was de aanleiding tot de vrees
aanjagende titel ? 

Harmei had het op Onderwijs ge
bracht tot 17 Waalse topambtenaren 
tegenover 8 Vlaamse en had er nog 

oefend op de Vlaamse volksvertegen
woordigers, door toenmalig kamer
voorzitter Frans VAN CAUWE-
LAERT ! 

De ex-barrikademan had volgende 
berekening gemaakt « de absolute 
meerderheid verliezen we; doe ik de 
echtgenote Bohy benoemen, dan 
blijf ik in geval van C.V.P.-B.S.P. 
koalitie in de voorzitterszetel zit
ten ! » 

' t Viel anders uit en de baard vloog 
bij ' t oud ijzer! Vier jaar lang bleef 
hij met stomheid geslagen, wat niet 
belet dat dit scharminkel opnieuw 
aan het hoofd van de C.V.P.-lijst te 
Antwerpen werd geplaatst, om... het 
kristelijk Vlaamse volk naar de zege 
te lelden l ! 

Voor de stemming plaats had, be
sloot de papieren Standaard als volgt 
zijn artikel : 

« Indien de Vlaamse kamerleden, 
nu zij ingelicht zijn, die toestanden 
helemaal natuurlijk vinden, wel, dan 
zal het Vlaamse land hen vragen wie 
ze voor de gek houden » ! 

Welnu, smalle Standaard, het 

dat we scheurmakers zijn, dat we 
fouten en misstappen begaan, dat we 
stemmen verloren gooien, dat we in 
de kaa r tvan de linksen spelen en hij 
besluit : « Als er ooit onheil geschiedt 
zal Vlaanderen het hun nooit verge
ven ». 

We willen nog eens en voorgoed de 
onnozele praat van de onnozele 
« Denderklok » weerleggen. Wij zijn 
geen scheurmakers, wij zijn nationa
listen. Wij hebben nooit tot de C.V.P. 
behoord en kunnen er dus niet af
scheuren. De Volksunie is een zelf
standige partii, met een eigen pro
gramma en eigen struktuur; en wilt 
ge dit feit niet erkennen « Dender
klok » dan zeggen wij : het ligt er 
vingerdlk op dat het kwade trouw 
is van U en de C.V.P. ons steeds te 
willen doen doorgaan' voor scheur
makers. Wij vragen U waar, hoe, 
wanneer en waarom de Volksunie van 
de C.V.P. is afgescheurd. 

Wij zouden fouten en misstappen 
begaan, stemmen' verloren gooien en 
in de kaart van de linksen spelen. 
Laat ons lachen ! Dat Vlaanderen een 
half dozijn nationalisten naar het 
parlement stuurt en da grondvesten, 
van de enige dam die kan opgeworpen 
worden tegen het linkse gevaar, zijn 
gelegd Of hebben die lamme, tamme 
papzakken van de C.V.P.-ers zoveel 
pretentie van te menen dat zij zeif 
het linkse gevaar kunnen weren. 
Waarom doen ze het dan niet ? Ze 
hebben de meerderheid in Vlaande
ren en toch zien we dat de linksen 
hier en overal de wet stellen. Dat ze 
het na de verkiezingen zouden doen ? 
Wij geloven er niets van, ze zullen 
samen meb de linksen in de minis
terzetels kruipen en gedwee het hoofd 
buigen zoals ze steeds en altijd heb-
bn gedaan. 

En wat dat onheil betreft. Wel on-

taalgrens niet ontroven ? Ziet ge on- jgĵ  verfrans^n. zodat de m-p'^'^erheid 
ze Limburgse kolenmijnen niet_^yer-, ^^^ jj,^ ^^j^^ _ ^^ Vlaminsr-n — er 

' "^' r 
. niets 

anders zou zijn dan een tp'^en van 
tegenspraak en een zeer g?v'>arliike 
splijtzwam van ons land. St^immen 
vcor de Volk.<!unie is strmn-rn voor 
een Brussel, dat in de toeV-omst een 
waar bindteken zal worden tussen 
Vlamingen en Walen. 

J. C. Schaarbeek. 

lieden en bedienden niet dagelijks 
optrekken naar Brussel en Wallonië, 
om er de kost te gaan verdienen om
dat Ze in eigen streek geen werk vin
den Ziet ge onze werklozen aan de 
stempelburelen niet aanschuiven ? En 
is dit alles niet de grote schuld van 
de C.V.P. ? Hebben ze niet jaren en 
jaren lang alleen of te zamen met an
deren aan de macht geweest? Voor 
ons nationalisten is dat onheil reeds 
lang geschied en het zullen andere 
mannen moeten zijn dan de C.V.P.-
knikkers, die het begane onrecht zul
len- herstellen. , , 

Dat de Volksunie steeds op de ko-
nings- en schoolkwestie terug komt is 
zeker niet te verwonderen « Dender
klok ». Is het niet in deze twee kwes
ties van kapitaal belang dat de CV. 
P , zowel in de regering als in de op
positie, haar onmacht bewezen hseft? 
Dat er geroepen en gekalkt wordt 
« Weg met de lamme C.V.P. * is toch 
al evenmin te verwonderen. Is zij niet 
de grote schuldige van al het onrecht 
Vlaanderen aangedaan ? Zij bedelt de 
stammen af van de goadgelovigs Vla
mingen om ze nadien te verkopen aan 
Brussel en Wallonië. Dat ze plaats 
maakt voor de Volksunie. Wij zijn pa
raat om de strijd te voeren voor 
Vlaanderens recht en vrijheid; en dat 
« De Denderklok ? maar eveneens op
doekt, want sedert de « Perlscoop 

Slechte kruideniers 
Moast ik dertig Jaar geleden, toen 

ik mijn winkel overnam, zo stom te 
werk gegaan zijn als de rectenng^n 
sedert de oorlog gedaan béftb''n. dan 
ben ik zeker dat ik nooit zou q«staan 
hebben waar ik nu sta. Mi In. meu
beltjes en g^ns mijn winkel zouden al 
lang in rook vergaan zijn. 

Iemand die een handel ovssneemt, 
moet alles stekan in z'jn handel en 
de rest van zijn bez'tttinien v r w a a r -
lozen terwille van deze handel. Voor
aleer een luxewagen te kc^en, moet 
hij eerst sparen voor een vrachtwa
gentje en vooraleer z^'n g-?!*! te ste
ken in tapijten voor zMn .«a^o''. moet 
hij eerst z'jn v/'nkel vuUen iret goe-
da koopwaar. Alleen door zo te han
delen kan hij er geraken. 

Maar, met onz' regeringen is dat 
juist ander-om. Zij wisten héél goed 

t dat geld steken in de Wa(ilf5-« mijnen 
- • , .„ .,^^v,lf ic7,.n nipt zo erg was als water gle^pn in em 

eruit verdween. IS za het lezen n,^^ mand Nu hebben z3 daaraan miijar-
meer waard. Het wordt hoogti d dat ^prkwl.st in nlaats van d i t eeld ze plaats maakt voor een degelijk 
Vlaams Nationaal Kristelijk week
blad. ^ r. ., 

Tot slot, dagen we « De Dender
klok > en heel de C.V.P. inbegrepen 
uit tot een openbaar debat. Zaal, dag 
en uur mogen door U aangewezen 
worden. Daar zal dan eens en voor
goed uitgemaakt worden waar de 
huichelaars zitten. 

Snarfje 

NATO of OTAN 
Spaak, die door hysterische dame 

tjes en geelzuchtige kruideniertjes in 
Sint-Gillis als een halve god werd 
vereerd is in Parijs van zijn stand
beeld gevallen. Hij werd daar gewo
gen door ernstige mensen en veel te 
richt bevonden. Maar terwijl hij In 
Parijs was heeft deze baas Gan-
zendonck toch nog eens een po
ging willen doen om de « Léglon 
d'honneur » in de wacht te slepen. 
Hil. Spaak, heeft beslist samen met 

«cAnu, 3...«*.c c,v<...«»».«, . . - . enkele' 'fransdollê officieren — of 
Vlaamse land heeft zich sedert lang' denkt gij dat de afstammelingen van 
j * IJ • Tk at^^A^^^A de 3000 zuivere Franse officieren, die 
de vraag gesteld, wie De Standaard ^^ Belgisch leger hebben gesticht 
en de Vlaamse parlementairen voor • • " — ^ - u - n A^t-
de gek houden ! 

Het antwoord op deze vraag krij
gen U en zij over een paar maan
den... langs DE VOLKSUNIE. 

Sommige personen, door de 
katolieken verkozen om de 
kristelijke beginselen in het 
openbaar leven toe te passen, 
laten vaak blijken, dat ze meer 
zaak maken van hun eigen am
bitie en hun loopbaan, dan te 
streven naar een betere wereld 
zoals de Kerk deze verlangt. 
Kardinaal Ottaviani, doelend op 

de huidige Italiaanse C.V.P. 

allemaal uitgestorven zlln ? — dat 
wij voortaan niet meer de algemeen 
aanvaarde Engelse afkorting NATO, 
maar wel de onzinnig klinkende 
Franse OTAN moeten gebruiken. 

De Volksunie moet niet zozeer te
gen deze schijnbaar onbenullige bij
komstigheid protesteren, maar zij 
moet de aandacht van Minister Spi-
noy vestigen op de taalgevaren, die 
als tientallen adders verborgen lig
gen onder de fransdolle NATO par
don OTAN !-administratie. 

TenVijl wij sedert 1932, dank zij 
de taalwetten, langs de voordeur alle 
verbastering pogen buiten te wippen, 
kruipt het verfransingsgevaar langs 
achterpoortjes binnen, achterpoort
jes, die door de schuld van onze sla
pende politieker^ werden openbezet. 
Het is nog niet genoeg dat politlekers 
van het slag van Senator van Buggen-

hout de Coxyde-sur-Mer onze jongeiis 
als kanonnenvlees zouden verkopen 
om desnoods in Algerië te vechten, 
maar de werkloosheid onder de 
Vlaamse bedienden moest nog ver
hoogd worden door hen alle toegang 
te ontzeggen tot internationale be
trekkingen. 

De Volksunie mag er echter niet 
mee akkoord zijn dat men in de NA
TO-burelen te Parijs tot de Vlaamse 
en Nederlandse mensen zou zeggen: 
« Pour les Flamands et les Hollan-
dals la même chose ! Als Vlaamse 
en Nederlandse soldaten goed ge
noeg zijn om dienst te nemen in NA
TO-legers, dan moet hun taal ook 
goed genoeg zijn om VANUIT PARIJS 
VOOR DE BETREKKINGEN MET NE
DERLAND EN MET VLAANDEREN te 
worden gebruikt! Daarom moeten 
m het NATO-hoofdkwartier Vlaam
se en Nederlandse officieren in 
dienst genomen worden, die in het 
bijzonder belast zijn met het bered
deren van alle zaken die met Vlaan
deren of Nederland betrekking heb
ben. 

Kan Mr Wagemans betreffende 
het tas^gebruik in het NATO-hoofd-
kwartieT geen vraag richten tot Mi
nister Spinoy ? Al ging het hier maar 
om een twintigtal betrekkingen, toch 
mogen wij deze niet laten ontglip
pen. Werk bezorgen aan Vlamingen 
is nutt 'g werk leveren. 

Lcerllng-KMS, 

den verkwist in plaats van d i t geld 
nuttig te beleggen in L'mbur^, waar 
grondstoffen waren om fcbrif'k^n aan 
bet werk te brengen, ot in sndtre 
Vlaamse streken, waar warkHeden in 
overvloed zijn. 

Zij weten zaer goed da., de to'kcmst 
van Antwerpen vooral 1'gt in de mo
gelijkheid deze stad te bereiken langs 
moderns autowegen, maar za hebben 
liever dwars door Brussel een weg 
aangelegd, waarvan nu reeds gaweten 
is dat za geen werkelijk ekonomisch 
nut heeft en dat ze de Brusselaars 
eerder hinder dan voordeei aan
brengt. Dus : zomin Brus'^el a!': Ant
werpen hebben voordeel gehaald uit 
die geldverspilling. 

Dat zijn echter maar e:ir:t-::e staalt
jes van het misdadig geknoei v;:n on
ze slechta staatskruidenirrg en het 
verwondert mij dan ook r''^t dat de 
middenst^anders in mas.-a de rug ke
ren naar die verkwisters. Z!' voelen 
maar al te wel dat er een v-'ütieke 
machtvcr.«rhuiving nodig is orn weer 
een gezonde ekonomische noüfiek te 
kunnen voeren. De grote pDrti,î en 
moeten voelen dat men hun urolite-
rende kapelletjes beu is en dat men 
daarom zal stemmen voor een 
onafhankelijke partij als de Volks
unie. 

Maar niet alleen voor c.- rtiddan-
.standers is dat zo. Ook de bo<;ren. de 
arbeiders, de bedienden en de am
bachtslieden kunnen maar op èén 
manier tonen dat ze niet gcdinod ziin 
met klassestrijd en klasseuitbuiterij 
dit is : stemmen voor de onafhanke
lijke Vl!i,Tmse Volksunie ! 

Beenhouwer. Zaventem. 

I 
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O" :Z:R VAN D E K E R C H O V E (Aalter) 
Hoofdbestuurslid van de Volksunie. 

Eerste kandidaat provincieraad 
kanton Nevele 

Kiebooms 
en wij 

Onze polemiek over Kiebooms blijft 
reakties uitlokken. Niettemin begint 
men eindelijk begrip te tonen voor 
onze politieke zienswijze : de enig 
juiste trouwens. 

De C.V.P. heeft de repressiewetge
ving te Londen uitgewerkt (De 
Schrijver). Het zijn hoofdzakelijk 
C.V.P.-ministers die de repressie door-
g2voerd hebben, 80% van de terecht
stellingen zijn hun werk. De recht
banken die de katastrofale vonnis-
S2n doorvoerden bestonden voor 95% 
uit C.VP.ers en liberalen, maar voor
al uit C.V.P.ers. De C.V.P. kamer- en 
ssnaatgroepen hebben die pohtiek 
gedekt. Kiebooms was er bij! De C. 
V.P. pers heeft die politiek na de be
vrijding gesteund en doorgedreven. 
Kiebooms was niet van de minst 
ijverigen met zijn hetzartikels de 
eerste twee jaar na de bevrijding. 
De repressiepolitiek van de C.V.P. was 
er vooral op gericht de politieke me
dedinging van de Vlaams nationalis
ten op,de kiezersmarkt uit te roeien. 
O.Ti" dat doel te bereiken hebben zij 
ddizeiKlen gezinnen uit elkaar ge-
ru'-it ën ten gronde gericht. Dat Kie
booms dergelijke mensen thans helpt 
kan alleen een verzachtende omstan
digheid zijn. 

Hoeveel C.V.P.-ers, socialisten, libe
ralen en zelfs kommunisten hebben 
achteraf geen hulp geboden aan in-
civieken met de bedoeling hsn naar 
h n gelederen te loodsen of om hun 
stem te krijgen? 

Het heeft geen zin Kiebooms. me-
6.2 verantwoordelijk voor de schan
dalige repressie, als held voor te stel
len omdat hij « zwarte sukkelaars » 
helpt, zoals « De Standaard » dat 
schrijft. Wie heeft hen sukkelaars 
gemaakt ? De partij van Kiebooms ! 
« 't Palheterke » ziet de zaken even
eens verkeerd door ons te verwijten 
Kiebooms te vrezen. Zo een licht is 
die man niet. Wij verzetten ons ech
ter tegen het feit dat men die man 
als de grote <r trooster van de bedruk
ten » wil voorstellen. Daarom be
lichten wij de politieke achtergrond. 
Als wij ongelijk hebben dat men het 
ons bewijst. Dat doet niemand omdat 
nismand het kan. En zo we gelijk 
hibb?» dat men over die man zwijgt, 
r . i j z£lr<m ïlj/l bCCte5o?2i?g als ver
zachtende omstandigheid aanvaar-
d?n. Meer niet! 

Jos De Saeger 
heeft lef! 

(Vervolg van blz. 1) 
De C.V.P. kan in de huidige om

standigheden immers in de Senaat 
maar de meerderheid halen indien' 
oój^ de Volksunie een paar recht
streekse verkozenen heeft (Oost-
Vlaanderen en Antwerpen) en via de 
provincieraad zou samengaan met de 
C.V.P. tegen de linksen, die eveneens 
samen gaan. De Volksunie had in 
1954 reeds 3 zetels in Limburg en 3 
in Antwerpen. Volgende verkiezingen 
verdubbelen we in die provincies en 
brengen we onze eerste verkozenen 
binnen in Oost-Vlaanderen en in 
West-Vlaanderen. Zij zullen na de 
verkiezingen wel anders praten dan 
nu. 

Waar de Saeger het over Limburg 
heeft en de Volksunie die aldaar voor 
haar eigen kandidaat koos hebben we 
ook pret beleefd. 

, De Volksunie in Limburg wist dat 
C.V.P.-ers uitgekocht waren en heeft 
de C.V.P. daar zelfs gewaarschuwd. 
Drie C.V.P.-ers kozen voor de socia
list Knops omdat zij meenden dat de 
Volksunie voor de C.V.P. zou kiezen. 

Wij zouden de schuld gekregen 
hebben ! 

Smerig wordt het waar Jos de Sae
ger klakkeloos de onafhankelijken 
(Prins de Merode uit Lanaken en Dr. 
Bollen ,uit Genk) beschuldigt voor de 
socialisten gekozen te hebben. Het 
« Belang van Limburg » en « Het 
Volk j . uit die tijd zijn immers zelf 
scherp te keer gegaan tegen de ver
raders in eigen gelederen. 

Het heeft ons verwonderd dat de
ze beide verkozenen nog niet gerea
geerd hebben. Heeft niemand hen 
die « Standaard » gestuurd ? 

Nu, hoe dan ook. Erg neties is Jos 
de Saeger niet. Van de C.V.P wor
den wij echter langzamerhand alles 
gewoon. 

MECHELEN 
Donderdag 24 april, te 20 uur 

« Ge'denhuis » Veemarkt 
VERGADERING MET 

Drs. Wim Jorissen 
Reimond Mattheyssens. 
Ludo Sels. 

Arm Vlaanderen 
wat zijt gij rijk 

aan kleine mensen 
De verkiezingen naderen met rasse 

schreden. Vier jaar geleden was het 
voor ons nog één tasten en 'zoeken, 
maar deze maal zullen we ons met 
alle krachten meten met de kleur-
partijen. 

Het is daarom van het grootste be
lang samen te werken en niet achter 
pot en pint kritiek uit te brengen of 
zelf op vergaderingen te fluisteren 
van deze of gene persoon, die mis
schien meer voor de Volksunie heeft 
verwezenlijkt dan deze fluisteraars, 
die achter tafel wel de grote mond 
opzetten, maar naar wier daden we 
nog uitzltti. 

Het moet alle Vlaams Nationalisten 
duidelijk zijn, dat alle kleinzielig ge
kibbel de plaats moet ruimen om een
drachtig naar een verbluffende over
winning te streven. Al het onbenullig 
gepraat met woorden als erkennen, 
prestige, enz., moeten overboord. 

Van klein tot groot, van de een
voudigste militant tot voorman heeft 
nu tot plicht over alle kleine veten 
heen te stappen en de broederhand 
te reiken aan elkaar. 

Het gaat er niet om wie de eerste 
stap moet doen, het gaat er alleen 
om, zijn eigen IK te kunnen verloo
chenen voor het heil van Vlaanderens 
toekomst. Wie dat niet kan heeft het 
recht niet zich Vlaams Nationalist te 
noemen, wie hij ook is. 

Het gaat er ook niet om of men 
kristelijk of vrijzinnig is, of men kon-
servatief is of sociaal vooruitstrevend. 
Het gaat er alleen om zo vlug moge
lijk ZELFBESTUUR af te dwingen, 
dsarna is er nog tijd genoeg om te 
kibbelen over bijzaken. 

Wie waarlijk gelooft in de toekomst 
van Vlaanderen zal met ons en met 
alle middelen die ter zijner beschik
king zijn deze kiesstrijd inzetten. 

Komaan kameraad ten strijd voor 
het te laat is. 

Vlamingen aller standen verenigt 

De goedendag. 

Net de revolver 
in de rug 

Van sommige leden der unitaire 
partijen, die de rol van Vlaamse 
stemmenlokkers moeten spelen en 
die tussendoor in de voor niets te
rugdeinzende C.V.P.-kranten als « De 
Standaard », « Het Volk » en de « Ga
zet » een artikel moeten plegen heeft 
men de indruk dat zij zulks doen te
gen heug en meug en met een koude 
revolverloop in de rug. 

Zo o.a. Kiebooms, die beweert dat 
de Volksunie de « amnestie » als eni
ge reden vap bestaan heeft. Ik en 
tientallen anderen, behorende tot de 
Volksunie, die in 1940 oordeelden dat 
het in het belang van Vlaanderen be
ter was in het verzet te gaan, wij 
weten wel beter. Alleen in de Volks
unie heerst volledige verzoening tus
sen de Vlamingen, komende uit alle 
kampen. 

In tegenstrijd met de zogenaamde 
katolieken uit de C.V.P., die harteloos 
de wenk van Z.H. de Paus hebben in 
de wind geslagen en in tegenstrijd 
met de humanisten en andere heren 
^verdedigers van de individuele vrij
heden van de mens, die jaren, nadat 
Rusland amnestie verleende, nog niet 
de zielegrootheid hebben kunnen op
brengen om de spons over alles te va
gen, in tegenstrild met die peuteraars 
verbEoedert in de Volksunie de ver
zetsman en oorlogsvrijwilliger naast 
de oostfrontstrijder en al die andere 
Vlammgen. die op het andere paard 
gewed hadden uit liefde voor hun 
volk. 

Neen, mijnheer Kiebooms, het is 
zeker en vast niet de « amnestiege-
dachte » alleen, die alle Volksunie
aanhangers bindt. Hij immers die de 
« Volksunie » leest weet maar al te 
wel dat haar grootste bezorgdheid 
gaat naar het breken van een nood
lottige ekonomische traditie, die van 
vele Vlaamse mensen assepcresters 
maakt, naar het verwerven van wel
vaart voor alle standen en naar het 
uitroeien van de tweesoalt tussen 
klerikalisme en anti-klerikalisme, die 
het politieke leven vervalst en de 
godsdienstige beleving bemoeilijkt 

Het cement dat ons allen bindt in 
deze strijd is niet verbittering of hol 
romantisme, maar realistische be
zorgdheid voor de Vlaamse ekonomi
sche belangen, die verraden werden 
en worden door de kruiperige hou
ding van de zich steeds terugtrekken
de vlaamsgezinden uit de andere par
tijen 

Jjn9;e V.O.S. 

Dr HOSTEN 
kandidaat voor 'de Kamer 

Gent-Eeklo. 

ZO PAS VERSCHENEN 
OPHEFMAKENDE BROCHURE 
V L A A N D E R E N E E R S T 
Vertoog.schrift ten gerieve van 

de katolieke kiezers van 1958 
Te bestellen op postbus 103 Gent 

tegen 10 F. in postzegels. 

JAN DE MOOR 
Sekretaris, 

arrondissement Gent-Eeklo 
lijstaanvoerder voor de provincieraad 

kanton Ledeberg. 

Dr. LEO WOUTERS 
LIJSTTREKKER VOOR D E KAMER GENT-EEKLO 

VERKIEZINGSFONDS " i ^ = . ? j > - ^ I—), ~ 
Tot nog toe werd 81.600 F. gestort op ons verkiezingsfonds. Hieraan 

kwam 16.500 F. uit Kongo, waar men hartstochtelijk de Volksuniezege 
schijnt te verlangen om een einde te stellen aan de ondraaglijke verne
deringen, die onze Vlamingen daar m leten ondergaan. 

De Volksunie zal ook daar krachtige hulp bieden. Ons doel is de ver
dubbeling van ons stemmenaantal : van 113.000 naar de 225.000. Thans 
13 jaar na het einde van de oorlog dient Vlaanderen te bewijzen dat het 
zich niet alleen wil verdedigen maar het offensief wil voeren tot het be
reiken van het einddoel van de Vlaamse Beweging : baas zijn in eigen 
huis, zelfbestuur afdwingen. Zijn er in Vlaanderen geen 1.000 man die 
1.000 F. willen storten ? Minder of meer is ook welkom ! 

Bezorg ons munitie. 
Wij schieten. 

OOSTENDE 
Men schrijft ons : 
« I n een katolieke onderwijsinrich

ting spreekt men in de godsdienst
lessen nogal dikwijls van de C V P 
als de alleenzaligmakende partij van 
de Volksunie als scheurmakers. Dat 
IS de godsdienst misbruiken, en ver
warring stichten bij de leerlingen, die 
weten dat in de Volksunie mensen 
zitten, die 100 p.c. meer kristelijk zijn 
dan in de C.V.P. Ware het niet beter 
de woorden indachtig te zijn van de 

f rote Paus Leo X i n die zegt : « De 
erk willen inlijven in een partij en 

er een medewerkster van willen ma

ken om gemakkelijker zijn tegenstre
vers te kunnen overwinnen, is op zeer 
onkiese wijze misbruik maken van de 
godsdienst ». 

3> Schoenmaker blijf bij uw leest ! 
Wees gerust, en bid de Heer, dat 
vele mensen zouden stemmen voor 
de Volksunie, dan moogt U zeker 
zijn, dat ons Vlaamse Volk een gods
dienstig volk zal blijven, en de kerk 
getrouw. > 

r, ^ .. Volo. 
Schrijver heeft ongelijk zich daar

aan te willen ergeren. Sinds lang zijn 
we dat deuntje' gewoon en... ' t raakt 
ons n i e t ! 

ANTWERPEN 
Vriendenkring van het Blauwvoet-

vendel Marnix van St. Aldegonde. 
Zondag 27 april Vlaams Kunstfeest 

onder het motto : « Antwerpen hul
digt Armand Preud'homme > met de 
verzekerde medewerking o. m. van : 
— de toondichter zelf. 
— 't kinderkoor « 'T LIJSTERNEST

JE > uit Eeklo, 
— de Limburgse troubadour FRITS 

RADEMACHER « mit zie maedje », 
— het voordrachttrio c< SCHERZO » 

van Antwerpen. 
De hulde-rede wordt uitgesproken 

door Dr. Jur. V. PORTIER, voorzitter 
van het A.N.Z. 

Zaal : Koninklijke Burgerkring 
Koningstraat, 6, Antwerpen. 

Aanvang : 14.30 uur 
Algemene toegang : 25 F. 

yiiiilliiliiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiililiiiiiiiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiil̂ -
I ZUID-AFKIKA : NATIONALIST | 
Ë Bij het ter perse gaan verne- f 
I men we de nieuwe grote verkie- 1 
i zingsoverwinning van de natio- = 
I nalistische partij in Zuid-Afri- | 
I ka. Met ons verwant zuidafri- Ë 
§ kaans volk weet wat vreemde 1 
I overheersing betekent. Het ruimt | 
§ de overblijfselen ervan stelsel- 1 
Ë matig verder op. = 
1 S^ Xui^afrikanen zijn thans = 
i in meerderheid nationalist eS f 
I hebben hun lot in eigen hand. 1 i 
i Met de Volksunie leggen we op = 
i 1 juni de grondslagen voor een- 1 
= zelfde toekomstige ontwikkeling. Ë 

H Vlaanderen zal het voorbeeld 1 
1 volgen van de nationalisten in 1 
Ë Zuid Afrika. f 
^l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l i l l l l i l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l iF 

DE GROfE 
veldslag 

naden 
In het socialistische <: Voor Allen » 

zitten ze ook al met een Volksunie ei. 
In een artikel « De grote veldslag 

nadert » schrijft het socialistisch ka
merlid Tuur De Sweemer « Inmiddels 
gaat de Volksunie geweldig tekeer zo
wel tegen de « linksen » als tegen de 
C.V.P. Dat men zich niet vergisse in 
die uitwas van de C.V.P. (sic !), die 
eerder de reaktionnaire kant uit is, 
al jaagt zij de kleine Vlaamse volks
mens op. Eén ding is zeker, in het 
parlement stemmen gekozenen van 
dergelijke afvallige katolieke part i j 
tjes altijd reaktionair en voor een 
versterkt klerikaal obskurantisme. 
Ten slotte gebeurt het wel vaak dat 
op die manier, die verkozenen na
derhand de katolieke rangen van de 
C.V.P. gaan vervoegen. Het zijn 
stemmenvangers ». 

Tuur zit inderdaad met een ei. ^a l 
van socialistische arbeiders hebben 
de laatste maanden door onze pro
pagandisten-arbeiders de weg naar 
de Volksunie gevonden. Vandaar dat 
wij moeten afgeschilderd werden als 
halve C.V.P.-ers. 

Hoe zit het nu ? Volgens de C.V.P. 
zijn we betaald door de socialisten, 
volgens de socialisten gebruikt de C. 
V.P. ons als stemmenvangers bij de 
socialisten. En wat is een reaktionair. 
Tuur ? 

Zijn zij dat niet die de normale 
sociaal-ekonomische ontwikkeling 
van Vlaanderen door de industriali
satie tegen houden en de politiek on
dersteunen van alleen maar fabrie
ken in Wallonië ? Dat js de politiek 
van uw A.B.V.V. en van uw B.S.P. De 
arbeiders worden het grondig beu. 
Wij begrijpen dat ze naar de Volks
unie overkomen. Bij ons is industria
lisatie heilige ernst. 

Tuur De Sweemer verwondert er 
zich verder over dat onze plakkers en 
kalkers niet verontrust worden. Dat 
plakken en kalken zM-i wildemans-
streken. 

O jee ! Wat heb'.,e.i i-.; .ossen vroe
ger gedaan, vriend, om zich aan de 
aandacht op te dringen ? Thans 
hebt gij uw vroeger dinamisme niet 
meer. Gij zijt vet gemcsten. We be
grijpen dat gij afgunstig zijt on die 
jonge, frisse en strijdlustige Volks
unie. Het zal ons niet beletten uw be
drog aan de kaak te s te""". 

X Rudi Van der Paal vestigt er ö 
V onze aandacht op dat in ons vo- S 
>̂  rig blad een mededeling ver- X 
? scheen, die aU volgt luidde : \ 
I « DEZE BLADZIJDE WERD t 
S VERZORGD DOOR RUDI VAN | 
$ DER PAAL ». I 

Deze mededeling strookt niet 
met de waarheid. Met het oog 
op het aanstaande verkiezings-
kongres te Gnt op 20 april werd 
die bladzijde verzorgd door de 
Landelijke Propagandaraad. 

Dhr vAiN iviuixUiiM i±vnoKKej 
Leraar 

Kandidaat bij de aanstaande verkie
zingen. 
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B R A B A N T 

0 i M » w w m * » « «•«MMI 
VERKIEZINGSKONGRES 
KARAVAAN 
Arrondissement Brussel. 

Alle Braban t se deelnemers , 
die rsiet eigen wagen of per a u -
t a k a r n a a r Gen t r i jden op zon
dag 20 apri l , groeperen zich te 
Brussel, on h e t pa rkee r t e r r e in 
ach te r de St -Kate l i jnekerk (Vis
m a r k t ) , vanaf 8 uur . 

V a n d a a r zal te 8 u. 30 st ipt de 
k a r a v a a n ver t rekken me t de 
p ropagandawagen op kop. 

De wagens worden nafuur l i lk 
opgesmukt in VOLKSUNIE-zin. 

ANDERLECHT 
Zoals In Schaarbeek, Koekelberg, 

Gansho ren en Molenbeek werden ook 
In Ander lecht duizenden Volksunie
pamf le t t en ui tgedeeld a a n de m i d 
dens tanders . 

Deze s t and is immers zo ontevreden 
over de k leurpar t i i en d a t er ge t r ach t 
wordt bij de eers tkomende verkiezin-

f en m e t middens tands l i j s ten op te 
omen. 
I n h e t Vlaamse l and en in Brussel 

zijn dif> poa 'ngen ech te r een zuivere 
krachtversDill ing, w a n t , bu i ten de 
door de middens t ande r s t e rech t m i s 
prezen k ier par t i jen , zal al leen de 
Volksunie a ldaa r verkozenen hebben, s t rooibi l je t ten; kalk 
Zij al leen beschikt over honde rden | worden 
p ropagand i s t en en over kand ida t en , 
die de noden van de middenklasse 
m a a r al te goed kennen . 

De winkeliers, ambach t s lu i en n e -
r ingdoeners kr i jgen op 1 jun i dan 
ook een sch i t t e rende k a n s om h u n o n 
tevredenheid OD vruch tba re wiize te 
U'ten : IN MASSA STEMMEN VOOR 
DE ONAFHANKELIJKE VOLKSUNIE. 

p l ich t f ranse bevelen te ve r s t aan . 
W a a r o m d ien t dan h u n Vlaams m a 
nifest ? >. 

Een jonge bediende u i t Humbeek, 
die n u voor h e t eers t t e r s tembus m a g 
t rekken , schri jf t : « D a n k voor de 
proefnummers , die u mij gezonden 
heb t ; ik heb ze m e t entoes iasme ge 
lezen en vanaf h e d e n k u n t u me a a n 
zien als een vurig Volksunieër •». 

Een weers tander u i t Gr imbergen 
meld t « d a t hi j ondervonden heeft d a t 
alleen in de schoot van de Volksunie 
de ware verbroeder ing onder de Vla
mingen mogeli jk schi jn t . I n de l ibe
rale p a r t i j , waa ru i t ik kom, zegt h i j , 
hee r s t nog een pijnli jke onve rd raag 
zaamheid , tussen de zogenaamde wi t 
ten en zwar ten •». 

Al deze brieven geven duidelijk te 
ve r s t aan d a t de Volksunie bij de vol
gende verkiezingen n ie t alleen veel 
s t emmen zal boeken tussen de jonge
ren, die voor de eerste m a a l moe ten 
kiezen, m a a r d a t zij nog een grotere 
brok zal afbij ten van alle par t i j en . 

Geen wonder d a t u i t alle gemeen
t en van di t k a n t o n gunst ige ber ich
t en b innens t romen : Beigem en 
Gr imbergen werden reeds een p a a r 
keren van huis to t hu is bedeeld m e t 

en plaktocl j ten 
onverpoosd georganiseerd, 

terwijl Steenhuffel , Ramsdonk en 
Londerzeel bezoek kregen van de p r o 
pagandawagen . DE VOLKSUNIE 
SLAAPT NIET, ZE WERKT. 

VILVOORDE 
S e d e r t volksvertegenwoordiger 

F r a n s Gelders, Vlaamse lokvink, die 
bij de l aa t s t e verkiezingen n o c h t a n s 
In h e t F r a n s Ingeschreven s tond op 
de officiële kandida tenl i j s t , op zekere 
novembermorgen on twaak te en op de 
telefoonpaal rechtover z i in deur 
« Volksunie » las. seder t die dao- is 
zifn grootste bezorgdheid alle Volks-
un^ esporen u i t Vilvoorde zo vlug m o -
gelMk t e doen verdwijnen. 

Wan t , seder t h e t schr ikbewind van 
1944 denken de roodies d a t zii alleen 
b a a s zijn in de s t r a t en van deze s tad, 
d a t zij pr ies ters mogen a a n r a n d e n en 
a f s laan , d a t zij mogen bommen leg-
g-^n op de spoorweg en d a t h e t p a s 
send is gemeentescholen te mi«bri ' i -
k e n voor ziekelijke papenvre tende 
p r o p a g a n d a . 

To t s t i ch t ing van de enkele sukke
l aa r s , die nog ver t rouwen stellen in 
een « D e m o k r a a t », die bü vorige ver
kiezingen smoesjes w ü s m a a k t e over 
een « akt ie die h i m vakvei-eniir'ng zou 
voeren om h e t Neder lands als enige 
officiële t a a l in de Vlaamse gewes
t en te doen erkenn-^n », h e r i n n e r e n 
wil h e n : 

1) ^ a n de socialistische min is te r 
Vermevlen, die door h e t publ iceren 
van een vervalste taa l te l l ing h o n d e r 
den be t rekkingen on ts ta l a a n Vlaamse 
m e n s e n ; 

2) Aan de s tak ing van juli jongs t 
leden, die n ie t diende om voor de 
Vlamingen .gel i jk loon" voor gelijk 
werk te bekomen, m a a r enkel om een 
ruz ' e t i e u i t te vech ten tussen de so
cialisten P e n a r d en Buset . Ju i s t voor 
de verlofperiode werden on die m a 
n ie r vele honde rden f ranken u i t de 
zakken van onze arbeiders gehaald . 

I s h e t dan te verwonderen d a t een 
Joneem^n, die j a r e n l a n g behoorde to t 
de mi l i t an t en van d^ s'^ciaiicfsc^ie 
pa r t i l , tVipns! hoVinort t o t de voorvech-
t'»r<3 van ö<^ Voii<-«""ia in h e t srewést ? 
Hil en vele ani^^rpn, t°i«^uro'P«t°id 
door de dp^^ms liTiVt^ nix»>.tt»\T7iv»*̂ vH 
Stotnmpn n^ i inni ' NlVlH J.TNV.S 
NOOH PTiir^T.S MA.AR VOLKSUNIE. 

Doni- Voit ' ïunia te stemfflon onder -
schr i iyen zii h a a r p r o g r a m m a van 
verzopninw onder en welvaar t voor 
allo vi'^tnino-en. 

Te rwü l a lhier epp g}wen4 gem^e^ -
tebeKi^nnr rncino-en to t yerfransii^g 
v a r een a'-rivistie s teunt , eebeuren er 
In de Pep-'° dep Jnchtwemn pn b ü de 
Sabena |7"?f«p, f}j^ grenizefi ftftft'h^fc 
or'^eip'^f'MteB. 

I n JS'̂ Q — 128 i.a^F pp, h^t, oH^ 
staart vor\ jiit land ! — wordt er nif*-
8"een }n Relwsch, yiCJ^irn t n é è ' d e 
Vi^arriKQ hflia-igrén posnld. '^iranr (te-
bPui*T, in do schone. Vlaamse pomeen-
te >'ei«v«roek on >>°t vliegplein nog 
hpoct 9iie<5 jn h e t F'-ans. 

F o e Is >>°t r^"oreliik d a t 5 miHoen 
menoen 7'ch door pmner 4 mi i io°n 
land<T»"ntpn zo la ten in de zal? pot
t e n ? Hoe i<5 h e t r^nnrpijiv; (jat de Via-
rripo-en zich i^arlljk»? een p a a r m i l 
j a r d e n a a n l^^en. wedden en win 
sten l a ten ontfutselen ? 

On 1 1uni hPbhen 7e de kenze : 
alles la ten zo^^s h e t was en bliiveri 
kiezen voor leiders, die zif>h om h i m 
lot n ie t bekommeren of kiezen voor 
de Volksunie en daardoor de noor ten 
openen n a a r meer r ech t en meer 
wels tand. 

KANTON WOLVERTEM 
Een p a a r ui t t reksels u i t brieven v a n 

Inwoners ui t d i t kan ton schetsen du i 
delijk h e t beeld van wat er op 1 jun i 
onze un i ta i re pa r t i j en zal overkomen-

Een arbeider, die in 1954 nog C V P 
koos, ve rk laa r t : « J a r e n l a n g h e b ik 
In hen (de C.V.P.) ver t rouwen gehad, 
m a a r op mijn werk Is h e t een A C V -
«r, die ons Vlaamse werkl ieden v e r -

STEENOKKERZEEL — 
NEDEROKKERZEEL 

Op de liberale l i jsten voor kamer en 
s e n a a t in h e t a r rond i s sement Brussel 
s t a a t GEEN ENKELE Vlaamse k a n d i 
d a a t op een verkiesbare p laa t s , h e t 
zijn a l l emaal f ranssprekende Brusse
laa r s die van de Vlaamse be langen 
n ie t s afweten en die onze mensen nog 
n ie t zien s t a a n tenzij om h u n s tem 
te kr i jgen. Om die s t emmen te k r i j 
gen ze t ten ze ergens a c h t e r a a n op 
h u n lijsten een Vlaamse lokvink. 

Met de C.V.P.- en socialistische 
l i jsten is h e t al n i e t veel beter , w a n t 
sommige van de verkiesbare zogezeg
de Vlamingen zijn he lemaa l n ie t te 
ver t rouwen. Vermeylen b.v. o n t n a m 
a a n honde rden Vlamingen h u n 
broodwinning door een vervalste t a a l 
tel l ing te e rkennen , terwijl C.V.P.-ers 
als De Riemaecker , Van den Boey-
n a n t s en Van Hemelri jk h u n k inde 
ren n a a r F r an se scholen s tu ren . 

D a a r o m schri jf t de Volksunie t e 
r ech t : EEN STEM VOOR B.S.P., 
C.V.P. of LIBERALEN IS ALTIJD 
EEN VERLOREN STEM. 

GEWEST MOLENBEEK — 
KOEKELBF.RG — JETTE — 
GANSHOREN 

Terwijl Van Acker en Van Auden-
hove voor de spiegel s tonden om h u n 
redevoering voor de opening van de 
speelgoedtentoonstel l ing a a n te l e 
ren , overspoelden wij Brussel m e t 
duizenden n u m m e r s van ons l aa t s t e ' 
blad. 

De rake aanva l len op een regering, 
die zogezegd de werkloosheid hielp 
oplossen, hebben de twee r e d e n a a r s 
bleek doen u i t s l aan en geweldig veel 
stof opgejaagd in l inkse kr ingen ui t 
de hoofdstad. 

Van deze reger ing kan hoofdzake
lijk gezegd worden d a t h e t de rege
r ing is der gemiste kansen , d a t ze in 
Brussel w a t speelgoed liet opr ich ten 
in p l aa t s van ekonomisch nu t t ige 
werken te l a ten ui tvoeren en d a t ze 
een h a n d j e van weg h a d om verdeeld
heid en twis t onder de burgers te 
zaaien m e t h e t doel des te gemakke
lijker te k u n n e n baas spelen over de 
onder e lkaar twis tende groepen en 
standéa. 

Om h e t llzer te smeden terwijl h e t 
hee t is, belegt de Volksunie op za te r -
daa: 19 apri l , om 19 u . 30. in d e zaal 
« Union », S l n t - A n n a k e r k s t r a a t . 100, 
Koekelberg, een voorl icht ingsverga
der ing , waaron iedereen ui tgenodigd 
word t d!^ ver l^n^ t n a a r verizoening 
pnder alle y ia in jngen en \y^lva^rjt 
voor alle s tonden . Soreker^ : Mr. Fr . 
Van 4fir iSlst en E. Serre . 

WOiLUWEDAL 
Terwij l onze vr ienden uif J g j ^ , 

Di t ve r r aad word t zelfs zo s c h a a m 
teloos d a t zogenoemde Vlaamse CV. 
P.-lij s t a a n voerders n ie t aarzelen h u n 
k inde ren n a a r . . . F r a n s e scholen te 
s tu ren ! 

DIEGEM — HAREN — 
MACHELEN — PEUTIE 

Om beur t k regen deze gemeenten 
bezoek v a n Volksunieploegen, terwijl 
alle landbouwers en m i d d e n s t a n d e r s 
u i t Machelen en Peut ie één onzer 
pamf le t t en In h a n d e n kregen. 

Vooral deze s tanden, moe ten immers 
gewaarschuwd worden tegen de 
mooipra te rs van de un i t a i r e par t i j en , 
die lonken n a a r h u n s tem, m a a r , eens 
d a t ze die beethebben, verder konkel -
foezen a c h t e r de schermen m e t de ei
genaa r s v a n st ikstoffabrieken en gro
te magaz i jnen . 

De Vlamingen u i t H a r e n vooral wa
ren in h u n nopjes, toen ze de mooie 
Volksunieolakbrieven in h u n gemeen
te aant rof fen . 

Niet zonder weemoed moeten ze t e 
ruggedach t hebben a a n de t i jd toen 
h u n gemeente nog onafhankel i jk en 
Vlaams was. Nu is h e t de ve rwaa r 
loosde melkkoe van h e t Brussels 
s tadsbes tuur geworden. 

H a r e n s t a a t al zijn r i jkdom af a a n 
d a t volksvrêemd s tadsbes tuur en wat 
kri jgt h e t m de n l aa t s ? SLECHTE 
WEGEN EN VERFRANSING ! En ver
geet n ie t : de C.V.P. is m e t de l ibe
ra len baas in Brussel ! 

WEMMEL 
DEGELIJKE PROPAGANDA 

Seder t er te Wemmei een witboek 
verscheen betreffende de t a a i t oe s t an 
den a ldaar , zien sommige mensen 
d a a r alles tamel i jk zwartgal l ig in. Dit 
zwar tki jken is nog verergerd n u gans 
Wemmei net jes thu i s besteld kreeg 
een eksemplaar van « D8 Volksunie ». 
En er is een graopige k a n t a a n h e t 
geval : de ene Vlaamse vr iend ve r 
d e n k t n u de ande re h e m di t b lad te 
hebben toegezonden. Sommigen w a 
ren blij verras t , doch ande ren zi in 
erg boos wegens de w a a r h e d e n die 
in « De Volksunie » s t aan . 

Deze mensen vooral geven wij de 
r a a d voor « De Volksunie » te s t em
men, en nie t nut te loos te zoeken n a a r 
wie h e n h e t blad bezorgde. Wil willen 
h e t wel verklanoen : onze p r o o a g a n -
disten zi t ten overal, k e n n e n iedereen, 
en. . . j a m m e r genoeg. . . k u n n e n h e t 
werk der verzending zelfs n ie t al t i jd 
b i jhouden. 

LEMME — W. 

r u s h doorheen : Dworp, Huizingen, 
Buizingen, Lot. 

— Andere gemeenten moeten n ie t 
wanhopen . Wij komen. 

— Wij w a r e n vertegenwoordigd op 
de kadervergader ingen te Brussel 
op 18-1-58 en 9-2-58. 

— Wij komen m e t een car n a a r h e t 
kongres . 

Wij v ragen : 
— Financ ie rders voor een pamfle t op 

10.000 eks. 
Doet uw bijdrage in de h a n d e n 
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§agandis ten zijn s inds een p a a r we 
en a a n h e t werk. De p r o p a g a n d a 

van m a n to t m a n wordt h ie r zoals 
overal elders in Limburg p r a c h t i g 
gevoerd. 

KANTON BILZEN 
In ons s terkste kan ton wordt 

p rach t ig gewerkt. K a n t o n Bilzen wil 
de eerste Vlaams na t iona le bu rch t 
blijven. 

Hoeselt en Eigenbilzen willen de 50 
% s temmen overschri jden, waar toe 
ze in s t a a t zijn. Bilzen zelf verbeter t 
voortdurend. Ook daa r r a a k t de p r o 
p a g a n d a los. 

Nu kan h e t vlug gaan . K a n t o n B'1-
zen kwam voor de oorlog a a n 42 %, 
Bilzen s t aa t bij de gemeen te raads 
verkiezingen a a n 80 %. En die t u d 
komt terug. Dit j a a r leggen we de 
ffrondvesten. Te Bilzsn, Waltwelder, v a n onze p ropagandis ten . --, 

F inanc ie rders voor de bekostiging E'genbiJzen en Maperl ingen werd o-s-

St. KWINTENS-LENNIK 
Zondag 27 apr i l te 11 u. - grote 

voorl icht ingsvergadering. 

LFKRBEEK 
Op za te rdag 12 apri l 11. h a d te Leer 

beek een vergader ing van de Volks
unie p laa t s . De opkomst was zeer be 
vredigend. Het woord werd er gevoe'-d 
door Dr. Heffti«rt' ' 'Bnuchöry en Mr. 
F r a n s Van der Eist. Deze l aa t s t e h e r 
innerde er a a n d a t hil reeds in 1949, 
toen hi j s amen m e t Mr. Van Dieren 
opkwam, in Leerbeek geweest was. 

Toen was h e t n ie t eens moo'eiiik 
een ve rgader 'ng te beleggen. Seder t 
is er veel ve rande rd en onze voorui t 
gang is aanzienl i ik Algemeen voor-
snelt m e n in h e t Payo t t en i and een 
grote vooru i tgang van de Volksunie. 
Kare l Wijnen, zeer goed gekend te 
Leerbeek, Kester , e r z . . . verk laarde 
zich bereid als k a n d i d a a t voor d i t 
k a n t o n on onze l ' js t t e s t a a n . Een 
u i t s tekende k a n d i d a a t ! De Volksunie 
heeft de wind in de zeüen In h e t 
P a y o t t e n i a n d e n er wordt flink ge
werkt . 

De Volksunie Is t rouwens de enige 
pa r t i j die er werkt^ 

KANTON HALÏ,l!: 
HALT.E - DWi)BP - JfUJZJNGEN -
BTTÏ7JNGFN , M>T r AïSMMmm -
Pl I ISBROFK 
WfJ STEUÜ ĵg&ir B e DOORBRAAK 

1958 
Volgende gemeenten « hoorden >> de 

waarhe id : 
Halle : 26-1-68 dani^ sl j A., ^ H L * 

olakt . Ons blad werd intensief ver
spreid te Bilzen. Hoeselt, Rijkhoven 
en Rommershoven. 

KANTON ZICHEN-ZUSSEN-
BOLDRR 

Te Riemst, Vlij t in^en. Vroenhov.en 
en Zicben-Zussen-Boldei- werden 
strooibri°f1es versnreid. Te Rie^^st 
sorak Wim Jr" ' - - - 'n over h e t p r o 
g ram van de ''' "n ie en over de 
verwaarlo7ing v" n'ze menden d^or 
de drie kleui-oarti l-n. De bmer v^n 
een besten^Hg afgpvaardiorde. r"a. 
i ' laarbl i ikelük Wim Jor's^pn nog n ' e t 
kende waegd^ ho^ wp^ u i t i e" t-» v'-a-
gen. Hil h°ef t d'e d«<n v^^n W'm p ^ -
kreo-en ! '^^ bleef r i e t ve°l r^eer te 
feff-en Debateer m a a r me t Wim J o -
rissen ! 

LOMMEL 
Onze p rooagandis ten ve^-'^nptden 

in a'^nwezieheid van R. Evr '~'e in 
verband me t de komende \ -^•i-n^ 
e:en te voeren pronao-ant^astriid werd 
be^nroken. Een vruch tbare ve rgade
ring. 

On de K.V/.B. ver^ 'adpr i r" ' " ! te 
Lommel sr>i-eekt een E. P. r o i y o t o -
r i aan van H'^niont rr». ppn N P H A - ' I - » . 
der over nontiek. VoWe^s t^f'e F. p . 
do^f iem-^nd « 6^(^ Voi '^^'^ie '''•^-l; 
dorx^zonrie; pve^ 'o i emand d'» voor '^e 
V"iksiinie prona'^ï'nH'^ moovj; ^ yrr^ 
mo^'en onq dus on 1 liinf p <! Pan een 
nipf'^a (^no'^'^''''r\^cr\ verv^ci^tpn. 

wereld wa.s. W" i^phb'^n o'^'^ ugvrricii- DQ 
•Pater d'e tp Lonnmei .snrak ve^wni -
derrlp pr 7ich Ovpr ^o\- pf 70 wp'"-rr 
aanwe'^ig^n waren. niet'-po'enct^'an^Q 
v>et over ppn zo bpianf"-Mi< onriprw'^'^n 
als dp nO^'tipV princr C"^<i VP''""^nr^'--"|j 
di t r 'pf. W a n t epn Nederian^isp ngt'^r 
en Viaanise,noi i t fek d a t vloekt. Fn. 
dan, natpr . in p l aa t s van over p" ' ' i -
tiek te horen snr° ' ' en , horpn cn7e 
mensen u i t Noord-T.imburg lipver on l 
los'ïino'en vonr^tpiien a^n h e t wp-'-_ 
iooov,pifi<;pj.oj3]op,^^ fipt in r^""--^_ 
t.lmhurgf pQjj 7ePT r^inenrl nro'-i'-"'-n 
f^eworden is, en da t hPt "pvol^ is v "n 
de o a. ook door f̂ e O.v.p. provn-̂ '—'p 
nolit 'ek. die donr U verde'''"'H w^>"^+. 
en die er rv^rTpoi^ vf>'^ Ig d^t T»-~.r— .̂j 
' n de vnorhüe inopn(jpn tn t 1 ''OO Cia, 
ja twapif^ionrierd 11 weri'^'^'-^n tp'-''»! 

On^e '^^i'^anre nafp^s (^<^r^^^oYy v-x^ 
Vigo] pn/^pvt. rivei* dan ^ " n Ma-^o"!"*"'-•£» 

kpn de toes tand in AnQQnfiP''°n n'^f; 
irpnnov, 7oals een N<>dprlandse p^^+^r 
hem kont. 

« V'^l'''''ctriir1 » jq vro'^n^'^ v " - " TT. 
n ° n k ondertii<:<!Pn eens s^n dp wn'>r-
den van dp N^de^ipnricp t)i'""*'^nnnon 
dip toch ZP""dpri da t f ° ° n en1<;olg Vt̂ _̂ 
toiiei'e riartM 'hot re'*'*^t hpp'i't d» v-̂ f>_ 
7ers tp ve^nHr̂ Tif-firi vnQr h a ^ r t-» k 'p -
zen. Als Neder lander moest U d a t 
to"h wetpn. 

Paus p ins X I en P-^'^s Jp.i "^TT-J 
i^ebben ook zppr duidpiük verHo^^fj 
d a t ledere prip'^tp^ v^i^t^e'-t ^ n ' t ^ n 
en boven de norti i ' t rMri r r^e t hnjven, 
bo"en pik znivpr n'^iitieirp v-Qwn_ 

In verband m e t Uw « doo'^znn-'pn > 
on thouden we ons van verdere Com
m e n t a a r ; onze legers in Lommei k i m . 
nen ''Pit ook norr'°ien. AUppn dit ; Ig 
h e t B'«dnni wpl akkoord m e t Uw h o u 
ding ? V/lj zullen hp t eens vrae'en.. . 

HWRF D»5 STAD 
De Volksunie m a a k t h e t be langr i lk -

ste voorwem u i t van de polit ieke pe -
.snrekken. Alhoewel de dornen van 
h e t ganse k a n t o n stelseimatiq door 
C.V.P.-ers doorkruisd wf^r^pr, ó m ia>n-

goed, bJiJyen ngg wat ten achter., vaiisn i- nnpri 52 X„ vdTksunip en. 

van 5.000 proefnummers 

Wij waarschuwen : 
— Da vent jes van de C V. P . 
— Verschil lende C. V. P. jongskens 

(leden van de K. A. J.) werden er 
te Dworn en te Huizingen on be 
t r a p t onze affiches af te rukken. 
V/el, wii zullen in beide gemeen
t en de C. V. P. m e t gelijke m u n t 
beta len. 

Wij voorspellen : 
— I n h e t k a n t o n Halle vervierdub-

bel t de Volksunie h a a r s t e m m e n 
a a n t a l . 

— Mr. Van der Eist verkozen. 
K a m e r a d e n , Propagandis ten , wij 

bewerken de doorbraak ! 
P. B. 

KANTON HALLE 
De au toka r n a a r h e t Kongres ver

t r ek t te 8 u. precies n a a r Brussel, via 
Halle, Huizingen, Dworp, Alsemberg 
en Linkebeek. 

I n Brussel s lui ten wij a a n bij de 
a u t o k a r a v a a n . 

Alle leden brengen zeker be l ang 
s te l lenden mede . 

Gelegenheid om mis te ho ren te 
Gent . 

1 1 M B U R G 

Een nieuw Volksunieoffensief werd 
in Limburg ges ta r t einde m a a r t . Het 
zal een non stop offensief ziin d a t 
op 1 juni zegevierend zal bekroond 
worden. Overal kwamen de kader le 
den en propagandis ten samen en wer
den de koppen bi jeengestoken. 

Zowat overal werd en wordt geplakt 
en gekalkt . Er wordt dan ook in Lim
burg nog m a a r over een par t i j ge
sproken. Wim Jorissen heef t zich in 
Limburg doorgezet — wie k a n h e m 
ook tegenhouden als h i j iets werkelijk 
wil ? — ziin nonular i te i t is in ru ïme 
kr ing s terk gegroeid en de vrees bij 
zijn t egens tande r s is nog toegenomen. 
« B innen 15 j a a r ». zei Wim Jorissen 
in 1954 « k a n de C.V.P. vechten om 
r o g zoveel s t emmen te ha l en als de 
Volksunie ». Een s toute voorspelling 
m a a r w a a r a a n elke dag m e ^ mensen 
in Limburg g a a n geloven. 

De vorige verkiezingen h a a l d e n de 
socialisten in Limburpr 40.000 s t e m 
men , de libe^-alen 18.000. dp Volks
unie 16.600. T h a n s zal de Volksunie 
de l iberalen t e r p laa tse l a ten en de 
socialisten de tweede n laa t s in Lim
burg gaan betwisten Voor Tongeren -
Maaseik zal de Volksunie h e t mis 
schien bij de^e verkiezipfirer reeds h a 
len on hen . De socialisten h a d d e n er 
IS.noo s t emmen in 1954, de Volksunie 
9.100. 

Voor de oorlog h a d d e n de Vlaams 
na t iona l i s ten 25 % van de s t emmen 
in Limburg en 3 zetels. Met 40 <7- van 
h e t vooroorlogs cl If er ha i en we t h a n s 
de eerste zetel. Da t is ech te r de v r aag 
n i e t meer . Opt imis ten rekenen reeds 
OP een tweede zetel. J a waa rom nie t? 
Als de s t roming er is, is n ie t s meer 
onmogelijk. ' 

MAASEIK 
In Maase ik-s tad , In' Neeroeteren, 

Opoeteren en Elen is de Volksunie de 
par t i j waarover men snreekt en a a n 
wie m e n §en overweldigende wins t 
fcoêsfihrijft. Ook Onhoven. Ke«senich 
en Dijzen kpmen los. Slechts Kinrooi 
en Moienbeersel, t radi t ioneel minde r 

—«•cupdK 
Malderen en J , Y^jj g-éj^gis^. 

Wefpmel, Neder -over -Heembeek ' 'en. L o t - g-2r58 '; rfcrik ^i A Van Mal 
m^^,J^^ een werkjüfe^ «affl'aVen en F VSn de^listt'^^"^ ^ ' ' 
hie lpen ip" 
, , , . - - - . , V ^ * ï ??e r>de verfranslng, 
eeneen Se t Woluwedal zich n ie t b e 
wust te z i in van de grote noodzake
lijkheid bij te d ragen to t de vorming 
van de Vlaamse polit ieke m a c h t . 

Deze schi ln was ech te r n ie t s ande r s 
d a n h e t rookgordijn, w a a r a c h t e r zich 
akt ieve k r a c h t e n bezie hie lden om de 
str i jd tegen de op alle p u n t zo ge 
vaar l i jke ver f rans ing voor t e b e -
reif'en. 

Wezembeek-Oppem gaf h e t sein to t 
de aanva l en onze tegenst revers wa
ren er zo dom h u n maske r af te t r e k 
ken en e r m e t een Janusgez ich t 
« tweeta l igkei t ! » te roepen. 

S in t -Lambrech t s -Woluwe n e e m t n u 
de vlag over en nodigt alle bewuste 
Vlamingen u i t op de voorl icht ingsver
gader ing, welke p l aa t s heeft op v r i j 
dag 25 apr i l om 19 u. 30 « I n de 
Kwak », E. Vanderve 'de laan , 2, te 
S in t -Lambrechts -Woluwe (au tobus 27 
to t a a n de h a l t e van h e t Kapel le t je 
van Lenneke M a r e ) . 

Mr. Fr . Van der Eist en A. Van 
Malderen zullen d a a r een beeld o p 
h a n g e n van de ongelooflijke laksheid 
der un i t a i r e pa r t i j en , die alle zonder 
u i tzonder ing medepl ich t ig zi jn a a n 
v e r r a a d der Vlaamse be langen . 

deren en F van der Eist ; 
Dworp : 22-2-58 : d a n k zij A. Van 

Malderen en F . Van der Eist ; 
Alsemberg : 15-3-58 d a n k zij F . Van 

der Eist ; 
Dworp : 13-4-58 d a n k zij H. Wage -

m a n s . 
Volgende gemeen ten « zagen » de 

waarhe id d a n k zij de onblusbare a k -
t lvi tei t van onze p ropagand i s t en : 

Dworp (5 x ) , Lot (2 x ) . Huizingen 
(2 X), Buizingen (2 x ) . Alsemberg 
(2 X), Halle, Leukenbeek, enz. 

Volgende gemeen ten « lazen » de 
waarhe id d a n k zij de vlugge h a n d e n 
van de leden van de V. U. V. A. v a n 
Mevr. Pee te r s : 

Dworp, Lot, Alsemberg, Buizingen, 
Halle, Huizingen, St . Genesius Rode. 

Pamf le t arbeiders : 2.000 eks. 
Pamf le t m i d d e n s t a n d : 500 eks. 

Pamf le t boer : 200 eks. 
Brochure m i d d e n s t a n d : 500 eks. 
Brochure boer : 250 eks. 
P roe fnummers : 1.500 eks. 

Wij delen mede : 
— Propagand i s t enve rgade r ing : elke 

eers te en derde zondag van de 
m a a n d te 10 u. 30. Gewoon lokaal. 

— Har te l i jk d a n k a a n de p r o p a g a n 
dis ten van Rulsbroek van h u n 
Bteun bij onze l aa t s t e p r o p a g a n d a -

vorigfi verkiezingen. De nessimisten 
voorsnellen t h a n s 12 to t 15 %, de op 
t imis ten 20 to t 25 %. Voor de oorlog 
bereikte h e t na t iona l i sme er 33 %. Te 
Opoeteren, Neeroeteren en in de o m 
geving van Maaseik waren p lakkers 
of kalkers opnieuw a a n h e t werk voor 
de Volksunie. Ons blad « De Volks
unie » begin t overal door t e dr ingen . 

BREE-PEER 
Een grote voorui tgang werd ge

boekt In h e t k a n t o n Peer. Wim J o 
rissen on tdek te nieuwe p ropagand i s 
t e n te Houtha len , Helchteren , Hech -
tel, Eksel en Peer. Ook h e t k a n t o n 
Bree d a t bij vorige verkiezingen de 
s lechts te ui ts lagen boekte is er heel 
wa t be t e r schap sinds ons blad er op 
ru ime schaa l verspreid werd. Bree, 
Meeuwen en Gui t rode zijn er op 
voorui tgegaan. Nieuwe s lmpa t l san ten 
werden er door Wim Jorissen on tdek t . 
Op 1 Juni zullen n ie t alleen de k a n 
tons Maaseik en Neerpelt a a n g e n a a m 
verrassen. Bree-Peer zal n ie t t e n a c h 
t e r blijven. 

KANTON MECHELEN AAN DE MAAS 
Van Leut t o t L a n a k e n d r ing t onze 

p r o p a g a n d a door. Ook h ier s lechts 
6 % bij vorige verkiezingen. Vrijwel 
a lgemeen verwach ten ook onze t e -

f ens t ande r s een st i jging to t 12 en 
5 % (in 1939 ; 28 %). Nieuwo pro-

h u n voormarmen k u n n e n ze de u i t 
bouw en aangroei n ie t bele t ten. 

Dit era a t niet , he ren en waarom ook 
wel ! Zijn we n ie t zo kristel i lk pis de 
CV.P. - lamzakken ? Of Is men a f m m -
sti» op onze d lnam ' sche werking ? 

We menen d a t ze beter 70ud°n doen 
wat meer a a n d a c h t te schenken a a n 
de l inksen, die, s inds h e t ve rdwUr^n 
van de na t iona l i s ten , overal rus t ' g 
h u n kernen hebben k u n n e n vormen 
zonder de mins te oppositie. 

De Volksunie Is geen bondotenoot 
van de l inksen, zoals men te n a s en 
te onpas u i t k r a a m t , alhoewel di t n i e t 
kan gezegd worden van sommige C. 
V.P.-gekozenen, ook In Herk f 

Sterke verspreiding van ons b lad 
in Wij er, Ste voort, Meldert, Zele en 
Linkhout . 

Vader van ta l r i jk huisgezin ui t 
Noord-Limburg, werkloos s inds e n k e 
le weken, v raag t werk in de provin
cie. Op hoogte van landbouw, n e e m t 
ook graag landbouwwerk a a n in Zuid-
Limburg. In l i ch t ingen : R. Evers, 152, 
Dorp, Overpelt. 

Werklozen die op de hoogte zijri 
van mekaniek , en die te Brussel wi l 
len gaan werken ( In teressant werk. 
goede verdiens ten) geen diploma ver
eist, k u n n e n Inl icht ingen vragen bij 
René Evers, Dorp, 152, Overpelt , _ ^ 
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OUDENAARDE-RONSE 
De arrondissementele propagandis

tenvergadering op donderdag 10 april 
was een sukses. De laatste richtlijnen 
voor de komende strijd werden door 
onze simpatieke voorzitter Gles Co-
sijns uiteengezet. Onze verschillende 
groepen staan klaar. 

Langs deze weg vei-wittiger; wij de 
C.V.P. van het arrondissement Oude-
naarde-Ronse dat het moet gedaan 
zijn met onze plakbrieven af te trek
ken of te overplakken want wij zul
len maatregelen treffen. De zaken die 
zich voorgedaan hebben in de ge
meenten Nederbrakel en Horebeke 
dulden wil van niemand. 

De C.V.P. steunt de linksen met een 
rechtse partij aan te vallen. Verliezen 
ze dat niet uit het oog... 

KOLPORTAGE TOCHTEN 
D'e hadden met veel sukses plaats 

te Kruishoutem, Wortegem, Bevere, 
Oudenaarde, Pamele Nederbrakel, 
Opbrakel en Michelbeke. 

Aan de onbekende plakkers van Ei-
ne een dikke proficiat! Doe zo 
voort. 

Met de Volksunie in ons arrondis
sement naar de zege. 

GENT 
Er was op 12 dezer te Gent een zeer 

grote belangstelling voor het jeugd-
feest Ingericht door het Nationaal 
Verbond van Blauwvoetvendels in sa
menwerking met de Antwerpse groep 
« Marnix van Sint AWegonde ». 

Het programma was buitengewoon 
boeiend en tot in de puntjes 
verzorgd. 

Dit feest werd o.a. biigewoond door 
Pater van de Walle. Pater Bouquil-
lon. Dr. Juul van Boxelaer, Dr. en 
Mw. Leo Wouters, Jan de Moor, Omer 
van de Kerchove. Rudi van der Paal, 
Karel Dillen en Dr. Jan Wannijn. 

RADIOWAGENAKTIE 
De zaterdag namiddagtochten 

vinden steeds meer bijval en worden 
dan ook terdege uitgevoerd. On 29 
maart bolde de wagen in Merelbeke 
en bracht aldaar de bevrijdende 
waarheden. Duizenden strooibriefjes 
en proefnummers werden op deze 
tocht uitgedeeld en het is alsof de 
bevolking wacht op het ogenblik, dat 
uitkomst brengen moet en een einde 
stellen zal" aan al het profiterende 
gedoe. 

DISTRIKT EVERGEM 
We bedanken langs deze weg, al 

degenen , die snontaan gevolg gege
ven hebben aan onze steunonroeo. 
Hun bijdrage maakt het mogelijk de 
striid verder te voeren, tot de uit
eindelijke bevrijding aanbreken zal. 
Vlaanderen, zal herleven ! 

Deze die verder financieel willen 
steunen, kunnen dit steeds doen door 
een eenvoudige storting op P. C. nr 
5974.54, Rik De Paepe, Merelbeke, 
met de vermelding - Voor het ver
kiezingsfonds. 

Die van Gent. 

KANTON OOSTERZELE 
Onverdroten wordt in dit kanton 

de nachtelijke propaganda doorge
voerd. Vooral in de Paasweek waren 
de mannen bijzonder aktief. In tal 
van plaateen zoals in Schelderode -
Melsen - Vurst^ - Mer<'lbeke - Me'le 
- Oostrode - Gijzenzele en Lands
kouter, lieten ze hun snoren na, in 
de vorm van Volksunie-banden en 
f Dr Wouters naar het Parlement ». 

RADIOWAGENAKTIE 
De tiweede Paasdaa; bolde de radio-

wagen in Zulte - Olsene en Deinze. 
Honderden strooibrlefles en proef

nummers vonden gretige afnemers. 
Zouden we overdriiven wanneer 

We van een gunstige Volksuniewind 
gewagen. Geenszins, want de begroe
ting is overal even hartelMk en meer
maals worden onze mannen voor het 
nutten van een frisse drank. « uit
genodigd ! » Het vertrouwen is er te
rug, voorwaarts. Doe wel en zie niet 
om! 

Houzee. 

^ Jlijvi 
.•?ït-r «Wirw-

UXff -tria*ï <cilC. 

MEETJESLAND 
De aktivitelt in het Meetjesland en 

In het noorden van het Arr Gent-
Eekloo gaat steeds in stijgende liin 
verder. Hier zoals overal In het ge-
West is men zich van de doeltref
fende waarde der propaganda be-
wu-^t. Door de iong°ren werd er gre-
plakt te Bentille - St Jans-in-Eremo 
- Watervlfet - Lembeke - Lovende-
pem - Afsnee - Poeke . Bissevelde -
Bouchoute - Assenede - Adegem en 
Maldegem. 

V. M. O. 
Wie niet dapper is. kan bij ons niet 

Wie niet durven kan, moet ten on
der gaan. 
Kameraad, 

Geen Vlaams-Nationaal feest gaat 
voorbij, of wij ontmoeten u. 

Zingen kunt ge, want vol vuur en 
gloed beleeft ge des dichters woord 
Het hou zee geroen, het vliegt de 
blauwvoet. laat ge telkens en overal 
weerklinken. Dat alles echter vol
staat niet, laat het niet bij zingen 
en roepen blijven. Want, heeft 
Vlaanderen dan reeds Zelfbestuur ? 
Zuchten er geen Vlaamse strijders, 
juist om hun Vlaams zijn, in de Bel
gische kerkers ? 

Is Elias reeds vrij, Daels en Moens 
terug? Werken onze mensen reeds 
allen In eigen streek ? Is de toekomst 

van het Vlaamse Volk verzekerd ? 
Nu kameraad, zover is het nog niet. 
Daar moet voor gestreden worden. 
Ook gij zult meehelpen, bouwen aan 
de heropstanding van uw Volk. 

Door uw inzet, uw energie, wordt 
Vlaanderen weer groot en schoon. De 
Vlaamse militanten staan reeds ja
ren paraat. Ook in de slechtste t i j 
den stonden zij hun man. 

Ook u kameraad wacht een taak, 
voeg u bij onze rangen, strijd mee 
en vecht verbeten voor de ontvoog
ding van ons Vlaanderen, voor Zelf
bestuur, industrialisatie, amnestie. 

Wacht niet tot morgen wat ge he
den doen kunt, neem voeling met ons, 
treed toe en neem plaats bij de 
V. M. O. 

Hou zee ! 
Die van Gent. 

KAPRIJKE - OOST-EEKLOO 
We brengen ook hier verder ons 

steentje bil, voor het opbouwen van 
een ware Volksuniegedachte en haar 
verspreiding. Talrijke nlakbrieven 
« Dr. Wouters naar het Parlement » 
en « Werk in eigen streek » werden 
uiteeplakt. 
ERTVELDE - RIEME 

In de noorderstreek van ons ge
west, was er tot nu toe niet teveel 
werking. Eens losgekomen echter, 
zullen we nu bewijzen dat het me
nens is, en dat ook hier de Volks-
uniegedachte groeien zal. Nu reeds 
maken onze plakbrieven ophef en het 
zal nog beteren. 
SLEIDINGE - EVERGEM 

Ons volk heeft dringend werkgele
genheid nodig. Krijgen zonder in
spanning zal het echter niets. Van
daar dat onze plakbrieven « Eis werk
gelegenheid In eigen streek », de be
volking aanzetten zal de gearriveerde 
partijen de rug toe te keren en hun 
steun verlenen aan een jonge en 
krachtig wordende partij, zoals de 
Volksunie. De ogen openen zich, we 
gaan stap voor stan vooruit. 
NEVELE - LANDEGEM -
VOSSELARE 

Deze drie gemeenten, echte bol
werken van het naoorlogs nationa
lisme, werden duchtig beplakt en ge
kalkt. De plakbrieven « Dr Wouters 
naar het parlement », « Werk In ei
gen streek » en onze gekalkte leu
zen, werken danig op de zenuwen van 
menig profiteurke, wat de werk- en 
lachlust der propagandisten nog be
vordert en ze verplicht onverpoosd 
de ingeslagen weg verder op te gaan 
NAZARET - MERELBEKE 

Beide gemeenten werden voor de 
zoveelste maal van plakbrieven en 
leuzen voorzien. Zolang er beschik
bare plaatsen zijn, zal er gewerkt 
worden. De Volksunie moet en zal de 
bestaande kreaturen wegvegen. Een 
nieuwe tijd breekt aan. Ruimt bane ' 
ZAFFELARE - DESTELDONCK 
OOSTAKKER 

Eindelijk zijn we ook hier opnieuw 
begonnen. Noodgedwongen waren we 
verplicht onze eigen plakbrieven voor 
enkele maanden uitgeplakt, met de 
nieuwe uitgave te overnlakken. Ook 
onze leuzen, vroeger gekalkt, hebben 
we nu een tweede laagje witsel ge
geven en wat bijgewerkt. 
ZOMERGEM - LOVENDEGEM 

Opnieuw waren we in onze gemeen
ten aan de slag, en hoe ? 

De Volksunieplakbrieven schreeu
wen als het ware het verlangen naar 
een gezonde politieke partij uit en 
brengen de boodschap van het her
levend nationale Vlaanderen. 

Houzee. 

DACHTEN - MARIA LEERNE^l"* 
MARIAKERKE 

Ook hier wil niemand ten achter 
blijven, bij de andere werkers. Rust 
noch duur gunnen we ons, we plak
ken en kalken, en verzenden onze 
brieven en leuzen, dat het een lust 
IS om zien. Dat iedereen dat n'»*-
ffoedvinrl* io l̂o<r»•=•.-,,̂ 1iJJ» t»-*»- "• 

1V&1& pf&-
goedvindt Is hsspüpelii^ 
r*''̂ eurke zou er gerust zijn, wanneer 
hl . net einde der lamme goedzakklg-
he^d ontwaart. 
MERELBEKE 

In het lokaal « Breugelhof s. hiel
den we een talrijk bUgewoonde kon-
taktvergadering. Jos De Moor zat de 
vergadering voor, wat bij sommige 
de vraag ontlokte of alle De Moor's 
01] de Volksunie staan. Natuurlük 
staan ze'er allemaal bil, het is toch 
logisch. Wanneer de Volksunie vol
gens Jos Van Einde e. d. m., de zwar
te partij is, kan een Moor moeilijk 
elders staan, dan bij diezelfde Volks
unie ! Ook Mokuna komt eerlang "bij 
ons ! Wat echter niet belet dat de 
De Witte's ook een plaatsie vinden 
en zich thuis voelen. Dat onder-
streeote op deze bijeenkomst ook on
ze kopman Dr. Leo Wouters, die een 
scherpe aanklacht liet weerklinken 
op de bestaande wanverhoudingen en 
de sociale achteruitstelling van 
Vlaanderen voor verscheiden nieu
welingen verduidelükte. Deze aan
dachtig gevolgde uiteenzetting werd 
van een vruchtbare gedachtenwisse-
ling gevolgd en besloten met een 
geimprovizeerde speech van het ge
westelijk trekpaard en voorbeeld. 
Pons Meisman. 

De levenswil van het Vlaams Na
tionalisme liet zich aanvoelen, we 
zijn op goeie weg. Vooruit nu naar de 
veroverende overwinning I 

Houzee, 
Die van Gent. 

GENT 
JEUGDFEEST VENDEL 
ARTELVELDE 

Vlaanderen werpt het dodenhulsel 
af ! Onder dit motto vond in de zaal 
Roeland het elfde jeugdfeest plaats 
van deze Gentse eenheid van het 
Verbond van Blauwvoetvendels. 

Deze jeugdgroep houdt niet van 
holle leuzen en slagzinnen noch van 
oppervlakkigheid, maar werkt naar 
de diepte en laat het jeugdfeest een 
uiting zijn van wat de jongeren in 
zich dragen. 

Het feest werd geopend door de 
« oproep voor bazuinen >. Stil en in
getogen werd dan door de honderden 
aanwezigen geluisterd naar de Psalm 
van Rodenbach, waarna de samen
zang van « de trommel slaat » bege
leid door de muziekkapel er meteen 
de gewenste stemming Inbracht. 

Onmiddellijk nadien zagen we de 
knapen aan het werk met de geschie-
nis van Dr. Grijsebaert; zo echt jon
gensachtig, spontaan, oprecht. Ze 
lieten zich opmerken door het turnen; 
enkelen zelfs zijn atleten in de dop. 

Dan was het de beurt aan de klei
ne meisjes met het fragment uit de 
« Kleine Joannes » van Fr. Van Ee-
den. Zij speelden dit sprookje zo na-
tuurlijk-naief en ongedwongen alsof 
het echt gebeurde. 

Het schermen met muziekbegelei-
ding werd door de kerels en Stormers 
in wit- zwarte uniformen op een ver
rassende wijze uitgevoerd. Ook de 
zwaarddans slaagde prachtig. 

Na een hartig woordje van de aal
moezenier over de nationalistische 
jeugdbeweging, kwam het koor aan 
de beurt onder leiding van meester 
Jef Tinel. 

Ook het vendelen werd geprogam-
meerd ! Wat ze daarvan terecht 
brachten dwingt eerbied af. 
Door hun ritmische bewegingen de
den deze jongens de vlag voor ons 
spreken, vooral in het laatste stuk 
« de strijd om de leeuwenvlag ». Elke 
beweging, elke uitdrukking van het 
gelaat was verantwoord. 

Vermelden wij nog de opvoering 
van een fragment uit « Jakob van 
Artevelde » van C. Verschaeve. 

Met een oproep van de verbonds
leider, en een stijlvol optreden 
van de muziekkapel, die we reeds dik
wijls hebben gezien en gehoord, doch 
ons steeds blijft bekoren, werd de
ze avond besloten met het zingen 
van de Vlaamse Leeuw. 

Onder de vele genodigden moeten 
wij hier speciaal vermelden de aan
wezigheid van E,E.P.P. Bouquillon en 
Van de Walle, Dr. en Mevrouw Wou
ters, Dr. van Boxelaer, Dr. en Me
vrouw De Busschere, de heer Rudi 
van der Paal, de heer Karel Dillen, 
de heer De Keijzer, Rutger Demonie 
met ?en sterke afvaardiging van .de 
Antwerpse eenheid Aldegonde. 

J. O. S. 

ARRONDISSEMENT DENDERMONDE 
HAMME — WAASMUNSTER 

Ons pamflet tegen de C.V.P.-kandi-
daat Rosschaert heeft de gewenste re
sultaten gebracht. 

Een flinke kern werd gevormd en 
onmiddellijk is ze aan het werk ge
togen. 

Bij het bezoek van minister Collard 
was het alleen de VOLKSUNIE die 
voor schoolgelijkheid opkwam en een 
daadwerkelijke propaganda voerde. 

Waar bleven Rosschaert en de 
C.V.P. ? 
ZELE 

Hier ook komen enkele krachten los 
en met vertrouwen kunnen we de 
kiesstrijd tegemoet zien. Onze kandi
daat Oktaaf De Beule mag gerust zijn, 
er zal gewerkt worden. 

KALKEN — LAARNB — OVERMERE 
Onze mannen uit deze gemeenten 

moeten we hartelijk gelukwensen, met 
het degelijk werk dat ze reeds maan-
[?,eniang p^ii^rm». ^ ; 

W E T T E R E W 

Mannen van Wetteren ! er is ach
terstand. Kom aan, vooruit! 
SCHELLEBELLE — WICHELEN 

Met de mannen van Kalken mogen 
deze jongens, tot de modelpropagan
disten van ons arrondissement uitge
roepen worden. 

DENDERMONDE — ST-GILLIS — 
LEBRFKE — GREMBERGEN — 
OUDEGEM — APPELS 

Het kanton Dendermonde was tot 
hiertoe wat achter gebleven, doch die 
periode behoort tot het verleden. 

Blijven aanvallen, jongens ! 

BESLUIT 
Een flinke schaar propagandisten 

staat paraat. Goed georganiseerd heb
ben we de laatste weken pracht-pres-
taties geleverd; op één nacht werden 
duizenden pamfletten verspreid In 
Lebbeke, St-Gillis. Dendermonde, 
Wetteren, Zele en Hamme. 

Vele plak- en kalktochten hebben 
ontelbare sporen nagelaten. 

ZO MOET HET VERDER (tot spijt 
van « De Volksmacht », op 29 maart 
waarschuwde ze haar lezers voor de 
Volksunie-gevaren; o.a. dat we alleen 
de C.V.P. aanvallen, onze pamfletten 
tegen de huidige regering komen uit
sluitend bij socialisten en liberalen 
terecht, nietwaar Volksmacht?). 

VERGADERING 
De eerste zaterdag der maand, om 

20 uur, In ons gewoon lokaal. 

AALST 
Zoals overal elders wordt ook hier 

de laatste weken met volle batterijen 
gevuurd. Gemeenten waar tot voor 
enkele weken nog niet veel verricht 
werd, worden nu door onze propa
gandisten met kalk en panhorstel be
werkt. Onze zwartgele Volksunieban
den zijn op honderden plaatsen zicht
baar. 

Onze arrond. Sekertaris, vriend 
Steenhaut, heeft de handen vol met 
het verzenden van honderden prona-
gandanummers van ons blad aan sim-
patisanten en oude getrouwen over 
gans het arrondissement. 

In de meeste afdel'no-en zoals DEN-
DRRHOUTEM - piïlNDEPT T?FTnw . 
MERE - ZOTTEGEM - HFR7,FT.-p -
OTTERGEM, enz., wordt dag en nacht 
gewerkt. 

Onze nropagandisten zün overal in 
volle aktie. de overige afdelingen vol
gen en zullen vonr geen enkele ande
re willen onderdoen. 
ZOTTEGEM 

De propagandanloegen doen zich 
ook hier gelden. Sinds onze Voorlich
tingsvergadering van 11 februari 11 in 
bet St-Joris Hof alhier, zün enkele 
flinke kleppers hier aan het werk. 
Vooral van met de kaïkV'orstel om te 
gaan weten ze iets af. On meer dan 
100 straathoeken en '"•uisnuntan 
werd de naam VOLKSUNIE in de Eg-
mondfitede geschilderd, met waarliik 
sierlüte letters. Doe zo v^ort iono'ens, 
de toekomst is aan de durvers. Hier
door werd ook Zotteeem wakker en 
men Is er zeer ontimist. Volgens ons 
niet zonder reden, want men hoort er 
niets anders meer dan : Dr. Van 
Leemnntten naar het Parlement. 
DENDERLEEUW 

Ook hier werd een Volksuniekern 
gesticht die onverooosd aan het werk 
is. Een honderdtal simnatisanten der 
gemeente werd een nropap^andanum-
mer van De Volksunie toege^-^nfien. 
De steunkaarten voor het Verkie-
zingsfonds gaan goed van de hand. 
Ons namflet « De schrik is het bp-^in 
der wijsheid > werd in meer dan 1.000 
huizon bezorgd. Ter P"»iegpnV>oid van 
de Ppas-kermis. werd D-^nderi^euw in 
een Voiksuniekieedie gezet. Hondpr-
den Voiksunielbanden tooiden palen 
en plakborden. Langs alle kanten 
keek men on onze leuzen. Flink ge
werkt kerels. De Volksuniemannen 
van Denderleeuw staan paraat voor 
de grote inzet. 

L. F. 

A N T W E R P E N 

OPROEP TOT DE .TONGEREN 
VAN HFT ARRONDISSEMENT 
ANTWERPEN 

Alle jongeren, die aktief willen 
medewerken met onze onvermoeibare 
pronaganda-afdelmgen worden drin
gend verzocht 7irh aan te melden hM 
Wim Maes, Uitbreid'"gstraat, 5^2, 
Berchem-Antwernen. Hoe meer zie
len, hoe meer vreugde. 
BERCHEM 

Alle leden en simpatisanten worden 
dringend oogeroer^en om het verk'p-
zingskongres op 20 april te Gent bij 
te wonen. 
ANTWERPSE KEMPEN 

Heel dit gebied is in volle heron-
bloei. De kandidatenlijsten worden 
samengesteld. 
KLEÏN-BRABANT 

Dit gebied wordt letterlijk over
spoeld door onze propagandisten, die 
de hele streek grondig beplakten. 
EnEGFM - BOE'^WOUT - HOVE -
MORTSEL - KONTICH 

In veertien dagen tüd werden door 
de verschillende afdelingen ruim 
tweeduizend aanplakbrieven « Volks
unie > geplakt. Bovengenoemde ge-
mee;nf»r, werden naaiQi ÖQô - xiri^i 
niifc?8^gens óewerkt. 
NOG FEV BERICHT UIT 
MECHELEN 

Met vreugde vernaref het provinciaal 
komitee Antwerpen dat de propagan
danloegen van Mechelen intensief 
propaganda voeren In het ganse ar
rondissement. Proficiat 
Ljs-R 

De Ekonomische achteruitgang 
van de Kempen. 

De laatste tijd is de Ekonomle van 
de Kemnen weer in het brandpunt 
van de belangstelling gekomen. Wat 
natuurlijk niet te verwonderen is, als 
men weet dat de verkiezingen nabij 
ziln I En natuurlijk \a de C. V P.-er 
bij om de schandelijke achteruit
stelling van de Kempen aan de kaak 
te stellen. Maar zij vergeet er bij te 
vertellen dat zij reeds jaren baas is 
in onze streken. 

Te Lier had onlangs een vergade
ring plaats van het Ekonomisch ko
mitee van het gewest Lier - Duffel -
Helst op den Berg. 

Dit komitee Is gevormd door de ge
meente- en provincieraadsleden van 
de CV P. Het is louter toeval natuur
lijk dat dit komitee nu pas start; 
(het afbakenen van het klesdistrlkt 
en toevallig nu in de kiesstrijd !). En 
wat heeft dat komitee nu vastgesteld 
en besloten ? Ze kwamen tot de 
vaststelling dat er In volle hoogkon-
junktuur nog steeds 2.500 werklozen 
waren. Dat in alle landen de streek-
ekonomle met sukses wordt toege
pas t Kortom wat de Volksunie reeds 
Jaren schri j f t ! Dat de .Vlaamse So

cialisten de belangen van de Vlaam
se arbeiders ondergeschikt maken 
aan de belangen van de Waalse 
grootindustrie. En de C.V.P. provin
cieraad heeft nu besloten de taks op 
de drijfkracht af te schaffen. Dat 
maakt 200 fr. per jaar en ner bedrijf. 
Van een ontlasting gesproken ! 
— Van een grondige industrialisa

tie : geen woord. 
— Van de hongerlonen die aan on

ze Kempische si-wen uitbetaald 
worden : geen woord. 

— Van hun eigen weigeringen tot 
vestigen van industrie in bepaal
de steden : geen woord. 

— Van hpt vruchtbaar maken van 
de NetbevaPpl : geen woord (boe
ren onthoudt dit ') 

Het wordt hoog tijd dat hierin ver
andering komt ! 

Boeren, Ar>^eiders en Middpnstpri
ders U wordt ovei'p-piatpn aan Uw 
lot door de ki-^urpartüen Geen nn-
kele partn durft ^"t aan die topstflnd 
te veranderen. 7^ bUivp.n integen
deel toezien hoe dit geh'pd z^^^ st^^^is 
meer en meer ontvnl^t (Lier faat 
jaarlijks met 500 inwoners achter
u i t ! ) 

D° C.V.P. die de Godsdie'•"'^ ver
dedigt ziet toe hoe onze Christe
lijke mensen naar de groots*''"'! ver
huizen, en er verloren p-aon. Zij rea
geert niet en slaapt voort ! 

Daarom moeten wij mot de voi-
pende verkiezino'en bewüzen d^t de 
Volksunie de zweenriart'l ï̂  d'e de 
luilakken van de klpurpartijen hun 
rug kan striemen, 'n^n 7al het wel 
veranderen in de Kpirnen. 

Lambrechts Lode - Lier. 

I LIER t 
t WOENSDAG. 30 DEZER. TE * 
5 200 TTUR TN DE ZAAL « NAZA- | 
I RETHFUGE », BLOKSTPAAT * 
•^ (op 200 meters van de Grote $ 
.̂ Markt) vindt een grote voor- ^ 

* lichtingsvergadering plaats '$ 
•X- waar als sprekers zullen ontre- * 
^ den : de beren Peimond Mat- '^ 
'^ theyssens. Ludo Sels en Lode * 
f Lambrechts. S 
* 31 
¥ 'T 

ONS VERKIEZINGSKONGRES : 
Voor inschrijving (autokars) kan 

men zich wenden tot volgende 
adressen : 
— Benoit Ceuppens, Belgiëlei, 200, 

Antwerpen. 
— Frans Peeters, Snpeime'nstraat, 

53, Merksem (tel. 45 92.74). 
— Rudi Van der Paal (tel. 33 85.65). 
— Herman Lauriks, TspnbQprtlei, 12, 

Brasschaat (tel. 51.92.33). 
— Wim Maes, Uitbreidingstraat, 522, 

Berchem. 
— Constant van Immerseel, Klok-

.straat. 35, Berchem. 
— Piet Vereecken, Jozef Hermanslel, 

23. Mortsel. 
— Reimond Mattheyssens, Lier«e-

stepnweg, 76, Mortsel (tel, 
49.84.50). 

— Gerard van Craener>viroeck, Je -
room Beckstraat, 6, Deurne 

— Dhr en Mw. Huvhrechts, Eikblok-
straat, 78. Bor^erhout 

— Jns ne Groof. Prins Leopoldstraat, 
7«, Borgerhout. 

— Dhr Hiivch. Hortensialei, 33 H-ve. 
— Leo Ketpieer, Jan Frans Willems

straat. 67, Boec^«out. 
— Jos Flam eng. Flor Geversstraat, 

50, Edegem. 
£Mllllllllllllllti)iiiitMiMiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimriiii|||||||||||||||||||ti;i 

I VLAAMS KUNSTFEEST | 

i in zaal « Koninklüke Burger- § 
i kring », Koningstraat, 6, Ant- 1 
i werpen, op § 
I ZONDAG, 27 DEZER TE 14.30 U. 1 
i Medewerkers : § 
i — Armand Preud'homme, a 
= — het bekend klnderi^nor « Het = 
i Lijsternestie » uit Ee^lo. 3 
§ — de Limburgse troubadour a 
i Frits Rademacker. g 

3 gebracht worden aan A R M A N D 3 
i PREUD'HOMME. | 
i De gelegenheidsrede wordt uit- 3 
i gesproken door niemand minder 3 
i dan Dr. Jur. VALFFR P O R T T E ^ . i 
i AT GEMEEN VOORZITTER VAN | 
I HET A. N. Z. I 
ïïiiiliiiiiiiliiliiliiiiiiiiiiiiliiliiliiililiilllliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiillii! 

HET AANSTAANDE ZANGFEEST 
In alle Vlaamse gouwen verbeidt 

men' met spanning het aanstaande 
Vlaams Nationaal Zangfeest dat te 
Antwerpen plaats vindt op zondag, 
13 iuli in het Sportpaleis. 

Een groot gedeelte van het zang
feest staat in het teken van Emlel 
Hullebroeck *er gelegenheid van zijn' 
ter zal zijn « Blauwvoet > dirigeren, 
wat het hoogtepunt zal uitmaken van 
het zangfeest. 

Dr. jur. Valeer Portier en Meester 
Renaat Veremans, die zich onver
moeibaar inzetten voor het welslagen' 
van dit zangfeest, hebbpn het pro
gramma reeds laten publice<-en : het 
getuigt van smaak en voornaamheid. 

Niemand twijfelt er aan dat dit 
zangfeest nog de vorige zal overtref
fen. 

We vernemen met oprechte vreugde 
dat onder het impuls van Valeer Por
tier thans overal afdelingen van het 
A.N.Z. worden opgericht. Vijf jaar 
lang hebben bepaalde beheerders dat 
niet willen doen. Zij beperkten zich 
tot het inrichten van het Jaarlllks 
zangfeest, wat natuurlijk verre van 
voldoende was. Ook dit Is nu veran
derd. 
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HASSELT 
Burgemeester Bollen weet het nu. 

Bi] koningskwestie en schoolkwes-
üe en ook onlangs bij de K.A.J. Rome
bedevaart werd Hasselt telkens goed 
bewerkt met kalkopschriften. Burge
meester Bollen gaf geen kik. Thans 
nu overal de- Volksunieleuzen prijken 
komt er een oproep van de burge
meester om de stad niet te ontsieren ! 
Wij stellen dergelijke schijnheiligheid 
bitter weinig op prijs. Zo iets prikkelt 
tot nieuwe daden. Bollen mag het we
ten ! 

HASSELT : VOORLICHTINGS
VERGADERING 

Te Hasselt ook spraken onder voor
zitterschap van Fr. Clem Colemont, 
Mr. Frans Van der Eist en Drs. Wim 
Jorissen. Zo maakten nieuwe simpa-
tisanten kennis met de onwrikbare 
logika van Mr. Van der Eist en met 
het overweldigend oratorisch talent 
van Wim Jorissen, die in zijn dag was. 

KANTON TONGEREN 
Hier werd vergaderd te LAUW. 

Grote opkomst om Wim Jorissen te 
horen. Het taalgrensdorp Lauw ge
raakt gewonnen voor de Volksunie-
gedachte. Intellektuelen, bedienden, 
middenstanders en boeren waren tal
rijk opgekomen. Vorige maal haalde 
de Volksunie hier 63 stemmen op de 
650 Thans pronostikeert men 150 tot 
200; 

Ook te VECHMAAL sprak de Lim
burgse voorman Wim Jorissen. 

Ook uit het nabijliggend Heks wa
ren simnatisanten opgekomen om 
Wim Jorissen te vragen ook hun ge
meente nog eens aan te dosn. 

De weg Borgloon-Tongeren en Ton
geren zelf werden prachtig bekalkt. 

KANTON BORGLOON 
Intensieve verspreiding van ons 

blad te Alken, Wellen, Herten, Ul-
beek. Heers, Batsheers, Opheers, Ruk-
kelingen-Loon en Mechelen-Bovelin-
gen. Tal van nieuwe abonnementen 
kwamen binnen. 

Kanton Borgloon is in volle gisting. 
i0immmmmm0i0>mmmt 

alles als begin. Hasselt-Genk zal zijn 
stemmenaantal minstens verdub
belen. 

HERK DE STAD. 
Op de vorige kaderdag te Hasselt 

was Herk zeer goed vertegenwoordigd. 
Er ontplooit zich een dynamische 

groep die heel wat resultaten verwe
zenlijkt. 

Binnen kort zal er een kantonale 
vergadering belegd worden om de 
komende werking te bespreken. 

HALEN 
Daags voor het Paasweekeind heb

ben onbekende propagandisten een 
spandoek « VOLKSUNIE » aange
bracht aan beide kanten over de 
spoorwegbrug Hasselt-Diest. 

Prachtig werk en goed opvallend 
voor alle verlofgangers. 

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

Onder de talrijke aanwezigen be
merkte men oud-senator Edmond van 
Dieren, oud-volksvertegenwoordiger 
Rik Ballet, Rudi van der Paal, Karel 
Dillen, Piet Vermeir. 

Verschillende tafelredenen werden 
uitgesproken. Het geheel verliep in 
een buitengewoon aangename atmos
feer. 

VLAAMSE KUNSTENAARS 
HELPEN DE VLAAMSE JEUGD 

Onder dit motto richt v.z.w. Jeugd
zorg in zijn tehuis het kasteel te 
Wakken van 1 mei tot 31 mei a. s. een 
tentoonstelling in. Deze tentoonstel
ling is voorbehouden aan de Vlaamse 
schilders en beeldhouwers. Voor na 
dere inlichtingen en eventuele deel
neming zijn alle inlichtingen te be
komen bij het 

Secretariaat Jeugdzorg 
Kasteel Wakken. 

HASSELT 

KADERVERGADERING 
Zaterdag 19 april te 19 uur^ 

onder voorzitterschap van 
\.p;* Drs. Wim JORISSEN 
Hotel WARSON, Stationstraat 

NEERPELT 
De propagandisten van Noord-Lim-

burg vergaderden te Neerpelt. Wim 
Jorissen, ons toekomstig kamerlid 
sprak over de a.s. verkiezingen. 

Goede vergadering, en levendige 

UITERST GESLAAGDE 
ARRONDISSEMENTSVERGADERING 
TE BRUGGE 

In aanwezigheid van kameraden 
hoofdbestuursleden Ward Rolus, Ir. 
Jan De Bondt, provinciaal voorzitter 
en Dr. Devoldere, had zondag in het 
gasthof « Vlissinghe » te Brugge een 
overtalrijk bijgewoonde arrondisse-
mentele vergadering plaats, tijdens 
dewelke de lijstaanvoerders van de 
Volksunie voor het arrondissement 
aan de leden werden voorgesteld. Er 
waren zeer veel jongeren ! 

Inleidend gaf de voorzitter een 
overzicht van de werking sinds de 
herinrichting van de arrondissemen-
tele afdeling, waaruit bleek, dat heel 
wat werk werd afgelegd. 

Een vast kader werd gevormd, een 
verkiezingsfonds aangelegd, de pro
paganda gestimuleerd, de taken ver
deeld. 

Vervolgens deed hij een oproep tot 
talrijke deelname aan het kongres 
van zondag a.s. alsmede tot zo ruim 
mogelijke medewerking bij het opma
ken van de peterslij sten en bij de 
kontrole in de telburelen tijdens de 
a.s. verkiezingen. 

Vervolgens stelde kameraad Corty 
de kandidaten aan de vergadering 
voor. 

Het zijn Ir. Guido Deroo, burger
lijk ingenieur, die de lijst voor de 
kamer zal aanvoeren, advokaat Gui
do Van In, die de provincieraadslijst 
zal aanvoeren en dhr. Alfons Van 
Mullem, gediplomeerde in lichaamlij-
ke opvoeding, die de senaatslijst zal 
leiden. Met bijzonder genoegen werd 
ook de kandidatuur van kameraad 
Paul Roelof op de provincieraadslijst 
meegedeeld als de bekroning van een 

K O R T R I J K 
ZONDAG 4 MEI 1958 
te 10 uur voormiddag 

ZAAL « METROPOLE » 
Rijselstraat, 13 

Volksvertegenwoordiger 
Mr. H. WAGEMANS spreekt. 

EERSTE GROOT 
V O L K S U N I E - B A L 

van het Arrondissement 
KORTRIJK 

ZATERDAG 10 MEI 1958 
Zaal « OUD VLAANDEREN » 

Deerlijkstraat 
VICHTE 

Aanvang : 20 uur stipt. 
Inkom : 30 Fr, 

met kosteloze tombola. 

Overzicht werd genomen van de 
uitgevoerde en nog uit te voeren pro
paganda. 

Na lezing door kameraad Cyr. Bul-
tinck, penningmeester, van de toe
stand van de kas en bespreking der 
middelen tot spijziging derzelfde 
werd tot slot der vergadering een kor
te en gloedvolle oproep gedaan door 
Dr. Devoldere tot werken, onverpoosd 
en volhardend, tot de aanstaande 
verkiezingen die een Volksunie zege 
moeten worden. 

In rondspraak en gezellig samen
zijn bleven de kameraden nog menig 
uurtje saam. 

KOLPORTAGEN 
Welgelukte kolportagen te Oosten

de, in de randgemeenten van Kor
trijk, in 't Roeselaarse en in 't Brugse. 
Overal veel sukses. 

Te Oostende werd de kolportage een 
machtige propagandastunt toen al de 
kolporteurs samen, in rij geplaatst bij 
het uitgaan van de hoogmis in de 
Sint Pieter- en Pauluskerk, skan-
deerden : « Hier de Volksunie — de 
Volksunie — de Volksunie ». 

Flink gewerkt jongens. 

ARRONDISSEMENT BRUGGE 
PROPAGANDA DRAAIT 

De laatste weken werd door onze 
propagandisten flink gewerkt. 

Kolportages in Torhout, Oedelen, 
Damme en Varsenare droegen hon
derden nummers van ons blad op 
straat. Daarbij werden kontakten ge
legd met nieuwe simpatisanten. 

Door leden van het arrondissemen
teel bestuur werden meer dan 100 
huisbezoeken aan de kust, te Torhout 
en te Brugge afgelegd, v^aarbij fi
nanciële steun kon geïnd worden ten 
bate van het arrondissementeel kies-
fonds. Ook werd in verscheidene ge
meenten flink geplakt. 

Bravo jongens, doet zo v^fjrt! 

belangstelling. . - , ^. -^ -^ ^ ^•- . 
' Önfee kalkers deden hun werk te jarenlange aktiviteit ten dienste van Neerpelt, Grote Heide, Overpelt Fa-

btiek. Lommei met zijn talrijke ge
huchten en Eksel. De andere dorpen 
v'ani het kanton krijgen binnenkort 
huh beurt. 

De C.V.P. is voor vrijheid en demo-
kratie. Het is daarom dat de kanto
nale C.V.P. sekretaris hemel en aarde 
heeft bewogen om onze eerste pro 

de partij. 
Daarna spraken de kandidaten de 

vergadering om beurten toe. 
Kameraad Deroo hield een zakelij

ke, nuchtere en doch stellig niet van 
overtuigingskracht gespeend betoog 
over de sociaal-ekonomische toestand. 

De fel gesmaakte maidenspeech 
van onze lijstaanvoerder werd beslo 

pagandatocht met de mikrowagen te ten met een overzicht van de propa-
doen beletten. Zelf durfde hij niet, 
maar anderen wilde hij naar de poh-
tie doen gaan om ons verbod op te 
leggen het vrije woord te gebruiken. 
Men waant zich achter het ijzeren (C. 
V.P.) gordijn. 

Wij begrijpen dat een kantonaal 
Q.V.P. sekretaris niet Volksuniegezind 
js; hoe minder leden de C.V.P. telt, 
höe, minder procenten. Bij die men
sen, gaat het altijd ovrr de porte-
ippnnee uit. 

Onze kantonale CV.!-", sekretaris 
heeft alle redenen om te zwijgen. Hij 
heeft trouwens werk genoeg in zijn 
schóo;. ivcar hij een Jeugd-A-C/V. zou 
Spricfilen, iftaa'r ttrt heaéi" nog ^Z'H 
enkel- lid ingeschreven kreeg. 
' Wat wilt ge, als de werkloosheid on

rustwekkende vormen aanneemt, en 
ais het A.C.V. de werkloze ouders niet 
kan- helpen, dan stellen de kinderen 
van 'd ie ouders natuurlijk geen ver-
tfou-wen in een sindikaat. En zeker 
nl-et' als het door een C.V.P. kanto-
naié sekretaris van kanton Neerpelt 
TiTordt aanbevolen... 

Waarom richt U niet een bond op 
die aan de afgestudeerden van Uw 
school werk bezorgt ? Te veel leden ? 
Dat,kunnen we ons voorstellen. De C. 
V.P. heeft er ook voor gezorgd dat 

* ̂ 'oord-Limburg nog geen fabrieken 
telt. 

U soreekt de leerlingen van Uw 
school ook regelmatig over de slechte 
soéiélisten (goede bestaan er niet) en 
over de slechte mensen van « de 
Volksunie » (hier ook zijn er geen 
goede...). 

Een eer voor ons door U op dezelf
de voet geplaatst te worden met onze 
vijanden ! 

Voor wie het nog niet wist : in onze 
vriie scholen wordt niet aan (C.V.P.) 
politiek gedaan... 

HASSELT-GENK 
Het kanton Hasselt-Genk is een 

toonbeeld van aktiviteit. Drie, vier 
nachten per week wordt er gewerkt 
door de kern Hasselt. 

Anderzijds verricht de jonge kern 
Genk flink werk. Onze grootste Lim
burgse mijngemeente hangt reeds 
aardig vol Volksunieaffiches. Dat 

gandische middelen, die ter beschik 
king staan, om onze gedachte bekend 
te maken. 

Kameraad Van Mullem sprak een 
kort, gemoedelijk woord over de taak 
der ouderen in de Volksunie, een taak 
van trouw en leiding. Hij dankte voor 
het in hem gestelde vertrouwen. 

Met kameraad Van In kwam de 
klassieke welsprekendheid aan het 
woord, in een vurig principieel betoog 
over wezen en zin van de Vlaamse be
weging. 

Net als zijn kollega's werd hij 
geestdriftig toegejuicht. Onze kandi
daten vulleïi mekaar prachtig aan, 
was de ai^rncne- iiwruk na.desSi 
voorstelling. 

Daarop onderging de vergadering 
de betovering van het machtig woord 
van kameraad Rolus. Ook deze schit
terende improvisatie werd op langdu
rig applaus onthaald. 

Na een korte tussenkomst van ka
meraad Landuyt, kandidaat in het 
arrondissement Veurne-Diksmuide, 
die op een fijne wijze een parallel 
trok tussen het evangelie van de dag 
en de strijd, die thans begonnen is, 
sprak gouwvoorzitter De Bondt het 
slotwoord uit. 

Deze geslaagde vergadering, inzet 
van de verkiezingsstrijd in het Brug
se, werd besloten met een daverende 
Vlaamse Leeuw. 

Tijdens de vergadering werd een 
omhaling gedaan voor het kiesfonds, 
die 1.050 fr. opbracht. Aan alle milde 
schenkers hartelijk dank ! 

NAAR HET KONGRES 
Alle bezitters van een priveewagen 

worden uitgenodigd in karavaan naar 
Gent te trekken voor bijwoning van 
het kongres. 

Verzameling langs de Koning Al-
bertlaan van 8 u. 45 af. Iedereen op 
pos t ! 

WAKKEN (W. VI.) 
Het vijfjarig bestaan van het Hui

ze Prof. Daels te Wakken werd ge
vierd op zondag 13 dezer, met een 
feestmaal aangeboden door de be-
heerraad van het V.Z.W. « Jeugd-
zorK >. 

EEN EDEL KAMPER 
TEN GRAVE GEDRAGEN 

Op dinsdag 18 maart j-l- waren de 
Volksunieërs uit Kortemark en om
liggende aanwezig op de plechtige 
lijkdienst «01? lïiféhlfe' déï' 'üiele van 
kameraad Achiel Van Tournhout op
gedragen, te Kortemark. 

We bemerkten bij de talrijke aan
wezigen de heer burgemeester van 
Kortemark, dhr. Julien Segaert, voor
zitter van de Vlaamse Oud-Strijders
bond, de HH. De Caestecker, Juul 
Tanghe, W. De Wilde, Joz. Slem-
brouck en vele andere vrienden. 

Verder de arrondissementele voor
zitter Jan De Bondt, Marcel Senesael, 
Marcel Bedeyne, de HH. Seynaeve, 
Van Gelder, enz. 

Bij het tot aarde bestellen werd de 
afscheidsgroet uitgesproken door ka
meraad Julien Segaert voornoemd. 

Plaatsgebrek belet ons die prach
tige lijkrede .volledig^ op te nemen. 
Zij eindigde"als volgt': 

« Makker Achiel was een door en 
door brave, eerlijke en rechtschapen 
man. Zijn grote oprechtheid en recht
schapenheid hebben hem soms veel 
stoffelijk nadeel en ook veel moreel 
leed bezorgd. Hij had een te goed 
hart waarvan soms wel door anderen 
misbruik werd gemaakt. Al die grote 
deugden echter zullen hem hierboven 
honderdvoudig worden vergolden. Hij 
was ook een grote idealist en een 
goede Vlaming die zijn volk lief had 
en er desnoods kon voor lijden; ook 
dit heeft hi.i ervaren » 

« Gelukkig voor hem dat hij, als 
goede kristen, al zijne hoop op het 
hiernamaals heeft gesteld. » 

« Vaarwel Achiel, vaarwel en tot 
weerziens in de hemel. 

Bij deze biedt de Volksunie aan de 
beproefde familie Van Tournhout 
haar kristelijke deelneming aan. 

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

VERG4DERINGEN 
F I c K ï É -

De propagandistenvergadering- Ie 
Vichte, op 22 maart j.1. was sukses-
vol en vooral vruchtbaar. 

De gouwvoorzitter die er aan ge
houden had de vergadering bij te 
wonen nam kennis van de reeds uit
gevoerde en de verder ontworpen 
propagandatochten. Hij drong aan 
voor het verspreiden, in groot aantal, 
van « De Volksunie » op 4 bladzijden, 
speciaal voor de propaganda ver
schijnend. 

KORTRIJK 
Op zondag, 4 mei, vergadering in 

het lokaal « De Metropole », Rijsel
straat. 

Alleman op post T 
Een oproep zal gedaan worden tot 

de jongeren die zich als kolporteur 
willen aanmelden. We hebben ze 
dringend nodig. 

DIKSMUIDE 
De propagandistenbijeenkomst uit 

het Veurne-Ambachtse, in het lokaal 
« De Bascuul », Statieplein, werd in 
groot getal bijgewoond. 

Verwelkomd en bedankt door de 
arrondissementele voorzitter Jan De 
Bondt werden daarna de talrijke aan
wezigen voorgesteld aan onze flinke 
nieuwe medewerker, Mr. Fr. Landuyt, 
advokaat te Nieuwpoort. 

De voorzitter gaf daarna het woord 
aan Mr. Landuyt die in een zeer za
kelijke rede de politieke toestand in 
West-Vlaanderen schetste. Zijn be
toog werd luidruchtig toegejuicht. 

VOOR DE KONGRESISTEN 
— Aanbevolen Huizen te Gent : 

Vlaams Huis « Roeland ». 
Spijshuis « Ganda », Kortrijkse 
Poortstraat, 219 (middagmalen 25-
30 fr.). 
« Rubenshof », Borluutstraat. 
« Monopole >, Koningin Elisabeth-
laan, 31. 
« 't Lancierke », Hoogstraat. 
« De Afspanning », Zandberg. 
« De Zwarte Kat », Vrijdagmarkt. 
« Brouwershuis », Stapelstraat, 3, 
Gent. 

GENT 
Dit nummer wordt op 15.000 eksem-

plaren verspreid in de Gentse agglo
meratie. 

Bij de komende verkiezingen draagt 
de Volksunie in het arrondissement 
Gent-Eeklo volledige lijsten voor, zo
wel voor Kamer, Senaat als Provincie
raad. De kopmannen zijn : 

KAMER : 
1. Leo WOUTERS, Dr. in de rech

ten. Dr. in de Germ, filologie, oud-
provincieraadslid, oud-voorzitter A.K. 
V.S. (Gent). 

2. Jan WANNYN, geneesheer (Ne-
vele). 

3. Dr. Jozef HOSTEN (St. Amands-
berg). 

SENAAT : 
1. Dr. Louis DE BUSSCHERE 

(Gent). 

PROVINCIERAAD : 
District Gent : I. Victor Mulkers 

(Gent). 
District Ledeberg : I. Jan De Moor 

(Gentbrugge). 
District Evergem : I. BertLauwaert 

ingeniexïr fSt- Aajor̂ dsberg), 
District Deinze : I. Omer VAN DEN 

KERCHOVE, oud-burgemeester (Aal-
ter). 

District Eeklo : ' I . L. DE BUSSCHE
RE, geneesheer (Gent). 

DEINZE 
Wat twee maanden geleden onmo

gelijk scheen, is gebeurd. 
Dr. Wouters sprak te Deinze in ge

sloten kring voor de vertrouwensman
nen van de Leiestreek. 

Dr. Wouters kwam eens kennis ma
ken samen met de heren Van de 
Kerchove van het hoofdbestuur en 
Moulkers van de leiding Gent Ook 
Dr Wannyn had er van gehouden 
eens in onze kring te zijn en werd 
op warm applaus begroet. Zelden heb 
ik Dr. Wouters op de man af, zo aan
grijpend het waarom van ons optre
den weten motiveren. 

Zakelijk en praktisch werd alles op 
gang gebracht om zo snel en zo 
krachtig als het moet de aktie op te 
voeren. 

Deinze en de Leiestreek is aange
treden. 

Met Dr. Wouters en Wannyo naar 
de overwinning. 

Al wie Vlaming is sta zijn man ! 

goede dokter, 'die geen minuutje or 
een dag losgelaten wordt heeft de 
daad gesteld. Hemzelf en zijn strijd
vaardige Vader getrouw : Vlaande
ren eerst, mijn Volk vooraan ! 

Wij, zijn vrienden, zullen rond de
ze Heer en deze pracht van een men.' 
geen goedkope demagog'e verkopen 

Deze kiesstrijd gaan wij in, niet oir 
een broodje, niet om een postje, maai 
wij weten dat het gaat om het be
staan zelf, om het naakte leven var 
ons Volk 

In dit gebied van de Leiekant mei 
zijn volk van harde werkers en wroe-
ters, waar Dr. Wannyn in zovele hui
zen zoveel leed heeft geheeld en zo
veel leven heeft gewonnen, kon geen 
betere kandidaat worden gevonden 
om Dr. Wouters naast te staan. 

Met Wouters en Wannyn op kop 
naar de doorbraak. 

AALTER 
Aal ter kreeg het visitekaartje van 

de Volksunie. 
In dit centrum van Moleichen — 

méér dan 1.300 abonnees in het sta
tion Aalter per dag — werd de kam-
pagne « Werk in eigen streek » dooi 
getrokken. 

Waar is meer werkverschaffmg no
dig dan in deze streek waar de trei
nen van 5 uur af 's morgens het volk 
niet kunnen slikken, dat van overal 
per fiets of brommer naar de vroeg-
treinen komt nu de Expo-travaux op 
hun laatste beentjes zijn en de teks
tiel maar slapjes is dreigt opnieuw de 
werkloosheid, met al de nasleep ei 
van. 

De Volksunie zal de mobiliteit en 
de werkverschaffing niet loslaten en 
wij zullen de zweep leggen op Brussel 
en op de Staatspartijen tot wij het 
halen. 
POEKE 

Volgeplakt mei Volksuniebanden 
Poeke stemt Wannyn, Poeke stemt 
Vlaams en christelijk. 
-^i l l l i l i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ' . 
I ZOTTEGEM | 
i Vlaamse Vriendenkring | 
1 Zaal Parking, zaterdag 26 de- f 
I zer, 20.30 u. | 
1 Het Brussels Amusementsorkest. | 
1 Deelname in de kosten : 50 Fr. | 
i Plaatsbespreking door over- | 
= schrijving van 5 Fr. pei persoon | 
1 op P. R. nummer 710.23 van Ar- | 
= thur de Troyer, te Leeuwergem. | 
1 Bespreek TIJDIG uw. plaatsen, | 
s Alles laat voorzien dat, zoals op | 
1 het feest van 5 oktober en 2 | 
1 maart 1958, de grote zaal op- | , 
1 nieuw te klein wordt. i 

ANTWERPEN 
Vriendenkring van het Blauwvoet-

vendel Marnix van St. Aldegonde. 
Zondag 27 april Vlaams Kunstfeest 

onder het motto : <• Antwerpen hul
digt Armand Preud'homme » met de 
verzekerde medewerking o. m. van : 
— de toondichter zelf, 
— 't kinderkoor « 'T LIJSTERNEST

JE » uit Eeklo, 
— de Limburgse troubadour FRITS 

RADEMACHER « mit zie maedje >, 
— het voordrachttrio « SCHERZO s 

van Antwerpen. 
De hulde-rede wordt uitgesproken 

door Dr. Jur. V. PORTIER, voorzittei 
van het A.N.Z. 

Zaal : Koninklijke Burgerkring 
Koningstraat, 6, Antwerpen. 

Aanvang : 14.30 uur. 
Algemene toegang : 25 F. 

Dr. Borms-Mis 
Naar jaarlijkse traditie vond de 

jaarlijkse Heilige Mis ter nagedach
tenis van wijlen Dr. en Mevrouw Au
gust Borms plaats in het kerk van de 
Paters van de Ossenmarkt. 

Wederom werd deze dienst dooi 
een grote schare getrouwen bijge
woond. 

De Heilige Mis werd opgedrager 
door Pater Bouquillon, de bekende 
jeugdaalmoezenir uit het Antwerpse 
terwijl een diep ontroerende kansel
rede werd uitgesproken door Patei 

Onder de talrijke aanwezigen 'oe-
merkte men dhr Cyriel Rousseeu, Dr 
en Mevr. Theo Peeters, terwijl df 
partij vertegenwoordigd was door d' 
heren Reimond Mattheyssens, Rud 
Van der Paal, Dolf Cuypers, Kare 
Dillen, H. Wagemans en praktisci 
alle afdelingsvoorzitters. 

WERKBEURS 
Gehuwd man, bediende, 22 iaai 

oud, zoekt werk. Wie helpt er ? Schr 
Sekretariaat, Brussel. 
1) Huisvader. 4 kinderen, beroer 

houtbewerker, zoekt passende be
trekking in Limburg (Uefst Ooste-
hjk deel) in bezit van goede ge 
tuigschriften (heeft bromfiets 
(reeds 3 maanden werkloos) 
dringend. 

2) Gevraagd tweetalig bediende, dac 
tylo, reeds op de hoogte van all 
administratief werk en boekhou 
ding; goede getuigschriften verei; 
(ook voor Oostelijk deel Limburg 
(niet dringend). 

NEVELE 
Het ging als een gongslag door de 

streek : Dokter Wannyn komt op de 
lijst van de Volksunie. De waarde, 

GUIGOVEN 
1 MEI 

OPENING 
HUIS « TWEE EIKEN > 

Dierenpark - Kinderspelen 
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Onze Taal 
in hel Bedrijfsleven 

Het is opvallend hoeveel men de 
laatste maanden spreekt en schrijft 
over de vervlaamsing (de benaming 
vernederlandsing schijnt taboe te 
ziin in Vlaanderen) van het zaKen-
leVcn en het bedrijfsleven. Prof. Dr. 
Van de Pi'.tte, Voorzitter van ^ e Na
tionale Maatschappij voor Krediet 
aan de Nüverheid, het Vlaams Eco-
rcmisch Verbond en nu onlangs ook 
pc^ het A. C. V,?. — de verkiezingen 
zün immers in aantocht — J^ebben 
het probleem opgerakeld en hebben 
getracht e?n bevredigende oplossing 
voer te stellen. 

Daa" de vernederlandsing van het 
bodri'lfsleven een der prograinma-
puntën ia van de Volksunie hebben 
v." het nuttig freoordeeld enkele be
schouwingen neer te schrijven over 
d t zo ^clangri]ke vraagstuk. Want 
h-^t probleem is Inderdaad zeer be-
lrro-r"1k en hu enkele « groten > er 
zi'-h over ontfermd hebben hotsen we 
d n r^~n niei bij de pakken zal bU]-
ven z ' t e n en dat men al het moge-
V-^Ve zbl doen om een deanelMk-ï kuis 
t"̂  hou-^en in de verfranste bedriifs-
TVP'-e-d. We maken ons echter weinig 
begoochelingen. 

V/anneer men even nasaat hoe het 
i-"e'' ô ẑ." tftal in de privaatbedrijven 
ge-teld !•? komt men tot de meest 
schandelijke toestanden en we be
driegen ons v/anneer we denken dat 
alleen te Brussel de grootste wantoe
standen bestaan. 

H<»t ne'^sr-n en achteruitstellen 
van'^onze t a a l i n de privaatbedrijven 
snreekt veel m.'nder tot de verbeel-
dipo-van de gewone wen dan wel de 
benoeming van een Nederlandson-
kund'<^ ambtena^ar in een of p-^der 
ministerie of were^dtentoonsteUing. 
Het nrobleem is dcodPiewcon n^et ge
kend r-aar iuist dasrom i" het van 
het allergrootste belang. De grote 
partijen en de vnkbor.d-n laten > êt 
potie rever ger'eVt on^^at enerzüds 
ze t° ve°i afharkehjk z-jn van e'^keie 
grote « Konzsrns » en anc3erz'jd=; de 
kwa^l mia r kar; genezen worden door 
enkele drastische maatregelen. 

WPDt het ve-franste bedrijfsleven 
is n^et enkel én socaal én ekono-
misch nadelig voor Vlaanderpn m,par 
het bevordert bovendien or> d^ meest 
rechtstreekse wijze de verfr^nsmg 
van Vlaanderen en werkt zelfs tot 
over de noordergrens. 

We mogen ons echter niet laten 
afleiden door een schijnbare verne
derlandsing die slechts enk°l en al
leen op het uiterlijke is afgestemd. 
Drsrom moeten wê . jm^twee zaken 
relisning houden : •^t^&'^-' • 
1) de diensten van de ondernemJng 

die met het pubUek in aanrakincc 
komen, niet alleen verkopers of 
ypi-koonsters maar vooral de pu-
bliciteitsdiensten; 

2) de b'nnendiensten o. m. de direk-
tieraad. ondernemingsraad, boek
houding, enz. 

Tot nog toe is de aand-cht bijna 
uits'ultend gevestiprd geweest on het 
eerste punt voornamelijk omdat de 
gev.'one man ook on dit terrein aktlef 
kpn zün o. m. door het gebruik van 
kieefzegels. Wie echter regelmatig te 
Bmss-l vertoeft v.'eet voor wat een 
cnmogel'jks t -ak de Vlaming daar 
genlaatst wordt. 

Ve weten bovendien ook dat een 
aktie d'e door de doorsnee Vlaming 
moet p-3vce"d worden wem'g of geen 
kE"s 00 sukses heeft omdat hij fier
heid en doorzettingsvermogen mist 
om altijd en overal zijn taal te spre
ken. 

Dit wil echter hq-egenaamd niet 
ze-^en dat een « spreek uw taal » 
aktie te Brussel en het gebruik van 
kleefzegels moet afgekeurd worden. 
Integendeel ! Ze zouden nog scherper 
moeten gevoerd worden doch dan als 
onderdeel van een grootscheeps of-̂  
fensief voor de vernederlandsing van 
het gehele bedrijfsleven. 

Nu is het resultaat praktisch nul 
en derhalve ten zeerste ontmoedi
gend. 

Nederlandstalige verkoopsters in 
winkels en warenhuizen, Nederlands
talige ODSChriften en reklamefolders 
zijn slechts schijnoverwinningen 
want de voertaal In de bestuurs- en 
administratieve diensten in de pri
vaatondernemingen zal Frans blijven 
zowel te Antwerpen als te Brussel, 
zowel te Gent als te Brugge. Deze 
wantoestand zou veel gevaarlijker 
zijn dan de huidige want hij zou al
leen binnenkamers bestaan en er zou 
geen haan meer over kraaien. 

Het V. E. V. heeft over het hier be
sproken onderwerp drie brosjures ge
publiceerd en, evenals Prof. Dr. Van 
de Putte, legt het Verbond de nadruk 
op het sociaal-ekonomisch aspekt van 
het vraagstuk. Ze zijn er van over-
taitrd dat de bestaande taalwetten 
strenger zouden moeten toegepast 
WO'den. Daarenboven moet de oude 
tr:alv.et aangepast worden of een 
n'ciiwe gestemd worden. In afwach-
t'vr doen ze dan een beroep op de 
z:.;:onrjAonsen om uit eigen beweging 
de taaiverhoudingen in hun onder-
rcn lnpen te wijzigen en, zoals het 
V. E. V. het uitdrukt, zich meer te 
vcrcemiclvigen met de gemeenschap 

• Vv'.ir.rir. zij v.'erken. 
Fet V. i". V. en Prof. Van de Putte 

geven hier b^ijk van een verbazend 
oc-imlT-ie vjc^i, hopen dat de volks-
vrcemde i :ranr 'er3 en handelslul uit 
vrije Y.n hun bevoorrecht* positie en 

hun taaldiktatuur zullen prijsgeven 
is hopen dat de zon zal tahjven stil
staan of de aarde in omgekeerde 
richting zal gaan draaien. Het is al
lemaal even fantastisch. De huidige 
toestand bestaat al sedert 130 jaar en 
uit alles blijkt dat de franskiljons het 
roer niet zullen omgooien doch veel
eer alle middelen zullen aanwenden 
om de verfranslng uit te breiden. 
Vertrouwen hebben in iemand is een 
heel mooie deugd doch een tegen
stander die reeds 130 jaar misbruik 
van vertrouwen en verraad pleegt 
moet men toch wel anders behande
len. Die eeuwige Vlaamse waardig
heid ! 

Ze schijnen er overigens helemaal 
geen rekening mee te houden dat de 
ekonomie hier in dit land vast in 
handen is van enkele verfranste 
Brusselse financiële instellingen die 
een massa bedrijven kontroleren. Be
drijven die heel dikwijls in Vlaande
ren gevestigd zijn. aldaar zuster
maatschappijen hebben gesticht of 
er enkele belangrijke agentschappen 
bezitten. 

Wanneer men de beheerraden de
zer bedrijven even vergehjkt met de 
beheerraden der financiële instel
lingen dan ontmoet men steeds de
zelfde fransklinkende namen, van 
adellijke en invloedrijke personen. Ze 
bemcéien zich niet alleen met het 
ekonomisch beleid der bedrijven doch 
kontroleren ook de benoemingen zo
dat we weer eens het klassieke ver
schijnsel ontmoeten dat een bediende 
van lagere rang de twse talen moet 
kennen maar dat de Franse taal al
leen volstaat om een leidende funk-
tie te bekleden. Het is dan ook klaar 
dat de Vlamingen stelselmatig ge
weerd worden in de beheerraden. 
Men bekijke maar eens de publikaties 
in de bijlagen van het Staatsblad ! 

Jammeren over deze toestand helpt 
ons geen stap verder, men doet dit al 
jaren, gelijk men al jaren jammert 
dat Vlaanderen meet geïndustriali
seerd worden, doch iedere cenfem 
die er beschikbaar is wordt overal be
halve in Vlaanderen geïnvesteerd. 

Het A.C.W. en het A.B.V.V. hebben 
eens te meer grote schuld aan dezs 
koloniale praktijken. Bizonder hst 
A.C.W., dat zijn grootste ledenaantal 
in Vlaanderen moet ronselen, doet er 
best aan niet te hard te roepen. Bij de 
oprichting van de ondernemingsra
den hadden de sindikaten de be
voegdheid om een vervlaamsing door 
te voeren. Het A.C.W. wordt echter 
maar kombatief wanneer het er om 
gaat de kleine ondernemingen de dui
vel aan te doen. Zoals steeds leven ze 
met de uitgesproken kapitalisten lie
ver op goede voet. 

Iedereen is het er over eens dat de 
huidige taalwet niet meer voldoet en 
daar waar ze 4aadv.rerkelijk iets zou 
kunnen bijdragen tot de vervlaam
sing, wordt ze niet toegepast . Het 
voorbeeld van de wereldtentoonstel
ling spreekt voor zich zelf. 

Zoals in vele Vlaamse aangelegen
heden hebben we hier ook niets te 
verwachten van de Vlaamse parle
mentairen uit de grote partijen. De 
grote partijen moeten zich stilhouden 
zoniet zouden ze wel eens hun voor
naamste g3ldschieters kunnen kwijt
spelen. 

Het V.E.V. heeft er op gewezen dat 
in Zwitserland een scherpe taalstrijd 
uitgesloten is omdat het land fede
raal is ingericht. Wil men konse-
kwent zijn dan moet men hieruit de 
nodige lessen trekken. 

Ook op het terrein der vervlaam
sing van het bedrijfsleven kan een 
Vlaams nationaal volksvertegenwoor
diger goed werk verrichten. Het is aan 
ons te zorgen dat deze volksvertegen
woordigers er zullen zijn. 

'Dolf Cuypers. 

De Bloedzuigers 
In « Voor Allen », het socialistisch 

blad van maart 1954 kon de Vlaamse 
proletariër lezen + 

« Waarom moet de Vlaamse arbei
der werk zoeken, ver van huls en dik
wijls in den vreemde ? Waarom moe
ten de Vlaamse werkster en werker 
vol onzekerheid leven, en zo dikwijls 
in de rangen staan van de honderd
duizenden Vlaamse werklozen ?... 
Waarom sluiten de fabrieken In 
Vlaanderen, en worden er geen nieu
we geopend?... Omdat een ekono
misch verouderd stelsel, gesteund op 
de zelfzucht en de geldmacht het zo 
wil en omdat die ekonomische 
machthebbers gedragen worden door 
één partij ; de C.V.P. ! Vlaamse vrou
wen en mannen, vervoegt het strij
dend socialisme, dat alleen u toela
ten kan uw toekomst, vrij van onze
kerheid, miserie en minderwaardig
heid, zelf óp te bouwen ». 

De mannen van het sindikaat 
triomfeerden : zulk proza was goud 
en stemmen waard. Die partij moch
ten ze betrouwen. Ze zagen eindehjk 
een rozerode dageraad aan de hori
zont opduiken. Het twaalfpunten
programma beloofde ons nog uit
drukkelijker de hemel, pardon het 
luilekkerland op aard. Punt 1 : AR
BEID en welstand voor iedereen. 
Punt 3 : opslorping van de werkloos
heid : oprichting van nieuwe werk-
gelegenheden en modernisering van 

de nijverheid. (Er staan nog andere 
moppen met eén wrange nasmaak 
in, o. a. punt 8 : aanpassing van alle 
lonen, pensioenen en vergoedingen 
aan de levensduurte, punt 10 : doel
treffende strijd tegen het duur leven. 
Dit is galgenhumor van de beste 
soort.) 

Dat was nu eens een kiesprogram-
ma naar het har t der sindikalisten. 
Als dat voltooid werd, kon men het 
ACV wel opdoeken. Maar kiespro-
grammas worden nooit werkelijkheid. 
D^ woordenvloed had zijn toppunt 
bereikt Volgens de ongeschreven 
wetten van het politieke leven m.cest 
thans dit schuimende geweld weg
ebben in d3 zandbanken van « onbe
nullige » moeilijkheden, waarmee de
ze regering te kampen had : een zie
ke ziekteverzekering, een toevalligs 
mijnramp in Marcinelle, een berg2n-
beklimmende index, een weerbar
stige werkloosheid, een sukkelende 
schatkist en zelfs een brokje school-
strijdfolklore. 

Weldra overtroefde het A.C.V. zijn 
kortademige konkurrent : het lokte 
stakingen uit om allerlej motieven; 
daarbij kon het A.B.V.V. meestal als 
een koppig bleirende dreum.as in het 
hoekje blijven staan : « Wij staken 
niet mee ! » Een tsrwijl het A.C.V. 
onbeschaamd (onbeschaamdheid is 
HET aangeboren kenmerk van onze 
beide sindikatsn) de werkloosheid 
aankloeg, en vergat een vergehjking 
te maken met de cijfers van 1950-
1954, antwoordt hst A.B.V.V. even on
beschaamd dat de werkloosheid ge
voelig verminderd was. Onlangs ging 
Louis Major in de sindikale kroniek 
van het N.I.R. er tiog prat op, dat de 
socialistsn de cijfers van de w'erk-
loosheid met lOO.OCO eenheden had
den verminderd. Akkoord, maar hoe 
ze dat bewerkten hseft de Lowle niet 
durven meedelen. Op vier jaar tijds 
hebben de verdsdigers van de werk
man kans gezien om aan 60.000 werk
lozen de werkloosheldsvergosding te 
ontz-sggen. Als ge dat gesn radicale 
oplossing van de werkloosheid heet, 
zijt ge een snode volksbedrieger of 
vuige leugenaar. Mijnheer Major 
vergeet neg iets te vermelden, dat 
voor hun slechts een bijkomstig de
tail kan zijn : de verdeling van de 
werkloosheid over de provincies. Niet 
alleen is er het schrijnend gebrek 
aan evsnwicht tussen het Vlaams en 
Waals landsgedeelte maar als be
zwarende omstandigheid dienen we 
rekening ts houden met het feit dat 
die wanverhouding reeds tien jaar 
dezelfde is gebleven. 

Boverdisn worden jaarlijks zovele 
Vlamingen naar Wallonië gedepor
teerd; vele verdienen hun dagelijks 
brood in Nederland of Frankrijk 
waar ze het zwaarste en minstge-
achte werk mogen opknappen. Mijn
heer Major zal het aantal wel zo 
goed kennen als wii : meer dan hon
derdduizend ECHTE proletariërs. 

In 1954 kloeg ' Voor Allen » erover 
dat de Vlaamse arbeider ver van huis 
werk moest zoeken, tsrwijl Aziel met 
stalen gezicht (NA de verkiezingen [) 
verkondigde dat de Vlaming, als hij 
wilde werken, maar moest gaan waar 
de fabrieken stonden. Zo lost de 
Brugse voorman problemen op ! 

En ondertussen verprutst het 
A.C.V. zijn ensrgie aan het opstellen 
van manifesten. Zij, die in 1954 het 
bestaan van de verbeestende mobili
teit niet schenen te vermoeden, heb
ben thans dit vraagstuk ontdekt. Zij, 

'die niet wisten hoeveel fabrieken er 
gesloten werden gedurende hun be
windsperiode, protesteren nu luidt 
en hardst. Zij, die in 1954 niet op de 
hoogte waren van de onveilige Waal
se grafputten, waaruit Vlamingen. 
Italianen en Grieken de kolen op
haalden, schreeuwden na de ramp 
van Marcinelle moord en brand. Zij, 
die tot 1954 over alle moeilijkheden 
hun mond potdicht gesloten hielden, 
keelden nu als varkens over identieke 
toestanden. 

Elk sindikaat gooit om de vier jaar 
het roer om; van aanklager wordt 
het beschuldigde, van beschuldigde 
aanklager. Er is slechts één constan
te in de sindikale politiek Van ons 
land : de BIJDRAGE, het LIDGELD. 
Dat alleen telt. Honderduizenden en 
honderdduizenden dragen vloekend, 
maar gedwongen bij om een bende 
schuimers rijkelijk te laten leven. De 
strijd tegen het kapitalisme is een 
versleten uithangbord geworden. 
Kijk naar kompleksen als de Vooruit 
en de Poel te Gent. Paleizen, ge
bouwd met de gelden van de werk-
heden. Eigendom van die werklieden? 
Of misschien van een kleine groep 
beheerders van arbelderskapitaal ? 

Volksunie-SiudenidenafdeÜng: 
t'Zal wol gaan 

of Knock-out in de eerste Roiide 

Beste Herman, | 

Ik heb uit verschillende bronnen 
vernomen dat U de ondoordachtheid 
van Uw aanval op de Voiksunie-Stu-' 
dentenafdeling hebt ingezien en dat 
gij Uw thans gepubliceerde artikel 
zorgvuldig hebt voorbereid. Maar bij 
de lezing van Uw uitvoerige uiteen
zetting heb ik. Uw goede wil ten spijt,' 
moeten besluiten dat Uw vooroordelen 
en de druk van de partijpolitieke 
vleugel van 't Zal wel Gaan U ook 
thans lelijke parten hebben gespeeld. 

Voor uzelf Herman hebt gij ge
toond dat U het vrij onderzoek niet 
opvat als een probaat middeltje om 
geen ongelijk te moeten bekennen. 
Maar gij weet evengoed als ik Her
man dat ge het resultaat van « Uw > 
vrij onderzoek niet schriftelijk durft 
uiten in het blad waarvan gij hoofd-
redakteur zijt, omdat gij weet en 
vreest door Uw « volgelingen -> te zul
len uitgescholden worden voor neo
fascist. Die vrees en dat besef heeft 
er U toe gebracht ook thans kolos
sale kerneis te schieten. 

U beweert dat ons antwoord een 
keten van docilplezante spitsvondig
heden is, m^aar ik vraag U met aan
drang te antwoorden op de vragen 
die wij V hebben voorgelegd. Uw 
zwijgen op dit gebied houdt voor ons 
de bevestiging in, dat ge geen enkel 
van Uw argumenten kunt staande 
houden. . 

U hebt in Uw artikel enkele toege
vingen gedaan die getuigen van veel 
moed voor een socialist die jarenlang 
is volgepompt met hatelijkheden en 
leugens ten overstaan van de Vlaams 
Nationale Partij. 

Ik zal zo eerlijk zijn ze hier te ver
melden 

de idee die het nationaie als gM>nd-
slag neemt bij de beoordeling ex% be-
handelln=; van de maatschappelijke 
vraagstuKken; de idee die aan het 
nationaal belang, het geestelijk en 
stoffelijk belang van het eigen 'volk 
de voorrang geeft boven de andere 
uitzichten van het maatschappelijk 
bestaan. Zij die zich naar deae ge
zichtspunten richten en in alle lan
den van de wereld natlonafeten 
worden genoemd offeren gaar
ne hun persoonlijk voordeel, hun rti&t, 
hun gezondheid, hun leven zelfs, om
dat zij deze taak, de verzekering v a n -
het bestaan en van de grootheid van 
hun volk beschouv/en als de schoon
ste taak die hun in de gemeenschap 
kan beschoren zijn. Dat is hun roe
ping. Zij zijn uitverkoren om te 
strijden voor en te waken over de 
geestelijke en stoffelijke belangen 
van hun volk; het is hun Bestem
ming de politieke herders van hun 
natie te zijn. 

Zij zijn overal een minderhelö. Zij 
zijn overal onontbeerlijk. 

Zij zijn de stuwkracht 2»i«ier 
welke een volk niets groots tot stand 
brengen kan, ja zelfs zich niet Wit-
vend handhaven kan 

Dat is de beslissende betekenis van 
het nationalisme in alle landeo Ï 

Ik denk Herman dat gij hierbij 
eveneens tot het besluit zult komen 
dat Uw opvatting over het nationa
lisme in uw artikel geformuleerd, on
bedacht en belachelijk is. 

Wat de diskussie betreft wil Ik het
zelfde opmerken als vorige maal Ov. • 
onze vergadering. < Zwijg ovei óit-
kussles die ge niet hebt meegemaakt, 
en schrijf niet wat een der dwaaste 
van U-/ volgelingen daaromtrf--n|; ba
zelde. 

Wanneer men in Wallonië dreigt 
fabrieken te sluiten dan reageren de 
sindikaten, de mandatarissen, de 
middenstanders en de bisschoppen 
eer het onheil gebeurd is. 

Hier stort men achteraf voor de 
vorm ivat krokodillentranen. Alsof 
onze nieu-tve werklozen daarmee 
zouden gebaat zijn. Noch bloemen, 
noch krans en kjabrieken moeten ze 
hebben. V" • '.^biV' 

1. «. . Hoezeer men ons ook pro
beert is overtuigen (en wij willen het ^ 
graag geloven) van het echte, alleen 
Vlaamse idealisme van het V.N.V en 
dito verenigingen (met uitzondering 
van « De Vlag », het blijft onloo
chenbaar dat ook zij zich hebben 
verkocht aan de Duitsers. » 

« U -> beseft Herman dat het dwaas 
en bekrompen is de verdiensten en 
het idealisme van vele oud nationa
listen In twijfel te trekken. 

Hun verwezenlijkingen op Vlaams 
gebied tussen beide wereldoorlogen 
getuigen van hun onbaatzuchtig
heid en hun oprechte liefde voor hun 
volk. Er zijn vergissingen begaan, 
niemand van ons zal dit loochenen. 
Maar wij weigeren zovele mensen te 
schandvlekken als verklikkers, moor
denaars, landverraders of oorlovs-j 
misdadigers, die onbaatzuchtig hun . 
toekomst, hun gezondheid en zelfs 
hun leven hebben geofferd opdat wij 
een schoner Vlaanderen zouden heb
ben. 

Bestudeer de Vlaamse beweging 
onbevooroordeeld en U zult tot de 
besluiten komen die werden geformu
leerd op de laatste vergadering van 
de Lod. de Raet stichting aan onze 
Universiteit. Nooit heeft de Volks
unie amnestie gevraagd voor verklik
kers en moordenaars maar wel voor 
die mensen die op elk ogenblik hun 
« Vlaanderen Eerst '> hebben beleefd 
en ten allen tijde hun verantwoor
delijkheid hebben durven opnemen 
ook toen de « Belgische Rechtvaar
digheid » de Vlaamse beweging poog
de te vernietigen. 

Ik wil dit onderwerp besluiten met 
de sameruvatting van de vergadering 
van de Stichting : « De kollaboratle, 
met al haar vergissingen, was de 
psychologische reaktie van een jaren
lange verdrukking van het Vlaamse 
Volk. Waarom heeft geen enkele van 
Uw mensen getrotesteerd tegen deze 
woorden Waarom hebben zij dokter 
Van Haéghedoorn niet uitgescholden 
voor Fascist. 

2. «... Kunnen zij ons een reële 
ideologie geven als grondslag voor 
hun « Volwaardige Staats- en Maat
schappijvorming » ? Want kombatti-
viteit en revolutionnaire demagogie 
zonder een echte basis is gevaarlijk. 
Zulke bewegingen draaien vlug naar 
iets, waarvoor ze nu uit hun vel 
springen als wij het hen verwijten : 
het heet facisme. Uit de diskussie we
ten wij dat zij weigeren dit te aan
vaarden ». 

Dat Herman geeft ons het bewijs 
dat ge verder ziet dat een groot ge
deelte van Uw leden. Gij trekt hier 
Uw verwijt over fascisme aan ons 
adres in. Maar ook hier geeft ge ons 
maar halve bevrediging omdat ge ook 
« de onverzoenlijke haters » in Uw 
groepering moet tevreden stellen. 

Onze grondslag is stevig en verant
woord. De brochure van Mr. van der 
Eist bevat de uiteenzetting van onze 
ideologie en van onze stevige basis.' 
Begraaf dus gerust Uw strijdbijl, het 
fascistisch gevaar is geweken. De be
tekenis, da zin en de noodzakelijk
heid van de nationalistische gedach
te en de nationalistische pohtieke 
strijd werden eveneens door de so
cialist Max Lamberty geformuleerd 
in zijn « Geschiedenis der Vlaamse 
Beweging > Dl. VI, pg. 266 : 

« De Vlaamsgezinden waren en zijn 
de belichaming van een idee die in 
alle landen haar aanhangers heef t : 

3. «.. - J m e e n c-,; de Vi..i2iinni-
gen zich ai te gemakkelijk sdtpaken 
van de Vlaamse Problemen. ZjJ ver
wijten ons moedwil tegenover vele 
en onbetwistbare reeële Vlaamse 
problemen ». 

Dit verwijt is meer dan gegtontl, 
omdat de mensen van Uw groepering 
eerst en vooral het partijbelang, hun 
antiklerikalisme en hun klassestrijd 
stellen, en er dan slechts weinig aan
dacht overblijft voor de Vldamse 
Problematiek. 

Dat hebben ^ wij » in de diskussie 
kunnen vaststellen. 

Onze overtuiging luidt : i Vlaan
deren Eerst " 

U bent soc^a.ist Herman, U inte
resseert zich aan de ontvoogding van 
de arbeidersklasse (hoop ik teü min
ste). Maar wat doet U ter verbete
ring van de wraakroepende behan
deling van de Vlaamse arbeiders. 
Weldra 200.000 werklozen, Sluiting 
van Vlaamse fabrieken. Mobiliteit,-
deportatie van onze vlaamse arbei
ders naar de moordkuilen van de 
Borlnage, 120 Vlamingen vermoord in 
de Bois du Casler, dat is de trafiek 
van de Vlaamse arbeider. 

4. « Zij ontwierpen een utopisch 
programma en bouwden een roman
tisch verhaal ineen dat zij ideologie 
noemden. Ideologie waar roemzucht 
en nationaal heimwee zeer r '-k op 
de voorgrond treder'. 

Het programma, en ii->-r ,.i ^jijzon-
der het sociaal-ekonomisch pro
gramma van de Volksunie Is geen 
luchtkasteel, het is geen programma 
opgesteld in dienst van een opbot-
pohtiek, het is een realistisch argen-
tieprogramma, opgesteld om ee\ 
betere toekomst te verzekeren a a i 
mensen, zoals ik er een ontmoette in 
d trein naar Brussel. Hij was Stom
dronken, en sprak vulgair, maat plots 
klonden uit zijn mond de woorden 
van dat wondermooie hed van K Hul-
lebroek voor de Vlaamse m<Alelen 
gemaakt : « Er zal voor ons geen zon 
meer schijnen want in de schacht re 
geert de nacht ». Wij willen aan die 
mensen, aan onze Vlaamse arbeiders 
dat beetje Uchf brengen dat ze nodig 
hebben om menswaardig te kunnen 
leven. (Hierop kom ik later terug). 

De aandacht van de Volksunie gaat 
eerst en vooral naar de minstbedeel-
den uit ons volk. Naar hen die, na de 
massamoord van Marcinelle op de 
muren van de Bols du Casler In koeien 
van letters schlldiïrden : « Hier ons 
bloed wanneer ons recht. Zelfbestuur, 
Volksunie ». 

Zij hebben beseft wat de Volks
unie voor hen betekent. 

Herman, ik hoop dat deze korte 
stellingname U zal aanzetten eerlijk 
verder te gaan in Uw poging tot een 
beter wederzijds begrip tot spijt van 
wie het benijdt. Deze diskussie is 
vruchtbaar voor Vlaanderen, omdat 
ik weet dat eens de dag komt dat Wij, 
gij als vrilzinnige socialist en ik als 
gelovige Vlaams nationalist, elkaar 
de hand zjllen reiken om gemeen
schappelijk te strijden voor het wel
zijn, het recht en de toekomst vaai 
ons Vlaamse volk. Wij zullen verge
ten wat ons scheidt en steun Roeken 
in datgene wat ons bindt « Vlaan
deren Eerst ». 

Voorzitter Studentenafdchng 
Gent. 
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^öc wou het nog hebben, en het Is 
^ e l hoofdzakelijk daarom dat Ik mtj 
faa t the t schrijven heb gezet, over de 
k ïlftök Detry » en in het bizonder 
T&rt)t öe rol en de houding van het 
'A.C.ViK. in ' t lang Algemeen CJhris-
«elijk Vakverbond Kongo. 

Bftkele maanden geleden heeft 
ittilnïSfcer Buisseret voor Kongo enkele 
itaaldekreten uitgevaardigd en een 
[t̂ f̂̂ öga ambtenaren benoemd die geen 
W t a Nederlands kennen, dit om op 
'stAaflöe voet zijn eigen dekreten te 
'saboteren ! 

'Onder die beschamende bent was 
een Bekere Detry. die hoofd werd van 
de * Inlichtin^sdienst > of « Public 
relations » ! Het spreekt vanzelf dat 
wa;nneer men spreekt over inlich-
t i ö ' ^ i e n s t , men het gemakkelijkst 
«n best inlicht, wanneer men in een 
BêilgJscAie kolonie geen enkel woord 
Ne,d,Wl&nds k e n t ! 

• Wat meer is. deze Detry liet er geen 
' igras over groeien om terstond aan de 
Wlatningen in zijn dienst te laten ge-
vOfelen wat hij over de Flamins en 
htet 'Nederlands dacht. Zijn ant i -
Tlaattièe houding stak hij onder stoe
ien ' noch banken en over zogezegde 
rechtéri der Vlamingen moest hij 
schokschouderen ! 

Deze houding werd bij het A.C.V.K. 
aangeklaagd, maar het A.C.V.K ver
tikt© het iets tegen dit Individu te 
doe^, laat staan een dossier tegen 
Deiry. aan te leggen ! Nu sommige 
bedienden een inlandse taal moeten 
aanleren en over hun kennis een exa-
nieiï zullen moeten afles:gen, wat niet 
in^ het vakbon rf«!statuut is voorzien 
heeft-het A.C.V.K. gepoogd de kolonie 

, en Bölgië in ren en roer te zetten. 
I. i Voor de verdediging van de rech 

ten tfer Vlaminsren in Kongo heeft 
>ditiAiC.V.K. nooit een stap verzet 
• 'Hét fepreekt van zelf dat de meer 

flöThteid van ziin leden, hier gelijk 
In België, Vlamingen zijn. De oudste 
lelden-ziin meestal Walen en f rans 
i{>rëkende Brusselaars. De taal steeds 
itebniifct op de vergaderingen is 
P i ^ s I De laatste jaren is da'^r ver
andering in gekomen en de Vlamin-
ken ili»rven het reeds aan, tiidens de 
béép*e'kineren in bet Nederlands tus
sen fe komen ! De zeer christelüke 
,W»aft|ès dre'err>en ontslag te nemen 
'Indit^n iMVsr Nederlands werd ffesnro-
Jieni étt het bestuur der af«^elingen 
TkwaM '' otJ sc^iaanachtige w'ize de 
Vblmtlffeen smeken te zwi.igen «f 
Fĵ Any t e spreken... om de lieve vre-
dei; ' 

Afdelingen van het A.C.V.K. be-
jSta^Cn'in iedere provinciehoofdplaats, 
•aelfs'iii' sommige distriktshoofdplaat-
sen, " ' 
k In de provinciehoofdplaatsen kri j 
t e n 'de> sekretarissen, die niets an
ders 'hebben te doen dan de belan
gen van *n paar honderd leden zoge
zegd 'tè verdedigen 'n schitterende 
wwlde' en beschikken daarenboven 
ovier 'een mooie villa en dito wagen, 
alH='<? '<m kosten van het A.C.V K. ! 

Wfè 'dit allC! betaalt ? Niet de wei
nige leden in Kongo, maar het A.C.V. 
jiil' Belg'ë, voor wie verleden jaar de 
Ihereh Keuleers en Hevlen een stu-
dietfefi kwamen doen ! Daar de meer
derheid der bijdragende leden van 
he t A'.CV. Vlaamse arbeiders en be-
diendeh zijn, spreekt het vanzelf dat 
deze'Wl hun uitnodigingen en uit-
eenizébtingen alleen in het Frans reden l 

Dè verklaring van een zekere Van 
.Roejfi sekretaris van hun centrale 
van .openbare diensten in Leo, dat 
zijn .vakverbond alle vakbeweging 
verwierp die afhankelijk zou zijn van 
een^ politieke partij in het moeder
land,.! werd maanden lang aangezien 

'als de beste vakverbondse mop van 
het jaar 1 Het A.C.V. heeft natuurliik 
niets te zien met de CV F.; het hangt 
waatsschilnlijk af van de vereniging 
van. dé Brusselse visverkoopsters van 
het iBiaroUenkwartier ! 

En '̂ de krant van het A.C.V.K. ? 
1 De « Courrier d'Afrique » ! Telkens 
de taalkwestie of de rechten der Vla-
mmgeri'ln Kongo in het gedrang ko
men, spuwt dat Courrierken vuur en 
vlam \' 

Hoe 'kan deze zogezegde christe
lijke antivlaamse rotkrant blijven be
staan ? Dank zij de bijdrage der 
christelijke vlaamse arbeiders en be
dienden In België ! 

Dit schandaal kan niet genoeg 
worden*uitgebazuind ! 

Een ander punt- waarop ik de aan
dacht lö Vlaanderen wil trekken is 
het gering aantal leerkrachten met 
Nederlands diploma die in Kongo 
worden benoemd ! 

Dank zij het eentalig Frans onder
wijs destijds door de missionarissen 
begonnen, is het vanzelfsprekend 
da t he t middelbaar onderwijs voor 
Kongolezen doorgaat in het frans zo 
wel in het vrij als in het officieel on 
derwijs. • 

In het missieonderwijs worden nog 
enkele Vlaamse leerkrachten met 
Nederlands diploma geplaatst. Ze 
moeten liefst zoveel mogelijk kinde
ren hebben... die schoolplichtig zijn 

' (dit vindt men maar bij de Vlamin
gen) en 'ZO vlug mogelijk Frans le-

Iren om hun vak in het Frans te kun
nen geven ! 

Dank zij de onbeperkte kredieten, 
beter gezegd het morsen met geld, 
haal t net officieel onderwijs zijn 
leerlingenachterstand in met rasse 
sch»eden l 

Steeds worden een groter aantal 
l ee r^ach ten gevraagd en het spreekt 
vanzelf dat door de antivlaamse 
meesters, in België gelijk in Kongo, 
aan Franstalig gediplomeerden de 
voorrang wordt gegeven, zodat ruw 
geschat op 10 leerkrachten er negen 
Walen of franstalige Brusselaars 
worden benoemd. 

Het kristelijke Vlaanderen met 
zijn grote gezinnen levert wel de mis
sionarissen die Kongo verfransen, en 
zo hun broers en zusters met Neder
lands diploma de pas afsnijden, maar 
mag voor de reste vechten om 1 
plaats op 10 in het onderwijs te be
machtigen ! Heeft de Bond der gro
te gezinnen (alweer voor de over
grote meerderheid Vlaamse gezin
nen) geen belangstelling voor dit 
vraagstuk ? Dit is toch zo belangrijk 
als de reduktie op de spoorkaartjes ? 

De achterstand van het Nederlands 
die de minderwaardige positie der 
Vlamingen meebrengt en een 80 % 
stoffelijk belang is, is praktisch bij
na niet meer te achterhalen. Het 
aantal Vlaamse kolonialen dat noch
tans gedurig toeneemt heeft wel wat 
terrein veroverd. Maar bestendig 
dient het al zijn krachten in te span
nen om dit veroverde terrein te ver
dedigen en van zich af te bijten ! 

Deze opkomende bewuste Vlaamse 
gemeenschap heeft in Kongo alle 
machtigen, zo geestelijken als we-
reldkijken hardnekkig tegen zich ! 
Lang werd op de demografische 
meerderheid van ons volk in deze 
staat gerekend om geleidelijk rechts
herstel; maar deze feitelijke meer
derheid kwam door allerhande kui
perijen nooit aan bod; meer nog, ze 
dient tenslotte maar in werkelijke en 
figuurlijke zin, om Vlaanderens 
vijanden in Brussel, Wallonië en 
Kongo van nieuw bloed te voorzien ! 

De Kongolese « évolues », dank zij 
ALLE onderwijs, zijn in grote meer
derheid nederlandsonkundig. Door 
bestendige antivlaamse ophitsing 
zijn ze afkerig geworden van elke 
verplichting Nederlands te leren. 
Naar mijn mening is met wettelijke 
verplichting niets meer te bereiken ! 

Toch kan in, dit antinederlandse 
bolwerk een bres worden geschoten 
In Brussel moet de taalwet zo wor
den geamendeerd dat geen ambtena
ren of bedienden, nog in het over
zeese kader kunnen worden opgeno
men, zonder geslaagd examen over 
de grondige kennis der beide natio
nale talen ! Wie zijn ambt of bedie
ning uitoefent onder een werkelijk 
tweetalige Belgische gemeenschap, 
moet de talen van die bevolking ook 
grondig kennen ! Het spreekt van
zelf dat deze werkelijke tweetalig
heid in het bizonder dient gehono
reerd ! 

Om nationalistische en stoffelijke 
redenen willen de « évolues » de ge
lijke zijn van de moederlandse amb
tenaren. Ik wil wel eens zien wie de
ze kongolese heren zal tegenhouden 
om Nederlands te « roepen », als ze 
zien dat er iets aan vast z i t ! ! 

En nu opnieuw aan ander werk ! 
WASIMBA. 

Middenstandsrubriek 
Iedereen weet, en de middenstan

der zelf ' t best, dat wij steeds de 
melkkoe voor de staat geweest zijn 
en nog zijn. Gelijk welke regering we 
in België gehad hebben, wij waren de 
zondebokken, tot wie ze zich steeds 
wendden als de kas leeg was, en alle 
hulpmiddelen waren gped om. ' t kie
ken te pluimen, . u*^ : ?^ ' üf̂ Â f&i 

Vier jaren lang, worden de mid
denstanders volledig genegeerd, uit
genomen om te betalen, maar enkele 
maanden voor elke verkiezing, sprin
gen alle kleurpartijen, lijk verliefde 
katers op, om hemel of aarde te be
loven om wat stemmen te ronselen. 

Tot zelfs de socialisten, die vroeger 
verklaarden, niet beter te wensen, 
dan van de middenstanders proleten 
te maken, en aldus gemakkelijker 
voor hun partij te winnen, hebben nu 
de middenstandsproblemen ontdekt 
en richten komiteiten op, en duiden 
parlementairen aan om zich met de 
zaak bezig te houden. * , 

Allen menen dat het spreekwoord : 
« Veel beloven en weinig geven... » 
nog altijd ongestraft mag toegepast 
worden. 

Te laat heren kleurpolitiekers. Gij 
hebt allen de kans verkeken, en alle 
vertrouwen verspeeld. De Volksunie, 
is niet alleen, DE Vlaamse partij, 
maar zal ook DE partij worden die 
Vlaanderen welvarend zal maken. 

Dat begrijpen heden reeds heel veel 
middenstanders, ^n hun getal zal met 
de dag groeien. "- ."^^^ •••••'^ ' ̂  

Wij eisen bestaanszekerheid en fis
kale zekerheid. Geen enkele midden
stander weet als hij zijn belastingen 
betaald heeft, wat er achteraf volgt. 
Zal er herziening komen? Wat komt 
erbij ? Nooit is hij gerust! Dat moet 
eindigen ! 

Elders wordt geld met hopen ver
brast. Massale besparingaar-op staats-
en parastatale instellingen. Beperkt' 
beroepsleger. Onmiddellijke terug
trekking van onze troepen uit Duits
land. Nu de Duitsers ^elf een leger 
hebben, heeft zulks absoluut geen zin 
meer. 

Daar kunnen miljarden gespaard 
worden. ''' 

Doch om dat te bekomen, is er 
slechts een oplossing; een sterke ver
tegenwoordiging van de Volksunie ! 
Daar zorgen we voor ! 

'ne Strop. 

S.O.S. BERICHT AAN ALLE 
ZELFSTANDIGEN . HANDELAARS 
BOEREN 

Wij regeerders zeggen U : 
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WAAROM BLANCO STEMMEN ? 
Een statistiek over de blanco

stemmers zou uitwijzen dat des* 
groep meestal gevormd wordt doof 

G i j ! hebt geen kindervergoeding ''^c'" onafhankelijk denkende men-
nodig zoals de loontrekkenden. i sen, die bitter teleurgesteld werden 

Gij ! hebt geen moeder aan de 
Haard. 

Gij ! zijt en blijft onze melkkoe 
voor de belastingen. 

Betaalt! Uw zclfstandigenpensioen. 
Betaalt! Uw solldariteitspensioen. 
Betaalt! Uw inkomstenbelasting. 
Betaalt! Uw mobilienbelasting. 
Betaalt! Uw kindervergoeding. 
Betaalt! Uw fiskale zegels. 
Enz., enz. 
Werkt verder uw 16 en 18 uren per 

dag om er te kunnen geraken. 
Wij bevelen : 
Als ge niet dadelijk betaalt na een 

berichtgeving, wringen wij u verder 
de nek om. 

Wij stellen u voor : 
Sluit uw winkeldeuren, zodat ge 

tussen het betalen uwer belastingen, 
de nodige rust kunt nemen. 

Wij van onze kant, kunnen de reeds 
65 jarigen niet uitbetalen, omdat we 
geen centen hebben. 

Wij hebben ze nodig voor de We
reldtentoonstelling. 

Zo spreekt deze regering. Zo onge
veer sprak de vorige. 

Daarom weg met alle kleurpartijen. 
Kiest Volksunie ! 

Brieven van lezers 

ONZE MOBIELEN! 
Santé nog een pint 

EUROVA ETHNICA 
Wij ontvingen de eerste aflevering 

van het tijdschrift van de Federalis
tische Unie van Europese Volksgroe
pen. Het is de voortzetting van het 
tijdschrift « Nation und Staat », dat 
17 jaar verscheen. 

Deze aflevering wordt ingeleid door 
Pool Skadegard, algemeen sekretaris 
van de Unie. Zijn inleidend artikel 
wordt gepubliceerd in drie talen, 
Duits, Engels en Frans. Wij vinden 
dit wel overbodig. Verder lezen wij 
een belangrijke studie van Theodor 
Veiter over « Volkstod durch Unter-
wanderung : voor ons interessant 
omdat wij ook het verschijnsel ken
nen van de inwijking van fransspre-
kenden in onze Vlaamse gemeenten, 
inwijkelingen die weigeren zich aan 
te passen en een gevaar betekenen 
voor een gezond volksleven. In het 
Engels schrijft Archie Lamont over 
Schotland. 

Ten slotte krijgen we onder de ru
briek « Vom Leben der Volksgrup-
pen » een belangwekkende reeks be
richten uit tal van landen over de 
strijd der volksgroepen. 

Personen die belangstelling heb
ben voor dit tijdschrift kunnen zich 
tot het sekretariaat wenden voor na
dere inlichtingen. 

Geachte Heren, 

De strijd die u voert om ons volk 
als volk te verheffen, geniet de waar
dering van ieder weldenkend mens. 
Daarom ook wend ik mij tot U, om
dat Uw mensen zouden weten, dat 
het niet alleen een bepaalde groep is 
die U begrijpt, maar ook om mijn ge
moed te ontlasten, van de schok die 
ik onderging in de laatste dagen. 

Ik dacht mij als 19 jarig jongeling 
in 1944 verplicht de demokratische 
vrijheid te helpen verdedigen en nam 
dienst bij de geallieerden. Ik ben ook, 
maar nu sedert het optreden der 
Gentse rijkswacht op 8 maart 11., de 
onfiere drager van 3 geallieerde on
derscheidingen. Het standpunt van 
ieder idealist begrijpend, woonde ik 
op voornoemde datum het bal bij, in
gericht door de Sneysensvrienden, in 
de Roeland te Gent. Bal wiens op
brengst dienen moest, om de geam
puteerde Oost-fronters te helpen, 
wien alle hulp verstoken blijft, waar 
ook Nederlandse en Duitse mannen 
en vrouwen op uitgenodigd waren, 
dat waardig begonnen was en waar 
mets liet voorzien dat er iemand zou 
kunnen aanstoot aan nemen. Een bal 
zoals er vele zijn, vol leute en plezier. 

Geschokt was ik echter toen de 
B.O.B, de zaal binnenviel vergezeld 
van 10-tallen in gevechtsuitrusting 
uitgedoste rijkswachters. Ik zag dat 
de aanpalende straten door meerdere 
rijkswachters, geweer aan de voet, 
afgezet waren en hoe die vreemde
lingen, Duitsers en Nederlanders 
mannen en vrouwen opgeleid werden, 
dat een daarbij aanwezig kapitein-
kommandant der rijkswacht, het op-r 
treden niet motiveren wilde. Is dat 
de demokratise vrijheid ? 

Men laat die mensen toe het land 
te betreden en zet ze na enkele uren, 
als ongewensten terug over de grens. 

Hebben wij voor zoj#ts ons leven 
gewaagd ! Ik schaam piij diep over 
het optreden van zulke fhondhelden, 
die onder de mom van de demokpa. 

tie, de vimei^A^Méim^yf-y^r 
krachten. |"*^-*'g . »! - | •^ 

Hoogachtend. 
_Jl_MJ3L,J»ïerelbek«F 

« De Werker », orgaan van het 
Algemeen Belgisch Vakverbond heeft 
onze mobielen ontdekt en heeft een 
oplossing gevonden voor hen die, 
doordat ze te ver van huis werken niet 
dagelijks kunnen terug keren, hun 
bijslag te verhogen met 9 Fr. per dag. 
Of, als je gedaan hebt met uw sla
venarbeid kan je op de gezondheid 
van het A.B.V.V. een pint gaan pak
ken. 

En het A.B.V.V. schrijft onbe
schaamd : 

« De Vlaamse arbeiders die naar 
Wallonië gaan werken kunnen eens 
te meer vaststellen dat het de alge
mene centrale is die hun belangen 
verdedigt ». 

Met wie houden ze de zot ? Wij na
tionalisten hebben een ander voor
stel, beste heren. 

Zou het niet heel normaal zijn dat 
onze arbeiders die soms 12 tot 14 uur 
per dag van huis zijn, betaald wor
den van het uur af dat ze in hun dorp 
op de trein stappen tot ze weer in hun 
stad of dorp toekomen en dit tegen de 
prijs die ze per uur betaald worden op 
het werk. 

Voor hen die zo ver werken dat ze 
niet alle dagen naar huis kunnen zou
den de uren die ze normaal nodig 
hebben om paar huis te gaan moeten 
betaald worden. 

Neen vrienden, we zijn geen dema
gogen. Zo het A.B.VV. dit voorstel 
moest indienen, zou het groot kapi
taal wel vlug een middel vinden om 
Vlaanderen te industrializeren ! 

Maar dit mag het A.B.V.V. niet, ze 
mogen Wallonië niet schaden om de 
Vlaamse koelie terwille te zijn. 

Wij eisen industrializatie van 
Vlaanderen ! ! ! 

De goedendag. 

door de houding van de traditionele 
politieke leiders en die menen dat ze 
deze teleurstelling best uiten door 
hun stembriefje zonder meer in de 
stembus te laten glijden als ware het 
vuil papier. 

Al menen zij op die manier de ver
kiezingsuitslag niet te beïnvloeden 
toch doen zij zulks wel en dan nog 
op de meest ongunstige manier. Im
mers, door hun onthouding geven zij 
gelijk aan de massakiezers, die ter
wille van een schoon gezicht, een 
pint of een overvloed aan gedrukt 
papier, hun stem wegsmijten aan de 
grote partijen. Door blanco te stem
men gaan zij ermee akkoord dat er 
geen reden bestaat om te tonen dat 
zij ontevreden zijn. Zijn er dan geen 
redenen om ontevreden te zijn ? 

Aan de bewuste Vlamingen moet 
men dat niet vragen, aan de konings
gezinden ook niet. nog minder aan 
de boeren of aan de middenstanders. 
Ook in Zuid-Vlaanderen. in Antwer
pen in Aalst of in Limburg moet dat 
niet gevraagd worden. Er bestaan 
zeer ernstige redenen om de belovers, 
de koningsbekladders en totentrek
kers en de in eeuwige terugtocht 
strijdende CVP-ers te ton^n dat zij 
geen stem waard zijn, maar is dat 
voldoende ? Zal dat verandering 
brengen in de toekomst ? 

Neen; slechts één daad kan won
deren verwekken op alle gebied. Deze 
daad is een positieve stem uitbren
gen op de jonge, onafhankelijke 
Volksunie. Hierdoor breekt men de 
macht van de heersende en dikwijls 
slapende partijbonzen en brengt men 
nieuw bloed in het politieke leven. 

Zoals een nieuwe winkelier de oude 
winkeliers tot meer omzichtigheid zal 
dwingen, zo zal een politieke machts
verschuiving ten voordele van de 
Volksunie een gunstige weerslag heb
ben op het politiek beleid. 

Zij die tot heden blanco stemden, 
hebben thans het politiek leven van 
de komende jaren in handen. 

Bij volgende verkiezingen weze dan 
ook hun leuze : 

KIES VOLKSUNIE ! 

HET PARTIJSEKRETARIAAT 
HERINNERT DE 
POSTABONNENTEN ERAAN 

dat zij bij onregelmatige bezor-
I ging van « De Volksunie » door 

de postbode, zonder uitstel 
SCHRIFTELIJK KLACHT 
MOETEN INDIENEN bij de 
postontvanger v^n hun ge
meente. 

Indien zij binnen de acht da
gen geen antwoord hebben ont
vangen, brengen zij het part i j-
sekretariaat hiervan op de 
hoogte. 

\0i0i0t0>0um0tm^>0>0>^» 

125 jaar is genoeg 
Reeds meer dan 125 jaar zijn wij 

Vlamingen belogen en bedrogen, 
Geen volk ter wereld zou deze ver

nederingen dulden, alleen een hond 
likt de hand van degene die hem 
slaat. 

Eindelijk is er een generatie opge
staan die de ontzaglijke schande die 
ons volk ondergaat van zich af wil 
schudden. 

Een partij is geboren waar mensen 
aan politiek gaan doen, niet om aan 
politiek te doen als dusdanig, maar 
om eens en voor goed gedaan te ma
ken met de achteruitstelling van al 
wat Vlaams is. 

Reeds al te lang zijn wij bedrogen 
door politieke partijen waar baan
tjesjager! j schering en inslag is. 

Bij ons mag en zal daarvoor geen 
plaats zijn. En moesten er soms toch 
indringers achterbaks ingeraken waar 
het alleen om te doen is een gemak
kelijk leventje te leiden op de rug van 
de strijdende Vlamingen, ze wezen 
verwittigd. Hun rijk zal niet lang du
ren. Al moesten we ze er met geweld 
uit slaan. Het komt er bij ons niet 
alleen op aan bij de verkiezingen een 
stem meer of min te behalen. Alleen 
oprechte Vlamingen die de daad bi] 
het woord voegen, z'jn in de Volksunie 
op hun plaats. 

Dit klinkt nogal revolutionair, maar 
een verdrukt volk hoeft zijn vijan
den, van waar ze ook komen, niet met 
handschoenen aan te pakken, en dat 
zullen we ook niet doen. 

Gij Vlaming die begrepen hebt 
waarom het gaat, gij hebt het recht 
niet te stemmen voor Lamme Goed
zakken en ja-knlkkers. Honderd vijt 
en twintig jaar is genoeg. 

Hebt vertrouwen in de Volksunie. 
Stemt Volksunie. 

De goedendag. 

— 4" JAARGANG — N' 8 - 19 april 1958 DE VOLKSUNIE 
Uitgave van de v.z.w. De Volksunie. 
REDAKTIE : Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur, , ^ T,„, i R 9« •?•! 

Beisegemstraat, 20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel 1628 33 
Drs Wira Jorissen, redaktiesekretaris, Beethovenstraat 16 Anderlecht, 

Tel 21.84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit adres sturen. 
Beheer : Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.82 16 
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit aores. 
Jaarabonnement: lOOfr. Halfiaarlijks: 50fr. ._^„r<, . a fr 
Steunabonnement : 200 fr. (minimum) Losse nummers . t> ir. 
Abonnement buitenland: 120 fr. Per luchtpost 300 fr. 
Alle stortingen voor het blad op postglro 54^5.46, W. Jorissen. Bruo.^el 

De Volksunie verschijnt de eerste en derde zaterdag van de rna.ana. 

f 

Verantw. Uitgever : H. Wagemans, Stefaniestr. 14 Antwe-pe.i. 


