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DE VOLKSUNIE ZET VERKIEZINGSSTRIID IN 

GEESTDRIFTIG KONGRES 
Wat velen voorzien hadden werd 

bewaarheid. De Roeland bleek veel te 
klein om a'le simpatisanten te slikken 
die het 4de Kongres van de Vol' sunie 
wilden bijwonen. Alhoewel er 850 zit
plaatsen waren in de zaal moesten 
honderden aanwezigen zich vergenoe
gen met het Kongres te volgen langs 
de luidsprekers, die in de gelagzaal 
en op straat aangebracht werden. 

De A.C.V. krant « Het Volk » zag 
slechts 503 aanwezigen, kinderen in
begrepen. Maar ja, journalstieke eer
lijkheid ligt niet in de lijn van re
porter M. Van Herreweghen. 

Zelden zsgen wij een vergadering 
met zL'Ike aanstekelijke geestdrift. 
« De Gentenaar » schreef dat ons 
Kongres ö~o^g"ng « in de groDtste on
verschilligheid ». Van een dagb'ad 
met de bija^iita « De Leugenaar » is 
moeilijk aiid3rs te verwachten. 

Taen Ae fcazninen de intrede van 
het Hso^'dbssluur aankondigden, 
veerde de zaal a's een man recht om 
een donderende ovatie te brengen 
aan he;^ die van onze partij gemaakt 
hebfiëirwSI fe^ira ïs. Naast het vol
tallige Hoofdbestuur bemerkten wij 
nog adv. D. ©e Caninck, Dr. Louis De 
Busschere, Dr. Jozef Hosten, Dr. H. 
Ballet, en tientallen andere vooraan
staanden. 

Meester Frans Van der Eist, alge
meen voorzitter, opende de vergade
ring. Toen hij aankondigde dat de 
Volksunie b'j de komende verkiezin
gen in gans het vlaamse land lijsten 
zal voordragen voor Kamer, Senaat 
en Provincieraad, brak een minuten
lange ovatie uit. Klaar, scherp en 
duidelijk oinhjnd zette Mr Van der 
Eist de doelstellingen uiteen van de 
partij. Hg be'rlemtoonde dat er geen 
sprake kan zijn dat de Volksunie 
geen senaatslijsten zou voordragen. 
Met een oproep tot algehele inzet be
sloot de algemene voorzitter zijn in
drukwekkend betoog. 

De tweede spreker, Dr Leo Wou
ters werd op donderende toejuichin
gen onthaald. In een schitterende 
improvisalie wist hij de toehoorders 
in de ban te houden van zijn wel
sprekendheid. Aan de hand van tal
rijke geestige anekdoten weerlegde 
spreker de beschuldigingen van de 
C.V.P. aan het adres van de Volks
unie. Tot slot wees spreker op de 
noodzakelijkheid van zelfbestuur 
voor Vlaanderen. Dat zijn spreek
beurt in d2 smaak viel bewees het 
geestdriftig applaus. 

In naam van het inrichtend comi
té, bewiercckle Jan De Moor daarna 
Mr. V.M-1 Joriscen en jMr. Leo Wou
ters en de za:il daverde van de toe-
juichin^ren t03n twee mijnwerkers 
bloemen aanboden aan de dames. 
De aari'-.eslgen zongen dan onder 
leiding van de s=mpatieke Dr. J. Van 
Bcxelaer enksle strijdliederen. 

De stem—ing was er. Hoofdbe-
stuurshd Ward Rolus, de man van 
de propagandisten, maakte van de 
gelegenheid gebruik om op de nog 
volle geldbeugels te kloppen ten 
vcorde'e van het Kiesfonds. Dat zijn 
humoristische oprcap niet zonder 
gevolg b!eef bewees de opbrengst die 
alle verwachtingen overtrof. 

Drs Wim Jorissen, het bruisend 

geweld uit Limburg, handelde als 
laatste spreker over de sociaal-eko-
nomische noden van het Vlaamse 
volk. Aan de hand van ontstellende 
voorbeelden bewees spreker de schrij
nende toestand van de kleine boe
ren, die bedrogen worden door de 
kleurpartijen. Het schandaal van de 
verlieslatende Waalse kolenmijnen 
die hogere lonen betalen dan de 
winstgevende Limburgse mijnen liet 
grote indruk na. De Limburgers, die 
hun voorman op de handen dragen, 
hebben in Drs Wim Jorissen de ge
schikte kandidaat op de rechte 
plaats. De zaal bracht hem een geest
driftige ovatie. 

Na een laatste oproep van alge
meen voorzitter Frans Van der Eist 
werd met de Vlaamse Leeuw het 
4de Kongres van de Volksunie be
sloten. 

Qua opkomst en qua geestdrift 
was deze Slotvergadering een mee
valler over gans de lijn. 

In de voormiddag ging er voor de 
simpatisanten, die- «iet butiigMifMi' 
waren bij de Autokaravaan, een be
langrijke Kadervergadering door in 
Roeland. Voor een eivoUe zaal hield 
volksvertegenwoordiger Herman Wa-
gemans een felgesmaakt referaat 
over verkiezingstechniek. 

Met het oog op de nakende verkie
zingen was deze bijeenkomst van 
groot nut voor de propagandisten die 
zich met deze zaken moeten bezig 
houden. 

DEMON. 

GEHT daverde op 
20 april 

Het werd voor de Volksunie te Gent 
op 20 april een ware hoogdag. Zelfs 
de grootste optimi:st zou nooit dur
ven vermoeden hebben dat de reus
achtige Autokaravaan, gepland door 
de landelijke Propagandaraad, tot 
zulk een triomf zou uitgroeien. 

Van 9 uur af was er op de Ant
werpse steenweg te St. Amandsberg, 
waar de karavaan gevormd werd, een 
hele drukte. Alle auto's werden ge
tooid met leeuwenvlaggen en plak
katen met leuzen. De vele kerkgan
gers bleven dan ook nieuwsgierig 
kijken naar de voorbereidselen, ter
wijl de politie alle handen vol had 
om het drukke verkeer te kanalise
ren. Wat niet kon beletten dat het 
een ware heksenketel werd als de 
karavaan zich in beweging zette, 
richting Gentbrugge. Hier sloten de 
wagens aan uit Brabant, Aalst en 
Dendermonde. 

Stipt op tijd bereikte de karavaan 
Ledeberg waar wij heel wat bekijks 
hadden van de talrijke bezoekers 
van de zondagmarkt. Aan de St. 
Lievenspoort wachtte de Gentse po
litie de sliert auto's op. Op kop 
plaatsten zich drie gemotoriseerde 
politie-estafetten die zorgvuldig de 
straten schoonveegden van alle hin
derend verkeer, 

Aan alle kruispunten zorgde een 
sterke ordedienst voor de vrije door

tocht van de karavaan. 

Het effekt van de optocht was dan 
ook verbluffend. De duizenden wan
delaars, die van het heerlijk lente
zonnetje profiteerden, keken blij 
verrast naar dit indrukwekkend ver
toon. Aan de karavaan scheen wer
kelijk geen einde te komen. De meer 
dan 120 personenwagens en een tien
tal radiowagens vormden een kara
vaan van meer dan anderhalve kilo
meter. De Antwerpse radiowagen 
vooraan lokte met opwekkende mars
muziek iedereen naar buiten. Andere 
luidsprekers galmden onze leuzen uit 
en de wagens werden door al te geest
driftige toeschouwers bestormd om 
toch maar een « Volksunie » te be
machtigen. Op minder dan geen tijd 
werden 15.000 bladen uitgedeeld. 

Vooral in de arbeiderswijken was 
het onthaal sirnpati*^ Er werden 
leeuwenvlaggetjes u^gedeeld die 
natuurlijk bij de kindeken gretige af
nemers vonden. 'Pi^e4 het middag
uur bereikte ^ k a r a v ï ^ het centrum 

KLA TAAL 
TOhSPRR^K DOOR D^ VOO ZIi'lER 

Mr. FRANS VAN DER ELST 

i1n^'^sSrWlèe*i*imffeS'iSmfK4n%eu^, de ervaring van deze 
simpatisanten ons op te wachten en 
de vele buitenlandse toeristen gaap
ten verbaasd naar de zingende en 
juichende massa op de stoep. Waar 
de propagandisten in de auto's zich 
niet onbetuigd lieten, was het in een 
roes van onbeschrijflijke geestdrift 
dat de karavaan ontbonden werd aan 
de Roeland. 

Gent heeft werkelijk gedaverd van 
al dat Volksuniegeweld. Onvergete
lijk voor vriend en tegenstander : die 
eindeloze karavaan. Deze machts-
ontplooimg van de Volksunie zal be
slist van doorslaggevende aard zijn 
voor de doorbraak van de partij. 

Dank aan de honderden kamera
den uit Antwerpen, West- en Oost-
Vlaanderen, Brabant en het verre 
Limburg die door hun medewerking, 
van deze karavaan DE stunt van de 
verkiezingen hebben gemaakt. De 
verkiezing van Dr. Leo Wouters op 
de kamerlijst te Gent laat trouwens 
geen twijfel meer. 

Jan De Moor. 

Mr. Fr. Van der Eist sprak 
de aanwezigen toe als volgt : 

Dit kongres op de vooravond van de 
verkiezingen is een belangrijke ge
beurtenis en het is mijn plicht als 
voorzitter klaar en duidelijk ons 
standpunt ten overstaan van de ver
kiezingen te bepalen. 

De Volksunie is EEN VOLWAAR
DIGE POLITIEKE PARTIJ : zij is de 
politieke incarnatie van het Vlaams-
nationalisme, zij is de politieke stri:d-
formatie die in dienst staat van het 
Vlaams-nationaal ideaal, van het 
Vlaamse Volk. Zij is nieuw en oud : 
zij is nieuw als politieke partij in ha
re kaders, zij is oud als voortzetting 
van een oude traditie in de Vlaamse 
Beweging. 

In de politieke partijen-wereld ne
men wij een eigen en onvervangbare 
plaats in. Al de overige politieke par
tijen in dit land zijn unitaire belgi-
sche partijen, de weerspiegeling van 
de Belgische Staat in zijn unitaire 
en voor ons Vlamingen zo nadelige 
struktuur. 

^ e ervaring van meer dan een 
naoor

logse periode bewijst op onomstoot-
bare wijze dat deze partijen, in min
dere of meerdere mate, allemaal een 
voor Vlaanderen en het Vlaamse 
Volk nefaste rol spelen in het staats
ieven en dat er niets van te verwach
ten is voor de oplossing van levens-
gewichtige problemen die de toe
komst van ons volk bezwaren. 

Wat ons scheidt van deze partijen 
is een diepe kloof : een princieps-
kwestie. 

Voor hen gaan de belangen van de 
Belgische Staat in zijn huidige struk
tuur vóór de Vlaamse volksbelangen. 
Wij staan op het standpunt, het 
volksnationalistisch standpunt, dat 
de staat er is voor het volk, en niet 
omgekeerd; dat de staatstruktuur 
moet aangepast worden aan de ver
eisten en de noden van ons volk. Wij 
willen federalisme, wij willen zelf
bestuur, wij willen voor ons volk een 
eigen staat en eigen staatsgezag. Wij 
zijn er diep van overtuigd dat dit een 
noodzakelijkheid is, dat dit een fun
damentele eis is opdat ons volks
bestaan zou veilig gesteld worden. 

Achiel tot Dopper : « Zij zeggen, dat gij door onze schuld werkloos zijt. 
Maar na 1 juni zullen wi], als Minister, door hun schuld ook werkloos 
zijn ! > 

VQffiBT ONS VERKIBINGSFONDS NIT 

opdat ons volk zou kunnen opbloeien 
op stoffelijk en kultureel gebied. 

Met dit inzicht in de noden van ons 
volk, met deze overtuiging staan w j 
tegenover de andere partijen, in de 
eerste plaats tegenover de C.V.P., dè 
partij die zich opwernt als de verde
digster door dik en dun van de uni
taire staat, die het unitarisme tot 
een dogma verheven heeft. 

De katolieke partij, waarvan de 
huidige C.V.P. de voortzetting is, is 
een klerikale partij. Wij aanvaarden 
geen klerikale partij. Het Vlaamse 
volk is weliswaar een kristelijk volk 
in zijn overgrote meerderheid en wij 
wensen, als volksnationalisten, de 
godsdienst onzer vaderen te eerbie
digen. 

Voor de verdediging van de recht
matige belangen van de godsdienst 
en de Kerk zal men steeds op ons 
kunnen rekenen. Maar als politiële 
partij willen wij geen klerikale of 
confessionele partij zijn : wij rich
ten ons tot a'le Vlamingen om sa
men te werken voor ons Volk. Deze 
taak, te werken voor het tijdelijk 
welzijn van ons volk, rust zowel op 
de schouders van ongelovigen als ge
lovigen en omvat gans de Vlaamse 
volksgemeenschap. 

De zending die de Kerk van Krls-
tus gekregen heeft was geen poli
tieke zending. Geen enkele politieke 
partij mag zich de partij van de 
Kerk noemen. De vermenging van 
godsdienst en politiek heeft ook in 
ons land zeer veel schade berokkend 
aan de godsdienst, aan de Kerk. 

Wij, Vlamingen, weten er van mee 
te spreken ! Hoe dikwijs in de loop 
onzer geschiedenis werd de gods
dienstige overtuiging van de Vlamin
gen niet uitgespeeld tegen hun volks
belang ? Welnu dat mag niet, dat 
kan niet. 

Onze volksbelangen zijn eerbied
waardige belangen, ook voor de Kerk, 
en wij hebben in geweten de plicht 
deze volksbelangen te verdedigen, 
ook tegen partijen die zich durven 
kristelijk noemen, maar het niet 
zijn; wat wij willen, wat wij nastre
ven, wat wij in ons programma ge
schreven hebben is in niets strijdig 
met de kristelijke moraal of de kris-
telijke principes. 

Integendeel ben ik er vast van 
overtuigd dat onze opvattingen het 
best beantwoorden aan de geest van 
het kristendom en het is geen toeval 
dat wij talrijke recente uitspraken 
van Z. H. de Paus kunnen aanhalen 
en er ons op steunen. 

In ons land wordt de godsdienst 
misbruikt om onze gelovige Vlaamse 
mensen de diktatuur op te dringen 
van een eenheidspartij, in strijd met 
alle pauselijke richtlijnen. Wij zul
len echter luisteren naar ons gewe
ten en wij eisen op politiek gebiea 
de vrijheid op, waarop wij recht 
hebben. 

Tegen ons wordt een « zenuw-
oorlog » gevoerd : men probeert ons 
te verdelen, men probeert ons murw 
te maken en ons te verleiden tot het 
maken van politieke fouten. Gan^ 
een kampagne werd tegen ons op 
touw gezet om ons er toe te brengen 
niet op te komen voor de senaat. 

(lees door blz. 2) 

Stort heden nog op postgiro Nr. 54.45.46 
van Wim JORISSEN. - Brussel 
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KLARE TAAL 
(Vervolg van blz. 1) 

Fr. Jan De Bondt 
lijstaanvoerder Veurne - Dismuide -
Oostende, lid van het hoofdbestuur. 

GODSDIENST EN • 
POLITIEK : 

In een recente publikaiie \ 
van de hand van kanunik A. : 
Simon, professor aan de Ea- : 
culté Universitaire Saint- l 
Louis, te Brussel, getiteld \ 
« Le Parti catholique beige » | 
lezen we volgend gezagheb- \ 
bend oordeel over de vermen- \ 
ging van godsdienst en poli- j 
tiek : | 

(( Men kan niet ontkennen • 
dat de klerikale inslag (van de | 
kalolieke partij) een groot \ 
aantal gelovigen van de Kerk \ 
verwijderd heeft en vele on- j 
gelovigen afgestoten heeft die l 
ontvankelijk waren voor de 
roep der genade. Hoeveel 
Belgen hebben de kerk en de 
godsdienst de rug toegekeerd 
omwille van de onvermijde

lijke verwarring van godsdienst 
en politiek veroorzaakt door 
een confessionele partij ! Hoe
veel liberalen zijn er niet meer 
(( naar de mis » gegaan, om
dat zij in ruzie gevallen wa
ren niet de pastoor die een 
partijdige houding aangeno
men had bij de verkiezingen. 

En, zonderling paradoks, 
het is omdat de katolieke par
tij, meestal hierin aangemoe
digd doen de klerus, te lang 
een liberaal ekonomisch 
standpunt ingenomen heeft, 
dat de massa der arbeiders 
haar verlaten heeft : de ver
menging van politiek en gods
dienst en van politiek en fir-
nantiële belangen zijn onbe
twistbaar een oorzaak van de 
ontkerstening van de arbeids-
klasse » (blz. 146). 

« De katolieke school heeft 
vele zielen gered; maat de 
schoolpolitiek van de kato
lieke partij heeft van de school 
het strijdperk gemaakt van de 
politieke kamp en zij heeft de 
anti-kristelijke eisen der link
sen toegespitst » (blz. 147). 

Fl. Clem Colemont 
lijstaanvoerder Hasselt-St-Truiden 

lid van het hoofdbestuur 

Ik wens hier klare taal le spreken 
opdat geen twijfel zou open blijven. 

Hoe komt het dat het Vlaamse 
volk als meerderheidsvolk in de bel-
gische Staat, en dit onafgebroken 
sedert 1830, steeds in de hoek geze
ten heeft en als koloniaal gebied 
behandeld werd ? 

Een der faktoren ter verklaring 
van deze paradoxale toestand moeten 
wij beslist zoeken in de p:;!itieke on
rijpheid der Vlamingen. 

Traditioneel zijn de Vlamingen in 
dit land en in alle partijen de naïve-
hngen die steeds weer toegeven, die 
steeds weer hun standpunt opgeven 
om genoegen te doen aan hun poli
tieke tegenstrevers, die hun zwak
heid op meesterlijke wijze weten uit 
te buiten. Telkens weer wanneer de 
Vlamingen, door eigen verdiensten 
of door het spel van het toeval, een 
machtspositie innamen lieten zij er 
zich toe verleiden deze positie zonder 
slag of stoot te ontruimen en zelfs 
zonder enige tegenprestatie, gewoon
lijk omwille van « de hogere belan
gen » die dan telkens juist op het 
spel staan. Maar nog nooit zijn deze 
« hogere belangen » onze rechtmatige 
volksbelangen geweest, die sedert 128 
jaar' in dit land verwaarloosd en 
achteruitgesteld worden. 

Voor ons stelt zich de vraag of wij 
deze ellendige Vlaamse traditie van 

wakheid en toegevendheid gaan vol. 
gen, dan wel of wij er voor goed gaan 
mee gedaan maken om als politiek 
mondigen de politieke strijd te voe
ren zoals hij moet gevoerd worden. 

Het spel der politieke krachten in 
dit land heeft meegebracht dat wij 
thans een machtspositie bezetten 
tussen de C.V.P. en de linkse par
tijen. 

De C.V.P. heeft ons nodig, omdat 
zij in haar lamlendige zwakheid 
vreest niet in staat te zijn om alleen 
de linksen de voet dwars te zetten. 

Gaan wij thans de politieke fout 
begaan eens te meer te kapituleren 
op het beslissend ogenblik en onze 
machtspositie prijs te geven om de 
C.V.P. te redden ? NEEN. Dat zullen 
wij niet doen. Wij zijn vast besloten 
op te komen voor kamer, senaat en 
provincieraden. Wij vertegenwoordi
gen in Vlaanderen een fraktie van de 
politieke opinie die niet akkoord is 
met de C.V.P. en de C.V.P.-politiek. 
Het is een elementaire regel van het 
politieke spel dat de C.VJ. betaalt 
indien zij onze steun nodig heeft en 
dat wij gebruik maken van de gele
genheid om onze voorwaarden te 
stellen. 

Als wij dat niet inzien en begrij
pen moeten wij niet beginnen met 
aan politiek te doen. 

Het zou van ons standpunt uit een 
onvergefelijke fout «ijn xelfs maar 
onrechtstreeks, door ons te onthou
den, onze kiezers aan te zetten hun 
stem uit te brengen voor een unitaire 
belgische politieke partij, die dat be
strijdt wat wij een onontbeerlijk goed 
voor ons volk achten. 

Dat mogen wij zelfs in geweten 
niet doen. 

Ik weet wel dat men door een 
eigenaardige « hocus pocus », door de 
dingen op hun kop te zetten, ons een 
verantwoordelijkheid wil opdringen 
die wij niet te dragen hebben. 

Indien de linksen in dit land aan 
het bewind zijn ligt de verantwoor
delijkheid hiervoor niet bij ons, maar 
bij de C.V.P. 

In 1950 heeft de C.V.P. mede dank 
zij Be stemmen van onze kiezers, de 
volstrekte meerderheid behaald. Wat 
heeft zij er mee gedaan ? Wat heeft 
zij gedaan als dank voor onze kiezers 
die haar gesteund hadden ? Zij kre
gen stank voor dank, zij kregen min
der dan niets. 

Na 1954, onder de linkse regering, 
toen de schoolstrijd losbrak kwamen 
onze mensen mee op straat en toen 
de overwinning in het verschiet lag, 
besliste de C.V.P. de strijd te sta
ken .. 

AVij wijzen alle verantwoordelijk
heid af. Toen wij, voor de oorlog 
sterk waren, kwamen de linksen niet 
vooruit in Vlaanderen. Doch deze 
dam tegen de linksen werd door de 
C.V.P. opgeblazen : de Vlaams-natio-
nale partij moest vernietigd worden, 
het Vlaams-nationalisme uitgeroeid; 
daartoe diende de repressie. Doel
bewust heeft de C.V.P. deze onkris-
telijke politiek gevoerd; dat wordt 

nu reeds openlijk toegegeven. Welnu 
ook daarvoor zijn wij niet verant
woordelijk. Ook niet voor de gevol
gen. Alleen zijn' wij overtuigd dat 
niet de C.V.P., maar wij uiteindelijk 
het hnkse offensief zullen indijken 
en de linksen terugwerpen in Vlaan
deren. 

Indien na deze verkiezingen de 
linksen aan hel bewind zouden blij
ven, wat wij niet'geloven, dan zal de 
verantwoordelijkheid daarvoor uit
sluitend bij de C.V.P. liggen. Dat zul
len wij op tijd en stond ook bewij
zen. •' 

Wij gaan onze eigen weg, de weg 
die ons geweten en onze eerlijke 
overtuiging ons Yoorschrijft, de weg 
naar de verovering van eigen poli
tieke macht, die niet, die nooit in 
dienst zal gesteld worden van volks-
vijandige of volksvreemde machten. 
Het is de enige weg die binnen af
zienbare tijd kaa je iden tot tastbare 
resultaten. Het is onze stellige over
tuiging dat een doorbraak van de 
Volksunie de kentering in de naoor
logse periode zal betekenen. 

Vlaanderen dat zovele jaren in het 
defensief storfd, staat terug in het 
offensief. 

Het bewijs werd geleverd dat men 
er niet in geslaafd is ons te vernie
tigen. 

Het vooruitzicht op een herlevende 
strijd die men niet zal kunnen ont
komen, schrikt ons niet af. 

Vlugger dan vele wel denken zul
len wij dan weer oprukken : wij be
antwoorden aan een behoefte; tal
loze mensen in Vlaanderen zijn de 
oude partijen beu, zijn het profita-
riaat der beroepspolitiekers beu, zijn 
de benadeling van Vlaanderen beu. 
Zij kijken verlangend uit naar iets 
nieuws, naar een nieuwe, dinamische 
partij. Aan ons te bewijzen dat wij 
deze partij zijn : wij willen een bre
de volkspartij zijn, die openstaat 
voor alle volksgenoten die de tegen
stelling klerikalisme- antiklerikalisme 
overwint, die de klassenstrijd-ideo
logie opheft, in een bezorgdheid om 
het belang van gans onze volks
gemeenschap In al hare geledingen. 

Wij willen deze staat hervormen : 
wij willen in de eerste plaats zelf
bestuur veroveren voor ons volk. 

Ons programma is U bekend : wij 
staan een eigen oplossing voor van 
tal van problemen. 

De repressie en epuratle willen wij 
volledig en grondig opruimen, door 
amnestie en andere algemene maat
regelen. 

De schoolkwestle wensen wij eens 
en voorgoed opgelost door een defi
nitieve gelijkstelling, door de invoe
ring Tan een stelsel zoals in Neder
land. 

Een Tan onze voornaamste pro
grammapunten, waarvoor wij sterk 
zullen ageren in en buiten het parle
ment is de industrialisatie van de 
Vlaamse gewesten. 

Het probleem van de werkloosheid 
en de mobiliteit In Vlaanderen heeft 
al onze aandacht. Wij willen dat het 
lot van onze arbeiders, vooral dan de 
werklozen en de mobielen zou verbe
teren; dat onze arbeiders zouden be
taald worden zoals de arbeiders in 
Wallonië; dat hun levensstandaard 
zou verhoogd worden. Want zij ver
dienen het. Zij behoren tot de beste 
arbeiders van de wereld. 

Ook het lot van onze boeren moet 
verbeterd worden : steeds weer wor
den hun belangen opgeofferd aan de 
Waalse zwaarindustrie; zij tellen 
niet mee. 

Er moet een landbouwpolitiek ko
men op lange termijn, om de toe
komst van onze boerenstand veilig te 
stellen. Dat eist ons volksbelang. 

Wij denken ook aan onze midden
standers en aan onze bedienden. 

De sociaal-ekonomische problemen 
in Vlaanderen hebben al onze aan
dacht. 

De volgende sprekers zullen er nog 
over uitweiden. 

Wij staan in dienst van ons volk 
en wij zien het Vlaamse vraagstuk 
als een nationaal vraagstuk : het om
vat alle problemen die zich voor ons 
volk stellen. Wij zijn geen wereld
hervormers, geen dromers, geen uto
pisten. 

Wij weten zeer goed wat wij willen 
en kunnen bereiken. Wij vragen uw 
vertrouwen. Wij ^vragen V ons te 
steunen, ons in Ue mogelijkheid te 
stellen onte plannen «it te voeren. 

In de rug schieten. 
« De Standaard » valt ons aan om

dat we in een strooibriefje dat door 
ons te Brussel verspreid werd, schre
ven dat de lijstaanvoerders te Brus
sel zowel voor Kamer en Senaat 
Franstaltgen waren. Dat schreven 
we enkele maanden geleden en van 
die tekst worden een 50.000 strooi-
briefjes gemaakt. Hadden we onge
lijk ? Wie stond in 1954 op kap voor 
de Kamer ? du Bus de Warnafie ! En 
voor de Senaat ? De onnoemlijke 
Struye ! En in 1950 ! Carton de Wart, 
le voor de Kamer en Struye le voor 
de Senaat ! En in 1949 ? Juist dezelf
de personages ! Wie bedriegt de kie
zers, wij of De Standaard ? Onder
tussen is er nieuws. Onze kritiek 
heeft het schandaal in volle daglicht 
geplaatst, en tlians dient de schijn 
gered men plaatst Mevr. de Riemaeker 
eerst. De le kandidaat is dus een Vla
ming. Men vergeet echter te zeggen 
dat die deftige dame haar kinderen 
naar Frantalige scholen stuurt en er 
aan huis Frans tegen spreekt ! Dat 
zijn de flaminganten, die ons volgens 
De Standaard zullen redden en die 
door ons in de rug geschoten worden. 
De lezers kunnen zelf oordelen. 

Viktor Bouckaert 
lijstaanvoerder Roeselare-Tielt 

lid van het hoofdbestuur. 

School en gezin 
en de politiek. 

Door de voorzitter van « School 
en G3zin » werd een omzendbrief ge
stuurd naar al de medewerkers waar
van de inleiding luidt als volgï : 

Verschillende kollektanten hebben 
mij gevraagd hetzij rechtstreeks het
zij door bemiddeling van hun lokaal 
of provinciaal komitee, welk het pro-
grem is, van de Christelijke Volks
partij inzake onderwijs. 

Sedert meer dan twee jaar offert 
U, iedere m.aand, samen met 100.000 
andere aktieve leden van onze bewe
ging, talrijke uren van uw vrije tijd 
aan de verdediging en aan de steun 
van onze vrije scholen. Uw roerende 
trouw getuigt van het belang dat U 
aan deze vraag hecht. 

Ik heb de verantwoordelijke lei
ding van de partij in uw naam dus 
ondervraagd en ik kan U hierbij het 
antwoord meedelen dat ik heb ont
vangen. 

Volgt dan het programma van de 
vaag is. 

Namens de Volksunie werd door de 
voorzitter volgende brief gericht tot 
de heer A.-E. Janssen, nationaal 
voorzitter van « School Gezin >, brief 
waarop we tot op heden geen ant
woord mochten ontvangen. 

Zeer geachte Heer Voorzitter 
MJj werd een omzendbrief van 

< School en Gezin » ter hand gesteld 
gedateerd 8 april en door U onder
tekend, waarbij de medewerkers van 
« School en Gezin » op de hoogte ge
steld worden van het programma van 
de CVJ*. inzake het schoolprobleem. 

Mag ik U beleefd verzoeken een ge
lijkaardige omzendbrief te willen ver
spreiden waarin het Programma van 
de Volksune op dit punt eveneens ter 
kennis gebracht aan uwe medewer
kers, althans in het Vlaams land. 
Punt 6 van ons beknopt programma 
luidt als volgt : «Wat het school-
vraagstuk betreft : volledige gelijk
stelling door invoering van het stel
sel dat in Nederland volledige vol
doening schenkt. Toepassing van het 
beginsel dat het staatsonderwijs geen 
partijonderwijs mag zijn, en dat in 
Vlaanderen, gezien de verhouding der 
linksen tot de voUedige bevolking, het 
aan hen niet mag overgeleverd wor
den. » 

Punt 7 van ons programma luidt : 
«Verbetering van het onderwijs door 
vereenvoudiging en verlichting der 
programma's; uitbre'ding van het on
derwijs, door het beginsel van het 
kosteloos orderwijs en steun aan de 
begaafde leerlingen; ontwikkeling 

I van het technisch onderwijs in al zijn 
takken. Gezondmaking van de wan-
t-»-standen aan de Rijkshogeschool 
te Gent; vernietiging van alle benoe
mingen van onbevoegde, onvlaamse, 
nartijpolitieke kreaturen sedert de 
oorlog gedaan; waarborging van het 
Vlaams en zelfstandig karakter d-.r 
universiteit. Overbrenging van de 
Waalse afdeling der Leuvense Hoge
school naar Wallonië, splitsing van de 
Brusselse Universiteit. Afschaffing 
van de transmutatiellassen en van 
de Franse scholen in Vlaanderen. » 

In de hoop dat aan dit verzoek ge
volg zal gegeven worden, verblijf ik, 

met de meeste hoogachting. 
Mr. Fr. Van der Eist 

In de rug schieten II 
Volgens betrouwbare bron verna

men (we lazen het blaadje nog hist) 
neemt ook Jantje Verroken dezslflc 
uitdrukking in de pen om tegen on-.a 
plaatselijke afdeUng ten strijde t^ 
trekken. Volgens Jantje tellen v.ij 
daar maar vier man (wat zal hiJ Ver
schieten op 1 juni ! Zo hij tenïïïinfls 
gelooft wat hij schrijft en voor zo 
dom houden we hsm niet) Wis se'iis-
ten wij in de rug? Wel een zekcï-ï 
van C a e n e g h e m , ooi al ee i 
« Vlaa-nse » Volksvsrlssenwoardi-'^v 
in Ouds-Tiardï-Ron'ie. Ook dis mi.^.i-
heer zijn ki^.deren zitlsn in esn 
Franstalige school. Zo wij dïrseïifta 
franskiljons in de borst kunnen schie
ten zullen wij het niet laten Jantje. 
Wees daarvan verzekerd. Dat soort 
mensen kan in geen geval aanspraak 
maken op de titel van Vlaamse volks
vertegenwoordiger. Dat hij naar Wal
lonië gaat en op de Waalse P.S.C 
lijsten een plaats vraagt. Maar die 
zullen hem ook niet willen. 

Verder valt Verroken een propa
gandist aan die tegen Vindevogel zou 
gestaan hebben vroeger. Volksverte
genwoordiger Vindevogel was een 
zelfstandig man en men kan nie
mand kwalijk nemen dat hij tegen 
Vindevogel stond. Men heeft echter 
die vader van een tiental kinderen 
rechterlijk vermoord ondT het geza
menlijk gestook van socialisten, li
beralen en C.V.P.-ers, kiezers van 
Verroken. Dat is de schurkenstreek. 
En laat Verroken liefst zwijgen over 
de familie VindevogeL Wij kennen er 
heel wat leden van. Maar C.V.P.-ers 
zijn het n ie t ! 

jiiMtimtiiiiiii iiiiiiiiiimmiiitiiiiiiiiimimmiiiiimiiiiiimmiiî  
1 BIJ DE GROTE OVERWINNING | 
1 VAN DE NATIONALE PARTIJ | 
1 IN ZUID-AFRIKA B 
1 Aan Zijn Excellentie Eerste | 
I Minister Strydom werd vol- | 
i gend telegram gestuurd : = 
1 « Volksunie, de Vlaams Na- | 
1 tionale Partij, wenst de strijd- | 
1 genoten der Nasiona'.e Partij f 
1 In Zuid-Afrika geestdriftig ge- | 
I luk met hun prachtige over- | 
1 winning. = 
i Meester Fr. Van der Eist, = 
i algemeen voorzitter. » = 
fiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiit'î  

Dr. Devolder 
kandidaat te Veurne - Diksmulde -
Oostende, lid vaa het hoofdbestuur 
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V l a m i n g e n ! 
Zo zo zijn uw 

vertegenwoordigers 
in de kleurpartijen 

na de verkiezingen. 

Antwoord aan volks
vertegenwoordiger 

Jan Verroken, 
door Gies Cosyns, voorzitter Volksunie 

arrondissement Oudenaarde-Ronse 

IM'n waarde Jan, 

Dat wij op de puinen van een ver
slagen nationalisme niet gaan zitten 
zijn bev/'jzen tegenwoordig de straten 
over heel Vlaanderen waar het woord 
« Volksunie » prijkt als getuigenis 
van een herlevend Vlaams-nationa-
lisme. 

Als het voor U Jan en voor sommige 
C.V.P.-ers een doorn in het oog is dan 
berust de fout alleen en gans alleen 
bij U. Laten we dan gaan zitten, Jan, 
een pijpke roken (van de Volksunie-
hopelijk niet te zwaar voor uw ge
zondheid) en de zaak eens rustig be
kijken. 

In uw blad van 20 april geeft ge mij 
de indruk dat ge zowat zot gedraaid 
wordt — en ware het niet van de 
scheurlijst dan zoudt gij uw kansen 
verhogen — schrijft gij. Dus wordt 
er voor mijn lijst toch gestemd ! Het 
doet me plezier dat ge zo goed op de 
hooffte zijt. Maar wan-neei" beant
woordt gij eens onze vragen ? 

VAN WIE OF WAT BEN IK 
GESCHEURD ? 

Reeds voor de oorlog was ik natio
nalist en ik ben het onkreukbaar ge
bleven tot op heden. Dat er van onze 
mensen « om den brode » naar U ge
lopen zijn is juist. Gij telt in uw ran
gen dus de scheurraakers. En juist op 
cleze mensen ï i j t gij zo fier. 

Meest ik morgen ook afsehenren 
wat zoudt gij dan o\er mij vör'è'fcs ? 
Maar wees gerust... ' -, 

Moest gij iiw arljfcels voorleggen 
r.an uw bestuur ze zouden niet eens 
l:et daglicht zien. Zo dwaas doet ge. 
IVIaar lie,? n a a r op. Jan, het volk zal 
II leren lennen. Ik stel dus nog eens 
de-drie (en niet vier) bestuursleden 
van dit arrondissement voor. Wij 
hebben dat al enkele malen gedaan 
en ge kent ze zeer goed : Meester De 
Eoe, Rik Nachtergaele en Gies Co
syns. 

IS EET MIJN SCHULD ? 
— dat men in Ronse lacht met uw 

(KRISTELIJKE) kandidaten. 
Maar de vuilste voddevent is hei-
lis: op een C.V.P. lijst en eerlijke 
irensen kannen niet deugen op 
een lijst buiten de uwe. 

— dat uw geschrijf niets moet on
derdoen voor de bevrijdingsstijl 
van een Courier en een Journal de 
Renaix. We hebben die blaadjes 
met uw opstel vergeleken en na 15 
jaar zijt ge heel wat smeriger. Die 
Vlamingen die toen bij Van Lierde 
stonden en nu uw lijsten sieren 
moeten wel eens nadenken. Of 
moet ik ook namen noemen ? 

— dat gij uw officieel diploma van 
dokter in de rechten niet kondt 
halen in Brussel omdat gij geen 
jury vondt die er U door moest 
halen (vandaar de afgunst voor 
de Leuvense ex - hoogstudent 
Meester de Boe). 

IS HET MIJN SCHULD? 

— dat gij met 100.000 mensen niets 
uithaalt te Brussel. 

— dat gij met uw grote bende in de 
oppositie niets kunt, waar wij 
vroeger met een kleine minder
heid de straatnamen te Ronse 
veranderden, de franse klassen af
schaften en het middelbaar on
derwijs vervlaamsten. 

— dat gij met uw tamme bende noch 
het schoolvraagstuk, noch de ko
ningskwestie noch de epuratie 
kondt oplossen. 

— dat gij en de C.V.P. alleen maar 
de kapitulatie kenden en tienmaal 
100.000 en niets speelden. 

— dat gij de linksen helpt met niet 
te Vt'illen overeenkomen. 

— d?.t z'')i geen enkele belofte houdt. 
— dat z'\ de rode en blauwe plaka-

ten iret eerbied voorbijgaat en 
alleen die der Volksunie verwij
dert (als dat zo .doorgaat dan be
handelen wij U op dezelfde ma
nier). Alleen de linksen dient gij 
met uw onverantwoordelijk spel. 
(vroeg of laat moet gij onze billij
ke eisen toch inwilligen.) 

MAAR DAT PAKT NIET 

— 12 jaar hebt gij dat leugenspellet
je gespeeld. Ge zijt voor ons op uw 
buik gekropen toen Herman moest 
gelicht worden en nu spuwt gij ve
nijn naar uw voornaamste hel
pers. 

— ge hebt het stof van ons schoenen 
gelikt toen we voor U gingen 
plakken « Jan, onse man » (waar 
v.'aren uw lieve maatjes van nu ?) 
Ge hebt beloofd en vesl beloofd 
toen heel oös tarilile voor U 
stemde en aï§ daitk t rekt ge de 
dolk en de htcrd Ivaarmee wij U 
tébben voor'.-;i*oklieii wilt gij nu 
rond onze nek stroppen, 

^VIAAR DAT PAKT NIET MEER ! 

Gij hebt een ammestiewetsvoorstel 
beloofd en ge hebt geen woord ge
houden. " 
— aan de sehoolgelijkheid denkt ge 

niet. 
— aan de "stelaanpassing evenmin 

(uw v. 'en de senatoren San-
tens en > ande Storme bleven in 
Oudenaarde in plaats van in Brus
sel een wet die er door kon te 
stemmen). 

.̂  Gij hebt wel de stemmen gevraagd 
bij de koningskwestie maar uw kie
zers hebt gij bedrogen met tegen de 
koning te stemmen. 

Gij hebt wel over Vindevogel ge
sproken op het Ceciliafeest te Ber-
chem met het doel stemmen te ron
selen maar in Brussel durft gij 't 
zelfde niet zeggen (in Berchem ver
tellen ze nu allemaal dat ge kunt lie
gen gelijk een paard sch...ten — en 
ze hebben gelijk). 

Maar al dat lamlendig beloven ben 
ik beu, hartsgrondig beu. Daarom heb 
ik mijn paardjesmolen (zoals ge dat 
noemt) volgeladen. 

voor de Volksunie ook. Maar DAT zal 
veranderen ! W^eldra Volksunie (lees 
't vervolg in volgend nummer). 

N. B. — Ik dank ten zeerste de vele 
kandidaten en bestuursleden der 
C.V.P. voor de mij gestuurde inlich
tingen. Vooral dank ik onze priesters, 
notarissen, dokters, apothekers en 
nijveraars voor hun milde steun. Hun 
namen kan ik onmogelijk noemen 
daar hun handel en hun C.V.P. lid
maatschap in 't gedrang zou komen. 
Maar bovenal gaat mijn dank naar 
de ijverige C.V.P. jongeren die hoe
wel zij nog niet mogen stemmen mij 
en de Volksunie de grootste diensten 
bewezen. 

Gies Cosyns, 
Voorzitter arr. Oudenaarde. 

DE LINKSEN DEDEN NIETS GOEDS 
Tot slot van de vrij oppervlakkige 

bespreking van de brosjure « Vlaan
deren eerst » acht « De Standaard » 
het goed ons de vraag te stellen wat 
de linksen voor Vlaanderen deden. 
Overbodige vraag. De linksen deden 
niets. Daarom dat wij van hen niet 
willen weten. Maar wij stellen op on
ze beurt « De Standaard » de vraag. 
Wat deed de C.V.P. voor Vlaanderen 
tijdens haar homogene regering ? 

Ook niets. Het is trouwens een koud 
kunstje dat te bewijzen met uitspra
ken uit « De Standaard » zelf. \>ij 
achten het niet eens nodig. De feiten 
zijn voldoende bekend. Wij stonden 
gedurende de naoorlogse periode voor 
dezelfde vicieuze cirkel als voor 1914. 
De partij, die regeert, doet niets voor 
ons volk en de oppositie tracht de 
Vlaamsgezinden te winnen om ze op 
haar beurt te bedriegen". 

Die kringloop werd slechts door
broken tussen beide wereldoorlogen 
toen er een Vlaamse partij was. Toen 
en toen alleen kwamen de grote ver
wezenlijkingen. 

Zal « De Standaard » dit betwisten. 
Hij ga zijn gang ! Maar hij zwijgt 
erover als vermoord. Wij kiezen niet 
tussen slecht en slecht, tussen de ro
de cholera en de gele pest. Wij willen 
een goede partij, een gezond Vlaam
se. En dat is slechts de Volksunie. 

TWEE GROTE PARTIJEN ? 

Dte Standaard komt weer met de 
oude teorie af alsof er in België al
leen nog twee partijen zouden blij
ven bestaan en dit naar het voor
beeld van de Angelsaksische landen. 
Onzin natuurlijk. In de Angelsaksi
sche landen kiest men man tegen, 
man en maken de kleine partijen 
geen kans. In België is de toestand 
echter zoals in-jNeder%ïiiJ, Frankrijk, 
Duitsland, Italië en de Skandiiiaafse 
landen waar men tal van partijen 
heeft, grote eri' kleittë Wat in de 
grond oolc een zu ive f l^ demokrati-
sclie toestand is. ï̂s»*- ' • 

In het volgend nummer stel ik deze 
— dat gij de C.V.P. jongeren niet kandidaten voor. Ze zullen op de mo-

durft organizeren omdat de over- len draaien tot ge er zot bij wordt 
grote meerderheid overtuigd is en... jammer voor U en de volksbond 
dat de Volksunie hier nodig is. I „laar uw zoet gezocht slachtoffer 
Zonder bal vmdt ge niemand ^ylt gij niet vinden. Gij zijt dan weer 
™^̂ '"" een leugen rijker. 

— dat gij de vuile boel der C.V.P. de Met enkele mensen Jan, zal ik meer 
rug gingt keren en uw kandidatuur , bereiken dan gij met uw grote orga-
zocht als kultureel adviseur der nisaties. We zullen het U bewijzen, 
provincie. Het waren toen weer Met uw tamme bende kunt gij niet 
enkel de nationalisten die U hiel- eens wat wij doen — dat zegt ieder-

KLEINE PARTIJEN ONGERIJMD 

Ook « Het Volk » zit de Volksunie 
weer op de nek. Wij zouden niet mo
gen bestaan, fï^ffi^"**»: 

Alsof wij ^ a T v o ö r d e goedkeuring 
van Het Volk nodig hadden. De 
Volksunie zou de regering Van Ac-
ker-Liebaert in leven houden ! Ons 
antwoord ? Zo de C.V.P. vier jaar lang 
gewerkt had als de Volksunie was er 
geen sprake meer van een linkse re
gering. De kiezers zullen de werkers 
trouwens belonen. Dat doen ze altijd. 
De C.V.U. duldt echter geen bond
genoten en dat is haar grote dwaas
heid. De socialisten werken samen 
met liberalen en kommunisten tegen 
de C.V.P. De C.V.P. wil echtei^ niet 
met ons samenwerken tegen de link
sen. Zij zijn nooit politiek verstandig 
geweest en zijn het nog niet. Ook dat 
zal de kiezer aanzetten zich van hen 

pen want niemand van de C.V.P. 
stond achter U. Liegen en bedrie
gen schijnen kardinale deugden 
in de C.VJP. 

een die ons aan 't werk ziet. Durf en 
dynamisme zijn alleen in de Volks
unie thuis. En vermits gij gewoon zijt 
4e kapituleren doet gij dat nog eens 

Baur waar doceerde die. Toch allen 
aan staatsscholen of niet ? En oud-
eerste-minister Eyskens ? Die stu
deerde toch ook aan staatsscholen of 
niet ? Hij volgde zelf de godsdienst
lessen niet maar wel de zedenleer ! 
Of wij dat Eyskens kwalijk nemen. 
Bijlange niet ! 

Het tekent echter de onnozelheid 
van Jantje, de mondheld. 

Hij heeft het ook over advokaat De 
Boe die te Brussel studeerde \ En dan 
te Brussel studeert 20 p.c. katolieken. 
Het pleit alleen voor Mr. De Boe dat 
hij zijn christelijke overtuiging 
staande gehouden heeft in een anti
godsdienstige omgeving. C.V.P.-ers 
zouden dat moeilijker kunnen. Zouden 
Verroken en zijn partij anderzijds niet 
zorgen dat de staatsscholen niet zo 
maar in linkse handen gespeeld wor
den. Zo iemand slechts is omdat hij 
aan een staatsschool les geeft (wee 
de priesters, godsdienstleraars al
daar !) waarom zijn dan ook alle 
ambtenare niet slecht die aan staats-
ministeries zitten ? Zich belachelijk 
maken om niet te zeggen potsierlijk 
is klaarblijkelijk geen monopolie van 
bekrompen linkse fanatici. De C.V.P.-
er Verroken is er even sterk in. De 
onnozelaar ! 

ALLES GAAT GOED OP DE W.T. 

« De Standaard » is gehaast om al
les O. K. te verklaren op de W. T. De 
verkiezingen naderen en Moens de 
Fernig, de grote bons van de W.T. is 
een oud-C.V.P. minister. De koning 
en Van Acker spraken eerst Neder
lands ! Is er iets meer normaal in 
een land met 60 p.c. Nederlandstali-
gen ! Dat Motz, Moens de Fernig en 
Cooremans alleen een paar zinnen in 
een Brussels « Vlomske » broebelen, 
daar wordt over heen gestapt. 

Dat op tal van paviljoenen en Oïi-
der meer op dat van Belgisch Kongo 
wel uitleg in het Frans, het Duits en 
het Engels te horen is, maar niet in 
het Nederlands daar wordt over ge
zwegen. Na 1 juni mag dat weer ge
schreven worden in « De Standaard ». 
Voordien niet ! Paljassen ! 
ALLES GAAT BEST TE BRUSSEL 

Ook Leo Lindemans, de eeuwige 
kandidaat op een onverkiesbare 
plaats op de C.V.P. lijst, doet zijn 
duit in het zakje. We gaan er te Brus
sel op vooruit en dat dank zij de taal
wetten ! 

In 1943 waren er 43 p.c. kinderen in 
Nederlandstalige klassen, thans onge
veer 20 p.c. Door de aktie van het 
Vlaams Komitee voor Brussel en door 
onze Vlaams nationale werking is 
het jaarlijks verlies lichtjes vermin
derd. Wat nog wat anders is als 
vooruitgaan. Meit liaA 90 F. verliezen 
bij het spel in plaats van 100 F. Dat 
is echter nog niet hetzelfde als 10 F. 
winnen. 

En ondertussen overspoelt de \ s r -
fransingsgolf, dank zij de machtige 
steun van tal van C.V.P. gemeente
besturen, zeker zoveel als van linkse 
(zij zijn geen haar beter !) gans 
Vlaams Brabant. Zonder sterke 
Vlaams nationale stroming gaat het 
ene Vlaamse dorp na het andere ver
loren. Dat weet De Standaard dat 
weet Mr. Lindemans. Dat toegeven 
betekent echter zeggen dat slechts de 
Volksunie redding kan brengen. En 
liever gans Brabant Frans don één 
Volksuniezetel ! 

^Illllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

I DE STANDAARD van 22 juni | 
i 1950 nam met instemming een = 
I artikel van HET VOLK over | 
= waarin deze krant schreef : = 
= « Het zou voor ons volk een Ë 
= historische nederlaag zijn in- = 
1 dien tijdens de huidige legis- 1 
= latuur de hoofdpunten van het 1 
i Vlaams-Waals probleem niet 1 
1 werden opgelost. Hoofdzaak is i 
1 een statuut dat toelaat aan i 
i beide bevolkingsgroepen de vol- i 
1 ledige beveiliging van hun ver- | 
1 dere ontwikkeling te verzeke- § 
i ren ». 1 

De lezer is zelf verstandig ge
noeg om te weten of de C.V.P. 
ons volk bedoelde « historische 
nederlaag» heeft bespaard en 
die « politieke ramp » heeft we
ten te verhinderen, ja dan neen. 

Ze had nochtans niet <t een § 
termijn van korte maanden » 1 
maar vier volle jaren ter be- 1 
schikking om haar goede wil 1 
tegenover Vlaanderen te tonen ! 1 

Verder stipte Het Volk aan | 
als tweede punt dat dringend § 
diende verwezenlijkt « het vast- 1 
leggen van de taalgrens » e:? 1 
als derde punt « de vernetTer- l 
landsing van het bedrijfsleve ». I 

Als « referentie » om het ve-- J 
trouwen van de Vlamingen voor '•' 
de toekomst te winnen, zal de ' 
C.V.P. best maar niet verwijzen i 
naar wat ze er in 1950-54 om-' § 
trent deze drie punten heeft 1 
van terecht gebracht ! s 

Haar bewind was voor Vlaan- 1 
deren nul over geheel de lijn. 1 
Ze kan, als unitaire Belgische 1 
partij ons niet de minste waar- 1 
borg geven dat ze bij een vol- 1 
gende gelegenheid zou beter = 
doen. = 

Tot slot i;u;i'c.i \. .j de dag- = 
bladen HET VOLK en DE | 
STANDAARD uit hier op deze f 
plaats de verwezenlijkingen van 1 
de C.V.P. op Vlaams gebied ge- i 
durende 1950-54 te liomen uit- | 
eenzetten. = 

C.V.P.-verraad, 
Onder de titel « De stelUng van de 

Kath. Volkspartij tegenc •'er het 
Vlaams probleem in 1937» citeerde 
De Standaard van 12-1-1949 een rede 
door Prof. Edg. De Bruyne uitgespro
ken in naam van de K.V.V. te Brussel 
in dato 19 oktober 1937. Hierin zegde 
spreker o. m. : 
«i Primauteit van de plichten van de 
Staat over zijn rechten, primauteit 
van het volksbelang over de Staats
instellingen •!>. 
« Maar, zegt men ons, door U wordt 
het belang van wat voor U Vlaamse 
natie is, boven de Staatsinrichting 
gesteld! — Zonder twijfel. Onze pro
paganda is Vlaams-nationaal en ons 
programma huldigt de primauteit 
van het volksbelang over het Staats
bestel ». 
« Ons programma is en blijft Vlaams
nationaal ». 
WELNU WIJ BESCHULDIGEN DE 
C.V.P. VAN ONTROUW EN VERRAAD 
TEGENOVER DIT PROGRAMMA. 

De principes hierboven voorop ge
steld, worden op dit ogenblik niet 
door de C.V.P maar enkel en alleen 
door de VOLKSUNIE gehuldigd en 
verdedigd. 

af te keren en naar de Volksunie te | Als eerste punt noemde de | 
komen. = krant « gelijkberechtiging van § 

1 Vlamingen en Walen in 's lands 1 
1 centrale besturen. Het zou wer- i 
1 keiijk een politieke ramp zijn, = 
§ zo gaat de krant verder, moes- = 
1 ten de Vlamingen tot de vast- ^ 
= stelling komen dat deze rege- = 
Ë ring (C.V.P.-regering N.v.d.R.) 1 
1 niet bekwaam is om de gelijk- = 
1 berechtiging van Walen en Vla- i 
1 mingen in de centrale besturen i 
i binnen een termijn van korte = 
1 maanden volledig te verzeke- | 
1 ren» . = 

OPGEPAST, JANTJE WAAKT I 

Verroken heeft het verder tegen le
raars die op de lijsten van de Volks
unie staan en die in officiële scholen 
staan. Dat is verdacht ! Zou Verro
ken dan eens willen beginnen met de 
C.V.P. grondig te zuiveren. Aan wel
ke school geeft dan hun fameuze 
oud-minister Harmel les ? Is dat 
geen staatsschool 1 En oud-minister 
De Bruyne ? En hun oud-senator 

ZONDFR KOMMENTAAR 
UIT DF: « GAZET VAN AALST » 

WAAR HAALT « DR VOLKSUNIE » 
HET GELD ? 

In de rangen van de C.V.P. komt 
men meer en meer tot de overtuiging 
dat « De Volksunie » financieel ge
steund wordt door de socialisten en 
liberalen. 

Het is voor iedereen sinds lang dui
delijk, dat deze mensen alleen de C. 
V.P. aanvallen. 

In Limburg ziin het leraars van het 
officieel onderwiis, die vrijaf krijgen 
om namens de Volksunie, propagan
da te maken. 

Van Mr. Wagemans, hun gekozen, 
weten we dat hij vroeger meestal d ;̂-
zelfde houding aannam als Ĥ  ' ^ " 
groep. 

In het buffet van de kar^e., 
waar ook de indeling per groep zijn 
rol speelt, hebben we dikwijls opge
merkt, dat Mr. Wagemans zich bij de 
C.V.P.-ers kwam zetten, om wat te 
praten en een tas koffie te drinken. 

Verleden week toen de C.V.P. wei
gerde deel te nemen aan de stamming 
van de begroting van verkeerswezen, 
stelden we vast dat hij in de verga
dering bleef en met de linksen mee
stemde, terwijl vroeger zijn stemap
paraat defekt was. 

Deze week, werd een wetsvoorstel 
van de liberalen rondgedeeld. Het 
gaat over de herstelling van oorlog
schade. Naast de naam van de vier 
liberalen, vinden we de naam van 
Mr. Wagemans. 

Ons wil het voorkomen, dat er iets 
veranderd is, en dat in het vooruit
zicht der verkiezingen, vooral als men 
weet dat de algemene voorzitter van 
« De Volksunie » geen rechtse is. 

Zouden de socialisten en de libera
len, niet alleen de kommunisten als 
bondgenoot hebben, maar ook dei 
mensen van de Volksunie, om de C 
V.P. klein te krijgen. 

Ons komt dat zeer verdacht voor-
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Zeer belangrijke provinciale | 
kaderdag; voor Braliant. 
Zaterdag 3 mei a. s. te 17 u. — 
St. Michiel — Grote Markt, 
Brussel. 
Alle kandidaten, alle kader
leden, alle propagandisten moe
ten beslist aanwezig zijn. 
roegang op vertoon van de bij-
ïondere uitnodiging. 

MMMMM 

^ei/^^ 

ACHIEL VAN MALDEREN 
(Anderlecht) 

Hield tal van prachtige spreekbeurten 
over de sociaal-ekonomisclie noden 
van Vlaanderen. Hij is tevens hoofd-
bestuurslid van de partij. | 

KANTON MOLENBEEK 
ONTWAAKT ! ] 

Zaterdag 19 april waren talrijke 
belangstellenden aanwezig op de gro
te voorlichtingsvergadering, door De 
Volksunie belegd in het lokaal 
« Union» » te Koekelberg. 

Zij luisterden aandachtig naar de 
toelichtingen gegeven door dhr Serre 
en Mr. Frans Van der Eist. De spre
kers hingen een duidelijk beeld op 
van de méér dan nadelige toestand 
waarin de Vlaamse arbeiders, be
dienden, boeren, ambtenaren en mid
denstanders zich bevinden. Zij toon
den aan hoe er slechts éen mogelijk
heid bestaat om uit het slop te gera
ken namelijk bij de eerstkomende 
verkiezing voor « DE VOLKSUNIE » 
te stemmen. 

Dat de belangstelling groot was, be
wezen de talrijke vragen door de aan
wezigen gesteld na afloop van de toe
spraken. 

Het kanton Sint-Jans-Molenbeek 
ontwaakt en belooft voor de toe
komst. 

Op 1 juni doen onze Vlaams-Natio
nalisten hier ook hun plicht. 

JETTE 
De Volksunie wordt in deze voor

post van het Vlaamse front in hon
derden gezinnen besproken, want ons 
blad werd er op grote schaal ver
spreid dank zij de ijverige medewer
king van onze propagandisten. De ge
ruchten die op het sekretariaat bin
nenkomen bevestigen de strekking, 
die over gans Vlaanderen vastgesteld 
wordt en die op 1 juni zal weerspie
geld worden in een voor Vlaanderens 
welvaart gunstige uitslag. Op 1 juni 
keert de til dank zij de Volksunie ! 

GRIMBERGEN 
Deze gemeente was zeer schoon 

versierd door één onzer talrijke ploe
gen. 

Opdat de Expo-bezoekers er echter 
niet te veel zouden van zien, had het 
linkse provinciebestuur geëist dat de
ze zinrijke versiering zou verdwijnen. 
Maar, terwijl onze leuzen werden weg-
geschrobd, hadden onze propagandis
ten er al wat anders on gevonr''>n : ze 
verspreidden honderden pamfletten, 
waarin aangetoond werd dat het 
Vlaamse volk slechts één partij heeft, 
die met alle geweld wil breken met 
het verderfelijke klerikalisme en an
tiklerikalisme en die NOCH RECHTS 
NOCH LINKS wenst te gaan MA^R 
VOORUIT NAAR VLAAMSE WEL
VAART EN POLITIEKE MACHT. 

DILBEEK 

Onze propagandisten kennen hier 
rust noch duur. Als afwisseling kon
den ze dank zij milde steun honder
den proefnummers van ons blad uit
dragen van huis tot huis. Er staat in 
de gemeenten rond Brussel buiten- j 
gewoon veel op het spel en de verfran-
sing kan er alleen gebroken worden 
door een sterke vooruitstan" van een 
radikale Vlaamse partij. Hoe meer 
macht deze bekomt des te vlugger 
zullen de vlaamsgezinden in de ande
re partijen aan macht winnen en hun 
partiien kunnen dwingen tot meer 
bezorgdheid voor Vlaamse belangen. 
Zeer betrouwbare inlichtingen beves
tigen nu al dat deze vlaamsgezinden, 
dank zij de actie van de Volksunie, in 
de unitaire nartijen reeds meer pres
tige bezitten. 

KANTON KALLE 
Onze onvermoeibare propagandis

ten zetten de gemeenten : Lembeek, 
Essenbeek-Halle, St-Pieters-Leeuw, 
Vlesenbeek, Zuun en Ruisbroek in een 
prachtig Volksunie lentekleedje. 

Onze propagandisten hebben de 
verkiezingsstrijd ingezet. In klimax 
gaat het thans tot 1 juni, de dag van 
de Vlaams Nationale doorbraak. 

Wij staan in de bres tot het laat
ste uur, tot de laatste sekonde. 

Niemand zal de Volksunie-storm
loop in dit kanton kunnen remmen. 

Voor elke tekst die wordt uitge-
vaagd, zelfde maatstaf. 

Vlaanderen Eerst. 

De Volksunie opent op daverende 
wijze de verkiezingsstrijd in de 
Vlaams Nationale Burcht : 

DWORP 
— Zondag 23 april was voor onze 

ijverige propagandisten een leer
rijke dag Een dag waarop wi.i het 
resultaat hebben gezien van hun 
maandenlange harde en onyerbe-
ten strijd voor de doorbraak van 
de Vlaams Nationale idee; in een 
streek die gewrongen ligt tussen 
de taalgrens en de olievlek, een 
streek waar elke dag een dag van 
vechten is. 

— Niet minder dan 75 mensen (geen 
enkele minder) verdrongen zich in 
de veel te klein geworden herberg. 
Velen konden geen zitplaats be
machtigen. Maar niettegenstaan
de dat. verliet niemand, gedu
rende de uiteenzettingen de ver
gadering. 

— Mr. Wagemans werdt Ingeleid 
door een onzer propagandisten, 
die onze Volksvertegenwoordiger 
dankte voor zijn aktie in het par
lement. 
Na enkele humoristische noten uit 
zijn parlementaire loopbaan, ont
leedde Mr. Wagemans de tragische 
toestand van onze Vlaamse arbei
ders die thans in 1958, tientallen 
jaren na de invoering van de 8 
uren dag, dagelijks 14-15 u. van 
huis weg zijn, om te gaan krepe-
ren in de moordkuilen van de Bo-
rinage. Waarom gaat de Vlaamse 
arbeider naar Wallonië ? Meester 
wagemans hoefde slechts twee 
woorden uit te spreken : 175.000 
werklozen in Vlaanderen. Alleen 
de Volksunie geeft bij dit tragisch 
probleem de oplossing : Industria
lisatie van Vlaanderen. 
De aanwezige boeren volgden met 
belangstelling de uiteenzetting der 
schandelijke behandeling die 
de Belgische eenheidsstaat hun 
doet ondergaan. 
Men wil van U arbeiders maken, 
zegde spreker, zo wordt ge vlug 
goede socialisten. En waar zullen 
de boerenzonen werk vinden ? 
De middenstand is er niet beter 
aan toe. Konkurrentie tegen de 
grootwarenhuizen, de welvaart-
winkels, de coöperatieven is onmo
gelijk geworden. 
Boeren en Middenstanders : Toe
komstige werklozen ! 
Voor al deze in hoofdzaak Vlaam
se problemen valt er op de kleur-
partijen niet te rekenen. Ver
schillende nroblemen werden door 
spreker aangeraakt om deze stel
ling te staven. 
Tot slot van zijn betoog weerleg
de Mr. Wagemans enkele opwer
pingen. 
Zijn weerlegging van het lolletje 
van de ziel van het kind (als het 
maar niet om Vlaamse kinder
zielen gaat), betekende het einde 
van zijn prachtig betoog. 
Mr. Wagemans mocht van de 
geestdriftige aanwezigen (vele 
nieuwe gezichten) een daverende 
ovatie in ontvangst nemen. 

— Het was Dr. Boucherv die op zijn 
gekende sappige wijze (die veel 
bijval genoot) Mr. Wagemans 

dankte. Dr. Bouchery zette de 
Dworpênaren aan opnieuw aan te 
sluiten bij onze Vlaamse nationale 
2iekenkas « Opstanding ». Voor 
de oorlog stond Dworp op dit ge
bied aan de kop van het kanton 
Halle. In het kanton Halle zegde 
Dr. Bouchery is de Volksunie 
thans in een lenteperiode. Maar 
weldra wordt het voor het Vlaams 
nationalisme in deze streek weer 
zomer. Een ovatie van de aanwe

zigen besloot deze vergadering. 
— Daarna werd natuurlijk nog lang 

nagepraat. 
— Het kanton Halle steunt de door

braak 1 ! 
— Mannen van Dworp een hartelijk 

proficiat, niet versagen ! ! 

nM*0««»0t»t9WWS 

Wie steunt'W? 
In « Het Brabants Nieuws », 

een advertentieblad dat ver
spreid wordt in de Vlaamse ge
meenten Groot-Biigaarden. B'^k-
kerzeel, Zellik, Relegem, St. Ul-
riks-Kapelle, Ternat. St. Mar-

I tens-Bodegem en Dilbeek, ver-
1 scheen volgende uitdagende ad

vertentie : 
« La lol linguistique ne nous au-
torisant pas ö, créer une école de 
régime francais, sur Ie territoire 
de votre commune 

Ie College Notre-Dame 
a fondé pour vos filles et gar-
gons une nouvelle section aux 
portes de Dilbeek, 79, rue Palo-
ke, h Moortebeek. - Enseigne-
ment gratuit. - Cadre de ver-
dure. - grand confort.» 

Is het wel nodig hier kom-
mentaar aan toe te voegen ? Zo 
wordt de taalwet omzeild en 
worden Vlaamse kinderen ver-
franst door het katoliek vrij on
derwijs. 

We zouden graag vernemen of 
de gelden opgehaald door 
« School en Gezin » ook naar 
Instellingen gaan als dit « Col
lege NO*"'''̂ -r̂ '̂ T**'i > _ *>*or,,- ^3-̂  
vraag werd reeds dikwijls gesteld 
- doch nooit beantwoora... 

DWORP 
Grote Kiesmeeting 
zondag 18 mei '58 

te 20 uur. 
Café « In de Merlo T, 

Kartonstraat, 212, Dworp 
Spreker : Mr. Daniel De Coninck 
Eerste kandidaat van het Arron-

„ dissement Brussel. 

BRABANT 
ST, KWINTENS-LENNIK 

Zondagvoormiddag, 27 april 11., 
hield de Volksunie in deze gemeente 
een nieuwe voorlichtingsvergadering 
waarop Mr. Frans Van der Eist het 
woord voerde. Voor een talrijk en be
langstellend publiek sprak hij over de 
noodzakelijkheid van een Vlaamse 
partij voor de verdediging van de be
langen der Vlaamse mensen. Hij gaf 
verschillende voorbeelden van de ach
teruitstelling .en de benadeling van 
het Vlaamse land onder de opeen
volgende regeringen en wees er op dat 
de homogene C.V.P.-regering in dit 
opzicht juist dezelfde politiek voerde 
als de andere regeringen die we se
dert de oorlog gekend hebben. 

De ervaring heeft bewezen dat de 
Vlamingen de verdediging van hun 
belangen moeten toevertrouwen aan 
een dinamische, zelfstandige Vlaam
se partij. Die partij is de Volksunie. 

In antwoord op enkele vragen die 
gesteld werden gaf spreker uitleg over 
enkele programmapunten : de Volks
unie wil een definitieve oplossing van 
de schoolkwestie door volledige ge
lijkstelling, naar het voorbeeld van 
Nederland. De C,V.P. echter heeft nog 
nooit hare oplossing van de school
kwestie klaar en ̂ duidelijk bekend ge
maakt. 

Zij wil geen definitieve oplossing. 
De Volksunie zal ongetwijfeld veel 
stemmen halen in het Payottenland. 

ST. PIETERS-LEEUW 
Te St Pieters-Leeuw had op zater

dag 26 april een eerste kontaktverga-
dering van de Volksunie plaats ten 
einde de verdere kiesstrijd in deze 
gemeente te bespreken. 

Advokaat Daniël Deconinck was 
aanwezig. Hij verontschuldigde Mr. 
Van der Eist die te Antwerpen moest 
zijn. Het was alleszins een nuttige 
vergadering. 

MELSBROEK 
Anseele heeft zoveel geld verkwist 

door benoemingen van vriendjes in 
hogere graden bij de Regie van Lucht
wegen dat hij thans wenst besparin
gen te doen op de kap van de lagere. 
Zo broedt hij een plan om de D?m-
plers op de luchthaven te verplichten 
tot 24 uren dienst op 48. 

Op het ogenblik dat de regering 
zich zou moeten inspannen om de 
werkduur in de openbare diensten in 
te korten, zou één harer ministers als 
slavendrijver zijn personeel dwingen 
tot meer dan 72 uren prestatie per 
week ! 

Is het te verwonderen dat het per
soneel in de openbare diensten zich 
meer en meer afkeert van zijn link
se ministers. Vier jaar lang moesten 
ze wachten op een rechtmatige wed-
deherziening en thans, omdat de 
verkiezingen op komst zijn, krijgen 
ze een troostpriis ^ Z"*-^-''''"-' v—'-t 

VILVOORDE 

Waar een wil Is Is een weg. Ons ge
west heeft dat op 20 april te Gent be
wezen door zijn talrijke afgevaardig
den. Maandenlang wroeten werd er 
beloond door de aanwezigheid van 
propagandisten uit elke gemeente van 
de streek, wat een waarborg is voor 
de toekomst en voor de verdere uit
bouw van de enige macht, die de eko-
nomische weegschaal ten voordele van 
alle Vlaamse standen zal doen over
hellen. Het ogenblik is aangebroken 
opdat niemand meer langs de weg zou 
bhjven staan kijken en afwachten. 
De schitterende vooruitgang, die op 1 
juni zal tot uiting komen, moet door 
iedereen aangevoeld worden als een 
persoonlijk sukses. Ieder simpatisant 
weze thuis en op zijn werk een over
tuigd propagandist, die het sukses van 
de verkiezingen mee helpt vergroten. 
Nu reeds kan aangekondigd worden 
dat Vilvoorde op onze lijsten zal ver
tegenwoordigd zijn door een jonge di
namische dame, die nooit geaarzeld 
heeft uit te komen voor haar Vlaam
se overtuiging en wier persoonlijkheid 
een eer is voor de partij. 

HUMBEEK 

Met een drieste moedwilligheid, die 
grenst aan boosaardigheid, heeft men 
het Vlaamse land weer beplant met 
tweetalige aanduidingen voor de we
reldtentoonstelling. In Humbeek heb
ben onbekende Vlamingen daar al 
korte metten mee gemaakt. Zulks be
wijst dat de tijd van buigen en knik
ken voorbij is en dat het Vlaamse 
volk aan de bazen eens zal tonen dat 
het Reen onwettelijkheid blijft ver
dragen. 

De meest doeltreffende weg om op 
zeer korte tijd terug de macht in ei
gen hand te krijgen leidt langs de 
Volksunie. Een massale stemmen
verschuiving naar de Volksunie zal 
voor de andere partijen het begin 
van de v/ijsheid worden. 

We hebben tot heden regeringen 
gehad in alle mogelijke schakerin
gen : steeds was de vooruitgang van 
de Vlaamse welvaart trager dan een 
slakkengang BEHALVE VAN 1919 
TOT 1940. Toen werd er aan Vlaamse 
opbodpolitiek gedaan dank zij het 
Vlaams-nationalisme. 

Als de Vlamingen op 1 JUNI wil
len, herbegint voor hen de greep naar 
de macht en naar welvaart In dit 
land. In Humbeek werden honderden 
onzer pamfletten uitgedeeld en de 
reaktle was : OOK HUMBEEK WIL 
VLAAMSE MACHT EN STEMT 
DAAROM OP 1 JUNI VLAAMS ! 

ST LAMBRECHTS-WOLUWE 
SCHITTEREND GESLAAGDE 
VERGADERING 

Talrijke belangstellende vrouwen 
en mannen waren aanwezig op de 
door « De Volksunie >> belegde verga
dering te Woluwe op vrijdag 25 april. 

Dr. H. Bouchery, arrondissementeel 
voorzitter, na een hartelijke welkoms-
groet verontschuldigde Mr. Fr. Van 
der Eist, algemeen voorzitter, elders 
weerhouden en leidde de spreker van 
de avond, dhr. Achiel Van Malderen, 
in. 

Deze verduidelijkte In een schitte
rend betoog hoe de taalgrens In Bel
gië tevens een sociaal-ekonomische 
grens Is. Door het schandaal van het 
gebrek aan industrialisatie van 
Vlaanderen woekert hier de kanker 
der werkloosheid en der mobiliteit. 
Onze Vlaamse mensen moeten in 
Wallonië het koellewerk gaan ver
richten, omdat de opeenvolgende re
geringen stelselmatig zulks gewild 
hebben onder de druk vanwege de 
Walen en het Brussels grootkapitaal. 
Spreker toonde aan hoe In Engeland 
en Nederland de noodgebieden be
handeld worden. 

Hij besprak dan de ergerlijke toe-

DECONINCK Daniël 

Eerste kandidaat voor de Kamer in 
het arrondissement Brussel. 

Westvlaming van geboorte (24-1-
1921), advokaat gevestigd te Sint-
Gillis-Brussel, is tevens licentiaat in 
politieke en sociale wetenschappen 
alsmede in thomistische wijsbegeerte. 

Hij Is Voorzitter van het Davids-
fonds, afdeling van St-Gillis-Brussel 
en hield op liet jongste Davidsfonds-
kongres een opgemerkt referaat over 
het Vlaamse Land en de W. T.; hij' 
bleef steeds in kontakt met het VI. 
jeugdcomité voor de W.T. 

Houdt zich tevens bezig met het 
probleem van een volwaardig Vlaams 
parochieleven In het Brusselse. 

Ter wille van zijn kandidatuur ont
slagnemend als sekretaris van de 
Werkgemeenschap van het Katholiek 
Vlaams Bestek die een gelijknamige 
brochure uitgaf. 

omzeggens geen enkele'bediende meer, standen geschapen door de pensioen 
maar de staatsbsdiendcn m.c',_n a e 
dag nog tram en trein op. Erger : in 
plaats van aan enkele pompiers werk 
te bezorgen in Meisbroek wil men nu, 
zogezegd om besparingen te doen, de 
mensen die in dienst zijn dwingen tot 
dienstprestaties, die een schande zijn 
voor de ontwerper ervan. Hebben we 
geen gelijk door te herhalen dat en
kel de vooruitgang van een durvende, 
jonge partij al die rode goden van 
hun voetstuk zal doen storten ? 

STEENOKKERZEEL 
Het lied « En de kat kwam weer » 

zou voor Steenokkerzeel kunnen om
gewerkt worden tot : « En de Volks
unie kwam weer », want, nadat de 
liberale burgemeester onze nlakbrie-
ven tweemaal deed verwijderen, kwam 
de Volksunie voor de derde maal en 
snaarde geen enkele paal. Met de ver
dere suksessen van de Volksunie zal 
dat ook zo zijn; op alle mogelijke ma
nieren zal men trachten onze voor
uitgang te verhinderen, maar deze 
kan niet meer gestuit worden. 
Als een sneeuwbal rolt onze invloed 
door al de Vlaamse gemeenten en 
maakt overal interessante krachten 
los die samen me* de eerste pioniers 
de strijd voortzetten opdat, de waar
heid en het recht zouden zegevieren. 

stelsels, om te einigen met de verkla
ring dat, dank zij de onbaatzuchtig
heid van de propagandisten « De 
Volksunie » de zege tegemoet gaat. 

Daverend applaus van de aanwezi
gen onderlijnde deze voorspelling. 

Voorzitter Bouchery wees op zijn 
beurt op het sluiten van fabrieken te 
Aalst terwijl miljoenen weggeschon
ken worden aan de aandeelhouders 
van de verlieslatende mijnen in Wal
lonië. Hij vestigde vooral de aandacht 
op drie punten uit het eigen Volks
unie-programma, namelijk : de eis 
van zelfbestuur; de wil de school-
vrede tot stand te brengen; de be
slistheid het vraagstuk Brussel on te 
lossen door de gelijkberechtigdheid 
van de twee taalgroepen. 

Hij besloot met een oproep tot de 
aanwezigen om in Woluwe ook el
kander de hand te reiken en mede te 
werken aan de eindzege van « De 
Volksunie >. 

Nadat op een vraag van een aanwe
zige geantwoord werd met voorbeelden 
hoezeer de belangstelling voor onze 
jonge partij groeit in de hoofdstad 
zelf en de randgemeenten, eindigde 
de vergadering In de beste stemming. 

LI M B U RG 

NAAR DE BEKRONING 

Drs. Wim Jorissen en Fr. Clem Co-
lemont hebben de handen vol. Alle 
propagandisten worden thans opge
zocht Optimisme is overal troef. De 
vruchten van vier jaar hard werk 
zullen geplukt worden. Harde inspan
ningen en de sterke uitbouw van een 
organisatie blijven zeker in de poli
tiek niet onbeloond. Haalden we met 
een improvisatie in 1954 7% van de 
stemmen, dan zal niemand er over 
verwonderd zijn dat we thans heel 
wat percent zullen bijwinnen. Eeri 
eerste objektief voor elk kanton is 
de 10 % te overschrijden. 

Voor de oorlog haalden de Vlaams 
Nationalisten gemiddeld 25%. Wij 
moeten thans de helft halen, de libe
ralen een eind achter ons laten en 
proberen de socialisten in « 'e-^ren-
aantal te benaderen. Volgende ver
kiezingen zullen we weer uitgespro
ken de tweede partij zijn. 

LOMMEL 
Het A.C.V. Noord-Limburg hield te 

Lommei een strijd (?) vergadering. 
Waarover het ging ? Over en tegen 
de werkloosheid In de metaalfabrie-
ken Overpelt-Lommel. Nu het te laat 
Is onderzoekt het ACV-CVP de « toe-
komstmogeUjkheden in Limburg en 
het Noorden >. Waarom dit niet 4 ja
ren vroeger gedaan, toen waart ge 
baas èn in Limburg, èn in het Noor
den, èn In Vlaanderen, èn in gans 
België. Nu het te Iaat is spreekt ge 
over « Nieuwe nijverheden en werk
gelegenheid ». Mocht ge 4 jaren gele
den hierover niet spreken van uw ba
zen uit de C.V.P. ? En sinds 1830 hebt 
ge al zoveel tijd laten voorbijgaan 
om Iets te doen voor « Limburg en 
het Noorden ». 

Triestige komedianten, de A.C.V. 
verantwoordelijken. De vergadering 
te Lommei is één van de zovele treur
spelen die het A.C.V. thans o-.vnert, 
om de Waalse bazen van de CV P. te 
steunen, en de Vlaamse mensen zand 
in de ogen te strooien. 

« De Volksmacht », orgaan van de 
Christelijke Arbeidersbeweging, laat 
geen week voorbijgaan zon^^er over 
de werkloosheid In het noorden te 
schrijven. De Volksunie was de eerste 
om deze werkloosheid aan te klagen, 
In propagandanummers die in gans 
Noord-Limburg door de oost thuisbe-
steld werden; pas nadien heeft de 
« Volksmacht > het probleem van de 
werkloosheid eveneens ontdekt . na
dat wij het voor haar gedaan had
den De « Volksmacht » ziet het ge
vaar in, wü zouden te veel stemmen 
kunnen biiwinnen. Maar de « Volks
macht -!> ZOU niet moeten aanklagen; 
zij, die in ons land toch een macht 
is 'en samen met de C.V.P. hand in 
hand marcheert (naar het Waals ka
pitalisme), ZOU moeten daden stel
len. Of mag ze niet van haar Waalse 
bazen, en Is alleen praat voor de vaak 
toegelaten ? 

In de metaalfabrieken van Over
pelt-Lommel zijn 2.000 werklieden 
minder tewerkgesteld dan vóór 1940. 
Een bewijs dat C.V.P.. socialisten en 
liberalen goed voor Limburg gezorgd 
hebben. 

I 
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KOMMUNISTEN BETAALD DOOR 
DE C.V.P. ? 

De C.V.P. voelt zich In haar ele
ment als Ze kan liegen. Dit is altijd 
één van haar sterkste troeven ge
weest in haar « eerlijke » strijd. « Lieg 
maar op, er blijft altijd Iets van over» 
zei Voltaire. En vermits de C.V.P. Vol
taire verheerlijkt... 

Eén van de zovele leugens door de 
«katohekej- CV .F. verspreid : de 
Volksunie wordt betaald door de so
cialisten. Redenering (als men zo iets 
« redenering » noemen kan) : de 
Volksunie neemt stemmen af van de 
C.V.P. bijgevolg wordt ze betaald 
door de socialisten. Te dom om dood 
te doen. Voor de C.V.P.-ers, die geen 
andere dan dwaze redeneringen kun
nen begrijpen, blijven we in hun lijn 
en verklaren : « De kommunisten ne-
pTcn stemmen af van de socialisten 
• -^volg worden ze betaald door dp 
w.J^.P. » 

?rstekinderen ^ . i ^ n d.e (valse) 
redeneringen gemakkelijk kunnen 
volgen — en aannemen ook. Daarom 
zijn het kerstekinderen. 

Wil vragen aan de C.V.P. eenvou
dig dit : geef ons bewijzen van het
geen ge zegt. Alléén bewijzen tellen. 
Die kan de C.V.P. niet geven, en nie
mand kan ze geven, omdat ze een
voudig niet bestaan. Wij steunen on
ze vijanden niet. 

Wij kunnen echter bewijzen dat de 
C.V.P. betaald werd door de socialis
ten. In 1954, tijdens de vorige ver
kiezingen, stemden te Hasselt 3 CV P. 
provincieraadsleden voor een socia
listisch provinciaal senator, en wa
ren daardoor oorzaak dat ook te 
Brussel, op nationaal plan, de C.V.P. 
nog een senator verloor. 

Twee zetels minder voor de C.V.P., 
2 meer voor de socialisten, dat maakt 
dus 4 verschil. 

En dan zegt de C.V.P. dat wij de 
linksen steunen ! 

Had dit verraad in onze rangen 
moeten gebeuren, de C.V.P. zou er 
nooit over gezwegen hebben. Nu het 
•bij haar voorgevallen is beschouwt ze 
het als een klein « ongeluk ». 

Alsof het verkopen van 40.000 Lim
burgse katholieke stemmen een « on
gelukje » is. Dat de Limburgse katho
lieken zich herinneren wat te dien 
tijde « Het Volk » en « Het Gejank 
van Limburg » schreven. Betere be
wijzen kunnen ze niet vinden. Of dat 
ze anders maar eens vragen wat de 
twee slachtoffers van deze gemene 
verraderszaak hiervan denken : Sleg-
ten en minister Janssen (deze laat
ste werd nadien terug opgevist door 
het afsterven of iets dgl. van een 
fc.V.P.-senator). 

Er zijn nog bewijzen dat de C.V.P. 
door de socialisten worden betaald. 
Hoe is het anders te verklaren dat de 
C.V.P. de schoolstrijd stillegde op het 
ogenblik dat ze hem niet meer kon 
verliezen ? Ieder verstandig mens 
moet toch wel begrijpen dat er hier 
achter de schermen is gewerkt, en 
dat de schoolstrijd werd stilgelegd 
om de socialisten terwille te zijn. 

Is de zwakke oppositie van de C.V.P. 
ook geen bewijs dat ze betaald wordt 
door de socialisten ? En het instand
houden van de mobiliteit en de werk
loosheid in Vlaanderen gepn bewijs 
dat de C.V.P. met de socialisten onder 
één hoedje speelt. De gewone mens 
begrijpt er toch niets van, oordeelt de 
C.VI'., en waarom het dan gelaten ? 

Hoe zit het met de wachtwoorden 
van de schoolstrijd ? « Geen kon takt 
meer met de linksen » riepen Leynen 
en de andere C.V.P. senatoren, toen ze 
samen met socialisten en liberalen Po
len, Rusland, Kongo, enz., gingen be
zoeken. Waarom werden de wacht
woorden door de leiders zelf over
treden ? Om de socialisten terwille te 
Zijn natuurlijk. De lafaarden van de 
C.V.P. doen niets anders, en geld heeft 
geen kleur. De ganse C.V.P. beweging 
en de door haar gevoerde « strijden » 
zijn één door de socialisten betaalde 
smerige boel. En dan verwijt men ons, 
zonder bewijzen a.u.b.,dat de socia
listen ons zouden betalen... Terwijl 
de C.V.P. verstikt onder de bewijzen 
die wij kunnen geven van haar ge-
konkelfoes met de socialisten 

Dit weze gezegd : wij steunen niet 
en zullen nooit de socialisten steu
nen; wij ontvangen geen steun van 
hen en zullen er nooit ontvangen. 
Wij zijn Vlaams en christelijk, en 
hebben met de socialisten niets te zien 

De C.V.P. heeft haar vinger wat te 
diep m eigen ogen gestoken. Zij, die 
samenwerkte met socialisten en zelfs 
met kommunisten (zie de eerste re-
germgen na 1945), heeft alle reden 
om te zwijgen. En zo ze dat niet doet 
zullen wij haar de mond stoppen 
Want er blijft nog wel een en ander 
te vertellen. 

BILZEN 
Advokaat Croux insinueerde dat 

onze propagandist F. J. niet loyaal 
was. 

Is het loyaal schone schepen van 
kunsten de gemeentewerklieden 
Volksunie affichen te laten verwij
deren, keer op keer, en op dezelfde 
plaats C.V.P.-brieven te laten han-
T5"I; ! ^ / ^ socialistische propaganda. 
i ^^\J°y^^^ Katolieke voorvechter 
fr̂  • ^^-^^ ^^^ seen partij heeft vóór 
Uw pohtieke wagen te willen spannen 

Verwondert het u dan, dat na zul-
7.f^^,^^}^ houding uw nachtelijk 
plakwerk 's morgens reeds verdwe
nen was t 

Viktor MULCKERS 
Bekend Middenstander 

Kopman van de Provincieraadlijst 
Distrikt Groot-Gent 

LIMBURG 
KANTON BREE-PEER 

Zagen we reeds sinds maanden dat 
het kanton Peer niet wenste ten ach-
tet te blijven bij de gunstige ontwik
keling die reeds een paar jaar bezig 
was in de kantons Maaseik en Neer-
pelt dan is thans ook het kanton Bree 
in werking geschoten. Te Grintrode 
waar de simpatie voor de Volksunie 
groot is werd flink geolakt. Ook te 
Bree, te Beek en te Meeuwen staan 
onze propagandisten echter op post. 
Zelfs te Bocholt een van de weinige 
Limburgse dorpen waar we lange tijd 
niets zagen ontkiemt er nieuw Vlaams 
leven. Kanton Bree leverde bij voria;e 
verkiezingen ons laagste percent 3,75 
% (389 stemmen). Onze propagandis
ten twijfelen er niet aan dat men zal 
verdriedubbelen. Er worden 1.250 
stemmen gepronostikeert. In het kan
ton Peer hoorden we gunstig nieuws 
uit Grote- en Kleine Brogel uit Hout
halen, Helchteren, Hechtel en Eksel. 
Ook te Linde-Peer dat ooit 50 % na
tionalistische stemmen gaf is de gro
te terugkeer naar de Vlaamse partij 
befoiinen. 

Onze vrienden in Maaseik en in 
Neerpelt zullen hun best moeten doen 
om zich niet laten in te lopen. 

KANTON BILZEN 
Het kanton Bilzen dat reeds onge

veer 20 °;, had wil het echter nog wat 
beter doen. Het neemt zich voor de 
30 % te overschrijden. De 26 °i. zijn 
nu reeds overschreden. Met flink werk 
de laatste vier weken kan men er ko
men. Bilzen zal het eerste kanton van 
Vlaanderen blijven. Zij wil het esh- i 
ter niet alleen nipt halen maar flink 
afgescheiden. Zij kunnen dat ! 

KANTON BORGLOON 
DE VERRASSING ? 

De grootste gemeenten in dit kan
ton zijn Alken, Willen, Borgloon. Kor-
tesem en Hoepertingen. Te Wellen en 
te Borgloon samen haalden we vo
rige verkiezingen geen 50 stemmen. 
Hoe is die toestand de laatste maan
den veranderd ! Te Borgloon zitten er 
heel wat propagandisten. 

De Volksunie is immers een partij 
die haar propagandisten nog niet al
len ontdekt heeft. Onze nropaganda 
is onze organisatie vooruit. 

Zij denken er 200 tot 300 stemmen 
te halen. Vele huisbezoeken werden 
reeds afgelegd. 

Te Wellen is de toestand ongeveer 
dezelfde. Te Wellen-Bos. nog een oude 
Vlaams nationale burcht heeft men 
ook de oude liefde teruggevonden. 

Kortessem, Hoepertingen, Horp-
maal en Alken blijven niet ten ach
ter. 

In tal van andere gemeenten draait 
de Volksuniepropaganda op volle toe
ren. Borgloon gaf in 1954 6 % We 
verdubbelen tot 12 %. 

LIMBURG 
PLAKKERS AAN HET WERK 

Plakkers waren aan het werk te 
Maaseik, Molenbeersel, Kinrooi, Ei
genbilzen, Mimsterbilzen, Beverst en 
te Bilzen. Te Maaseik waar de libera
len onze plakbrieven afrukten en te 
Bilzen waar de C.V.P. dit deed werden 
de heren met gelijke munt betaald. 

ONDERGRONDSE DE VOLKSUNIE 
PARTIJ ? 

In tal van mijnen in Limburg prij
ken thans onze Volksunieplakkertjes 
op wagentjes en gereedschap Ja in 
een mijn werd zelfs gekalkt : witte 
letters op de zwarte gangen. De 
Volksunie wordt ook een ondergrond
se partij. Plannen worden uitgewerkt 
om die werking te versterken. Een 
strooibriefje voor de mijnwerkers is 
in druk. 

HAMONT 

Over hun ketterij als zou men dood
zonde doen door Volksunie te stem
men of door deze te steunen, kwam 
één onzer propagandisten in' pole
miek met de Nederlandse Paters Sal-
vatorianen van Hamont-Lo. Nadat 
Rij op een eerste schrijven antwoord 
ontving, kwam dit niet meer op zi.in 
2de schrijven. Zwijgen is natuurlijk 
ook een manier om toe te geven. Al
hoewel we het van onze Noorder
buren niet gewoon zijn. zullen we 
toch moeten panemen dat ook onze 
Nederlandse paters toegegeven heb
ben dat ze verkeerd waren. Ook Pa
ters Salvatorianen kunnen zich ver
gissen, vooral dan als ze zich als Ne
derlanders met Vlaamse nroblemen 
bezighouden. Of zijn onze Nederland
se paters van gedacht veranderd na
dat zij de brochure « Vlaanderen 
eerst » hebben gelezen, brochure op
gesteld door verschillende vooraan
staande Vlaamse paters. 

In ieder geval, we nemen akte van 
dit zwijgen. 

Bij ons weten heeft de Kerk ook 
nooit een politieke zending ontvangen 
uit de handen van Christus. Misschien 
hebben onze paters Salvatorianen dit 
ingezien ? 
HET LINKS KARTEL 

De liberalen hebben dus hun slag 
thuis gehaald tegen de Limburgse 
socialisten. 

Met hun 18.000 stemmen van 1954 
zullen ze de senatorszetel hebben. De 
socialisten met hun 40.000 stemmen 
waardoor ze twee kamerzetels en een 
senator kunnen halen moeten die ze
tel prils geven. Een nogal bittere nil 
voor de socialistische propagandis
ten. Die mannen werken maar hard 
om de liberale bondgenoten van de 
kapitalisten in de zetel te helnen. 
Zouden die socialisten niet best Volks
unie kiezen ? Zo zouden ze ten min
ste industrialisatie in Limburg zien 
komen en werkloosheid en mobiliteit 
efficient zien bestrijden. De liberalen 
die door hun stemmen verkozen wor
den maken hun werk immers kapot. 
Beklagenswaardige socialisten ! 

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

Aan de jonge man
nen en vrouwen uit 
het arrondissement 

Gent-E ekloo. 
Een groot aantal jonge mensen 

zullen op 1 juni voor de eerste maal 
in hun leven gaan stemmen, en zich 
meteen de ernstige vraag dienen te 
stellen aan welke van de bestaande 
partijen ze hun vertrouwen zullen 
schenken. 

De stemmen van de nieuwe kie
zers zijn soms van beslissende bete
kenis : door hun stem in blok aan 
een bepaalde partij te schenken kun
nen ze bestaande machtsverhoudin
gen grondig wijzigen en de politiek 
van de toekomst helpen bepalen. 

Het is voor een jonge Vlaming^, hij 
weze vrijzuinigr of katoliek, lang niet 
gemakkelijk om ertoe te besluiten 
aan een der bestaande unitaire par
tijen zijn stem te geven. Het is hoe
genaamd geen zeldzaamheid dat men 
eerder onverschillig of zelfs met te
genzin gaat stemmen omdat men al 
te zeer ontgoocheld is over « de rotte 
politiek » en de « profiteurs van poli-
tiekers ». 

Zo'n negatieve houding is zeer be
grijpelijk maar af te keuren, want 
hoewel wij zelf geen zin hebben ons 
met die « rotte » politiek in te laten, 
dan bemoeien de politiek en de poli-
tiekers zich wel met ons en maken 
dan wetten en voorschriften die ons 
doen sakkeren maar die wij niette
min moeten ondergaan, willen of 
niet. 

Het is echter niet zonder reden dat 
vele rechtgeaarde jonge Vlamingen 
een grondige afkeer hebben van de 
bestaande partijen omdat ze allen 
zonder uitzondering misdadig te kort 
schieten in hun plicht tegenover het 
Vlaamse volk met zijn talloze gewet
tigde grieven en omdat ze vaak hun 
edelste principes uit opportunistische 
berekening verloochenden en dit nog 
dagelijks doen. 

De C.V.P. bijvoorbeeld, een grote 
staatspartij, die voor de overgrote 
meerderheid op de Vlamingen steunt, 
verzuimt steeds weer ons recht te la
ten wedervaren hoewel zij daartoe 
reeds meermaals de kans had o.m. 
tijdens haar homogeen bewind 1950-
1954. Zij weigert nog steeds halsstar
rig te helpen om zelfbestuur te ver
krijgen voor ons volk, hoewel zij weet 
dat dit een uiterst gunstige weerslag 
zou hebben op onjte verdere volks
ontwikkeling:. KQ -dif alles om haar 

Dr. Med. L. DEBUSSCHERE 
Mede-kandidaat te Gent 

Zeer populair in zijn vroeger werk
gebied Wachtebeke-Zelzate 

minderheid franstalige kiezers niet 
te misnoegen ! Dat door deze oppor
tunistische houding tienduizenden 
van onze volksgenoten gedenationa
liseerd en ontkerstend worden in 
Brussel en Wallonië, waarheen ze 
vaak om den brode moeten uitwij
ken, legt blijkbaar minder gewicht 
in de schaal. Deze partij noemt zich 
ook kristelijk, hoewel haar houding 
tijdens de repressie dat niet liet ver
moeden. Zij wist nochtans heel goed 
dat het toen veel meer ging om de 
uitroeiing der vlaamsgezinden dan 
om de bestraffing van het verraad. 
De uitschakeling van een politieke 
konkurrent was haar meer waard dan 
het hoogste gebod van de kristen : 
de naastenliefde. 

Welke jonge Vlaming kan In ge
weten nog voor zo'n partij stemmen ! 
Ze belooft weer beterschap ? Dat doet 
ze immers bij elke verkiezing om het 
daarna even vlug te vergeten. De 
jonge mensen van 1958 laten zich aan 
deze sirenenzang niet meer vangen. 

De B.S.P., die andere c grote » bel-
gische staatspartij, is in Vlaams op
zicht nog triestiger. Men kan eerbied 
hebben voor een rechtgeaard socialist 
die de ontvoogding van de kleine man 
als zijn levensdoel aanziet maar men 
neemt niet aan dat hij daarbij niet 
konsekwent is en zich beperkt tot de 
ontvoogding van de Waalse arbei
ders. Dat is het trouwens wat de B. 
S.P. doet : hoe kan men anders haar 
verregaande onverschilligheid ver
klaren voor de specifieke noden der 
Vlaamse arbeiders. Het is onterend 
voor de socialisten dat ze dulden dat 
een schandalige mobiliteit aan dui
zenden Vlaamse arbeiders menson
waardige werkvoorwaarden oplegt; 
dat de Vlaamse arbeider en bediende 
bestendig in een knechtenpositie 
wordt gehouden doordat hij in zijn 
eigen streek moet werken en buigen 
voor Franse meesters... En wanneer 
gaan de socialisten zich eens terdege 
inspannen voor een grootscheepse 
industrialisatie van Vlaanderen ? 

Wij kunnen deze partij nooit steu
nen zolang zij blijkbaar alleen maar 
de belangen van de Walen ziet en 
geen oog heeft voor de Vlaamse pro
blemen. 

Zij spreekt de jonge mensen trou
wens hoe langer hoe minder aan om
dat zij de werkkracht en het dina-
misme uit haar pioniersperiode heeft 
verloren en haar leiders vaak even 
grote bourgeois zijn geworden als de 
kapitalisten die ze zeggen te bestrij
den. 

Aan de liberalen gaan we niet veel 
inkt verspillen. Deze partij vecht mo
menteel voor haar bestaan. Het is be
grijpelijk : die mensen hebben in ons 
land blijkbaar geen de minste dok-
trine meer en voeren een zeer wis
selvallige, louter opportunistische po
litiek. 

Hoe kan een jong Vlaming het 
trouwens met zijn geweten overeen 
brengen zijn steun te verlenen aan 
deze vertegenwoordigers bij uitstek 
van het franskiljonse kapitalisme in 
Vlaanderen. 

De keuze Is inderdaad moeilijk — 
en het is begrijpelijk dat In het ver
leden vele mensen ontgoocheld blan

ke of ongeldig stemden omdst geen 
enkele defer kleurpartijen hun ver
trouwen waard was. 

Bij de komende verkiezingen is dit 
echter anders. 

Er is nu een veel positiever middel 
om de kleurpartijen een duidelijke 
les te geven en terzelfdertijd aan te 
tonen in welke zin men de politiek 
in ons land veranderd wenst te zien. 
Er is nu immers een alternatief : 
DE VOLKSUNIE. Deze jonge non-
konformistische Vlaamse partij heeft 
als doelstelling, als een levend gewe
ten van Vlaanderen, de vertegen
woordigers van de andere partijen 
voortdurend te wijzen op hun plicht 
tegenover het Vlaamse volk en he"n 
scherp aan te klagen indien ze die 
plicht verzuimen. 

Deze dinamische parüj, in volle 
ontwikkeUng, hoopt ook eenmaal een 
machtsfaktor te vormen in Vlaande
ren en zal dan met alle middelen 
strijden voor een statuut van zelfbe
stuur voor ons volk opdat wij baas 
worden in eigen huis. 

Jonge Vlaming, de politiek der 
kleurpartijen ontgoochelt u. Geef hen 
een klinkende les en getuig terzelf
dertijd voor je Vlaamse overtuiging 
door te stemmen voor' DE VOLKS
UNIE, die konsekwent het principe 
huldigt : VLAANDEREN EERST. 

In ons arrondissement is Dr LEO 
WOUTERS lijstaanvoerder voor de 
kamer. Hij is een diepgelovig, idea
listisch en rechtgeaard man die van 
in zijn jeugdjaren onafgebroken op 
de bres staat in de Vlaamse ontvoog-
dingsstrijd en dit nu nog doet met 
het vuur van de jeugd omdat hij on
verwoestbaar gelooft in de rechtvaar
digheid van onze strijd en de zeker
heid heeft dat wij eens zullen slagen. 

JONGE MENSEN STEMMEN VOOR 
EEN JONGE PARTIJ : DE VOLKS
UNIE. 

De JONGE VLAMINGEN uit het 
arrondissement GENT-EEKLO stem
men voor Dr. LEO WOUTERS. 

Paul Martens, 
Arr. Voorz. Volksuniejongeren. 

RADIOWAGENAKTIE 
Een mijlpaal in de propaganda-

geschiedenis zal zeker 13 april zijn 
voor de arrondissementele raad varï 
Gent-Eekloo. Op deze dag Immers 
werd aangevangen met een reeks van 
ruimere meer uitgebreide en groot
ser opgevatte uitstraling van onze 
Vlaams nationale partij : de Volks
unie. Voor het eerst werd een belang
rijk gedeelte van het gewest op een 
dag bewerkt. 

Ruim 25 personenwagens verge
zelden de 3 geluidswagens en de tal-

; rijke militanten. Tienduizenden van 
lonze strooibriefjes en duizenden 
I Volksunienummers werden uitgedeeld 
en op sommige plaatsen letterlijk uit 
de handen gerukt: Eenieders nieuws
gierigheid is zodanig groot dat de 
gelegenheid meer dan benut werd 
om toch maar iets van deze jonge en 
dinamische partij in handen te krij
gen. 

Aangevangen In ST AMANDS-
BERG ging des voormiddags de tocht 
doorheen GENTBRUGGE - LEDE-
BERG en MERELBEKE. 

De innerlijke mens werd in het 
Vlaams huis te Merelbeke gesterkt 
en met nieuwe krachten 's namid
dags de tocht verder doorgevoerd. 
Over MELLE - HEUSDEN - DESTEL-
BERGEN - LOCHRISTI _ ZEVENE-
KEN - ZAFFELARE - WACHTEBEKE 
- MOERBEKE - WINKEL ST KRUIS 
- ZELZATE en ERTVELDE, kwamen 
we terug naar de thuishaven Gent. 
De opgedane ervaring en het voor 
velen opnieuw eerste kontakt met het 
publiek, sterkte de overtuiging dat 
onverpoosd met man en macht mo3t 
verder doorgewerkt worden. De ove»--
winning hgt in het berei>.'ons Volk 
staat op 'n keerpunt van zijn bestaan. 
Dit was trouwens ook de mening ven. 
onze voornaamste kandidaten zoa!s 
Dr. Leo Wouters - Dr. De Busschere 
en Dr. Rombauts die deze tocht even
eens meemaakten. Met snannin^ 
verbeiden we de volgende rondritten. 

MERELBEKE 
Op 17 april sprak in het « Breugel-

hof > te Merelbeke volksvertegen
woordiger Herman Wagemans. Eon 
belangrijk publiek, waaronder tal 
van nieuwe gezichten, hadden er van 
gehouden, kontakt te nemen met de 
Volksunie verkozene. Mr Wagemans 
ingeleid door Jos De Moor, hield een 
uitvoerige rede over de kansen bij de 
volgende verkiezingen, de werking en 
de mogelijkheden en liet ons ook een 
kijkje nemen in de praatbarak. Voor
al de houding van bepaalde zogezegd 
Vlaamsgezinde C.V.P. volksvertegen
woordigers, stelde hij in het ware 
daglicht. De houding die sommi.ge 
van die stemmenjagers aannemen 
verwondert echter niemand meer. De 
tijd dat nationalisten zich vangen 
lieten door de sirenenzang der CV. 
P.-ers is lang voorbij. 

We bouwen nu de eigen toekomst 
op, onvermoeibaar dag en nacht, het 
help u zelf zo helpt u God, indach
tig. 



tóST-VLAIMDEREM 

GENT 
Ds propagandamolen draait op 

volle toeren. Op 13 april een eerste 
Auiokaravaan die rondtoerde in de 
li;i,!i*ons Ledeberg en Locliristi. Op 20 
april de Reuzekaravaan door Groot-
Gent. Op 20 april derde Autokara
vaan in distrikt Deinze. 

Elk nummer van ons blad wordt op 
5.000 eksemplaren verspreid in het 
arrondissement. Het Kongresnum-
mer zelis op 20.000 eksemplaren. 

OT^.Öertussen zitten de plakkers- en 
ka'kpïoegen ook niet stil. 

E'- wordt aan de redaktie gewerkt 
van een blad dat in alle huizen van 
het arrondissement zal besteld wor
den met de foto's van de kandidaten. 

Naast de kopmannen die in ons 
vorig nummer vermeld stonden fun
geren o.m. nogr op onze kandidate-
lijsten : Prof. Dr. R. Debrabandere, 
Dr. Paiil Romb:iut, M. Van Crom-
brugghe (St. Benys-Westrem), Jan 
Andries (St. Amandsberg), Maurits 
Van Poucke (Gent), Van Ryssel 
(Semmerzeke), Fiel Everaert (Vos-
selare), Omaar Mortier (Nevele), 
Fons Meysman (Gentbrugge), Mevr. 
Kamiel Van Damme (Merelbeke), 
enz... 

GENTBRUGGE 

Donderdag 8 mei te 20 uur, café 
« Den Hert >, Kerkplein (Center). 

Derde 
VOORLICHTINGSVERGADERING 

Sprekers : 
Adv. Daniel De Coninck, 
Jan De Moor, arr. sekretoris. 

GENT 

De « peetjeslijsten » liggen ter on
dertekening in het Vlaams Huis 
« Roeland », Korte Kruisstraat. 

Simpatisanten die op 1 juni getui
ge willen zijn in de « telburelen » 
geven drmgend hun naam en adres 
op in het Vlaams Huis Roeland of 
telefonisch 25.65.98 J. De Moor. 

NEVELE 
Zondag 18 mei, na de 8 u. mis 
GROTE OPENLIJCHT-MEETING 

op het Dorpsplein. 

IN DE AANVAL 
Voor enkele weken werd ons de 

raad gegeven te vuren uit volle bat
terijen. Die raad is ondertussen als 
een bevel uitgevoerd. Geen gewest, 
geen kanton, geen streek is er nog te 
vinden, waar de Volksunie-propaga-
dist niet aan het werk is. Van overal 
stromen berichten binnen, daar is ge
plakt, daar is gekalkt, daar zijn ze 
weer bezig geweest. De aktiviteit 
straalt t' allenkante uit en laat over
al zijn sporen na. 

Zo noemen we eenige werkplaat.sen 
op di3 na het kongres reeds hun beurt 
kregen : GENT - LEDEBERG - ME
RELBEKE - ZWIJNAARDE - EKE -
SEMMERSAKE - DE PINTE - ZEVE-
NEKEN - MOSRBEKE - WACHTE-
BEKE - WENKEL ST KRUIS - ZEL-
ZATE - ERTVELDE - KLUIZEN -
EEKLO. Wat echter ook opvalt is, dat 
op enkele plaatsen de C.V.P. onze slo
gans bijgewerkt met runen, 
hetgeen ook een aanduiding inhoudt 
dat het een algemeen bevel vanwege 
de kristelijke volkspartij moet zijn. 
Die heren speculeren dus, zoals in on
zaliger tijden, op de laagste instink-
ten, schrikken ook niet terug om val
se verdachtmakingen te gebruiken. 

Hun bezoek aan Moskou is niet te
vergeefs geweest! Nu voor ons niet 
gelaten, een zaak weze echter duide
lijk, die kaatst mag de bal terug ver
wachten, die met modder gooit maakt 
zich vuil. Heren ons antwoord kun
nen jullie verwachten en mals zal het 
niet zijn. De opgang echter van de 
Volksunie, spijts alle tandengeknars 
zal niemand beletten, ook jullie niet, 
nu niet en nooit 1 

Hou zee. 
Die van Geïit. 

BERICHT 
Nieuws uit Denderleeuw 

Op maandag 12 mei e. k. zal er in 
onze gemeente eene grote Volks
unie-meeting plaats vinden te 20 u. 
in het gekende Duivenlokaal « De 
Rappe Duif » gehouden door Aug. 
Van Valckenborg, Moreelstraat. 49. 

Als sprekers hebben wij het genoe
gen aan te kondigen : 

Mr. Van der Eist, Alg. Voorzitter, 
Dr. Van Leemputten eerste Kand. 

op onze lijst voor de Kamers, 
Kd Louis De Bruyn, eerste Kand. 

op onze lijst v. d. provincie. 
Een avond die er op politiek ge

bied zal mogen zijn en waarover zal 
gesproken worden. 

Iedereen is welkom, ook politieke 
tegenstrevers zijn vriendelijk uitge
nodigd (op hoop van tegensoraak ?) 

Bram. 
KERN DENDERLEEUW 

Jiïs deze regelen zullen verschij
nen, nadert de dag, de grote dag der 
verkiezingen, de dag der heropstan
ding van de Vlaams Nationalisten en 
der verstrooide oud-Daensisten. 

Volgt nu de volledige inzet van de 
strijd — de jongeren door hunne of
fervaardigheid, als plakken, kalken 
en kolpolteren — de ouderen door hun 
opwekken en aanmoedigen van man 
tot man — de welstellenden om door 
hun geldelijke steun tegen de mach
tige politiekers op te gaan. 

Na een jaar kernvergaderingen 
volgen nu meer massale bijeen
komsten; voor een microwagen werd 
gezorgd en wijkmetingen worden be
legd. 

Er was een tijd, dat ons arrondis
sement twee VI. Nat. verkozenen tel
de. Gaat men nu op gemeente-ver
kenning in oud Daensistische of vl. 
Democratische kringen, en men 
soreekt over de aanstaande strijd, 
dan is het of deze mensen herleven. 
In hun ogen glundert een straal van 
hoop en geluk, hoop vooral op de 
nabije doorbraak. 

Leest men de verslagen van verga
deringen in andere gewesten van 
het VI. land dan merkt men overal 
eenzelfde strijdlust en zegezekerheid. 
Zie, Brabant, Antwerpen, Gent en 
andere gewesten. Ons arrondisse
ment en bizonder onze gemeente, 
bakermat van het Daensisme mag 
niet ten achter blijven. Luister niet 
naar de fluistercampagnes van reeds 
bestaande politieke partijen. 

Ga uw weg — de zege ligt vóór U. 
Met de Volksunie ter zege. 

Tylken. 
LEDE 

In Lede met zijn achterland Impe 
en Wanzele, wordt er hard gewerkt. 

Bij alle plakbeurten buiten deze die 
ze op eigen handje nog organiseren, 
zijn onze mannen aanwezig. Meer 
zelfs, in deze belangrijke hoek werd 
een eigen plan uitgewerkt, onder lei
ding van de vriend Bayens, om te 
zorgen voor het bewerken van een 
gewest dat reikt tot Zonnegem en 
Bavegem. Lede zorgde zelfs voor een 
eigen luidspje^er. Flink zo mannen. 

NTWlRPtN 
PROPAGANDISTENFEEST TE 
ANTWERPEN 

Het propagandis tenfees t d a t za
t e rdag 11. te Antwerpen p laa t s vond, 
werd zeer ta l r i jk bijgewoond door 
onze aktieve p ropagandis ten . 

Met een bizondere zorg h a d d e n Jos 
de Groof, Mevrouw Raets , Mevrouw 
Vermet ten en Mevrouw Emous dit 
bui tengewoon geslaagd feest voorbe
reid. 

Verschillende geestdriftige ta fe l -
redenen werden ui tgesproken door 
advokaa t F r a n s Van der Eist, l i jst
aanvoerder voor de Kamer , advokaa t 
Wagemans . l i j s taanvoerder voor de 
Senaa t , Miei Peeters . Wim Maes, Ru -
di Van der Paa l en Ward Rolus. 

Rudi Van der Paa l dank te de p r o 
pagand i s t en voor h u n onvermoeibare 
inzet t en dienste van de p a r t i j , die 
een onbetwis tbaar .sukses tegemoet 
g a a t op één jun i e. k. Hij huldigde 
in h e t bizonder Mevrouw Wim Maes, 
die een flinke s t eun was voor h a a r 
echtgenoot , die de leiding over de 
p r o p a g a n d a in h e t Antwerpse heeft . 

To t n a m i d d e r n a c h t werd er ge
zongen en gedans t door de ru im h o n 
derd aanwezigen, die de beste i nd ruk
ken h a d d e n over dit samenzi jn . 

Wie gelooft da t de Antwerpenaa r s 
ruz iemakers zijn, h a d dit feest m o e 
t en bijwonen. Mr. Van der Eist en 
Mr. Wagemans werden beur te l ings 
har te l i jk toegejuicht . 

IN HET ANTWERPSE WERKEN DE 
PROPAGANDA-AFDELINGEN 

onder l e i d l n j v a n WIM MAES u i t 
Berchem-Antwerpen . 

ZONDAG, 4 MEI TREKT EEN : 
GROTE PROPAGANDAKARA- • 
VAAN BESTAANDE UIT TAL : 
VAN AUTO'S DOORHEEN DE : 
PROVINCIE ANTWERPEN. • 
AL DEGENEN, DIE OVER EEN : 
AUTO BESCHIKKEN, WORDEN i 
DRINGEND VERZOCHT AAN • 
DEZE TOCHT DEEL TE NE- J 
MEN. • 
SAMENKOMST : te 8.30 u u r : 
s t ip t a a n h e t Antwerps Oost- • 
s ta t ion (P lan t i jn Moretus le i ) . • 
K n a p z a k medebrengen a.u.b. : 
Einde van de toch t : rond 19 u. ! 
Voor n a d e r e in l ich t ingen : Wim • 
Maes, Ui tbre id ings t raa t , 522, : 
iBerchem-Antwerpen of Rud i ! 
Van der P a a l (tel . 33.85.65 of ; 
39.60.43). : 

ONZE PROPAGANDAKARAVAAN 
DOORHEEN ANTWERPEN 

Antwerpen was flink ver tegen
woordigd op h e t Volksuniekongres te 
Gent . 

Een p rach t ige k a r a v a a n auto ' s 
t rok n a a r de oude vech t s t ad en sloot 
er a a n bij de indrukwekkende a u t o 
k a r a v a a n die verzamelde a a n h e t ge
meen tehu i s van Sin t Amandsberg bij 
Gent . 

Op 26 en 27 april t rok een kleine 
k a r a v a a n doorheen Antwerpen en 
kende overal een meer dan normale 
belangstel l ing. He t lijdt geen twijfel : 
Antwerpen s temt Volksunie. 
OVERZICHT VAN HET 
ARRONDISSEMENT 

In h e t gehele a r rond i ssement wordt 
zeer goed gewerkt. 

De leiding voor de p r o p a g a n d a ligt 
bij Rudi Van der Paa l en Wim Maes. 

In Mortsel is n u een zeer s terke 
kern onder leiding van Pie t Vereec-
ken. 
Boechout heef t een ha rde werker 
gevonden in de persoon van Leo K e 
teleer. 

Onder leiding van C o n s t a n t van 
Immersee l en Pie t van Dooren d raag t 
ook Berchem h e t zijne bij voor de 
Vlaams-Nat iona ie doorbraak. 

Jos Monu, zopas gehuwd m e t de 
s impat ieke Jw de Pestel u i t Merksem, 
levert s amen m e t Jef Bosmans goed 
werk in hee l de streek van K a l m t -
hout . I n Borgerhout d r aa i t de g a n 
se werking, die zeer intensief is, rond 
Jos de Groof, Fe rd inand Geer ts en 
J a n Dillen. 

Deurne blijft evenmin t en ach te r . 
Hier koos m e n een nieuwe voorzitter, 
dh r Carlo de Ridder, opvolger van 
de a lomgewaardeerde a rch i t ek t van 
Haerenborgh . 

In Gera rd van Craenenbroeck heeft 
deze afdeling een flinke sekre tar is 
gevonden. Op zaterdag, 3 mei wordt 
he t Vlaams lokaal « Roeland >, u i t 
gebaa t door dhr en Mw Huybrechts , 
geopend (Turnhou t sebaan , 56). 

Ook Edegem en heel de streek 
d a a r r o n d blijven nie t t en achter . 
Hier werken Huber t Braeckmans , Jos 
Flameng- en Bruno Bruyrlincx. 

Antwerpen-s tad is in volle reorga
nisat ie en laa t h e t beste verhopen. 
Benoit Ceuppens, Jef Paredis , Miei 
Peeters (deze uitzonderl i jke volksre
d e n a a r ) , en Toon van Soom leveren 
hier u i t s tekend werk, in nauwe sa
menwerk ing me t de m a n n e n van 
Antwerpen-Kie l ond^r de leiding van 
Denijs de Vree. 

Gera rd de Cuyp'^r u i t '"feroechem 
betekende voor onze"Propagandis ten 
een goede aanwins t . Ook deze jonge 
kerel hee / t zich reeds onderscheiden 

Brasschaa t , de streek van de popu
laire Hippoliet Pael inckx, wordt in 
ons aktief An '̂iWern.'? bes tuur ve r t e 
genwoordigd door H e r m a n Lauriks . 

De ganse s t reek van Stabroek en 
Kapel len komt langzaam, m a a r ze
ker in bew2gitig'.'»>*«ï9éP'!«ieiaing van 
tie u i te rs t v,erdienstelijke oorlogs-
burgemees t r dh r Vejjhoeven. 

I n de s treek v a n s ^ k e r e o ziin onze 
m a n n e n onder leidiHg vaji, H e r m a n 
Bosmans eveneeris San de slag ge
gaan , terwijl heel % e t gebied van 
Schoten ononder tooken bewerkt 
wordt door de m a n n e n van Miei 
Drumont . 

Merksem, de geineente v&n Dr 
Borms. wordt terug de oude Vlaams-
Nat ionaie burch t , d i t d a n k zij he t 
werk van h e t Merksems bes tuur me t 
a a n h e t hoofd F r a n s Peeters en Me
vrouw Leysen. 

En zo zouden wij. nog verder k u n 
nen gaan . Wij k u n n e n resumeren : 
MEN ZAL VERSTOMD STAAN OVER 
DE SCHITTERENDE UITSLAG DIE 
HET ARRONDISSEMENT ANTWER
PEN ZAL BEHALEN OP EEN JUNI. 

MET FRANS VAN DER ELST 
VOOR DE KAMER EN HERMAN 
WAGEMANS VOOR DE SENAAT 
GAAN WIJ EEN TRIOMF TEGE
MOET DIE ZIJN WEERSLAG ZAL 
HEBBEN IN HET HELE VLAAMSE 
LAND. 

VLAAMS KUNSTFEEST TE 

ANTWERPEN 

De « Vr iendenkr ing van h e t Blauw-
voetvendel Marn ix van Sint Aldegon-
dis » r i ch t t e zondag 11. een mooi ge
slaagd kunstfeest in d a t in h e t teken 
s tond van een har te l i jke hu lde a a n 
A r m a n d P reud 'homme. 

Ru tge r Demonie verwelkomde de 
aanwezigen, w a a r n a een uitgelezen 
p r o g r a m m a van samenzang en voor
d r a c h t volgde, d a t te lkens op luid 
applaus o n t h a a l d werd. 

He t hoog tepun t van dit feest was 
de moedige rede van de algemene 
voorzit ter h e t A.N.Z., dr. Ju r . Valeer 
Port ier , die n a Armand P reud 'homme 
gehuldigd te hebben a a n een van 
geestdrif t z inderende zaal mededeelde 
d a t h e t A.N.Z. de ingeslagen weg ver
der zou gaan en zich nie t zou la ten 
verleiden tot een nieuwe verruiming. 
De A.N.Z.-voorzitter m a a k t e de h i s 
toriek van de laa t s te ja ren , en toon
de duidelijk a a n da t sinds h e t A.N.Z. 
de ve r ru imingsmaniakken h a d l a t en 
h e e n g a a n h e t zangverbod een grote 
bloei was tegemoet gegaan. De Volks
unie was op dit feest ver tegenwoor
digd door kamerl id H e r m a n Wage 
mans , Ward Rolus, Rudi Van der Paa l 
en Kare l Dillen. 

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii]̂  
I GROTE VOORLICHTINGS- | 
I VERGADERINGEN = 
i IN GROOT-ANTWERPEN | 
1 Op h ie rnavermelde vergade- i 
1 r ingen, waar toe alle Vlaams- = 
1 Nat ional is ten van h e t a r r o n - = 
= d issement Antwerpen van h a r - 1 
= te ui tgenodigd worden, zal h e t 1 
Ë woord gevoerd worden door ad - = 
= vokaa t F r a n s Van der Eist en 1 
i door advokaa t H e r m a n Wage- = 
1 mans , respektievelijk l i j s t aan- ^ 
i voerder voor K a m e r en Senaa t . = 
I Woensdag, 7 mei : BERCHEM | 
= (in feestzaal « Rubens », S ta t i e - = 
I s t r aa t , 179). Derde spreker : i 
= Miei Peeters . Voorzitter : C. Van = 
= Immerseel . = 
I Vrijdag, 9 mei : MERKSEM | 
i (in lokaal « Het Pa rk », Breda- = 
i baan , 600). Voorzitter : F r a n s = 
i Peeters . = 
= Maandag , 12 mei : = 
i BORGERHOUT | 
= (in lokaal « De Nieuwe Carno t », = 
= Carno t s t r aa t . CO). Voorzitter : = 
= Jos de Groof. = 
= Vrijdag, 16 mei : = 
i ANTWERPEN | 
= (in lokaal « Het Koninkske », i 
= Wolstraat , 5) . Voorzitter : Be- = 
= noit Ceuppens. i 
I Dinsdag, 20 mei : DEURNE | 
I (in zaal « Sjndy ^. T u r n h o u t s e - = 
= baan , 56). Voorzitter : Carlo de = 
= P 'dder . = 
i Woensdag, 21 mei : MORTSEL § 
i (in he t lokaal « Ardeense J a - = 
= ger », Gemeenten le in ) . Voorzit- = 
= t e r : Pie t Vereecken. = 
I Vri ldag. 23 mei : BERCIIEM | 
= fin feestzaal « Rubens ». S t a - = 
= t i es t raa t , 179). Hier spreken = 
I Reimond Mat theyssens , Kare l | 
= Dillen en Dolf Cuypers. = 
= • Woen.fdfJr. 28 mei : = 
i GROTE VTï'RKIEZTNGSMEE- = 
i TING IN DF ANTWERPSE | 
= H A N D E L S B E U R S ONDER 5 
i VOORVTTTFPSnw^P VAN REI - = 
I I^IOND MATTHE^^FSFNS § 
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BENOIT CEUPPENS 
Een onvermoeibaar werker In h e t 
Antwerpse, Voorzi t ter v a n de Volks
unie , s t ad Antwerpen. 

De C.V.P. van Borgerhout heeft 
schrik voor de s temgerecht igde k in 
deren van h a a r slachtoffers. He t is 
h a a r s lecht geweten d a t spreekt . 
Boontje komt al t i jd om zijn loontje 
en misdaden worden n u eenmaa l be 
taa ld . 

Anderzi jds ve rnemen we m e t vreug
de d a t alle pa r t i j en voor amnes t ie 
zouden gewonnen zijn. Ja , de verkie
zingen nade ren . De m a n spreekt n ie t 
al leen n a m e n s zijn p a r t i j , m a a r ook 
n a m e n s l iberalen en socialisten. G e 
lijk bij de repressie zijn ze h e t dus 
ook t h a n s weer roerend eens. 

W a t d a t s toren van amnes t iever 
gader ingen betref t weten we alleen 
m a a r d a t op een van die vergader in 
gen een spreker vertelde d a t hi j we
tens en willens een persoonlijke 
vr iend h a d la ten fusiljeren omda t h i j 
te wrokkig was om iets te doen. Toen 
heef t de helf t van de aanwezigen 
jouwend de zaal ver la ten . En we b e 
k e n n e n eerlijk d a t we hetzelfde zou
den gedaan hebben ! Men zwijgt be 
ter d a n zo iets te vertel len. 

Wie « volksverraders » zijn d a a r zal 
h e t kiezerskorps over oordelen. Maa r 
onze kleine p ink ver te l t ons d a t de 
Vlaamsgezinde kiezer op d a t p u n t 
geen onderscheid zal m a k e n tussen 
C.V.P. en l inksen. E n te rech t , 128 j a a r 
bedrog is e r 127 te veel ! 

EEN MOOI GEBAAR VAN DE 

PALLIETERS 

Op één mei werden de Antwerps 
hoofdbestuursleden Wagemans , Vai 
der Paal , Mat theyssens en Rolus, sa 
m e n m e t de propagandale ider Win 
Maes on tvangen door he t bes tuur vai 
he t bekende reisgezelschap « De Pal 
l ieters ». 

De ar rondissemente le penn ing 
mees ter Jos de Groof moch t t i jden 
een korte m a a r treffende plechtig
heid een belangri jke som voor h e . 
kiesfonds on tvangen . 

Deze plecht igheid werd eveneen 
bijgewoond door de algemene voor
zitter F r a n s Van der Eist, l i j s taan
voerder voor de K a m e r te Antwerpen. 
Van de zijde van de Pal l ie ters werd 
de aanwezigheid opgemerkt van de 
he ren Benoit Ceuppens, Verbruggen, 
de oude trouwe Cyriel Rousseau en 
Baeckelmans. 

MECHELEN 

Onze eerste grote voorl icht ings
vergadering m a g t e rech t een sukses 
he ten . Het was « volle bak ». 

Na de korte welkomsgroet van de 
voorzitter F. Van de Werf, hoorden 
we onze Prov. voorzitter Pr . Ma t theys 
sens die in rasse bewoordingen wees 
op de verfoeilijke rol, door de C.V.P. 
gespeeld en die op klare ondubbelzin
nige wijze h u n a rgumen ten weer
legde. De speech van onze l i j s t aan
voerder Ludo SELS die de ekcno-
mische wan toes t anden en ach te ru i t 
stell ing van Vlaanderen aank laagde 
werd meermaa l s door een daverend 
applaus onderbroken. Met de 
«Volksunie» t r ibuun , Wim Jor i s -
sen, een s tem als een klok kwam de 
welsprekendheid a a n h e t woord. 

Alle k leurpar t i jen kregen er van 
langs m e t onweerlegbare feiten en 
a rgumen ten . 

Na h e t slotwoord uitgesproken door 
onze voorzitter werd deze ui ters t ge
slaagde vergadering, inzet van de 
kiesstrijd in h e t Mechelse, besloten 
me t een daverende vlaamse leeuw. 

ONZE PROPAGANDISTEN 
AAN HET WERK 

Pas werden door hec btsdsbestuur 
op de bijzonderste kruispunten in het 
Mechelse verkiezingsborden opge
richt. Op zondagmorgen prijkten al
len reeds met een mooi « Volk.sunie-
opschrift ». Mechelen bhjft niet bij 
de pakken zitten ! 
Boonheiden, Katelijne-Waver werden 
eveneens flink bewerkt en klein Bra
bant liet zich evenmin onbetuigd. 

Jongeren, simpatisanten, sluit 
aan. Onze propagandaploegen die
nen verdubbeld. Geef uw naam op 
aan het sekretariaat, Wollemarkt, 10, 
Meclielen. •• .. •- • - - • -

Wij sturen SEL#>H&,a# Tnetr^-i^rW-^ 
ment. 

VERSLAG VAN ZANGAVOND 
VIERDE EDEGEM ZINGT 

Voor de traditionele zangavond 
EDEGEM ZINGT was weer zoals de 
drie vorige malen veel volk opgeko
men. 

Deze schitterende stiijdavond was 
ingericht door het plaatselijk vendel' 
en de meisjesshaar van het Blauw-
voeijeugdyerbond. 

De edelg figuur van Nest Vander 
Hallen wJur '̂̂ Ji) treffende wijze her-, 
dacht m£'t eea sprpekkoor, waar de 
stormers \ ^n het veitdel ons toonden 
wie Nest was'%n höe hij in hun ven
del verder- leeft. Het was alsof Hij er 
bij was. 

Onze Vlaamse troubadour Willem 
De Meyer leidde de samenzang. 

Het geheel werd omlijst ffoor de 
nieuwe en werkelijk zeer jeugdige mu
ziekkapel, die met haar stijlvol op
treden een applaus mocht ih "ont
vangst nemen waar geen eindc'aan 
kwam. »,.;. . 

Deze zeer geslaagde nationaustischf 
strijdavond werd besloten met hel 
Wilhelmus en de Vlaams Leeuw. 

Dat Jos Flameng er was met zijn 
propagandisten, en tientallen Volks
unies en honderden strooibiljetten 
aan de man bracht moeten we hier 
ook terloops vermelden, evenals de 
ietwat late aankomst van onze on
stuimige Rudi Vander Paal en Wim 
Maes samen met de voltallige arron-
dissementsraad. 

Maurits Elsendonck. 

DOLF CUYPERS 
Accountant 

Hoofdbestuurslid. 
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0s!(!maanlliare tegenstelfingen tussen 
WimB6 en kristeljhe belangen 

tionale gemeenschappen en op een 
evenredige elitevorming in beide ge
meenschappen ? 

Indien men het onderwijsprobleem 
leerde zien in funktie van de twee 
volkssemeenschappen, dan zou er 
geen schoolstrijd bestaan. Het is 

ze vttlüzzlngen van de logepartijen'slechts het versehil in ideologisch 

Te Ca:ct V::T Antwepen orakelt bij 
Eïor-de van h i a r raedewerlier Gla-
dius : « Laat Vlaanderen nog grie
ven he'ibe'i, maar d e grieven, hae 
verontwaardisd wij die ook aanvoe
len, zl^n ondarjeschikt aan de gods
dienstbedreiging, die thans door de-

uit-raan ». 
De C.V.P.-psrs loopt üians over van 

dergeliike n'tlat-ngen. Aifjd weer de
zelfde kunstmatige tegenstelling tus
sen Vlaamse en kristelijke belangen 
en allifd v/eer dezelfde ondankbaar
heid. Dat ntn een kaarske brande 
voor ds vl?.amse vo'ksgemeenschap 
die nog zo trouw krijteüjk blijft in 
plaafs van ze niet een ezelstamp te 
betalen. 

Waarom niet de Vlaamse gemeen
schap waT7enen met al de geestelijke 
en materiüie verwesrmiddelen waar
op Ze recht heeft in plaats van ze 
verder af te romen voor het Waalse 
vat zonder bodem ? 

Wat gebeurt met de kolenpolitiek 
en de mob"liteit van onze arbeiders, 
zonder lulp overgeleverd aan een 
marxistische politiek, gebeurt tevens 
met de geestelijke goederen. Het 
Vlaamse . volksdeel vertegenwoordigt 
3 4 der Belgische kataliciteit maar 
bezit sleehls de helft der middelbare i 

zwaartepunt tussen Vlaanderen en 
Wallonië' dat in unitair verband ge
ïnterpreteerd, tot de schoolstrijd 
voert. Het is dan ook krimineel, het 
sterkste aller wapens, nl. de federale 
gedachte op te bergen ! 

Ja, juist uit vrees voor dit wapen 
werd de schoolstrijd drie jaar terug 
stilgelegd, wanneer de beslissing in 
het zicht was. De unitaire socialisten 
willen Vlaanderen vermaterialiseren, 
waarom mag het kristelijke Vlaande
ren zich niet weren, gevoed met de 

AAN HET VLAAMS JEUGDCOMITE 
VOOR DE W.T. * * ' * ^ 
IK ZEG U GEEN VAARWEL 

door Mr. Daniël De Coninck. 

Wij hebben samen gestreden voor 
de erkenning van de vlaamse vo!ks-
gemeenschap in haar taalbelangen, 
liaar kuiturcle uitingen en haar na
tionale symbolen die thafts op de WT 
worden miskend. 

Ik was met U bij alle 'beslissende 
stappen van het Jeugddomité, wij 
hebben samen de gegevens bespro
ken waarop uw actie gegrondvest is. 
En ik heb ten zeerste uw zelfstandig
heid van oordeel en stellingneming 
kunnen waarderen. Op grondslag van 
een stevige dokumentatie en een per
soonlijk inzicht in de situatie hebt u 
beslissingen getroffen en acties op 
touw gezet waardoor een psycholo
gische schok doorheen gans Vlaan
deren is gegaan en waardoor ons volk 
tot een verscherpt inzicht in zijn no-

sterkste energiebron die het bezit,! den en tot een verscherpt machtsbe 
uiteindelijk de enige wisseloplossing 
voor de brutale of geleidelijke ont
kerstening ? 

Het unitaire linkse België is nog 
steeds meer waard dan een kristelijk 
Vlaanderen in een vrij België. 

Wat de C.V.P. belooft is een com
promis dat de huidige misstanden be
stendigt en aan Vlaanderen zijn pro
portionele Vlaamse elite ontzegt en de 
80 % Vlamingen steeds laat genoe-

Kegisseur EYSKENS : « ...dus, Theo, gij speelt « DE LEEUW VAN VLAAN. 
DEREN » tot het einde van deze maand. Nadien zult ge met onze ka-

DE TWEE VRIENDEN T> spelen. meraad Achiel 

vrije schoDlinrichtingen. Daarbij zijn gen nemen met 40 % van de leiding 
gevende elite totdat de socialisten de 
tijd krijgen om een ontkerstende so
ciale elite aan bod te brengen ! 

Neen, wij laten ons niet als kris-

nog een reeks middelbare scholen te 
voejen d'e vlaamse meisjes van een 
gezonde vlaamse opvoeding en sociale 
integratie afhouden ! Op gebied van 
Hoger Onderwijs bestaan slechts jtene vlaamse gemeenschap dood-
Vlaamse Leergangen te Leuven, laat inrukken tussen de dubbele pletrol 
ons nog aannemen een volledige ont
dubbeling. De franssprekende ge
meenschap echter bezit daarnaast 
nog allerlei universitaire fakulteiten 
als r-~2 van St. Louis te Brussel, de
ze v-n riamen, deze van Bergen, de 
hogere Handelsschool van Etterbeek, 
het instituut Gramme te Luik. Er 
bestaat voor deze instellingen geen 
enkele vlaamse tegenhanger behalve 
het St. Ignatiusinstituut te Antwer
pen dat tweetalig is. 

Wanneer zal men eindelijk het 
schoolprobleem zien in zijn sociaal 
perspektief, berekend op de twee na-

van franskiljonisme en laicisme. 
Nooit ! Het vlaamse verweer beschikt 
nog over ontzaglijke reserves aan 
energie, die we willen losslaan daar 
waar de C.V.P. ze wil in slaap wie
gen. Sinds de eerste wereldoorlog za
gen wij aan het Ministerie van On
derwijs slechts strijdende linksen of 
waalse katolieken die beiden het 
vlaamse kultuurbelang. fundamenteel 
misvatten of ontoereikend inzien. Al
leen zelfbestuur verzekert ons dat
gene waarop Vlaanderen recht heeft! 
zijn algehele normale ontwikkeling 
als volk in vrijheid en gelijkheid. 

wustzijn is gekomen. 

Gans Vlaanderen 
baar om. 

is U daar dank-

Oe C.V.P. op de vlucht voor hoor Vlaamse 
verantwoordelliklieid 

De C.V.P. heeft haar kiesprogram- zien om de ontworpen studiebeurzen 
ma afgekondigd. < Een kiesplatform, 
aldus oud-mlnlster Eyskens, moet uit
sluitend de punten weerhouden op 
welke men in de gegeven, konkrete 
omstandigheden, de aandacht wil 
vestigen van de openbare laenlng. 
Het kiesplatform dat de C.V.P. voor
houden is eerlijk overwogen en bere
deneerd : de verbintenis die de CVJ*. 
aangaat ten overstaan van het kie
zerskorps >. 

In dat kiesplatform wordt angst
vallig gezwegen in alle talen over de 
specifiek Vlaamse problemeen. Ja 
zelfs wordt dit woord geweerd. De 
zetelaanpassing lijkt wel het enige 
politieke probleem te zijn dat uit
drukkelijk voor Vlaanderen is be
doeld. Van een ernstige aanpak der 
Waals-Vlaamse problemen is geen 
spraak; kulturele autonomie en de 
tweeledige taak der hoofdstad wor
den zelfs niet vermeld. Van decentra
lisatie is geen spraak, voor meer zelf
beschikking van Walen en Vlamin
gen evenmin. 

Op sociaal-economisch gebied gaat 
een politiek van verhoogde koop
kracht, openbare werken en algeme
ne ekonomische heropleving die
gene overstemnxsn die zich in re
gionale termen stelt, wij bedoelen : 
een adequate bestrijding der struk-
turele werkloosheid en mobiliteit of 
een rechtvaardige oplossing van het 
kolenvraagstuk. Men houdt het lie
ver bij een onduidelijke, zwakke en 
tot niets verbindende formulering 
«systematische ontwikkeling van de 
aktiviteit ea de tewerkstelling in be
paalde gewesten >. 

Op onderwijsgebied : vanzelfspre
kend strijd tegen de schandehjke 
schcolongeUjkheid door de Unksen 
gevoerd, doch geen woord over het 
Vlaamse aspekt bij de ontworpen 
schoolpolitiek of over de inspannin
gen om de Vlaamse achterstand in te 
lopen. Men belooft studiebeurzen, 
maar worden er maatregelen voor

aan belde taalgemeenschappen te la
ten toekomen in verhouding tot hun 
sociale noden. Of zal men het laten 
bij een individualistische maatstaf 
om de subsldiees toe te kennen, 
voortbouwend op het bestaande on
evenwicht tussen het Vlaams en het 
f rans hoger onderwijs ? Het onder
wijs weigeren de beschouwen in funk-

Door mijn overtuiging gedreven 
heb ik in geweten gemeend te moe
ten toetreden tot de Volksunie, die 
op het politieke plan de enige partij 
is die de federale herinrichting van 
België nastreeft, het enige kader 
waarin de Vlaamse Volksgemeen
schap zich ten volle kan ontplooien. 

Het doet me enigszins pijn het vlak 

van uw algemeen opvoedende wer
king te verlaten voor «en politieke 
activiteit, die ongetwijfeld een engere 
weg is doch een even noodzakelijke. 
Uw actie mag er evenwel niet mede 
verward worden. 

Daarom zeg ik U vaarwel, doch be
houd in mij al die goede herinnerin
gen aan ons gemeenschappelijk stre
ven, zijn uilenspiegelachtige uitlo
pers inbegrepen. 

Doch dit vaarwel betekent tevens 
een tot weerzien, want in de geest 
blijft mijn gedachte bij U, bij uw be-
kommern'üsen en zor^'en om Vlaan-
derens aanwezigheid in het ko.:ce_t 
der volkeren te verzekeren. Gij hebt 
met uw 35 aangesloten verenigingen 
getuigenis afgelegd van de zuiver 
vlaamse geest, die in uw midden 
leeft. Gij beleeft op een praktische 
wijze de gedachte der vlaamse auto
nomie in al uw bewegingen. 

Doch naar boven toe in het ge
heel der nationale instellingen wordt 
die autonomie tegengesproken en tot 
een zielloos amalgaam opgelost 
waarin Vlaanderen ten onder gaat en 
waartegen gij voortdurend zult aan-
botsen nu en in uw later leven. Gij 
vereert Vlaanderen als uw eerste va
derland, doch in het huidige België 
is geen plaats voor het symbool van 
uw liefde. Zolang de Vlaamse Leeuw 
niet ongehinderd naast de Belgische 

BIJ DE OPENINGSPLECHTIGHEDEN 
VAN DE W.T. 

Het is de journalisten en alle aan
dachtige toeschouwers opgevallen 
dat een lovenswaardige inspanning 
werd geleverd om onze taal recht te 
laten wedervaren bij de openings
plechtigheden van de W.T. 

Het ging hier nochtans veelal om 
een plechtigheid die evenzeer voor 
het buitenland en de internationale 
opinie was bestemd als voor het ei
gen land. 

Doch de nationale diensten voor de 
W. T. zijn in de leidende functies 
voor 85 p.c. met Franssprekenden be
zet en het gebruik van de Nederland
se taal wordt er telkens aangevoeld 
als een hapering en een « ambétan-
te » zaak. 

Er is daar geen sprake van een ge
lijkwaardige eerbied voor beide ta
len. 

Een fundamentele hypocrisie be
heerst aldus ons openbaar leven. Men 
wil blijkbaar het Vlaamse verweer 

i fnuiken en dlskreteren in de ogen 
v;̂ n binnen- en buitenland. Doch 
Vlaanderen laat zich niet doen. Het 
wil zijn eigen personaliteit en origi
naliteit aan de wereld tonen, zelfs 
indien de Belgische staat deze verdoe
zelt. Het wil een eigen Nationale Dag 
voor Vlaanderen. Het wil zijn eigen 
leeuwenvlag erkend zien naast de 
Belgische vlag, zoals deze van Bel
gisch Kongo. Het wil zijn eigen aan
wezigheid bevestigen in het concert 
der volkeren. Wij slikken de vernede
ring niet die men ons van overheids
wege wil opleggen. 

verkeerds in 
tie van beide volksgemeenschappen ' driekleur kan opgehangen worden is 
is het huidige onevenwicht voor de 
volgende generaties bestendigen in de 
leidende posten van het land, zowel 
in de openbare als in de private en 
sociale sector. Vlamingen, overziet gij 
da t ? 

Vergelijk daarbij het soclaUstlsch 
kiesplatform dat openlijk durft op
komen voor kulturele autonomie en 
splitsing van het ministerie van open
baar onderwijs. 

We weten wel dat de C.V.P. te ge
legener tijd met een voorzichtig 
Vlaams werkprogramma (verveeld) 
zit, maar zoals destijds het ontwerp 
Moyersoen, wordt het niet dienstig 
geacht de uitvoering hiervan na te 
streven of te beklemtonen. Kan men 
op een duidelijker wijze de onmacht 
van een unitaire partij op Vlaams ge
bied illustreren, alsmede de noodza
kelijkheid van een autonome vlaam
se partij ? 

De publikatie van het kiesplatform 
is handig gesynchroniseerd met een 
tegelijk verschijnende oproep van de 
Katolieke Vlaamse Landsbond, die in 
het zicht van de verkiezingen uit 
haar dodenslaap is verrezen. Deze op
roep, geachte lezers, dient niet zozeer 
om als pressure group de vlaamse be
langen te dienen als om de vlaamse 
kiezer aan de C.V.P. te binden en hem 
van radikale vlaamse politiek af te 
houden. 

Weet de katolieke Vlaamse Lands
bond dan niet dat Harmei zelf zich 
nog onlangs onthield in verband met 
het wetsvoorstel tot afschaffing der 
transmutatieklassen ? Kent hij de ge

er iets fundamenteel 
ons land. 

Daarom heb ik als oudere onder U 
gemeend op het politieke vlak te moe
ten nastreven wat U spontaan als een 
tekort aan bekroning van uw vlaamse 
overtuiging aanvoelt : een politieke 
autonomie voor Vlaanderen, de her
inrichting van België en het politieke 
leven in België op basis van de twee 
volksgemeenschappen, zoals werd ge-
eist door de twee jongste algemene 
kongressen van het Davidsfonds. 

Ik zeg U geen vaarwel, want in de 
geest zien wij elkander weer. 

rechtvaardigde kritiek niet van de C. 
V.P. volksvertegenwoordiger Van den 
Eynde op het ontwerp Moyersoen 
dat toelaat bij K.B. de tweeta
ligheid naar willekeur uit te breiden 
over Vlaams Brabant ? Is hij niet op 
de hoogte van de reserves en de com
promissen die in de C.V.P. heersen en 
vooral van de alles overheersende 
wet der « traagheid » of « nietdien-
stigheid» in zake vlaamse proble
men ? 

De enige weg om uit het slop to 
geraken is de aanwezigheid van eon 
flinke groep vlaamse nationalisten. 
Pas dan komt er vooruitgang op 
Vlaams gebied ! 

SUiD-AFRIKA, het Dietse 
Vaderland van morgen! 

< Ons gaan die wereld in ! » 

Opgedragen aan diegenen onder 
onze volksgenoten, die nog steeds in 
de waan verkeren dat wij een <kleln> 
volk zouden zijn; en ook aan die an
deren (roden, gelen en blauwen...), 
die beweren dat onze Dietse visie 
« eng > is en « beperkt ^ \ \ \ 

Ondanks alles is de Unie van Suld-
Afrlka, voor tal van nationalisten 
zelfs nog een onbekende, zoals eens 
het oudste der werelddelen, Afrika, 
in zijn geheel dat voor de blanken 
was... 

Ondanks het feit dat de klankrijke, 

Dat de uiterst-zuidelijke punt van 
Kongo tot in de geografische bena
mingen herinnert aan de nabijheid 
van... Nederlanders : de dorpen 
WELGELEGEN en NIEUWDORP; en 
tevens aan het feit dat Kongo en de 
Unie via het door de Unie polit'oneel 
gekontroleerde Bechuanaland buur
landen zijn !... 

Dat sedert enkele jaren in Vlaan
deren (naast de Hollandse « Neder-
lands-Zuidafrikaanse vereniging », 
NZAV), de Algemeene Nederlands-
Zuidafrikaanse Vereniging (A.N.S.A. 
V.) opgericht werd... Dat bekende 
Afrikaanse voormannen hier het 
woord kwamen voeren : Jan Smuts, 
Waterson, Donges, ministers van de 
Unie... Dat Afrikaanse kunstten
toonstellingen naar de Benelux-lan-
den kwamen : handelstentoonstel' 
lingen naar Kongo. . Dat wil Afri
kaanse documentaire films te zien 
kijgen die ons de schoonheid, de 
handel, de nijverheid, de welvaart 
van de Unie openbaren... Dat een 
aantal (veel te weinig) Noord- en 
Zuid-Nederlanders naar de Unie uit
week... Dat een steeds groeiend ge
tal kolonialen uit Kongo hun verlof 
in Zuid-Afrika gaan doorbrengen .. 

. Veel te weinig volksgenoten zijn er 
zich van bewust dat ook ginder, « ver 
oor die see », een ander stuk vader-
grond te vinden is, een jong nieuw 
Nederland, dat geroepen is om het 
zuldehjke deel van het oude en toch 
piepjonge Afrika naar een grootse 
Dietse bestemming te leiden. 

Zuid-Airika is geen kolonisatie-ge
bied, geen wingewest voor Europese 
imperialistische mogendheden. De 
« Boeren », Nederlanders van af
stamming, hebben met hun zweet en 
met hun bloed dat gebied, na moei
zame en vaak mensonterende strijd 
veroverd en opengesteld voor de blan
ke beschaving. Haast drie miljoen 
blanken (met Afrikaanse of Dietse 
meerderheid) hebben er hun haard-
stee. Eens zal Afrika de rol van Euro
pa overnemen. 

Wil de droom « EUR-AFRIKA > 
ooit werkelijkheid worden, dan moet 
de Unie van Zuld-Afrika vast in de 
handen blijven van de ordenende 
machten die op dit ogenblik het roer 
in handen hebben. 

Wil de profetie van « slim Janle » 
Smuts, in 1919 uitgesproken, werke
lijkheid worden... : — « Iq, het Alrlka 
van de toekomst zal er vanaan de 
Kaar» tot aan de Evenaar... Neder
lands gebroken worden ! » (of : 
Afrikaans !), dan is het noodzakelijk 
dat de nationalistische regering van 
HANS STRUDOM aanblijve ! 

Dan is het even noodzakelijk dat 
het teveel aan Nederlandse levens
kracht (Uit Benelux en Frans-Vlaan-
deren) wegebben zou — niet naar 
volksvreemde gebieden als Kanada, 
Zuld-Amerika of Austrahë... — maar 

meeslepende liedjes uit het zonnige I^^J. naar het stamverwante, natlo-
Suid-Afrika bij ons gepopulariseerd 
werden door barden en minnezan
gers : Willem De Meyer, Bob Davld-
se, Bobbejaan Schoepen... tot in de 
Brusselse « Folies Bergère » toe! . . . 

Dat onze schoolgaande Jeugd ver
trouwd gemaakt wordt af en toe met 
de zoetgevooisde poëzie van de « Afri
kaners > : Aan 'n seepkissie, Ek zou 
van 'n man... Japie... 

Dat de stem van het stambewuste 
Suid-Afrika weerklonken heeft bij 
alle grote Vlaams nationalistische 
gebeurtenissen in het Dietse Zuiden : 
wij denken aan de invrijheidstelling 
van Dr. August B c m s in 1928: aan 
de vooroorlogse IJzerbedevaarten... 
(Waar vorige Jaar voor de eerste 
maal weer bij aangeknoopt werd, 
dank zij de bemoeiingen van de A.N. 
S.A.V. (Algemeen Nederlands-Suid-
afrikaanse Vereniging)... 

Dat er kulturele wisselwerking be
stond en bestaat tussen Diets-Neder-
land en Diets-Suid-Afrika : Emiel 
Hullebroeck, Willem Benoy, Modest 
Lauwerijs, Flor Peeters... gingen naar 
ginder. Mevrouw Anna Neethling-
Pohl, Dr. Pélissier, Prof. Cillié. Prof. 
Van Wijk-Louw, Uys Kriege, Grobbe-
laar, enz. kwamen naar hier... 

Dat Noord- én Zuid-Nederlandse 
schrijvers ons deelachtig maakten 
aan de romantiek van het oudste van 
alle werelddelen. Vernoemen wij 
slechts : Cyriel Verschaeve, Van der 
Sleen, Mary Pos, Rob Anthonissen, 
Albe... 

nalistische Zuid-Afrika ! 
In dat verband begrijpen wij niets 

van de Hollandse officiële plannen 
om duizenden en nog duizenden 
Noord-Nederlanders naar Australië 
te laten uitwijken. 

Nu Oost-Indië praktisch voor Ne
derland totaal verloren ging, en po
gingen tot Nederlandse immigratie 
in West-Indië weinig kans op slagen 
hebben, wordt er nog slechts één ge
legenheid in onze geschiedenis gege
ven, om een gebied te herwinnen dat 
een wereld wordt. 

Ook voor onze volksgenoten, ge
troffen door de beestige, Belgische 
repressie, of door gebrek aan levens
ruimte, zijn er onbekende mogelijk
heden in Zuid-Afrika weggelegL. SiJ 
kunnen er als volwaardige b;'rgers 
opgenomen worden. Jonge kamera
den, die gedroomd hebt van een gro
ter Dietsland, de werkelijkheid wordt; 
eens schoner dan Uw droom wellicht. 

Een geheel Rijk wordt voor U v;e?r-
gelegd. Dat voorzichtirheid hierbij 
geraden en overhaasting uit den 
boze is, is wel vanzelfsprekend. 

Daarom dan deze rubriek « HOU-
KOERS ». 

Regelmatig zullen wij U de nodige 
gegevens verstrekken, die vereist zijn 
om een dieper inzicht te verkrijgen 
in het leven en streven van een 
nieuw Rijk dat zich aankondigt en 
dat U verwacht ! 
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THEOPHIEL DE PIJPER 
Éérste Kandidaat voor de Senaat in 
fit Arrondissement Veurne - Oostende 

Diksmuide 

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

BOERENVERGADERING TE 
OEDELEM 

Op zondag 4 mei belegt de Volks
unie te Oedelem, in café Blauwbek 
te 10 u. een vergadering voor de boe
ren van de streek. Sprekers : Ludo 
Sels, Ward Rolus, Pol Claeys en Gui-
do Van In. De specifieke noden van 
de boerenstand zullen er on klare 
wijze uiteengezet worden, zonder de 
remedie te vergeten ! 

ARRONDISSEMENTELE 
VERGADERING 

Vermoedelijk op 18 mei vindt de 
laatste • arrondissementele vergade
ring te Brugge plaats vóór de verkie
zingen, ledere Volksunieman wordt 
aangezet, deze belangrijke vergade
ring bij te wonen. Ze worden van nu 
reeds aangemaand, hun naam on te 
geven, om te fungeren in de telbure-
len van het arrondissement op 1 juni 
a. s. 

PROPAGANDATOCHTEN 
Vier zondagen naeen zal in het ar

rondissement een groep auto's pro-
pagandatochten ondernemen. Alle 
autobezitters die de partij genegen 
zijn, worden opgeroepen, aan deze 
tochten deel te nemen. Nadere in
lichtingen bij onze sekretaris Paul 
Roelof, Lange Vesting 3, St-Andries. 

kRUGGE 
JTLAAMSE VRIENDENKRING 

De Vlaamse Vriendenkring richt 
ïet laatste feestje van het voorbije 
Bizoen' In op zaterdag 21 u. in café 
)e Toerist, Langestraat, Brugge. 
)ans en verrassingen. 

Iedereen op post. 

BREDENE 
Na een zeer bewogen week werd op 

zondag 27 een flinke propaganda-
tocht ingezet te Bredene, bij Oosten
de, onder leiding van de Voorzitter 
Jan De Bondt bij wien zich dan nog 
de H. H. Dr. De Voldere en Advokaat 
Landuyt kwamen voegen. 

Bredene, de tweede meest belang
rij l:e gemeente uit het Arrondisse-
rr_?"'t Veurne - Oostende - Diksmui
de werd gans de voormiddag bewerkt 
c': Tl' c ize firn v-e propagandisten. De 
z:coonl'.en uit Admkerke en Ds Pan
ne, die nooit versagen waren nog 
eens de eersten ter plaatse om de 
m?:ckers uit Oostende, Pervyse, 
Nieiiv/kapelle, enz... hulp te bieden. 

Ds Vlaam.se strijdliederen weer
klonken v/e^dra in de zeer ta'rijke 
arbeiderswijken. De micro stelde de 
Vvraakroepende tekortkomingen van 
de kleurpartijen aan de haak tegen
over de werklieden. Herhaaldelijk en 
met klem werd gewezen op het uit
blijven in de streek van de BELOOF-
EE fabrieken en op de toenemende 
werkloosheid, terwijl miljarden nut
teloos verkwanseld worden. Laat U 
niet langer bedriegen door de in 't 
slop geraakte kleurpartijen, die U al
leen nog met beloften kunnen paai
en, weerklonk het gestadig en met 
instemming aanhoord. 

Wij brengen U de vernieuwing, 
steunt dan ook De Volksunie trilde 
het overal in de straten. De Volks
unie de ENIGE partij die het aan
durft de strijd voor de werkman, to
gen de plutokratische regeringsn te 
voeren. 

Meer dan 3.000 eksemplaren van 
ons blad werden versnreid en meestal 
met simnatiebetuigingen en gretig in 
ontvanfïst genomen, 'n flinke, zeer 
flinke "propagandatocht. 

MIDDELKERKE-WESTENDE 
De nlaatseliik kern der Volksunie 

zal "iin uiterste best doen opdat 
Midc'^llierke, zoals zijn vroegere 
standing vereist bij de e. k. verkie-
zir^Tèn een flinke uitslag moge boe
ken. 

'At^s Ifat voorzien dat de uitslag 
bc'/én aiie verwachtingen zal zijn. 
Ds ' jongeren z'in wakker en laten 
nlietv'f^a overal on'^e gedachte te ver-
snre^C''̂ '̂ - Velen d'e genoeg hebben 
v^^n'èJl? kieurnartijen, die lanqis alle 
Z'jflen bedrogen en bedot werden 
zoe''en h r n heil bij de V. U. We zijn 
erv3ri verz^ksrd dat onze partij hun 
n'et ;?^1 teleurstellen. 

J a r r ^e r dat we, zoals b^auw, rood 
of ^e-'l ove^ fesn onu'touttslijke 
g^J-/'''brcr"''n kunnsn beschikken. 

• ,î 5?/3-r r^''' dat ma"^ seen bele' 'el ziin 
orn ds stfüd door te vosren. Er werd 
een financ'^'e actie oo touw gezet 
om de, verkicz'rP:«3tri1d te steunen. 
A-Ues Jaat voorzien dat Middsikerke 
a^:# - ^ snits komt rier arrordisse-
mi^-J^fe steii'^iijst. Kameraden, niet 
a^wl^ ten . I°der storte zün penning 
PTTi^ êe p'''^a^se^'1ke nropao-andi^ïten. 
Ct%,^et fi'T^ncip-sncok moet over-
wc"-'-)^ïl worden. Jon o-g kerels, 's zon
dags %£n r -nt m'nder. 

F^ïTOt de Volksunie. 
V'e vernemen dat te Westende 

w"rd over'^e'^aan tot het stichten van 
een Volksunie-kern. A'les laat vonr-
z sn dat hier ook suksessen zullen 
f,e^cekt v'crden. 
' Van deze gelegenheid maken de 

kernen v^n Middelkerke en Westen-
de geb'-uik om de nropaoandisten die 
m.st de naasdagen zulk prachtig 
ve-k hebben verricht te danken. 
Over;! langs de kust prijken onze 
bandejQ en s'OTans. Ds vreemdelin-
rsn zullen gezien hebben dat de 
Volksunie tot in de verste uithoeken 
van h t t land 2,'in durvers heeft. De 
arrend's~'mcnte-o propagandaploe-
gcn hebben weeral eens schitterend 
wtrk Terricht. 

VLADSLO 
Op zondag 20-4 werd Z. E. H. Karel 

Van der Espt, dokter in wijsbegeerte 
en godgeleerdheid, gewezen profes
sor te Leuven en laatst... klein on-
derpastoorke te Vladslo, herdacht bij 
de 20ste verjaring van zijn overlij
den. 

stuiten. Wij begrijpen het volkomen 
dat zij niet bereid zijn hun vette 
postjes zonder tegensputteren te ont-
ruinien. 

Dat de Volksmacht zulk een onfat
soenlijk stuk in haar kolommen op
neemt, verwondert ons niet. De heren 
opstellers weten met wie ze het te 
doen hebben. Zij schrijven tei- stich
ting en voorlichting van de Kempi-
sche arbeiders. Dus gebru'kpn zij een 
andere m.etode dan bv. de Standaard 
gewoon is te bezigen. 

Natuurlijk staaft het cevopeke B.F. 
zijn geleuter niet met echte pi-o.j-
menten. Hij denkt de Kempische 
werklieden Volgens het recept Koo. 
Van Eynde in de luren te kunnen 
legeren, door het opdi°rien van een 
gortig brouwsel dat wa^mt van sme-
rig'' insinuaties en vunz'ge verdacht
makingen. Hil die volledig buiten de 
Volksunie staat, zal d° arbeiders eens 
wijsmaken wat de Volksunie is. 

Nuchter beschouwd is het hele ge
val te zot om over te spreken, maar 
misschien wordt er hier en daar nog 
wel een zeldzame uil gevonden die 
dergelijke « drol voor de lol » gelooft. 
De gedunde elite der onnozelen zal 
het geroddel van B. F. gaarne als 
waarheid aannemen. 

De eersten om er van langs te krij
gen zijn onze zeer aktieve propagan
disten. Hij slaat hun prestaties rede
lijk hoog aan. (100.000 V.U.-banden 
is geen klein beetje !) Toch deelt hij 
met kwistige hand diploma's van 
vandalisme uit. Voorzichtig is het 
sevepeke allerminst wanneer hij 
zwamt over het bekalken en beplak
ken van publieke en private eigen
dommen. Wij weten maar al te wel 
hoe C.V.P.-nropagandisten zich hoe
genaamd niet generen te plakken en 
te kalken oo de woningen der zeld
zame gekende liberalen en sociahsten 
in de klemere gemeenten. Dat hebben 
wij de jongste dagen nog kunnen 
konstateren. 

Wij raden het pennekrasserke aan, 
bij gelegenheid eens door Turnhout 
of andeie Kempische gemeenten te 
wandelen. 

Hij kan dan nog heelwat stichten
de kalkleuzen op private muren le
zen. Vreemd toch, dat de cevepe-kor
poraals, die wel gemeentepersoneel 
mobiliseren om Volksunie-lenzen en 
-aannlakbanden weg te schrabben, 
nalaten dergelijke slogans zed'g te 
bedek'ien. Ob vele 'nlaatsen vinden 
wij nog « Ja. de Koning komt te 
rug ! » en « WSP,' roet Collard ». Wan
neer wij aan deze twee leuzen nog 
zouden toevoegen : « Amnestie door 
de C.V.P. » pn « De C V P . eist nijver 
heid in de Kemnen > dan hebben wij 

L'ECHO DE LA BOURSE 
De financiële krant l'Echo de la 

Bourse heeft het nodig geoordeeld ook 
eens te moeten schrijven over de 
VOLKSUNIE. Het is wel een teken 
dat de Volksunie daar geraakt is waar 
ze moet staan nml. in het centrum 
der belangstellmg. We kunnen niet 
zeggen dat deze financiële krant met 
veel kennis van zaken over de Volks
unie en de verkiezingen schrijft. 
Overigens moet men het stukje meer
maals lezen wil men er uit wijs ge
raken. Indien het blad in alle mede
delingen en beursberichten even 
klaar en duidelijk is kunnen we het 
onmogelijk aanbevelen aan onze le
zers. 

We geven de krant volmondig ge
lijk wanneer ze beweert dat lijsten 
van kleine middenstandsgroeperingen 
of van onafhankelijken die hun on
tevredenheid willen laten blijken 
weinig kans op sukses zullen hebben 
bij de komende verkiezingen. Het 
centenblad vergeet echter dat de 
Vlaamse middenstanders en boeren 
die walgen van de profiterende kleur
partijen niet een aparte lijst zullen 
indienen maar in blok hun stem aan 
de Volksunie zullen geven. 

Dolf Cuypers. 

Ingenieur GUIDO DEROO 
Lijstaanvoerder van het arrondisse
ment Brugge. 
Hij is de rechte man op de rechte 
plaats. 

De bijzonderste H. Mis werd tot la
fenis van zijn ziel opgedragen. Te 
recht sprak Z. E. H. pastoor, tijdens 
de preek, over deze « zeer verdienste
lijke priester». Hij nodigde al de in de 
kerk aanwezigen uit, ten offer te 
gaan in herdenking aan Z. E. H. Dr. 
Van der Espt. Het was dan ook een 
ENIGE offerandegang, voorafgegaan 
door onze arrondissemente'e Voorzit
ter Jan De Bondt die eens 't gsluk 
en de genade had Dr. Van der Espt 
als zijn meest intieme en beste 
vriend te mcgen beschouwen. 

Z. E. H. Dr. Van der Espt die vele 
van Verschaeve's werken verbeterde, 
was zelfs een, helaas te weinig ge
kend, dramaturg. Laat ons hopen dat 
zijn prachtige drama's niet onuitge
geven mogen bhjven. 

Als Vlaamse nationalist werkte hij, 
in stilte, met zijn collega Z. E. H. 
Spruitte, tot verheffing van zijn zo 
geliefd volk. 

ZE ZITTEN OP 100.000 HETE 
NAALDEN ! 

Met genoegen nemen wij akte van 
het feit dat ook de Kempische C.V.P. 
er eindelijk in is geslaagd de Volks
unie te ontdekken. 

Het was trouwens niet zo moeilijk 
te zien wat de hele bevolking van het 
arrondissement Turnhout al veel lan
ger heeft opgemerkt : ook In de Kem
pen groeit de Volksunie verbazend 
snel. Nu doodzwijgen niet meer helpt, 
wordt de C.V.P.-pers er toe gedwon
gen over ons te schrijven, dat doet 
zij dan ook, maar op een weinig 
fraaie manier. 

Inderdaad, de Volksmacht van 19 
anril 11. heeft haar gewestelijke blad
zijden onderverhuurd aan de C.V.P. 
en over anderhalve kolom prükt : 
« 100.000 of niets ! », een gewrocht in 
dreknroza, door kollega B. F. uit'ïe-
broed in verhouding tot zün stunte
ligheid en in opdracht der Kempische 
bonzen van de politiek - katolieke 
staatspartij. 

Met stijgend ongenoegen en groei
ende vrees wordt de werking van de 
Volksun'e in de Kempen door een 
bont allegaartje van tegenstanders 
gevolgd. Dat, voor de oorlog ru'm een 
vierde van de kiezers voor de Vlaams 
Nationale Partii stemde, zijn ze nog 
njpf- vergeten. VUj ook niet. 

Het is dan ook gans normaal, dat 
diegp'^en, d'p aan de likwidatie van 
het Vlaams Nationalisme in de Kem
nen dapner hebben meeo'eholpen, die 
daarna toch niet vies waren van de 
Vlaams Nationale steromen, aan
vaard zonder dank noch teo;enpresta-
tie, dat diegenen nu met alle midde
len trachten onze vooruitgang te 

dertien jaren bedrog, verloochening, 
verraad en misdadio' negeren in vier 
zinnetjes samengevat. 

Het cevepeke B.F. waagt zich aan 
een dwaze" insinuatie wanneer hij 
poogt ons te doen doorgaan als klei
ne dictators en slechte democraten. 
Hij zou het duidelijker kunnen schrij
ven maar durft waarschijnliik niet 
zover doordraven als ziin lijfblad 
« Het Volk » dat over ons kongres 
lalt als « een verkiezingsmeeting in 
«. führerstijl ». Het nlatte ceveneke 
durft niet ronduit schrijven wat hij 
aan de arbeiders wenst OD te drin
gen : dat de Volksunie zwart is en in-
civiek. Aldus zouden wü hem kunnen 
onderbrpngen bij de gepeupels en an
dere rode slipkes. 

N"°: altijd spekuieert de C.V.P. on 
de vroomheid, de braafheid en het 
i^ort peheuqen van df> Kemnenaars. 
De7e beurswaarden zullen ras ineen-
stuiken. 

Dank zij de Volksun'e zal de Kem
nen bei'omen wat ds Beigis-^he staats-
nartijpn. de CVP. aan kop, haar 
no"it hebben willen ^even : 

Fen biop'p"de nüvc^e id en lo
dende ai'i '̂̂ id in ei^»n stre'^k Arones-
tie en Schooigslil''heid. Zelfbestuur. 

Aiip ontvnnq;dp Kempenaars en alle 
Triaains Nat'onfliic;t'^n uit het arron-
rUsc.orr.pnt Turnhout zullen daarvoor 
striiden. 

Daarom zuUen allen zich totaal in
zetten voor de overwinning in deze; bemerkten wij 
kje=!stri1d. 

Daarom stpromen wij op 1 juni re 
soluut <' Volksunie »r 

fK, . K. Mens. 

Mr. LANDUYT, 
Advokaat 

Volksunie-kandidaat 

VLAAMSE VRIENDENKRING 

ZOTTEGEM 

Met dit laatste dansfeest werd in 
het Zottegemse een reeks van mani
festaties afgesloten, die aan onze 
mensen opnieuw het nodige vertrou
wen In de toekomst heeft gegeven. 

De inrichters, waarin advokaat 
Marcel De Boe werkelijk de bezie
lende geest is, hebben in de laatste 
maanden een stroming in het Zotte
gemse verwekt, waar alle Vlaamse 
arrondissementen van dromen. 

Om 9 uur kwam bet volk in een 
zaal toe, waar alles fris was en met 
bloemen versierd. 

Het was plezierig om zien hoe 
vrienden mekaar begroetten en hoe 
de nieuwe gezichten gauw vrienden 
werden. 

De voorzitter Tuur De Troyer ver
welkomde onze mensen met het dy
namisme van een 21 jarig student. 

Traditie getrouw was het Dr. Van 
Tilborgh die' de vermenigvuldigings
dans inzette. Gauw was iedereen oo 
de dansvloer en tussen de paren door 

Boekbespreking 

•K-

Eindelijk het grote, aangnj- , 
pende boek met d& REPRESSIE 
als onderwerp ! ! ! 

ONDER DE TOREN 
Qurboek uit het dagboek van 
een terdood veroordeelde door 

MARCEL MATTHIJS 
Een literair historisch en men
selijk dokument van blijvende 
östekenis. 

^ Het boek dat geschr,even MOEST 
¥ worden en waar elke, door de 
* repressie getroffene en 
^ rechtgeaarde Vlaming reeds ja-
1̂  ren met hoop naar uitziet. 

Verschijnt einde juli op een be
perkte oplage. Het werk, 350 blz., 
zal niet in de boekhandel ver-
Krijgbaar zijn. Wie zich het be
zit er van wenst te verzekeren 

* stort nu reeds 115 fr. op P.CR. 
^ 4367.52 van Marcel Matthijs, 
I Oedelem,,1 p^gq^gru' s;^t AO 

Dr. Richard van Leemputten. Fritz 
de Bisschop uit Aalst — de simpa-
fieke Pol van Cauwenberghe uit 
Zottegem — Architekt Renaat D^e-
nsndaal. Uit het Oudenaardse wer
den ongemerkt Gie'ï Cosijns — De 
familie Dewit uit Rnnse de heren 
't Hooft en Rik Nachtergaele 

Dit laatste dansfeest zette waar
lijk de kroon op het werk. 

LIMBURG 

MIJNSTREEK 

Geresteld delen onze mijnwerkers-
leden strooibrefies uit aan de zeven 
Limburgse mijnen. 

Ook in Noord-Limburg worden ge
regeld strooJbriefjes onder de arbei
ders verspreid. 

C.V.P. PRAKTIJKEN 
— De C.V.P. jongskens van Huizin

gen en Dworp hebben het nodig 
geoordeeld de tektsten van de 
Volksunie van hakenkruisen te 
voorzien. 
(In het teken van het kiespro-
gramma van de C.V.P. : opruimen 
van repressie en epuratie). 

— Wat zijn die ventjes nog naïef. 
Verstandige mensen weten natuur
lijk dat de betekenis van dit te
ken luidt : « geluk, voorspoed, ze
ge ». 

— Wij danken de C.V.P. hartelijk 
voor deze vriendelijke wensen. 

— De C.V.P. begint zenuwachtig te 
worden in het kanton Halle. Zij 
weet dat de Volksunie er de brede 
volksmassa bereikt. Honderden 
zijn de C.V.P. lammelingen b-,j. 
Honderden zien in de kampvaar-
dige Vlaams nationale iT^rtij hun 
redding. Talrijke werklozen, klei
ne boertjes en middenstanders 
komen zich bij onze rangen voe
gen. Het uur der afrekening is 
aangei^roken. Het is 5 voor 12 voor 
de C.V.P. 

— Pessimisten vwrspellen ons in het 
kanton HallP' 2 a 3C00 stemmen, 
wat vervierdubbehng van ons aan
tal t.o.v. 1954 betekent. 

— Niets zal de Y^'^'"-'"'--''''-""^"' '' 
in het kanton Halle remmen, zelfs 
niet het laffe verr^^ri van de 
C.V.P. 

— Ds laagste en vuilste middslen zijn 
goed voor de C.V.P., als z^ maar de 
Volifsunie kunnen treffen. De 
C.V.P.-ers verraadden valsel^k 
onze propagandisten aan de gen
darmerie. En dat noemt zich 
«kristelijk». Laat ons even onze 
schoudcs ophalen en lachen. 
Vroeg of laat slaat het uur der 
afrekening wel kereltjes. 

— Op de C.V.P. jongeren vergadering 
te Dworp werd beslist dat de ver-
kiezinsiskamDanje van de C.V.P. 
uitsluitend tegen de Volksunie zou 
gericht worden. De nlakbrieven 
van de Volksunie worden door de 
C.V.P.-ers afgerukt, die van de so
cialisten blijven rustig hangen 
Zo ziet de C.V.P. de kr^'^-elijke een
heid. 

— Als de C.V.P. oorlc"- c i zal 
ze die krijgen. D° Volksunie 
zal in het kanton Halle stand
houden tot in de telburelen. 

— Over enkele dagen komt een pam
flet op 50.000 expl. van de pers, 
dat de vuile was en het verraad 
van de C.V.P. zal OD°nbaar maken. 
Er zün voor de C.V.P. in het kan
ton Halle zwarte dasen oo komst. 
Ondertussen marcheert de Volks
unie naar de doorbraak. 
De pronagand'sten van het Kan
ton Halle soreken hierbii ook hun 
volle vertrouwen uit in de persoon 
van eerste kandidaat Mr. Daniel 
De Coninck. 
Mr. Van der Eist heeft i-eeds ge
durende maanden ondervonden 
dat hij in het kanton Halle kan 
rekenen op een keur vdn radikale 
Vlaams, nationalisten. Wü verze
keren dan ook Mr. De Coninck on
ze voliedip-e steun. On 1 ju -̂ii zen
den wij hem naar het narlement. 
Wij ziin er van overtuigd d̂ t̂ hij 
er gedurc-idP vier jaar de Volks
unie en de Vlaams nationale ^'^-
dachte zal verdedigen, zo î"? or"^ 
pronagardisten dit 4 jaar deden in 
hun kanton. 

P. B. 
^;Jc>;< >!<>[< ̂ <;i<*;:--^}:.-: 

WELKE 
VLAAMS-NATIONALIST 

HELPT 
HET PARTÏJSEKRETARIAAT 

DOOR EEN FLINK 
SCHRIJFMACHIEN 

IN BRUIKLEEN TE GEVEN ? 

•K-

— 4» JAARGANG — Il DE VOLKSUHIE 
iedere *! Uitgave van de v.zw. De Volksunie 

3 MEI 1958 N" 9 

* ! REDAKTIE 

Drs 

Mr. F. Van der Eist, Hoofdredakteur, ,^OOOQ 
Beisegemstraat, 20, N.O.Heembeek (Brussel) Tel 1628 33 

Wim Jorissen, redaktiesekretaris, Beethovenstraat 16, AnderleciU, 
Tel. 21.84.21. Alle briefwisseling voor blad op dit adres stuien 

Beheer : Kartuizersstraat 58, Brussel. Tel. 11.82.16 
Alle klachten voor niet ontvangen van blad op dit adres. 
To-,,.aHo'^"P'>-°it: 100<'r. Har ' """" i ' " s : 50fr. ^ 
Steunabonnement : 200 fr. (minimum) Losse nummers : b .r. 
Abonnement buitenland: 120 fr. Per luchtpost 300 fr. 
Alle stortingen voor het blad op postgiro 54 45.46, W. Jorissen. Brussel 

De Volksunie verschijnt de eerste en derde zaterdag van de maand. 

" Verantw. Uitgever : H. Wagemans, Stefaniestr. 14 Antwerpen. 

http://rUsc.orr.pnt

