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De Volksunie gaat de Zege tegemoet 
Onze Kandidaten voor Kamer, Senaat 
,^j^. Provincie in alle Arrondissementen 

Karlel in Limburg door 
de C.V.P. brutaal afgewezen 

Gezien het links kartel in Limburg 
«n om het bewijs te leveren van onze 
goede wil waar het er om gaat de 
linkse regering de voet dwars te zet
ten, werd door Wim Jorissen namens 
de Volksunie aan de C.V.P. een voor
stel gedaan om een rechts kartel te 
stellen tegenover het linkskartel in 
deze provincie. Wij publiceren hier
onder de gevoerd briefwisseling. Ieder 
onbevooroordeeld lezer zal kunnen 
oordelen van welke zijde goede wil 
betoond werd en waar de farizeërs 
zitten die de mond vol hebben over 
« kristelijke eenheid » en « links ge
vaar », maar die een zeer gematigd 
en redelijk voorstel tot samenwerking 
brutaal afwijzen. Alle ernstige men
sen zullen walgen van dergelijke 
heerschappen, die een zware verant
woordelijkheid op zich geladen heb
ben. Wij zouden niet in hun plaats 
willen zijn. Het kiezerskorps zal hen 
de afstraffing toedienen die ze ver
diend hebben. 

m GEEN BASIS TOT BESPREKING » 

of de historie der briefwisseling tussen 

Wim JORISSEN en Mr. SWERTS 

EERSTE BRIEF 

Tonoieren. 12 anril 1958. 
Mr. Swerts, Schuttersstr., Tongeren 
Mr. Knaepen, Houtstr., St-Truiden 

Geachte Heren, 
. Bij herhaling werd door allerlei 
.personen uit Uw kringen voeline; met 
ons genomen om in Limburg tegen
over het links kartel een rechts kar
tel te plaatsen. Wij hebben U steeds 
geantwoord dat wij tegen het principe 
van een rechts kartel in die omstan
digheden geen bezwaar hadden en dat 
wij integendeel bereid waren de links-
sen hun spel met gelijke munt be
taald te zetten. 

Ons werd ook gevraagd onze voor
waarden schriftelijk te laten kennen. 
Vermits wij niets voelen noch voor 
koehandel noch voor lange onderhan
delingen delen wij hierbij schriftelijk 
nog eens onze minimumvoorwaarden 
mee voor het kartel : 

KAMER EN SENAAT 
Een tweede plaats op de Kamerlijst 

Tongeren-Maaseik waarbij dan vre
de genomen wordt met de voorlaatste 
of laatste plaats Kamer Hasselt-Sint-
Truiden en met de laatste plaats voor 
de Senaat. 

PROVINCIERAAD 
Drie zekere plaatsen in die kan

tons waar we verkozenen hadden en 
wel : 
de tweede plaats in het kanton Herk-

de-Stad; 
de tweede of derde plaats in het kan

ton Beringen; 
de tweede of derde plaats in het kan

ton Bilzen-Mechelen-aan-de-Maas-
de laatste plaats in de andere kan

tons, waar de C.V.P. niet alle ver
kozenen had. 

Daar die voorwaarden U reeds eni
ge tijd bekend zijn verwachten we Uw 
schriftelijk antwoord uiterlijk op 
19 april. Zo er dan geen antwoord is 
beschouwen we de onderhandelingen 
als afgesprongen. 

Bij akkoord zullen de gemeenschap
pelijke lijsten uiterlijk op zaterdag 

25 april klaar zijn, in dubbel opge
maakt, en waarbij iedere partij in het 
bezit gesteld wordt van een eksem-
plaar van elke lijst. 

Uw antwoord tegemoet ziend, ver
blijven wij. 

Achtend, 
W. Jorissen. 

TWEEDE BRIEF 
Christelijke Volkspartij 
Arrondissementeel sekretariaat 
Hasselt en Tongeren 

De Heer W. Jorissen 
p. a. Beethovenstraat 16 
Anderlecht 

Sint-Truiden, de 18 april 1958. 
Geachte Heer, 
De C.V.P.-Hoofdbesturen der arron

dissementen Hasselt en Tongeren 
hebben kennis genomen van Uw per
soonlijk schrijven van 12 april 1958 
en hebben met eenparigheid van 
stemmen beslist dat de inhoüd van 
dit schriiven geen basis tot bespre
king biedt. 

Hoogachtend, 
De Voorzitter van het 

Arr. Tongeren, 
R. Swerts 

De Voorzitter van het 
Arr. Hasselt, 
P. Knapen 

DERDE BRIEF 
Anderlecht, 24 april 1958. 

Mr. Raymond Swerts, 
Schuttersstraat, 

Tongeren 
Uw brief gedateerd 18 april op 21 

dezer ontvangen. Het spreekt van 
zelf dat mijn brief van 12 aoril 1.1 
namens de Volksunie geschreven 
werd. Ik vermeldde toch nergens dat 
het eep voorstel in mijn persoonlijke 
naam gold. Het voorstel komt van de 
afdeling Limburg van de Volksunie en 
is goedgekeurd door ons Hoofdbe
stuur. 

Deze kleine bezonderheid speelt 
echter geen rol daar U over het voor
stel op zichzelf letterlijk schrijft 
« dat de inhoud van dit schrijven 
geen basis tot bespreking biedt » 
waarvan we nota nemen. 

Achtend, 
W. Jorissen. 

GEMENE LEUCENKAMPAGNE TEGEN DE VOLKSUNIE 
IN «HET VOLK» 

Naar aanleiding van de beslissing 
van Mr. Herman Wagemans zich om 
persoonlijke redenen geen kandidaat 
te stellen bij de a. s. verkiezingen ont
ketende het A.C.W.-blad « Het Volk > 
een leugenkampagne waarbij een 
voorstelling gegeven wordt die van a 
tot z verzonnen is. Mr. Wagemans zou 
op een vergadering van de leiding een 
principiële verklaring afgelegd heb
ben volgens dewelke hij omwille van 
gewetensbezwaren weigerde kandi
daat te zijn voor de senaat en de be
slissing van de Volksunie op te ko
men voor de senaat betreurde. Welnu 
daar is geen vergadering van de lei
ding geweest en daar werd generlei 
verklaring afgelegd door Mr. Wage
mans. 

Prof. Em. Victor BOON 
Eerste kandidaat voor de Senaat 

te Brussel 

Deze maakte zijn beslissing bekend 
aan de voorzitter van de Volksunie, 
Mr. Van der Eist, per telegram. Deze 
beslissing werd ingegeven door per
soonlijke redenen ea niet door prin
cipiële. Mr. Wagemans is steeds soli
dair geweest en is het nog met het 
Hoofdbestuur van de Volksunie in za
ke de senaatskwestie. Hij heeft dan 
ook onmiddellijk een logenstraf f ing 
gestuurd naar de pers en éen recht op 
antwoord ingestuurd' naar < Het 
Volk ». De kwade trouw van deze 
krant is duidelijk en wordt nog onder
streept door het feit dat niettegen 
staande deze rechtzetting de leugen 
kampagne voortgaat. Mr. Wagemans 
blijft lid van de Volksunie en van het 
Hoofdbestuur. Hij zal het woord voe
ren op kiesmeetings van de partij. In 
zijn telegram wenst Mr. Wagemans 
alle succes aan de voorzitter van de 
Volksunie, Mr. Van der Eist, die, zo
als men weet, eerste kandidaat voor 
de Kamer is te Antwerpen, aldus on
derstrepend dat er tussen hen gener
lei onenigheid bestaat. 

Het A.C.W.-blad zou er beter aan 
doen zijn lezers eens objectief In te 
lichten over de wijze waarop het 
A.C.W. de « kristelijke eenheid », waar 
het blad zo hoog mee oploopt, tegen
gewerkt en gesaboteerd heeft. Er zijn 
in de C.V.P. en vooral ook in het 
A.C.W. teveel mensen die te pas en te 
onpas de godsdienst en de Kerk mis
bruiken in hun voordeel, maar die 
niet bereid zijn ook maar het gering
ste persoonlijk offer te brengen in het 
belang van de godsdienst en de Kerk. 
Hun persoonlijk belang, hun hoog
moed gaan voor deze hogere belan
gen. 

Wanneer er na tieze verkiezingen 
terug een linkse meerderheid zou zijn 

in de senaat, zullen wij in ieder ge
val kunnen bewijzen wie daar verant
woordelijk voor is. Daar hebben wij 
getuigen en bewijzen van. 

Ondertussen zullen onze mensen 
zich niet laten beïnvloeden door de 
leugens van de C.V.P.-pers. Zij zouden 
liever eens vernemen waarom de 
C.V.P. haar kieskampagne niet begint. 
Is het misschien omdat Van Acker de 
wens uitgedrukt heeft dat de verkie
zingen in kalmte en waardigheid zou
den verlopen ? Is de coalitie-regering 
met de rode kameraden voor na de 
verkiezingen reeds in kannen en 
kruiken — en de schone ziel van 't 
kind eens te meer verkocht voor en
kele ministerportefeuilles ? Dit zou 
dan ten minste een aannemehjke 
verklaring zijn voor de passiviteit en 
de lamlendigheid van de grootste 
partij van 't land, de C.V.P. ! 

GOED VOORTEKEN * 
Men zou zeggen dat verlamming 

zich van de unitaire partijen in het 
Vlaamse land heeft meester gemaakt. 

In het arrondissement Brussel o.a. 
ligt de vrees voor de onbekende 
macht van de Volksunie als lood op 
de andere partijen. Deze vrees is om
geslagen in paniek, toen er de « pe-
terslilsten » nagezien werden 

Ofschoon het inzamelen van 500 
handtekeningen op het eerste zicht 
geen kinderspel lijkt, hebben onze 
propagandisten het klaargespeeld om 
er op vier dagen tijd honderden meer 
bijeen te halen. 

Nationalisten, vergrijsd in de strijd, 
geven toe dat zulks in de glorietijd 
van het Vlaams-nationalisme, nooit 
bereikt werd en zij voorsoellen dan 
ook een geewldige stemmenverschui
ving naar de Volksunie. 

Dit sukses voelen de leiders van de 
versleten partijen afkomen en het 
legt uit waarom ze geen vuur krijgen 
in hun aanhangers, tenzij in de en
kele soldeniers, die betaald zijn om 
voor de partij te werken. 

Onze propagandisten halen dage
lijks staaltjes aan van ganse gezin
nen, die vroeger links stemden of die 
ons door de C.V.P. ontstolen werden, 
die nu openlijk verklaren dat ze ge
wonnen werden voor de Volksunie, 
door de kracht van haar propagandis
ten en door het besef dat alleen de 
Volksunie weer een politiek klimaat 
kan scheppen, gunstig voor het 
Vlaamse volk. 

Die veroveringen zijn de heerlijke 
vrucht van taaie, volgehouden in
spanningen, waarbij tot 1 juni nog 
één goede duw moet bijgevoegd wor
den opdat de verkiezingen een wer
kelijk triomf zou worden voor Vlaan
deren. 

Op 1 juni keert de tij in Vlaande
ren, zoals voor de Ip^+ste oorJop- ï'O'Tit 
er dan weer een Vlaamse politieke 
macht aan bod, oie « ; , „ic 
ten dwingt aan het Vlaamse volksbe
lang meer zorg te besteden. 

De C.V.P. maakf ieder 

akkoord ONMOGELIJK 
Tijdens onderhandelingen die tus

sen afgevaardigden van de C.V.P. en 
de Volksunie gevoerd werden in ver
band met het verwezenlijken van een 
rechtse meerderheid in de senaat 
heeft de C.V.P. blijk gegeven van een 
moedwil die ons ontlast van iedere 
verantwoordelijkheid. 

Vooropgesteld werd dat de Volks
unie geen lijsten voor de senaat zou 
indienen en dat de gekozenen van de 
Volksunie in de provincieraden bij de 
aanduiding van de provinciale sena
toren blok zouden vormen met de 
C.V.P., mits toewijzing van één man
daat van provinciaal of gecoöpteerd 
senator aan een persoon door de 
Volksunie voorgesteld en aanvaard
baar voor de C.V.P. 

De C.V.P. stelde de onmogelijke eis 
dat deze persoon het partijprogramma 
en de partijtucht vap de C.V.P. zou 
moeten aanvaarden en als C.V.P.-er 
in de senaat zetelen ! Daarenboven 
werd de geheimhouding gevraagd, zo
dat de Volksunie niets zou bekomen ! 

Op het tegenvoorstel dat deze per
soon zich zou verbinden met de 
C.V.P. te stemmen in zake onderwijs 
en alle kwesties in verband met de 
geloofsbelangen, kwam het antwoord 
dat de volledige integrering in de 
C.V.P. geëist werd. 

Iedereen zal nu kunnen oordelen 
of de C.V.P. nog het recht heeft t« 
spreken over « hogere belangen » en 
«f kristelijke eenheid », en wie verant
woordelijk zal zijn voor een eventuele 
linkse meerderheid in de senaat. 

Geen stem meer voor de C.V.P., ook 
niet voor de senaat. 

Genoeg komedie, genoeg bedrog. 

VER6EH ONS VERHEZINGSrÖNiOiil 

Dr. Jozef VAN 'T VELT 

Eerste kandidaat voor de Kamer 

te Leuven 

Stort heden nog op postgjro Nr.54.45.46 
van Wrm JORISSEN. - Bruss-el 



Onze VOLKSUNIE - Kandidaten vóór Kamer, Senaat en Provincie 
t M. HERMAN WAGEMANS GEEN * 
tr KANDIDAAT 
•X 

t Mr. Herman Wagemans heeft be-
t slist zich geen kandidaat te stel-
% len bij de verkiezingen. 
* .. . * 
% Hij deelde zijn beslissing mee ^ 
* aan de voorzitter Mr. F, Van * 
* der Eist, per telegram, in vol- * 
t gende bewoordingen : « Verzaak * 
t elke kandidatuur. Wens voorzit- ^ 
t- ter alle succes. » Deze beslissing ^ 

5 

5 werd ingegeven door persoon 
| ; lijke redenen. 5̂  

PROVINCIE 

I N T W E R P E N 

KAMER ; 
KIES N^ 5 

Arrondissement Mechelen 

KAMER : KIES N^ 

SELS, Ludo, boerenleider, DUFFEL, 
VAN DE MOORTEL, Hendrik, 

K.S.A. gouwleider, MARIEKERKE, 
PEETERS, Hippoliet, tuinbouwkun

dige, PUURS, 
VAN TENDELOO, Frans, landbou

wer, NIJLEN, 
RAEMDONCK, Germaine, regentes, 

MECHELEN, 
VAN VRACEM, Gaston, handelaar, 

ANTWERPEN. 
Opvolging : 

RAEMDONCK, Germaine, regentes, 
MECHELEN, 

VAN DE MOORTEL, Hendrik, 
K S.A. gouwleider. MARIEKERKE, 

PEETERS, Hippoliet, tuinbouwkun
dige, PUURS, 

THIEL, Julia, zonder beroep, ME
CHELEN. 

Distrikt Mol 
VAN DE PLAS, bediende, GEEL, 
VAN LEENT, Jacques, z. b., RAVELS, 
VAN CRAENENDO(NCK, Ijttidbou-

wer, MOL, , . 
MINNEN, Frans, gepensioneerde, 

DESSEL, 
JACOBS, Jos, landl^ouwer. BALEN-

NETE, \.:^/l \ , 
AERTS,,,of^j»nftt. ^esmn^MnetrAe, 

GEEL. 'liie. jfïf̂ 'S 

SENAAT KIES N"̂  5 
1. VAN DER ELST, Frans, advokaat. 

Algemeen Voorzitter van de Volks
unie, 

2. MATTHEYSSENS, Keimond, Pro
vinciaal voorzitter van de Volks
unie, 

3. VAN COPPENOLLE, Alex, advo
kaat, 

4. BROOS, Frans, ingenieur, 
5 DILLEN, Karel, bediende, 
6. Mevr. VAN DEN DRIESSCHE, 

echtgenote RAETS, 
7. ROLUS, Edward, beheerder van 

maatschappijen, 
8. VERHOEVEN, Constant, bediende 

(STABROEK), 
9. VAN DEN HEUVEL, A., rentenier 

(BRECHT), 
10. VAN LOOK, P., landbouwer 

(ZANDVLIET), 
11. DE GROOF, J., gepensioneerde, 
12. CUYPERS, A., bediende, 
13. BOSMANS, A., (EKEREN), 
14. VEREECKEN, P., arbeider, 
15. KÉTELïiER, L., bediende (BOE-

CHOUT), 
16 WILLEME, R., 
17. VAN DER BRUGGEN, M. (EDE-

GEM), 
18. RIAES, Wim, 
19. DILLEN, P. 
Opvolging : 

1. ROLUS, Edward, 
2. SELS, Ludo, 
3. VAN IMMERSEEL, C , 
4. Mevr. GORREMANS, echtgenote 

FERIR. 
5. OEYEN, P., 
6. CLAESSENS, J. 

Mechelen-Turnhout 
NUYTS, Frans, dokter in de rechten, 

WESTERLO, 
VERSCHAEREN, Fons, ere-ambte-

naar, MECHELEN, 
CLEYMANS, Maurits, oorlogsvrij

williger 1914-1918, MECHELEN, 
MERTENS, Isidoor, hovenier, GE

VEL. 
Opvolging : 

VERSCHAEREN, Fons, ere-ambte-
naar, MECHELEN, 

CLEYMANS, Maurits, oorlogsvrij
williger 1914-1918, MECHELEN, 

PETERS, Hippoliet, tuinbouwkun
dige, PUURS. 
PROVINCIE 

Distrikt Mechelen-Puurs 

PEETERS, Hippoliet, tuinbouwkun

dige, PUURS, 
RAEMDONCK, Josephine, regentes, 

MECHELEN, 
BOSSELAERS, Wilfried, handels

correspondent, MECHELEN, 
VAN DE MOORTEL, Hendrik, K.S.A. 

gouwleider, MARIEKERKE, 
TFIEL, Julien, zonder beroep, ME

CHELEN, 
VAN VRACEM, Gaston, handelaar, 

ANTWERPEN, 
VERSCHAEREN, Fons, ere-ambte-

naar, MECHELEN. 
Distrikt Lier - Duffel - Heist op den 

Berg I ̂  , , 
SELS, Ludo, boerenleider, DUFFEL,; Opvolging 

PROVINCIE 

B R A B A N T 

KAMER : KIEST N"̂  | 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
KAMER : 

1. DECONINCK, Daniel, 
2. VAN MALDEREN, Achiel, 
3. EVERAET, Alfons J.-M., 
4. VAN DEN BORRE, Romain, 
5. DE SMEDT, Lode, 
6. HERMANS, Theophiel, 
7. DAEM, Jos, 
8. LEPLAT, Albert-E., 
9. STEVENS, Felicien, 

10. DENEYER, Jozef-J., 
11. SPEECKAERT, Jozef, 
12. VANDENHOUTE, Joris, 
13. Mevr. VANDAMME, Marguerite. C , 

echtgenote TORFS, 
14. DE LUYCK, Godfried, 
15. ROGGEMAN, Viktor, 
16. DE MESMAEKER, Jozef, 
17. VERSTRAETE, Emiel, 
18. SEDEYN, Wim, 
19. HOUSEN, Barbara, 
20. Mevr. BOUSSE, Maria-Anna, echt. 

BECKERS. 

Kiesdistrikt St-Gillis-Ukkel 
DECONINCK, Daniel (St-Gilles) . 

Kiesdistrikt Schaerbeek 
DEMESMAECKER, Jozef (Vilvoorde), 
VATLET, Jozef (Schaarbeek), 
ROGGEMAN, Viktor (Schaarbeek). 

Kiesdistrikt Vilvoorde-Asse-
Wolvertem 

DE SMEDT, Lode (Asse), 
VAN DEN BORRE, Romain (Liede

kerke), 
HERMANS, Theofiel (Perk), 
VERSTRAETE, Emiel (Strombeek-

Bever), 
Mevr. VAN DAMME, Marguerite, 

echtgenote TORFS (Vilvoorde), 
HOUPE, Arthur (Vilvoorde). 

Arrondissement Leuven 

KAMER : KIEST N"̂  Q 

1. Dr. VAN 'T VELT, Joseph, LEUVEN, 
2. BOOGAERTS, Jozef, LEUVEN, 
3. VANDENPLAS, Frans, KUMTICH, 
4. DE COSTER, Jan, HAACHT, 
5. DEPRE, Joseph, TERVUREN, 
6. MATTHEUS, Georges, BAAL, 
7. TIMMERMANNS, Florlmond, 

KEER-BERGEN. 
Opvolging : 
1. BOOGAERTS, Jozef, LEUVEN, 
2. VAN DEN BOGAERT, Ralph, 

AARSCHOT, 
3. HUENS, Frans, BOUTERSEM, 
4. PIERRE, Constant, OPVELP, 
5. DE KEYZER, Philip, LEEFDAAL, 
6. VAN LOOY, Emiel, KEERBERGEN. 

Gust VANGEEL, bediende, gemeen
teraadslid, TESSENDERLO, 

Lode LAMOTE, mijnwerker, GENK, 
Vic. MEERIENS, handelaar-mid

denstander, HASSELT. 

Opvolgers : 

Drs. Wim JORISSEN, leraar, UL-
BEEK, 

Drs. Georges DEGRAEVE-VINDE-
VOGEL, leraar, GENK, 

René EVERS, leraar, te LEO-
POLDSBURG, 

Jos JACOBS, plafonneerder, HAS
SELT, 

Marcel ESTERS, telefonist, HAS
SELT. 

Piet VANDERSTEEGEN, landbou

wer, OPOETEREN, 
Drik NEVEN, landbouwer, VROEN-

HOVEN, 
Libert MEERS, landbouwer, ZI-

CHEM-ZUSSEN-BOLDER, 

SENAAT : KIEST N' 5 

Opvolging : 

1. VAN DER ELST, Frans, 
2. WOUTERS, Leo, 
3. DESMEDT, Lode. 

SENAAT : KIEST N'̂  7 
1. BOON, Viktor, 
2. Mevr. NICASIE, Delfine, echtge

note PEETERS, 
3. SPEECKAERT,'K«ïHr****"-
4. VATLET, Jozef, 
5. HOUPE, Arthur, 
6. WIJNEN, Karel. 

.ENAAT ; 
KIES N' 5 

1. Mevr. VAN DE LEEST, echtgenote 
VAN DEN BERGH, 

2. OEYEN, P., 
3. CEUPPENS, B., 
4. VAN IMMERSEEL, C , 
5. Mevr. ARNOULD, 
6. CLAESSENS, J.-F., 
7. RAEYMAEKERS, P., 
8. SMITS, A. 

Opvolging : 

1. VERHOEVEN, C , 
2. VAN DEN HEUVEL, A., 
3. VEREECKEN, P. 
PROVINCIE : 

Kiesdistrikt Antwerpen 

CEUPPENS, B., CUYPERS, A., VAN 
SOOM, VAN LOOCK, STUBBE, 
CLAESENS, VANDERBRUGGEN, DE 
LEEUW, VAN DEN BRANDEN, DE 
SMET, HERTOGS, VAN DEN HAU
TE, KNUYSEN, VAN HOOGTEN, DE 
PRYCKER, BAEKELMANS. 

Kiesdistrikt Borgerhout 

ROLUS, Edw.. DE GROOF, MAES, 
PEETERS, VAN CRAENENBROECK, 
DILLEN, P., OEYEN, P., Mevr. AR
NOULD, DE RIDDER, K., VAN IM
MERSEEL, C , Mevr. RAETS-VAN 
DEN DRIESSCHE, MATTHEYSSENS, 
Juffr. Julia VAN DER PAAL, RAEY
MAEKERS, P., Mevr. VERMETTEN, 
VEREECKEN, P. 

Kiesdistrikt Ekeren 

BOSMANS, A., VERHOEVEN, C , 
VAN DEN PEUVEL, A., DRUMONT, 
E., WILLEME, R., Mevr. VERBERT. 

Kiesdistrikt Boom 
KEtELEER, l e o , L A N G M A N S , P., 

GEBRUERS, A., Mevr. G O R R E M A N S , 
Mevr., PIERRE. 

LAMBRECHTS, Lode, bediende, 

LIER, 
VAN TENDELOO, Frans, landbou

wer, NIJLEN, 
LIEBENS, Frans, landbouwer, DUF

FEL, 
LANGMANS, Jozef, arbeider, LIER, 
STEVENS, Alfred, ingenieur, DUF

FEL. 
Arrondissement Turnhout 

KAMER KIES N-̂  5 
HEYLEN, Jos, HERENTHOUT, 
VAN OSTAYEN, landbouwer, OUD-

TURNHOUT, 
VAN DE PLAS, bediende, GEEL, 
VALGAEREN, landbouwer, WES

TERLO, 
MENS, bediende, VOSSELAAR, 
VAN CRAENENDONCK, landbou

wer, MOL. 
Opvolging : 

MENS, 
VAN DE PLAS, 
VAN OSTAYEN, 
VALGAEREN. 

Mechelen-Turnhout 

1. SPEECKAERT, Karel, 
2. VATLET, Jozef, 
3. WIJNEN, Karel. 

PROVINCIE : 

Kiesdistrikt Brussel 
Mevr. NICASIE, Marie-Delfine, echt

genote PEETERS. (Brussel) 

Kiesdistrikt Anderlecht 

VAN MALDEREN, Achiel (Ander
lecht) , 

VAN DEN HOUTE, Joris (St-Martens-
Bodegem). 

Kiesdistrikt Halle 

EVERAERT, Alfons (Gooik), 
DAEM, Jozef (Sint-Kwintens-Len-

nik), 
WIJNEN, Karel (Leerbeek), 
DENEYER, Jozef (Dworp), 
SPEECKAERT, Jozef. (Vlezenbeek). 

Kiesdistrikt Molenbeel: 
SCHAEKERS, Jacob (Diegem), 

SENAAT KIES N' 5 
NUYTS, Frans, docter in rechten, 

WESTERLOO, 
VERSCHAEREN, Alf., rentenier, 

MECHELEN, 
CLYMANS, Jan, werkman, MECHE

LEN, 
MERTENS, Isidoor, tuinbouwkun

dige, OEVEL. 
Plaatsvervangers : 

VERSCHAEREN, MECHELEN, 
CLYMANS, Jan, MECHELEN, 
PEETERS, Hypoliet. 

Provincie : 

Distrikt Turnhout 

MENS, VOSSELAER, 
VAN OSTAYEN, OUD-TURNHOUT, 
Mr. FRANSEN, RIJKEVORSEL. 

Distrikt Herentals 
HEYLEN* Jos,^ HERENTHQIJT^ 
MERTENS, OEVEEi "* ' ^̂  
NUYTSr WESTERLO, 
VOlöAEèEÏ^. WÈSTlÉREd. 

Albert SEGERS 
Boortmeerbeek 

Kandidaat voor de Senaat te Leuven 

SENAAT : KIEST N"̂  Q 

1. SEGERS, Albert, BOORTMEER
BEEK, 

2. VAN HAMME, Engelbert, WINK-
SELE, 

3. VERMEYLEN, Jef, KEERBERGEN, 
4. VANDENDRIESSCHE, Georges, 
PROVINCIE : 

Kiesdistrikt Leuven 
L VANDENDRIESSCHE, Georges, 

TERVUREN, 
2. VAN HAMME, Engelbert, WINK-

SELE, 
3. DE KEYZER, Philip, LEEFDAAL, 
4. DEPRE, Jozef, TERVUREN, 
5. BOOGAERTS, Jozef, LEUVEN, 
6. MAHY, Bernard, LEUVEN. 

TERVUREN. 

Opvolging : 

1. VAN HAMME, Engelbert, WINK-
SELE, 

2. GOOSSENS, Pierre, BOUTERSEM, 
3. DE COSTEB, Jan, HAACHT. 

Kiesdistrikt Haacht-Diest-Aarschot 

1. SEGERS, Albert, BOORTMEER
BEEK, 

2. VAN LOOY, Emiel, KEERGERGEN, 
3. DE COSTER, Jan, HAACHT, 
4. MATTHEUS, Georges, BAAL, 
5. VAN DEN BOGAERT, Ralph, 

AARSCHOT. 

Tienen - Glabbeek - Zoutleeuw 

1. VANDENPLAS, Frans, KUMTICH, 
2. PIERRE, Constant, OPVELP, 
3. GOOSSENS, Pierre, BOUTERSEM, 
4. HUENS, Franciscus, BOUTERSEM. 

L I M B U R G 
ARRONDISSEMENT 

HASSELT-ST-TRUIDEN 

KAMER : KIEST N' 

Drs. Joris DEGRAEVE-VINDEVO-
GEL, leraar, NIEL-BIJ-AS, 
pene, HOESELT, 

Louis VANHELDEN, bediende, 
OVERPELT, 

Emiel THEELEN, landbouwer-werk
man, MAASEIK, 

Juul BESSEMANS, landbouwer, 
ST-TRUIDEN, 

Opvolgers : 
Dr. Laurent DUCHATEAU, genees

heer, provincieraadslid, HOESELT, 
Clément CLEEREN, handelaar, 

oud-provincieraadslid, ALKEN, 

Viktor MEERTENS, handelaar, 
HASSELT, 

Louis VANHELDEN, bediende, 
OVERPELT, 

Juul BESSEMANS, landbouwer, 
ST-TRUIDEN, 

PROVINCIE 

BERINGEN -li^Jt 
Gust VANGEEL, bediende eit # * ' 

meenteraadslid, TESSENDERLO, 

HASSELT 

1. Drs DEGRAEVE, leraar, NIEL BIJ 
AS, ! 

2. Vic. MEERTENS, handelaar, HAS

SELT, I 
3. Lode LAMOTE, mijnwerker, GENK, 
.4 Marcel ESTERS, telefonist, HAS

SELT, 
5. Jos JACOBS, plafonneerder, HAS-' 
SELT. 

HERK de STAD 

1. SCHOTSMANS, Ivan, bedrijfs
adviseur, HERK de STAD, 

2. Mevr. ECTOR, HALEN, 
3. Clem COLEMONT, ingenieui*< 

STEVOORT. 

ST-TRUIDEN 

1. Juul BESSEMANS, landbouwer, 
ST-TRUIDEN, 

2. Jef DUCHATEAU, handelaar, ST-
TRUIDEN, 

3. Frans LAF^'SSE, vertegenwoor
diger, ST-TiiUIDEN, 

4. Jos BELKT, verzekeringsinspec
teur, JESSEREN. 

KAMER 

TONGEREN-MAASEIK 
Drs. Wim JORISSEN, leraar, UL-

BEEK, 
Dr. Laurent DUCHATEAU, provin

cieraadslid, geneesheer te HOESELT, 
Clement CLEEREN, handelaar, 

oud-provincieraadslid, ALKEN, 
René EVERS, leraar, voormalig 

sekretaris van Prof. Kanunnik Pinx-
ten, OVERPELT, 

Raymond DILLEN, hoenderkwe
ker, LANAKEN, 

Frans JORIS, bediende, GELLIK, 

5 

Kandidaat voor L.-,„„„ 
Mechelen-Turnhout 

Ingenieur Clem COLEMONT, le-
il^ap, IflffiV^EifKpafeï;?!. (Ltob,), 
' '^it>it0fiW BAÏJ;^, .dockttr:yah 
oud-tamerh'd'br ^aüet", RUMMEN, 

Opvolgers : 

Ir. Clem COLEMONT, leraar, 

NIEUWERKERKEN, 
Lieve BALLET, dochter van oud-

' Il 

volksvertegenwoordiger Dr. Ballet^ . t- •* 

JèH 'Wim*JÖÏlISSEN, l€BWiK«-̂ pi*wi'rï<f<r 
BEEK. 



DE VOLKSUNIE — 17 MEI 1958 N' 10 

WAAROM DE VOLKSUNIE IN HET STRIJDPERK TREEDT. 
door Victor BOON, Professor em. Universiteit Gent 

Nog enkele dagen scheiden ons 
van de verkiezingen, die voor ons 
vlaamsch volk van overwegend be
lang zijn. 

Laat mi] toe een laatste oproep 
tct uw geweten te richten. 

Gij hebt de C.V.P. aan het werk 
gezien zowel toen zij over de abso
lute meerderheid beschikte, die wij, 
Vlamingen, haar gegeven hadden 
als toen zij, deze laatste vier jaren, 
in de oppositie stond. 

Wat heeft de homogene C.V.P.-re-
gering ons Volk bijgebracht ? : de 
24 maanden legerdienst en enkele 
millioenen voor het vrij onderwijs 
maar principiële oplossingen uit
werken, die een stempel zetten op 
een regering en op een politiek en 
daarom dan ook moeilijk door de 
tegenstrevers, bij kering van het ge
tij, kunnen te niet gedaan, daar 
hebben zij zich nooit om bekommerd, 
laat staan voor ingespannen. 

En nu dragen wij de rampspoedige 
gevolgen van hun laks beleid ! Geen 
principiële oplossing van het school
probleem; geen oplossing van de re
pressie; geen culturele autonomie; 
geen fiscale rechtvaardigheid; geen 
doelmatige landbouwpolitiek; geen 
bescherming van de Middenstand; 
geen gezonde sociale zekerheid; geen 
redelijk militair statuut. 

Toen, uit oorzaak van de vele te
kortkomingen waardoor de C.V.F.-
leiders ons volk hadden ontsteund, 
de socialisten aan het bewind kwa
men en CoUard zijn schoolontwerp in 
de Kamer kon neerleggen, had men 
een ogenblik mogen hopen dat de 
C.V.P.-leiders en gewetensonderzoek 
hadden gedaan en de bal zouden te
ruggekaatst hebben. Zij ontpopten 
zich inderdaad als dappere kruisva-
ders die, tot den dood toe zouden 
vechten voor de ziel van 't kind ! 

Men zou zien wat men zou zien ! 
En de Indrukwekkende manifestatie 
had plaats te Brussel!.., Helaas! 
hun strijdlust was van korte duur. 
Een wenk van Van Acker was vol
doende geweest om de leeuwen in 
lammekens te veranderen ! Indien zij 
zich braafkens gedroegen, zouden zij, 
na de verkiezingen, met Collard on
der hetzelfde regeringslaken mogen 
liggen. En de ziel van 't kind werd 
aan haar droevig lot overgelaten, en 
de ganse oppositie der C.V.P. in het 
Parlement werd een echt lolletje. 

En nu kon Achiel er zich op beroe
men dat zijn regeringsploeg vier jaren 
aan het bewind is gebleven terwijl de 
C.V/P. homogene regering, in dezelfde 
tijdspanne, vier rekondukties had ge
kend 1 1 

En nochtans waren er problemen 
genoeg om de strijdvaardigheid van 
de C.V.P. politici te scherpen. 

DE WERKLOZEN PROBLEMEN 

Achiel ging deze kwesties eens op
knappen. Hij heeft op dit gebied niets 
opgelost. Weet men dat er op dit 
ogenblik twee honderd duizend werk
lozen zijn en dit in een periode van 
hoog konjonktuur I 

Waarom werden niet tijdig nieuwe 
investeringen gedaan ? 

Waarom werden in het Vlaamse 
land, waar de werkloosheid met de 
grootste heftigheid woedt, geen nieu
we nijverheden gevestigd ? Dit zou 
ook reeds voor gevolg hebben dat on
ze Vlaamse werklieden niet meer ver
plicht zouden zijn, uren en uren in 
overplaatsing te verliezen tot schade 
van hun weerstandsvermogen en van 
hun huiselijk leven. 

DE MIDDENSTANDPROBLEMEN 

De moeilijkheden die de midden
stand ondervindt kregen avenmin 
een begin van oplossing. Het ministe
rie van de Middenstand, dat met zo
veel tamtam werd aangekondigd, 
heeft alleen gediend om een minis
ter te betalen en het aantal staats-
bedienden nog eens merkelijk op te 
drijven. Weet men dat 134 miljoenen 
aan de lastenbetalers werden ont
trokken om de wedden uit te betalen 
van de liberale mihtanten die in de 
kaders werden opgenomen ! ! 

DE LANDBOUWPROBLEMEN 

De landbouw is de voornaamste tak 
van onze nationale produktie en de 
boerenstand dient wel erkend als een 
echte waarborg voor het voortbestaan 
en voor de ontwikkeling van ons volk 
En wat werd er ten bate van onze 
boeren gedaan ? 

Het onheilzaam beheer van de li
berale minister Lefebvre heeft het 
landbouwbedrijf in België geheel ont
redderd. 

Weet men dat tussen 1954 en 1958 
twee en dertig duizend landbouwge-
zinnen hun landerijen hebben moe
ten verlaten omdat deze niet meer 
renderend waren ? I 

Het decennaal plan door de C V P 
In haar kiesprogramma uitgewerkt is 
voorzeker van aard verbetering in de 
toestand te brengen maar dan moet 
de C.V.P. het eerlijk menen en men 
weet hoe zij omspringt met de kies-
beloften die zij doet. Sinds de Ko
ningskwestie heeft zij verraad on 
verraad gepleegd ! 

FINANCIËLE EN FISKALE 
VRAAGSTUKKEN 

Op financieel en fiskaal gebied, 
heeft de laatste regering met het 
geld der gemeenschap gesold ! 

Door onbezonne en onéreuse lenin
gen heeft onze linkse regering de toe
komst voor lange jaren bezwaard. Zij 
heeft geen nuttig gebruik weten' te 
maken van de buitengewone gunsti
ge omstandigheden die de hoog kon
jonktuur bood. Zij had reserven moe
ten aanleggen voor de slechte dagen 
die onvermijdelijk komen zullen. 

De regering die nu is afgetreden 
heeft het geld roekeloos verbrast in 
spektakulaire werken die slechts een 
inf iem deel van de bevolking van nut
te zijn en die geenszins aangeraden 
waren in deze periode van bloei en 
voorspoed. Men had beter het privaat 
initiatief gesteund en aangemoedigd 
en de miljarden die men heeft ont
beend en uitgegeven, moeten sparen 

om de werken dan uit te voeren wan
neer de krisis en de recessie zullen 
zijn ingetreden. Op deze wijze had de 
bedreigde levensstandaard van de 
werkende klas kunnen gered worden 
en daarmede ook handel en nijver
heid, in de slechte periode, op peil 
kunnen gehouden worden. 

REPRESSIEFOLITIEK 

Veertien jaren na de oorlog is de 
wreede repressie politiek nog niet ge-
likwideerd. En dat wanneer, de duit-
se generaal Speidel aan het hoofd der 
Belgische troepen wordt geplaatst. 

Wij eisen amnestie voor alle poli
tieke deukten. Volledig herstel in hun 
rechten en voordelen voor alle poli
tieke slachtoffers der repressie, voor 
hun weduwen en wezen. 

En hier ook weer moeten wij een 
strenge aanklacht richten tot de C. 
V.P.-pclitiekevs die zovele katolieke 
ide-^i'ste-i hebben laten veroordelen 
en broodroven en zovele gezinnen uit 
elkaar ^'''^ben laten rukken terwijl 
de socialisten hun narti.igenoten en 
simpatisanten uit de klauwen van het 
gerecht hebban weten te houden ! 

DE TAALTOESTANDEN 

Op taalgebied werd evenmin iets 
gedaan, noch door de C.V.P. homoge
ne regering ,noch door de linkse re
gering. 

De zo noodzakelijke aanpassing van 
de politieke struktuur van de Belgi
sche staat aan de volkse dualiteit van 
het land, ter vrijwaring van de vrije 
geestelijke en materiële ontplooiing 
van Vlamingen en Walen heeft de 
aandacht van onze regeerders geen 
ogenblik weerhouden. 

De kulturele autonomie kreeg zelfs 
geen begin van uitvoering. Overigens 
voor de grote staatspartijen bestaan 
er geen Vlaamse grieven meer ! 

Alleen op de vooravond van de ver
kiezingen ontdekken zij, als bij toe
val, dat alles, op dat gebied, nog niet 
m orde is en dan neemt de C.V.P het 
programma van de Volksunie over 
met de voorbed? ?hte bedoeling er 
niets van te verwezenlijken, eenmaal 
de kiestrijd voorbij. 

De bestaande t?alwetgeving wordt 
zelfs niet geëerbiedigd en de gelijk
heid tussen Vlamingen en Walen in 
de openbare besturen en in de para-
statale instellingen blijft ongedaan, 
zelfs de geleidelijke aanpassing wordt 
van hogerhand gesaboteerd ! 

De zo gewenste vernederlandsing 
van het bedrijfsleven en de afschaf
fing van de mutatieklassen in het on
derwijs in Vlaanderen, blijven ach
terwege ! 

De erbarmelijke taaistoestand te 
Brussel, hoofdstad van een land waar 
de Vlamingen de meerderheid vor
men, blijft, zonder protest, voortbe
staan ! 

MILITAIRE TOESTANDEN 

Op militair gebied hebben zowel de 
homogene CVP. regering als de link
se regering onze jongeren werkelijk 
voor de gek gehouden. Eerst 24 maan
den, dan 21 maanden, dan 18 maan
den, dan 15 maanden en nu, in de 
kiesstrijd 12 maanden. Is het niet om 
van te walgen ! ! 

Welnu België heeft geen groot le
ger nodig maar wel een leger dat 
goed uitgerust is met de meest mo
derne verweermiddelen en in staat er 
zich doelmatig van te bedienen. Wij 
vragen dan ook inkorting van de mi-
htaire diensttijd tot het uiterste mi
nimum en geleidelijke vervanging van 
de konskriptie door een degelijk be
roepsleger van vrijwilligers die goed 
betaald worden en tijd en roeping 
hebfc-n -"., zich in het vak te be
kwame .. 

HET SCHOOLPROBLEEM 

In de schoolkwestie gaat het niet 
om enkele miljoenen min of meer 
maar wel om een hoogstaand princie-
oe : de gelijkheid van de gelovige 
burger tegenover degene die geen 
Godsdienst belijdt. 

Het mag niet zijn dat degenen die 
voor hun kinderen godsdienstig on
derwijs eisen en deze vormen een 
Vlaarnse meerderheid, dat deze men
sen SiCchts burgers zlja Tan tweede 
rang die ter wUie van hun filosofische 

overtuiging mogen uitgeperst worden, 
tweemaal dienen te betalen, een eer
ste maal zoals degenen die voor hun 
kinderen geen godsdienst onderricht 
wensen, om het officieel onderwijs te 
bekostigen dat door staatsgelden, dus 
door het geld van iedereen wordt be
taald en een tweede maal voor het 
vrij onderwijs dat zij hebben te on
dersteunen om hun kinderen, naar 
hun opvatting, te kunnen doen on
derwijzen en opvoeden. Zulk stelsel is 
onrechtvaardig en onverdedigbaar. 
Het kan alleen strijd en verdeeldheid 
brengen in het land. 

Jammer dat de C.V.P. leiding dit 
hoogstaand beginsel wil opofferen om 
enkele ministerzetels ! 

Om al deze onheilen veroorzaakt 
door de dubbelzinnige houding der C. 
V.P. leiding, te voeren, is het nood
zakelijk dat de Volksunie sterk in het 
Parlement vertegenwoordig zij. 

Voor de oorlog, is het slechts onder 
de druk van een sterke Vlaamse 
volkspartij dat het Vlaamse volk ge
hoor vond in het Parlement. Het is 
nodig dat de lamme C.V.P. politiekers 
het vuur aan de schenen voelen. Van 
daar alleen kan redding komen Dat 
alleen kan nog verhinderen dat onze 
Vlaamse christene m.ensen, in lengte 
van jaren, tweederangburgers blij
ven. 

Dat is mijn vaste en rechtzinnige 
overtuiging en, dî t zo zijnde, voelen 
yt^ xjiia ÏR gcrtrtrccrn v c i p i i u i i t VOOr d c -
ze enige doelmatige oplossing te strij
den. Onze partij, sterk en aaneenge
sloten, moet voor de C.V.P.-leiders, die 
de zedelijke en materiële belangen 
van ons volk aan komnromissie oplos
singen willen opofferen, een voort
durende verwittiging, een voortduren
de aanmaning zijn. 

Mane, Thecel, Phares», geteld, 
gewogen en verdeeld (Boek van Da
niel Kapittel V). Deze profetische 
woorden hebben volgende betekenis. 

Mane : De dagen van uw heer
schappij op de massa zijn geteld ! 

Thecel : Gij werdt door het volk in 
de weegschaal gelegd en te licht be
vonden. 

Phares : Uw partij zal uiteenvallen 
en uw kiezers zullen naar de Volks
unie overlopen. 

Een dag zal komen dat het volk, in 
zijn brede lagen, klaar zal zien en 
dan zal het voor de Volksunie een 
zegedag: zijn ! 

Mocht het in 't belang van ons 
Vlaamse volk morgen reeds zijn. 

^S^^95 

In de oren van de SCHILDWACHT klinkt het tromgeroffel : 
achter komen er nog,'nog, nog... Daarachter komen er nog !... * 

Daar-

SCHILDWACHT 
uit " HET VOLK " 

gij zijt niet eerlijk! 
In uw artikel — -< De Volksunie 

aan het werk » — van 13 mei 1955 
beschuldigt gij de Volksunie van 
hoogverraad tegenover het Vlaamse 
Volk, omdat zij niet langer de CV P 
als Vlaamse partij wil erkennen. 

De C.V.P. zal nu eens gaan zorgen 
voor vier grote Vlaamse problemen 
als zij aan het bewind komt : 

^ 1- — De wettelijke vaststelling van 
de taalgrens. 

2. — De wettelijke aanpassing van 
het aantal zetels in het Parlement 
aan de echte bevolkingscijfers 
(Vlaanderen heeft er te kort). 

3. — De ekonomische hervormin
gen waardoor werk zal gegeven wor
den in Vlaanderen zelf aan onze dui
zenden werklozen en aan de arbei
ders die weg en weer naar Wallonië 
moeten reizen (de mobielen). 

4. — De oplossing van de onrecht
vaardigheden en buitennissigheden 
van een overhaaste en wanordelijke 
naoorlogse repressie. 

Zo formuleert Schildwacht deze 
problemen. 

Dat zijn vier punten uit het Volks
unie-programma dat er zo vijftien 
heeft. 

De vier punten bestonden ook. toen 
de C.V.P. van 1950 tot 1954 alleen aan 
de macht was. 

Toen schreef Schildwacht, bij het 
begin van de wetgevende arbeid van 
die alleenheersende C.V.P. (1950 n l ) 
in zijn blad het Volk : 

c Deze legislatuur zal als testproef 
gelden voor de vraag of wij Vlamin
gen ja dan neen in een unita're B*»'-
gië de plaats kunnen verwerven die 
ons toekomt. Zo niet zullen wij Vla
mingen ons moeten bezinnen en naar 
andere middelen uitzien om ons recht 
te veroveren in deze Staat. » 

Welnu die testproef heeft bewezen 
dat de C.V.P. niet kon en niet wou 
een oplossing geven aan die proble
men, omdat zij geen Vlaamse partij is 
omdat het Anti-Vlaams element er 
meester is. 

De C.V.P. heeft niets opgelost, en 
daarom schreef in de € Standaard » 
van 2 februari 1954 — bij het einde 
van die vier jaren C.V.P.-bestuur — 
de gekende schrijver < Scrutator » — 
deknaam van een hoogstaand pries
ter — het volgende : 

« Met lege handen 
Het einde van een legislatuur is na

bij. Vier volle jaren heeft de C.V.P. 
over een absolute meerderheid in Ka
mer en Senaat beschikt. Vier lange 
jaren had zij de gelegenheid haar 
programma te verwezenlijken. Laten 
wij even nagaan wat zij gedurende 
deze periode op Vlaams gebied heeft 
verwezenlijkt. 

In sommige ministeries werd een 
vage poging gedaan om het taaieven-
wicht min of meer tot stand te bren
gen. In de meeste ministeries Dleef 
alles bij het oude d.w.z. overwegend 
in de handen van Walen en Frans-
taligen. terwijl in het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en Buitenlandse 
Handel de meest schandalige en on
wettelijke toestanden bleven voort
bestaan en nog voor jaren gekonso-
lideerd werden. 

In het ministerie van Justitie is de 
toestand thans zo dat iemand die ook 
maar in de verste verte als Vlaams-
gezind bekend- staat, fiiet de minste 
kans maakt in de magistratuur be
noemd te worden. Deze werd in het 
Vlaamse landsgedeelte volgepropt 
met franskiljons, die dank zij de 
taalwetten wat Nederlands hebben 
geleerd. 

Op het gebied van Koloniën wach
ten wij nog steeds op het reeds zo 
lang beloofde taaistatuut voor Bel
gisch Kongo. Er werden projekten en 
nog projekten gemaakt maar van een 
beslissing kwam niets in huis. Voor 
de benoemingen die in onze Kolonie 
werden gedaan hebben de Vlaamse 
kolonialen slechts woorden van ont
goocheling over : op één paar uitzon
deringen na bleven alle hogere funk-
ties in handen van Franstaligen. 

Het probleem van de strukturele 
werkloosheid in Vlaanderen, een pro
bleem dat sedert jaren gesteld is en 
steeds tragischer vormen aanneemt, 
bleef volkomen onopgelost. Er wer
den mooie woorden gesproken en ge
leerde betogen gehouden maar dat is 
ook alles. Intussen blijven de staats-
kredieten aan de Waalse nijverheid 
toevloeien. Dreigen een paar duizend 
Waalse arbeiders werkloos te geraken, 
dan worden onmiddellijk alle krach
ten ingespannen om dit onheil te we
ren; de meer dan honderd duizend 
werklozen in Vlaanderen kunnen 
wachten. 

De afbakening der taalgrens werd 
uitgesteld tot latere dagen, maar in 
de Brusselse omgeving laat men de 
verfransing rustig verder gaan. 

Als kommissaris van de regering 
voor de a.s. nationale tentoonstelling 
van 19.58 werd iemand als Moens de 
Fernig aangeduid wiens gevoelens te-

f enover de Vlamingen voldoende be-
end zijn en die dan ook de eerste 

gelegenheid die zich voordeed dadelijk 
heeft benut om deze nog eens extra 
te manifesteren. 

Over de hooggeprezen likwidatie 
van de gevolgen der repressie kunnen 
we kort zijn. Op dit gebied kregen we 
honderd procent voldoening. In om
gekeerde zin, wel te verstaan. 

Dan is daar nog dat prachtige punt 
uit het Kerstprogramma van de CV. 
P. waarin beloofd werd dat de e.v. 
grondwetherziening zou benut worden 
om de nodige strukturele hervormin
gen door te voeren die een betere 
verhouding tussen Vlamingen en Wa
len zou mogelijk maken. Juist op het 
moment waarop men aan dit pro
grammapunt had moeten denken, 
werd het op klassieke wijze als bij 
toeval vergeten. 

Dit lijstje is op verre na niet vol
ledig, maar wij willen het voor van
daag hierbij laten.» 

Tot zover Scrutator. 
Was één testproef niet genoeg 

Schildwacht I 
Wilt gij nog eens vier jaar laten 

verloren gaan ? 
De Volksunie wil naar Uw woord, 

naar andere middelen uitzien om ons 
recht te veroveren in deze staat. 

Wij willen met de zweep achter de 
C.V.P. aanzitten om hen te verplich
ten die problemen op te lossen, en 
daarom komen wij op in gans Vlaan
deren, om te kunnen spreken namens 
het bewuste volksdeel van ons land. 

Wie pleegde Hoogverraad tegen
over het Vlaamse Volk ? 

Dr. Wouters. 
Eerste kan'--^--^ Gsnt 

AAN DE VLAMINGEN 
VAN DE PROVINCIE LUIK 

Van de Waalse politiekers waarvan 
U ongelukkig genoeg min of meer af
hangt, hebt U niets te verwachten 
Allerlei kontakten met hen, zo pas ter 
plaatse gehad, bewijzen dat nog 
overduidelijk. Daarom : een Vlaming 
stemgerechtigde in de provincie Luik, 
kan zijn vertrouwen en stem niet 
schenken aan één of ander Waals po
litiek kandidaat. 

In het Parlement zün alle Walen 
eensgezind tegen ons, Vlamingen. Al
len (gele, rode. blauwe) verlangen 
eensgezind va nde Vlamingen in deze 
Waalse provincies : dat wij niet lan
ger Vlaming zouden blijven' en gauw 
Waal worden. Dat aanvaarden wij 
niet. Daarom is het hoog tijd dat wij 
Vlam ngen van de provincie Luik op 
1 ]uni e.k. die Walen een afstraffing 
geven. 

Verschillende politieke partijen be
weren hier dat zij halve Walen op 
hun lijsten hebben. Met halve men
sen zijn we niets, zij zijn meer Waals 
dan sommige Walen. 

Gelooft de komedie niet, als zou
den sommige Walen aan zetelaanpas
sing, taalgrens, koolmijnen enz. een 
oplossing, gunstig voor de Vlamingen, 
wensen. En hoe is het mogelijk dat 
Waalse katoüeken voor christen 
« School en Gezin » Ijveren, als zij in 
de taalgrensgemeenten diezelfde 
christen school en gezin dynamiteren 
door verfransin.g I ? 

Zij zijn niet te vertrouwen ! 
Daarom, stemt op 1 juni e.k. « b!an-

ko », d.i. uw kiesbrief wit in de stem
bus steken. Dat is geen negatieve 
daad. De Waalse politiekers zullen 
voelen, dat wij het beu zijn te worden 
behandeld : 
— als kiesvee, 
— als tweederang-burgers, 
— als bloedgevers (door werk. kinde

ren, enz.) van een ontaardend 
Waals volk. 

Zet het onbegrip van de Waalse 
pohtiekers betaald. 

Wij roepen om recht en kiezen 
blanco. 

B.V.O.B. 

EEN ONVERDACHTE 
GETUIGENIS OVER DE EPURATIE 

De Echo de la Bourse van Brussel 
vraagt zich af waarom nog wetsvoor
stellen in verband met epuratie en 
repressie. 

« Het ware het fameuze art. 123 se-
xies van het strafwetboek vergeten. 
Dit artikel, ..jdens de oorlog door de 
regering van Londen aan het wet
boek toegevoegd maar met terugwer
kende kracht toegepast, trof de inci-
vieken (de burgers !) met verval van-
burgerlijke politiek en familiale rech
ten : initiatief dac overigens alleen 
aan België eigen is en dat onze bu
ren nooit hebben trachten na te doen. 

Welnu zonder ooit voor een recht
bank te verschijnen werden talrijke 
personen na de bevrijding beroofd 
van hun rechten, ten titel van bur
gerlijke sanctie, hetzij door ze in te 
schrijven op een lijst van de krijgs
auditeurs hetzij ze het voorwerp wa
ren van een administratieve maat
regel. Dat er ve<̂ I misbruik werd ge
pleegd en lichtvaardig peoordeeld 
niemand betwist het. 

De toestand is even onrechtvaardig 
als paradoksaal, enz. 

Alleen België met, zijn knstelijke 
mederegeerders heefr dergelijke re
pressie uitgevonden ten einde een po
litieke tegenstander uit te roeien 

En een homogene C V.P. regelng 
gedurende 4 jaar was niet vo^do-r-lo 
om de pauselijiie richthjnen in zake 
opruiming der oorlcgsnaweecn in toe
passing te brengen. 

Zwakheid, moedwil en gebrek ?.an 
politiek vooruitzicht. Nor erger is het 
leed der linkse regering die de wcii-
den nog 4 jaar langer deed etteren, 
en in veel gunstiger omstandigheden 
nog minder ondernam om ze te he
len. 



KAPRIJKE 
C.V.P. METODES 
EN EERROOF ! 

LASTERPRAAT 

In het A.C.V. blad «De Volksmacht» 
van 10 mei jl. verscheen bij het 
nieuws uit Kaprijke, onder de hoofd-
rin? « Raadgevingen van de Volks
unie » een geniepige aanval op een 
van onze propagandisten. In een ze
vental punten wordt hem aangewre
ven dat zijn plaats niet is in het vrij 
onderwijs, dat hij « de bloed-rode 
logemannen helpt om het katoliek 
onderwijs de doodsteek te geven » dat 
hM alleen « maar » de verdediging van 
Viï^amse belangen betracht, dat hij 
al'een nog naar de mis gaat om de 
schijn te redden maar in feite anti-
katóliek is, dat hij enkel de C.V.P. 
affiches laat overplakken of af-
scheure'-. enz... enz... 

Zoals men ziet, allerlei roddelpraat 
waarin bepaalde C.V.P.-ers met fari-
zeërsmentaliteit zeer sterk schijneri 
te ziin. Zij mosen dat immers want 
zi1 gaan zo veel "^ogelijk naar de 
mis en danken de H^er dagelijks dat 
z'i zoveel beter zijn dan de anderen. 
De aangsvallen propagandist in kwes
tie stoort zich daaraan niet in het 
minst omdat hij genoeg weet van 
welke klemzielige mensjes al die ver
dachtmakingen uitgaan : mondhel-
den die nog niet eens hun laster-
proza durven ondertekenen. Hij daaa;t 
hen trouwens uit, indien zij hem iets 
te verw'ii-en hebben, dat te doen met 
argumenten en ni"?t met scheldoraat 
desnoods in het bijzijn van hefganse 
dorp. 

Wij willen hier nochtans esn en 
ander op antwoorden omdat hetgeen 
zil aan één van onze mannen ver
wijten, zij graag de partij zelf aan
wrijven. 

1. Zijn de vrije onderwijsmstellin-
gen misschien voorbehouden aan 
C.V.P.-ers ? In dat geval zou men aan 
de link.sen niet moeten verwijten dat 
de officiële scholen partijscholen 
zijn, want dan zouden de vrije scho
len niet beter ziin. Of is het mis
schien de innerlijke wens van onze 
zeer kris^elijke schril ver uit « DP 
Volksmacht » dat de aangevallen 
proDagandist zou worden gebKOod-
roofd omwille van zün opinie ? Dat 
is iets wat men « zelfs » in de offi
ciële scho'en niet doet — want daar 
is men vrij van opinie — en die vrij
heid is trouwens door de grondwet 
gewaarborgd ! 

2. Het geniepig roddelaartje uit 
« De Volksmacht » noemt onze pro-
paetandlst een helper van de bloed
rode logemannen om de katolieke in
stellingen de doodsteek te geven. Wel, 
wel... en wie had er in de schoolstrüd 
van 1955. ondanks de dreiging van de 
socialisten, de moed om on die be-

( ruchte 26 maart toch naar Brussel te 

taan betogen voor vrilheid en demo-
ratie. Of was dit misschien om de 

bloed-rode logemannen te gaan hel-
, pen ? En waar bleven toen de roe-
• pers van het kaliber van het schrij-

velaarke uit « De Volksmacht » ? 
B^tooren in Eeklo was minder gevaar-

' lijk dan te Brussel, nietwaar ? Is het 
dan te verwonderen dat iemand, met 
walg voor zoveel lafheid, zich afkeert 
van die mondhelden die beweren de 
ziel van 't kind te verdedigen, maar 
ze in feite uitbuiten voor kiesdoel-
einden. Waarom anders hebben ze in 
1P55 de schoolstrijd (hoewel het toen 
zen. ging om de « hoogste waarden >) 
lameelegd om hem nu weer op té 
rakelen veertien dagen vóór de ver
kiezingen ? En wees gerust — na ju
ni wordt de strijdbijl weer begraven... 
voor 4 jaar ! 

3. Men verwijt onze vriend zich al
leen maar in te spannen ter verde
diging Van de Vlaamse belangen. Is 
'faet dan misschien een schande te 
Ijveren voor ziin bloedeigen volk : 
voor de Vlaam^^e werkman die geen 
lonende werkgelegenheid vindt in zijn 
eigen streek en voor de Vlaamse boer 
die nog geen 13 fr. per uur verdient ? 
Of Is het toekennen van een paar 
millioen fr. meer per jaar aan het 
vrij onderwijs alléén maar van be
lang ? We wisten ai lang dat de C.V.P. 
de Vlaamse mensen alleen maar ziet 
staan ^Ike 4 jaar om met veel beloften 
hun stem te ronselen, maar dat ze het 
Zo fl3q:rant zouden durven schrijven 
in « De Volksmacht » is nogal straf. 

4. Als punt 5 in die raadgevingen 
in «De Volksmacht» staat er dan 
een zeer gemene toesneling. die zeer 
typisch voor onze « Kristelijke broe
der » uit de C.V.P. is. 

lezer, doe uw ogen open en zie eens 
rond welke affiches het meest wor
den afgetrokken en besmeurd t die 
van de C.V.P. of die van de Volks
unie. Is het dan te verwonderen dat 
onze propagandisten al eens weer-
wraak nemen ? Als de C.V.P. wil dat 
haar affiches blijven hangen dat ze 
dan de onze gerust laat... zij ijveren 
toch voor vrijheid en demokratie ? 

6. De C.V.P.-kes, die met een ei 
opzitten voor de Volksunie, beweren 
ook dat die enkele gekozenen van de 
Volksunie niets kunnen uitrichten in 
de Kamers. Maar waarom zijn ze dan 
zo spinnijdig en bevreesd ? Het zou 
wel eens kunnen gebeuren dat de 
Volksunie gekozenen op de wip zitten 
en naar hun zin de balans doen over
hellen bij de stemmingen. De C.V.P.-
heertjes vrezen trouwens terecht ook 
dat de Volksuniegekozenen, in de ka
mer, als een sprekend geweten van 
Vlaanderen hen voortdurend op de 
nek zouden zitten om hen op te por
ren, hun braafheid en lamheid aan 
te klagen en hun misdadig verzuim 
in vele belangrijke zaken voor ons 
volk scherp aan de kaak zouden stel
len. Onze mensen hebben trouwens 
al veel te lang de ene C.V.P.-klok ge
hoord die niets anders doet dan hun 
eigen enig-zaligmakende partij op te 
hemelen. De Volksunie zal op tijd en 
stond ook al eens zeggen wat de 
C.V.P. NIET deed of slecht deed, 
want ook dat moeten de kiezers we
ten. 

De Volksunie moet er trouwens 
zijn. Wat moet een kristelijk kiezer, 
die terecht ontevreden is over de 
C.V.P. anders doen ? Weer C.V.P. 
kiezen en de boel bij het oude la
ten, of links stemmen ? Zeker niet. 
Door Volksunie te kiezen geeft hij 
een andere KRISTELIJKE PARTIJ 
een kans en geeft terzelfdertijd de 
lamme C.V.P. een klinkende les. 

INDUSTRlALI^ATflE , , 

VAN VLAANDEREN 

Mechelen bezit'; de oudste werk
plaats voor spoorwegmateriaal : het 
Arsenaal. Hoewel het Mechelse een 
gebied van strukturele werkloosheid 
vormt, ligt de Waals-Brusselse leiden
de groep die oOk In de N.M.B.S. de 
touwtjes in hahdén heeft bestendig 
op de loer om de Mecli^Js?, .werkplaat
sen af te takel^h,' ,'^^"^1^, '., 

Dit gebeurde o.m. Vorig jaar toen 
men Mechelen, nochtans gespeciali
seerd in metalen rijtuigen, deze op
drachten afnam en Mechelen met 
houten rijtuigen belastte. De metalen 
rijtuigen werden aan Bergen toege-
wen. Wie zal zo iets verwonderen on
der deze Achiel Van' Acker, patroon 
van de Vlaamse mobiliteit ? 

Het moet gezegd dat aanvankelijk 
het verzet van de plaatselijke sindi-
katen zowel, socialistische als kriste
lijke, heftig was. poedig kreeg A.C. 
O.D. (soc.) echter een wenk vanuit 
Brussel. Het kristelijk sindikaat voer
de zijn verzetskampagne tegen de af
takeling van het arsenaal moedig 
verder. 

Totaal ongegrond en klaarblijke
lijk met het doel hem te belasteren 
en in zijn eer aan te tasten schuift 
men onze vriend de bedoeling in de 
schoenen als zou hij alleen nog naar 
de mis gaan voor het oog van de men
sen, terwijl hij in feite anti-gods-
diensti?c zou zijn en het katolicisme in 
Vlaanderen mee helpen uitroeien 
(wat zegt de kristelijke leer weeral 
over « lichtvaardig oordeel », « ach
terklap en liegen » ?...) 

De aangevallene heeft van niemand 
lessen in kristelijkheid te ontvangen. 
En als die vuilschrijver uit « De Volks
macht •» meent dat hij zo perfect Is 
en zo heilig en helderziend dat hij 
zelfs de ziel van een ander kan door-
peilen, dat hij dan zijn naam be
kend make... wij zullen hem huldigen 
in het openbaar en een proces tot 
heiligverklaring inzetten terwijl hij 
nog leeft... 

5. Dat naamloos schrijverke spreekt 
ook over het afscheuren en over
plakken van C.V.P. attiches dooï 
mannen van de Volksunie. Welnu, 

Die zal ze trouwens krijgen op 1 
juni a.s., ook al vertellen nog hon
derd vuilschrijvertjes in « De Volks
macht » de gemeenste achterklap. 
Ze mogen gerust zijn, wij zullen het 
met dezelfde wapens beantwoorden 
omdat KRISTEN ZIJN voor ons een 
werkelijke waarde heeft en niet moet 
dienen als een vlag om eigen ver 
kiezinstsbelang te dekken en om on 
ze kristelijke Vlaamse mensen steeds 
weer te bedotten. 

C.V.P.-mannetjes : durft te vech
ten met open vizier en laat voortaan 
achterklap en verdachtmakerij aan 
de dorpskwezels, die zijn daarin ge
specialiseerd. 

Leve de VOLKSUNIE 
De enige kristelijke én Vlaamse 

partij ! 

BRIEF 
AAN "HET VOLK,, 
Hierbij volgt een afschrift van een 

brief aan het dagblad « Het Volk ». 
afschrift dat ons door inzender be
zorgd werd. 

woord op mijnheer de Senator. 
Mijne Heren, 
Nu loopt het met t SCHILD

WACHT » toch werkelijk de spuiga
ten uit... Na zijn hateüjk artikel van 
heden 9 mei met als titel « DE 
OVERWINNING VAN DE CHRISTE
LIJKE IS ZEKER... indien 100.000 ka
tolieke Vlamingen, die de vorige maal 
hun stem verloren wierpen, nu rede
lijk zijn >..., heb ik mijn mening 
herzien, en voorzeker velen met mij, 
daar waar ik eerst voornemens was 
mijn stem voor de Kamer aan de 
Volksunie te geven, en voor de Senaat 
aan de C.V.P.. zal dit laatste nu ze
ker NIET gebeuren, en zal ik al mijn 
vrienden en kennissen (en ik tel er 
vele) aanzetten mijn voorbeeld te 
volgen... 

Schildwacht beweert dat 100.000 ka
tolieke Vlamingen NIET REDELUK 
zijn geweest, en hij schuift de schuld 
van de anti-christelijke schoolwetge-
ving, van de achteruitstelling van 
duizenden katoUeke Vlamingen in de 
openbare diensten, van de nog altijd 
niet opgeloste nasleep van de repres-
se, in de schoenen van die 100.000 
katolieke Vlamingen die in 1954 
Volksunie stemden... 

Wel, wel, wel, men moet werkelijk 
'n grote snul zijn, of z'n lezers voor 
grote snuUen houden om zo'n klets-
praat, om zo'n enorme stommiteiten 
op papier te zetten... en dan nog me
nen dat door dergelijke hatelijke ar
tikels, stemmen zullen worden bijge-
wonnen voor de alleen zaligmakende 
C.V.P... Neen, jongen... men vangt 
geen vliegen met azijn... 

Had de C.V.P. toen zij gedurende 
VIER jaar aan 't bewind was in ẑ î̂ e 
schoolpolitiek, benoemingen, repressie 
enz. kordater geregeerd, dan zouden 
die 100.000 katolieke Vlamingen 
NOOIT voor de Volksunie hebben ge
stemd, ware de Volksunie misschien 
nooit opgekomen... Maar de C.V.P. 
dacht, toen ze aan de kaas zat, dat 
de kermis zou blijven' duren, en ze 
ging voort met haar gemakspolitiek, 
tot de uitslag der verkiezingen haar 
de ogen deed opengaan... Toen was 
het echter te laat, en zal het meer 
dan waarschjnlijk voor altijd te laat 
zijn... Vrijuit durf ik pronostiken dat 
in LIMBURG de Volksunie hcfli- s*-'̂ m-
menaantal minstens zal verdubbelen... 
De C.V.P. moet de zweep voelen... en 
die zweep zijn de meer dan 200.000 
katolieke Vlamingen die op 1 juni 
hun stem geven aan de Volksunie. 

Hoogachtend, 

De grote woorden die sindikale bla
den als de « Volksmacht » van tijd 
tot tijd aan de mobiliteit en de on
voldoende Industriële ontwikkeling 
van het Vlaamse land wijden, kunnen 
niet opwegen tegen de feiten ; dat 
Mechelse kristelijke sindikalisten als 
ze die woorden ernstig gaan opnemen 
in de rug geschoten worden door lei
ders, die langs die rug naar omhoog 
gekropen zijn ! 

We kunnen niet beter besluiten dan 
met de woorden in de Gazet van Me
chelen verschenen « In het Vlaamse 
land aanvaardt men zo iets niet 
meer » en verder « wie (door deze 
houding) de katolieke eenheid in ge
vaar brengt... staat voor ons reeds 
vast ». 

Inderdaad de ogen der Vlamingen 
zijn open gegaan. Niet alleen heeft 
tijdens haar vierjarig bewind de CV. 
P. getoond dat Vlaanderen in zake 
werkloosheid en industrialisatie van 
haar niet meer te verwachten heeft 
dan van de linksen. 

De kristelijke sindikale leiding dekt 
zelfs de zo verfoeide socialistiscne re
gering als het gaat om de verdedi
ging van de Waalse belangen ! 

Vlaanderen heeft genoeg van zulke 
verdedigers. 

De Vlamingen laten zich niet meer 
lijmen door woorden en kiesbeloften, 
die door de feiten en door de daden 
van die mondverdedigers worden te
gengesproken. 

Er blijft geen andere oplossing 
over dan nieuwe onafhankelijke 
Vlaamse mensen naar het Parlement 
te sturen. 

De Vlamingen eisen industrialisatie 
en werkverschaffing ! 

Daarom kiezen ze voor de Volksunie. 

Mr. Daniël DBCONINCK 
Eerste kandidaat voor de Kamer 

te Brussel. 

In de Gazet van Antwerpen-Meche-
len verscheen een reeks artikels waar
in het, in het licht van de industria
lisatie- en werkverschaUing;«X)Utlek 
die de C.V.P. me,ti de mond zo vurig 
verdedigt, het <!;̂  >Waals-socialistisch 
komplot tegen'het arsenaal » te lijf 
ging. 

Die jongens van het kristelijk sin
dikaat Mechelen verloren er niets bij 
hun beurt af te, wachten. Want in 
november van verleden laar gewaar-
dlgde zich de nationale voorzitter 
van de sektor spoor van het Kristehjk 
Sindikaat, dhr. V. de Clercq, naar 
Mechelen over te komen. Die mijn
heer, leider van een sindikaat dat (om 
de Gazet van Mechelen te citeren) 
« een overwegende meerderheid van 
leden heeft in het Vlaamse land » 
kwam zijn Mechelse sindikale wer
kers een stortbad bezorgen, dat ze 
niet gauw zullen vergeten. 

Al het begrip dat die meneer voor 
de Vlaamse strukturele werkloosheid 
en meer bepaald voor het Mechelse 
geval kon opbrengen, kan geresu
meerd worden in zijn fameuse uitla
ting : « Zo erg Is dat toch niet naar 
Charleroi te moeten gaan werken ! » 
(Gazet van Mechelen 29 november 
1957). 

Mogen de Mechelaars en alle Vla
mingen zich deze gevleugelde zin 
goed in de oren knopen. Dan weten 
ze welk vlees ze met de kristelijke 
sindikaten in de kuip hebben. 

Ondanks het feit dat ze tegenover 
een soclahstische regering staan, on
danks het feit dat ze het gros van 
hun leden onder de Vlaamse werkje-
den rekruteren verkiezen de kristelij
ke leiders, als puntje bij paaltje komt, 
te dansen zoals de leidende Waalse 
groep fluit. 

DE LINKERHAND MAG NIET WE

TEN WAT DB RECHTERHAND 

GEEFT ! 

De verkiezingen zijn op komst en 
Van Acker weet maar niet welke tier-
lantijntjes uitgevonden om op 1 juni 
zoveel mogelijk onnozelaars voor zijn 
harlekijnwinkel te doen stemmen. 

Vier jaar lang dwong hij de staats-
agenten te werken aan verminderde 
wedde en als ze durfden in staking 
gaan — zie Spaar- en Lijfrentekas ! 
werden de agenten der openbare 
diensten nog slechter behandeld dan 
achter het ijzeren gordijn. Maar nu 
zijn de verkiezingen op komst ziet ge 
er vadertje Van Acker al nog eens in 
de staatskas zitten, een beetje geld 
uitdelen — 't is toch van hem n i e t ! 
— en nog voor 1 juni wat zuurver
diende achterstel uitbetalen. Van Ac
ker weet dat hij duizenden stemmen 
verloren is in de privaatnijverheid In
gevolge de mislukte staking van juli 
1957 en nu wil hij met alle geweld die 
stemmen terugwinnen in de staats-

DE VOLKSUNIE — 17 MEI 1958 N' 10 

DE MIDDENSTAND 

EN DE VERSCHILLENDE 

POLITIEKE PARTIJEN 

In elke verkiezingsperiode « ont-) 
dekken » de drie traditionele politieke 
partijen de middenstand, om hem dan! 
enkele weken na de verkiezingen voor' 
vier jaar te vergeten. ' 

Men moet over een zekere dosis 
onbeschaamdheid beschikken om dit 
spelletje iedere verkiezing opnieuw te 
durven spelen. Kijk naar de affiches 
en zowel de socialisten; de liberalen' 
als de C.V.P. zijn er als de kippen bij 
om aan de middenstand « een ware 
hemel op aarde » te beloven. De ge-
hele middenstand weet echter maar 
al te goed dat hij van beloften alleen 
niet kan leven, en heeft bovendien 
aan de lijve ondervonden dat, een
maal de verkiezingen voorbij, van de-' 
ze beloften toch niets in huis komt. 

Wij willen deze beweringen met 
enkele argumenten staven. 

Vanaf 1944 tot 1950 werd ons land 
bestuurd door verschillende koalitie-' 
regeringen, waarin de drie grote par
tijen de lakens uitdeelden. 

Wat hebben zij gedurende deze zes 
jaar voor de middenstand gedaan ? 

Wij kunnen met ons antwoord zeer. 
kort zijn : hoegenaamd niets. Wij ' 
dagen alle politiekers, tot welke par
tij zij ook behoren, uit het tegen
overgestelde te bewijzen. 

Vanaf 1950 tot 1954 was de C.V.P.' 
aan het bewind. Wat heeft zij voor, 
de middenstand gedaan ? Hetzelfde, 
dit wil zeggen, ook niets. Toch wel 
wij kennen de wet Janssens die de 
fiskale kontrole op zodanige wijze 
verscherpte dat de gehele midden
stand van ons land naar de staking 
greep en de winkels sloot. 

Van 1954 tot op heden kenden wij' 
de socialistische-liberale regering. 
Wat deed zij ? Zij schonk ons, na; 
twintig jaar strijd, een Ministerie van' 
de Middenstand. De titularis die diü 
departement te beheren kreeg waa 
echter zo onbenullig, zo onbekwaam, 
dat geen enkel ernstig middenstands-
vraag^tuk werd opgelost. 

Wij willen dit even illustreren met 
een paar feiten. 

Sinds 1935 vraagt de gehele mid-' 
denstand een vestigingswet. Alle par
tijen hebben ze ons reeds tientallen 
malen gevraagd : geen enkele heelti; 
ze ons tot nu toe gegeven. Van de zes 
landen die toegetreden zijn tot de Eu-' 

diensten: m z T l niet pakken, Ach^l, ^opese Ekonomische Gemeenschap la; 
want wij zijn nog niet vergeten dat de 
heren volksvertegenwoordigers jaren 
geleden 25 % opslag hebben gekregen, 
terwijl wij in de kribbe moesten bij
ten. En nu mag uw linkerhand, juist 
voor de verkiezingen, wat stofgoud in 
onze ogen trachten te werpen, mijn
heer Van Acker, wij vergeten nooit 
wat uw rechterhand reeds jaren ge
leden in de zak van de heren volks
vertegenwoordigers en van de regen
ten van de Nationale Bank gestoken 
heeft. WIJ HEBBEN GOED ONT
HOUDEN en' de onheilspellende ont
slagnemingen uit uw ABVV zult ge 
op 1 JUNI nog beter voelen, want er 
zullen veel minder zwarte bolletjes 
zijn voor u en de uwen. Uw kruik is 
vier Jaar lang goed te water gegaan, 
maar op die dag breekt ze ZEKER. En 
die enkele kommunisten uit Vlaande
ren, die van Moskou voor u moeten 
stemmen, zullen uw nederlaag niet 
kunnen verdoezelen. Vlaanderen 
stemt TEGEN U VOOR DE VOLKS
UNIE. 

Bewijs daarvan werd op 20 april ge
leverd in Gent, toen honderden men
sen ons achternaliepen om toch maar 
een « Volksunie » in handen te krij
gen ? 

BORLUUT. 

*i?ftv S ' " ^ ' 

EYSKENS : € Het'kiespü^tfpfm dat de CiVJP. voorhoudt Is eeilijk overwogen 
en beredeneerd. * 

België het enige land waar geen en
kele vorm van vestiging bestaat vooî i 
de middenstand. ; 

Sinds meer dan twintig jaar vraag^ 
de gehele middenstand een stelsel van' 
goed, goedkoop en gezond krediet. Al
le partijen bleven doof, doch de heren" 
Liebaert en Rey vonden wel tijd om 
een wet te stemmen die honderden' 
miljoenen schonk aan de industrie. 

Sinds jaren vraagt de middenstand 
een gelijke behandeling op fiskaal ge
bied met de andere inwoners van ons 
land. Ondanks alle beloften kwam er 
tot op heden niets van terecht. 

De kindervergoedingen aan de mid
denstand toegekend zijn één derde la-' 
ger dan deze der loontrekkenden. 

De beroepsopleiding van de mid
denstand is erbarmelijk en er wordt 
niets ondernomen om daar verbete-' 
ring aan te brengen. 

Sinds vijf jaar hebben de grootwa
renhuizen 150 maal de wet overtre
den van 3 maart 1953. Geen enkele 
minister vond de tijd om deze wet te 
doen toepassen. 

Het zou ons niet moeilijk vallen' 
enige feiten met tientallen andere te 
vermeerderen. Zij zijn naar ons ins-
ziens voldoende opdat alle midden
standers van geheel Vlaanderen zou
den overtuigd zijn dat zij niet hetJ 
minste vertrouwen kunnen schenken 
aan de drie traditionnele partijen. 

De Volksunie, heeft in de korte tijd 
van haar bestaan' reeds afdoende be- . 
wezen dat zij haar woord gestand» 
doet. Zij wil niet alleen Recht en j 
Rechtvaardigheid voor al de Vlamin-j 
gen, maar ook voor de middenstan-j 
ders. j 

De Volksunie aanvaarde integraal 
het eisenprogramma van de Nationa-' 
Ie Vnïe van de Middenstand. | 

Middenstanders, geeft haar de] 
macht om ook aan uwe belangen te° 
werken. Stemt in blok, door gans het 
VlaaiBse land> op de lijsten Volksunie. 

• • ^'\ •^^^^'''* Gent V. Mulker», 
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c4ntwoord aan volkóverte^enwoordl-

cfcr ^an ^^erroken 
DOOR Gres COSYNS, ARRONDISSEMENT VOORZITTER OUDENAARDE-

RONSE. 

(Hier volgt dan het vervolg, het 
eerste gedeelte van deze brief ver-
fcheen in vorig nummer). 

* 
Het is inderdaad met een zeker 

leed dat ik dingen moet herhalen die 
wij vroeger reeds besproken hebben. 
PARTIJ BOVEN 'T GELOOF 

Dat we op Vlaams gebied van de 
C.V.P. kandidaten niet veel moeten 
verwachten heb ik reeds aangetoond 
maar ik had gedacht dat er zeker op 
kristelijk plan overeen te komen viel 
maar ook dat gaat niet. 

Hoe diep de ontgoocheling is kunt 
gij in elk dorp vernemen. In naam 
der eenheid zijt ge meer bekommerd 
om de partij dan om het geloof. 

KRISTELIJKE EENHEID 
Onze kristelijke eenheid gaat door 

de Volksunie verloren raast gij — ik 
noem een paar kleine feiten en ieder
een zal zelf uitmaken of men steeds 
aan kristelijke eenheid dacht of 
denkt. 

— Toen in 1944 op meusonteerende 
wijze het katoliek onderwijzersperso
neel aan de deur gezet werd hield 
men met hun grote gezinnen geen re
kening. Ook hun verdiensten voor de 
kerk werden vergeten. Denk eens 
goed na wie hield zich bezig met pa
tronaat ? Jeugdverenigingen ? Wie 
waren over het algemeen uw kristen 
leiders van toneel en muziekmaat
schappijen ? 

— Het beste deel der kristen Vla
mingen werd in 1944 achter slot ge
draaid, terwijl de socialisten hun vrij
willige arbeiders voor Duitsland ter 
hulp snelden, de liberalen zorgden 
voor hun ekonomische kolaborateurs 
toen zweeg het welzijn van de 
godsdienst over zoveel Vlaamse 
priesters, over zoveel kristen intellek-
tuélen, over zoveel gaaf gebleven 
mensen. 

— Toen m„n u.j zovelen brand en 
verniel '"^ zaaide, zoveel plunderingen 
liet be'iaan, toen mocht in naam der 
eenheid de kristene gemeenschap met 
logebroeders flirten. Toen was er 
geen linksgevaar en strijdbaar rechts 
moest uitgeschakeld worden. 

— Leo Vindevogel, de kristen de-
mokraat uit Ronse, die zijn stad red
de voor een socialistische opgang 
werd gefusiljeerd. In naam der een
heid mochten de afvallige volksbon-
ders kuipen met het straatschuim. De 
moord moest voltrokken worden. We 
noeir-n nog eens in dat geval : 

Ministers van Justitie : 
Verbaet 
du Bus de Warnaffe 
Grégoire U.D.B. 

Krijg^sraad : 
Auditeur-generaal te Gent 

Van Thorenburg 
Voorzitter Dubois 

fvoorzif-er kerkfabriek) 
Bijgevoegde rechter : 

Van Malleghem 
Substituut : Stevigny 

Krijgshof : 
Voorzitter : Hans 

(voorzitter kerkfabriek) 
Bijgevoegde rechter : 

Thienpont 
Substituut : Van Houdt 

Kabinetchef van de Prins-Regent 
Holvoet Kat. 
En vermits ge toch gaarne namen 

hebt zal ik maar voort doen. 
— In naam der eenheid werd een 

Alfred Vindevogel uit het toneelleven 
te Ronse verwijderd en in zijn eigen 
burcht onttroond. 

— Door wie werd meester Vanden 
Berghe uit Berchem gewurgd en tot 
zwarte mizerie gedoemd ? 

— Het zou me te ver leiden in deze 
korte brief de ganse reeks te noemen 
Maar we vinden in bijna elke ge
meente van ons arrondissement edele, 
kristelijke figuren, die heel hun leven 
tegen links gestreden hebben en door 
rechts werden aan kant gezet. Dat 
gebeurde met de onderwijzers in Ne-
derbrakel, Zegelsem, Ronse, Elsegem, 
Marie-Lierde, Kruishoutem, Oude
naarde (meester Ghys), Wortegem 
(mspekteur Verschoore), Eine Leu-
pegem, enz., enz... 

Het is een boek op zichzelf — onze 
knstene onderwijzers en hun vervol
ging door de katolieken ! En men 
schaamt zich niet op deze gefolter-
den thans beroep te doen in naam 
der eenheid ! 

— De onderwijzers vroegen school-
gelijkheid en de ziel van het kind 
kwam in gevaar. Honderd jaar heb
ben de katolieken geregeerd, alleen of 
met anderen en niet eens hadden ze 
tijd om de schoolkwestie op te lossen 
Want geen schoolkwestie is geen ziel 
van 't kind en geen ziel van 't kind 
is geen stemmen meer ronselen. 

— In naam der eenheid mag thans 
nog een kollegebestuurder van Ron
se beroep doen op de vervalste ta
lentelling om toch maar franse klas
sen te krijgen. 

Deze talentelling hebt gij Jan, kun
nen te met doen samen met Moyer-
soen. Gi> hadt de bewijzen in handen 
? i ^ r de moed tot handelen ontbrak 
zoals altijd. Of hebt gij liever dat on-
ze mensen zo vlug mogelijk de Waal 
se-linkse propaganda kunnen ver-
^ a i i ? Diezelfde rode troepen uit 
Wallonië houden, door lafheid der ho_ 
^If^t C-Y-P--'^egering. de krtsten 
Vlaamse gemeenschap bezet Wat 
hee f^ i - / meerderheid gebaa l? 

— Is het in naam der eenheid dat 
er nog steeds mensen zijn die geen 
bouwpremie of geen oorlogsschade 
kunnen genieten ? Deze mensen ken
nen wel plichten zoals het betalen 
van belastingen en militiediest maar 
rechten hebben ze niet. In naam der 
kristelijke eenheid vraagt gij voor zo
veel verraad de stem op de C.V.P. 
uit te brengen. 

In naam van het kristelijk ge
loof zenden duizenden slachtoffers 
van de repressie hun kinderen naar 
de betaalde vrije school. Wat deedt 
gij voor de vaders en moeders van die 
kinderen ? Diezelfde mensen storten 
nog steeds In de kas van school en 
gezin. In naam der kristelijke een
heid berooft gij diezelfde mensen van 
hun boterham !... of namen noe
men ? ?... Waar bleef de verhoging 
van de C.V.P. parlementsleden ? Gij 
hadt toch beloofd deze te storten aan 
school en gezin ! 

Kat. 
Kat. 
Kat. 

Kat. 
Kat. 

Kat. 
Kat. 

Kat. 

Kat. 
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Gies COSYNS 
Eerste kandidaat voor de Kamer 

arrondissement Oudenaarde-Ronse 
PARADESOLDAATJES 

Uw paradegedoe zijn onze mensen 
beu. Het is heel gemakkelijk met een 
werkpak en een mijnlampke eens met 
de trein mee te rijden, de mijnput 
eens af te dalen, te poseren om een 
foto te krijgen en deze te publiceren 
in uw wierookvat. 

Maar zorgen dat deze meer uren 
aan treinreizen voor onze mijnwer
kers vergoed worden. Dat is wat an
ders. Dat er industrie In Vlaanderen 
komt dat is geen parade. Miljarden 
gaan naar de mijnen die met verlies 
werken en wat krijgt onze tekstiel ? 

PARADE TOT IN DE ANDERE PUT 
En dan meent ge nog dat gij door 

uw kist zult moeten stampen. Jan. Gij 
zijt bij de uitvaart van zoveel voor
aanstaande Vlamingen al tegenwoor
dig geweest, denkt gij niet dat ze zich 
in hun graf zullen omdraaien moes
ten ze uw Ronsenaar te zien krijgen. 
Durft gij voor deze mensen getuigen, 
dat gij voor Vlaanderen bekomen 
hebt wat gij hun hebt beloofd. Maar 
vreest niet... Stamp in uw graf zoveel 
ge wilt. Geen enkel nationalist zal 
het horen of stelt ge U werkelijk 
voor dat rond het graf van een Van 
Cauwelaert de hele Vlaamse familie 
zal staan ? 

WU ZIJN GEEN PARADEHEERTJES 
We zijn geen paradeheertjes uit de 

tijdsvreemde deklamaties. Bij ons 
staat de geleerde naast de boer, de 
werkman naast de kunstenaar. En 
bakker en beenhouwer en wever en 
schrijnwerker en mijnwerker marsje-
ren naar het doel. Schouder naast 
schouder en vuist naast vuist vor
men wij weerom die schone een
drachtige gemeenschap. 

TOT SLOT 
Tot slot wil ik nog zeggen dat gij 

mi] nog steeds simpatiek blijft om
dat gij als voorbeeld kunt gesteld 
worden, dat er voor vermeende radi-
kaxe Vlamingen geen kans is in de 
C.V.P. Gij zijt beetgenomen door uw 
partij maar daarom moet gij toch an
deren niet beetnemen. Mocht er soms 
nog iemand komen aandraven met 
het gezegde dat de Vlamingen de C 
V.P. moeten veroveren dan zal Ik ze 
verwijzen naar U Jan. Overtuigd Vla
ming heeft de C.V.P. U ingenomen en 
met omgekeerd... Maar ge zijt nu zo
ver Dat gij er de kost voor uw kroost 
zoekt is uw goed recht, maar we mo
gen toch hopen dat het niet nodig is 
omwille van het smeer elk fatsoen te 
verhezen. Gij begrijpt me — niet-

IK GUN U — MAAR GUN ONS 
Daarom kan ik eerlijk zeggen, m'n 

waarde Jan, Ik gun U de 10 p.c. voor
uitgang. Maar als ge het waagt uw 
piJP te verwedden dat wij geen 100 
p.c. vooruitgaan in ons arrondisse
ment, dan komt pijp en al beslist In 
net mxizeum der Volksimie. 
i.Jl^l^^^ ,̂* ^ ^ 2 ^ Partij öie met ze
kerheid bevlaggen durft reeds daags 
voor de verkiezingen. Kom naar Kwa-
xemont en overtuigt U. 

STRIEMENDE AANfetACHT 
Terwijl de C.V.P, haar schijnhei

ligheid zo ver drijft door nogmaals 
de verkiezingsstrijd te doen draaien 
ron de ziel van het kjnd. lezen we in 
de Standaard een reportage over de 
tienduizenden Vlaamse zielen, die 
door de schuld van Vlaamse en Waal
se katolieken zijn yerloren gegaan in 
Wallonië om dan nog niet te spreken 
van de tienduizenden, die in Vlaah-
deren door de schuld van aartskon-
servatieve katolieken — Woeste — 
naar het socialisme werden gedreven 
met de doem op zich als zouden ze 
slechte kristenen zijn, omdat ze de 
belangen van hun werkmakkers ver
dedigden en niet meer geloofden ni 
het eerstegeboorterecht van mijn
heer de baron of mijnheer de fabri
kant. 

In weinig landen werd het geloof 
zozeer gekompromitteerd door een 
DOlitieke partij als in ons land. Het 
is dan ook niet te verwonderen dat 
de ene publikatie na de andere het 
licht ziet, waarin priesters en leken 
moedig de koe bij de horens vatten 
en pleiten voor een handige terug
tocht van de kerkelijke machten uit 
het politieke adderkluwen. Er moet 
gered wordden wat nog te redden 
valt en dat kan enkel gebeuren door 
de C.V.P. het recht te ontzeggen 
zich als een echel vast te zuigen ĉ o 
de K.A.-groeperingen en beslag te 
leggen op parochiezalen. 

Als een parasiet leeft de katolie>e 
partij sedert jaren van de kosteloze 
steun, die haar zogezegde verdedi
ging van de ziel van het kind haar 
opbrengt zonder maar ooit één ern
stige poging te hebben gedaan om het 
schoolprobleem op te lossen. En wat 
de duizenden gelovige Vlamingen be
treft, die moesten uitwijken naar 
Wallonië, voor hen heeft de kato-
lieke partij nooit de minste inspan
ning gedaan. Op het huidige ogerj-
blik zijn het trouwens nog de Waalse 
katolieken die de Voerstreek zo rap 
mogelijk willen verfransen wat — 
Kannunik De Coene is onze veilige 
leermeester — haar ook vlugger zal 
ontkerstenen. 

Zo is de Kerk de grote verliezer 
geweest en de katolieke partij de 
grote profiteur. 

HET IS HOOG TIJD DAT DE 
VOLKSUNIE HET POLITIEKE LE
VEN ZOU ZUIVEREN VAN POLITIE
KE KWEZELAARS. 
MAAR 95 % 

In « De Demokraat», socialistisch 
strijdblad van het arrondissement 
Brussel, dat in 1954 beloofde dat de 
vakverenigingen zouden In staking 
gaan om voor de Vlamingen gelijk 
loon voor gelijke inspanning te be
komen, stond op 25 april jl volgende 
kostbare bekentenis : HET KIES-
PROGRAMMA VAN 1954 WERD 
VOOR MINSTENS 95 % VERWEZEN
LIJKT. 

Ze drfuden werkelijk niet schrij
ven 100 % om de eenvoudige reden 
dat deze woorden gericht werden tot 
de metaalarbelders, die ook door de 
linkse regering bij de laatste staking 
voor duizenden frankjes gefopt wer
den. 

«Het is niet onze bedoeling hier 
alles o pte sommen wat op sociaal 
plan verwezenhjkt werd» schrijft 
dat blad verder. 

Als de Demokraat dat niet kan, 
dan zullen wl] het in zijn plaats 
doen, want het is zeer gemakkehjk. 
De hnkse regering heeft immers 
NIETS verwezenlijkt dat op IETS 
trekt. 
— van de ziekteverzekering maakte 

zij de ellendigste warboel, die 
ergens bestaat; 

— ons pensionstelsel, waaran de 
linksen nog wat gepeuterd heb
ben, wekt de lachlust van gans de 
wereld; 

— de belastingen en afhoudingen 
voor sociale doeleinden zijn met 
25 % verhoogd zonder voelbare 
tegenprestatie; 

— onze dienstplichtigen zijn het 
slechts betaald van heel de we
reld; 

— miljarden werden weggegeven aan 
Waalse mijnbazen in plaats van 
er fabrieken mee op te richten 
om er Vlaamse mensen in eigen 
streek aan het werk te zetten. 

De reeks rampzalige vergissingen 
van de linkse regering zou nog kun
nen aangevuld worden met tiental
len feiten, maar het is niet meer no
dig, gezien zelfs de socialistische bla
den beschaam dtoegeven dat alle be
loften niet werden ingelost. 

Want als deze bladen spreken van 
95 % verwezenlijkingen, dan houdt 
zulks in dat ze heel goed beseffen dat 
NIEMAND volledig tevreden Is en dat 
het daarom veiliger is niet van 100 % 
te gewagen. 

EN NU NIET VLUCHTEN ! 
Het speet ons natuurlijk dat gij niet 

aanwezig waart te Kruishoutem. We 
hebben U overal gezocht om een de
bat te hebben over al uw praatjes We 
zonden aan uw voorzitter een aange
tekend schrijven. Gij moogt dat eens 
afdrukken in uw fcladje. We zijn nog 
altijd bereid te spreken over C.V.P.-
homogeen en C.V.P.-oppositie. Maar 
de deuren open voor iedereen, — gij 
duidt uw spreker, aan en wij de onze 
— akkoord ? Dan starten wij — Daar
na spreken jvlj oQfcoy^ <üt arrondis
sement. --'; ^ ~-^ifX^ 

Met VQjïtei^pref^tlïflS^enR Vlaamse 
« sans rancune >4,, -,.,Hb^r;. 

Gies C. 

VALSE VOORLICHTING ? 

Enkele maanden geleden schreef 
« Scrutator » In de Standaard dat de 
C.V.P. in het Vlaamse land geen kan
didaten op haar lijsten mocht dulden 
als Van Hemelrijk, Schot en Ancot, 
omdat ze het vertrouwen van de Vla
mingen niet waard zijn. DAT WAS 
GESCHREVEN NAAR HET HART 
VAN DE POLITIEK ONTWIKKELDE 
VLAMING. Werden die kandidaten 
geweerd ? Neen ! 

Rond dezelfde periode verscheen 
ons vlugschrift, waarin de Vlaamse 
kiezers van het arrondissement Brus
sel gewaarschuwd werden tegen het 
feit dat van hun stemmen misbruik 
werd gemaakt om Walen en franskil
jons in kamer en senaat binnen te 
smokkelen. De Standaard heeft dat 
nu « een valse voorspelling » ge
noemd ! De Volksunie zou terwille 
van de C.V.P. een nieuw pamflet moe
ten uitgeven om te melden « DAT 
ER NU EINDELIJK EEN VLAAMS-
TALIGE KANDIDATE OP KOP 
STAAT VAN DE KAMERLIJST ». 
Wat een overwinning nietwaar voor
al als we bedenken dat hardnekkige 
geruchten de ronde doen volgens 
welke de kinderen van die Vlaamse 
kandidate... in de franse school les
sen volgen ! 

De Standaard zou beter gezwegen 
hebben ! 

Het is nog niet genoeg dat de Wa
len uit het Brusselse met de helft 
van de stemmen zoveel kandidaten 
krijgen als de Vlamingen; die kandi
daten van de Walen drijven de 
driestheid dan nog zover dat ze 
Vlaamse gemeenten afschuimen om 
er met een pint hier en een pint daar 
stemmen te ronselen. Of is dat mis
schien nietwaar. Van den Boey-
nants ? Wat komt gij anders In onze 
Vlaamse gemeenten en bij onze 
Vlaamse middenstanders doen ? 

Maar onthoudt goed, afschuimers 
van Vlaamse stemmen, uw rijk loopt 
naar het einde; de Volksunie zal de 
kiezers voorlichten tot gij buiten 
vliegt. De Vlaamse kiezers eisen 
waarvoor hun stem; hun stem Is 
Vlaams en moet Vlaamse kandidaten 
aanbrengen overal. 

Gezien dat voorlopig zomin moge
lijk is bij de B.S.P. (zie Vermeylen, 
Thielemans, Anseele en Van Acker !) 
als bij de liberalen (zie Merchiers, 
Van Glabbeke) en de C.V.P., mag dit
maal gerust verklaard worden dat 
ALLEEN EEN STEM VOOR DE 
VOLKSUNIE EEN STEM IS VOOR 
VLAAMSE MACHT EN VOOR 
VLAAMSE WELVAART. Anders 
schrijven, oh Standaard, Is... valse 
voorlichting ! 

DE K.V.L. WERPT ZIJN DODËNT-

MANTEL AF 

Na het Vlaams manifest van het 
ACV, dat — o toeval 1 — ook juist 
voor de verkiezingen als zand In onze 
ogen werd gestrooid heeft ook de Ka-
talieke Vlaamse Landsbond zijn dos 
slers afgestoft en verklaard dat het 
nu moest gedaan zijn met luieriken 

Een schaterlach Is over Vlaanderen 
losgebarsten bij het lezen van dit zo 
veelste manifest van een verbond, dat 
niet schijnt te leven in onze moderne 
tijd, maar In 1906, toen Frans Van 
Cauwelaert er o. a. mee akkoord ging 
dat het Nederlands niet geschikt was 
om universitaire studies te doen. 

In die tijd was het inderdaad mo 
gelijk dat een tiental personen be 
schikten over het lot van gans een 
volk en dat ze dat volk konden hin
deren in zijn volledige ontvoogding 

Wij leven echter in 1958 en het ge-
bazel van grijsaards kan niet uit on
ze herinnering wissen dat er slechts 
één periode bestaat In onze politieke 
geschiedenis, toen het Vlaamse volk 
in dit land zijn stempel kon drukken 
op het politieke leven, namelijk de 
periode toen het vlaams-nationa-
lisme aan bord was. 

Trouwens sedert men voelt dat de 
Volksunie inderdaad beschikt over 
een degelijke organisatie en over een 
gevormd propagandistenkader, plui
zen de unitaire Waals-Vlaamse par
tijen voortdurend ons blad uit en 
stemmen hun verkiezingspropaganda 
af op onze eisen. De vlaams-natlona-
hsten komen terug aan bod en het is 
een feit dat een merkbare vooruit
gang van de Volksunie bij volgende 
verkiezingen als de angel van een 
wesp zal steken in de andere part i j 
en. In plaats van in alles de wil te 
kunnen doen van Walen en van ka-
uitalisten, zullen ze meer rekening 
moeten houden met Vlamingen en 
Vlaamse belangen. 

Het feit dat de C.V.P. ouderUngen 
en dode organisaties moet voor haar 
propagandawagen spannen is het dui
delijkste bewijs dat zij volledig lam 
ligt en maar niet weet van welk hout 
pijlen maken. WARE HET NIET DAT 
DE C.V.P. HEIMELIJK GESTEUND 
WORDT DOOR VERDACHTE GELD
BRONNEN (STIKSTOFFABRIKAN
TEN O. A.) DAN KREEG ZE OP 1 
JUNI DE SMADELIJKSTE KLOPPING 
DIE OOIT WERD TOEGEDIEND. 
THANS ZAL DIT VERLIES, NIET
TEGENSTAANDE HAAR GELDELIJ
KE MACHT EN HAAR VENIJN SPUI
TENDE DAGBLADPERS, NOG AAN
ZIENLIJK ZUN. Op die datum zal 
rood, geel en blauw verenigd zijn in 
één groot verdriet : DE NEDERLAAG. 

DE E.G.K.S. MAAKT PROPAGAND4 

VOOR DE VOLKSUNIE ! 

Sedert jaren heeft alleen de Volks
unie het schandaal van de Waalse 
mijnbazen aangeklaagd. Maar nie
mand bewoog, terwijl milliarden wer
den verkwist en techtkwamen als di
videnden in de zakken van de grootste 
parasieten, die ons land ooit kende : 
de mijnbazen. 

Nu het schone leven voor deze he
ren voorbij is en de kolen zich nabij 
de kolenmijnen onheilspellend opsta
pelen als de aanschouwelijke beschul
diging dat de regering en zij geduren
de jaren medeplichtig zijn geweest in 
dit milliardenschandaal, nu wringen 
ze zich als duivels in een wijwatervat 
en zijn ze te biechten gegaan bij de 
EGKS. Ze hebben daar een zeer zwa
re penitentie gekregen : regel uw za
ken zelf ! 

Terwijl de Volksunie waarschuwde 
hebben zomin de regerings- als de 
oppositiepers en heeft'geen enkel sin-
dikaat zijn plicht gedaan. 

Ziet niet iedereen in, die bezorgd is 
om de belangen van onze Vlaamse 
„konomie dat dergelijke schandalen 
zich nog zullen herhalen indien we 
alles laten zoals het was ? Kapitalis
ten en kleurpolitiekers zitten met hun' 
handen in dezelfde beurs en tenzij we 
hun bij de volgende verkiezingen 
schrik op het lijf jagen zullen ze blij
ven grabbelen in die beurs. Die heil
zame schrik zal een krachtige voor
uitgang van de Volksunie hun bezor
gen. Vlaanderen zal er dan wel bij. 
varen. \ 

WALGELIJK JOERNALISME 
Terwijl het Verbond van het Vlaams' 

Verzet op zijn volksvergaderingen' erx 
Herman Todts in zijn degelijke am* 
nestieartikelen pleit opdat het am-
nestievraa-^stuk buiten het vinnige 
poliieke spel zou gehouden worden, 
maakt « Het Volk » er ons een verwijfl 
van dat. . onze machtige kongrcska-
ravaan in Gent vooral de nadruk 
legde op de ekonomische problemen 
en niet zozeer op amnestie. 

Rapper en walgelijker kon niet ge 
schreven worden, want enkele dagen' 
tevoren had Kiebooms ons nog het t e 
genovergestelde verweten. Volgens 
hem werd de Volksunie alleen bijeen-* 
gehouden door de strijd voor amnes-1 
tie ! ! ( 

Begrijpe wie begrijpen kan ! Vöon 
ons is dat walgelijk gepeuter het bes4 
te bewijs dat wij op de goede weg zijns 
en dat de anderen volledig de kluts 
kwijt zijn. Die kluts zullen ze ook off! 
1 juni niet terugvinden. "̂  

BESCHAAMDE SOCIALISTEN ^ 
«Komt uit voor uw gedacht eri 

toont aan iedereen dat ge niet be
vreesd of beschaamd zijt socialist te' 
zijn. Onze tegenstrevers zijn het coM 
niet TER GELEGENHEID VAN Hül^i 
PROCESSIES EN HEILIGENFEESi^ 
TEN. > f 

Dit pareltje van socialistisch prozjp 
staat zwart op wit in «De Demo
kraat» van Vilvoorde en wijst erorf 
dat er oo bevreesde en beschaamde 
socialisten bestaan. Bevreesd omdatf 
ze in de dagelijkse gesprekken verno-», 
men hebben dat er andere tegenstre-* 
vers in het strijdperk getreden zijrt 
dan de tamme C.V.P. Beschaamdl 
omdat het werkelijk geen eer is ta 
behoren tot een partij , die in 1950 

(Lees door blz. 6)' 

Emiel STEENHAUT 
Hoofdbestuurslid van de Volksunie 

en Arrondissementssekretarls - Aals 
Een der beste medewerkers van 

Dr, Richard Van Leemputten 

HOE GELDIG ZIJN STEM UIT- ( 
BRENGEN ? i 
Opgepast ! Vele kiezers verkeren ' 

in de mening dat zij mogen kie- < 
zen bovenaan de lijst (lijststem of i 
kopstem) én naast de naam van ( 
een der kandidaten (voorkeur- , 
stem). DIT IS ONGELDIG. Men , 
mag maar één stem uitbren- ^ 
gen : hetzij bovenaan de lijst, 
hetzij naast de naam van een ' 
der kandidaten (effectieve kan- * 
didaten of opvolgers). (Men mag ' 
wel én voor een effectieve kan- ' 
didaat én voor een opvolger een i 
voorkeurstem uitbrengen). i 

i 



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

haar aanh«kngers ophitste tegen ko
ning Leopold, zodanig dat er mensen 
het leven bi] Lnschoten, maar die nog 
acht jaar later toeliet dat diezelfde 
ophitsers deelnamen aan een hofbal, 
waar die « slechte » koning ook aan
wezig was en waarvoor ze nederig 
de kOD hebben genei dgen de knie 
gebogen. 

Er zijn inderdaad vele redenen om 
bevreesd en beschaamd te zijn voor 
een partij, die in haar pers een 1-
Meistoet vergelijkt met een proces
sie ! 

Maar hier moeten we toegeven dat 
deze onzin wel grotendeels voort

vloeit uit de C.VP.-pogingen om door 
hun koekoeksoraktijken de indruk te 
verwekken dat hun partijwinkel 
slechts een bijhuis is van de gods
dienst en dat men alleen kan zaüg 
worden als men bij elke verkiezi» T 
een bolletje zwart maakt achter de 
naam Van Cauwelaert, De Schrijver 
en andere slechte kristenen. Want 
niet alleen slechte kristenen, maar 
ook laffe kristenen zijn zij die in 
Engeland meegewerkt hebben aan de 
opbouw van een renressiepolitiek, die 
zelfs Stalin zou doen rood worden van 
schaamte. 

Gelukkig dat voor die bevreesde en 
beschaamde socialisten en voor die 
diuzenden C.V.P.-ers, wier ogen zijn 
opengegaan een prachtige gelegen
heid bestaat om aan Cesar te geven 
wat aan Cesar hoort door Volksunie 
te stemmen en alzo ons politiek 
leven te zuiveren van rampzalige 
smetten. 

DE VOLKSUNIE IS RECHTS NOCH 
LINKS: ZIJ ALLEEN ZOEKT WEL
VAART VOOR ALLE STANDEN IN 
VRIJHEID VOOR IEDEREEN. 

ARRONDISSEMENT LEUVEN 

Onze propagandisten hebben deze 
laatste weken ijverig gewerkt! Huis
bezoeken aan lopende band. Tal van 
onze gemeenten werden aardig be
plakt. De resultaten bleven evenmin 
uit. We mochten talrijke nieuwe 
abonnenten inschrijven en steun 
werd mild gegeven. 

Er is echter heel wat nodig om pro
paganda te voeren. Daarom doen we 
nogmaals een oproep opdat al wie 
kan, zou geven. Men kan steeds kon-
takt nemen met onze propagandisten 
in de « Cristal », Parijsstraat, 12, 
Leuven, bij voorkeur de dinsdagavond 
of de zondag voormiddag. 

Talrijke kleine vergaderingen wer
den belegd en kenden veel sukses. Het 
Vlaams-nationalisme herleeft en onze 
tegenstrevers ten spijt, zal in ons ar
rondissement een flink sukses behaald 
worden. 1 juni wordt een zegedag. 

LEUVEN 
Op vri.idag 23 mei, te 20 u. .'O, 

belangrijke voorlichtingsverga
dering in de zaal « Cristai », 
Parijsstraat, 12. Wij rekenen er 
stellig op dat iedereen zal aan
wezig zijn. Mr. Van der Eist en 
onze karfdidaten voeren er het 
woord. 

Brieven van Lezers 
Ben trouwe lezer zond onderstaan

de brief aan de Voorzitter der Vlaam
se afdeling van de Bond der Kroost
rijke gezinnen, te Brussel : 

Mijnheer de Voorzitter, 

Als boer is het nummer- van de 
Bond 18 april mij geweldig tegenge
vallen, nu vooral de bestaansmoge
lijkheden op zuivelgebied voor de boe
ren zo moeilijk zijn. Ene zo geweldige 
reklame op de eerste bladzijde voor 
de Solo-Margarine zal zeker voor de 
leden landbouwers een diepe teleur
stelling zijn geweest. 

Ik ben zo vrij hierbij te voegen 't 
verslag der levering en ontvangsten 
van de maand. Er blijven ons nog 
3.136 fr over om te leven. Alleen voor 
het werk aan de dieren zou een loon
trekkende bedanken, wij zullen hier 
niet spreken over onderhoudskosten. 

Het is niet de eerste ontgoocheling 
die de zelfstandigen en in 't bijzon
der de boeren treft bij de houding 
van het weekblad « De Bond ». Als 
vader van zes kinderen waarvan het 
oudste in september a.s. negen jaren 
telt gevoelen en ondervinden wij 
maar al te goed, dat wij meetellen als 
lid voor ons lidgeld, niets meer. 

Heeft de bond getriomfeerd wan
neer grote gezinnen van loontrekken
de voor de zoveelste maal ene verho
ging werd toegewezen en welke stel
ling heeft de Bond ingenomen voor 
de zelfstandige leden, de zelfstandige 
leden die ten slotte den een den an
der btaalden, en waar een groot be
drag blijft hangen bij de Adminis
tratie. Ik zal nu niet in bijzonder
heden gaan over al de andere sociale 
voordelen waarvan de boer verstoten 
blijft, moeder aan den haard, koste
loze hulp in 't huishouden en zo meer, 
ik wil U Mijnheer de Voorzitter wel 
mededelen dat mijne vrouw verplicht 
was stalmest te laden na vier weken 
geboorte van Brigitte. Niemand on
der de loontrekkenden wilde nog dit 
werk uitvoeren. 

Laat niij toe Mijnheer de Voorzitter 
U kennis te geven, dat het gedacht 
onder de zelfstandigen meer en meer 
ingang vindt, dat het zal gaan met 
de Bond. zoals met de meerderendeel 
der gezagdragers in ons land die ge
knield liggen voor de macht voor het 
geld, het edele, het schone, maar ook 
het moeilijke wordt niet meer verde
digd, hierbij ontstaan wraakroepen-
de toestanden en wordt heden ten da
ge geweldig veel misbruik gemaakt 
van de goede wil en van de volhar
dingspogingen door zelfstandige men
sen gedaan in 't bijzonder door de 
boeren. 

Misschien gaat mijn schrijven de 
scheurmand in, we weten wanneer wij 
onze stem laten opgaan, deze zo moei
lijk in gehoor en aandacht wordt ge
nomen, maar om het even, in onze 
geweldige ongelijke levensstrijd open
en wij nog graag eens ons hart, wij 
hebben goddank nog de ene rotsvaste 
overtuiging, dat wij nooit ongetroost 
tot Jezus en zijn lieve Moeder gaan. 

U groet ik Mijnheer de Voorzitter 
met eerbied. 

O. D. 
Dit schrijven, dramatisch in zijn 

eenvoud, bevestigt dat DE VOLKS
UNIE gelijk heeft te spreken van het 
hongerloon van 13 Fr. per uur voor 
de boer. 

Georges VANDENDRIESSCHE 
Tervuren 

Kandidaat te Leuven 

AARSCHOT 

« In de laatste weken kwam men te 
Aarschot niet op adem. Na een zéér 
vruchtbare abonnementenslag, en me
nigvuldige huisbezoeken, en na de 
welgelukte vergadering met Mr. Van 
der Eist en Drs. Jorissen, werd een 
aanvang gemaakt met de « propagan
da op straat ». Meer dan 2.000 geel-
zwarte Volksunie-banden werden ge
plakt te Aarschot en alle omliggende 
gemeenten. Vooraleer de stede- en 
dorpelingen dan van hun verbazing 
bekomen waren, vonden ze voor alle 
verdere dokumentatie een « Volks
unie »-nummer in hun brievenbus. 

Terecht halen wij de kernachtige 
uitroep aan van een Aarschottenaar, 
die met de armen in de lucht het be
sluit trof : « er is verdorie maar één 
partij bij deze verkiezing » ! ! 

Dat wij overal de simpatie genoten 
tijdens de werking is ook een feit We 
halen het voorbeeld aan van de nach
telijke ontmoeting met bedevaarders 
naar Scherpenheuvel, die ons spon
taan een handje toestaken de palen 
een Vlaams kleurtje te geven ! 

De werking gaat door ! Wie mee 
wil, wende zich tot : Ralf Van den 
Bogaert, Statiestraat, 39 te Aarschot. 

KIESDISTRIKT AARSCHOT 

Mensen die zich moeilijk kunnen 
verplaatsen naar de kiesbu^elen, kun
nen hun adres laten kannen -nan dhr 
R. Van den Bogaert, Statiestraat. 39 
te Aarschot. Zij zullen gratis afge
haald en thuis gebracht worden. 

AALTER 

De C.V.P. hier heeft haar zoveelste 
Volksunie-ei op. Denk eens, onze kop
man voor de provincieraad, Omer 
van den Kerchove, de simpatieke 
oud-burgemeester, heeft er niet beter 
op gevonden dan twee reuzeplakbor-
den (2 m. bij 4 m.) voor zijn huls te 
laten plaatsen. En dit moet dan nog 
juist aan de spoorweg zijn waar da
gelijks honderden auto's door de bar-
reel opgehouden worden. En zij die 
dachten dat de Volksunie niet kan of 
durft reageren. 

De nacht van 28 op 29 april over-
plakten de C.VP.-ers onze affiches. 
Reeds de volgende nacht kregen ze 
de weerbots en toen de mensen de 
woensdag naar de markt trokken 
stak Aalter terug in zijn normaal 
Volksuniekleed. 

Die moedige C.V.P.-ers wezen ver
wittigd. We zullen steeds harder te
rugstoten. 

Moesten de socialisten of liberalen 
het ook eens willen ondervinden, wij 
zijn steeds bereid. Doch op 1 Juni 
antwoordt Aalter toch met : 
— Dr. Leo Wouters in het parlement. 
— Dhr. Omer van den Kerchove in 

ée provincieraad. 

OUDENAARDE-RONSE 
stelt haar hootdbestuur voor : 

VOORZITTER : Gies Cosijn, 
ONDERVOORZITTER : advokaat 

Marcel De Boe, 
VOORZITTER VOLKSUNIE JONGE
REN : Licentiaat Jef Bonte, 

ADVISEREND LID : Dokter Helle-
buyck (Kruishoutem), 

SEKRETARIS : Rik Nachtergaele. 

KORTRIJK 
VOLKSVERGADERING VAN 4 MEI 

De opkomst bewees dat bij de 
Volksunie alles in Crescendo gaat. 

Vele nieuwe gezichten in de volle
dig bezette zaal, spijtig dat twee der 
aangekondigde sprekers op het onver
wachts verhinderd waren, doch Mees
ter Landuit van Nieuwpoort en Heer 
Jules Gadeyne hebben beide sprekers 
op een voortreffelijke wijze vervangen 

Laatst genoemde die de spreek
beurten inleidde, bracht eerst hulde 
aan de meest verdienstelijke mede
werkers namelijk Luc Vandeplassche 
onze arrondissement-sekretaris en de 
zovele andere die in heel het arron
dissement Kortrijk werkzaam zijn. 

Daarna wees hij op de verderfelijke 
invloed der kleurpartijen op ons volk, 
die door hun aktie volledig afgestemd 
op partijbelang en verkiezing sukses-
sen een mentaliteit van egoïsme bij 
onze mensen geschapen hebben, om 
dit achteraf terug uit te buiten met 
soms weerzinwekkende onrechtvaar
digheden, zoals de wet van Minister 
Troclet op de kindervergoeding waar
door onze Vlaamse gezinnen schande
lijk misdeeld zijn geworden. 

De toejuichingen die de lijstaanvoer
der van ons arrondissement te beurt 
vielen bewees dat zijn betoog zeer 
goed ingeslagen had. 

Hierna voerde Meester Landuit uit 
Nieuwpoort het woord en spoorde alle 
aanwezigen aan om met al hun in 
hun bezit zijnde krachten bij te dra
gen tot de zegerijke vooruitgang der 
Volksunie. 

Een dreunende Vlaamse Leeuw be
sloot deze prachtig geslaagde verga
dering. 

ARRONDISSEMENT KORTRIJK 

Zaterdag 10 mei ging door het Volks
unie-bal in de prachtig versierde zaal 
van « Oud-Vlaanderen » te Vichte. 

Alle vooraanstaanden met hun 
echtgenoten hadden er aan gehouden 
aanwezig te zijn, ook de lijstenaan-
voerders van het arrondissement 
Brugge en Audenaarde-Ronse hadden 
er aan gehouden een broedergroet 
aan de Kortrijkse vrienden te bren
gen. 

Een puik orkest hield er een zeer 
goede stemming in en een prachtige 
tombola besloot deze prachtig ge
slaagde propaganda-avond. 

De bezielers van dit feest Michel 
Delsoir en Juul Gadeyne hielden elk 
een korte toespraak. 

In de kleine uurtjes trokken allen 
welgezind naar huis. 

OPROEP TOT DE 
MAASLANDSE KIEZERS 

Waarom Volksunie kiezen ? 
1. — Omdat de Volksunie de 

ENIGE partij is, welke opkomt voor 
een blijvende schoolvrede, door 
schoolgelijkheid zoals in Nederland. 

2. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is welke oprecht en di-
namisch de linksen bekampt en een 
dam tegen de linkse opmars bouwt. 

3. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is, welke vecht voor 
Vlaams Zelfbestuur en levensrecht 
door een federale Staatsinrichting. 

4. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is, welke de belangen 
van het volk stelt boven eigen voor
deel of roem. 

5. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is, welke niet gebonden 
ligt aan franskiljons grootkapitaal. 

6. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is, welke de weg opent 
naar de industrialisatie van Vlaande
ren, welke de mobilllfeit zal afschaf
fen en het wegroven onzer volks
kracht, grondstoffen en kapitalen zal 
doen ophouden. 

7. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is welke de oproep van 
de Paus voor amnestie wil beant
woorden, en de gevolgen van de on-
kristelijke haat-repressie geheel on
gedaan wil maken. 

8. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is welke het niet nodig 
heeft de godsdienst te misbruiken om 
hem voor de partijwagen te spannen. 

9. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is, welke kandidaten 
voordraagt, waarmede de voorman
nen van andere partijen geen publiek 
debat durven aangaan. 

10. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is, welke haar principes 
en haar kiezers trouw blijft, en niet 
zoals die andere « kristelijke » pro
vincieraadsleden tegen betaling van 
judasgeld, een sociahst naar de se
naat zendt! 

11. — Omdat de Volksunie de 
ENIGE partij is, welke de naam kris
telijk en volks waardig is. 

Wilt gij dus een reeks nieuwe 
kristelijke Vlaamse gezichten in het 
parlement... Stemt Volksunie ! 

Jaak Gilissen, 
bediende 

Mechelen-aan-de^-Maas 
Lid L. B. C. 

L I M B U R G 

DE PHILIPS-FABRIEKEN 
TE OVERPELT-LOMMEL... 

Praktisch iedere inwoner van 
Noord-Limburg weet dat er voor en
kele jaren spraak geweest is dat nieu
we Philipsfabrieken zouden opgericht 
worden tussen Overpelt en Limburg. 
De plaats voor deze fabrieken was 
al aangeduid (kruiskiezel) en toch 
zijn die fabrieken er nooit gekomen. 
Ze staan thans in Hasselt, en in 
Turnhout. Er werd beweerd dat de 
metaalfabrieken van Overpelt-Lom-
mel tegen dit plan waren. Of dit Juist 
is weten we niet. 

Nadien was er dan sprake van een 
Bata-fabriek, die tussen Overpelt en 
Lommei zou opgericht worden. In die 
twee gemeenten vindt men wel talrij
ke werklozen, maar van een Bata-
fabriek is er niet het minste spoor 
te bemerken. 

Wie is de schuld dat noch Philips, 
nog Bata hun fabrieken hebben kun
nen oprichten tussen Overpelt en 
Lommei ? De metaalfabrieken van 
Overpelt-Lommel alléén konden deze 
plannen niet tegenhouden. De politie-
kers hebben dit gedaan. Het groot ka
pitaal wil namelijk niet horen van 
nieuwe fabrieken in Limburg, het wil 
alleen nieuwe fabrieken in Wallonië. 
En wie heeft zijn belangen in dat 
groot-kapitaal. De politiekers van de 
drie grote partiien. d.w.z., liberalen, 
socialisten en C.V.P.-ers. 

Ja, ja, de drie nartiien en niemand 
anders dragen de schuld ervan dat 
Noord-Limburg geen nieuwe fabrie
ken gekregen heeft. Iedereen kan toch 
wel begrijpen dat een bestaande fa
briek niet kan beletten dat er een an
dere fabriek in de omgeving wordt 
bijgebouwd, als die bestaande fabriek 
niet de steun geniet van de politieke 
partiien. Trouwens, als de üolitieke 
partijen iets hadden willen doen wa
ren er al sedert vele iaren fabrieken 
biisekomen in Noord-Limburg. 

Denkt hieraan, werklozen, denkt 
hieraan. Grensarbeiders, denkt hier
aan, werklieden die iedere dag kunt 
afgedankt worden. Daarom op 1 Juni 
in massa voor de Volksunie gestemd, 
voor de énlee oartij waarin de Walen 
en hun groot-kapitaal niets te vertel
len hebben. Voor Uw eigen toekomst, 
voor de toekomst van Uw kinderen, 
stem in geweten Volksunie. 

ENKELE CVP. KANDIDATEN 
IN NOORD-LIMBURG 

Middenstanders, weet ge wie U op 
de C.V.P. lijst voor de provincieraad 
vertegenwoordigt ? Notaris Indekeu 
van Lommei. Deze notaris laat zijn 
kinderen in het Frans opvoeden... 
't Nederlands is niet goed genoeg. Ge 
krijgt dus het zoveelste bewijs dat de 
C.V.P. méér doet voor Walen en heren 
met Franse manieren dan voor 
Vlaamssprekenden .Er waren in Lom
mei anders nog andere kandidaten die 
voor de provincieraad wilden opko
men bij de C.V.P. Maar dat waren 
« maar » Vlamingen. 

Sindikaat en ziekenkas dienen 
maar alleen als wipplank voor de po
litiek. Werklieden, waarvoor denkt ge 
dat de sindikaten bestaan ? Om uw 
rechten te verdedigen ? Dat ziet ge 
van hier, dan waren er niet zovele 
werklozen. De sindikaten bestaan 
maar alléén om aan de propagandis
ten (zie Kelchtermans van A.C.V.) toe 
te laten in de nolitiek te gaan. Voor 
niets anders. Wilden deze propagan
disten iets voor U doen. dan hadden 
ze geen tijd om in de politiek te gaan, 
want er is nog altijd een werkloosheid 
die moet opgelost worden, er is nog 
altijd het feit dat voor het zelfde werk 
da gij hier verricht een Waal in Wal
lonië 30 tot 80 Fr. per dag méér ver
dient, er is nog altijd het feit dat de 
Limburgse mijnen van hun winst 
mosten afstaan aan de Waalse mijnen 
die met verlies werken (wat wil zeg
gen dat iedere Limburgse mijnwerker 
oer dag 80 Fr. moet afstaan aan de 
Waalse mijnen), er is nog het feit 
dat deze Waalse mijnen die met ver
lies tot 150 Fr. per dag méér aan hun 
koolmijnwerkers uitbetalen dan de 
Limburgse mijnen die met verlies 
werken. Protesteer tegen deze bena
deling van Vlaanderen, en stem 
Volksunie. 

Hendrik VAN DE MOORTEL 
Mariekerke 

Kandidaat te Mechelen 
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SCHAARBEEK 
AANDACHT 

Oproep aan alle Vlaams Nationa
listen in bezit van wagen. 

Op zondag 18 mei grote propagan-
datocht met wagens in de gemeenten 
Schaarbeek, Evere, Haren met luid
sprekers van 's morgens 8 tot 12 uur. 

Verzamelen aan de St-Mariakerk 
te Schaarbeek om 8 uur. 

We doen ook een warme oproep aan 
onze automobilisten die de morgen 
van de verkiezingen enkele oude of 
zieke mensen naar het stembureel 
willen brengen. 

Oude of zieke kiezers kunnen een 
aanvraag indienen om kosteloos naar 
het kiesbureel te worden gebracht. 

Schrijven naar Volksunie, drank-
huis « L'Amitié », Liedtsplaats, nr 35, 
te Schaarbeek. 

Namens het bestuur. 
Afdeling Schaarbeek. 

Lode DE SMEDT 
Asse 

Kandidaat voor de Provincieraad 

ZONDAG 18 MEI 1958 
te 20 uur 

GROTE METING 
in het Café c IN DE MERLO » 

Kartonstraat, 212 
DWORP 

Daar zal spreken : 
Mr. Daniël DECONINCK 
Eerste kandidaat van het 
Arrondissement BRUSSEL 

voor de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers 

KANTON ASSE 
Op hierondervermelde vergade
ringen zal het woord gevoerd 
worden door de Heren 

Mr. Daniël DECONINCK 
Eerste kandidaat voor de Kamer 
van Volksvertegenwoordigers 

en 
dhr. Achiel VAN MALDEREN 

Tweede kandidaat voor de Ka
mer van Volksvertegenwoordi
gers. 
L — Afdehng MAZENZELE 

ZONDAG 18 MEI, te 11 uur, 
VERGADERING 

in het lokaal Café van 
Jef VAN HOOIMISSEN 

DWORP 

II. — Afdeling LIEDEKERKE : 
WOENSDAG 21 MEI, te 20 uur, 

VERGADERING 
in het lokaal:« DE HOPBLOEM » 

Statiestraat, LIEDEKERKE 

IIL — Afdeling ASSE : 
ZONDAG 25 MEI, te 11 uur, 

VERGADERING 
in het lokaal : K ONS HUIS » 

Steenweg, ASSE 

ALLE BELANGSTELLENDE 
MANNEN EN VROUWEN 

ZIJN WELKOM 

NATION EUROPA 
Monatschrift im Dienste der 
europaischen Erneuerung 

BIJZONDER VLAANDEREN-
NUMMER ! 

Talrijke gezaghebbende bijdra
gen uit binnen- en buitenland 
(80 bl.) - Los nr 28 fr. 
Proefab. 3 m. : 60 fr. -
Jaarab. : 243 fr. 
Alleenvertegenwoordiging : 

Boek- en dagbladhandel 
Van Boghout - Logier 

Jordaenskaai, 3, Antwerpen 
Tel. 32.21.53 ? P.C.R. 4293.87 



DE VOLKSUNIE — 17 MEI 1958 N-̂  10 

<«A.*iMa«pi 

Onze VOLKSUNIE - Kanoioafen voor Kamer, Senaai en Provincie 
t I M B U R G 

KANTON MAASEIK 

1. Emiel THEELEN, landbouwer
werkman, MAASEIK, 

2. Piet VANDERSTEEGEN, landbou
wer, OPOETEREN, 

3. Raymond DILLEN, hoenderkwe
ker, ELEN. 

KANTON BREE-PEER 
1. J a n VEESTRAETEN, hande laa r , 

GRUITRODE, 
2. Jozef VAN CLEEF, rentenier , GER-

DINGEN BIJ BREE. 

KANTON NEERPELT 

1. Louis VANHELDEN, bediende, 
OVERPELT, 

2. René EVERS, leraar , OVERPELT, 

KANTON BORGLOON 

1. Clément CLEEREN, hande laa r , 
oud-provincieraadslid, ALKEN, 

2. Marie t te VERJANS, huisvrouw, 
JESSEREN, 

3. Mevrouw CLAYKENS-POLUS, r e n 
tenierster , ULBEEK, 

4. Drs. Wim JORISSEN, le raa t , UL
BEEK. 

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

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

ARRONDISSEMENT AALST 

KAMER : 

1. Dr. VAN LEEMPUTTEN, Richard , 
geneesheer (VELZEKE-RUDDERS-
HOVE), 

2. BRUYLANDT, Daniël , landbouwer 
(ONKERZELE), 

3. COOL, Jozef, gepens ioneerde 
(LEDE), 

4. THOEYE, Nestor, Dr. Jur. , n i jve
r a a r (BAVEGEM), 

5. DE MOOR, A.-Josse, hofbouwer 
(MERELBEKE), 

6. DE TROYER, Chil .-Arthur, h a n -
delsdirekteur (LEEUWERGEM), 

Opvolging: : 

1. DIEPENDAELE, Renaa t , a rch i tek t 
(ERWETEGEM), 

t. DE BOE, Marcel, advokaa t (ZOT-
TEGEM), 

8. Dr. VAN BOXELAER, Juul , genees
heer (WICHELEN), 

4. CAUDRON, J a n , hande laa r , 
(MOORSEL), 

5. DE JONGHE, Oscar, a a n n e m e r 
(LEDE), 

6. MOREELS, Roman (oud-st r i jder 
1914-18), gepensioneerde (ER-
P E ) . 

SENAAT : 

1. DIEPENDAELE, Renaa t , a rch i tek t 
(ERWETEGEM), 

t. TERMONIA, Alexander, gepensio
neerde (RONSE), 

8. DE JONGHE, Oscar, a a n n e m e r 
(LEDE), 

«. CAUDRON, J a n , hande l aa r 
(MOORSEL). 

Opvolging : 

1. DE BRUYN, Karel-Louis, gepen
sioneerde (DENDERLEEUW), 

«, VANGERMEERSCH, J a n , wever 
(RONSE) , ; 

F r a n s VANDENPLAS 
Kumtlch 

Kandidaat VDOT Kamer en Provincie 
Kanton Tieyen-GIabbeek-Zoutleeuw 

3. THOEYE, Nestor, Dr. Jur. , n i jve
r a a r (BAVEGEM), 

4. BRUYLANDT, Daniel , landbouwer 
(ONKERZELE), 

5. DE MOOR, Valeer, gepensio
neerde (MERELBEKE), 

•6. DE TROYER, Phi l . -Artur , h a n -
delsdirekteur (LEEUWERGEM). 

PROVINCIE : 

Kiesdistr ikt Aalst 

1. CAUDRON, J a n (MOORSEL), 
2. DE LOOSE, Achiel, landbouwer 

(LEDE), 

3. THOEYE, Nesor, Dr. J u r . (BAVE
GEM), 

4. D'HERDE, Jacobus-Ghis la in , gas t -
hofui tbater (AALST), 

5. DULLER, Ar thur , gepensioneerde 
(AALST), 

6. MOREELS, R o m a n (oud-s t r i jder 
1914-18), gepensioneerde (ERPE) , 

7. COOL, Jozef (LEDE). 

Kiesdistr ikt Zot tegem-Herzele 

1. DE BOE, Marcel (ZOTTEGEM), 

2. DIEPENDAELE, R e n a a t (ERWE
TEGEM), 

3. Dr. VAN LEEMPUTTEN, Richard 
VELZEKE-RUDDERSHO VE), 

4. DE TROYER, Ar thur (LEEUWER
GEM), 

5. PORRE, André, mi jnwerker (ROO-
BORST). 

ARRONDISSEMENT 

GENT-EEKLO 

KAMER : 

1. Dr. Jur . Leo WOUTERS, GENT, 

2. Dr. Med. WANNYN, J a n , NEVELE, 

3. Dr. Med. HOSTEN, Joz, ST-
AMANDSBERG, 

4. VAN CROMBRUGGE, Mauri ts , 
ST-DENIJS-WESTREM, electr ie-
ker, 

5. VAN DEN KERCHOVE, Om., AAL-
TER, hande l aa r , 

6. VAN POUCKE, AL M , GENT, be 
diende, 

7. DE CARNE, Paul , BALEGEM, a r 
chi tekt , 

8. MEYSMANS, Gust.-Alf., GENT
BRUGGE, gepensioneerde, 

9. WAELPUT, Alf., MERENDREE, be 
diende, 

10. WALLAERT, Leop., GENT, m e t 
ser, 

11. GRYSON, Ber tha , echtgenote Van 
DAMME, Kam. , MERELBEKE, 
huisvrouw, 

12. DE MOOR, J a n , GENTBRUGGE, 
optieker, 

13. MORTIER, Omaar , NEVELE, be
diende. 

Opvolging : 

1. Dr. Med. DEBUSSCHERE, Louis, 
GENT, 

2. MULKERS, F rans , hande laa r , 
GENT, 

3. DE MOOR, A.-JOS., bloemist , ME
RELBEKE, 

4. ANDRBES, J a n , confectioneur, ST-
AMANDSBERG, 

5. CRIEL, Godelieve, echtgenote DE-
CLERCQ, GENT, 

6. EVERAERT, Félix, schepen, l and 
bouwer, NEVELE. 

DISTRIKT GENT-EEKLOO 

SENAAT : 

1. DE BUSSCHERE, Louis, Dr. Med., 
GENT, 

2. DE BRANDERE, Raf., Dr. Med., 
mondar t s , GENT, 

3. EVERAERT, Felix, landbouwer 
Schepen, NEVELE, 

4. MULKERS, F rans , hande l aa r , 
GENT, 

5. VAN RIJSSEL, Raymond, l andbou
wer, SEMMERSAKE, 

6. LAUWAERT, Albert, t echn . ing., 
ST-AMANDSBERG, 

7. DELONGIE, Urbain, rus t end on 
derwijzer, MERELBEKE. 

Opvolgers : 

PROVINCIE ,'%hJ 

Distr ikt G e a t M ^ ^ ^ . , 

1. MULKERS, F r a n s G E N T , ' ^ ^ ^^'^ ' 
2. VAN CROMBRUGGE, Mdt i r , ^ -

DENYS-WESTREM, 
3. Prof. Dr. Raf. DE BRANDERE, 

GENT, 'il-^ •• 
4. CRIEL, Godelieve, GENT,'' ^"^' 
5. LEFEVRE, Luclen, beenhouwer , 

GENT, 
6. VAN LEIRSBERGHE, Denise, b«^ 

diende, GENT, '̂-̂  -'£Ö - nxi^ JJS> 
7. WALLAERT, Leoetflfl," GÉïfti*, '̂ 
8. D'HONDT, Leo, bediende, ST-

AMANDSBERG, 
9. SLEURS, J a n , bediende, GENT, 
10. WOUTERS, Leo Dr. Jur . , GENT. 

Dist r ikt Evergem-Waarschoo t -

Zomergem 

1. LAUWAERT, Alb.. t echn . ing., 
ST-AMANDSBERG, 

2. Dr. Med. HOSTEN, Joz., ST-
AMANDSBERG, 

3. ANDRIES, J a n , ST-AMANDSBERG, 
4. WAELPUT, Alf., MERENDREE, 
5. BOGAERTS, Gas ton , «xper t boek

houder , ST-AM/^NDSBERG, 
6. VAN POUCKE, Kam., landbouwer, 

WAARSCHOOT 

Dis t r ik t 

Ledeberg - Oosterzele - Lochrist i 
1. DE MOOR, J a n , GENTBRUGGE, 
2. Dr. Med. ROMBOUT, Paul , GENT, 
3. MEYSMAN, Alf., GENTBRUGGE, 
4. GRYSON, Ber tha , MEIRELBEKE, 
5. DE LARUE, Paul , BAKEGEM, 
6. VAN RIJSSEL, Raym., SEMMER

SAKE, 
7. DE LONGIE, Urbain, MEIREL

BEKE, 
8. DE MOOR, Josse, MEIRELBEKE. 

Deinze - Nazare th - Nevele 

1. VAN DEN KERCHOVE, Omer, 
AALTER, 

2. WANNYN, J a n , Dr. Med., NEVELE, 
3. EVERAERT, Felix, NEVELE, 
4. BEIRLAER, Gaa r t , ZULTE, h a n 

delsreiziger, 
5. MORTIER, Omer, AALTER. 

Dist r ikt 

Eekloo - Assenede - Kapr i jke 

1. Dr. Med. DEBUSSCHERE, Louis, 
GENT, 

2. VAN POUCKE, Alois, WAAR. 
SCHOOT, 

3. THIENPONT, Armand, technieker , 
ST-AMANDSBERG, 

4. VAN DE WOESTYNE, Maur., exp. 
boekh., GENT. 

Dist r ikt Ninove - Geeraardsbergen 

1. DE BRUYN, Louis, gepensioneer
de (DENDERLEEUW), 

2. BRUYLANDT, Daniël (ONKER
ZELE). 

3. DE QUICK, Felix, bediende (ZAND
BERGEN), 

4. GOEYERS, Hugo, landbouwer 

2. NACHTERGAELE, Rik, bedri jfs
leider, OUDENAARDE, 

3. DE BOE, Marcel , advokaa t a a n de 
r e c h t b a n k van eerste aan leg te 
Oudenaarde . 

Opvolging : 

1. VAN LEEMPUTTEN, Richard , ge
neesheer , VELZEKE, 

2. COSIJNS, Jozef, landbouwer , NE-
DERBRAKEL, 

3. PORRE, Andre , mi jnwerker , RO-
BORST, 

4. DEMERLIER, August, meestergas t , 
RONSE, 

5. DE SMET, Prosper , n i jve raa r 
(OVERBOELARE), 

6. TERMONIA, Theofiel, e r eon tvan -
ger der belas t ingen, RONSE. 
(MEERBEKE), 

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

ARRONDISSEMENT ROESELARE-
TIELT 

KAMER 

BOUCKAERT, Victor-Walter , h a n 
delaar , Koke la res t raa t , 13, ROE
SELARE, 
JACOBS, August -Mar ia , mi jnwer
ker, Siatiedreef, 217, ROESELARE, 
D'HUYVETTER, Ju l ius -Amaa t , 
landbouwer, Pu t t en j s t r . , 28, TIELT, 
VAN WONTERGEM, M.-Thérèse-
Jos., hu ishoudster , Oudenburgst r . , 
14, WESTKERKE, 
DECROIX, Gustaaf-Jozef, h a n d e 
laar , Kromwaals t r . , 8 TIELT. 

Opvolging : 

DESIMPELAERE, Remi - Antoon, 

ARRONDISSEMENT VEURNE -

OOSTENDE - DIKSMUIDE 

KAMER : 

1. J a n DE BONDT, gepens. condr. 
pr ic iuaal bij Bruggen en Wegen, 
DIKSMUIDE, 

2. Dr. J. DEVOLDERE, geneesheer , 
WESTKERKE, 

3. Henr i PROVOOST, hande l aa r , 
OOSTENDE, 

4. Jos. MICHIELS, landbouw., WEST
KERKE, 

5. Rochus GODERIS, arbeider, ADIN-
KERKE. 

Opvolging : 

1. J a n DE BONDT, (gepens. condr . 
p r inc ipaa l bij Bruggen en Wegen) , 
DIKSMUIDE, 

2. MICHIELS, Jos. , landbouwer , 
WESTKERKE. 

PROVINCIE 

Distr ikt Veurne-Nieuwpoort 

1. LANDUYDT, F rans , advokaa t te 
NIEUWPOORT, 

2. Rochus GODERIS, arbeider, ADIN-
KERKE, 

3. Theo DE PYPER, ren ten ie r . DE 
PANNE. 

Provincie 

Distr ikt Diksmuide 

1. VAN MALDERGEM, Albert, ver te 
genwoordiger, DIKSMUIDE, 

2. DE BONDT, J a n , gepens. condr. 
p r inc ipaa l bij Bruggen en Wegen, 
DIKSMUIDE, 

3. VAN WONTERGHEM, Maria 
(Mevr. Dr. DEVOLDERE), WEST 
KERKE, 

h a n d e l a a r , Kalkens t r . , 28, ROESE- *• BAEKELANDT, Roger, fabr ikant , 
LARE, 
DECONINCK, Daniel , advokaat . 

ARRONDISSEMENT OUDENAARDE -
RONSE 

KAMER : 

L COSIJNS, Gies, kunstschi lder , 
KWAREMONT, 

Lus thuizenlaan , 46a, ST-GILLIS 
BRUSSEL, 
DENYS, Oscar-Cyriel , landbouwer, 
Kor tewagenst r . , 12, LEDEGEM, 
DEVOLDER, Jozef-Odlel, genees
heer , Oudenburgstr . , 14, WEST
KERKE, 

VERHELLE, Ar thur , gepensioneerd, 
EMELGEM, 
VALCKE, Alfons-Remi, landbou
wer, Statiestr . , 67, DENTERGEM. 

SENAAT 

DENYS, Oscar-Cyriel , landuouwer, 
Kortewagenstr . , 12, LEDEGEM, 
DESIMPELAERE, Remi-Antoon, 
hande l aa r , Kalkenstr . , 28, ROESE
LARE, 

VALCKE, Alfons-Remi, l andbou
wer, Stat iestr . , 67, DENTERGEM. 

Opvolging : 

BOUCKAERT, Victor-Walter , h a n 
delaar , Kokelarestr . , 13, ROESE
LARE. 

MIDDELKERKE. 

Dj^lri"-.: Oostende - Gistel 

Jozef MISSOTTEN 
landbouwer 

PROVINCIE 

Kiesdistr ikt Roeselare 

j DESIMPELAERE, Remi-Antoon, 
j hande l aa r , Kalkenst r . , 28, ROESE

LARE, 
DENYS, Oscar-Cyriel , landbouwer , 

Kor tewagenst r . , 12, LEDEGEM. 

JACOBS, August-Marla , mi jnwer
ker, Statiedreef, 217, ROESELARE, 

DEPREZ, Jozef-André, elektr ieker, 
Gravestr . , 3, ROESELARE, 

DEVOLDERE, Paula , huishoudster , 
Beverenstr . , 38, ARDOOIE. 

Dis t r ikt Izegem 

DEVOLDERE, Jozef-Odiel, genees
heer , Oudenburgst r . , 14, WESTKER
KE, 

VERHELLE, Ar thur , gepensioneerd, 
EMELGEM, 

TALPE, Magda, keramieker , Koorn-
str., 13, ROESELARE. 

Distrikt Tielt 

BOUCKAERT, Victor-Walter, han
delaar, Kokelarestr., 13, ROESELARE, 

VALCKE, Alfons-Remi, landbouwer, 
j , l Statiestr., 67, DENTERGEM, 
n-r VAN WONTERGEM. M. Thérèse-

Jos., huishoudster, Oudenburgstr., 14, 
WESTKERKE, 4kt' 

HEK«i --a«5lS*W?5' D'HUYVETTER, Julius - Amaat, 

1. WANNYN, Jan, Dr. med., NEVELE, 
2. VAN POUCKE, Alois, bediende, 

GENT, 
3. VAN DE KERCHOVE, handelaar, 

AALTER, 
4. MEYSMAN, Alf.-Güst., gepensio

neerde, GENTBRUGGE, _ . , , „, , 
5. YMi CROMBRUGGE ManilfeL I X^^^^'^e s teun schonk, b^ tB^öaa t óp , , ! „ nrxart^ •» ' tt' ^i- t. i' j v 

eleMrieter S T D E m ï f W ^ S ^^ provinci6raads¥^«ow is^idafeta^ VAN O O S ^ J.an-Baptist,. }AnA;ipny 

Een van de eerste boeren titt de s t r e ^ 
van Tongeren die befc stïeven. van 
wim Jotissen begreep en.)hem zijn 
volledige steun schonk, b^tti^öaat op 

landbouwer, Putterijstr., 28, TIELT, 
DECROIX, Gustaaf-Jozef, hande 

laar, Kromwaalstr., 8, TIELT, 

1. PROVOOST, Henri, hande'r 
OOSTENDE, 

2. MOERMAN, Roger, gepens., M 
DELKERKE. 

3. MICHIELS, Jos., landbouwer, 
WESTKERKE, 

4. MYNY, Suzanne, (Mevr Jan 
BONDT), DIKSMUIDE. 

ARRONDISSEMENT K O R T K I J K 

KAME*' 

1. GALt^j. . jL., Juul , 
2. VANDENBROEKE, Willy, 
3. VEREECKE, Suzanne , 
4. VANDEPLASSCHE, Lucicn, 
5. SURMONT, Gerard , 
6. CLAERHOUT, Dorsin. 

Opvolg.ng : 

1. VANDENBROEKE, Willy, 

SENAAT : 

1. DERYCKERE, Abel, 

Opvolging : 

1. DEHAENE, Omer, 

PROVINCIIE 

Kiesdis t r ikt Kor t r i jk - Harelbekc 

1. VANDENBROEKE, Willy, 
2. VANBRABANT, Valere. 

Kiesdistrikt Menen - Moorsele 
1. GADEYTSTE, Juul, 
2. VEREECKE, Suzanne, 
3. SURMONT, Gerard. 

-•t H - * 

Hyppoliet PEETERS 
PUURS .^ -

Kaï^didaat in hè t arrpndissement.^ ƒ J* 
''^ir-^Jt'^H -^ ' l^ïECHELEN 
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WEST-VLAANDEREN 

Arrondissement Brugge 

KAMER : 
DEROO, Guido, burgerlijk inge

nieur, BRUGGE. 
INGHELS, Kamiel, herbergier, 

BRUGGE, 
ROELOF, Paul, elektrieker, ST-AN-

DRIES, 
Opvolging : 

VAN IN, 
VAN WIJNSBERGHE. 

SENAAT : 
VAN MULLEM, Alf., turnleraar, 

KNOKKE, 
VAN MALDEREN, landbouwer, 

DIKSMUIDE. 
Opvolging : 

VAN MALDEREN. 
PROVINCIE 

Distrikt Brugge 
VAN IN, Guido, advokaat, BRUGGE, 
VAN MULLEM, 
INGHELS, 
VAN WIJNSBERGHE, Z. 

huisvrouw, KNOKKE. 
DEROO, Guido, 
ROELOF, Paul, 
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ALLES TE VERGEEFS 
De waarheidsliefde, de rechtvaar

digheidszin de stoute durf van onze 
West-Vlaamse leiders met hun onge
meten en onberekende trouw aan 
Vlaanderen, hebben de strijd gewon
nen. 

In de vijf arrondissementen werden 
de lijsten voor Kamer, Senaat en t'ro-
vincie ingediend. 

Herhaaldelijk werd gepoogd om ver
deeldheid in onze rangen te zaaien. 
Te vergeefs. De ontembare wilskracht 
en de aanstekelijke geestdrift van 
onze gouwvoorzitter, Jan De Bondt, 
het volhardend en verbeten aanpak
ken van een Viktor Bouckaert, de 
edelmoedigheid, de toegewijde liefde 
voor Vlaanderen van een Dr. Devol-
dere, van een Advokaat Landuyt en 
zoveel andere durvers, hebben het ge
wonnen op de verdeeldheidzaaiers. op 
de bangeriken en de ellendige defai-
tisten. 

En nu, vooruit met de Volksunie, 
zonder schrik, zonder gewetensangst, 
recht naar het doel, naar de zege van 
1 j u n i ! ! ! 

Leve West-Vlaanderen ! Leve de 
Volksunie ! ! 

L I M B U R G 

lEPER 
De lijst der kandidaten voor het ar

rondissement leper werd ons niet tij
dig overgemaakt. 

Theophiel DE PIJPER 
Eerste kandidaat voor de Senaat 

in het arrondissement 
Veurne-Oostende-Diksmuide 

OOST-VLAANDEREN 
Arrondissement Sint-Niklaas 

KAMER : 
WIJMEERSCH, Frans, industrieel, 

SINT-NIKLAAS, 
SUY, Eugeen, landbouwer, lic. mod. 

geschiedenis, KOEWACHT, 
Wwe VAN COTTHEM-VERMEULEN, 

bobijnster, SINT-NIKLAAS, tragisch 
slachtoffer der repressie. 
Opvolging : 

Eug. SUY, KOEWACHT, landbou-
i wer, lic. moderne geschiedenis, 

TEUGELS, Achiel, aannemer, TEM-
SE. 

SENAAT : 
Achiel TEUGELS, aannemer, OEM-

SE, 
Frans CLEMENT, een der duizenden 

gebroodroofden, 
Opvolging : 

SUY, Eugeen, KOEWACHT, land
bouwer, lic. moderne geschiedenis, 

WIJMEERSCH, Frans, STNT-NI-
KLAAS. 
Provincie : 

Distrikt St-Niklaas - Lokeren 
WIJMEERSCH, Juliaan, SINT-NI

KLAAS, 
CLEMENT, Frans, SINT-NIKLAAS, 
Wwe VAN COTTHEM, SINT-NI

KLAAS. 
Distrikt Temse - Beveren - St-Gillis 

Achiel TEUGELS, TEMSE, 
SUY, Eugeen, KOEWACHT. 

HET MIRAKEL VAN 
WEST-VLAANDEREN 

Het kon niet zijn, het mocht niet 
zijn ! De Volksunie zou geen kandi
daten voor haar lusten vinden, voor
al niet voor de Senaat. 

Dat deuntje werd in alle gemeen
ten door de C.V.P.-leiders of propa
gandisten uitgestrooid. Ook door zo
gezegde Vlaamsgezinden, door de on
verschilligen en de defaitisten. 

Het meest nog door vroegere vrien
den, thans kazakkedraaiërs geworden, 
door de gevaarlijkste dus in onze 
strijd want een vroegere vriend is veel 
gevaarlijker dan wanneer hij altijd 
een vijand ware geweest. 

Het « verburgerlijkt kristendom >, 
het staatsklerlkalisme, het politiek-
katollclsme werden tegen de Volks
unie gemobiliseerd. 

HET GEWETEN 
Als Senator Leynen (Tenax) in het 

Belang van Limburg schrijft dat gij 
in geweten verplicht zijt voor de CV. 
P. te stemmen, dan vergeet Senator 
Leynen in datzelfde Belang van Lim
burg te schrijven dat hij per maand 
ongeveer 50.000 Fr. verdient. 

Als C.V.P.-er Dupont voor de boe
ren schrijft dat zij in geweten ver
plicht zijn C.V.P. te kiezen, dan ver
geet DuDont te schrilven dat hij per 
maand 50.000 Pr. verdient. 

Wat doet Dupont voor die 50.000 Fr. 
per maand ? Ónze landbouwers ver
dienen 13 Fr. per uur, en de melk 
waarvoor zij 2,85 per liter krijgen 
wordt in de winkels verkocht tegen 
7 Fr. per liter. Waar blijft dit ver
schil ? Het blijft plakken aan de 
vingers van pohtiekers als een boeren 
« verdediger » DuDont. 

Werklieden, arbeiders, werklozen, 
grensarbeiders, wat denkt gij van het 
geweten van de C.V.P.-ers ? Als de 
C.V.P. over het geweten spreekt denkt 
zij alleen aan geld. Dat, en niets an
ders, is het geweten voor die mensen. 
Mensen, doet uw ogen onen, ziet wat 
ge ziet, en kiest voor de Volksunie. 

Hierbij volgt een afschrift van een 
brief van een staatsambetnaar uit 
Bree aan Hubert Leynen : 

Aan de Heer Senator Leynen. ' 
Frans Massystraat 
Hasselt. 

Hasselt. 7 mei 1958 
Mijnheer de Senator, 
Met grote belangstelline: nam Ik 

kennis van de stichtingstatuten van 
de beheerraad van de mijn Helchte-
ren-Zolder in één der bijlagen tot 
het Belgisch Staatsblad de laatste 
week. U werd voorzitter van de be
heerraad benoemd. Mijn hartelijke 
gelukwensen. De tekst was eentalig 
frans. Nogmaals mijn gelukwensen. 
U moest U schamen mijnheer de Se
nator. U die mede-ondertekenaar zijt 
van het akkoord met betrekking op 
de vervlaamsing van het bedrijfsle
ven. Huichelaars zegt men tegen 
zulke mensen ! U die nog in Uw 
knoeidagblad van heden de mensen 
nog wil aansporen C.V.P. te kiezen. 
Het begint me geenszins te verwon
deren dat in de ondergrond van het 
Kempisch bekken een verwoede pro
paganda gemaakt wordt voor de 
Volksunie. De zwarte muren werden 
inderdaad getooid met een wit Volks-
uniekleedie. Mijnheer de beheerder, 
ik raad U aan eens kennis te nemen 
hiervan, U zijt daartoe in de moge
lijkheid. 

In aansluiting met Uw smerig ar
tikel van heden wil ik U toch eens 
at tent maken op het volgende (het 
zal U misschien wakker maken : 
1. — Dat ik persoonlek, on miin ere-

woord, met mijn ganse familie 
(Skiezers) steeds C.V.P. stemde. 

2. — Dat wij hierover de grootste 
wroeging hebben op dit ogen
blik. 

3. — Dat U, oud-rexist, gedurende 
vier volle iaren, met al Uw lam
zakken C V P . colleiïa's de slaan 
der gelukzaligen geslapen hebt 
en dat het dus niet te verwon
deren is van zulke flauwe praat 
te verkonen. (De Volksunie zou 
het vereiste aantal stemmen 
niet bereiken in Limburg. Ik 
zou aan de overschot van kie
zers potverdorie de kost niet 
willen geven dat kan ik U ver
zekeren). 

4. — De Volksunie heeft vier volle 
jaren gezwoegd, dat is zowat 
overal in de provincie waar te 
nemen. Zij zal dus hiervan de 
vruchten plukken binnen een 
paar weken. Dat is toch lo
gisch nietwaar mijnheer de Se
nator. 

5. — Dat de Volksunie de vorige ver 
kiezingen zonder enige propa 
ganda (in alle geval niet noe 
menswaardig) 16.600 stemmen 
behaalde en dat het in de hui
dige omstandigheden toch niet 
moeilijk zal zijn, een peulschil-
letje mijnheer de Senator, om 
5.400 stemmen te winnen. (Ook 
al wordt rekening gehouden 
met het kworum). U zult ver
steld staan mijnheer de Sena
tor. In de provincieraad be
klaag Ik U mijnheer de Sena-

I tor. 

6. ^ ^ f s e k liï jCSoöaaaam toch niet 
van scbeufparttj mijnheer de 
Senator. De Volksunie heeft 
Goddank niets >met U gemeen. 
Bedank dei nationalisten op Uw 
twee bloitg knieën voor hun 
stemmen die ze U gedurende 
121 volle jaren bezorgd hebben. 
U hebt vaor de veroordeelden 
onder hen iNIETS gedaan mijn
heer de Senator. Ze hebben dus 
ook geen verplichtingen tegen
over U mijnheer de Senator. 
En toch wilt U zich het mo
nopolie van het katolicisme toe
eigenen, mijnheer de Senator. 
U zijt samen met heel Uw CV. 
P.-bende katoliek zolang men 
Uw persoonlijke belangen niet 
raakt. U misbruikt dus de gods
dienst mijnheer de Senator. On
ze Lieve Heer zal U hiervoor re
kenschap vragen mijnheer de 
Senator. In het Limburgs zegt 
men dat U hiervoor zult bran
den mijnheer de Senator. 

7. — Ik hoop dat, naast de nieuwe 
belangstellenden van de Volks
unie, de getroffenen (er waren 
zo maar 500.000 dossiers in 1945 
als ik me goed herinner) samen 
met hun gebroodroofde families 
zich rond de Volksunie zullen 
scharen (er kwamen inmiddels 
vele nieuwe kiezers onder hen 
bij) en aldus rekenschap zullen 
vragen aan de bestaande uni
taire partijen. Voor het aanee-
dane onrecht MOET er VOLKS-
UTNIE gestemd worden mijnheer 
de Senator. 

8. •— Onze ogen zijn opengegaan door 
de Volksunie-propaganda, daar 
geef Ik U andermaal mijn ere-
woord op. 

9. «— Dat U met Uwe propaganda veel 
te laat komt mijnheer de Sena
tor, want uit Uw artikel blijkt 
dat U nog slaapt mijnheer de 
Senator. 

10.— Dat van onderhavig schrijven 
één afschrift werd overgemaakt 
aan de Heer Wim Jorissen van 
de Volksunie en î én afschrift 
aan het PALLIETERKE. 

Hoogachtend. 
VR. C 
Staatsbeambte te Hasselt. 
Woonachtig te Bree. 

r-;-
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Mr. Frans LANDUYT 
Advokaat te Nieuwpoort 

Volksunie-kandidaat 

LIMBURG 
ONZE LIJSTEN 

Tal van nieuwe gezichten komen 
voor op onze lijsten in Limburg. Zo de 
lijstaanvoerder voor de Senaat, Drs. 
De Graeve, een deskundige voor wat 
de mijnaangelegenheden en de indus
trialisatie van Limburg betreft. Zijn 
vrouw is een nichtie van oud-volks-
vertegenwoordiger Vindevogel. Jawel 
Jan Verroken ! 

Drs De Graeve is regent en licen
tiaat. Hij studeerde namelijk ekono-
mie te Gent. ' 

Daar ingenieiöf'Cólemont ook leraar 
is aan destaatslaridbouwschool te St-
Truiden en René Evers te Leopolds-
burg worden de lijsten voor Limburg 
ten dele gekarakteriseerd door de le
raars Een mooi voorbeeld voor de 
C.V.P'. Ook In staatsdienst geeft de 
Volksunie niets toe aan de heersende 
mentaliteit. De Vlaams-naionale le
raars durven tonen wat wij zijn, en 
komen voor hun overtuiging uit. 

Naast het nichtje van volksverte
genwoordiger Vindevogel komt op on
ze lijsten ook de dochter voor van Dr. 
Rik Ballet, oud-kamerlid voor Lim
burg, na 20 jaar nog steeds populair 
bij de Limburgers. 

Ook de arbeiders staan op onze lijs
ten. Zo de mijnwerker Lamote uit 
Genk en de oud-mijnwerker Frank 
Joris uit Gellik naast uitstekende 
Hasseltse propagandisten. 

De middenstanders hebben Vee-
straeten uit Gruitrode, Meertens uit 
Hasselt, Mevrouw Ector uit Halen, 
Mevrouw Mariette Verjans uit Jesse-
ren, en Clement Cleeren, handelaar, 
te Alken. Deze laatste was reeds voor 
de oorlogr provincieraadslid voor het 
kanton Borgloon. Zijn naam is eng 
verbonden met die van Mr. Gerard 
Romsée, die uit dezelfde streek stamt 
en naast wie Clement Cleeren lange 
jaren streed voor het doorzetten van 
het Vlaams nationalisme in Limburg. 
Het is dan ook «iet grpte geestdrift 
dat de ^ïrtjd in h(&t kanton Borgloon 
ingezet werd. 

Schotsmans, Vangeel, Esters, Joris 
en Louis Van Helden staan in voor 
de bedienden, een groep waarbij de 
Volksunie zeer sterk staat. 

De sterkste doorbraak vinden we 
echter op het front van de boeren. 
Zij komen uit hun schelp. Niet al
leen een Bessemans, en een Louis 
Thoelen reeds kandidaat bij vorige 
verkiezingen en een Miei Theelen, die 
we reeds lang kennen als propagan
dist, maar een gans nieuwe reeks die 
de provincieraadslij sten voor Maaseik 
en Tongeren typeren. Zo Dillen Ray
mond uit Elen en Jan Vandersteegen 
die samen met Miei Theelen een vol
ledige lijst vormen voor het kanton 
Maaseik. Zo ook de populaire boeren 
Drik Neven uit Vroenhoven, Meers 
uit Zichen-Zussen-Bolder, Missotten 
uit Heks die samen met Paul Jorissen, 
landbouwer, fruitkweker en handelaar 
te Tongeren de provincieraadslijst 
voor dit laatste kanton vormen. 

Het arrondissement Tongeren-
Maaseik telt dubbel zoveel kandida
ten als bij vorige verkiezingen. Het 
is een persoonlijk sukses voor Wim 
Jorissen en Dr. Derchateau beide zo
nen uit grote boerenfamilies in Zuid-
Limburg dat de boeren m hun streek 
naast hen staan. De boeren zijn de 
uitbuiting grondig beu. 

« Het moet verdomd gedaan zijn 
met die komedie » verzekerde ons de 
revolutionaire landbouwer Meers uit 
het laatste Vlaams dorp van Lim
burg, het dorp met de klankrijke 
naam Zichen-Zussen-Bolder. 

Vergeten we niet onze bewondering 
uit te drukken voor de twee-en-tach
tigjarige Van Cleef uit Gerdingen-
Bree, oudgediende In de Vlaamse 
strijd maar jong van har t die onze 
jonge partij wil steunen en zijn plaats 
innam in onze gelederen en vooral 
voor Dr. Duchateau, mikpunt van al
le aanvallen in zijn streek maar die 
in zijn streek door geen enkele kan
didaat van de C.V.P. kan geklopt 
worden. 

De lijsttrekkers Drs. Wim Jorissen 
en Ir. Clement Colemont halen alle 
eer van hun werk. Zij plukken de 
vruchten van jarenlang wroeten. De 
doorbraak in Limburg lijdt geen 
twijfel meer. 

In alle maatschappelijke groepen 
zijn wij doorgedrongen. In de ware 
zin van het woord zijn wij een Volks
unie. De doorbraak volgt, vriend en 
tegenstander ziin daar van overtuigd. 
Velen voorspellen een rechtstreeks 
verkozene voor Tongeren-Maaseik. 
De strijd zal gaan om de tweede zetel. 

De Volksunie verovert Limburg. 

PROPAGANDA 
Een grootscheepse propaganda 

wordt thans op touw gezet. De mikro-
wagen deed reeds de meeste plaat
sen aan. De andere volgen. 

Het goed woord werd ongeveer 
overal reeds verkondigd en tiendui
zenden strooibriefjes werden aan de 
man gebracht. René Evers, Frank Jo
ris en onze mijnwerker Lamote heb
ben die zaak in handen. 

Onverpoosd zijn onze plakkers aan 
het werk De nacht van 1 mei wa
ren we te GENK. 

Ook de liberalen en de C.V.P. waren 
aan het plakken. In het begin ging 
alles goed. Dan begonnen de C.V.P.-
ers echter onze affiches af te ruk
ken. Slecht bekwam het hun. Zij 
hadden voor tienduizenden frank af
fiches aangeplakt. Zij verdwenen. 
Hun kalkopschriften werden met em
mers water weggespoeld. Terwijl hun 
tamme kudde van een 40 effektieven 
afdroop om half zeven, 's Morgens 
werkten onze mannen rustig door tot 
half negen. Het talrijk opkomend pu
bliek bekeek onze mannen met be
wondering. 

« Dat is de partij die we moeten 
hebben » zei een marktkramer. « Heel 
die oude boel dient opgeruimd. » Dat 
doen we op 1 juni ! 

Te BILZEN leerden we het kliekje 
van de C.V.P. kandidaten Vuurstaek 
en Crouw ksnnen, typische fanatieke
lingen, aanhangers van de eenpartij-
endemokratie. Het kliekje vermaakte 
zich met onze affiches af te rukken en 

Ook te Munsterbilzen waar zij nie
mand kunnen vinden om voor hen 
te plakken verrichten zij hetzelfde 
werkje. 

Wij hebben deze typische C.V.P.-
demdkraten terugbetalmg beloofd. 
En daar wij geen C.V.P.-ers zijn hou
den wij onze beloften. Het is onze 
fout niet dat met zulke mannen Bil
zen in massa opnieuw Vlaams natio
nalist zal stemmen. 

Het is overbodig alle dorpen op te 
noemen waar we plakten Het zou 
heel wat gemakkelijker vallen die te 
vermelden waar het nog niet gebeur
de. En ook daar is het slechts een 
kwestie van dagen. Als dit nummer 
verschijnt zal het praktisch reeds ge
beurd zijn. 
HET POLITIEK KLIMAAT 

Er heerst verwarring zowel in de 
rangen van de C.V.P. als in die van 
het kartel. De socialistische militan
ten zijn ontmoedigd. Zij kunnen niet 
vechten voor een derde zetel De so-
calisten hebben immers alleen de eer-

ste plaats voor de Kamer in beide alr-
roiidissementen. De tweede plaats zo
wel te Tongeren-Maaseik als te Has-
selt-St-Truiden wordt bezet door de 
liberalen, die daarbij ook nog de eer
ste plaats voor de Senaat kregen. Vo
rige verkiezingen hadden de socialis
ten stemmen genoeg voor twee ka
merleden en een senator. 

De Limburgse socialisten zeggen 
thans dat de liberalen maar moeten 
vechten voor de andere zetsls daar 
die toch voor hen zouden zijn. Wat 
een juiste redenering is. 

In de CV.P.-kringen is de verwar
ring nog groter. Vier jaar lang is het 
tema « eenheid » haar voornaamste 
slogan geweest. 

De besprekingen rond het kartel C 
V.P.-Volksunie werden echter met al
gemeenheid van stemmen langs CV. 
P. zijde opgezegd. Sinds 't Pallieter'-e 
dit schreef is de verontwaardiging in 
eigen C.V.P. gelederen aan het groei
en. De C.V.P. aanhangers hebben 
werkelijk gemeend dat het bestuur 
van de C.V.P. de eenheid wenste. 
Klaarblijkelijk kennen zij de kome
dianten Dupont, Gruiters en die van 
de Tramstraat nog niet goed ! 

Anderzijds werd te Maase'k een van 
de laatste kandidaten d'e de boeren 
in de provincieraad hadden van de 
lijsten geweerd wat ook daar de mis-
tevredenheid op kookount bracht. 

Ondertussen rijst de .ster van onze 
Limburgse voorman W^m Jorissen. 
Het wordt een ware stroming. Vrij al
gemeen begint men hem thans te 
aanzien als « de » man die L'mburg 
op politiek gebied nodig heeft. Ziin 
belangloos zwoegen en zi1n gewe'dig 
redenaars- en debaterstalent raV.en 
meer en meer bekend en worden hoog 
op prijs gesteld. De fantastische pro
paganda anderzijds van de buitenge
wone populaire Dr. Duchateau, tweede 
kandidaat, de flinke lust. de honder
den bekende en onbekende propagan
disten die een intensieve propaganda 
van man tot man voeren maken nu 
reeds de rechtstrec" se verkiezing van 
Wim Jorissen zeker en een tweede 
zetel bij apparentering waarschijn
lijk. De Volksunie is een grote partij 
geworden, de tweede partij reeds in 
Limburg door aktiviteit en aanzien. 

Nog 14 dagen en men zal haar fan
tastische opgang in cijfers uitgedrukt 
zien. Niet te verwonderen dat de 
geestdrift bij de aanhangers huizen
hoog oplaait. 

Ir. Jan DE BONDT 
Eerste kandidaat voor de Kamer 

in het arrondissement 
Veurne-Oostende-Diksmuide 

STICHTING 
VAN VOLKSUNIEONGEREN 
TE MECHELEN 

— Op maandag 22 april stichting 
van een leergroep van Volksuniejon
geren te Mechelen. 

— Aanvankelijk werden de argu
menten van de Volksunie besproken 
in het kader van Mechelen en om
streken. 

— De speciale brochures uitgege
ven door het hoofdbestuur werden 
aan de kernleden rondgegeven. 

— Drie plakkersploegen werden 
samengesteld die als eerste aktiviteit 
op dinsdag 29 april de toevoerwegen 
naar Meclielen hebben bewerkt. 

— Onze kalkers deden hun werk op 
de Leuvense Steenweg, TervV'irse 
Steenweg (Barro), Steenweg op Bon
heiden, Bruine Kruis en op de Rid
der Dessainlaan. 

— De dorpen in het Mechelse krij
gen weldra hun beurt. 

PRENT GOED IN UW GE- % 
* HEUGEN HET NUMMER VAN * 

DE VOLKSUNIE VOOR KA- * 
MER, SENAAT EN PROVINCIE. | 
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