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Na de Slag. 

Wij houden stand! 
Vooruitgang van de Volksunie te Gent, Antwerpen en Brussel 
Laat ons beginnen met te beken

nen dat de uitslair van deze verkie
zingen ons teleurgesteld heeft : de 
doorbraak waarop wij gehoopt had
den is nog niet voor deze keer ge
weest. 

Wij moesten de strijd aangaan in 
voor ons uiterst ongunstige omstan
digheden: de C.V.P. vier jaar in de op
positie, de schoolkwestie. een sektaire 
linkse regering die zicli gehaat ge
maakt had, ingrijpen van de geeste
lijke overheid in de kiesstrijd, zovele 
faktoren die allen tegen ons werkten. 
De kiesstrijd heeft dan ook in som
mige gewesten het karakter aangeno
men van een « lieilige oorlog ». waar
bij niet geaarzeld werd van op de 
kansel plechtig te verk'.aien dat 
stemmen voor de VcUsunie « zwaar 
zondig » was. De brie van de bisschop 
van Brugge werd cik in andere bis
dommen door tal van priesters voor
gelezen. 

Het algemeen beeld van de uitslag 
laat geen twijfel open : de Volksunie 
is vooruitgegaan in de drie grote ste
den, Antwerpen, Brussel en Gent; zij 
is achteruitgegaan op het platteland, 
daar waar onze kiezers geen stand 
hebbea kunnen houden tegen de 
drukking die op hen uitgeoefend 
werd. De Volksunie is nog een jonge 
partij en onze kiezers zijn nog niet 
stevig genoeg verbonden met de par
tij ora door dik en dun stand te hou
den. 

Tegen ons werd trt/uv ens door de 
C,7.P, een kampagne gevoerd die 
fiaor haar omvang, haar felheid en 
gemeenheid er op gericht was ons 
volledig en voor goed weg te vagen. 

Wij mogen ook niet uit het oog ver
liezen dat de lijsten die in 1954 on
der de benaming Volksunie opkwa
men koalitie-lijsten waren van Mid
denstandsgroeperingen (A. C. M. V. 
van senator Cleymans), Boerenfront 
en Vlaams-Nationalisten. Thans is de 
Volksunie als Vlaams-nationale par
tij alleen opgekomen. Op de aktieve 
medewerking en steun van Midden
standsgroeperingen en Boerenfront 
hebben wij niet kunnen rekenen. Dat 
tfij ten slotte tegenover deze kleri
kale lawine stand gehouden hebben, 
daar waar wij wel erg kwetsbaar wa
ren, is van niet te onderschatten be
tekenis voor de toekomst. Wanneer 
wij zien welke nederlaag de socialis
tische en de liberale partijen opgelo
pen hebben, dan moeten wij tot het 
besluit komen dat de grote bekom
mernis van vele kiezers die voor de 
C.VJ. gestemd hebben geweest is in 
de eerste plaats een einde te stellen 
aan de sektaire politiek van Van Ac
ker, die al te uitdagend geweest was. 
Ook de internationale toestand (voor
al dan de gebeurtenissen in Frank
rijk) is voordelig geweest voor een 
grote partij als de C.V.P. 

Dat wij alles samen genomen tegen
slag gehad hebben te Gent, waar wij 
flink vooruitgegaan zijn en op een 
paar honderd stemmen van het kwo-
rum zijn blijven steken is zeer spijtig. 

Een gekozene te Gent zou dan toch 
de verdubbeling van onze vertegen
woordiging in het parlement betekend 
hebben. Het zou in de gegeven om
standigheden een sukses geweest zijn. 
Het heeft, helaas, niet mogen zijn. 

Onze zetel te Antwerpen bleef on-
bedreigd : het aantal stemmen is zelfs 
gestegen te Antwerpen. 

Onze troepen hebben voorbeeldig 
gestreden in deze ongelijke strijd en 
verdienen onze bewondering. 

Onze Laderieden en propagandisten 
hebben zicli volledig ingezet en heb
ben meer dan hun plicht gedaan. Wij 
z'jn fiec op Iien. Zij hadden beter ver
diend, maar wij weten dat zij niet 
zullen vciiagen en dat zij met verbe
tenheid de strijd zullen voortzetten. 
In onze volkse strijd is een verkiezing 
een voorbijgaand incident : reeds 
denken wij aan onze verdere aktie. 
Onze aandacht zal vooral gaan naar 
de verdere uitbouw van de partij en 
naar de ideologische scholing van on
ze mensen. Zo spoedig mogelijk zul
len onze kaderscholen terug herne
men. Onze Volksunie-jongeren-afde
lingen houden de belofte in van een 
betere toekomst. Wij rekenen vooral 
op de jeugd. 

Ons arm Vlaams Volk is eens te 
meer voor de valse, maar pijnlijke 
keuze gesteld geweest tussen zijn aan
hankelijkheid aan zijn geloof en de 
Kerk en zijn nationaal ideaal. Eens 
te meer heeft het, onder gewetens-
druk, zijn lot in de handen gelegd 
van een unitaire belgische partij die 
beheerst wordt door Walen en volks
vreemden. Eens te meer werd het be
drogen en belogen. De vruchten zul
len bitter zijn. Daaraan valt niet te 
twijfelen. Vrij vlug zal de ontnuchte
ring komen. Reeds deelde Theo Lefè-
vre mee dat de C.V.P. er niet aan 
denkt de fameuze wet Collard af te 
schaffen, waartegen ze zo te keer ge
gaan zijn. Wij zijn nieuwsgierig wat 
er zal gebeuren met het Ministerie 
van Openbaar Onderwijs, 

Op Vlaams gebied verwachten wij 
van de C.V.P. al niet veel meer dan 
van de linkse partijen. Wij weten im
mers dat de C.V.P. de unitaire en ge
centraliseerde staatsstruktuur niet 

wil hervormen. Het zaï onze taak zijn 
de Vlaamse C.V.P.-erS te herinneren 
aan hun kiesbeloften. In dit opzicht 
zullen wij doen wat we kunnen. 

Eens in de regering, vooral dan in 
een koalitieregering. zal de C.V.P. 
vlug ontstemming verwekken. Dan 
komt onze kans. Wanneer wij de moed 
hebben door te werkfci, en dat zullen 
wij. Onze houding wordt niet bepaald 
door electorale suks«ssen of tegen
slagen, maar door onae rotsvaste over
tuiging dat het lot y*n ons volk ver
bonden is met het lot Van het Vlaams-
nationalisme, naar 4e woorden van 
Lodewijk Dosfel. Wij kunnen niet ge
loven dat in een tijd waarin de kolo
niale volken strijden voor hun onaf
hankelijkheid, ons volk blijvend de 
voogdij zal dulden van volksvreem
den, blijvend de verwaarlozing en 
achteruitstelling ondergaan die het 
neerdrukken en belemmeren in zijn 
opgang naar meer welvaart en ho
gere kulturele ontplooiing. Indien wij 
ongelijk hebben, dat men het ons be
wijze. 

Wij worden echter niet aangevallen 
en bestreden ia onze opvattingen en 
ons programma. Men bestrijdt ons 
met andere wapens die de strijd zo 
zwaar en zo ongelijk maken. Maar 
spijts alles houden wij de vlag hoog : 
wij blijven wat wij zijn. wij blijven 
trouw. 

Mr. Frans VAN DER ELST, 
Algemeen Voorzitter. 
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i « I t is a crime to despair. We 1 
= must learn tp draw from mis- i 
= fortune the means of future = 
I strenght... = 
= It is the hour, not for despair. 1 
Ë but for courage and rebuilding; = 
= *nd that is the spirit whidi | 
§ should rule our minds. » = 
I Winston CHURCHILL | 

1 (Het is een misdaad te wanho- 1 
i pen. Wij moeten leren uit een 1 
I tegenslag de middelen te put- | 
1 ten voor sterkte in de toekomst i 
I Het is het uur niet om te wan- 1 
i hopen, maar om moed te tonen i 
1 en op te bouwen; en dat is de 1 
I geest die ons moet bezielen.) E 
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BESCHOUWINGEN 
over de VERKIEZINGEN 

DE C.V.P.-ers. 
De C.V.P.-ers blazen hoog van de 

toren met hun overwinning. De voor
zitter van de C.V.P. heeft een dank
woord gericht tot de propagandisten. 
Hij zou beter een dankwoord gericht 
hebben tot Van Acker, wai^t de over
winning van de C.V.P. is veel min
der te wijten aan de C.V.P. zelf, dan 
aan de regering Van Acker. De 
C.V.P.-leiders moeten zich maar 
liefst niet vergissen in de interpre
tatie van hun stemmenaanwinst en 
niet te hovaardig worden. Al de 
kiezers die voor de C.V.P. gestemd 
hebben zijn daarom nog een C.V.P.-
ers ! 

Wat meer bepaald Vlaanderen be
treft is het vanwege Theo Lefèvre 
bepaald ondankbaar geweest de hel
pende hand te vergeten die de Gees
telijke Overheid de C.V.P. toegesto
ken heeft door het toevoegen van een 
nieuwe « zware zonde >̂  aan de Tien 
Geboden Gods en de Vijf Geboden 
der H. Kerk. Onbetwistbaar hebben 
vele kiezers in Vlaanderen met tegen
zin voor de C.V.P. gestemd, als zijn
de « het minste kwaad ». Dit bete
kent dus geenszins dat deze kiezers 
de C.V.P. en het C.V.P.-programma 
goedkeuren. Zij hebben onder gewe-
tensdruk gehandeld of uit afkeer en 
haat voor de regering Van Acker. 

Wij, Vlaams-nationalisten, hebben 
bewezen dat wij in de meest ongun
stige omstandigheden stand houden 
met een blok- van meer dan honderd 
duizend kiezers in Vlaanderen. Ook 
dat heeft zijn betekenis. Zonder ons 
kan de C.V.P. geen volstrekte meer
derheid behalen. Dat is ook weer be
wezen. Dit is de enige waarborg die 
ons rest om voor ons Volk. om voor 
Vlaanderen iets te bekomen. Ons be
staan, onze aanwezigheid vormt voor 
hen een bestendige bedreiging en de 
enige prikkel die hen kan aansporen 
op Vlaams gebied. Een beetje voor
barig werd reeds gejuicht dat de 
Volksunie verpletterd werd de 
Volksunie behoudt 104.593 stemmen 
(tegen 113.632 in 1954), een achter
uitgang van 2,2 % tot 1,9 of 0.3 

De liberalen vielen van 12,1 <^c op 
11 %, De socialisten van 37,3 % op 
35,7 %. De kommunisten van 3,5 % 
op 1,8 %. Socialisten en kommunisten 
van 40,8 % op 37,5 % of een achter-

• "vËRmÈTmGTmTsTAÏÏEN'vö 
: Kamer van Volksvertegenwoordigers : 

• C.V.P. 
• Sociahsten 
• Liberalen 
: VOLKSUNIE 
: Kommunis ten 
: St -Remy 
: Kar te l Lib.-Soc. 
: Andere 
• SENAAT : 
• C.V.P. 
; Socialisten 
• Liberalen 
: VOLKSUNIE 
: Kommunis ten 
: S t -Remy 
: Kar te l Lib.-Soc. 
• Andere 

1954 
S temmen 
2.123.408 
1.927.015 

626.983 
113.632 
184.108 
42.979 

108.175 
34.186 

2.127.699 
1.915.213 

620.979 
106.974 
181.843 
32.333 

108.966 
> 16.451 

HET RIJK 

% 
41,1 
37,3 
12,1 
2,2 
3,5 
0,8 
2,1 
0,6 

41,6 
37,4 
12,1 
2,0 
3,5 
0,6 
2,1 
0,3 

1958 
S temmen 
2.464.924 
1.897.303 

585.620 
104.593 
100.113 

111.243 
36.840 

2.477.662 
1.885.473 

573.835 
78.241 

100.765 
, 

111.297 
30.026 

% 
46,5 
35,7 
11,0 
1,9 
1,8 

2,1 
0,7 

To taa l 

47,1 
35,8 
10,9 
1,4 
1,9 

2,1 
0,5 
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aandacht van de eigen nederlaag niet 
zoeken af te leiden door naar de 
Volksunie te wijzen ! De Volksunie 
heeft stand gehouden, daar waar 
hare kiezers veel meer bloot gesteld 
waren aan de gewetensdruk dan de 
kiezers van de linkse partijen die 
meestal niet naar de kerk gaan. 

De C.V.P. heeft veel beloften ge
daan aan het kiezerskorps — wij zijn 
nieuwsgierig wat daar zal van te
recht komen ! 

BIJ DE NEDERLAAG IN LIMBURG 
HET GEWETEN EN DE MODDER-
KAMPANJE 

De karxsen van de Volksunie ston
den schoon vooral in Limburg Ook 
de C.V.P. wist het. Eenmaal de Volks
unie doorgebroken zouden ze ze nooit 
meer wegkrijgen. Ook dat wisten ze. 
Dan maar de smerige middelen ge
bruikt, de lage stoten. 

De bisschop van Luik had wel niet 
gesproken, maar Mechelen, Gent en 
Brugge werden er zo veelvuldig bij-
gesleurd, met verklarende nota's 
daarbij, dat onze plattelanders de in
druk kregen dat Volksunie kiezen nog 
een veel erger doodzonde was dan de 
Godslastering of de traditionele on
kuisheid. 

Wij. Volksuniekandidaten, gelovi
gen nochtans zeker zo goed als Du-
pont, Dexters en konsoorten, waren 
plotseling de ergste vijanden van on
ze Moeder de H. Kerk. . .. 

Daarbij werd een intensieve fluis-
terkampanje gevoerd. Wim Jorissen 
was lid van het sociaUstisch sindi-
kaat, evenals de andere leraars op 
de Volksunielijsten. Wim Jorissen zijn 
schoonzuster had de lijst van de 
linksen getekend. De bladen van het 
A.C.V. gaven de hoofdtoon aan. Wim 
Jorissen had zelfs een maand betaald 
gekregen (het stond er zwart op wit) 
om de Katolieke scholen te bevech
ten ! Vecht dan maar voor volledige 
schoolgelijkheid. De Volksunie plakte 
en kalkte samen met de liberalen 
(ook dat stond er zwart op wit !) Hun 
luidsprekers galmden het uit : de 
Volksunie was betaald door de socia
listen. Het waren de drie Volksunie-
mannen die in de provincieraad de 
zetel aan de socialisten verkocht had
den. Het was de Volksunie die het 
kartel met de C.V.P. geweigerd had. 

Onze dokumenten waren vals. De 
bisschoppen hadden toch immers ge
zegd dat wij de slechtf> partij wa
ren ! 

Tegen die vloed vau laster waren 
wij financieel niet opgewassen. (De 
socialisten waren dan toch klaar
blijkelijk slechte geldschieters !) On
ze propagandisten hebben gevochten 
met borstel en kalk. vaak tegen een 
vier- en vijfvoudige overmacht. Zij 
hebben de stenen getrotseerd van een 
dronken bende van een vijftig man 
aangevoerd door een advokaat Croux. 
Onze propagandisten hebben het be
leefd wat christendom en demokra-
tie betekent bij de Limburgse C.V.P. 

In Limburg althans hebben de 
linksen ons fair bekampt, de C.V.P. 
heeft het echter gedaan als een 
bende schoelies. Een ander woord 
zou ver beneden de werkelijkheid 
blijven. Zij hebben dan ook de ver
betenheid bij onze propagandisten 
sterk aangevuurd Wat althans één 
positief resultaat is bij een neder
laag. De verslagenheid bij onze kie
zers waarvan de zenuwen begeven 
hadden en die C.V.P. gestemd hadden 
om wille van hun gewetensrust was 
zeer groot. Zij hadden gehoopt dat 
de aangroei groot genoeg zou geweest 
zijn opdat zij niet zouden moeten 
zondigen. Zij hebben reeds dure eden 
gezworen dat het de laatste maal is 
dat ze zich hebben laten vangen. Die 
karakterterkte wensen we hen toe 
want ze hebben het nodig ! 

ZONDAG 13 JULI 1958 te 10u30, (voornüddag van het Vlaams Nationaal Zangfeest) 
ZAAL MAJESTIC, Camotstraat 90, ANTWERPEN 

GROTE V01KSVERGADERIN6 GEVOLGD DBOR OPTOCHT 
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KAMER 

C.V.P, 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Andere 

ANTWERPEN 
1958 

Stemmer 
442.386 
290.552 

61.850 
32.850 

33,5 
7,1 
3,7 

VEK5<.IÊZIMGSUITSIAGEN 
DE VOLKSUNIE - 7 JUNI 1958 N' 

I ARRONDISSEMENT BRUSSEL 

11 

1.150 0,1 

ARRONDISSEMENT 
1358 

S temmen % 
C.V.P. 238.022 46,3 
Soc. 206.801 40,2 
Lib. 45.183 8,7 
V. U. 22.981 4,4 
Komm. — — 
Radik. — — 
Middenst. — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 1058 

S temmen 
Antwerpen 8.358 4,3 

a.7i0 6,0 
473 1,3 
527 2,0 

5158 5,4 
2.C87 4.3 
1.513 5,0 
1.125 4,1 

ARRONDISSEMENT 
1958 

S'.,3mmen % 
93.376 55,6 
54.277 
12.084 
6.203 

Berchem 
Boom 
Brech t 
Borgerhout 
Elieren 
Kon t ' ch 
Zandhoven 

33,2 
7,3 
3,7 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V, U. 
Komm. — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 1958 

Stemmen 
Mechelen 2.089 
P u u r s 426 
Duffel 1.580 
Lier 969 
Heist op den 

Berg 1.044 

3,3 
2,5 
6,1 
3,5 

1954 
S temmen 
382.515 
278.812 

60.572 
36.446 
13.730 
14.067 

ANTWERPEN 
1954 

S temmen 
207.746 
194.591 

43.369 
21.083 
12.001 
10.177 

3 434 
in de 
1954 

S temmen 
8.226 
2.863 

860 
560 

4.097 
1.493 
1497 
1487 

MECHELEN 
1954 

S tammen % 
78.118 49,6 
53.626 
13.261 
10.995 

1.218 

in de 
1954 

S temmen 
2 122 

895 
3.563 
1.604 

% 
48,6 
35,4 

7,7 
4,6 
1,7 
1,7 

% 
42,2 
39,5 

8,8 
4,2 
2,4 
2,0 
0,7 

k a n -

% 
4,3 
4,9 
2 5 
2,4 
4 5 
3,2 
5,6 
6,3 

24.1 
8,4 
7.0 
0,7 

k a n -

ARRONDISSEMENT 
1958 

S t emmen % 
C.V.P. 100.304 49,1 
Soc. 60.713 29,8 
Lib. 36.335 17,8 
V. U. 4.469 2,1 
Komm. 1.031 0,5 

LEUVEN 
1954 

S t emmen % 
88.145 45,2 
68.489 
29.952 

6.850 
1.464 

35,3 
15,3 

3,5 
0,7 

De VOLKSUNIE behaalde in de k a n 
tons : 

1958 
S t e m m e n 

Leuven 
Diest 
Glabbeek 
H a a c h t 
Tienen 
Aarschot 
Zoutleeuw 

2.011 
290 

63 
920 
515 
379 
123 

7o 
2,4 
1,8 

4,0 
1,7 
1,7 
1,1 

1954 
Stemmen % 

1.833 
1.224 

626 
1.277 
1.255 

• 565 
234 

2,2 
5,5 
5,8 
6,1 
4,2 
2,7 
2,3 

LIMBURG 
1958 

S t emmen % 
191.423 71,8 
65.222 24,4 

9.705 3,6 
148 0,0 

% 
3,5 
4,5 

14,2 
6,2 

3,7 2.811 10,6 

ARRONDISSEMENT TURNHOUT 

1958 
S temmen % 
112.441 75,4 
29.423 19,7 

3.842 2,6 
3.372 2,3 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. — — 
VI. Blok — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 1958 

S temmen 
Arendonk 182 
Hoogstra ten 142 
T u r n h o u t 
Mol 
Herenta ls 
Westerlo 

992 
1016 

897 
503 

% 
1,2 
1.1 
3,0 
2,7 
3,0 
2,3 

1954 
S temmen % 

96.651 70,8 
30.595 

3.942 
4.368 

511 
456 

in de 
1954 

S temmen 
253 
252 
484 
791 

1.208 
1.398 

C.V.P. 
Kar te l 
V. U. 
Andere 

ARRONDISSEMENT 
1958 

S temmen % 
88.457 70,0 

1954 
S temmen 

163.380 
58.048 
16.600 

325 

% 
68,5 
24,3 

6,9 
0,1 

3.329 2,6 

HASSELT 
1954 

S temmen % 
73.878 66,2 

7.492 

De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 1958 

S temmen 
Lokeren 
Temse 
Sint-Qil l is-

Waas 
St-Nlklaas 
Beveren-

Waas 

261 
662 

718 
1.221 

% 
1,3 
2,8 

3.6 
3,5 

in de kan 
1954 

S t emmen 
348 
818 

% 
1.8 
3,6 

1.255 
1.836 

6,6 
5,5 

515 3,0 764 4,6 

ARRONDISSEMENT DENDERMONDE 
1958 

S t emmen % 
59.497 58,6 
29.095 
10.372 

2.561 

28,6 
10,2 

2,5 

1954 
S temmen % 

50.853 52,0 
30.115 
12.853 

2.108 
1.855 

in de 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 

1958 1954 
S temmen % S temmen 

Dendermonde 903 2,4 682 
Hamme 360 2,1 436 
Wet teren 922 3,3 579 
Zele 386 1,9 411 

30,8 
13,1 

2,1 
1,9 

k a n -

ARRONDISSEMENT 

1958 
S t emmen % 
104.429 58,9 

55.875 
14.034 

1.444 

31,5 
7,9 
2,5 

KORTRUK 

1954 
S temmen < 

93.282 
55.056 
13.373 

750 
3 480 

C.V.P. 
Soc. 
U b . 
V. U. 
Komm. 
Lijst van 

Woutergh. — — 1.817 
De VOLKSUNIE behaalde in de 
tons : 

1958 1954 
S t emmen % S temmen 

55,3 
32,6 

7,9 
1,3 
2,0 

1958 
S temmen % 
320.907 38,6 
332.489 
137.721 

9,313 
19.553 

40,0 
16,5 

1,1 
2.3 

% 
1,9 
2,6 
2,1 
2,1 

ARRONDISSEMENT OUDENAARDE 

6,7 

26,2 
0,2 

148 0,1 — — 

34.283 27,1 29.781 
325 

Oi, 
o 

3,0 
1,6 
3,5 
2,3 

1954 
S temmen 

1.973 
2.814 
1.155 
1 550 

% 
4,5 
9,8 
7,9 
6,2 

22,4 
2,8 
3.2 
0,3 
0.3 

k a n -

% 
1,9 
1.9 
1,6 
2,3 
4,3 
7,0 

C.V.P. 
V. U. 
Lib.-Soc. 

Kar te l 
Onafh. 
Werk. P. 
Andere — — — -
De VOLKSUNIE behaalde in de kan 
tons : 

1958 
S temmen 

Hasselt 1.594 
Beringen 560 
Herk-de-S tad 571 
St?Truiden 604 

ARRONDISSEMENT TONGEREN-
MAASEIK 

1958 1954 
S temmen % S temmen % 

C.V.P. 102.966 73,4 89.502 70,5 
V. U. 6.376 4,5 9.108 7.1 
Kar te l 30.939 22.0 28.267 22.2 
De VOLKSUNIE behaa lde in de k a n 
tons : 

1958 1954 
S temmen % S temmen 

Tongeren 837 4,2 1.115 
Zichem-Zussen-

Bolder 213 3,1 
Meche len -aan -

de-Maas 604 
Bree 286 
Bilzen 1.592 

C V P . 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 

1958 
S temmen % 

38.399 52,3 
18.822 
14.950 

1.168 

25,6 
20,3 

1.6 

1954 
S temmen % 

35 689 49,0 
19.176 
15.317 

1.011 
1.587 

De VOLKSUNIE behaalde in de 
tons : 

1958 
S temmen 

26,3 
21,0 

1,3 
2,1 

k a n -

Kortr i jk 
Avelgem 
Moorsele 
Harelbeke 
Menen 
Moeskroen 

1.444 
145 
213 
369 
604 
291 

1,5 
1,4 
1.7 
1,2 
1,9 
0,8 

750 
84 

131 
233 
421 

68 

1,0 
k a n -

% 
1.3 
0,8 
1,1 
0,8 
1,3 
0,2 

ARRONDISSEMENT ROESELARE. 

TIELT 

1958 
S temmen % 

89.899 72,9 C.V.P. 
Soc. 25,676 20,8 
Lib. 3.961 3,2 
V. U. 3.809 3,1 
Komm. — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 

1958 
S temmen 

1954 
S temmen 

78.962 
27.408 

5.123 
4.340 

549 
m de 

67,8 
23,5 

4,4 
3,7 
0.4 

k a n -

10.305 1,2 

C V P . 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Oud-Str . 
Onaf. Soc. 

Par t i j 
Kr. V.V.V. 
S t -Remy 
Un. Onaf. 
Andere 

De VOLKSUNIE 
tons : 

1958 
S temmen 

St-Gill is 177 
Vilvoorde 701 
Asse 977 — 
Wolvertem 812 — 
Halle 603 — 

ARRONDISSEMENT 

1958 
S temmen % 

99.896 49,0 
60.713 
38.304 

3.490 
1 126 

1954 
S temmen % 
247.109 30,8 
339.093 
146.641 

9.513 
26.701 

1.764 

42,1 
18,2 

1.1 
3,2 
0,2 

— — 1 240 0,1 

30.879 
1.057 

3,8 
0.1 

behaa lde in de k a n -

% 
1954 

Stemmen % 

— 663 1,7 

BRABANT 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
S. Rsmy 
Andere 

1958 
Stemmen % 
460.165 39,5 
455.997 
193.557 

16.557 
25.167 

39,1 
16,6 
1,4 
2,1 

12.746 1,0 

ARRONDISSEMENT 

1958 
S temmen '^o 

C.V.P. 320.907 38,6 
Soc. 336.201 40,0 
Lib. 139.172 16,5 
V. U. 12.088 1,4 
Komm. 9.313 1,1 
Oud-Stri jd. — — 
Onafhank . — — 
Soc. F . — — 
St-Remy — — 
Eur. B. _ _ 
U. Z. 
Nr. 9 

1954 
S temmen 
358.872 
473.879 
196.295 

18.338 
32.916 
42.979 

4.379 

% 
31,8 
42,0 
17,4 

1,6 
2.9 
3 8 
0,3 

% 
6,0 

493 5,9 

Oudenaarde 
Nederbrakel 
S t -Mar ia -

Horebeke 
Kruishoutem 
Ronse 

523 
178 

120 
196 
266 

2.1 
2,0 

1,2 
2,0 
1,4 

1954 
S t emmen 

381 
212 

87 
130 
201 

% 
1.6 
2,3 

0,8 
1,4 
0 9 

Roeselare 
Ardooie 
Tlel t 
Ruiselede 
Hooglede 

Rozebeke 
Izegem 
Meulebeke 

1 195 
231 
569 
241 

Oost-
214 
714 
279 

% 
3,4 
2,7 
3.4 
3,1 

2,0 
3.1 
2,6 

1954 
S temmen 

1438 
199 
615 
254 

289 
798 
342 

% 
4,7 
2,4 
3,3 
3,4 

2,9 
3,7 
3,4 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm 

29,8 
18,8 

1.7 
0,5 

LEUVEN 

1954 
S temmen 

88.650 
68 489 
29.016 

6.383 
1.447 

% 
45,7 
35,8 
14,9 

3,3 
0,7 

De VOLKSUNIE behaalde in de kan 
tons ; 

1958 
Stemmen 

Leuven 1383 

ARRONDISSEMENT AALST 
1958 

S temmen % 
68.848 44,5 
42.818 
34.383 
3.394 

27,7 
22,2 
5,4 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 

1958 
S temmen 

1954 
S temmen 

60.163 
35.691 
37.150 

9.420 
7.441 
in de 

40,1 
23,8 
24,7 

6,2 
4,9 

k a n -

Borgloon 
Peer 
Maaseik 
Neerpelt 

698 
411 
605 

1.070 

3,5 
2,4 

10,2 
3,6 
3,2 
4,2 
4,8 

838 
387 

2.641 
1.048 

604 
794 

1.188 

5.5 
3,7 

19.1 
5,7 
5,8 
6,0 
6,1 

Aalst 
Ninove 
Geraa rds -

bergen 
Herzele 
Zottegem 

3.966 
1.296 

636 
1.318 
1.049 

6,5 
4,6 

3.1 
4.9 
6,0 

1954 
S t emmen 

3.975 
1.595 

872 
1.763 
1215 

% 
6,8 
5,9 

4,3 
6,3 
7,2 

OOST-VLAANDEREN 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Andere 

1958 
S temmen % 
424.931 54,7 
216 839 
102.734 

30.526 

27,9 
13,2 

3,9 

1.323 0,1 

1954 
S t emmen 
382.882 
214.458 
111.491 
26.363 
16.663 
2.377 

% 
50,7 
28,4 
14,7 
3,5 
2,2 
0,3 

BRUSSEL 

1954 
S temmen 
247.109 
344.135 
146.594 

10 891 
26 701 

1.'.39 
834 

1.075 
834 
531 

% 
30,7 
42,2 
18,0 

1,3 
3,3 
0,2 
0,1 
1,1 
0,1 
0,0 

5.264 0,6 
737 0,09 

De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 1953 

S temmen 
Brussel 1.178 
Ander lecht 1.199 

206 

ARRONDISSEMENT 
1958 

S temmen % 
185.421 55,6 

94.657 28,4 
36.797 11,0 
15.024 4,5 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Un. Volk 0,4 

Sint-Oll l is 
Eisene 589 
Molenbeek 990 
Ukkel 696 
Schaarbeek 1.479 
S t - Joos t - t en 

Node 846 
Vilvoorde 896 
Wolvertem 1.135 
Asse 1.409 
Halle 751 
S t -Kwin tens -

Lenn lk 714 

1.1 
1,5 
0,5 
0,6 
1,2 
0,7 
1,5 

0,8 
2.2 
3,2 
3.9 
2.0 

2,9 

in de k a n -
1954 

S temmen 
929 

1.099 
182 
504 
972 
565 

1.007 

% 
0.8 
1,4 
0,5 
0,5 
1,2 
0,6 
1.0 

711 
731 

1.267 
1.586 

491 

0,8 
1,9 
3,9 
4,8 
1,4 

847 3,6 

1.323 
De VOLKSUNIE behaa lde 
tons : 

1958 
S temmen 

Gen t 5.600 
Eeklo 743 
Waarschoot 220 

GENT-EEKLO 
1954 

S t emmen 
172.467 

95.953 
39.632 

8.803 
4.662 
2.377 
in de 

WEST-VLAANDEREN 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Andere 

1958 
S temmen % 
366.492 58,9 
177.898 
62.140 
15.121 

28,6 
9,9 
2,4 

0,3 443 

ARRONDISSEMENT 

1958 
S temmen % 

68.810 54,2 
44.694 
10.242 
2.827 

54,4 
29,1 
12,0 

2,6 
1,0 
0,6 

35,2 
8,0 

% 
53,2 
29,6 
12,2 
2,7 
1,4 
0,7 

k a n -

Delnze 1.209 
Nazare t 689 
Kapri jke 198 
Lochrist i 311 
Nevele 1.709 
Zomergem 543 
Assenede 250 
Ledeberg 1.424 
Evergem 1.493 
Oosterzele 753 

ARRONDISSEMENT 
1958 

S temmen % 
72.462 63,6 

% 
4,9 
3,0 
2,4 
6,4 
4,8 
1,9 
1,9 
14,3 
4,0 
1.6 
1,2 
4,8 
2,8 

1954 
Stemmen 

3.219 
817 
223 
550 
381 
190 
139 
865 
328 
101 

% 
2,7 
3,5 
2,5 
3,1 
2,8 
1,9 
0,8 
7,5 
2,6 
0,6 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 

1958 
S temmen 

Brugge 2.584 
Torhou t 243 
Veurn e-Diksmuide-

Oostende 3.731 

1954 
s t e m m e n 
322.943 
173.124 
71.194 
15.885 
6.474 
3.624 

BRUGGE 

1954 
S temmen % 

61.338 51.3 
40.184 
13.865 

3.462 
643 

in de 

SENAAT 
ANTWERPEN 

1958 
S temmen % 
449.299 54,4 
289.917 35,1 

61.632 7,4 
23.938 2,2 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. — — 
Andere — — 

ARRONDISSEMENT 

1958 
S temmen % 
224.900 46,5 
199.246 
43.322 
15.337 

48,0 
35,7 

7,8 
4,6 
1.6 
0,9 

41,2 
8,9 
3,1 

33,6 
11,6 
2,9 
0,5 

k a n -

c;. '/o 
2,3 
1.7 

1954 
S temmen 

3.199 
263 

3.0 
3,0 
3,3 
3,2 
2,7 
3,3 

Diksmuide 839 
Gistel 667 
Nieuwpoort 240 
Oostende 1.486 
Veurne 625 

ARRONDISSEMENT 

1958 
S t emmen <̂ ô 

41.717 57,2 
16.041 
13.433 
1.662 

3.089 
881 
597 
206 
824 
581 

22,0 
18,4 
2,2 

2,9 
1,6 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 

31.631 
6.371 
3.383 

27,8 
5,6 
3,0 

849 
412 

ST-NIKLAAS 
1954 

S t emmen % 
63.712 57,9 
33.523 30,50 

6.539 5,9 
5.021 4,56 
1.118 1,0 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. — — 
De VOLKSUNIE behaalde 
tons : 

1958 
S temmen 

lEPER 
1954 

S temmen 
35.109 
15.442 
17.19*7 
3.307 

789 
in de 

3,0 
1,8 

2,6 
3,2 
3,0 
2,9 
1,8 
3,2 

% 
48,8 
21,5 
23,9 

4,6 
1.1 

k a n -

1954 
S temmen 
382.269 
278.987 

61.068 
36.564 
13.151 
7.388 

ANTWERPEN 

1954 
S temmen 
206.956 
195.622 
45.125 
21.643 
11.486 
3.910 
3.478 

Diest 
H a a c h t 
Glabbeek-

Zuurbemde 
Tienen 
Aarschot 
Zoutleeuw 

187 
974 

99 
390 
288 
106 

% 
1.6 
0,7 
4,3 

1954 
S temmen 

1.902 
674 

1336 

% 
2,3 
2,9 
6,5 

1.2 
1.3 
1,0 

600 
1.085 

551 
235 

5,6 
3,6 
2.7 
2,3 

LIMBURG 

% 
42,3 
40,0 

9,2 
4,4 
2,3 
0,8 
0,7 

in de k a n -

CV.P. 
Soc. 
U b . 
V. U. 
Komm. — — 
R. Antw. — — 
Midd. — — 
DE VOLKSUNIE behaalde 
tons : 

1958 
S temmen % 

Antwerpen 6.173 3,2 
Borgerhout 3.538 — 
Kont ich 1.110 — 
Boom 333 — 
Brecht 403 — — -
Berchem 2.510 — — 
Ekeren 1.412 — _ -
Zandhoven 877 — — -

ARRONDISSEMENT MECHELEN-

TURNHOUT 

1954 
S temmen 

8.416 
4.121 
1.565 

891 

% 
4,5 
4,5 
5,9 
2,6 

C.V.P. 
V. U. 
Kartel 

Lib.-Soc 

1958 
Stemmen 
191.041 

8.102 

:. 64.557 

% 
72,4 
3,0 

24,4 

ARRONDISSEMENT 

1954 
Stemmen % 
161.693 
14.249 

'•58.080 

69,1 
6,0 

24,8 

HASSELT 

De VOLKSUNIE behaalde in de kan
tons : 

Hasselt 
Beringen 

1958 
Stemmen % 

1.309 
437 

Herk-de-Stad 353 
St-Truiden 382 

2,6 
1,3 
2,1 
1,4 

1954 
Stemmen % 

2.070 
3.422 

780 
748 

4,8 
12,1 

5,3 
3,0 

ARRONDISSEMENT TONGEREN-
MAASEIK 

De VOLKSUNIE behaalde in de kan
tons ; 

Tongeren 

1958 
Stemmen % 

-652 4,6 

1954 
Stemmen % 

719 3,9 
Zichem-Zussen-

Bolder 279 
Meche len-aan-

1958 
S temmen % 
205.638 65,7 

83.106 
16.433 

7.488 

26,5 
5,2 
2,2 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. — 
De VOLKSUNIE behaalde in de kan 
tons : 

1958 
S temmen 

1954 
S temmen 
175.313 
83.365 
15.943 
14.921 

1.665 

% 
60,2 
28,6 

5,4 
5,1 
0,5 

Mesen 
Roesbrugge 
Passendale 
Poperinge 
leper 
Wervlk 

327 
152 

58 
323 
65« 

,143 

3,3 
2,9 

-1,4 
.%A 
3,3 
0.8 

1954 
S temmen 

326 
282 
117 

: «14 
1.534 

484 

% 
3,3 
5.4 
3,0 
6,5 
5,9 
2.4 

Arendonk 
Lier 
T u r n h o u t 
Hoogstraten 
Duffel 
Mol 
Westerk) 
Herenta ls 
Puurs 

167 
725 
420 
120 

1.275 
786 
481 
677 
456 

% 
1,0 
2,7 
1,2 
1,0 
4,8 
2,1 
2,3 
2,2 

1954 
S temmen 

251 
1.443 

483 
225 

3.288 
818 

1.368 
1.494 

887 

BRABANT 

C.V.P. 
Soc. 
U b . 
V. U. 
Komm. 
Andere 

1958 
S temmen % 
458.745 39,7 
448.808 
197.645 

12.803 
24.291 
11.580 

38,9 
17,1 

1,1 
2,1 
1.0 

1954 
S temmen 
365.417 
467.481 
197.953 

16.339 
32.223 

4.061 

% 
1,9 
5,5 
1,6 
1.8 

13,2 
2,1 
6,9 
6,9 
4,5 

% 
32,7 
41,9 
17,7 

1,4 
2,8 
0,3 

de-Maas 
Bree 
Borgloon 
Peer 
Maaseik 
Neerpelt 

519 
207 
630 
316 
458 

1.003 

3,2 

3,1 
1,8 
3,3 
2,4 
3,2 
4,6 

333 4,0 

714 
306 
856 
477 
573 

1.252 

4,9 
2,9 
4,8 
4,7 
4,4 
6,5 

008T-VLAANDEREN 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 

1958 
S t emmen % 
432.216 56,3 
219.243 

93.993 
21.429 

28,5 
12,2 
2,7 

1954 
S temmen % 
385.015 51,5 
212.981 
108.218 
23.745 
16.479 

28,5 
14,5 

3,1 
2,2 

ARRONDISSEMENT 

1958 
S temmen % 
187.337 56,9 
92.721 28,2 
35.891 10.9 
12.875 3,9 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 

GENT-EEKLO 

1954 
S temmen % 

171.144 53,5 
94.813 29,6 
40.335 12,8 

8.684 2,7 
4.748 1,4 

De VOLKSUNIE behaalde in de k a n 
tons : 

1958 
S temmen 

Eeklo 
Waarschoot 
Zomergem 
Gent 
Loochristi 
Nazaret 
Assenede 
Kapri jke 
Nevele 
Deinze 

611 
190 
484 

4.656 
268 
627 
308 
182 

1.421 
1.045 

% 
5,0 
2,1 
3.8 
4,0 
1,7 
4,3 
2 

5,6 

1954 
S temmen 

803 
234 
332 

3.372 
124 
393 
110 
185 
653 
551 

% 
3,5 
2,7 
2,7 
2.8 
0,8 
3,0 
0,7 
1.9 
5,9 
3.1 

di^w^^^^v;^ ^ ; 



I 

DE VOLKSUNIE - 7 JUNI 1958 N ' 11 

VERKIEZIHGS-
UilSLAGEN 

Senaat 
008T-VLAANDEREN 

ARRONDISSEMENT 
OUDENAARDE-AALST 

C.V.P 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm 

1958 
S temmen % 
110.599 
65.102 
41.797 
8.554 

48,9 
28,8 
18,4 
3,7 

1954 
S temmen % 

97.890 44,4 
55.953 
48.736 

9.450 
8.445 

25,3 
22,1 

4,2 
3,8 

De VOLKSUNIE behaalde in de k a n 

tons : 
1958 

Stemmen 
Kruishouten! 164 

% 
1,7 

1954 
S temmen % 

124 1,3 

S t -Mar i a -
Hoiebeke 

Neder-
brakel 

Ronse 
Geraa rds -

bergen 
Ninove 

90 0,9 108 1,1 

124 
220 

550 
1.175 

1,3 
1,0 

241 
220 

835 
1.276 

2,7 
1,0 

4,2 
4.7 

WE5T-VLAANDEREN 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Andere 

1C58 
S temmen % 
371.375 60,2 
174.757 

57.696 
11.969 

28,3 
9,2 
1,9 

227 — 

1954 
S temmen % 
321.977 54,9 
169.955 

69.382 
16.077 

6.648 
1.790 

29,0 
11,8 
2,7 
1,1 
0.3 

ARRONDISSEMENT VEURNE-
DiKSMUIDE-OOSTENDE 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Alg. Lib. 

1958 
S temmen % 

63.495 53,0 
35.315 29,5 
17.821 14,8 
3.097 2,5 

1954 
S temmen <^o 

54.820 
33.102 
20.887 

3.194 
1.091 
1.790 

47,7 
28,8 
18,1 
2,7 
1,5 
1,5 

De VOLKSUNIE behaalde in de k a n 
tons : ' 

1958 
S temmen % 

Nieuwpoort 194 
V e u m e 
Gistel 
Oost«nde 
Diksmuide 

545 
486 

1.006 
728 

1,6 
2,9 
2,4 

1954 
S temmen 

208 
554 
743 

2,9 
3,1 
3,8 

ARRONDISSEMENT BRUGGE 

C.V.P. 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 
Andere 

1958 
S temmen % 

70.178 56,2 
41.287 
11.052 
2.099 

33,0 
8,8 
1,6 

1954 
S temmen % 

61.848 52,5 
37.903 
13.672 

3.625 
651 

32,3 
11,6 
3,0 
0,5 

227 0,1 
De VOLKSUNIE behaalde in de k a n 
tons : 

1958 1954 
S temmen % S temmen % 

Brugge 1.915 4,2 — — 
Torhout 184 1,2 281 2,0 

ARRONDISSEMENT K O R T R U K -
lEPER 

1958 1954 
S temmen % S temmen % 
147.400 59,2 C.V.P. 

Soc. 
Lib. 
7 . U. 
lomm. 

72.668 
25.030 

3.651 

29,2 
10,0 

1,4 

127.535 
71.328 
29.763 

4.978 
4.360 

53,5 
29,9 
12,5 
2,1 
1,8 

De VOLKSUNIE behaalde in de kan
tons : 

1958 
S temmen % 

Avelgem 
Harelbeke 
Roesbrugge-

Hoeringe 
Kort r i jk 
Menen 
Mesen 

112 
285 

142 
953 
425 
81 

1,1 
1,0 

2,7 
1.6 
1,3 
0,8 

1954 
S temmen % 

77 
258 

SCHITTERENDE RADIOREDE 
Voorzirier Meesrer Frans Van Der Elsl, 
sprak voor de mikro van hel H.i.R. 29 Mei 1958 

Geach te Luis te raars , 
De Volksunie Is de ben jamin onder 

de politieke pa r t i j en die a a n de kles-
stri jd deelnemen. Zij is de nieuwe, de 
jonge par t i j en tevens de par t i j der 
jongeren. W a n t h e t is een opval lend 
verschijnsel d a t alleen in de Volks
unie de leidende e lementen overwe
gend Jonge mensen zijn, terwijl ook 
de Vlaamse jeugd de Volksunie b e 
groet als de enige pa r t i j w a a r v a n zij 
iets verwacht . 

De VolksuQle is ook de enige Vlaam
se pa r t i j in di t land. Al de overige 
par t i jen zijn un i t a i re belgische p a r 
t i jen die beheers t worden door Walen 
en f ranssprekenden en waa r in de 
vlaamsgezinden gedwee de k n e c h t e n 
rol vervullen. 

Sedert de oorlog hebben wij deze 
t radi t ionele par t i j en a a n h e t bewind 
gezien in alle denkbare combinat ies : 
de C.V.P. regeerde samen m e t kom-
munis ten , socialisten en l iberalen; zij 
vormde een regering samen m e t de 
socialisten; zij. regeerde samen me t 
de l iberalen; zij regeerde vier j a a r a l 
leen; socialisten en l iberalen regeer
den op h u n beur t vier j a a r alleen, me t 
de C.V.P. in de oppositie. Wij k u n n e n 
ons dus een oordeel vormen en vas t 
stellen da t onder AL deze regeringen, 
zonder onderscheid, de Vlaamse be
langen van de Vlaamse volksgemeen
schap, op schaamteloze wijze ver
waarloosd werden. Wij, Vlamingen, 
tellen n ie t mee in dit land. In de bel
gische eenhe idss taa t zijn wij er a a n 
gewoon' d a t alle guns ten en aUe voor
delen voorbehouden zijn a a n Wallo
nië en Brussel; d a t een demokra t i -
sche meerderheid omda t zij een 

werkloosheid in Vlaanderen n ie t ver 
minderd en nog on langs hebben te 
Aalst en te G e n t text ie l fabr ieken voor 
goed h u n poor ten gesloten. Terwijl In' 
Neder lands Limburg onder h e t impuls 
van de Neder landse reger ing n a a s t de 
kolenmijnen een gans nieuwe i n d u s 
tr ie to t s t and kwam, worden in ons 
Limburg de kolen gedolven om op 
schepen geladen te worden en langs 
h e t Alber tkanaa l n a a r Wallonië ge
voerd. In ons Limburg kwam er geen 
Industr ie en onze werkloze Limburgse 
a rbe idskrach ten k u n n e n n a a r E ind
hoven gaan werken in de Phl l lps -
fabr ieken of n a a r Wallonië. Voor 
Vlaanderen niets , voor Wallonië en 
Brussel alles. 

Terwijl onze boeren gemiddeld 13 
F. per uu r verdienen, bekwam de 
Waalse s t ikstof industr ie van de op
eenvolgende reger ingen h e t feitelijk 
verbod van invoer van s t ikstofmest
stoffen u i t h e t bu i ten land , waardoor 
zij onze boeren kan verpl ichten h u n 
stikstofmeststoffen 20 % boven de 
were ldmarktpr i j s te beta len, 20 % 
boven de pr i js w a a r a a n diezelfde in 
dustr ie h a a r p roduk ten verkoopt in 
h e t bu i ten land . 

Terwijl de Vlaamse boeren a a n h u n 
lot overgelaten worden, dri jf t de 
Waalse minis ter van landbouw h e t zo 
ver a a n de Waalse boeren allerlei p r e 
mies toe te kennen die a a n de Vlaam
se boeren geweigerd worden. 

Waa r blijft h e t protes t van de ver
dedigers der Vlaamse boeren ? 

Het zou ons ie ver voeren in een 
korte toespraak als deze ui t te wei
den over di t onui tput te l i jk onder -

Vlaamse meerderhe id is de kop moet i werp van de benadel ing en de ach te r 

0,8 
0,9 

274 
759 
417 
302 

5,4 
1,3 
1.3 
3,1 

ARRONDISSEMENT ROESELARE-
TIELT 

1958 1954 
S temmen % S temmen 

91.540 73,5 C.V.P, 
Soc. 
Lib. 
V. U. 
Komm. 

25.828 
3.909 
3 292 

20,7 
3,0 
2,7 

77.774 
27.622 

560 
4.280 

546 

67,4 
23,9 

4.3 
3.7 
0,4 

De VOLKSUME behaalde in de k a n 
tons : 

Ardooie 
Ruiselede 
Roeselare 
Hooglede 
Oost-

Rozebeke 
Izegem 
Meujebeke 
Tielt 

1958 
' t emmen 

195 
208 
953 
309 

122 
596 
282 
4?3 

2,3 
2.8 
2.6 
2,6 

1,0 
2,6 
2,7 

1254 
S temmen 

197 

1.432 
365 

leggen voor de minderheid , zoals in 
de Koningskwest ie; d a t de Grondwet 
n ie t nageleefd wordt en de demokra -
t ische beginselen m e t de voeten ge
t reden worden wanneer h e t er op 
a a n k o m t de Vlanaingen in h e t pa r le 
m e n t de vertegenwoordiging te geven 
waarop zij grondwettel i jk r ech t h e b 
ben. 

De sociaal-ekonomische politiek van 
AL de regeringen s t aa t in dienst van 
enkele macht ige kapi tal is t ische t r u s -
ten, waarvan h e t bewezen is d a t zij 
80 % van h u n kapi taa l geïnvesteerd 
hebben in Wallonië. Terwijl a ldus 
he t overgeïndustr ial iseerde Wallonië 
stelselmatig bevoordeligd wordt 
door ALLE regeringen, is Vlaanderen 
sedert j a ren een ekonomisch noodge-
bied, waar zelfs in een tijd van hoog-
kon junk tuur de werkloosheid woedt; 
waar de lonen 20 '"c lager liggen dan 
de lonen in Wallonië; waar de kleine 
en de middelmat ige bedrijven a a n 
hun lot overgelaten worden en voort
durend m e t moeil i jkheden te worste
len hebben om in leven te blijven. 

Wel werden er door ALLE reger in
gen sedert h e t einde van de oorlog 
jaar l i jks 300 k 400 miljoen f rank ca 
deau gedaan a a n enkele ver l ies laten
de Waalse mi jnen , m a a r door geen 
enkele regering werden er doeltref
fende maa t rege len genomen ter be
scherming van de bes taande industr ie 
in h e t Vlaamse land en ter bevorde-

', r ing van de opr icht ing van nieuwe 
! n i jverheden die d r ingend noodzake

lijk zijn om werkgelegenheid te ver
schaffen a a n onze Vlaamse arbeids
krach t . Wel werden mi l ja rden ver
kwist a a n een wereldtentoonste l l ing 
zonder ekonomisch n u t en a a n de ver
f raai ing van Brussel, m a a r voor de 
ui tbreiding en moderniser ing van de 
Antwerpse haven en andere werken 
van openbaar n u t in Vlaanderen is 
er geen geld. 

Ook de regering Van Acker heeft 
NIETS gedaan om de werkloosheid in 
Vlaanderen te best r i jden : wel wer
den 6Ci)00 werklozen van werklozen
s teun beroofd onder de reger ing Van 
Acker (20 iets is al leen mogelijk onder 
een socialistische eerste minis ter , die 

178 
888 
330 

2,5 

4,0 
3,5 

1,8 
4,2 
3.3 

uitstel l ing van Vlaanderen door alle 
reger ingen en alle par t i jen . Is h e t te 
verwonderen d a t meer en meer Vla
mingen de k leurpar t l jen de rug toe 
keren en me t s lmpat ie ui tki jken n a a r 
die nieuwe, d inamische , Vlaamse p a r 
tij die de Volksunie is ? 

De Volksunie wil een brede volks
par t i j zijn, die zowel de k lassentegen
stell ingen als de tegenstel l ing kler i -
ka l i sme-ant ik ler ika l i sme overbrugt en 
die zich daa rom « Vlaams na t ionaa l > 
noemt : de pa r t i j van alle Vlamin
gen. 

Wij verwerpen de socialistische 
klassenstr i jd, o m d a t wij a l lemaal tot 
dezelfde volksgsmeenschap behoren ; 
wij verwerpen iedere an t i -godsd ien
stige politiek, zoals wij ook een kler i 
kale politiek afkeuren. Aan h e t wel
zijn van ons volk moeten alle Vlamin
gen, gelovigen en ongelovigen, m e e 
werken. Wel e rkennen en eerbiedigen 
wij de R":"-^-. Katol ieke Godsdienst 
die t radi t ioneel de godsdienst van h e t 
Vlaamse volk is ; wel gaan wij de ver
bintenis a a n de r ech tma t ige belangen 
van de godsdienst en de Kerk te ver
dedigen; wel zullen wij nooit of nooit 
een ant i -godsdiens t ige politiek s teu
nen of een politiek die stri jdig is me t 
de rech tmat ige belangen van h e t ge
loof en de godsdienst. Wij zien h e t 
n u t van dergelijke dwaze politiek n ie t 
in. Maar anderzi jds willen wij onaf
hankel i jk en zelfstandig blijven en 
zelf onze politiek bepalen. Wij zullen 
nooit een klerikale pa r t i j zijn. 

In de schoolkwestie zijn wij voor
s t ande r s van volledige gelijkheid van 
h e t vrij en h e t officieel onderwijs, in 
h e t belang van de jeugd en van de 
toekomst van h e t land. Wij wensen 
een defihitieve oplossing van de 
schoolkwestie n a a r h e t voorbeeld van 
Neder land en wij be t reuren h e t d a t 
de C.V.P. geen klare en duidelijke op 
lossing voorstaat . 

Ten overs taan van de ernst ige be 
kommern is van vele vooraans t aande 
mensen een einde te stellen a a n h e t 
zo noodlott ig l inks bewind en a a n de 
verderfelijke politiek van de regering 
Van Acker, hebben wij in Limburg, 
waar socialisten en l iberalen bij de 

n ie t aarzel t stakirrgen m e t geweld en \ verkiezingen een kar te l vormen en 
s t ra fmaat rege len te breken, zoals in gezamenli jk opkomen, a a n de C.V.P. 
de S p a a r k a s ) ; wel n a m h e t a a n t a l j voorgesteld eveneens een kar te l te 
mobielen toe, Vlaamse arbeiders die vormen. Alhoewel ons voorstel zeer 
verplicht zijn om den brode ver van j gemat igd was werd h e t door de 
hu is te gaan werken, die in Wal lonië , C.V.P. zonder motivering en zonder 
en Noord-Frankr i jk h e t zwaar en h e t meer afgewezen. Een voorstel om voor 
gevaarl i jk werk mogen gaan doen j de s enaa t gezamenli jk op te komen 
waar Walen en F ransen te goed voor t€n einde aWast in de s e n a a t een 
""••i. M?.ar n i e t t egens t aande d a t is de , meerderhe id te vormen, werd even

eens afgewezen. De ve ran twoorde
l i jkheden liggen dus vas t en iedereen 
k a n oordelen wie van slechte wil ge
weest is. 

Wij hopen d a t geen enkel gelovig 
m e n s In Vlaanderen zal aarzelen zijn 
s tem te geven a a n de Volksunie : o n 
ze k a n d i d a t e n bieden alle waarborgen, 
n i e t al leen in Vlaams opzicht, m a a r 
ook wa t de verdediging van de r ech t 
mat ige be langen van de godsdienst 
en de Kerk betreft . 

I n de toekomst zal blijken d a t a l 
leen de Volksunie in s t a a t is de op 
m a r s van de roden in Vlaanderen te 
s tu i ten . In h e t be lang van ons volk, 
d a t n ie t gediend is m e t de sectaire 
politiek van een haa t zaa i ende par t i j 
die door Walen gedomineerd wordt en 
een Waalse polit iek voert. 

De Volksunie wil in de eerste p l aa t s 
de s t a a t s s t r u k t u u r van di t l and a a n 
passen a a n h e t feit d a t in dit l and 
twee volksgemeenschappen leven : 
wij willen zelfbestuur voor h e t V laam
se volk door federalisme. Wij wensen 
d a t de Vlamingen zelf, zonder i n 
menging van Walen en volksvreem
den, h u n problemen zouden k u n n e n 
oplossen en zichzelf bes turen. Wij 
willen n a 128 j a a r Vlaamse str i jd 
eindelijk een afdoende oplossing en 
geen lapmiddelen meer waa rmee 
men ons alt i jd gepaaid heeft. 

Wij willen amnes t ie , o m d a t he t een 
schande is d a t 13 j a a r n a de oorlog 
nog politieke ideal is ten in de gevan
genis z i t ten in een land waar de v r i j 
willige arbeiders in de duitse oorlogs
industr ie door de B.S.P. beschermd 
werden en nie t eens ve ron t rus t ; waa r 
de ekonomische col laborateurs gered 
werden : van 52.398 dossiers wegens 
ekonomische collaboratie werden er 
51.027 geklasseerd zonder gevolg; 
waa r de repressie in Vlaanderen de 
vorm aangenomen heef t van een 
< an t l -v l aams pogrom » n a a r h e t 
woord van een vooraans t aande 
Vlaamse le t terkundige . Niemand kan 
er a a n twijfelen d a t ook d i t probleem 
reeds l ang zou opgelost zijn Indien 
wij Vlamingen h e t h a d d e n k u n n e n 
oplossen onder mekaa r , zonder de in 
menging van Walen en volksvreemden 
die n ie t h e t mins te begrip hebben 
voor de toes tanden en verhoudingen 
in Vlaanderen . 

Wij willen d a t de S t a a t h e t in i t ia 
tief n e e m t tot h e t opr ich ten van n i eu 
we n i jverheden in Vlaanderen en de 
bescherming en ui tbre iding van de 
bes taande n i jverheden opda t onze 
Vlaamse arbeiders werk zouden v in 
den in eigen s t reek; opda t de wel
vaa r t in Vlaanderen zou sti jgen, ook 
voor onze bedienden, die n u geen 
werk vinden, ook voor onze midden
s tanders , ook voor onze boeren. 

Wij willen da t de legerdienst ver
minderd wordt en ook de reusacht ige 
ui tgaven voor de landsverdediging. Er 
moet een einde gesteld worden a a n 
de grootheidswaanzin van h e n die 
van ons klein land een grote mil i ta i re 
mogendheid willen m a k e n . De ver
pl ichte legerdienst moet geleidelijk 
afgeschaft worden en een beperkt be 
roepsleger van vrijwilligers gevormd. 

Het is na tuur l i jk n ie t mogelijk hier 
van avond gans ons p r o g r a m m a u i t 
een te zet ten. Alleenlijk wil ik doen 
opmerken d a t wij geenszins nega t i 
visten zijn, m a a r positief en opbou
wend denken. Nooit t rouwens wordt 
er kri t iek op ons p rog ramma u i tge 
brach t . Bij voorkeur worden wij be
s t reden m e t dwaze v e r d a c h t m a k i n 
gen en laster. 

Wij vragen U ons te beoordelen op 
grond van wat wij zijn en wat wij 
willen. 

Wij vragen U : geeft op 1 Juni de 
Volksunie een kans . Dit is ook de bes
te kans voor Vlaanderen . 

BERICHT VAN DE REDAKTIE 
Dit n u m m e r verschi jn t op 

vier bladzijden i.p.v. op acht . 
Onze medewerkers en korres-

ponden ten die zich volledig; in-
l^ezet hebben in de kiesstrijd 
h a d d e n geen t i jd om wat te 
schrijven voor h e t blad. 

= « H a l v e t r o u w is ha l f = 

i v e r r a a d . » i - , 
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DE SOCIALISTEN GEEN 

VERLIEZERS ? 

« De Volksgazet » t r a c h t de ver
kiezingsnederlaag alleen op l ibera
len, kommunis t en en Vfflksunie t e 
schuiven. Wij verliezen n o c h t a n s 
s lechts 9.000 s t emmen en geen ïe te l . 
Het verlies ligt op h e t p la t t e l and e n 
is he t gevolg van de u i t spraken v a n 
de bisschoppen. I n de s teden An t 
werpen, Brussel, Gent en ook Meche-
len - s t ad hebben we bi jgewonnen. 
Wij houden onze zetel. 

De socialisten hebben vooreerst een 
35.000 kommunis t i sche s t emmen in 
Vlaanderen opgeslorpt en daarb i j 
nog een 50.000 te Brussel en in Wa l 
lonië en daarbi j hebben ze nog 30.000 
kiezers minder d a n in '54. Wij spre 
ken dan nog n ie t van de nieuwe k ie 
zers. De socialisten verliezen 1,8, de 
kommuni s t en 1,7 : s amen 3,5. (De 
Volksunie heeft t h a n s meer s t emmen 
dan de kommunis ten 104.600 tegen 
100.100.) De socialisten verliezen n ie t 
twee m a a r vier zetels (vermits ze er 
twee van de kommunis t en w i n n e n ) . 
De l iberalen verliezen 1,1 %, 41.000 
s t emmen en vier zetels. Zij zijn 
s lechts even grote verliezer d a n de 
socialisten. En d a t is eerder ve r ra s 
send in deze verkiezingen. De socia
listen zijn niet zo s terk als ze zich 
uitgeven. Hun kommunis t i sche r e 
serve is h a a s t opgebruikt . Van de 
100.000 kommunis t i sche kiezers die 
overschieten zullen er wel de hel f t 
principiële kiezers zijn die nooit so
cialist zuUen kiezen. 

De linkse regering heeft h a a r 
grootste fout g e m a a k t m e t de schoo l - . 
kwestie opnieuw op te rakelen. Op 
da t te r re in verliezen ze alt i jd. Hoe
veel linkse kiezers hebben h u n k in 
deren ook nie t in katol ieke scholen 
zi t ten waar ze n u meer schoolgeld 
dienden te be ta len ? Hoeveel l inkse 
kiezers konden nie t ande r s d a n geld 
dokken a a n « School en Gesin s h e t 
zij u i t menseli jk opzicht, he tz i j u i t 
schrik voor kliënteelverlies. Die h e b 
ben een einde willen stel len a a n di« 
bi jkomende ui tgaven. 

Het is gek te beweren zoals « de 
S t a n d a a r d » h e t doet d a t de C.V.P. 
gewonnen heeft omda t m e n voor d ie 
pa r t i j iets voelt. Men heeft er voor 
gekozen hoofdzakelijk om van d e 
schoolkwestie verlost te xijn en oM 
een gerust geweten te hebben. 

De on tnuch te r ing zal weldra vol
gen. 

DE SOCIALISTEN EN DE 

LIBERALEN 

Het is duidelijk d a t h e t vrij a a n 
zienlijk s temmenver l ies van de so
cialistische en liberale par t i j en een 
veroordeling inhouden van h u n rege
ringsbeleid. Het verlies van de socia
listen wordt nog enigsznis gecamou
fleerd door h e t feit d a t de k o m m u 
nis ten in Vlaanderen n ie t opkwamen 
en h u n s t emmen n a a r de B.S.P. g in 
gen, terwijl ook elders de k o m m u n i s 
ten ach te ru i tg ingen en dus s t emmen 
gaven a a n de B.S.P. In werkeli jkheid 
is de ach t e ru i t gang van de socialis
ten even groot d a n die van de l ibe
ralen, j 

Het Is onbetwis tbaar d a t de sectaire ( 
politiek van de reger ing Van Acker 
een scherpe reakle ui tgelokt he'jft 
in gans h e t land en in de verschi l 
lende bevolkingsklassen, zi1 h e t d a n 
ook om ui teenlopende redenen. I n 
Wallonië Is de misnoegdheid te ve r 
klaren enerzijds door de sectaire 
school- en benoemingspoli t iek, a n 
derzijds door de gebrekkige soc ia le . 
politiek : denken wij a a n de kr i t iek 
van Renard . a a n h e t pensioen' voor 
de zelfstandigen, a a n de s t rekking 
to t e ta t i ser ing van de geneeskunde, 
enz. . . 

Deze motieven hebben ook irJ 
Vlaanderen gespeeld, w a a r d a a r e n - , 
boven de klerikale invloed ook veel 
groter is dan in Wallonië. Daarbi j 
komt d a t de regering Van Acker g e 
durende vier j a a r niets , m a a r l e t t e r 
lijk n ie ts gedaan heeft voor de o p 
lossing van de repressie en epura t le . 
Zeer vele getroffenen door de repres 
sie en de epurat le , die nog steeds l i j 
den onder de nasleep, hebben in de 
eerste p l aa t s een einde willen s t e l 
len a a n de linkse meerderhe id en de 
regering Van Acker omver gooien. 
Van Acker heeft steeds h e t oor vet-
leend a a n h e t klein groepje geëxha l -
teerde weers tanders die zijn politiek 
en de politiek van minis ter Lilar b e 
paald hebben. De l inksen hebben ge 
poogd in h u n k ieskampagne h e t r e - . 
press ievraaestuk tegen de C.V.P. u i t ; 
te spelen. Het is ech te r een volledige] 

(lees door blz. 4) J 
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BESCHOUWINGEN 
(Vervolg van blz. 3) 

'misrekening gebleken. Dat groepje 
^eerstanders vertegenwoordigt niets 
i n het land dan zich zelf. In het in-
ittervleuvy dat een reporter van het 
iN.I.R afnam van Van Acker zondag-
[nkcht verklaarde hij verrast te zijn 
door de achteruitgang van de Volks-
'unie Deze achteruitgang is ecMer 
voor een deel zijn werk : de afkeer 
jyoor zijn regering en voor de politiek 
Ivan Lilar en Llebaert (de schade
vergoedingen) Is bij vele getroffenen 
Sterker geweest dan hun wens de 
tCV.P. te straffen voor haar aandeel 
in de repressie en de Volksunie te 
'steunen. Ook vele vlaamsgezinden 
hebben in de eerste plaats een ein
de willen stellen aan de politiek van 
de regering Van Acker die in Vlaams 
opzicht beneden nul was. Zij hebben 
fgedacht dat het in de gegeven om-

fhandigheden doeltreffender was de 
.V.P te versterken dan voor de 
olksunie te stemmen : zij wilden 

immers in de eerste plaats een af
straffing toedienen aan Van Acker 
en zijn regering. 

(( Nous avons perdu une 

bataille. La guerre conti

nue . » 
Charles DE GAULLE. 

(Wij hebben een slag verloren. 
De strijd gaat verder.) 

ONZE LEUZE IS EN BLIJFT 
« VLAANDEREN EERST ! » 

De Volksunie leed verlies, en dit, 
wanneer eenieder — vooral onze te
genstrevers — bij ons een aanzien
lijke winst verwacht hadden. Dit 
feit doet onze tegenstanders — voor
al de C.V.P. — juichen, en heeft mis
schien in het eerste ogenblik, onze 
« eigen mensen » ontgoocheld. Maar 
'dan volgt de bezinning en de nuch-
tér'e kijk op de feiten. 

Pei C.V.P. dankt hare winst — en 
dit is onloochenbaar — enkel aan 
wat ik noemen zou « negatieve stem-
itnen » ttz. geen « goedkeuringsstem-
mën » van haar beleid en program
ma, niaar enkel « oppositiestemmen » 
tekeh het links bewind, of beter te
gen het sectaire karakter van dit be-
iirind. Daarom stemden een aantal 
Nationalisten — liberalen en zelfs 
"socialisten VOOR de C.V.P. omdat, 
In hun mening, deze partij bij mach
te zou zijn een doeltreffende opposi
tie te voeren (en daarom ook, stem-
Üèn zovele anderen : blanco). Dat 
deden ook de nationalisten, daar waar 
5e zetelwinst voor de Volksunie twij
felachtig was; want het is typisch 
4at daar waar de zetelwinst voor de 
Volksunie als een zekerheid aanvaard 
Werd, zij hare posities handhaaft en 
zelfs stemmen wint, zoals te Antwer
pen en Gent. 

De C.V.P. heeft in haar kiesstrijd 
alle middelen aangewend : van de 
meest lage en leugenachtige tot de 
meest kruiperige; tot zelfs het mis
bruik van de godsdienst. Om zoge
zegd de « Kristelijkheid •» te verde
digen, heeft zij de meest onkriste-
lijke praktijken gehuldigd en werd 
daarbij gesteund door een gedeelte-
fèt wel : gedeelte- van de geestelijk
heid. 

En de massa, die, in ons land, toch 
zo politiek ongeschoold is, heeft — 
na zovele bewijzen van verraad en 
onmacht in de C.V.P. — nogmaals 
krediet gegeven aan de beloften van 
deze laatste. Maar het keurkorps der 
VI. Nationalisten blijft gaaf en vol
tallig verenigd in de Volksunie. Zij 
weten nu reeds met zekerheid dat 
dit vertrouwen in de C.V.P. ander-
tóaal zal bedrogen worden — en dat 
ieeüs binnen enkele dagen de C.V.P. 
jjaet dat bedrog, een aanvang zal ne-
j^en. De VI. Nationalisten hebben an
dere nederlagen gekend dan deze : 
^ j zijn in de strijd gestaald. Hun 
j^ uur » slaat nog wel. 
' ~En de « gelovigen s> die hopen dat 
ze met een stem aan de C.V.P. de 
godsdienst gevrijwaard hebben, zul
len alras ondervinden, dat deze be-
I&ngèti niet te scheiden zijn van de 
.•waarase belangen en alleen langs 
'(tei^'om te bereiken zijn; dat, als het 
w a ^ " i s dat : « wie Vlaming zegt, 
Krti^ti zegt » het ook omgekeerd 
i^kSLt ïs, dat wie « Kristen wil, eerst 
VÏAËÏms moet zijn »; dat het 
<r VLAANDEREN EERST » niet enkel 
één fotnantische uiting is, maar een 
pitaktische werkelijkheid en een na-
tiiürwet die zich niet ongestraft 
overtreden laat. 

A N T W E R P E N 

ANTWERPEN GING VOORUIT 
Het arrondissement Antwerpen heeft 

zondag flink stand gehouden. 
Alhoewel de middenstandsorgani

satie van oud-senator Clynmans niet 
meer in onze rangen streed, werden 
ruim tweeduizend stemmen winst ge
boekt. Dit is een schoon resultaat als 
men bedenkt dat in talrijke kerken 
van het arrondissement sermoenen 
werden gehouden, waarin op de 
« zware zonde » (dus geen doodzonde, 
maar ook geen dagelijkse zonde) ge
wezen werd indien men zou stemmen 
voor de Volksunie. 

Het feit van de verkiezing van Mr. 
Fr. Van der Eist tot volksvertegen
woordiger en van de vrienden Ward 
Rolus en Benoit Ceuppens tot provin
cieraadsleden werd met uitbundige 
vreugde begroet. 

Deze goede verkiezingsuitslag in het 
Antwerpse (ruim 23.000 stemmen) is 
te danken aan de prachtige inzet van 
onze propagandisten, die geen enkele 
moeite gespaard hebben. 

Wij hadden drie dagen voor de 
verkiezing reeds een voorgevoel dat 
Antwerpen zou stand houden : de 
talrijk bijgewoonde meeting (1.400 
aanwezigen) in de Antwerpse Han
delsbeurs, voorafgegaan door een 
propagandakaravaan en gevolgd door 
een onvergetelijke fakkeltocht door
heen de voornaamste straten van de 
stad, wees erop dat Antwerpen op 1 
juni zegevierend uit het strijdperk 
zou treden. 

De propagandisten van Antwerpen 
brengen een hartelijke groet aan alle 
kameraden uit Limburg, West-Vlaan-
deren, Oost-Vlaanderen en Brabant. 
Niet versagen. Onmiddellijk terug aan 
het werk gaan. Volgt het voorbeeld 
van uw Antwerpse vrienden, die vol
op de volksvergadering van 13 juli 
(voormiddag van het Vlaams-Natio
naal zangfeest) aan het voorbereiden 
zijn. Geen enkel kaderlid, geen enkel 
propagandist mag deze groots opge
vatte manifestatie missen. 

Antwerpen verwacht U talrijk en 
entoesiast en met een verbeten wil 
om verder te kampen. 

Rudi VAN DER PAAL. 

IN MEMORIAM 
VADER VAN DEUREN OVERLEDEN 

Te Kontich overleed dhr van Deu
ren, een alomgewaardeerde figuur in 
de Vlaams-Nationale kringen van die 
streek. 

Tengevolge van de repressie heeft 
hij volle dertien jaar zeer erg gesuk
keld met de gezondheid. Hoewel fi-
sisch een wrak breef hij een trouw 
en overtuigd Vlaams-Nationalist en 
zette zijn schoon gezin de Vlaams-j 
Nationale traditie verder. ] 

Onder grote belangstelling had dei 
begrafenis plaats. Alle trouwe Vla
mingen uit de hele streek hadden er
aan gehouden een laatste groet te 
brengen aan deze voortreffelijke Vla
ming. 

Wij betuigen aan Mevrouw van 
Deuren en haar kinderen, die alle ak-
tief zijn in de jeugdbeweging, ons op
recht kristelijk medeleed in deze 
zware beproeving. 

R. V. D. P. 

Houden we eraan hulde te brengen 
aan al deze die werkelijk alles gege
ven hebben om een mogelijke door
braak te verzekeren. En onze dank 
gaat niet het minst naar de echtge
noten van dezen, die trouw en ver
draagzaam de huiselijke rust moes
ten ontberen en wekenlang de las
ten van het gezin, alleen moesten 
dragen. Het Gentse vechtersbloed 
heeft ook ditmaal zich zelf niet ver
loochend en is een beste waarborg 
voor de toekomst die we, spijts onze 
wensen nog niet direkt in vervulling 
gingen, toch nog hoopvol tegemoet 
zien Want al brullen onze tegen
standers nu viktorie en zijn ze zege-
dronken, toch denken we er niet aan 
te kapituleren, maar zullen de voor 
ons liggende jaren gebruiken om on
ze mensen voor te lichten en vlaams 
nationaal te vormen. Want er moet 
verder gewerkt worden. Het is niet 
omdat we in deze verkiezing op en
kele honderden stemmen na stran
den, dat we de strijd behoeven te 
staken Geenszins, deze verkiezing 
heeft aan duidelijkheid niets onver
let gelaten om ons te bewijzen dat 
we gelijk hebben. Geen enkele partij 
kan er zich op beroepen dergelijke 
aanvallen van zijn tegenstanders 
ondergaan te hebben, zoals wij. Van 
uit alle hoeken en kanten heeft men 
ons bestookt, er is gedreigd geworden 
met alles en nog wat. Sympatisanten 
werden onder druk gesteld, eerlijke 
Vlaamse mensen werden moreel ge
dwongen hun sympathieën voor de 
Volksunie te verloochenen, terwijl ze 
ondertusschen brulden « Gelijkheid 
voor allen, verdraagzaamheid, vrij
heid en demokratie ». De verkrach
ting der demokratische vrijheden, 
van ons geloof en van de leer der 
naastenliefde, heeft echter niet be
let dat een aanzienlijk getal nieuwe 
kiezers ons hun vertrouwen schon
ken. Dat geeft ons vertrouwen in de 
toekomst, dat maakt de komende 
strijd lichter. Wij beschikken ten
minste over de zekerheid dat diegene 
die nu hun vertrouwen uitspraken in 
de Vlaams Nationale partij, bij de 
eerste de beste tegenslag niet naar 
een andere overlopen, zoals we reeds 
verscheidene malen van het gros van 
het kiezerskorps gezien hebben. De 
princiepsterkere elementen staan bij 
ons en het zullen ook deze zijn die 
in de voor ons liggende jaren, de 
grondslagen zullen verstevigen en bij
werken. Anderzijds dienen andere 
wegen voor het voeren der propa
ganda betreden. De eerste episode is 
voorbij, een tweede hoopgevender 
ligt voor ons. Tijd brengt raad en de 
overwinnaars van vandaag zullen nu 
hun verantwoordelijkheid moeten 
dragen, zullen gedwongen worden, 
zelfs tegen hun zin de Vlaamse be
loften intewilligen. Waardeloze kies-
beloften met de bedoeling het Vlaam
se Volk opnieuw te lijmen, zullen wel
dra in hun naakte werkelijkheid te 
voorschijn komen. Wij kijken nu 
reeds belangstellend toe, vanuit de 
egelstelling, tot iedere aanval voor
bereid. 

Die van Gent. 

De Kerk kan er niet aan denken, 
noch denkt eraan, de kenmerkende 
eigenaardigheden welke ieder volk 
met een angstvallige schroom en be-
gijpende trots bewaart en als een 
kostbaar erfgoed aanziet, aan te val
len of te minachten. Elke gericht
heid, elk streven naar een wijze en 
ordelijke ontplooiing van de eigen 
krachten en aanleg, die geworteld 
zitten in de diepste vezels van elke 
volkstak, begroet de Kerk met 
vreugde en voegt er haar moederlijke 
wensen aan toe. 

...Om doeltreffend te zijn, moet de 
politieke organisatie van de wereld 
gebeuren op federalistische grond
slag. 

Paus Pius XII. 

Treffend heeft Z. H. de Paus hier 
ook ons streven geschetst naai het 
behoud van eigen taal, zeden en ge
bruiken. Wij willen onze mensen 
Vlaams houden ook op de taalgrens 

te Brussel. Wij hebben daar af 

GEWEST VILVOORDE 

Zoals overal elders in het arron
dissement boekte de Volksunie alhier 
een merkwaardige winst. Niettegen
staande zeer lage aanvallen en be
dreigingen verhoogde haar aantal 
stemmen met 25 %. 

We onthouden uit deze kiesstrijd 
dat een kristelijke Volksvertegen
woordiger, in plaats van met open 
vizier te strijden tegen de linksen, 
verklaard heeft dat hij, indien no
dig, zijn laatste frank zou uitgeven 
om de kristelijke Volksunie te bre
ken en dat hij daartoe, als het moest, 
een leger zou mobilizeren. Deze 
woorden tekenen zeer duidelijk de 
politieke parvenu, die als inwijkeling 
in zijn gemeente iedereen naar zijn 
pijpen wil doen dansen. 

Wat hem nog meer tekent is het 
gezelschap, waarmee hij zijn nach
telijke ronden om het « propare » en 
werk van aanplakbiljettenafscheur-', ^^ ^ ^ = ,= Hgche libe-
der te doen. Eén zijner ujfwachten,^® ^^^^"^^ "^ '̂̂  °® ^ ° " ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ ' " ° ^ 
is als een woeste dronkaard op één|raie en C.V.P.-franskiljons. die met 
onzer propagandisten gevaren met de I elkaar wedijveren om onze mensen 
woorden « U, manneke, u maak ik; 
kapot ». Toen de volksvertegenwoor-; zo vlug mogelijk hun ? kenmerkende eigenaardigheden -> als Vla.Tiing te diger verzocht werd deze woestelingi 
tot bedaren te brengen, heeft hij zijnj 
pas aangekochte personenwagen in doen verliezen. 
gang gezet en is met openstaand por- • < » ^ ^ ^ . . ^ ^ . ^ . ^ . ^ . ^ ^ ^ , - ^ > . 

glndfsten 'gereden°" ' ' ' ™ ' ' ' '''"^^' EEN BESCHAAMDE EN EEN 
Het schouwspel was zo walgeliU: en EERVOLLE OVERWINNAAR 

duidde zo duidelijk op een poging om! 
onze mensen omver te riiden dat epn| De beschaamde overwinnaar zijn 
onze mensen omver re riia<'iJ oai efu .. ^. . . , . , , , 
paar toeschouwers uit nr.burige wo-1 "h <*ie met in staat bleken met nor 

BELANGRIJK 

'in dè tegenspoed kent men zijn 
vrienden. 

In de heldhaftige kiesstrijd heb
ben de flinkste onzer Vlaamse Natio
nalisten elkander leren kennen en 
Waarderen, 

Die kampers en kampsters blijven 
elkander trouw en zuUen, door hun 
'feernwerking de VOLKSUNIE uitein-
'delijk doen zegevieren. 

OPROEP 
Onze propagandisten werken dag en 

nacht onvermoeid in dienst van de 
Volksunie. Zij zijn gegroepeerd in de 
Propaganda-Afdelingen van de Volks
unie, die nauw samenwerken met de 
Vlaamse Militanten - Orde van Bob 

Al Wie aktief wenst toe te reden tot 
de Propaganda-Afdeling Antwerpen-
Limburg, schrijve onmiddellijk aan 
Jos Flameng, Florent Geversstraat, 
50, Edegem. 

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

GENT-EEKLOO 
Met een zucht van verlichting heb

ben we allen de verkiezingsstrijd be
ëindigd. Een strijd die voor ons in 
het arrondissement Gent-Eekloo bij
zonder zwaar was, maar die we toch 
al Is de hoop voor een eigen verko-
zene verzwonden, als verheugend 
mogen beschouwen, aangezien we ons 
stemmenaantal nagenoeg verdub
beld hebben. Daarom ook houden we 
ervan in de eerste plaats al onze on
baatzuchtige getrouwen te bedanken 
voor hun totale inzet, dae en nacht. 

BERICHT 
Aan alle militanten nog in het be

zit van steunkaarten, wordt dringend 
verzocht, de onverkochte in te leve
ren en de andere af te rekenen. 

RIK 

B R A B A N T 

ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
GROOT-BRUSSEL 

De Vlamingen, die hier dagelijks 
maar al te goed aanvoelen, dat zij op 
een strijdpost staan, hebben hier 
meer nog dan in 1954 hun vertrou
wen geschonken aan onze partij. 

Een ongelukkig toespitsen van de 
politieke strijd rond een probleem, 
dat in een moderne staat buiten de 
politiek zou moeten gehouden worden, 
heeft verhinderd dat de vooruitgang 
van de Volksunie in Brussel zou ge
paard gaan met soortgelijke vooruit
gang overal elders. 

Toch is het verheugend vast te 
stellen dat OVERAL in Vlaanderen 
een stevige kern trouw gebleven is 
aan de Volksunie. Deze kern is een 
prachtige waarborg voor de toekomst 
en hij staat er borg voor dat deze 
maal aan de C.V.P. niet de kans zal 
gelaten worden haar beloften te ver
geten. De rol van de Volksunie zal er 
in bestaan aandachtig de verwezen
lijking dezer beloften te volgen en de 

ningen zich later bij on.s aanboden 
en verklaarden dat di» kristelijke 
seigneur hun stem noo»t meer zou 
kri]gen. 

DILBEEK 

Ook hier hebben de ongelooflijke 
praktijken van enkele leden van 
K. A.-groeperingen de weimenende 
kristenen de ogen geopend. Haken
kruisen werden aangebracht en de 
gemeenste scheldwoorden werden ge
uit tegen onze propagandisten, om
dat deze met normale middelen niet 
konden overklast worden. 

In plaats van al hun aanvallen te 
richten tegen de linksen hebben de 
C.V.P.-propagandisten haast uitslui
tend strijd gevoerd tegen kristelijke 
jongens, die alleen de fout (?) had
den overtuigd te zijn dat alleen de 
Volksunie een Vlaamse partij is die 
vertrouwen verdient. 

De verstandige C.V.P.-kiezers zul
len deze overtuiging al niet meer een 
fout durven noemen, want nog maar 
pas waren de verkiezingsuitslagen ge
kend of Theo Lefèvre bakte al platte 
broodjes door te verklaren dat « er op 
gebied van onderwijs geen voordelen 
aan de linksen zouden ontnomen 
worden. 

Voelt ge hem afkomen ? 
En niet alleen met de schoolkwes-

tie zal dat zo aflopen, maar ook met 
de andere kiesbeloften. 

Ter bevordering van Vlaanderen» 
economie is o. 1. zelfbestuur nodig : 
de economie schikt zich naar de po
litieke macht. Zelfbestuur is trou
wens in alle opzichten wenselijk. Het 
vestigt vrede in plaats van wantrou
wen en koude oorlog tussen Walen 
en Vlamingen. 

Professor Kanunnik Ka-
rel Pinxten, onze groot
ste ekonomist 1955. 

LEVE DE VRIJHEID ! 

« Leve de taalvrijheid ! » roepen de 
Walen van het « Rassemblement Bru-
xellois contre la Tyrannic linguisti-
que », door onze mensen beter bekend 
als de mannen van de « peerde-
famille ». 

Maar zij bedoelen hiermede de 
vrijheid om hun waals imperialisme 
aan Brussel en elders op te leggen 
en de Vlamingen de rol van taai-
knechten te doen spelen. 

Vermits die heren zich bij name 
gedurende de kiesstrijd hebben doen 
kennen zal de VOLKSUNIE hen ook 

C.V.P. regelmatig aan haar beloften^ bijzonder in het oog houden, en hen 
te herinneren zoals daar zijn : j desnoods muilbanden. 
— Vermindering van de dienstplicht 

tot 12 maanden; 
— zetelaanpassing; 

male polit'eke middelen de Volks 
unie te overtroeven. Met het regel
matig' gebruik van de radio, met hun 
tientallen dagbladen en weekbladen 
konden ze niet op tegen onze argu
menten, die nochtans maar alleen 
konden verspreid worden dooi- onze 
propagandisten en door ons b J. 

Niettegenstaande hun miihcenen, 
geput uit zeer geheime bronnen, en 
niettegenstaande hun alle moderne 
propagandamiddelen ter beschikking 
stonden, voelde de C.V.P. zich mach
teloos en heeft de lafheid begaan ziju 
toevlucht te nemen tot het misda
dige wapen van de morele druk, de 
verdachtmaking, de laster en de haat-
zaaierij. 

Niettegenstaande dat heeft de 
Volksunie stevig stand gehouden en 
is zij naast die reus (?) op lemen 
voeten de enige partij, die verstevigd 
uit de verkiezingen komt en er bijna 
in slaagde in Gent een vertegen
woordiger naar het parlement te 
sturen, terwijl Antwerpen stad deze 
maal, enkel beroep doende op Vlaams-
nationalisten, nog meer stemmen 
haalde dan in 1954. 

Stand houden tegen de laagste 
aanvallen, moedig blijven doorstrij-
den tegen een kudde, die niet de 
geestelijke moed bezit om onder-^ 
scheid te maken tussen geloof en 
politiek, dat hebben meer dan 100.000 
Vlamingen gedaan. Zij zijn een eer 
voor ons volk en God geve dat de 
geestelijke overheid tijdig moge in
zien dat het beter is deze mensen 
voor het geloof te bewaren dan en
kele politiekers aan een gemakkelijk 
baantje te helpen, waarvan ze wel de 
voordelen, maar niet de plichten ken
nen. 

De politieke partij, de C.V.P., heeft 
zich in deze verkiezingsstrijd de haat 
op de hals gehaald van een gedeelte 
van onze bevolking, dat durf, moed 
en wilskracht genoeg heeft om te 
ijveren voor een zaak, die voor hen 
persoonlijk geen winst kan brengen, 
maar die uiteindelijk zal bijdragen 
tot Vlaamse welvaart en macht. 

Indachtig de harde strijd, die door 
de nationalisten gevoerd werd ia 
Zuid-Afrika, tegen nog veel sterkere 
machten en die tenslotte geleid heeft 
tot de glansrijke overwinning van 
hun partij, moet de Volksunie ook 
doorzetten, organizeren en uitbou
wen, opdat de zegepraal, die vóór 
1940 bijna de onze was, zou bereikt 
worden. 

TUL - Kortenberg. 

N-̂  11 — 7 JUNI 1958 
— kosteloos onderwijs tot 18 jaar; 
— minimumpensioen van 36.000 fr. 

voor iedereen; 
— afbakening van de taalgrens en 

passend taaistatuut voor Brussel; 
— oprichten van duurzame werk

gelegenheid in Vlaanderen; 
— 1 milliard subsidie aan de land

bouw, enz. ^ ,,,, 
Met de hulp van de geestelijke 

overheid en met een aaneenschake
ling van gemene laster, dagelijks uit
gespuwd door haar pers, heeft de 
C V P . thans de gedroomde macht i n ^ 
handen'. Zal DAT nu veranderen ? 
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