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S)e SLEUTEL 
en het SLEUTELGAT 

De C.V.P. heeft een gedeeltelijke 
overwinning behaa ld m de verk ie
zingen in oms tand igheden die h a a r 
t h a n s voor grote moei l i jkheden 
p laa t sen . I n d e r d a a d heeft de C.V.P. 
deze overwinning niet uit eigen 
k r a c h t e n eigen verdiens ten behaa ld : 
deze overwinning is voor een groot 
deel te wijten a a n he t ingr i jpen van 
de geesteli jkheid, a a n he t o n t n e m e n 
van h u n politieke vri jheid a a n de ge
lovige kiezers. Daarom is de uitslag 
van deze verkiezingen vervalst in 
deze zin da t ongetwijfeld onte lbare 
kiezers met tegenzin, onder gewe-
t e n s d w a n g voor de C.V.P. gestemd 
hebben. Deze kiezers zijn geen C.V.P.-
ers, da t zal in de toekomst blijken. 
Daa rom is de C.V.P. een reus op lee-
men voeten. Het is duidelijk da t de 
ze par t i j n ie t bij mach te is uit eigen 
k r a c h t en eigen politieke verdien
sten h a a r p o a t i e te h a n d h a v e n en te 
veis tevigen. In he t Vlaamse land 
moet zij ontegensprekel i jk ernst ig 
rekening houden met de gevaarli jke 
konkur ren t die de Volksunie voor 
h a a r blijft : zonder de s teun van een 
gedeelte van ons kiezersDotentieel 
geen C.V.P. meerderheid in de s e n a a t ; 
tegen ons geen meerderhe id in de 
kamer . Dit is de enige waarborg die 
wij hebljen voor enkele Vlaamse ver
wezenli jkingen. 

De mala ise in de C.V.P.-leiding en 
de schrik voor de verkiezingsuitslag 
wai-en zo groot d a t de C.V.P. de ver
kiezingen ingegaan is m e t een de
magogisch k iesprogramma. 

Wij hebben dit feit desti jds reeds 
aangeklaagd en de v r aag gesteld 
w a a r de C.V.P. de financiële m i d d e 
len, de mi l jarden, zou ha len om al 
deze beloften in te lossen zonder ver
hoging van de belas t ingen en van de 
sociale las ten. 

Alhoewel de C.V.P. bereid Is een 
groot deel van dit k iesprogramma te 
verloochenen en te la ten vallen moet 
d a n toch de schijn gered worden. In 
de reger ingsverklar ing van een r e -
toch nog iets teruggevonden worden 
van de kiesbeloften. Zo is de rege-
ger ing onder C.V.P.-leiding moet 
r ingsformateur Eyskens verplicht 
een rege r ingsproramma voor te leg
gen da t in de huidige kon junk tuu r 
p rak t i sch onverwezenli jkbaar is. De 
andere pa r t i j en worden daardoor in 
de pijnlijke s i tuat ie gedrongen ofwel 
tegenvoorstel len te doen die in de 
ogen van de kiezer minde r verlok
kend zijn en de C.V.P. he t a rgumen t 
a a n de h a n d te doen da t de a n d e 
ren h a a r verh inderen h a a r p rog ram
m a ui t te voeren ofwel mee te spe
len met de C V P . in een dubieus s tuk 
vol gevaren. 

Een on tb ind ing van he t pa r l emen t 
en nieuwe verkiezingen ? Dit kan een 
oplossing schi jnen, m a a r is er geen. 
De C V P. kan misschien hopen (of 
vrezen) a lsdan de volstrekte meer 
derheid in kamer en senaa t te b e h a 
len Dit zou h a a r verpl ichten alleen 
t^ regeren en h a a r p r o g r a m m a ui t 
te voeren. Dergelijk exper iment mosi. 
fa l ikant ui t lopen Anderzijds is he t 
weinig aanlokkeli jk voor de linkse 
pa r t i j en een nieuwe en nog zwaar 
der neder laag op te lopen, waarbi j 
de l iberalen (die nog veel geluk ge
h a d hebben omdat zij meerdere ze
tels nog op he t n ipper t je behouden 
hebben) r iskeren weggemaaid te 
worden. Na enkele j a ren CV.P. -be-
wind zouden de linksen k u n n e n h o 
pen terug een meerderhe id te vero
veren." 

De socialistische politiek gericht 
OD het veroveren van een socialis
t ische meerderheid in he t pa r l emen t 
heeft echter schipbreuk geleden. De 
B.S.P. zal dus alt i jd aangewezen zijn 
op koal i t ie-reger ingen. Dit biedt 
geen grote vooruitzichten. 

De tegenstel l ing k le r ika l i sme-an t i -
klerikalisme is politiek gezien on
v r u c h t b a a r en nadel ig voor he t land. 
Een gezond politiek beleid kan 
daa rop niet gebouwd worden. 

Grote verwezenlijkingen zijn 
slechts mogelijk door een gezamen
lijke k rach t s inspann ing , door rege

r ingen die een ru ime meerde rhe id 
bezi t ten. De evolutie moe t en zal in 
die r ich t ing gaan omda t er ook a c h 
ter de sche rmen m a c h t e n a a n h e t 
werk zijn die d a t wensen. 

De Volksunie heeft een krachtproef 
ondergaan w a a r v a n he t belang nie t 
te onde r scha t t en is. Wij zijn u i t de 
str i jd gekomen in gesloten gelederen, 
tuchtvol en eensge?,ind : wij zijn niet 
verslagen, want de par t i j Is i n t a k t 
in h a a r kaders en he t ver t rouwen is 
n ie t geschokt. De Volksunie blijft een 
politieke faktor waarmee rekening 
moet gehouden worden. 

S terker dan ooit wordt van C.V.P.-
zijde de gedachte gepropageerd van 
de « beweging » zonder part i jpoli t iek 
ka rak te r . Het is zeer begrijpelijk da t 
de C.V.P. n ie ts liever ver langt dan 
verwarr ing te s t i ch ten in he t Vlaams-
na t iona le k a m p en de voorkeur geeft 
a a n een ongevaarl i jke « beweging ». 
Tussen de twee wereldoorlogen heeft 
de Katol ieke Vlaamse Landsbond de 
funkt ie vervuld de Vlaamsgezinden 
m a k te houden en af en toe als vei
ligheidsklep te dienen. Aan dat spel
letje zullen wij ons n ie t la ten vangen. 
Wanneer men ons met alle middelen 
aangeval len en bekampt heeft , w a n 
neer m e n er alles op gezet heeft om 
ons te verniet igen, terwijl men flik
flooit me t de bewegings-gedachte , 
dan vinden wij h ier in he t bewijs da t 
men ons vreest en d a t wij op de goe
de weg zijn. De belangste l ing van de 
C.V.P. en he t A.C.W. voor de V laam
se v raags tukken s t aa t in r ech t s t r eek
se verhouding tot h e t al of n ie t voor
h a n d e n zijn van een a p a r t e VMamse 
polit ieke p a r t i j . 

Wij moe ten me t verbe tenhe id vas t 
houden en onze rol verder spelen Er 
is geen al ternat ief . Overigens hou
den wij r eken ing met een her leving 
en vers terking van de federal is t ische 
s t roming In Wallonië. De Waalse 
federal is ten moeten wel erg ontgoo
cheld zijn over de resu l t a ten van 
vier j a a r l inks bewind, met meerdere 
voo raans t aande Walen in de rege
ring. Zij hebben geen t a s tba re resul
t a t en bekomen T h a n s komt de 
s t reng un i ta i re C.V.P weer in de r e 
gering. Het probleem van de zetel
aanpass ing is n ie t te ontwijken. 
Alleen door een gezamenli jke druk, 
van Vlaamse en van Waalse zijde, 
kan m e n in de huidige oms tand ig 
heden resu l ta ten in de r icht ing van 
h e t federalisme verwachten . 

Terwijl de C.V.P. nog steeds zoekt 
n a a r h e t s leutelgat en geen blijf 
weet met de fameuze sleutel die de 
kiezers h a a r gegeven hebben, h e r 
neemt de Volksunie h a a r akt ie . zon
der zelfoverschatt ing, bewust van de 
moeil i jkheden, m a a r vas tberaden , 
zonder aarzeling. 

BESLUIT 
Het Hoofdbestuur van de Volks

unie, vergaderd te Brussel op 7 juni , 
heeft eenpar ig beslist de uitbouw 
van de pa r t i j in snel tempo voort te 
ze t ten en de akt ie op volle k rach t 
verder te voeren. De kiesstrijd heeft 
bewezen da t de Volksunie beschikt 
over een flink kader en over h o n 
derden voorbeeldige p ropagandis ten . 
Het hoofdbestuur v raag t de aktieve 
s teun en medewerking van allen die 
overtuigd zijn da t wij onze na t iona le 
ontvoogdingsstr i jd m e t verbe tenheid 
moeten voort zet ten. Ook geldelijke 
s teun is u i t e r aa rd zeer welkom. Aan 
de verspreiding van ons blad, voor-
nemelijk door he t werven van abon
nemen ten , doet de grootste a a n d a c h t 
besteed worden. 

Alle getrouwen worden opgeroepen 
om aanwezig te zijn op de grote 
Volksunievergadering de voormiddag 
van h e t Vlaams Nat ionaa l Z a n g 
feest te Antwerpen. 

72.462 
31.631 

6.371 
3.381 

59.497 

Wat gebeurde te 
St NIKLAAS 

MINSTENS 60 % yAN VOLKSUNIE- ; 
KIEZERS WEIGERT SPONTAAN • 
C.V.P. TE KIEZEN VOOR DE SENAAT • 
ER WAREN GEEN WACHTWOOR-= 
DEN ! I 

Onze lezers weten d a t te S t -Niklaas j 
onze lijst voor de S e n a a t verworpen • 
werd omda t de l i jsten voor Dender - j 
monde en St -Niklaas niet volledig E 
overeen kwamen . • 

Het toeval heeft zo geholpen o m : 
onze stell ing te bewijzen da t zo d e : 
Volksunie n ie t opkwam de C.V.P. n i e t j 
eens 40 % van onze s t emmen «wi • 
kri jgen. i 

Vestigen we er daail>ij de a a n d a c h t : 
op da t er te S t -Niklaas geen w a c h t - ; 
woorden verspreid werden om b l a n c o -
te kiezen ! Z 

Bekijken we nu de ui ts lagen :. ; 
KAMER I 

ST-NIKLAAS j 
C.V.P 
Soc 
Liberalen . . . « * ^ 
Volksunie ...'.* 

DENDERMONDE 
C.V.P 
Soc 29.095 : 
Liberalen . . ^ A - 10.372 j 
Volksunie ...:;..% 2.561 : 
Tellen we deze s t emmen s a m e n : 

voor de K a m e r en we krijgen voor E 
Dende rmonde en St -Niklaas samen : 

CVJf- . . • , * 4 ^ | , ^ f c « ^ . . 1 3 1 . 9 5 9 
So<? : . . r 60.7!:6 
Liberalen 16.743 
Volksunie 5.944 
Bekijken we n u de uitslagen voor 

de Senaa t . Derdermonde en S,t-Ni-
kÏA&s vormen één kiesarrondisse-
mèrtt. Wij kri jgen : 

C.V.P 134.̂ ^1 
Soc 61.420 
Liberalen 16.305 
Voor de Senaa t heeft de C.V.P. 

m a a r 2.321 s t emmen meer als voor de 
Kamer , d a a r waar de Volksunie 5.944 
s t emmen had voer de K a m e r en voor 
de Senaa t niet opkwam. 61 % Volks-
uniekieers voor de K a m e r hebben 
geweigerd C.V.P. te kiezen voor de 
Senaat . En da t zonder da t er w a c h t 
woorden waren ! Hadden we een pro
paganda willen voeren tegen he t 
C.V.P.-stemmen voor de Senaat , wei
nigen van onze kiezers zouden C.V.P. 
gekozen hebben ! 

Terloops wijzen we er op da t de 
l iberalen voor de Senaa t 438 s t emmen 
minder ha l en als voor de Kamer . Ook 
daarb i j k u n n e n er kiezers zijn die 
C.V.P.-kozen voor de Senaa t . De so
cialisten ha len er 694 meer voor 
de Senaa t als voor de Kamer . Daa r 
k u n n e n een 200 tot 300 Volksunie
s temmers voor de Kamer bijzi t ten. 

Uit de cijfers blijkt echter k laar 
en duidelijk da t ongeveer 60 % Volks-
uniekiezeEs b lanco s temt zo de Volks
unie niet «pkomt . Wat wij t rouwens 
reeds l ang wisten ! 

Voegen we er nog a a n toe da t St-
Niklaas en Dendermonde landel i jke 
a r rond i ssement zijn. Zo hetzelfde ge
val zich zou voordoen te Gent , Brus 
sel of Antwerpen zou he t percent 
blanco-kiezers nog groter zijn ; 

De Volksunie heeft h a a r eigen 
kiezerskorps da t grotendeels onbe
re ikbaar is voor andere par t i j en . Da t 
is onze k r a c h t en onze ruggegraa t . 

Waar werd gewonnen? 
Waar verloren ? 

• 

Hierbij l a t en we de vergeli jkende ui ts lagen volgen van 1954 en ï 
1958 : ! 

Arrondissement 
An twerpen 
Mechelen 
T u r n h o u t 
Brussel 
Leuven 
Hasse l t -S t -Tru iden 
Tongeren-Maase ik 
Aalst 
D e s d e r m o n d e 
Gent -Eeklo 
O u d e n a a r d e 
St -Niklaas 
Brugge 
leper 
Kor t r i jk 
Roeselare-Tiel t 

Ste 

Veurne-Diksmuide-Oostende 

Winst 

Gent 

Antwerpen 

Kor t r i jk 

Brussel 

Oostende 

Dendermonde 

Oudenaa rde 

6 " l 

1.898 

1.405 

1.197 

642 

453 

157 

m m e n in 1954 
. 21.083 

10.995 
4.36» 

10.891 
6.85» 
7.492 
9.108 
9.420 
2.108 
8.803 
1.011 
5.021 
3.462 
3.307 
1.687 
4.340 
3.089 

Mechelen 
Hasselt 
Tongeren 
Leuven 
leper 
St -Niklaas 
Aalst 
T u r n h o u t 
Brugge 
Roeselare 

S t emmen ii 
22.981 

6.270 
3.433 

12.088 
4.46^ 
3.329 
6.376 
8.3<!4 
2.561 

15.024 
1.168 
3.379 
2.827 
1.66» 
3.093 
3.80») 
3.731 

Verl ie , 

1958 : 

4.725 ' 
4.16:! 
2.732 
2.381 
1.645 • 
1.642 
1.026 

935 
635 J 
531 j 

In percen ten u i tgedrukt wordt de 
rangsch ikk ing van de a r rond isse 
m e n t e n de volgende : 1. Aalst 5,43; 2. 
Tongeren - Maaseik 4,55; 3. G e n t 
4,50: 4. Antwerpen 4.47; 5. Mechelen 
3,81; 8. Roeselare 3,09; 7. Veurne-
Diksm - Oostende 3,06; 8. S t -Niklaas 
2,97; 9. Hasselt 2,64; 10. Dendermonde 
2,52; 11. leper, en T u r n h o u t 2,28; 13. 
Brugge 2,23; 14. Leuven 2,19; l5 . Kor 
trijk 1,74; 16 Oudenaa rde 1,60; 17. 
Brussel 1,44; Brussel (a r rondisse
m e n t ) bes taa t voor ru im 1 3 uit 
Frans ta l ige kiezers. Deze faktor speelt 
ook in mindere m a t e voor Kortr i jk en 
Oudenaarde . 

Het verlies doet gich voor op h e t 
p la t t e l and , waar de invloed van de 
verpolit iekte klerus he t grootst is. In 
sommige a r rondissement waar we vo
rige verkiezingen niet veel s t emmen | hebben 

h a d d e n werd dit bezwaar opgeheven 
door onze . 'erbeterde organisa t ie . ' ' t ' é 
Mechelen In s terkere m a t e en te Leu
ven in mindere m a t e zit he t v e r } » 
in de afzijdigheid gedurende deze v ^ 
kiezingen van he t Boer^wfvont. Te 
Antwerpen is onze voorui tgang m i n 
der groot o m d a t eerst he t h a n d i c a p 
van h e t wegvallen van de Midden
s tand diende overwonnen. 

C.V.P. in oppositie en schoolkwes-
tie speelden in ons nadeel . In 1932 
toen de schoolstri jd volledig fiktïef 
was en de C.V.P. daarb i j in de rege
r ing zat vielen de na t iona l i s ten in de 
K a m e r van 11 zetels op 8 en in de 
S e n a a t van 3 op 1. In 1936 verdubbel-
edn ech te r de zetels voor de Kamei 
van 8 op 16 en in de Senaa t spron# 
men van 1 zetel op 9 Dit ter aan 
moediging voor wie da t nodig moch t 

Nie t t egens taande he t volgens Mgr De Smedt zware zonde was s temden vele 
Vlamingen voor de Volksunie, . . . of de eerste maandel i jkse biecht r a 
de verkiezingen. Daarop bouwen wij onze toekomst 

ZUNDAG 13 JULI a. s. te l O u . 30 (voormiddag van het Vlaams Nationaal Zangfeest) 
Zaal MAJESTIC Carnotstraat 90 ANTWERPEN 

GROIE VOIKS VERG ADERING VAH K VOLKSUNIE 
onder voorzi t terschap van Volksvertegenwoordiger F i a n S V A N D E R E L S T Algemeen Voorzitter. 
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WIE VOLHARDT WORDT 

GEKROOjVD 

Men «iet vlug het verschil tussen 
een politiek bewust Vla.mis nationa
list en marginale fiffuren. De laatste 
groep wil graag bij de winnaars Z'jn 
tegenslagen kunnen zij niet verdra . , „ , ^„,„.,_^.,„„ 
gen en het defaitisme steekt vlug het 1 T E R I GlREKKEN 

i WIJS ZIJN EN ZICH 

hoofd op. 
De esrslen zullen bü tegenslagen 

alïeea maar h%rder en heftige* door-
leciiten. 

Tol de laatste groep behoort alles
zins ' de hoofdredakleur \\>n het 
weektead « OpsCanding ». In een 
l]iC3fda»'tikel « Wie volhardt wordt 
Ie roöwd » ontleedt hij de verkie-
zjj-gsiais'agen. HiJ ook ziet het ver
schil tussen de uitslagen in de stad 
en op het platteland en legt de vin-
jer op de wonde : de verpolitiekte 
8-l;rus en hij wijst op het gevaar dat 
hierin ligt \oor het geloof. Overigens 
M'hnjft hij '< men is er alleiininst in 
re!ilr.agd, onze Vlaams-nationale 
r^artijpoliteke organisatie klein te 
kiijgCT. Huogstens is het dit keer 
iiïeer gelukt, liaar doorbraak te ver
hinderen. En vrog of Iaat zal de po
li-eke kcnjimkluur van d'e aard zijn. 
d2.'i deze doorbraak mogelijk wordt. 

Fotent^eel ts de gedachte der VL-
1 ::̂ üonaÏ8 politieke apartheid van-
t 7r e\pn sterk als gisteren. Een ge-, 
«lachte die wij blij/en beschouwen 
?3s een dèr logische uitingen van ons 
« totaat verzet « tegen het fnuikend 
Felffisch centralisme ». 

En hij besluit : « Daarom roepen 
w.J de vrienden van de Volksunie toe: 
« Verdraagt wat het lot zendt : wie 
volhardt wordt gekroond ». En is het 
niet kenmerkend en hoopgevend dat 
de Volksunie ondanks haar nume
rieke zwakte, tijdens de laatste we
ken zi.ch in de belangstelling — laat 
dit nog een vijandige belangstelling 
wezen — van vele machtige instan
ties ihocht verheugen ? Dit feit al
leen is o. i. al op zichzelf voldoende 
om ons in onze meening te sterken, 
dat ook in de toekomst, voor een 
Vlaams-nationale partij een belang
rijke taak in, onze beweging voor 
Vlaamse' heropstanding is wegge
legd ». • ïf'J^'V^ 

« » ^ ; , j ^ . 

TRADj;riE 
Onze bisschoppen hebben zich tra

ditioneel gekant tegen een tweede 
> ' ristelijke partij. Men kent het tra-
, ..ch geval van de partij van pries
ter Daens toen de bisschop van Gent 
ondei; druk zich tot het werktvig 
maakte van de beruchte Woeste. Nie
mand durft daar thans nog fier op 
faan. ^Men kent anderzijds hun hou» 
ding t«gen het Vlaams Nationaal 
Veibond. Ook toen werd er offjcieus 
reeds,,,gesproken over doodzonden. 
Be strijd tegen de Volksunie volgt 
dus de iraditie. 

Oo5< de anti-Vlaamse lijn wordt 
t?02rgetr~okken. Reeds in de tijd van 
Crid» Gezelle en van Aibrecht Ro-
denbach, greep het bisdom in tegen 
de onverlaten van Vlaamsgezinden 
die een plaats voor het Nederlands 
vroegen. Het Westvlaams bisdom 
stond' toen vooraan in de strijd te
gen het aankomend radikalisme. 

Ook hier vervallen we dus in een 
tradltiohele plooi. Naast de loge, het 
grootkapitaal en het hof heeft de 
hogere kerkelijke overheid steeds de 
ontwikkeling van het Vlaams be-
wustzijA bestreden. Men wenst de 
unitair^ Belgische staat te behou
den. Geen federalisme. 

Enkele tientallen jaren terug heeft 
dan ook de paus reeds aangedrongen 
bij onze bisschoppen op bezinning. 
Thans weer stellen we vast dat 
Vlaanderen het enige gebied is in 
West-Europa waar de bisschoppen 
stelling kiezen in de strijd tussen 
twee christelijke partijen, ondanks 
de uitdrukkelijke aanmaningen van 
onze Pausen. Het tekent meteen de 
bizondere toestand van Vlaanderen. 

DoelbewBst heeft de C.V.P. ander
zijds Brugge uitgekozen. Van Meche-
len zouden alle Vlaamsgezinden het 
normaal gevonden hebben. Brugge 
was echter meer Vlaamsgezind. Dat 
« was » komt in Vlaanderen nogal 
veel voor. Ook Van Canwelaert was 
ooit Vlaams gezind. Ons verraste 
Brugge niet. De flamingant weL Wat 
ook de bedoeling was. Hij zal een be
goocheling armer zijn. Maar zal hij 
iets leren ? 

« De St-.ndaard » speelt op een veel 
voorzichtiger en op een geniepige 
toon haar spelletje voort. Vorige 
maand moesten wij — nog steeds de 
« scheurmakers geheten » — niet op
komen voor de Senaat, nu moeten we 
ons volledig terugtrekken. Zij heb
ben immers enkele duizenden onno-
zeiaïïrs aan hun spelletje gevangen 
en die moeten nu verder hun vrien
den bewerken voor de volledige te-
luglrekking. Of de C.V.P. de weik-
looshcid zal oplossen door een stel
selmatige indiistrialisat'e van Vlaan
deren, of het landbouwvraagstuk zou 
opgelost worden, of er gelijke moge
lijkheden zullen komen voor onze 
bedienden en ambtenaren dat heeft 
allemaal geen belang ! De eenheid ! 
De Vlaamse Beweging wordt herleid 
tot de zetelaanpassing. Dat in orde 
dan is de Vlaamse Beweging opge
lost. 

Dz zetelaanpassing biedt een paar 
voordelen afgezien van het principe 
van de rechtvaardigheid en wel dat 
het kworum beter in het bereik komt 
van de Volksunie en dat het ander
zijds in Wallonië de strijd voor fede
ralisme zal aanvuren. Zij zijn gin
der zo vlug geprikkeld. 

Maar op zichzelf lost die aanpas
sing niets op. Sinds 1830 heeft 
Vlaanderen de meerderheid van de 
zetels gehad (Vlaanderen -^ de 
Vlaamse zetels van het arrondisse
ment Brussel). Wat helpt het ens 
als op die zetels franskiljons, Vlaams 
onverschilligen en Vlaamsgezinde 
mossels plaats nemen ? 

De zetelaanpassing is dan ook de 
klassieke kluif voor de politiek on
nozele flamingant. Het is het rook
gordijn dat zal moetea dienen om de 
fundamentele Vlaamse vraagstukken 
te verdoezelen. 

En van dat terugtrekken, Stan
daardvrienden, fnuikers van de 
Vlaamse Beweging, laat meer dan 
ooit alle hoop maar varen. Wat zegt 
gij ? Gij rekent daar ook niet op 
maar het is een goed middel om de
genen zonder politiek doorzicht te 
misleiden ? Inderdaad, maar pas Op. 
Zij zullen thans van de C.V.P. toch 

. nog wat meer verwachten dan de 
zetelaanpassing. 

Help daar maar voor zorgen of het 
zit weer mis. 

JOS DE SAEGER MAAKT ZICH 

BEGOOCHELINGEN 

In de « Vrije C.V.P. Tribune » van 
De Standaard komt Jos De Saeger ons 
opnieuw wat voorrekenen. De man 
neemt een houding aan alsof niet de 
meest Vlaamsgezinde van al onze 
bisschoppen, Mons. De Smedl, maar 
wel hij zelf de verkiezingen gewon
nen heeft. In waarheid had de 
C.V.P. zo een schrik voor ons dat ze 
in Vlaanderen bewerkt hebben wat 
nergens in de wereld gebeurt nl. dat 
de bisschoppen stelling kiezen tussen 
twee christelijke partijen. In ons 
achterlijk Vlaanderen wordt dat nog 
genomen. 

En De Saeger cijferen dat de Volks
unie de C.V.P. de meerderlieid ont-
nom in de Kamer. Had de C.V.P. 
ons niet zo smerig bevochten dan had
den wij de zetel te Gent die nu naar 
de linksen ging en had de C.V.P. in 
Limburg gekartelleerd met ons dan 
verloren ook daar de linksen een ze
tel. De C.V.P. wil echter alles heb
ben en niets geven. Een begooche
lingen dat ze zich maken ! De Sae
ger stelt zich werkelijk voor dat hij 
ooit onze 100.000 kiezers zou doen 
stemmen voor een C.V.P. program ! 
Gesteld dat de Volksunie niet zou 
meegedaan hebben aan de verkiezin
gen dan zou meer dan de helft spon
taan blanco kiezen en zo wij het 
wachtwoord blanco kiezen zouden ge
geven hebben zou de C.V.P. geen 10 
% van onze stemmen halen. Hun 
stem vergooien aan de C.V.P. doen 
onze kiezei-s niet. Hoe kan een Vlaams 
nationalist trouwens voor een on 
Vlaamse kleurpartij kiezen ? De Sae 
ger en de C.V.P. mogen het zich goed 
in het hoofd steken ! 

MMM 
MMM 

MMM 

c Het in de practi.sche politiek 
verzeilde katholicisme is even
zeer een fatale afwijking van 
de enig zaligmakende leer. zoals 
het anti-katholieke Staats-ab-
solutisme, of 'n katholickvijan-
dige Regering •». 

Pater Stracke S. J. 

»j(X(S 

EYSKENS tot Duivel BUZET : < Toe, kom maar mee, we zijn wt^-vaiü'i 
bezig geweest, maar 't was alles toch zo niet gemeend ! > s^ hsut^ 

Z I E L I G 

DE SCHOELIETJES VAN HET 

ACV. 

Te Gent liet het A.C.V. grote affi
ches drukken « Kiest Volksunie -
Heil Hitler ». Ondertussen liepen zij 
alle incivieken na voor hun stem en 
kregen er ook de meerderheid van. 
Op de uitslagentabel 's Zondags 
's avonds aan hun lokaal waren ze 
.nog geestiger. Onze partijnaam werd 
niet vermeld, wel « afval ». In hun 
blaadje durfden zij schrijven dat de 
Volksuniebonzen leefden « in de sa
lons van paleizen, die ze met gemak
kelijk verdiend geld hebben aange
kocht » ! 

Het is de zuivere kommunist«nstijl 
maar nog wat plomper. 

Zij mogen tien Volksuniebonzen 
uitkiezen, wij zullen tien C.VJP.-ers 
nemen. Al wat het inkomen van « i -
ze tien bonzen hoger ligt dan 1/3 van 
de C.V.P. bonzen krijgt het A.C.V. 
van ons kadeau. Afgesproken « he
ren » 7 

Zijn er nog lezers en simpatisanten 
van ons die lid zijn van het A.C.V. ? 
Zo ja, dat zij bedenken dat dank zij 
hnn geld die propaganda tegen ons 
gevoerd wiwdt. 

Zeer zeker kan men de bis
schoppen en pastoors het recht 
niet ontzeggen, als private bur
gers, hun persoonlijke opinies 
en politieke voorkeur te hebben, 
als ze maar niet afwijken van 
een rechteaard geweten en de 
belangen van de godsdienst. Het 
is niet minder klaar dat ze als 
bisschoppen en als pastoors vol
strekt buiten en boven de par
tijstrijd raoeten blijven, boven 
alle zuiver politieke kamp. » 

Paus Pius XI 

ZO ZAG IK EYSKENS... 

Mijn vriend sneuvelde als RAF-pi 
loot; mijn schoonbroer verloor het 
leven, toen zijn schip nabii de En
gelse kust op een Duitse mijn stootte. 

Hun hchamen werden in 1948 sa
men met deze van andere gesneuvel 
de Vlamingen terug naar ons land 
gebracht en minister Gaston Eys-
kens was aanwezig. GANS DE 
PLECHTIGHEID HAD PLAATS IN 
HET FRANS Minister Gaston Eys-
kens was aanwezig en bewoog niet. 
Honderden familieleden van Vlaam
se gesneuvelden werden voor de zo
veelste maal beledigd, maar Gaston, 
waaraan zovelen hun stem hadden 
gegeven, had als verantwoordelijke 
minister met de minste vooi-zorg ge
nomen opdat dergelijke belediging 
zou vermeden worden, zelfs al was 
het maar ' om de schim te redden -. 

ZO ZAG IK EYSKENS en NOOIT 
zal ik dat officieel verraad van onze 
taal vergeten en telkens ik zijn foto 
met dat nietszeggend, uitdrukkings
loos professorengezicht zie, denk ik 
aan die droeve dag in 1948, waarop 
zaken gebeurden, die alleen In ons 
land nog mogelijk zijn. Alleen in dit 
land zijn er mensen, die zich in het 
gezicht laten spuwen en die later de
ze belediging nog kunnen vergeten. 

En nu mag de C.V.P. nog tientallen 
mannen bezitten als Leo Lindemans, 
Jan Verroken, Derboven, Gerard Van 
Wijnendaele e.d., voor mij hebben ze 
allemaal gekapituleerd voor Eyskens, 
De Schrijver, Schot, Ancot, Lefebvre, 
Struye en anderen, die de lijn van de 
C.V.P.-politiek bepalen, lijn, die tot 
heden toe niet de minste rekenmg 
hield met de ware Vlaamse belan
gen. 

In Cyprus nemen bisschoppen de 
leiding om hun volk naar raiafhan-
kelijkheid te voeren; in Algerië strij
den intellektuelen met de eenvoudi-
gen van hun volk, opdat het zijn 
vrijheid zou bereiken, maar in ons 
land weven enkele C.V.P.-politiekers 
spinnewebben rond Jan Verroken, 
Leo Lindemans, G, van den Paele, 
waaruit deze mensen niet loskunnen 
en die van deze Vlamingen mede
plichtigen maken aan het verraad 
van de Vlaamse belangen. 

Eén van die webbenwevers is Eys
kens. Op hem vertrouwen opdat de 
komende regering eerlijk zou stre-
vai naar Vlaamse welvaart is erger 
dan vertrouwen op lucht om er kas
telen mee te bouwen. 

Als het zo niet is, dan moet Eys
kens veel veranderd zijn sedert 1948. 
Toen gedroeg hij zich als een mossel 
en het mirakel dat mosselen been
deren in hun hjf zouden krijgen om 
weerstand te bieden aan harde tegen
strevers, dat mirakel is nog nooit ge
schied. DAT is de mening van 

JONGE V.O.S. 

Bij een tegenslag leert men zijn 
vrienden kennen. Zo dit oud Vlaams 
spreekwoord juist is behoort « Het 
Pennoen » niet tot onze vrienden. 
Het Pennoen groepeert enkele na
tionalisten, die altijd in mindere of 
meerdere mate afkerig gestaan heb
ben van de partijpolitiek naast en
kele journalisten en personen uit 
C.V.P.-kringen en kranten. 

« Het Pennoen » heeft de goede 
smaak van ons enkele dagen na de 
verkiezingen op de hals te vallen en 
ons als taktiek een beweging aan te 
bevelen. Vooreerst wijst dit op een 
gebrek aan inzicht in de Vlaamse 
strijd waar een beweging nooit veel 
bijgebracht heeft en slechts een 
partij wat wist te verwezenlijken. 
Anderzijds weten we toch ook uit er
varing dat een beweging slechts vat 
krijgt op sommige intellektuelen 
waarvan een groot percent dan nog 
het doet uit schrik van aan partijpoli
tiek te moeten doen. Hoelang werkt 
« Het Pennoen » nu al en hoe ver 
zijn ze al opgeschoten met hun be
weging ? Wij vinden het spijtig dat 
ze dit debat heropenen. Wij lieten 
hen rustig werken, dat ze ons even
eens met rust laten in plaats van de 
vijanden van Vlaanderen, de C.V.P.-
kranten munitie te bezorgen. Dat ze 
met welgevallen geciteerd worden 
door de krant met de aartsgemene 
verkiezingskampanje « Het Volk » en 
door de geniepige « Standaard » mo
ge hen voldoening verschaffen ! 

Er zijn andere manieren om xich 
doen op te merken ! 

De nationalisten IUIICB het met 
een zekere grimmigheid noteren. 

Dat ie verkiezingen ons njet W**tti 
vielen daar zijn onie propagandis-'^ 
ten reeds overheen. Öe walgelijke^ 
kampanje van « Het Volk » en a|i-' 
dere C.V.P.-kranteB «al zieK 'tégéü'' 
hen wreken. Die terugslag tekent 
zich nu reeds af. En niet elke keer 
zal de C.V.P. de verkiezingen begin
nen van uit de oppositie met de 
schoolkwestie en met een Monsei
gneur De Smedt. En het fabeltje 
Volksunie, bondgenoten van de link
sen, zal wel vlug verdwijnen nu de 
C.V.P. tot haar onuitsprekelijk ge
noegen Opnieuw met haar linkse 
vijanden mag regeren. In 1932 wer
den de nationalisten ook verslagen 
door de schoolkwestie. In 1936 ver
dubbelden ze hun zetels in de Kamer 
en sprongen ze in de Senaat van 1 
op 9 zetels. Wij behoren niet tot dat 
slag mensen dat dadelijk ontmoe
digd is. Bij tegenslag verdubbelen we 
onze inspanningen. 

Dat « Het Pennoen » zich met haar 
eigen zaken bemoeie. Ook zij kun
nen hun tijd beter gebruiken. 

Met onze vijanden zullen we bet 
op de duur wel klaar spelen. Dat on-
le « vrienden » en «ij die « het goed 
met ons menen » — maar die niet 
in onze partij vechten — ons a.u.b. 
met rast laten. Het is immers moei
lijker tegen vrienden te vechten dan 
tegen vijanden. Dat onze vrienden 
zich voor de rest er maar eens over 
bezinnen waarom juist hun « bewe
ging » door de C.VJ.-vijanden van 
ons volksbestaan zo warm aanbevo
len wordt. Dat spreekt boekdelen en 
is er de veroordeling van ! 

KAREL VAN CAUWELAERT, EEN 

HOOGSTAAND JOURNALIST 

« Het Volk » brengt hulde aan haar 
pas gekozen senator haar « schild
wacht », Karel Van Cauwelaert, die 
zij een hoogstaand jooraalist noemt! 

Wie de verkiezingskampanje van 
« Het Volk » gevolgd heeft zal in alle 
objektiviteit oordelen, dat « De 
Vidksgazet » een fatsoenlijke krant 
is in vergelijking met « Het Volk » 
en dat de veel besproken Jos Van 
Eynde een gentleman is in vergeKj-
hing met Karel Van Cauwelaert. 

wmmmafmmm^mx^im»^^^^^^ 

Naar 
Antwerpen 
op 13 juli 

^mimmmmmmmtfi^^ 
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ZO DACHT HET NATIONALISME 
VI DE NOODZAAK VAK EEX X ATI ON ALE 

VLAAMSE EKONOMIE. 

tussen beide lauds gedeelten trach- Het had in normale voonvnardeu Naarmate de toestand van de Waal-
ien te herstellen. In hun binnenste luellicht het ekonomisch overzicht se industneën slechter wordt, moet 
moeten de Frans-Belgische macht- in België terug naar Vlaanderen de druk die België op Vlaanderen 

Zo zelfbestuur de noodzakelijke tot een snelle ekonomische opbloei hebbers van die dagen i'e spontane kunnen verplaatsen. Wel kwam een uitoefent, daarom steeds groter 
politieke grondslag vormde voor in ]^laanderen moeten leiden en had ekonomische versthuiving van reeks nevenindustriën zich in de worden. België haft ekonomisch 
een volle en vrije ontplooiing van 1830 zag het begin van een on- Vlaanderen naar Wallonië zeker Kempen vestigen, ten dele dan nog veel aan J'laanderen misdaan en zal 
Vlaa7ideren, dan moet het Vlaams evenwichtigheid in de Belgische niet ongaarne hebben zien gebeu- om andere vedenen, en bracht de het blijven doen — tiit de wet zelf 
nationaal streven naar gezonde eko- zou nu in de volgende jaren inte- ren en hebben ze voorzeker ge- ontginning der steenkooolmijnen de die zijn bestaan beheerst — zolang 
nomische toestanden in Vlaanderen gendeel snel achteruitgaan. Door wenst dat ze zou bestendigd blij- ekonomische ontsluiting van Lim- de Vlamingen niet over hun eigen 
aan zelfbestuur een vaste materiele de revolutie van 1830 onderging de ven. burg mee. Toch werden alle nor- lot kunnen beschikken ». 

grondshg verzekeren. ]laamse tekstielnijverheid een male ekonomische wetten bewust te- p p c c T P c r P P T ' P \ ^ \ ' j j r' 
. scherpe krisis, als gevolg van het hi werkelijkheid werd deze spon- „engewerkt en werd de industriali- ^ 

Men heeft beweerd dat ekonome . „ , j - ^ , ,,^„ j ^ ^.^^^ afzetmarkten tane verschuiving in de volgende satie van Vlaanderen beperkt ge
niet Vlaams of met na tonaal^ kan „^ ,̂, ^.^^,.^ Nederland en Indone- periode dan ook vrijwillig besten- j.^uden tot een fraktie van wat zij 
^it. waar ZIJ slechts ekonomtets. ^•.. ^„ j ^ daaropvolgende jaren digd. De stem van de Vlaamse had moeten worden. De Belgische 
Zo dsxe stelling waai lean zipi bin- ^^,g,„ ^^^ nieuwe en zware krisis volksgemeenschap was te zwak op- ^^^^^ schonk de Kempische steen- twintigste eeini' de J'laamse bewe
nen zekere grenzen, dan ts het niet j^^^^. „ogyji^als teisteren : zij werd dat ze zich hiertegen zou kunnen koolmijnen aan de Waalse groot- ^'"<? ^'^'^ begint los te maken van 
minder eeii feit dat de ekonomische ^^^^^ ^^^^. ^^^^ ̂ ^^^ modern uitge- verzetten. Omwille van de belan- nijverheid. Alzo moesten de Lim- de politieke partijen, zal zij zich op 
wetten ook ten volle de invloed on- ^^^^^^ Engelse weefnijverheid, met gen van de Waalse grootindustrie burgse mijnen dienen om in Wallo- "^^^ terreinen terug ivenden naar 
dergaan van politieke faldoyen ie dewelke zij onmogelijk kon konkur- en van haar konkurrentiestrijd met ^ië een hoge prijzenpolitiek der "̂ '<? terreinen terug wenden naar 
volgens tijd en omstandigheden een ^feowoni/e'rffV de weegschaal met andere landen, gaf de Belgische steenkolen mogelijk te maken en ^^el ^'elang van het nationale Vlaan-
nnnder of meer er s er gemci ^n -,g,.;^^^ „̂ ,g,̂  y^j,.^,, „j^^^. g^^^j^ .,g,:. staat weldra alle handelsprotectio- Q,„ ^e Luikse metaalnijverheid van deren. Een groot denken Lodewijk 
de se iaat weipen. 11 eze zin -an ̂ er zou doen omslaan in het nadeel nisme op. De J'laamse landboinv ^rondstotien te voovien 7n wprd De Rael, zal hct^ ekononv.sche 
de ekonomie van Vlaanderen door j„ , , ,• , •• , •, ,• , ^i^nusiujjtn ie i.uui..ien. z-o ueia . , , , . , • , •,; 
.,niin„n1. P« Vlnnm,^ inhtnren in "''"" ^'«««^^' '^"- ^^ ^^ aalse me- en tekstielnijverheid die eenzekere de opkomst van een Vlaamse nij- standpunt mtegieren m de Vlaamse 

' taalnijverhetd die als gevolg van graad van protectionisme vereisten, verheid belet, want juist door de ^tiijd. rit] zal wijzen op de ekono-

EEN NATIONALE 
VLAAMSE EKONOMIE 

had moeten worden. De Belgische Wanneer in het begm van de 

gunstige zin gestuwd w'orden, maar 
kan zij ook door volksvreemde in
vloeden in haar ontplooiing gefnuikt 
worden. 

de industriële omwenteling van de werden geslachtofferd op het altaar gemakkelijke en renderende ont- ^"'^che noodzaak van het Vlaams 
19de eeuw zich sedert 1820 tot een van de Waalse metaalnijverheid, ginning der Limburgse steenkool- streven in zijn befaamde uitspraak : 
grootnijverheid aan het omvqrmen ^ , - , , - , Q mijnen ware het mogelijk geweest " Taalbclang is stoffelijk belang ... 
was, zou mi op enkele tientallen Lodewijk De Raet bewees dat tus- ^^^^ J'laamse industrie aan te lok- Hij zal het ekonomisch pwbleem in 

Maar meer nog verbindt een dui- jaren uitoweien tot reusachtige af- ^/''If^^ ^« 1900 de weefnijverheid ^^^^ ̂ ^^^. ^^^^ j^ hrij-enholitiek ^^^'^'^ ^" -^'ollc scherpte stellen en 
• • • •• ^ ' • " \t van de toen- ^'' \ laanderen steeds achteruitge- • „h eerste zal hij ten slotte klare 

richtlijnen trekken voor een natio
nale ]laamse ekonomie. 

Vooreerst moet het Vlaams be-
se\ terug ten volle in het ekono
misch leven ontwaken • « Do 
Vlaamse gedachte moet onze eko-, 
nomie doordringen : het gebouw 
moet Vlaams zijn in zijn grond
vesten. Vlaams aan de toppen, 
]laams in de leiding. Dan zal dit 

'I lissen de Iwee wereldoorlogen -,^/j[, , j , ^ ^ , . freschicdenis maken » 
wordt VI deze onzinnige ekonomi- ^^, y,^^^„^^^ landbouw d-e 
sche politiek volhard. De uitgeput- ,^^^j^ j ^ ^ ^ ^^^•... i^^n^aar/oosd 
te Waalse miinen worden^in leven „ , „ , J ,,.„„, .„ , • •• •' » 

, , ' , , . werd, moet terug IK nieuwe banen 
gehouden doordat hun eii^enaars „„r„;j „ , . „ „ J„ ^ ^ .-j^ 
* , , . . , 7 . geleid worden en móet daarm aan-
ook de Limburgse mijnen bezitten ^-^^--j^ ^^j^^^^^^^ woMW^door een 
en alzo een hoge prijzenpolitiek kun- „n^ebreid landbouwonderwijs. De 
ne« blijven voeren. Alle fabrieken „,,,,^„^^ ,̂„ ^^ zeevisserij moeten 

delijke relatie de ekonomie met het metingen. In het lich, 
ganse lev^n van een volksgemeen- malige ekonomische voorwaarden, ^ "^" '̂ '̂'̂ -̂ ^ ^ Vlaamse landbouw 
schap, met zijn taal en met zijn kul- -werd deze opbloei mogelijk ge- ^^^ ' " ^^^^'' '""^^ de vorige krisis 
tuur, met zijn geestelijke verheffing maakt door de aanwezigheid van "^«^ '^ ^^^'^''^ gekomen, werd om-
of verval. In één zin : « Toen de ac:!7.'ezigheid van de Waalse streeks 1875 door een nieuwe en ge-
Vlaanderen ekonomisch machtig en steenkojllagcn. Vlaanderen, dat '^^^dige krisis geslagen, als gevolg 
kuUureel groot was » vatte Lode- tot 1830 ontcgensprekeVjk het volle " '̂"^ ̂ ^ massale invoer van buiten 
wijk De Raet deze verhouding sa- ekonomisch overwicht had bezeten, Europese landbouwprodukten tegen 
men. Piofessor Pin.xten zou het la- zou nu in de volgende jaren inte- '"^^ '^ konkurreren prijs. Hij zou 
ter nog uitdrukken : « Toen wij gendeel snel achteruitgaan. Door ''^"^«^f^« jaren zetten om door een 
ekonomische macht bezaten, waren de revolutie van 1830 onderging de "^'olledige struktuurverandering ei 
wij een rijk kultuurvolk. Thans zijn Vlaamse tekstielnijverheid een '^^'^^'^ enigszins boven op te komen, 
wij een Orm kultuurvolk . E e n scherpe krisis als gevolg van het T I ' . / gold het hier een krisis die 
volle ontplooiing van Vladnderen verhes van de grote afzetmarkten „„„^ % t. , • , j , i 

ommbare eroMg. s,ë. I„ M daan.pvolge.i, jaren „ „•,„,„« £'J;,„ ,,j„,„j. 

Toch ging in de Belgische staat llTSmaÏ'Zt? " " ' " ' * " ' ' . ' --'-^-^-"V-^""^"rfe löè^ta^d 
sinds zijn oZtstaan de achteruitsteU ' " f ^ ^ ' " " ^ ^ ^ teisteren : zij werd , , ..^eren. De Raet zou schrijven: 
,. -' „ , , , , ' ö ^ " aoor een zeer modern uitoe-
Img van l kuinderen gepaard met ^ „ ^ , ^ 77 ^^7 y •• • 7 •.•• .• rr- i ; ; j j , ji • 

*• , . , ^ T^-ij- . , ^ ̂ ^ste hngelse weefniiverheid, jmet •<•' \v eer sukkelde het volk iH-.-ar-^ 
een ekonomische politiek die tot op 1 1, •• ,.-i 7 7 7 
j , - j - , . j . j 1 dewelke zij onmogelnk kon konkin-
de huidige dag steeds tegen de be- ' , •• , / , . 
1 „^ hl T/7 77 7 u r^ren. van de markten vcrdronaen. 
langen van het Vlaamse volk heeft ^ 
ingedruist. Onverpoosd zal het Maar ook de laudbouw, de lioofd-
T bams nationalisme het herstel f^j,f^^ •„ ̂ , p,„„,„^.^ ekonomie, be-

DE SLECHTE 

ONEINDIGHEID. VAN DE 

BELGISCHE EKONOMIE. 

1848 de toestanden in Vlaanderen 
enigszins verbeterden, zou nochtans 
de uitbarsting van de industrie in 
Wallonië tot nog nooit gekende 
toppunten, de bestaande onevenre
digheid alleen nog erger doen uit-

^^Ifh^ven in \\ allonie gekoncentreerd , , , , ^ ^̂ ^ bloei worden gebracht, 
moede voort zonder dat mey* ern- <^\ Vhanderen bkjft ee» onderont- ^ r o / e 'ondernemingen moeten in 
siig aan het werk ging om meuwe' ''^'fked gebied. De 1 laamse over- vu,anderen tot stand worden ge-
wegen te openen». bevolking wordt met door een in- i„„^j^t ^„ ^^ handelsgebicd moet 

•dustrializermgsprogramma aan het Vlaanderen een ruime ekspansiepo-

oeren. 
wee faktoren zullen in de 

gedachte van De Raet een uitzon-
••«« H allonië een tekort derhjke waarde bekleden voor de 

ekonomische herleving van Vlaan
deren : het Kempisch kolenbekken 
en de Antwerpse haven. De ont
dekking van de Limburgse steen
kool acht De Raet een keerpunt in 
de Vlaamse ekonomie en hij noemt 

I bams nationalisme het herstel f,j,f^^ •„ ̂ , p ,„„ ,„ ,^ ekonomie, be- ^^' scheepbouw. de scheepvaart ,,,,fe t^ „ , , , , , „ , , ^ ^^„ „ . j „ : , T ! ' r 
xan rechtvaardiger verhoudingen -„^ , „ , , „, ; , / , , . , , , ^^ ̂  „,^ en de zeevisserij, tipische Vlaamse , , , „ werkkrachten blijven voor de LaTl. 

eisen van de Belgische staat en zal ,.,j ,^,,„ , ^„ overbevolking die ^" ' ' «"^^" ' ^'•^''^^" " " ^'^"^'^'.e ver^ Waalse industrie die door de ont- JdaZet 
het wijzen op de noodzaak van een ^^^^ , , , , .̂ , ̂ ^,„ i^ndbomvgrond '^^'«^^^oosd. Zo de Antwerpse ha- -,olking van Wallonië een tekort ' 
terugkeer tot een gezonde nationale ^ , grondprijs sieik de hoogte in- "'''' '^^ ^'^^' kwam, was het wel aan werkk.achten heeft. In tijden 
1 laamse ekonomie. .^^^ Wanneer dan tussen 1846 en "^'''^'•"' ^""^« ' =^ '^•«^'' '^^ ^^'««'^^ '"- van ekonomische krisis — en ook 

1848 zich herhaaldelijk misoogsten "^'"^''^ volstrekt onmisbaar was. daarbuiten — heerst in Vlaanderen 

voordeden, leidde het tot een katas- Zo kwam m deze periode een ^'" S'""^' i^'erkloosheid die 75 p.c. 
trof e m Vlaanderen. Wanneer na ,t,,j, geindustiializeerd Wallonië""''' ' ' ^ ' '^^«'^ "«" ' « ' werklozen 

met veel hoger welvaartspeil der 
bevolking te staan tegenover een 
verarmd Vlaanderen. De Maamse 
overbevolking moest nog slechts 
dienen om Walloiiië goedkope ar
beidskrachten te verschaffen. f(Arm 

stralen. De Vlaamse rijkdom had Vlaand 

]''uyls 
keiijk verzwakt volk dat zich de 

Zo bleef het Waals overwicht in 
de Belgische ekonomie gehand-

T » j , 7 j • j ] ..r.1 t.1 1 7 ' r tuunderen » was geboren, fulius i,„^ij • 7 7. • j - i • ; 
i ot op het einde van de 18de plaats gemaakt voor een Waalse VuvUt^y^ ^^ -ro^rJ^ • n ^ • ""« / " '« slechte oneindigheid. 

eeiiy,' hadden de vreemde besturen rijkdom. „„, , , . ,, ^ , , , 
in België, zowel het Spaanse als " i^eiy, vei^wakt volk dat zich de Een Vlaams nationalist kon in 

het Oostenrijkse, evenwichtige Was dit gewild ? Zeker niet. In ITgelnkracli T ^ ^ l i f m T w T ' ' ) ' l ^U ' T f ' ' 7 
ekonomische toestanden trachten grote hoofdzaak was alles gebeurd belaltedVegeZin^ Zf v " J'""^ J^" u ' ^ f t 
te vrijwaren in de ZuideUjke Ne- in funktie van de normale'ekono- dezel^/J^Zld^hZZ^lX ^ ' ^^^ ^ ' - " ^ — ' - ^ ^ ^ - ' " ^ - ' ' ^ • 

ffeot'fScfc? ot?öl2nr 4' l7 ""''f" "̂  r^^'"' r r!" '"^ ̂ ^*'''^' '^' «"'^^ ^-' -^^'"^- ^^' - êeheel te kort geschoten bij 
ekonomische ontplooiing van ledig normale evolutie van de Bel- onrecht e^bukt . . . ^ _ s 1 
Vlaanderen als van WaUonw be- gische ekonomie in die dagen. De 
hartigd. Zelfs Napoleon zou, welis- grote fout van de Belgische staat Omstreeks 1900 zoudeii zich voor 
7i'aar ten eigen bate, Antwerpen lag hierin dat hij steeds maar heeft ^^ ^'hfimse ekonomie'nieuwe en 
tot nieuwe bloei brengen en de laten begaan en hij nooit iets deed ë^°°^^^ perspekfieven openen die 
Gentse tekstielnijverheid bescher afgezien van enkele goedmenen- ^'^^'^^^ ^^ <^P d^ze dag geremd en 
men. Ook koning WiUem I zou zo- de maatregelen die maar weinig te ^^S^^^g^-^-rkt werden.^, 
wel de Vlaamse weefnijverheid als betekenen hadden in verhoudin<x tot In 

f.rSvf,r'"fiV"f'̂ ^"^^-''̂  ^'"' ^"l''i'. ^"""^ -^ '"' ^' f'^' S'^'"'d •• ^' ontdekking van Waalse rijkd, 
heid rijkelijk van kapitaal voorsten, evenwichtigheid in de ' • , - '=^ . . & *= ' ' ' " 

voor gans België benadert. Onder
tussen moeten de Vlaamse spaar- dit feit het gewichtigste in de ge-
penningen blijven dienen tot inves- schiedenis van Vlaanderen sinds 
teringen voor de II aalse industrie. 18.30. Vlaanderen kan van land-

bouwstaat tot een industriestaat 
worden. Door de Kempische wa
terwegen kan de nieuwe industrie' 
gemakkelijk in verbinding gesteld, 
worden met Antwerpen dat tot>n^^ 
<| een ekonomisch centrum van Eu'-^i lin 
ropese betekenis » zal worden D<* 
Vlaamse volkskracht die nu verJó- ' ' ' 
ren gaat door uitwijking en doqr ^ 
werkloosheid, zal nu haar volle in^ p^ 

de bevordering van het partikuliere ^^f "i'inden in de nieuwe Vhamsen-ï^' 
initiatief, waartoe de overheid die '"{r^'^rheid en de Vlaannc spaargel--'"^^ 
over de nodige middelen en krach- "f" ^"'^^" nu tof de welvaart van 
ten daarvoor beschikt, die de nodi- ^ '^^" '̂̂ .̂̂  geïnvesteerd worde^. 
ge samenwerking tussen de ver- ^aar ligt de nieuwe Vlaamse,ioe'-.^. 
schillende faktoren kan tot stand komst. De Raet ziet echfer reeds-^ 
brengen, zo in het bijzonder is aan- ''f' gevaar in : ZiiUeé'de-'.'Wtdén^'-

1901 was een merkwaardig gewezen. Het is een feit dat de "'^^ trachten de hand te leggen oP^ 

om voor een deel ee- ^'^^ ^^laamse erfgoed ? De toek^m^-^^ 
ekonomie het Limburgs steenkoolbekken, bouwd xeas op Vlaamse armoede... zal dit bevestigend beantwoorden 

(Vervolg in volgend nyinmer) 
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Opien brief aan 
Z. EXC MGR. EM. JOS DE SMEDT 

Bisschop van Brugge 
Hierbij volgt de open brief 

*an Mgr De Smedt voor de verliie-
dngen verspreid als antwoord op 
djn politielie stellingneming tegen-
ttver de Volksunie : 
Monseigneur, 

Het heeft U behaagd door een her
derlijke brief van 22 mei 1958, ge
richt aan de gelovige West-Vlamin
gen, uw standpunt in de aanstaande 
wetgevende verkiezingen als gewe
tensplicht op te leggen. 

Daar wij, voortgaande op zekere 
aanwijzingen, samen met uwe Ex
cellentie gehoopt hadden dat U tot 
aez3 rechtstreekse aanval op ons 
hoog Vlaams ideaal niet zoudt zijn 
overgegaan, zijn wij des te meer ge
griefd en ontgoocheld, daar wij thans 
niet alleen de vruchten van onze on
baatzuchtige inspanning voor Vlaan-
derens verheffing, maar bovendien 
ons onvoorwaardelijk vertrouwen in 
de kerkelijke gezagdragers bedreigd 
voelen. 

Terwijl bepaalde kringen er aan 
houden onze positieve arbeid voor 
het volk als een loutere uiting van 
verbittering te doodverven, moeten 
wij beklemtonen dat de laatste ge
beurtenissen — waaronder uw voor
melde herderlijke brief plaats neemt 
— het aan ons en aan ons volk moei
lijk maken elke verbittering uit het 
hart te blijven weren. 

Onge:wöfeld zullen de gelovigen 
in U.v diocees het eens zijn met uw 
veroordeling van het anti-klerikale 
linkse blok, doch met des te meer 
klem sullen ze weigeren te aanvaar
den dat in België het geloof om duis
tere redenen en door duistere invloe
den v£rbonden blijft met het lot van 
één politieke partij, de C.V.P., die 
inzaLe koningskwestie en school-
kwestle de Vlaamse stemmen heeft 
ver.aden; die onbekwaam is geble
ken om met haar na-oorlogse « kris-
tel'jke eenheid » de linkse vooruit
gang in Vlaanderen in te dammen; 
die tl"(ï3ns een moorddadige repres
sie ge(r:icht heeft het kristelijke en 
nafona 'e Vlaanderen uit te roeien, 
met veionachtzaming van het eerste 
gebod lïer naastenliefde en met zui
ver poltieke doeleinden; die mee
werkt a"'i de. verdere verfransing en 
dus ontkerstening van Vlaanderen 
op de taa'grens, in Brussel en elders, 
door het instandhouden van het 
franstaüg onderwijs; die aan de kop 
staat om de tragische Vlaamse werk
loosheid en mobiliteit te behouden; 
die de voortzetting is van de vroe
gere katolieke partij, welke tien
tallen jaren nodig had om onder 
dwang een begin te maken met de 
toepassing van de « Rerum Novarum » 

leer en in priester Daens de sociale 
ontvoogding heeft pogen te wurgen. 

Hoewel wij gemakkelijk de reeks 
zouden kunnen voortzetten, beper
ken wij er ons toe te betreuren dat 
tijdens al deze ontzettende drama's 
voor het Vlaamse volk, dat steeds de 
trouwste dienaar is geweest van het 
geloof, het Belgisch cpiskopaat niet 
steeds de noodzaak heeft gezien om 
de geboden van liefde en rechtvaïr-
digheid voor te houden en de pause
lijke leer terzake te beklemtonen. 

Zo wij vaststellen dat thans op
nieuw Vlaanderen, dat naar ver
dienste de « beminde dochter » van 
de Kerk zou moeten zijn, op grond 
van naar onze mening minstens on
zekere spekulaties met gewetens-
dwang wordt belemmerd, kunnen wij 
niet anders dan de besluiten van on
ze vroegere overweging handhaven, 
en, daarin gesteund door de pause
lijke voorschriften en de goedkeu
rende houding van buitenlandse (bv. 
Franse) kerkvoogden terzake; de 
rechtvaardigheid van het pluralisme 
op politiek gebied, dus van een 
Vlaams-nationale partij in dit land, 
verkondigen. 

Het Vlaamse geweten, waarop wij 
ons inderdaad willen beroepen, kan 
niet verminkt worden door feitelijke 
beschouwingen over de « huidige om 
standigheden », die door voor ons 
niet te achterhalen motieven in Uw 
herderlijke brief zijn doorgedrongen. 
Het is immers zo dat wij na?/st en 
met het « Vlaanderen eerst », ook 
bedoelen door het handhaven van 
onze partij een dam op te werpen 
tegen het opdringen der linksen; iets 
waartoe de door Uwe Exc. verdedigde 
partij ten enen male onbekwaam Is 
gebleken. 

Waar zekere gevolgen van onze 
aktie dus kunnen in overeenstemming 
zijn met Uwe bedoelingen van be
scherming der ware kristelijke be
langen in Vlaanderen, en er alleen 
verscheidenheid van oordeel is aan
gaande « de opportuniteit » van het 
door ons ter hand genomen middel, 
kunnen wij maar niet begrijpen aan 
welke verplichting wij zouden t« kort 
schieten met de Vlaamse kiezers er 
op te wijzen dat zij in GEWETEN 
verplicht zijn kristelijk EN Vlaams te 
stemmen. Wij kunnen aan onze on
baatzuchtige werking niet verzaken in 
een verkiezing waar\'an niemand 
kan zeggen tot welke uitslag ze zal 
leiden, een verkiezing die mogelijks 
de Volksunie zou kunnen toelaten de 
door de C.V.P. verloren stemmen op 
te vangen om alzo het kristelijk blok, 
in plaats van te verzwakken, én door 
aantal én door strijdbaarheid te ko 
men versterken. 

De weinige nuttige tijd die ons voor 
deze eerbiedige tegenspraak over
blijft, helpt ons heenstappen over het 
voeren van elke verdere diskussie, 
waarvan de wederziijdse argumenten 
uit de lang en vaak pijnlijke geschie
denis van de Vlaamse strijd vooraf 
ten overvloede bekend zijn. 

Het weze ons toegestaan onze bij
zondere gegriefdheid uit te drukken, 
zo wij vaststellen dat uwe Excellen
tie alhier een « zware zonde » wil 
noemen hetgeen in de andere bis
dommen van het land met meer ma
tigheid en onnadrukkelijkheid wordt 
aangeduid, zodat de nadenkende ge
lovige niet zou kunnen doorgronden 
hoe de zedelijkheid van eenzelfde 
daad naar de plaats zou verschillen. 

Ook is het duidelijk bewezen dat 
de kristelijke eenheid verbroken werd, 
NIET DOOR ONS, maar door de 
C.V.P., die haar hooghartigheid heeft 
gesteld boven het kristelijk belang 
waarvan zij als de enige verdedigster 
wordt opgeworpen. Het feit dat deze 
partij angstvallig alle toenadering 
met de Volksunie vermeden heeft, 
verbeurt haar het recht namens de 
kristelijke bevolking te spreken. 

We hebben gemeend. Monseigneur, 
dat Uw herderlijk schrijven een 
openhartig antwoord noodzakelijk 
maakte, en zullen het, samen met 
het bewuste Vlaanderen, wel verenig
baar achten onze rechtvaardige 
strijd voort te zetten. 

Moge uwe Excellentie ervan over
tuigd lijn dat de gedwongen scherp
te van onze houding in niets af
breuk doet aan onze zeer eerbiedige 
gevoelens. 

25 mei 1958. 

Een groep vooraanstaande Vla
mingen uit DE VOLKSUNIE (gouw 
West-Vlaanderen). 

THEO : « ...en wij betuigen onze innigste dank aan al onze propagan
disten, omdat wij nu met de B.S.P. kunnen regeren. > 

DE PROFEET JOS. . 

Jos de Saeger schrijft een pittige 
taal, maar sedert hij de profeet wil 
uithangen valt hij ons tegen. Vol
gens zijn berekeningen is het de 
schuld van de Volksunie dat In de 
kamer geen volstrekte rechtse meer
derheid bestaat. 

Volgens andere en zeer ernstige 
berekeningen is dat de schuld van 
de K. A. groeperingen, die haar strijd 
niet zozeer gericht heeft tegen de 
linksen, maar voornamelijk tegen de 
Volksunie. 

Indien de kerkelijke overheid, ge
leid door het gezonde principe van 
het « pluralisme », de leden der K.A. 
groeperingen de volledige vrijheid 
had gelaten hun stem uit te bren
gen voor één van de twee partijen, 
die op godsdienstig gebied alle waar
borgen bieden, dan waren er thans 
geen duizenden stemmen aan de 
C.V.P. verloren geworpen in de pro
vincies Antwerpen, Brabant en Oost-
Vlaanderen en had de Volksunie haar 
normale stemmenwinst gehaald en 
met minstens vijf volksvertegen
woordigers een rechtse meerderheid 
mogelijk gemaakt in de kamer. 

De linkse kiezers hebben steeds 
twee, en in vijf provincies zelfs drie, 
mogelijkheden om hun stem uit te 
brengen. Waarom zouden de rechtse 
kiezers verplicht zijn zich allemaal 
neer te leggen bij een onaanvaard
bare eenheidspartij ? Zolang daarvan 
niet afgeweken wordt kan een recht
se meerderheid nooit bereikt worden. 
Eens dat men het politiek plura
lisme ook voor de rechtsen aanvaardt 
en men de kiezers de mogelijkheid 
biedt om, In geval ze ontevreden zijn 
met de éne partij, over te schakelen 
naar de andere, dan is er geen os de 
Saeger nodig om te voorspellen dat er 
voor het definitief oplossen van de 
schoolkwestie een rechtse meerder
heid komt. Alleen dan wordt de wens, 
die « De Standaard » in zijn nummer 
van 11 juni uitdrukt, verwezenlijk
baar nl. dat de godsdienst buiten de 
politiek zou gehouden worden. 

Terloops wordt aan profeet Jos nog 
de raad gegeven voortaan de C.V.P.-
propagandisten verbod op te leggen 
met pek Volksunieleuzen te gaan 
schilderen voor de kerkportalen. 
Thans hebben ze zich verlaagd om 
voor haast alle kerken van het ar
rondissement Mechelen dat kommu-
nistisch procédé toe te passen, op
dat de gelovige kerkgangers daarna 
des te erger zouden overtuigd zijn 
dat het « zware zonde » is voor een 
partij te stemmen, die zelfs geen eer
bied heeft voor Gods Huis. 

Indien Jos zulks verlangt zullen we 
bij een paar C.V.U.-propagandisten 
de pekborstels eens laten ontleden. 
Het zou spoedig duidelijk zijn dat 
daaraan hetzelde produkt kleeft als 
datgene zogezegd gebruikt door de 
mannen van de Volksunie. 

Plakker - Heisé-op-den-Berg. 

HULDE AAN ONZE VLAAMS- i 
NATIONALE VROUWEN EN I 
MEISJES i 

Medekampsters, I 
De harde verkiezingsstrijd, | 

waarin gij U voorbeeldig ge- ] 
dragen hebt is voorbij. 

Zo wij niet de resultaten be
reikt hebben welke wij allen 
verhoopten, dan hebt gij in de 
eigen rangen toch een schitte
rende morele overwinning be
haald, door aan vriend en 
vijand te tonen dat voor ons 
allen 

VLAANDEREN EERST 
geen ijdele woorden zijn. 

Niet alleen hebt gij gehoor 
gegeven aan onze oproep om 
Vader, Broeder, Echtgenoot of 
Verloofde alle gelegenheden te 
gunnen om de strijd te voeren, 
maar gijzelf hebt U ingezet om 
er in volle overgave uw aandeel 
in te leveren. 

Gij hebt gedacht aan hen die 
lijden voor Vlaanderen, aan 
hen die strijden voor hun Volk, 
aan de toekomst van onze Jeugd, 
en gij hebt niet geaarzeld uw 
plaats in te nemen onder de 
kandidaten voor Kamer, Se
naat en Provincie. 

Gij hebt niet alleen de man
nen gesteund in hun aktie, bij 
de propagandatochten, maar wij 
weten hoe gij, alleen vrouwen 
en meisjes te zamen, er zelfs 
met materiaal en borstel bij 
dag en bij nacht op uitgetrok
ken zijt om links en rechts het 
propagandawerk van de kerels 
nog wat te voltooien. 

Kampgenoten, 
Wij brengen U hulde ! 
De verkiezingen zijn een ge

legenheid geweest tot het bun
delen van onze krachten. 

Steekt thans de hoofden bij 
elkaar voor de verdere wer
king. Sticht kernen overal in 
Vlaanderen, werft leden voor 
de VOLKSUNIE - VROUWEN
AFDELING, bouwt mede de 
V.U.V.A. uit tot een flinke or
ganisatie waarin wij gezamen-

i lijk kunnen werken aan de ver-
: heffing van ons Vojk. 
• 

: Werft abonnementen op ons 
I orgaan « DE VOLKSUNIE ». 
: Zo gij ergens alleen staat, 
: schrijf dan gerust om voorlich-
: ting naar het partijsekreta-
: riaat : Kartuizersstraat, 58, 
• BRUSSEL. 
• D. Peeters-Nicasie 
• Voorzitster der V.U.V.A. 

BIJGAAND NOG EEN REAKTIE OP 

DE OMZENDBRIEF VAN SCHOOL 

EN GEZIN TEN VOORDELE VAN DE 

C.V.P. 

Mijnheer de voorzitter U hebt het 
volstrekste recht er een persoon
lijke mening op na te houden maar 
toch la het verkeerd, als voorzitter 
van een a-politieke organisatie, deze 
aan anderen op te dringen. U hoeft 
geen propaganda te maken voor b.v. 
de Volksunie maar U deed best het 
ook niet te doen voor de C.V.P.-
School en Gezin heeft naar onze be
scheiden mening voor doel het ka
tholiek onderwijs te steunen, te be-
"schermen en aan te moedigen en 
dit met het geld van ieder vrijwillige 
schenker. 

Indien U. mijnheer de voorzitter, 
ondanks deze uiteenzett^ng. van 
mening blijft dat de C.V.P. de alleen
zaligmakende partij is, onder meer 
voor wat « School en Gezin » ijetraft, 
dan zullen wij, tot ons spijt, zo vrij 
zijn ons ontslag als wijkbedelaar op 
te geven en het aan de CVP.-ers 
overlaten hun eigen pot te koken en 
op de gepasten ogenblik te kapi-
tuleren, volgens gewoonta van het 
huis. 

Tussen haakjes wensen wij U nog 
te zeggen dat wij een gezin hebben 
met zeven kinderen, die allen naar 
een katholieke school gaan of gin
gen en, ondanks dat een arbeiders
gezin met één uurloon het vaak las
tig heeft, denken wij er niet aan on
ze kinderen andere dan katholieke 
scholen te laten volgen. Dit kan van 
meerdere, ons wel bekende, C.V.P -
ers niet gezegd worden. 

Inmiddels, Geachte Heer Voor
zitter, hebben wij de eer U te groe
ten met hoogachting. 

r . V. 

afsterven van 
Vlaams-natio-

IN MEMORIAM 
Wij betreuren het 

verschillende trouwe 
nalisten. 

Hun aandenken zullen wij steeds 
in eer houden en aan hun familie
leden betuigen wij onze diepgemeen-
de deelneming in de rouw die hen 
getroffen heeft. 

ARRONDISSEMENT 
DENDERMONDE 
In memoriam Oktaaf De Beule 

Op 1 Juni overleed te Zele, onze 
vriend Oktaaf De Beule, op de leef
tijd van 64 jaar. Oktaaf De Beule 
is de inkarnatie geweest van de 
standvastige onkreuklbare Vlaming. 
Hij was vroeger m de vlag > In Zele 
en niemand is er tot hiertoe komen 
opdagen om deze vlag over te nemen 
en verder te dragen. Bij de verkie
zingen stond hij nog voUcüig in de 
aktiviteit, als tweede kandidaat voor 
de kamer en als kandidaat voor de 
provincie. Hoe heeft hij nog mee
gewerkt om onze peterslljsten in or
de te krijgen. 

Graag had hij met de leeuwenvlag 
zijn laatste reis gemaakt, doch zijn 
familie was hiertegen, deels door de 
bekrompen geestesgesteltenis der 
plaatselijke geestelijkheid afge
schrikt. Een talrijke afvaardiging 
van ons arrondissement onder leiding 
van Dr. Juul Van Boxelaer, hoofd
bestuurslid, en Mark Pelgrims, arron
dissementsvoorzitter, vergezelde onze 
vriend naar zijn laatste rustplaats. 
Oktaaf, in hou ende trou, voor 
Vlaanderen ! 

Hooggeachte Heer Voorzitter. 
Bij de maandelijkse omslag voor 

onze wijk van « School en Gezin » 
ontvingen wij een rondschrijven door 
Ued. ondertekend. 

Het betreft een zogezegde vraag 
vanwege « verschillende koUektan-
ten » aangaande het programma van 
de C.V.P. inzake onderwijs. De aange
haalde punten kunnen niet anders 
dan onze goedkeuring wegdragen. 
Evenwel maken wij voorbehoud voor 
wat de bewering aangaat; « Het 
schoolvraagstuk zal door de C.V.P. 
worden opgelost. » 

Wij zijn zo vrij dan deze volgende 
bemerkingen naar voor te brengen : 

Het rondschrijven is een stille pro
paganda voor de C.V.P. en nog wel 
op kosten van ALLE goedmenende 
steuners van School en Gezin, dus 
ook van de talrijke niet-C.V P.-ers. 

Het is een C.V.P. propaganda om
dat hier op éénzijdige wijze en uit
sluitend de C.V.P. wordt voorgesteld 
als kristene partij die een gezonde 
oplossing van het schoolvraagstuk 
wenst of voorstaat. Het verleden der 
katholieke partij, met de volstrekte 
meerderheid, is een niet te lochenen 
en treurig bewijs van onbetrouw
baarheid en karakterloosheid. Dit is 
met geen spitsvondigheden goed te 
praten. 

In Uw rondschrijven had U eer
lij kshalve ook het standpunt van de 
Volksunie betreffende het school
vraagstuk mogen aanhalen. Want het 
kan door niemand betwist worden de
ze verjongde en dynamische partij is 
Inderdaad rechts gericht. Het school
vraagstuk staat sedert de oprichting 
in haar programma geschreven op 
een duidelijke wijze die ieder wel
denkend mens kan bijtreden; volle
dige gelijkheid voor allen en in al
les ! Gelijk loon voor gelijk werk Is 
toch wel een katholieke leuze zou
den wij menen. 

Te Sint-Niklaas overleed, na lang
durige ziekte, de moedige Vlaming 

Paul DE KEMPENEER 
op 51 jarige ouderdom. Paul De 
Kempeneer is een onvergetelijke fi
guur voor hen die hem gekend heb
ben. Hij was de trouwste der trou
wen, de onvoorwaardelijke idealist. 
Een schaar van trouwe vrienden was 
aanwezig op zijn uitvaart. 

Wij erkenden o. m. Fr. Van der 
Eist, Wim Jorissen, Frans Wymeersfh, 
Jan Seghers, oud-volksvertegenwoor-
diger, Dr. Lehembre, Urbain De Key-
ser, Walter Bouchery, de heer Lou-
wage, Jan Goosenaerts, enz... 

Wij zullen Paul De Kempenee' 
nooit vergeten. 

Te Aalst had op zaterdag 14 Juni 11. 
de begrafenis plaats van 

Jozef DE BRABANTER 
De heer Jozef De Brabanter was 

gedurende gans zijn leven een over
tuigd Vlaams-nationalist en een man 
uit één stuk. Op hem kon men bou
wen : steeds bleef hij zijn overtui
ging trouw, ook in de moeilijkste 
omstandigheden. 

Talrijke vooraanstaande Vlaams
nationalisten woonden de begrafenis-
plechtigheid bij. Wij erkenden o. m. 
Ernest Vandenberghe, Karel Lam-
brechts. Marcel De Ridder, Frits De 
Bisschops, e. a. De Volksunie was 
vertegenwoordigd door Mr. Frans 
Van der Eist, Wim Jorissen, Rudi 
Van der Paal, Ward Rolus, Miei 
Steenhaut. Dr. Van der Sloten. 
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U I T A B G E M T I M I E 

Kleine reportage over Standaard reporter 
Hij kwam snuffelen ... 

:4^ . 

I I 

Is het nog met genoeg geweest, dat 
men in '44/M5 uw namen in bloklet-
ters heeft ten toon gespreid in de 
vuilste kranten die ooit hebben be
staan ? Kan men u 13 jaar na de 
oorlog nog niet gerustlaten ? 

Dat zegt ons een zachtmoedig en 
welvarend industrieel, die naar Ar
gentinië kwam omdat hij de bees-
tigheden van de repressie niet meer 
kon aanzien Geen inciviek nota bene, 

Witten en Zwarten in Argentinië 
zijn op hun paard. Zoals ge weet is 
de Lentdecker van de Standaard & 
Co. hier drie weken komen rond-
snuffelen bij de Vlamingen, en heeft 
daarover een langgerokken, smake
loze reportage gepubliceerd, waaruit 
men de onwaarheden met scheeps
kranen kan lichten. 

Er is hier dan een storm opgesto
ken... in een glas water, want een 
ruimer formaat kennen we L. d. L. 
en zijn verzinsels niet toe. Ook uit 
Vlaanderen heeft iedereen hier al 
brieven gekregen : « We hebben ge
protesteerd, we zullen protesteren ! » 
Als het niet te laat is, ontraden wij 
het, we willen L. d. L. het pleziertje 
van polemieken tot in 't oneindige 
niet gunnen, Maar dat we dat alles 
zo maar over onze kam laten gaan — 
neen ! 

In Argentinië heet L- d. L. nu cou
rant Loewletje de Leugenaar, de Leu-
tenaar, de Lummel, de Langneus en 
de Loerder. De schoonste benamingen 
bespaar ik u. 

« Ge hadt allen beter uw mond ge
houden », zegt een dame uit het Vla
mingendorp Varela. « Hier Is hij ook 
komen vissen maar geroddel over on
ze mensen; ik heb op alle tonen ge

zwegen. Die man heeft geen ziel. » 

— Waarom bent U gekomen ? 
yroeg hem een Vlaamse vrouw te Mar 
del Plata. 

— Wel, de Standaard behoort te
genwoordig tot een konsortium van 
verscheidene kranten, die een kon-
kurrentlestrijd voeren tegen de bla
den van het A.C.V.V. Verleden Jaar 
speelden wij de troef uit van die reis 
naar Indië, nu die van een reportage 
in Argentinië. 

— Het tweede doel, zei ons Iemand, 
die deze verklaring ontoereikend acht, 
is de roem van de heer L.d.L. als steT^ 
reporter nog te verhogen, en hem een 
prettig en winstgevend reisje te la
ten doen. Aldus zorgt hij voor oomp-
je en voor oompjes kinderen, hij die 
zo graag betoogt, dat hij niet zo stom 
zal zijn als wij, en geen potten zal 
breken voor Vlaanderen; Immers, zijn 
kinderen moeten het goed hebben, en 
L.d.L. tegelijkertijd. Hoe handig hij 
is, bewijst het feit, dat hij éen maal
tijd, die hij betaald heeft voor een 
man, wie de Belgische Staat véle mil-
lioenen heeft ontstolen, op hartroe
rende wijze vermeldt, terwijl we ner
gens hebben gelezen, dat hijzelf her
haaldelijk aan rijkbeladen tafelen 
werd onthaald. 

, Nog een derde motief werd aan zijn 
komst toegeschreven : 

— De C.V.P. zit verlegen met de 
beschuldiging, dat zij als partij geen 
poot voor de Vlamingen, en menige 
poot tégen de Vlamingen heeft uit
gestoken na de oorlog. Hoe kan dat 
nog voor de verkiezingen worden 
weerlegd ? Amnestie kan ze niet 
verkrijgen, wil ze ook niet, een paar 
loffelijke uitzonderingen niet te na 
gesproken. De Augiasstal van de W.T. 
reinigen ? Ze heeft er zelf de groot
ste beesten in gezet... 

Bueno, dan maar iemand uitge
zonden naar de Vlamingen in Argen-
tmië, die onder de Vlaamse kiezers 
vele verwanten en vrienden tellen. 
Doen alsof men hen met goede be
doelingen opnieuw in 't middelpunt 
van de belangstelling wil plaatsen 
En aan de andere kan; laten uit
schijnen, wat voor ongelukkige ver
schoppelingen ze zijn, wat er van ie
mand kan geworden als hij durft 
handelen tegen de voorschriften van 
de Belgische kleurpartijen in, zelfs 
wanneer hun grote bazen In Noord-
Amerika of te Londen zitten. Een 
pana wordt men, die zit te likke
baarden van verlangen naar de Bel
gische geneugten, en desnoods heel 
zijn verleden, plus echtgenoot, vader 
en moeder zou verloochenen om toch 
maar terug te mogen... 

Tussen haakjes worden de Vlaams-
nationalisten van de Volksunie ge
waarschuwd : Past maar op hoor, of 
ge vaart zoals die onnozelaars ! Nul-
tige wenk, schitterende kiespropa-
ganda. 

Natuurlijk viagen onze mensen 
nier om nieuws. 

a i l ^ ^ ^ l l^,?^^" ^5 ^^" 0"s In Bel-
f l ^ I ^ ? ^ * ^ ^ ?^^ '^^^ hoogmoedigste 
exemp aren alhier vragen. En htl 
Olympisch streng : •' 

— Maak u geen illusies ! 

Want wij, arme schooiers of reeds 
welgestelde schooiers, zitten' helaas 
in Argentinië te hunkeren naar een 
goed woord van ginder, In afwach
ting dat < een groot land » België, 
we citeren L.d.L.) ons « mild en be
grijpend > een stukje amnestie zal 
schenken, opdat we kunnen terug
vliegen. Want we smelten hier weg 
van heimwee. 

— Ik zou in dat stikkend kleine 
landje niet meer willen wonen ! zegt 
iemand. 

— Uw heftigheid bewijst juist dat 
ge van heimwee vergaat, weet L.d.L. 

Waar er ergens een stond te snot
teren van verlangen naar de vlees
potten van het Moederland (hier 
vasten we namelijk alle dagen), daar 
was L.d.L. er als de kippen bij. Zo 
iemand geloofde hij geestdriftig. 

— Zijn wij nu waarlijk verplicht 
heimwee te hebben ? vroeg ons ie
mand, die moeilijk als een roman-
tieker kan bestempeld worden, zoals 
de schrijvelaartjes van de SCHAKEL. 

Absoluut, wij moeten, want als we 
hier behaaglijk zouden zitten, tevre
den met ons lot, dan kan hij ons 
moeilijk voor stumperds wegzetten, 
die bidden om een toelage vanwege de 
milde en begrijpende Staat België, die 
smeken om boeken en cliché's en wat 
weet ik al. 

— Verdomme, zegt dezelfde man, 
wij smeken om niets. Gaf België ons 
het geld terug, dat het ons ontstolen 
heeft om het aan die lekkere audi
teurs en aan de helden van de resis
tance (klasse september '44) te ver
kwisten, dan konden we niet alleen 
een magnifieke Vlaamse School 
bouwen, maar een drukkerij met cll-
cherie, en ook nog een overdekte 
zwemkom, waar we Louis eens 'n dop
ping zouden geven als hij ooit het 
har t heeft hier terug te kómen 

Louis is een eigenaardig journa
list. 

En ook, hij heeft wel Ideeën. Voor
eerst, die IDEE FIXE over ons heim
wee. En dan die overtuiging, dat ge 
sommige vragen en uitlatingen van 
de mensen hier best verdonkermaant. 
Zo wat een « oudere » hem heeft op
gedist over de Standaard, het blad 
dat de Vlaamse katolieken Indertijd 
net aandacht lazen, maar waaraan 
een serieuze Vlaming tegenwoordig 
zijn handen niet meer vuil maakt. 
Ook de vraag die hij ontelbare ke
ren op scherpe toon te horen kreeg : 

— Wanneer komt er nu eindelijk 
amnestie ? 

— Daar is in Vlaanderen niet de 
minste belangstelling voor, zei hij 
dan. Het lot van Ellas en van de Wle-
le laat het volk totaal onverschillig. 

Deze zakelijke, nuchtere Vlaamse 
Belg. die God alle dagen op zijn blo
te knieën dankt omdat hij niet is zo
als wij fantasten, houdt het dan 
toch meer met van de Wiele, die im
mers gezegd heeft op zijn proces : 
« Schiet mij dood, maar spaart mijn 
soldaten ». Panache, dat staat hem 
aan. Hij moet niet hebben van Ellas, 
die koel was, zakelijk en,., nuchter, 
en zijn vijanden geen « schoon 
schouwspel » aanbood. 

Vreemd, hoe wrokkig die mannen 
van het (late) verzet staan tegen
over het V.N.V.! Veel minder tegen
over de SS en de De Vlag, die noch
tans anders georiënteerd waren Dat 
raadsel moet een discipel van Ereud 
eens oplossen. 

— Goed, de leiders zijn dus « niet 
interessant », Maar de volgelingen die 
nog vastzitten ? 

— Allemaal moordenaars, (Louella 
weet alles, zonder nader onderzoek). 

— En de andere getroffenen door 
de repressie, oude mensen die hun 
steun kwijt zijn, aankomende kinde
ren van vroeger rijke ouders, man
nen en vrouwen die gebroken uit het 
gevang gekomen zijn en alles hebben 
verloren ? 

Voor L d.L. bestaat dat gewoon niet. 
ALLES is weer in de plooi gekomen. 
Geen enkele zwarte die in dat grote 
en milde land België nog over iets te 
klagen heeft. De echo's over diepe 
ellende die zelfs tot in Argentinië 
doordringen — louter leugens ! 

. Maar weet L.d.L. inderdaad wat er 
in België omgaat ? Als hij ginder de 
metodes toepast die hij hier heeft 
gebruikt, dan zal men hem in 't va
derland ook mogen toeroepen gelijk 
wij hebben gedaan : 

— Mijnheer, gij weet NIETS van 
ons. 

We voegen er nu aan toe : 
— Mijnheer, gij dig alleen zegt 

wat ge hoort en ziet, ge hebt scheel 
gekeken, geluisterd als een dove voor 
wie alleen een Innerlijke radio speelt. 
3s.f:?^i '"«^<i als de meest« NEWS-
HOu^fr)S : giad verkeerd. . • : • * 

—- Indien L.d.L, dit leest, zal hi] 
het doen met zijn superieure glim
lach, in de zalige overtuiging, dat hij 
het uitstekend heeft gemeend met 
zijn jeremiaden, en dat slechts hun 
minderwaardigheidskompleks de Vla
mingen in Argentinië doet opbruisen 
van verontwaardiging. 

Hl] late zich vooral niet storen in 
zijn burgerlijke rust. De storm In het 
glas water zal gauw gaan liggen, als 
ieder maar eens z'n zeg heeft gehad. 
We vinden hem « niet interessant » 
genoeg om ons lang kwaad bloed in 
zijn ster-reportages te maken. 

CA. 123 

VOOR VRIJHEID EN DEMQKRATIE ? 

De leuze waaronder de C.V.P. de 
laatste jaren propaganda gevoerd 
heeft luidt : voor vrijheid en demo-
kratie. In de mond van C.V.P.-ers is 
deze leuze een leugen : zij zijn in 
waarheid tegen de vrijheid en tegen 
de demokratie. 

Wat blijft er nog over van de vrij
heid wanneer men onder gewetens-
dwang de mensen wil verplichten 
voor een eenheidspartij te kiezen ? 
Wat blijft er nog over van de demo
kratie wanneer men de diktatuur van 
een eenheidspartij onder gewetens-
dwang oplegt ? 

In de schoot van de C.V.P, zelf 
is er van vrijheid of demokratie geen 
spraak : op de meest schaamteloze 
wijze hebben in de meeste arron
dissementen de C.V.P.-bonzen hun 
voeten gevaagd aan de uitslag van de 
poli's. Waarom zouden de C.V.P.-bon
zen overigens nog rekening houden 
met de wensen of de wil van het volk, 
wanneer dit volk toch in geweten ver
plicht Is voor hun lijsten te stem
men ? 

Sommige mengen denken dat wij 
nog in de Middeleeuwen leven of dro
men van een terugkeer naar het An
cien Régime, Of dooif dat alles de 
ware en diepere belangen van het 
geloof gediend worden is een andere 
vraag, Christus heeft gezegd : « Mijn 
huis is een huls des Gebeds ». Som
mige mensen hebben er een part i j 
lokaal van de C.V.P. van gemaakt. 

EEN AALMOES = 8 DAGEN VER-

LOF ! 

Er was een tijd dat Spinoy het ge
weer brak. Die tijd is voorbij en thans 
aanbidt hij het geweer. Of beter ge
zegd : hij Bit temidden generaals, die 
hem alles kunnen wijsmaken. Tussen
door wil hij toch eens tonen dat hij 
baas is en dat heeft hü enkele weken 
geleden gedaan door 8 dagen verlof 
meer toe te kennen aan onze 15-
maanden-kloppende dienstplichtigen! 

Waarom ? Om de wereldtentoonstel
ling te kunnen bezoeken ! Wie zal dat 
betalen ? Onze jongens met,., hun 10 
frank per dag, de schamelste en meest 
om wraak roepende soldij die over 
heel de wereld betaald wordt ! Zelfs 
de Papanezen krijgen meer en die 
werken nochtans, zo beweert men, 
voor een handvol r i j s t ! 

Verleden Jaar was het de Volks
unie, die op haar kongrcs een onmid
dellijke vermindering van de leger
dienst eiste en een geleidelijke af
schaffing daarvan om over te scha
kelen naar een doeltreffend keurle
ger. Geen drie weken nadien eiste de 
t;.v.P. achterna en... onze legerdienst, 
holde de liberale partij do C.V.P, ach
terna en... onze jongens kregen drie 
maand verlof Ineens. De Volksunie is 
daarmee echter niet tevreden en weet 
heel goed dat er nog gemakkelijk drie 
maanden kunnen afgenepen worden; 
de C.V.P. denkt het ook en... zelfs de 
liberale jongeren (gemiddelde ouder
dom 70 jaar volgens Europe-Maga
zine !) durven al zover gaan dat zij 
ook, zoals wij, alleen nog geloven in 
het nut van een beroepsleger. 

Alleen de partij van de werkman is 
te laf om er nog drie maanden af te 
doen; ze geeft liever een aalmoes van 
8 dagen verlof ! 

Denken die ex-gewerenbrekers dan 
werkelijk dat er in Vlaanderen niets 
anders meer bestaan dan kinderhan
den, die rap gevuld zljh ? 

Maar ja we vergaten het haast, de 
roodjes hebben doorgaans geen kin
deren en als ze er toch tebben dan 
vinden ze wel een middeltje om ze te 
doen afkeuren of om ze om één of 
andere reden thuis te houden -^ niet
waar vader Van Acker ? iv!'i">-

.. „a ,. ^fjtajtenj-asBser. 

JAARLIJKS WORDT AAN DE VLA
MINGEN TWEE MILJARD ONT
STOLEN ! 

In Nederlands Limburg ontstond, 
dank zij de bijzondere Inspanning 
van alle Nederlandse regeringen, rond 
de koolmijnen een uitgebreid nijver-
heidsgebied, dat werk en welvaart 
brengt aan de bevolking. 

In Belgisch Limburg haalt men en
kel de kolen uit de grond om ze op 
schepen te laden en er Waalse fabrie
ken mee te spijzen en de Waalse wel
stand te verhogen, 

NERGENS in de wereld bestaat zo
iets. ALLE LANDEN, die België om
ringen werken plannen uit om de 
goed bevolkte streken werkgelegen
heid te verschaffen. 

Vlaanderen verspeelt in Limburg 
en in de Kempen alleen minstens één 
milliard aan lonen voor arbeiders, 
aan winsten voor middenstanders en 
handelaars. 

MAAR DAT IS NOG ALLES NIET. 
Vlaamse werklieden en bedlenden 

krijgen voor hetzelfde werk 20 % 
minder loon dan de Waalse. Men ne
me eender welke betrekking : OFWEL 
betaalt men de Vlaming minder voor 
hetzelfde werk OFWEL betaalt men 
hem evenveel dan de Waal, maar dan 
moet hij 50 % harder werken en meer 
inspanning doen. Vlaamse verkoop
sters in grote warenhuizen, Vlaamse 
bedienden in Banken en Handelshui
zen, Vlaamse rijksambtenaren zien 
naast zich Waalse kollega's, die alle 
werk van zich afschudden en die EI
SEN dat de Vlamingen een deel van 
het hunne zouden bijdoen. 

DE VOLKSUNIE EIST : VOOR DE 
VLAMING GELIJK LOON VOOR GE
LIJK WERK. 

VOOR DE VLAMING GELIJKE IN
SPANNING VOOR GELIJK LOON. 

128 JAAR HEBBEN WIJ ONZE KOP 
MOETEN BUIGEN EN AL SAKKE
RENDE MOETEN AANVAARDEN DAT 
WIJ HET VUIL EN LASTIG WERK 
ZOUDEN DOEN; OP 1 JUNI STEM
MEN WE VLAAMS OPDAT HIERIN 
VERANDERING ZOU KOMEN. 

GEPLUIMDE 1 MEISTOETEN 
De 1-Meistoeten waren over gans 

het land een flasko. Waarom ? 
Dat moet niet gevraagd worden 

aan : 
—- De staatabedienden, dfe nog steeds 

de zaterdag moeten werken; 
— De metaalarbeiders, die In Juli 

verleden jaar in staking moesten 
omdat Renard en Van Acker ruzie 
hadden gemaakt. Ze verspeelden 
millioenen franken loon en kre
gen... Niets; 

— De tekstielarbeiders, die afge
dankt werden, omdat Van ."".-.er 
terwijl alles goed draaide niet de 
minste inspanning gedaan heeft 
om het werklozenprobleem ernstig 
aan te pakken; 

— De mijnwerkers en de werklieden, 
die dagelijks meer dan 15 uur van 
huis moeten blijven, de rode rege
ring smeet met grote liefde mil
jarden verloren in Waalse mijnen 
en deed niet de minste inspanning 
om deze miljarden nuttig te ge
bruiken in het Vlaamse land. 

• • 

: De Kerk willen inlijven in een s 
: partij en er een medewerkster ; 
: van willen maken om geniii<- • 
5 keiijker zijn tegenstrevers te ; 
: kunnen overwinnen, is op zeer « 
! onkiese wijze misbruik maken ! 
• van de godsdienst, : 
: : 
i Paus Leo XIII i 
• • 

DE VOLKSUNIE WAS TEGEN DE 
18 MAANDEN 
DE VOLKSUNIE BLIJFT TEGEN 

DE 15 MAANDEN 
DE VOLKSUNIE IS TEGEN DE 12 

MAANDEN 
DE VOLKSUNIE EIST O MAANDEN 

EN EEN MODERN BEROEPSLEGER ! 
Het is een schande dat een rood 

minister van landsverdediging onze 
jongens onder de wapens houdt ALS 
HIJ ZEER GOED WEET DAT HET 
VERLOREN TIJD IS, Het mobiliseren 
van een reserveleger IS VOLLEDIG 
ONMOGELIJK in deze tijd van 
atoombommen en raketten. 

Enkel degelijk geoefende en wel be
taalde beroepsmilitairen zijn nodig. 

Het is nog een grotere schande dat 
Spinoy er nog niet eens aan gedacht 
heeft de schamele soldij te verhogen. 
Deze bedraagt 10 frank voor een sol
daat sedert 1945 en IS DE LAAGSTE 
SOLDIJ VAN GANS DE WERELD. 

In afwachting dat onze kinderen in 
plaats van de belangrijkte maanden 
van hun leven te gaan verluieriken 
deze maanden kunnen besteden om 
zich een degelijke kostwinning te 
zoeken, EIST DE VOLKSUNIE EEN 
REDELIJKE SOLDIJ EN GEEN AAL
MOES. 

ONZE ROL : RECHT MAKEN 

WAT KROM IS : 

Onder deze rubriek verschijnen 
zaken, die krom zijn in dit land. Zij 
staat open voor onze lezers en biedt 
hen de gelegenheid werk te bezorgen 
aan de nieuwe ministers en aan al
len, die verantwoordelijkheid dra
gen in dit land. 

Landbouw : Ten onrechte betalen 
onze landbouwers de stikstofmest
stoffen 20 % duurder dan anderen. 
DAT moet veranderen ! 

Regie der Luchtwegen : Hoe kan 
de taal der binnendiensten op de 
Luchthaven van Meisbroek neder-
lands zijn, als sommige personeels
leden niet in staat zijn deze taal te 
spreken ? En als er iemand is die 
met de personeelsleden moet kunnen 
spreken dan zijn het zeker wel de ver
pleegsters ! In Meisbroek werd niet
tegenstaande deze gezonde regel en
kele dagen geleden nochtans nog een 
verpleegster aangeworven, die niet 
met haar zieken kan omgaan; ze kent 
geen jota nederlands ! 

Haar plaats is niet in Meisbroek, 
maar tussen eentalige Walen; in haar 
plaats moet een Vlaamse verpleeg
ster komen ! 

Landsverdediging - Arsenalen : 
De taalwet eist dat in de arsenalen 
van Antwerpen, Vilvoorde, Wevelgem 
en Zwijndrecht het nederlands al
leen als bestuurstaal zou gebruikt 
worden. MET WELK RECHT GE
BRUIKT MEN ER DAN NOG HET 
FRANS VOOR BETREKKINGEN METT 
BELGISCHE FIRMA'S ? Met welk 
recht dragen alzo openbare diensten 
bij tot de verdere verfransing van 
het bedrijfsleven ? Een grondige zui
vering dringt zich op in deze arse
nalen en elke brief, die deze diensten 
verlaat moet in het nederlands ge
steld zijn. 

Wij kunnen honderden betrekkin
gen bezorgen aan Vlamingen, als we 
veeleisend zijn op dit gebied en met 
de grove bezem vagen in al de open
bare diensten, die nog steeds de taal
wetten overtreden. 

Landsverdediging • Militair Geo
grafisch Instituut : Meer dan veer
tig betrekkingen zijn ten onrechte in 
handen van Walen. 

In dit franskiljons nest is er slechts 
één Vlaming op elke vlJf kartogra-
flsche agenten. Terwijl Vlaamse teke
naars aan de stempellokalen moe
ten aanschuiven, hebben de Walen 
in deze dienst omzeggens de volle
dige alleenheerschappij. Spinoy heeft 
hierin geen verbetering gebracht. We 
rekenen op zijn opvolger • 

Stad Brussel : Haren en Neder-
over-Heembeek werden bij Brussel 
ingelijfd. Het zijn Vlaamse gemeen
ten, maar ingevolge deze inlijvng 
heeft men er ook franse klassen op
gericht, die geen enkele reden van 
bestaan hebben en die thans haar
den van verdere verfransing zijn in 
het Vlaams gebied. De medeschuldige 
is de C.V.P., die met die verfransing 
ook de ontkerstening ingevoerd heeft 
in deze gemeenten. . 

Zal Mr. Lindemans, nu hij geko
zen is, alles in het werk stellen om 
een speciaal statuut te verkrijgen 
voor beide gemeenten door ze des
noods te onttrekken aan de Brussel
se agglomeratie voor wat de toepas
sing van de ZEER ONVOLMAAKTE 
TAALWETTEN VAN 1932 betreft? 

KRISTELIJKE MILJOENEN NAAR 
SOCIALISTISCHE INSTELLINGEN 
HET ZOVEELSTE AC.V.-C.V.P.-
SCHANDAAL 

Geen weken gaan voorbij zonder 
dat katolieke kranten wijzen op de 
houding van sommige kristelijke in
stellingen wat betreft hun betrek
kingen, meestal van finantiële aard, 
met andere zogezegde kristelijke in
richtingen die een alles behalve 
vriendelijke houding aannemen te-
vriendelijke houding aannemen te
genover de Vlamingen en hun pro
blemen. Het schurftjge schaap is 
steeds het A.C.V. dat met het geld 
van Vlaamse arbeiders en bedienden 
in Brussel de antivlaamse gazet « La 
Cité » onderhoudt en lijk we in een 
vorig nummer lazen, de niet minder 
antivlaamse « Courricr d'Afrique » In 
Kongo! I 

De Standaard redakteur vond deze 
toestanden en deze handelwijze w 
erg dat hij in zijn Echo van 23/2/58 
besloot met de vraag « Hoelang zal 
dit schandaal nog duren » ? 

(Vervolg op blz. 6) 
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KRISTELIJKE MILJOENEN NAAK 

SOCIALISTISCHE INSTELLINGEN 

(Vervolg van blz. 5) 
Deae redakteur, schrijver van een 

re«ks artikelen over de verhoudin
gen tussen het A.C.W.-A.C.V. en de 
landsbond der Kristelijke mutuali
teiten, heeft daar het dekseltje opge
licht van een keteltje hutsepot, dat 
voor sommige heren, bij manier van 
spreken, beter gedekt ware gebleven. 
Binnenkamers zullen ze wel hebben 
geraasd en gesakkerd. Naar buiten 
hebben ze 'n groenlachend masker 
opgezet en het zaakje willen afwim
pelen, met, gelijk in de kwestie van 
de stikstoffen, dat geschrijf als klets-
oraat te bestempelen. Zie «Het 
Volk ». 

De Standaard zijn gewoonte ge
trouw heeft dat dekseltje maar half 
opgelicht en dan terug neergelaten. 
De verkiezingen naderden en dan 
hij telkens in de bres springen voor 
lieden die hij meer dan eens van 
« schandalige praktijken » heeft be
schuldigd ! 

Had de redakteur nu in dit ketel
tje vuil doorgeroerd, dan had hij 
ontdekt dat de kristelijke landsbond 
onder de druk van het A.C.V.-A.C.W.-
C.V.P.-com^lex niet alleen de centen 
van kristelijke Vlamingen naar anti-
vlaamse kristelijke Walen door
schuift, m ia r dat iaarlijks lOO.OOflden 
worden uitbetaald aan verfoeilijke 
soci-^listische instellingen !! 

In deze politieke konstelïatie, onge
looflijk !! En toch waar ! 

We zijn op inlichtingen uitgegaan 
en ziehier hoe de vork aan de steel 
zit. 

De socialisten hebben jaren gele
den de « Prévoyance Sociale » opge
richt; 'n vereniging zonder winstbe
jag, die san-'^o-ia, poliklinieken en 
rusth'"iiï''n uitbaat en beheert. Het 
geheel staat onder de leiding van 
monsieur Joseph Lemaire, 'n Waals 
socialist «die niet aan politiek 
doet». 

In 1950 of daaromtrent heeft de 
B Prévoyance » te Spa en te Oostende 
'n paar hotels gekocht die ze «Les 
Heures Claires» heeft gedoopt; In 
die « Heures Claires » worden behan
delingen gegeven voor alle mogelijke 
ziekten. Spa is aanbevolen voor hart 
en rheumatisme; in Oostende koi»''̂  
ge terecht voor de rest ! Dank zij 
een handige pronaganda, (kalenders 
van Les Heures hangen in sommige 
cafe's) de gestuurde zieken van alle 
Landsbonden, en ook wel eens gun
stige uitslagen gelijk in alle kuur
oorden, is de toeloop groot, vooral in 
het vakantieseizoen ! Dan moeten 
de medische adviseurs toelatingen 
tekenen bij de vleet ! 

Alhoewel alle behandelingen aan 
het officieel tarief der verplichte 
verzekering worden uitgevoerd, wor
den daar schatten van geld verdiend. 
Deze behandelingen, vooral waterku-
ren en fisioteranie, worden uitgevoerd 
door verpleegsters en ander perso
neel met vast loon, maar terug be
taald door het Rijksfonds voor 
Ziekteverzekering aan dokters-ta-
rief ! 

Stel U -

De patiënten betalen geen cent 
voor de hele verzorging en behande
ling; dit woT-lt rechtstreeks door de 
ziekenkas gedaan ! 's Zomers stro
men de aanvragen toe (hoe zoudt ge 
zelf doen) en steeds is alles volzet ! 

Kv/am nu de klucht van de school
strijd ! 

De brave kristelijiie (Viaamse) 
mensen werden door de C.V.P.- -
A.C.V. en W.-leiders, om Van Acker 
en zijn linkse ploeg te pesten, aange
spoord elektrische kabienen en tele-
fooncentralen te vernietigen, bomen 
langs de wegen om te kappen en het 
snaren stop te zetten, om zo de 
Spaarkas en de financiële mddelsn 
der linkse regering te s^-bat- 'n. V'?.t 
men vernielde was nochtans geen 
socio-liberaal bezit, maar bezit van 
de gemeenschap ! 

Op hetzelfde ogenblik dat bas
taard Theo, de parasiterende Gust 
Cool en de hele C.V.F.-santeboetiek 
de letogers te Brussel opzweepten, 
"aten te Spa in het lommerijk park 
/an de socialistische «Heures Clai
res •>> verschillende kristelijke men-
R«iYij w-iaronder een pastoor, zalig te 
f e: ieien van hun behandeling en 
werd, nr de kuur, het bedrag van de 
onkosten netjes door de kristelijke 
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Landsbond (l'action commune quoi) 
overgeschreven op de postcheckre-
kening van de Socialistische Pré
voyance ! ! ! 

n ' Staaltje van het zuiverste, kris
telijke boerenbedrog ! 

Te Spa zijn er wel onder de leden 
van het lager personeel die « Vloms » 
spreken ! Wat de geneeskundige 
diensten betreft moeten de Vlaamse 
boerebeesten, gestuurd door de kris
telijke landsbond zich maar aanpas
sen aan de Waalse veeartsen. 

Oostende heeft bij de Vlamingen 
meer bijval; 't is de zee ! Daar spreekt 
men Vloms en Frans. Het zaakje 
staat onder leiding van geneesheer 
direkteur Mirroir! De sukkelaar 
krijgt voor dat baantje naar het 
schijnt 40.000 F. per maand. Hij kan 
waarschijnlijk met dat preeke moei
lijk rond, want hij is nu ook kandi
daat op de socialistische l i jst! 

Zou hij ook iets in het busje ste
ken voor « School en Gezin » ? Voor 
wat, hoort toch wat ?? 

Van op het Rogierplein te Brussel 
ziet men aan de Schaarbeekse poort 
een nieuw flatgebouw schitteren. 
Allemaal glas en aluminium ! 't Is 
het eigendom van de zoeven genoem
de « Prévoyance Sociale » en dus op
getrokken ook met centen van de 
kristelijke Vlaamse mensen, dank zij 
hun Landsbond ! 

Toen het plechtig werd in gebruik 
genomen, in aanwezigheid van Sire 
Van Acker en al de hoge pieten van 
de socialistische partij, sprak de lei
der monsieur Joseph Lemaire vol
gende, volgens De Standaard, hate
lijke woorden : 

« Recht tegenover de building van 
de Prévoyance Sociale » aan de an
dere kant van de laan, staat sedert 
talrijke jaren een ander groot ge
bouw (de basiliek van Koekelberg) 
dat niet erg geslaagd mag worden 
genoemd. Terwijl aan ons gebouw 
het Socialisme en de samenwerking 
ten grondslag liggen, is dat gebouw 
het symbool van een gans andere 
ideologie. Wanneer de zon op beide 
gebouwen straalt, sterven daar de 
zonnestralen uit, terwijl bij ons alles 
flikkering en weerkaatsing is. Aan de 
ene kant het verleden dat langzaam 
uitdooft, aan de andere kant de toe
komst, die zich met jubelkreten aan
kondigt. » 

« De toejuichingen, zo besluit De 
Standaard, waarop de woorden van 
Lemaire werden onthaald, bewijzen 
nog eens dat de socialistische partij 
nog steeds is bezield door een be
krompen antikristelijk chauvinisme. » 

Wij besluiten : En aan ini^teUingen 
van de partij met zulk antikristelijk 
chauvinisme, stuurt de C.V.P.-A.C.V. 
ziekenkas haar zieken en aan de in
stellingen van die partij betaalt ze 
miljoenen uit ! ! ! 

En DAT noemen ze strijden voor 
het behoud van de hoogste kristelijke 
waarden ! ! 

r^jtemmen na 
de Verkiezingen 

Het zal onze lezers wellicht inte
resseren te vernemeri wat sommige 
bladen schreven naar aanleiding van 
de uitslagen van de jongste verkie
zingen. 

ZO verscheen in 
« HET LAATSTE NIEUWS > (libe

raal), 2-6-1958, 
Na een uiterst kalme verkiezings

tijd wordt thans de uitspraak van 
het kiezerskorps bekendgemaakt. (...) 
De verschuiving van de stemmen. 

De verkiezingen van 1954 brachten 
een verwachte achteruitgang mee 
van de C.V.P. waarvan de verliezen 
echter groter waren dan men had 
kunnen voorzien, namelijk 12 zetels 
in de Kamer. (...) 

Deze uitslag bracht mee dat een 
socialistisch-liberale regering tot 
stand kwam. 

Gewoonlijk brokkelen regerings
partijen enigszins af terwijl de oppo
sitie vooruitgaat. Indien een partij 
bij vorige verkiezingen veel verloren 
heeft wint zij dit enigszins terug, en 
omgekeerd. 

Dit is ook thans het geval ge
weest. (...) 
Voor opbouwend werk. 

Van nu af aan gaan de gedachtea 
naar de regering, welke het land 
moet besuren. 

De keus gaat blijkbaar tussen een 
tweeledige of een drieledige regering. 

In de Senaat zal de C.V.P. over een 
meerderheid beschikken, zodat zij in 
ieder geval aan de regering zal deel
nemen. 

Hoofdzaak is, dat het land behoed 
blijft voor politieke onstandvaatig-
heden en verwikkelingen zoals deze 
waarvan Frankrijk het slachtoffer is 
geweest. 

Sommige vraagstukken zullen on
middellijk op de voorgrond treden 
want er heerst onzekerheid over de 
ontwikkeling van de internationale 
economische toestand. Het zal er dan 
ook op aankomen werkloosheid te
gen te gaan door de nijverheid aan 
te moedigen en het programma van 
openbare werken voort te zetten. 

Algemeen ivordt erkend, dat op 
onderwijsgebied een verdere Inspan
ning nodig is. Het middelbaar en het 
hoger onderwijs moeten aangepast 
v/orden bij de nieuwe behoeften en 
hetzelfde geldt voor het technisch 
onderwijs in deze tijd die in het te 
ken staat van de atoomkracht. (...)' 

Tijdens de kiesstrijd is de school-
kwestie natuurlijk ter sprake geko
men. Benevens onverzoenlijke en 
onverdraagzame uitlatingen heeft 
men in zekere C.V.P.-bladen ook be
schouwingen zien verschijnen In de 
richting van billijke schikkingen, 

LIEBAERT tot VAN ACKER : « Ach iel gad't'ge nu* •ó'nt^üW'''worden aan 
de regels die ons binden ? » 
of... De pij maakt de monnik n i e t ! 

die aan' het onderwijs in zijn geheel 
kunnen ten goede komen. (...) 

Er is thans een aandrang om het 
schoolvraagstuk in eea andere at
mosfeer te onderzoeken en men mag 
hopen, dat daarbij enige betwistin
gen zullen vermeden worden. (...) 

Ten slotte is het een feit, dat het 
land in 1954 een einde heeft gemaakt 
aan de volstrekte meerderheid van 
de C.V.P. en dat de huidige verkie
zingen er anderzijds op wijzen dat 
een socialistische volstrekte meerder
heid niet in aantocht is. Het kiezers
korps is dus tegen een verdeling van 
het land in twee vijandige kampen. 

« VOORUIT > (orgaan van de 
B.S.P.), 3-6-1958, 

(...) Laten we zeer eerlijk erken
nen, daS we een andere uitslag had
den verhoopt en dat, als we een voor
uitgang van de C.V.P. na vier jaar 
oppositie konden voorzien, wij hun 
succes kleiner hadden verwacht. 

Belgische verkiezingen worden al
tijd beïnvloed door een vlottende 
massa, die nu eens naar links en dan 
eens naar rechts overgaat. Het is bij
na een algemene regel, dat bij ver
kiezingen in ons land de regerende 
partij (en) er zetels bij inschieten en 
de oppositie stemmenwinsten boekt. 
Wat nu alweer het geval is geweest. 

De kleine partijen, communisten 
en Volksunie, benevens hier en daar 
afzonderlijke groepjes of zogezegd 
onafhankelijken, hebben niets be
reikt of althans niets, dat de moeite 
loont besproken en ontleed te wor
den. 

Over de Volksunie heeft, menen 
wij, iedereen zich vergist. De Volks
unie zelf, die van haar doorgedreven 
actie en propaganda zeker veel meer 
had verwacht. Het is gebleken dat 
die groepering over een schaar actie
ve militanten beschikt, maar geen 
troepen achter zich heeft. Wie zich 
evenwel niet vergist heeft, zijn de 
bisschoppen. Hun' bevel aan de ka
tholieken niet te stemmen op straffe 
van zonde voor de Volksunie, werd 
opgevolgd. 

De C,V.P. is de triomfator. Had zij 
het zo verwacht ? We geloven het 
niet. Waaraan dankt zij haar succes? 
Er zijn beslist meerdere elementen 
die van invloed zijn geweest. Haar 
systematische critiek op het werk 
van <le regering Van Acker, hoe over
dreven en belachelijk zij ook was, 
moet vast en zeker op sommige kie
zers indruk hebben gemaakt. 

Haar verkiezingsprogramma, met 
onder meer twee concrete voorstellen 
— 12 maanden legerdienst en 36.000 
F. ouderdomspensioen — heeft niet
tegenstaande alle kiezers gelokt. Het 
zal een ander paar mouwen zijn, die 
beloften na te komen, maar nu lapt 
de C.V.P. die beloften natuurlijk aan 
haar hielen. 

Uit verklaringen van vooraan
staande C.V.P.-ers blijkt, dat zij met 
hun verkiezingsoverwinning geen 
« revanche » willen nemen. Niemand 
onder hen spreekt van de 12 maan
den, maar allen laten verstaan dat 
zij enige honderden miljoenen meer 
toelagen voor het vrij katholiek on
derwijs zullen eisen ! 

Over een paar dagen zullen we 
meer weten wat de vorming en de 
samenstelling van een nieuwe rege
ring aangaat. Eenvoudig en gemak
kelijk zal het waarschijnlijk niet 
gaan. Het schijnt aangewezen, dat 
de h. Eyskens kan worden belast met 
het... sleutelprogramma Aan die 
sleutel zal waarschijnlijk nog heel 
wat moeten gevijld worden, vooral
eer hij op het regeringsslot past. 

« NIEUWE ROTTERDAMSE COU
RANT », 2-6-1958. 

De verkiezingen voor Kamer, Se
naat en provincieraden hebben de 
Christelijke volkspartij een aanzien
lijke overwinning opgeleverd, die 
veel groter is dan men in rooms-
katholieke kring heeft durven ho
pen. (...) 

Als men zich afvraagt waaraan de 
grote overwinning van de Christelijke 
volkspartij is toe te schrijven, dan 
zal men allereerst een deel van de 
winst moeten toeschrijven aan het 
voordeel dat oppositie nu eenmaal 
pleegt te brengen en men mag zulks 
stellig doen, omdat de Socialisten, 
doch in het bijzonder de liberalen. 
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Naar 
Antwerpen 
op 13 juli 

r 
Bussen zullen alleszins inge' 

worden vanuit 
DIKSMUIDE 

ROESELARE 
KORTRIJK 

BRUGGE 
GENT 

AALST 
BRUSSEL 

SINT-TRUIDEN 
HERK-de-STAD 

TONGEREN 
NEERPELT 

HASSELT 
Men meldt zich aan bij de pir 

selijke propagandisten. 

hun verkiezingscampagne vooral 
fensief hebben gevoerd. Daarnaas 
het schoolvraagstuk stellig van r 
grote betekenis geweest. 

Men kan hieruit slechts de conr 
sie trekken, dat een aantal roo 
katholieken, die in 1954 links heb 
gestaan, nu, ter wille van het sch 
vraagstuk, tot de r.k. gelederen : 
teruggekeerd. Daar is dan nog 1 
gekomen, dat het episcopaat 
wille wederom van de schoolkwe 
bijzonder krachtig heeft gespro 
en het de gelovigen wel zeer mt 
lijk heeft gemaakt om voor de dl 
dente Vlaamse Volksunie, voor 
socialisten of voor de liberalen 
stemmen. Het reeds geciteerde 
merlid Van Eynde noemde zich • 
nacht « enigszins verrast » door 
grote invloed van de geestelij kh 

Te Brussel moeten de socialif 
het verlies van een Kamerzetel 1 
schrijven aan het heengaan 
Spaak, die in 1954 een groot aar 
stemmen uit het « burgerlijk > kr 
tot zich trok. 

De kabinetsformatie zal onget^ 
feld gecompliceerd worden door 
feit, dat de socialisten niet all 
voortdurend verklaard hebben dal 
slechts willen denken aan voortr 
ting van de socialistisch-liberale t 
litie, maar dat bovendien invlc 
rijke socialistische leiders de laa 
dagen van de verkiezingscampa 
hebben uitgesproken, dat de p? 
onder geen omstandigheid van 
samengaan met de Christelijke vo 
partij wil weten. Indien men in ( 
opvatting volhardt, dan zou een < 
litie tussen C.V.P. en liberalen ir 
ten worden verwacht. Niettemin 
men van enkele gematigde socir 
ten vannacht reeds verklaringen 
ren, waaruit wel blijkt, dat zij r 
ervan bewust zijn dat de kiez 
massa een toleranter schoolpoli 
verlangt. 

Lefèvre, de voorzitter van de C.' 
heeft gisteravond, toen wel vastst 
dat zijn partij in de Senaat 
meerderheid ging behalen, doch 
omvang van de winst in de Ka" 
nog niet duidelijk was, gezegd, 
zijn partij wat het schoolvraagf 
betreft, geen politiek van revan 
wil voeren. « Wij denken er niet aa 
voegde hij daaraan toe , « het op 
baar onderwijs de voordelen te c 
nemen, die het verkregen heeft. ' 
willen wij gelijkheid ook voor ar 
ren » en hij preciseerde dit desid( 
tum met van kosteloosheid van 
onderwijs te gewagen. 

HET VLAAMS NATIONAAL 
ZANGFEEST TE ANTWERPEN 

Het Hoofdsekretariaat van het 
GEMEEN NEDERLANDS ZANGV 
BOND verzoekt ons de inkomrjri 
van het 21ste Vlaams Nationaal ZE 
feest te Antwerpen (Merksem) in 
Sportpaleis te 14 u. 30 mede te de 

A 50 Fr. genummerde zitplaatf 
B 30 Fr. zitolaatsen; 
C 20 Fr. bij massale toeloop " 

plaats niet steedS gewaarborgd. 
Bestel Uw kaarten liefst p3r s 

ting vooraf OD postrekening Nr 96 
van het A'gemeen Nederlands Ze 
verbond te Antwerpen. 

Ze worden U dan per kerende t 
gezonden. 

Kleine (35 x 25) aanplakbrie 
zijn nog steeds beperkt voorra 
alsmede ander propagandamater' 

Bezorg adressen van simnatizar 
die deze kruistocht voor het goedr 
verantwoorde Vlaams Volkslied wf 
deren en begrijpen. 

Hoofdsekretariaat A.N.Z. : O 
Veniusstraat, 15, Tel. 33.02.34, / 
wernen 
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L I M B U R G 

V E R R I E Z Ï A G S K K O M E K L I R I B U R G 
z o BEVOCHT ONS DE CVP. 

Tal van lezers hebben ons nieaws 
geTraagdoverdeverkkzïngeninLim- ' ^0*^ : Zo staat h€t er. Z.,1 speka-
f * . „, ,.» •• ' leeraen doelbewust op de onwetend-
burg waar we in Tongeren-Maateik ^^^^ ^^.^ ^j^ „lassa. Want zij schrij-
ternglopen van 9,168 tot 6.378 s tem-vcD niet dat hun Harmei. oud-mi-

Hasselt-St-Tr«iden vanj nister van Onderwijs ook professor is men en m 
7.492 tot 3.329. We hebben er de C.V.P 
onderschat. We kenden hun schijn
heiligheid maar we wisten niet dat 
sehoelies een te weinig krachtige uit
drukking voor hen was. Wij zijn veel 
te deftig en willen we sukses hebben 
zullen we smeriger moeten worden. 
En heel wai l En dan zouden we nog 
een Volksunieg^ainde b!ssch«p moe
ien kunnen viïiden. Wat nog wel las
tiger zai zijD. 

We laten tat lering van onze toe
komstige propagandisten hierbij en
kele sJaaHjcs van CV.P. propaganda 
velgen. 

aan een staatschool, net zo goed als 
De Bruyne, hun oud-minister, dat 
Eyskens hun kandidaat eerste-mi-
nister uit een ateneum komt waar 
hij geen godsdienst volgde, wel ze
denleer, dat de dochter van hun Gust 
Cool, voorzitter van het A.CV., lera-
ics was aan een staatsschool en niet 
aan een vrije ea dat ée broer van 
hun Germaine Craeybeclcx, kamerlid, 
eveneens les geeft aan een staats
school. 

Dat was de C.V.P. propaganda. 
Een blaadje uit d A.CV. stal — wc 

hebben het niet meer in onze doku-
mentatie, een lezer stuurt het ons 
wel ? — durfde zelfs schrijven dat 
de Limburgse voorzitter een maand 
fxtra verlof betaald kreeg van Col-
lard om de C.V.P. te bevechten • Hoe
wel ieder ontwikkeld mens weet dat 
verlof om persoonlijke redenen nooit 
betaald wordt in de administratie. 

Ete heer Max Busel \oor2itter van Weer öeze'fde spekulatïe op de c-c-
de Belfiscïfe' socialisUsche partij, | wetendheid van de massa, door hen 

I>e heer D?stenay voorzitter van de j — en met reden — dom gehouden, 
hberale partij van Bel|ie \ ^ twijfelt, mijnheer'' Onze bi^-

I>e Moscoïietcn, en. d? je;ders \ a n 

1. DOODBSïilCBt. 

de Volksruzie, 
melden met dien leedwezen het over
lijden op 1 juni "58 van 

DE LINKSE REGERING VAN 
ACHIEL VAN ACKER 

geboren c^ ' 1 aDijl 1954 en, na de 
Kas van het Land leeggeplundeïtl te 
hebben, bezweken onder de moker
slagen van de C.V.P. 

Noch Bloemen, noch Kronen. 
Nota \8ji de redaklie : Men ziot 

de Volksunie als bondgenoot van de 
linksen ' 

2. DE ülNiE VAN HANT)- EN GEES-
TESARBEIDERS WAS ZWART 
DE VOLKSUNIE IS ROOD. 

Ze eten uit dezelfde hand en plak
ken uit dezelfde pot... 

In de nacht van 30 april op 1 mei 
waren de plakkers van de Volksunie 
m actie te Genk. Met dezelfde bor
stel en met dezelfde pap werd door 
dezelfde plakkers over hands een 
plakkaat tegen de iWuur gesmeerd 
van de Volksunie en van de Libera
len : €en plakkaat voor <Je Unie en 
een plakkaat voor de liberalen, e^n 
plakkaat voor" de liberalen eh een 
plakkaat voor de Unie Lijk de dui
vels • zielen zaten te verdelen bp de 

• keijkĥ î iiajigj na:^m%M^ SM.^^ïi 
^'^'•' :ï<in î -̂ ^Wv-JÎ Hfr ^0 .•:-••' •• . , ' ! 

Ea zeggen dat ^fnvoudigp z;elenj 
dan nog iets nöpels willen gaan zoe
ken achter die unie. ' 

Weg met de Unie van verdeeld
heid en rugschieteriji • - ' 

Nota van de redaktie : Op 1 mei 
was er een gToot Meifeest te Genk. 
Zowel de liberalen. C.V.P,-ers als 
Volksunieplakkers waren daar. 

De Volksunieplakkers Iraren verge
zeld door Wim Jorissen, Clem Cole-
mont en Frank Joris. De CV.P -ers 
hadden het op onze affiches en kalk-
opschriften gemunt. Vruchteloos pro
beerden we een akkoord met hen te 
krijgen van naast elkaar t3 plakken. 
Dan begon de strijd : 15 Volkuniërs 
tegen 50 C.V.P.-ers. 

Nadat zij onee affiches afgetrok
ken hadden schoot er weldra van hun 
duizenden affiches niets meer over. 
Zij dropen' af tegfen 'zes uur Onze 
mannen hieven plakken en kalken 
tot -acht uur. De Volksunie had het 
gewonnen. Vandaar hun razsmij en 
gemene laster. Wie hun woord of 
schrift in twijfel durfde "Êrekken werd 
verwezen naar de brieven van de 
bisschoppen,- De C.V.P. was de enige 
partij waarvoor men mocht kiezen. 
Dus prak zij de waarheid! 

schoppen hebben zich • nochtans dui
delijk!'-uitgesproken. 
Kees ! 
HUN Iî TEETINGEN 

En klaar was 

3. WAT IS DE VOLKSUNIE ? 
Ze is : de unie van sociahsten-

communisten en hberalen. ' 
Ze is het monsterkind door het Li-

beraïe-Socialjstische kartel ,«jtge-
broeid. ' ' ' '-?!*-*<•; '"/;- "-fro

ze is de bastaard van'fecnliherale 
moeder en een socialistische vader. 

De Volksunie kwam op : om de Ka
tholieken te verzwakken. 

De misdaad der Volksunie is af
schuwelijker dan die der communis
ten. 

Nota : Het is dit artikeltje dat hon
derden en honderden van onze ge
wone kiezers zo woedend maakte dat 
ze eens en voorgoed besloten heeft 
nooit geen stem te geven aan de 
C.V.P., ook niet bij de volgende ge
meenteraadsverkiezingen. Waar de 
Volksunie niet opkomt zullen zij 
blanco kiezen. « We zullen de C.V.P. 
laten zien dat hun smeerlapperijen 
hen geen prof ij ft zullen opleveren » 
eei ons een gewone volksvrouw. Als 
ive toch slechter zijn dan de kom-
tnunisten, dan moeten ze onze stem-
•nen ook niet meer willen T>. Smeer-
'apperijen kunnen op een bepaald 
jgenblik voordelig zijn maar worden 
ater inderdaad vaak gewroken. 

l. Drie professors van het rijks-
Jnderwijs voeren de scheurlijsten 
lan in Limburg. De aap komt uit de 
nouw. 

Op hun mcetmgen was de Volks
unie de bondgenoot van de lintee 
koalitie, achter de schermen geleid 
door de kommunisten. Zo legde Mr. 
Croux van de brouwerij van Alken 
het uit. Te Eigenbilzen werd hij ech
ter duchtig op zijn plaats gezet door 
Wim Jorissen en kon hij zijn mee
ting oprollen na tien minuten. 

Germaine Craeybeckx bezwoer 
overal haar toehoorders met de hand 
op het hart dat de Volksunie betaald 
was door de socialisten. Hetzelfde 
werd herhaaldelijk uitgebruld door 
hun mlkrowagens.-^^_'-!'5>:T' •-

Advok^at Sniets uit Topgeren, die 
zich bij de Tonger'sg jongeren graag 
laat doorgaan als voorstatttier 'van 
federalisme èn aninestie. fcWestievan 
wat stemmen te ronselen,! verklaar
de te Millen op zijn meeting dat niet 
drie C.V.F, provincieraadsleden een 
senatorszetel verkocht hadden aan 
de socialist maa» ^^l .-ög, Vfi^lji^ynje-
gekozeneri. 

Zo hebben die héïen alle profijt 
De zilverlingen van het Verraad r in
kelen in hun zakken en dan beschuit 
digen zij ons er nog van ! Steeds dat 
spekuleren op de onwetendheid van 
de massa. Bewust volksbedrog ! 
ALKEN 

Te Alken werd een strooibnefje met 
onderstaande tekst bij elk parochie
blad gevoegd dat de zaterdag voor 
de verkiezingen rondgedragen werd. 

BELANGRIJK • bericht aan de 
GELOVIGE 

kiezers van g^ns Alken 
1. Het is m geweten zwaar verboden 

voor linkse partijen te stemmen. 
2. Scheurhisten (Volksunie) zijn IN 

GEWETEN VERBODEN. 
3. Zich onthouden en blanco stem

men is NIET toegelaten. 
Deze drie GEWETENSPUNTEN 

werden aldus verklaard door het 
Kerkelijk Oppei:hoQfi(i van, pns land 
èn bekend gemaakt aan de gelovige 
kiezers. 
Getekend-J. E. Kardinaal 'Van Roey, 

Aartsbisschop van Mechelen. 
Dus op zondag 1 iuni .houdt ieder 

gelovige zich aan zijn ' 

GEWETENSPLICHT 
dooi- te stemmen onder Nr 2 CVP. 

Wel te onthouden als U zondag 
naar de Motstraat gaat. 

Drukk. A. Joris - Tubee. Alken. 
Nota : De C.V.P. kandidaat te Al

ken was Boes, direkteur van de brou
werij. 

Gedurende de dagen die de ver
kiezingen voorafgingen werd er an
derzijds te Alken duchtig gewerkt in 
de biechtstoelen. Aan de biechtelin
gen werd gevraagd hoe zij wilden 
kiezen. De biechtelingen zelf moesten 
niets vragen. Op het « indien men 
U vraagt •> werd een flink eindje 
vooruit gelopen. Indien onze priesters 
zo ijverig waren met huisbezoek voor 
het geloof in plaats van voor de poli
tiek de Kerk zou er in ons land heel 
wat beter voorstaan. 

DE GEHIENE AANVAL TEGEN 
DR. DUCHATEAU 

De populariteit van Dr. Duchateau, 
een sociaal voelend dokter bij uitstek, 
zit de de Tramstraat lelijk dwars. 
Sinds Dr. Duchateau op de Volksunie-
lijsten staat t racht de christelijke 
ziekenkas allerlei futiliteiten tegen 
de dokter in te brengen met het doel 
een man, die tien maal fatsoenUjker 
is dan zij allen samen ii^ de ogen 

van de gewone man neer te halen. 
De dag voor de verkiezingen, aodat 
men niet m?er kon antwoordep, ver
spreidde <• Het Verbondsbestuur der 
Kristene Ziekcnkasiseii Vah Limtrtirg s 
een gemeen stuk^ waAriii' onze dokter 
ongeveer voor dief uitgemaakt'.werd. 

De Ziekenkas gebruifcttdtts het gald 
V3n haar aaA^esiptensr» ,oia .Vierkie-
zingspropaganda te iïial^èn. Wie zal 
het nog verwonderen f'-meii i'noéè dan 
echter die ziekenkas ^kjannen e c "we
ten hoe vey haar f,}aagj\eid,/ gaat. 
Briefjes van: »M^ n;f(g^hjl^,,!iindere 
dokters met onlee,sbal'è ^andtékehin-
gen werden bij die Vaïi Dr. Ducha
teau geveegd, Daarroor moest de 
man belastin-o- Jaetalejj i Gewpne be
zoeken van Pr. Duchnteau werden 
veranderd in, nacntbezoeken en 'zon
dag-bezoeken ! En arföere ftiaiiiig-
heden meer. De lag*' aanval tegen 
Dr. Duchateau heeft bereikt dat tien
tallen en tientallen , aange^otenen 
b'i die ziekenkas zo Verontwaardigd 
zi.m dat zs er onmiddellijk uit willen. 
De Volksunie zal hen zo spoedig mo
gelijk Ae .oelegenheid djaartoe geven. 

DE SCHO0>"2:USTEF, VAN WIM 
JORISSEN lEKEKDE DE KARTEL-
LIJST .' ^ ;;' 

Het linies kartel haaliifè lïaar hand
tekeningen van peters of en schreef 
nadien naam, adres en geboorte
datum van die peters af uit de-kie
zerslijsten. Zo gebeurde het dat een 
zekere Horren getekend had en dat 
m_en bij vergissing van de kiezershjst 
Horrieux afschreef. De vergissing 
was klaarblijkend daar de "c'^oc"''-
zus van W^m Jcr'^isen tl- •̂ '-" -
hjsten getekend had en binneoge* 
bracht en dat de handteken nge ^ 
schilden als dag tegen nabht. Ete 
C.V.P. wist ook dat het een domme 
vergissing was. Toch .werd er aardig 
op los gelasterd. Het paste in hun 
kraam. Zij vonden klaarblijkelijk dat 
het 8e gebod en de aldaar verboden 
laster klaarbhj keiijk ook afgeschaft 
was door onze kerkvorsten en ver
vangen door het nietfw gebod C.V.P. 
te kiezen ! '• ' 

Te Bilzen probeerde een bende 
C.V.P.-propagandisten onder leiding 
van de C.V.P. kandidaten Mr. Croux 
en Vuurstaek, die bij de gemeente
raadsverkiezingen vissen achter 
Vlaamse stpmmen. een Volksuniswa-
gen om te kantelen. Daar men daar
voor dan eindelijk te/ugschrok werd 
de wagen dan maar met stenen be
kogeld. Christelijke naastenliefde 
voor iedereen. 

Bij het begin van de verkiezings
kampanje werd het wachtwoord door 
de C.V.P. gegeven alle affiches van 
andere partijen af te rukken. Naar
gelang de kampanje vervolgde bleef 
alleen de Volksunie dit voorrecht be
houden en werd ook op dat terrein 
de Volksunie de énige vijand. Het 
gevolg is dan ook dat Limburg de 
enige Vlaamse provincie is waar de 
linksen nog VQoruitgingen. Een paar 
duizend stemmen verlies waren an
ders voldoende om het kartel de der
de zetel te ontnemen. D? C V P . had 
daar echter geen tijd voor. 

In de scholen werd praktisch overal 
kampanje gevoerd voor de CV.P. Op 
tal van plaatsen werd dé kinderen in
geprent dat zowel Volk;iunie a!s links 
kartel tefgen het geloof waren. ' 

Wat kunnen de C.V.P.-ers nti nog 
aan de staatsscholen' Y^^^Uten dat 
het partijscholen zijn ? Op de staats
scholen werd aan de kinderen niet 
gezegd hoe de ouders ^móeten kiezen, 
m de Katolieke' schoila'wel. Moeten 
onze ouders "hun 'kih^refi 'dan alle
maal naar staatsschólèü sturen om
dat de kinderen daar niét opgejaagd 
wordéi^ 'tegen de otiders ? Treurige 
feiteri' ^i^ii Het maar Hët zijn feiteri. 

Een prettige anekdoïtè "nog. Ook te 
Ulbeek waren nonnei;i, samen mét 
hun leerlingen (U leest wel lezer, non
nen met hun leerlingen) Affiches van 
de socialisten aan het iifrukken daar 
hingen er geen meer van de Volks
unie). Een socialistisch' propagandist 
kwam daar op uit en ieiat achter de 
nonnen aan. die in paniek met hun 
kinderen een boerderij binhenvlucht-
ten waar ze geruime tijd konden 
wachten tot het gevaar geweken was. 

In een kapel van de St Lutgardis-
parochie te Tongeren werd aan de 
vooravopd van de verkiezingen een 
extratientje gebeden opdat de goede 
KatoUeken zouden winnen. De paro
chianen die zowel vöör de eerste twee 
C V.P.-kandidaten Duporiit en Dexten 
als voor de eerste twee Volksunikan-
didaten Jorissen en Duchateau baden 
waren verwonderd dat^jnder de goe
de Katolieken de C.V.P. verstaan 
werd ! 

De CV.P. pix>pagandisten waren 
dan nadien toch weer sterk verwon
derd dat ze bij die slechte Katolieken, 
waarvan de misdaad groter is dan 
die van de kommunisten, buiten vlo
gen toen ze de week na de verkiezin
gen opnieuw rondkwamen voor school 
en gezin. 

Wim Jorissen was lid van het so
cialistisch syndikaat- en kreeg een 
maand extra betaald verlof van Col-
lard om de CV.P. te bevechten. Wat 
jammer dat Collard nu weg is anders 
werd hij nog inspekteur voor bewe
zen diensten ! Om die redenen sne
den een paar allerkatoiiekste CVF. 
schepselen hem een paar nieuwe au
tobanden stuk. De daders werden niet 
gezien maar de linksen die de Volks
unie betaalden zullen het wel niet 
geweest zijn. Welke C.VP.-er eist die 
heldendaad voor zich op? Een, ere
teken ligt voor hem klaar. Dus geen 
al te grote bescheidenheid over zijn 
eigen heldendaden. 

De bisschop van Luik was niet tus
sen gekomen in de verkiezingskam
panje. 

Hij tenminste wist zich daarboven 
te stellen, waarvoor hij onze simpa-
tie heeft. Gedurende de verkiezings
kampanje bestond hij echter niet. 
Monseigneur De Smedt was de grote 
vedette van de C V P . Een buiten
lander in Limburg zou gedacht heb
ban dat hij bisschop van Luik was. 

De kardinaal, de bisschop van Gent 
maar vooral de bisschop van Brugge 
werden aangehaald om er zot van 
te worden. De bisschop van Luik be
stond eenvoudig niet meer. Wij wer
den dan ook beschouwd als een soort 
nieuwe ketters waartegen een hei
lige oorlog met alle heidense midde
len piet alleen gewettigd was, maar 
zelf s - plicht. Evenzeer was 'de door
snees Limburger ervan overtuigd dat 
(Wijn.difc b^a3.1d wajen -door de socja-
ii$tfji,,Xjj,,ge}poW^.ihejb werkelijk ! 

Men zal begrijpen dat de gemoeds
toestand bij de Limburgse Volksunie-
gezinde zo is dat hij geen C V.P -
propagandist meer kan zien en dat 
de kloof tussen onze partij en de 
hunne volledig onoverbrugtjaar werd. 

Had de C.V.P. gedacht ons te ver
nietigen zij zullen binnen lange ja
ren nog de gevolgen ondervinden 
van hun verkiezingssaturnaliën. 

t M T W E R P E N 

Het tweede gedeelte van zijn 
spreekbeurt betrof de toekomstplan
nen : de oprichting van een flink se-
kretariaat voor de provincie, een be
tere gekoördineerde samenwerking 
tussen de drie arrondissementen, een 
nog steviger uitbouw van de propa-
gandaploegen, de aankoop van een 
autokamionnette voor de propagan
disten, de oprichting van de provin
ciale kaderschool, enz . 

Spreker deed een drir;gende oproep 
tot alle aanwezigen om de gemeente
verkiezingen met de meeste zorg voor 
te bereiden, en zich te hoeden voor 
alle onwaard'gp kompromissen. Hij 
verzocht allen de vier volgende jaren 
eensgezind het hoofdbestuur te vol
gen. 

Aan het slot van zijn uiteenzetting 
bracht hij een bizonder warme hul
de aan de pronaeandisten. dank zij 
wier ontaaatzuchlig wroeten en ijve
ren het arrondissement Antwerpen 
een flinke aanwinst boekte van bijna 
tweeduizend stemm.en, en dit spijt 
het wegvallen van de drieduizend 
aanhangers van oud-scnator Clyn-
mans en van de organisatie van het 
boerenfront. 

Na hem kwam Wim Macs aan h.et 
woord, die sorak over de organisatie 
van de volksvergadering de voor
middag van het Vlaams-Nationaal 
Zangfeest, over de reis naar de IJzer
bedevaart en over de propaganda in 
verband met de aanstaande gemeen
teverkiezingen. Op 22 juni wordt in 
het Antwerpse de propaganda voor 
de gemeenteverkiezingen ingezet. 
Lijsten worden op dit ogenblik reeds 
samengesteld te Berchem., Antwer
pen, Wilrijk, Mort^el, Schoten, Bor
gerhout, Deurne. Edegem, Boechout, 
Hove, Lint, Schelle. 

Het slotwoord van de gouwvoor-
zitter Reimond Mattheyssens was 
een aansporing tot verdere inzet. Met^ 
het singen van het nationaal üed 
werd deze prachtig gelukte vergade-' 
rin« besloten. 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 1958 

Wij vestigen er de aandacht op 
van al onze afdelingsleiders dat de 
statuten van de Volksunie voorzien 
dat voorgedragen lijsten eerst goed
gekeurd worden door de arrondisse-
mentsraad, en dat vanwege de gouw-
voorzitter steeds een veto mag ge
steld worden. 

Rudi Van der Paal heeft in tal van 
gemeenten reeds de nodige kontak
ten gelegd dit in verband met de sa
menstelling van de lijsten. 
PROPAGANDISTENFEEST 
te ANTWERPEN 

Om de flinke uitslag behaald in 
het arrondissement Antwerpen op 1 
juni, te vieren werd te Antwerpen een 
propagandistenfeest georganiseerd, 
waarop ruim honderdvijftig propa
gandisten aanwezig waren. Volksver
tegenwoordiger Frans Van der Eist, 
de gouwvoorzitter Reimond Mattheys
sens, de provincieraadsleden Ward 
Rolus en Benoit Ceuppens, alsmede 
afgevaardigden van Mechelen, Lier 
en Turnhout, hadden eraan gehou- ' 
den dit feest bij te wonen 

Er was gezorgd voor stemmige mu-r 
ziek en de nodige stemming was er 
dan ook aldra. 

Tijdens een' kOrte SÜreélAieurt 
bracht Reimond Mattheyssens een 
hartelijke en welgemeende hulde aan 
Rudi Van der Paai, Wim Maes en aan 
allen die zich bizonder onderscheiden 
hadden in de zware verkiezingskam
panje. 

Er werd gedronken, gezongen en 
gedanst tot in de vroege uurtjes. 

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

NA DE VERKIEZINGEN 

We hebben in de kantons Dender-
monde-Wetteren een flinke aanwinst 
geboekt, doch Hamme en Zele wer
den verliesposten. Met verbeten vast
beradenheid voorait ! 

KADERVSRGADERING TE 
ANTWERPEN 

Op 13 dezer vond te Antwerpen een 
zeer talrijk bijgewoonde kaderverga
dering plaats van de propaganda-
afdelingen van de provincie Antwer
pen. 

Onder de ruim 200 aanwezigen no
teerde men de aanwezigheid van ver
tegenwoordigers uit Mechelen, Lier, 
Turnhout, de Noorderkempen. 

De vergadering werd voorgezeten 
door Rudi Van der Paal, die ver
klaarde dat de verkiezingen van 1 
juni geen nederlaag met zich brach
ten. Er waren alleen overdreven ver
wachtingen, aldus spreker, die niet 
konden vervuld worden gezien de 
scherpte van de schoolstrijd en het 
misbruik dat er van het geloof ge
maakt werd. Aan de hand van tal
rijke voorbeelden bewees hij welke 
schandelijke terreur er geheerst 
heeft in de landelijke gemeent-an, 
waar men er niet voor terug geschrikt 
is metoden te gebruiken, die aan de 
repressie van 1944 deden terug den
ken. Die gemene metoden werden 
niet gebruikt door de linksen, aldus 
Rudi Van der Paal, maar wel door 
zogenaamde kristelijke mensen uit 
de alleenzaligmakende C.V.P. Voor 
de twijfelaars bestaat nu geen twij
fel meer : de C V P . is geen zier be
ter dan de linkse partijen, en bij de 
aanstaande verkiezingskampanjes 
voor de gemeenten in oktober e. k. 
zullen wij de CV.P. een peperdure 
rekening aanbieden. I L 

WAT PETER BENOIT 
VOORZAG 
maar nooit ao groots heeft kan
nen verwezenlijken, dat kunt ü 
elk jaar beleven : 
op het XXIse VLAAMS NATIO
NAAL ZANGFEEST. 

Op 13 juli a. s. te 14 n. 30 in 
het Sportpaleis te Antwerpen 
zingen twintig duizend "Vlamin
gen ongekunsteld, maar geest
driftig de liederen waardoor zij 
getuigen voor eigen aard en 
aeden. 

Wie dit nimmer meemaakte, 
staat verbaasd. 

Wie eens kwam, blijft deel
nemen. 

Nergens ter wereld stroomt de 
levensvril van een V(rfk zo be
geesterend door zijn rijke l i e -
derenschat als ten onient. 

Wees getuige en tevens me
dezanger in dit alles overwel
digende Koor, Yan tienduizen
den. 

NOTEER : 13-7-58 ANTWER
PEN SPORTPALEIS. 

Inlichtingen : Hoofdsekrcta-
riaat AJJf.Z. 

Otto-Veniusstraat, 15, te Ant-
werjjen. 

Kantooruren : 9-12 u. 14-17 u. 
Tel. (03) 33.02.34. 

t» .̂  
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B R l B A R T 

IN MEMORIAM 
Met ontroering vernemen wij het 

overlijden van een der trouwste 
Vlaams-nationalistische strijdmak
kers 
I Lodewijk MASFRANCKX 
gewezen lid van de Raad van Vlaan
deren. 
i Geboren te Sint-Gillis (Brussel) 
op 2 oktober 1873, overleed hij te 
Sint-Pieters-Jette op 17 juni 1958. 

Spijts verbanning na 1918, repres
sie na 1944, bleef deze edelmoedige 
en dienstvaardige strijder zijn ideaal 
getrouw. 

De Volksunie lag hem nauw aan 
het hart. 

Zijn standvastigheid zal voor ons 
steeds een voorbeeld blijven. 

Aan juffrouw Henderickx, zijn 
trouwe verzorgster biedt de Volks
unie haar innige deelneming aan 

De begrafenis werd bijgewoond 
door onze hoofdbestuursleden Ward 
Rolus, Rudi van der Paal en Wim 
Jorissen. Ook tal van andere natio
nalisten o. m. oud volksvertegen
woordiger Lambrechts, Mevr. Pee-
ters, de heren Goeyens. Van Mal, 
Peereboom, Ghijssels, hadden ervan 
gehouden een laatste groet te bren
gen aan onze trouwe vriend. 

KANTON ASSE 
Ons gewest heeft niet gegeven wat 

we er van verwacht hebben, ondanks 
de reuze prestaties van onze propa
gandisten. Oorzaak hier zoals elders 
de verwarring gesticht door de C.V.P.-
bladen, de herderhjke brieven, en het 
jnisbruiken van de godsdienst. 

Wat vast staat, de 1.400 kiezers van 
.ons' kanton die ons hun vertrouwen 
schonken zijn de echte, die ondanks 
alles, hun Vlaams nationaal ideaal 
trouw blijven. Aan ons er voor te zor
gen dat ze allen in ons partij verband 
opgenomen worden, want de Volks-
/ynie marscheert verder, de Standaard 
ten spijt. 

Enkele beschouwingen over de ver
kiezingsstrijd. 

De C.V.P. mag werkelijk zeggen dat 
zij alleen, al het mogelijke gedaan 
,heeft om onze aktie en propaganda te 
'paboteren en dit met middelen die 
enig zijn voor een partij die schermt 
met slogans als gelijke kansen en 
vrijheid voor iedereen. 
I Te Ternat werd het huis van een 
onzer simpatisanten besmeurd met 
hakenkruisen, een driedubbele bra-
yo voor de plaatselijke C.V.P. 
)' D^ kapelaan van Asse-Walfergem 
is werkelijk een aktieve zieleherder ! 
Het vraagt, intterdiaad eö f̂ ^erSe' wil 
om s' morgens vroeg ofn-4 u. 30 reeds 
op de ladder te staan ep Volksunie 
banden af te trekken. 

Heeft de C.V.P, | ;aar ^atiqnale 
neus, de plaatselijke C.V.P. te Asse 
wjl niet ten achter blijven, en wel 

de persoon van haar voorzitter 
„ | | t Wijsneus. 
"' pretentieus manneke, nulliteit eer
ste klas en grote smoel (om zijn ei
gen woordenschat van die zaterdag
nacht te gebruiken). Daarbij ver
breker van een gegeven woord (echt 
kristelijk). Hopenlijk vraagt hij bin
nen vier jaar terug aan onze kopman 
voor de provincie om samen met de 
C.V.P., het liberale haantje van Ter
nat te bekampen ! 

Wat hij echter niet mag vergeten, 
het moet gedaan zijn samen met een 
bende slipdragers 's nachts anders
denkenden te komen lastig vallen in 
hun huis. 

Dat ook onze senator in spe in zulk 
gezelschap vertoefde (op afstand na
tuurlijk) is zijn zoveelste onbezon
nen daad. Kan Dhr van Wijnendaele 
ons soms een antwoord geven op de 
vraag hoe het komt dat al de gemeen
tescholen die normaal toch 's avonds 
gesloten worden, de C.V.P. er op za
terdagnacht op de speelpleinen zo 
gekalkt en geplakt heeft dat ieder
een er schande over sprak. 

Weet Dhr van Wijnendaele dan 
niet dat er in oktober gemeentever
kiezingen zijn en dat wat Asse be
treft de Volksunie springlevend is en 
haar laatste woord nog niet heeft 
gezegd ? 

VETERAAN. 

VILVOORDE 
HARTELIJK DANK aan de tien

tallen, die mild hebben gesteund; 
onze propagandisten rekenen verder 
op hen, door hun steun een regelma
tige werking zou mogelijk zijn 

HARTELIJK DANK aan de dames 
en heren, die deelnamen aan de 
tocht met de propagandawagen en 
aan de zeer geslaagde plaktochten; 
hierdoor werd bewezen dat Vilvoorde 
een flinke kern propagandisten be
zit, waarop steeds beroep kan ge
daan worden. 

De eerste weken verwachten we 
va a onze vrienden vooral volgende 
nuttige hulp : 
— maken van abonner",enten op ons 

blad; 
— overmaken van adressen van op

rechte Vlamingen aan het gewes
telijk sekretariaat : Kleinsteen-

. straat, 77, Vilvoorde. Telefoon : 
.§1.28.78; 

— AANHOUDENDE PERSOONLIJKE 
PROPAGANDA DOOR ELKE 
ZWAKHEID EN VERLOOCHE
NING VAN C.V.P.-BELOFTEN 
AAN TE KLAGEN. 

BERG - DIEGEM - GRIMBERGEN -
KAMPENHOUT - NEDEROKKER-
ZEEL - MACHELEN - PERK -
STEENOKKERZEE . WEERDE -
ZAVENTEM 
De propaganda van de Volksunie 

was in deze gemeenten buitengewoon 
goed. Zulks was te danken aan de 
kameraadschappelijke ploeggeest. die 
onze propagandisten uit elk dezer 
gemeenten bezield heeft en aan hun 
vindingrijkheid. De stemmenaan
winst in de kantons Schaarbeek en 
Vilvoorde is deels aan hun werking 
te danken. Door verder kontakt te 
zoeken met elkaar, door abonnemen
tenwerving en door zoveel mogelijk 
propaganda te voeren van man tot 
man zal de Volksunie in die gemeen
ten nog meei- vorderingen maken. De 
waarheid is een wapen, waartegen 
geen macht bestand is; het is ons 
wapen. 

Wij vragen d^t onze sympatisan-
ten die ons zo mild. gesteund hebben 
gedurende de verkiezingskampagne 
ons ook thans niet zouden in de steek 
laten. 

Alle briefwisseling kan gezonden 
op adres : Paul Blij weert, Beersel-
straat, 34, Lot. 

Onze statuten zijn in voorbereiding 
en worden binnenkort bekend ge
maakt. 

Wij vragen dat de persoon (ons 
onbekend) die in de nacht van 31 
mei op 1 juni op zijn eentje is gaan 
kalken voor de Volksunie op de weg 
Dworp-Huizingen zich met het sekre
tariaat zou in verbinding stellen. 

Alle propagandisten en sympatl-
santen aan het werk. De strijd gaat 
voort, prachtiger dan voorheen. 

Namens het bestuur : P. Blijweert. 

VLAAMS NATIONAAL ZANGFEEST -
GROTE VOLKSUNIEVERGADERING 

Onze vrienden uit het gewest Vil
voorde waren zeer talrijk aanwezig 
op ons kongres in Gent. Ze gelieven 
op 13 juli 1958 nog talrijker aanwe
zig te zijn in Antwerpen, waar om 
10 u. 30 een belangrijke volksverga
dering en grootse optocht plaats heb
ben. Men reize zoveel mogelijk in 
groep en zij die over een personen
wagen beschikken, gelieven vele 
vrienden mee te brengen. We zijn 
met meer dan 100.000 in dit land; 
daarvan zijn er bijna 1.500 in ons ge
west; laat ons dan ook zo talrijk 
mogelijk in Antwerpen aanwezig 
ziln ! 

VOORUIT ! MET DE VOLKS
UNIE ! 

NIEUWE AANLOOP TE DWORP 
Op zaterdag 9 juni werd in het lo

kaal van Volksunie-Dworp overge
gaan tot de organisatie van de Volks
unie in het gewest Dworp, dat de ge
meenten Dworp, Alsemberg, Rode, 
Huizingen, Buizingen en Lot omvat. 

In aanwezigheid van afgevaardig
den uit deze verschillende gemeenten 
werd het bestuur samengesteld. Het 
omvat : een voorzitter, een propa
gandaleider, een dokument_atiedjgj;i4j^ 
een .pérsdlenSf, een sociale ^gfist én 
de raadsleden die de verschilJeride 
gemeenten vertpgenWoor4igpn. 

Er werrt QYergepftö tot ^p l̂ .esare-
kirtg v^n rtp #Hne In d» komende 
maanden. 

De aandacht zal eerst en vooral 
gekoncentreerd worden oo de vor
ming van Vlaams-Nitionalister in de 
streek en de organisatie van de so
ciale dienst. 

Verschillende vergaderingen wer
den reeds gepland, met het doel de 
inwoners van ons gewest vertrouwd 
te maken met de Vlaams-Nationale 
problematiek. 

Het bestuur vergadert om de veer
tien dagen in ons lokaal : Café : 
In de Merlo. Kartonstraat, 212, te 
Dworp. 

Wij doen langs deze weg een op
roep tot al onze propagandisten en 
sympatisanten, om regelmatig ons 
lokaal te bezoeken en met. ons kon-
takt op te nemen voor de verdere uit
bouw van de partij. 

Suggesties zijn steeds van hart/i 
welkom. 

Wij danken ook al diegenen die 
samen met ons deze lastige verkie
zingskampagne hebben gevoerd. Wij 
danken ook de echtgenoten van on
ze propagandisten die gedurende 
zovele nachten hun man hebben 
moeten missen. 

Onze beste dank ook aan diegenen 
die door hun materiele en morele 
steun de vooruitgang van de Volks
unie in ons kanton hebben helpen 
bewerken. 

Wij hopen dat allen die onze ak
tie voor de verkiezingen met sym-
patie hebben gevolgd, ook in deze 
moeilijke ogenblikken trouw zullen 
blijven aan de Vlaams-Nationale 
Idee, en met ons zullen verder strij
den. 

Wij delen nu reeds mede dat op 
zaterdag 28 juni te 20 uur een eer
ste kontaktvergadering plaats heeft 
voor onze propagandisten en sympa
tisanten. 

Uitnodiging voor deze vergade
ring is strikt vereist. 

Lokale sprekers zullen er het woord 
voeren. 

In de komende weken wordt ook 
gestart met de Vlaamse Ziekenkas 
Opstanding. 

Alle vlaams-nationalisten uit de 
streek sluiten natuurlijk aan. Ver
dere richtlijnen volgen. 

Op 13 juli gaan alle nationalisten 
met onze car mee naar de volks
vergadering van de Volksunie te 
Antwerpen (voormiddag) en naar 
het Vlaams Nationaal Zangfeest 
(namiddag). 

SLUIT AAN BIJ DE 
VLAAMSE ZIEKENKAS 

OPSTANDING 
Wettelijk erkend op 16-4-58 
Sekretariaat te ANDERLECHT 
Ninoofsesteenweg, 354 

Telefoon : 22.59.53 
ZITDAGEN : 
Elke DINSDAG te BRUSSEL 
in Lokaal « LORELEI » 
J. Van Praetstraat, 19 (Beurs) 
van 18 u. 30 tol 20 u. 30 
Elke DONDERDAG en ZATER
DAG 
te ANDERLECHT 
op het Sekretariaat 
van 17 u. 30 tot 20 uur. 

SOCIAAL DIENSTBETOON 
Elke DINSDAG in het lokaal 

« LORELEI » 
J. van Praetstuaat, 19, BRUSSEL 
(Beurs) 
van 18 u. 30 tot 20 u. 30 
houdt onze so.ciale medewerker 
Achiel VAN MALDEREN 
zitdag over ^lle sociale aan
gelegenheden. 
KOSTELOZE I ( A A D P L E G I N G E N 
over Pensioen*», Kinderbijsla
gen, Verzekering: tegen 'ziekte 
«n invaïlditeili^Fiskalé aange
legenheden, enz. 

strijdende Vlamingen volkomen ont
beren. Hun reaktie blijft doorgaans 
beperkt tot catépraat en protest on
der vier ogen. Ook de in een zeer 
waardige toon gehouden open brief 
van de V. U.-West-Vlaanderen liet 
niet na, grote indruk te verwekken, 
o. m. bij Mgr De Smedt zelf, die ver
klaarde, getroffen te zijn door deze 
waardige Vlaams-nationale geloofs
belijdenis... 

De verkiezingen van 1958 zijn voor
bij. Ongeacht d^ uitslag, die door de 
omstandigheden ongunstig was voor 
de V. U.-West-Vlaanderen, gaat de 
Vlaams-nationale strijd verder, zo in 
Diksmuide als in Brugge, zo in leper 
als in Kortrijk of Roeselare. De tijd 
zal leren, dat deze strijd een recht
vaardige kamp is, alle ukasen ten 
spijt ! 

Aanvulhng bestuur. 
Het arrondissementeel bestuur van 

Brugge werd op een nieuwe leest ge
schoeid en aangevuld. Thans is een 
bundeling op het stedelijk plan be
reikt. De eerstkomende aktie zal voor
namelijk gericht zijn op de uitbrei
ding van het aantal abonnementen, 
dat thans reeds het dubbel van vorig 
jaar bedraagt. 

Naar het Vlaams-nationaal zangfeest. 
Op zondag 13 juli vergaderen alle 

toerauto's voor het zangfeest te Ant
werpen op de Koning Albertlaan, te 
Brugge, vanaf 8 u. Ook de private 
auto's kunnen daar bij de karavaan 
aansluiten. 

Gulden Sporenviering. 
Vrijdag 11 juli zal om 18 u. 30 een 

taptoe met verscheidene muziek
kapellen de stad doortrekken naar 
aanleiding van het Guldensporen-
feest. Om 19 u. 30 vertrekt een stoet 
van de Burg, om de voornaamste 
straten der stad te doorkruisen. Alle 
bewuste Vlamingen worden verzocht, 
in deze stoet op te stappen. Niemand 
van ons ontbreke op het appel ! 

W E S T - V L A A N D E R B » 

4||[fJ0NDISSEMENT BRUGQE 
^9)(]^nk der verkiezingen. 

In tegenstelling met wat sommigen 
onder de eerste jndruk van de ver
kiezingsuitslagen voor het Brugse 
der.ken, is er in het Brugse feitelijk 
g:;cn achteruitgang, al dient erkend, 
dat op het stuk van het aantal natio
nalistische stemmen, de toestand 
statu quo bleef. In 1954 trok de Volks
unie de stemmen aan van personen, 
die hun voorkeur lieten blijken voor 
twee kandidaten, die niet tot het na
tionalistisch kamp behoorden, doch 
op de toen geheten lijsten van de 
Christelijke Vlaamse Volksunie voor
kwamen, de koalitielijst van boeren, 
middenstanders en Vlaams nationa
listen. Wanneer we de uitslagen vau 
1954 en 1958 vergelijken en het aan
tal voorkeurstemmen van die twee 
specifieke middenstands- resp. land
bouwerskandidaten samentellen, dan 
bekomen we bijna het verschil tus
sen de totalen van beide verkiezings
uitslagen. Daaruit volgt dus, dat het 
aantal nationalistische stammen in 
het arrondissement Brugge onaange
tast is gebleven. De schoolkwestie en 
de cewetensdwang, uitgeoefend door 
de bisschop en de clerus van Brugge 
en West-Vlaanderen hebben een stij
ging belet, in een klimaat, dat dank 
zij een doorgedreven werking volop 
ten gunste van de Volksunie Brugge 
evolueerde. Ook de verwarring, ver
wekt door de aanwezigheid van 
« Vlaams gezinde » kandidaten op 
de C.V.P.-lijst werkte ten nadele van 
de V. U., aanwezigheid nochtans op 
een... onverkiesbare plaats ! Het 
groot aantal voorkeurstemmen, dat 
deze twee kandidaten behaalden, be
wijst echter, dat er in potentie in het 
Brugse een veel groter aantal Vlaams
gezinden is, dan de uitslag voor de 
V. U. op het eerste gezicht zou doen 
vermoeden. 

Tegenover de herderlijke brief van 
Mgr De Smedt. die dank zij de spon
tane reaktie van de Vlaamsgezinden 
zulk een weerklank verkreeg, die op 
lange termijn ten nadele van de Kerk 
kan uitdraaien (dat is echter niet de 
schuld van de V. U. maar van de ker
kelijke overheid, die hnrrileers bii'f V 
valt de stupide passiviteit te noteren 
van de linksgerichte gelovigsn in par
tijpolitiek opzicht. De kristelijke en 
gelovige Vlamingen kunnen ten an
dere dezei^-'bondgenoten » best mis
sen, maar'-'stellen -eens tg mjeer vast, 
dat deze J^,%I «.f «ïteer paiiejivretende 
kristen en- ^e^ydn^ste daa 'klerikale 
opvattingewK-het c^inamisme van de 

DIKSMUIDE 
De vergadering van de propagan

disten uit het Arrondissement Veur-
ne-Diksmuide-Oostende, die plaats 
greep op 11 dezer in het lokaal « De 
Bascuul '>, Statieplein, kende een 
grote bijval. 

De Voorzitter, Jan De Bondt, en 
Adv. Landuyt gaven een overzicht 
van de politieke toestand. 

Daarna volgde een breedvoerige 
bespreking over de wijze hoe de 
C.V.P, propagandisten, zelfs pries
ters, te werk gingen tegenover de 
Volksunie. Niet de linksen waren de 

,t^ bipkam^en tegenstrevers maar wel 
4;e Volksurueers. Alle middelen waren 
goed om de Volksunie te bekampen 
en meestal werden de gevaarlijke 
morele wapenen daartoe gebruikt. De 
weerslag ervan zal niet lang uit blij
ven. 

Daarna werd overgegaan tot het 
afrekenen der steunkaarten. De be
komen uitslag mag als bevredigend 
beschouwd worden. Er dient echter 
nog ingezameld om eens en voor al
tijd uit de schulden te blijven en de 
verdere propaganda te verzekeren. 

Een oproep werd gedaan tot het in
zetten van een nieuwe abonnemen
tenslag voor ons blad. 

Meer dan ooit blijven onze moe
dige propagandisten tot hardnekkige 
en VOLHARDENDE aktie bereid. 

DE VOLKSUNIE HAD GELIJK ! 
Sedert jaren klaagt de Volksunie 

volgende punten aan ; 
— DE KOLENPOLITIEK. 

Milliarden subsidies werden uitbe
taald aan de Waalse kolenmijnen 
om daarmee hun mijnen modern 
in te richten HET HEEFT NIETS 
GEBAAT WANT : 

— in Marcinelle, waar reeds zovele 
slachtoffers vielen, werkt men op
nieuw in dezelfde omstandighe
den; 

— de prijs van de kolen werd op en
kele jaren tijd VIJFMAAL ver
hoogd tot een fantastische prijs; 

— nochtans ligt er meer dan 4 mil-
lioen ton kolen onverkocht rond 
onze mijnen, want niemand wil ze 
nog kopen. 

WAAROM wordt de prijs der kolen 
niet verlaagd ? WAAROM moeten de 
mijnbazen aüe voordeel hebben en 
WIJ, DE VERBRUIKERS NIETS ? 
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DELAATSTE, BESLISSENDE STAP ., 
Voor iemand die over een gracht 

wil zijn alle stappen, behalve de laat
ste gemakkelijk. De laatst? aHeen-is--' 
moeilijk en beslissend. 

Op de weg naar de Vlaari..,» ont-J 
voogding is dat ook zo. Ergens is eenj 
gracht, waarover moet gesprongen! 
worden en al de stappen tot aan dis 
gracht zijn eenvoudig en zonder ge
vaar. Deze stappen zijn : lid worden 
van Willems-, Vermeylen- of Da-
vidsfonds. van VTB. VEV of VER. 
vlaamsgezinde artikelen .'^chrnven in 
Standaard, Linie. BrusbC'se Post en 
Toren, deelnemen aan Zangfeesten, 
kongressen en IJzerbedevaarten. 

Er zijn tienduizenden Vlamingen 
die deze stappen durven zetten, maar 
voor de laatste, beslissende stap 
schrikken ze terug, want deze kan 
hun bevordering in gevaar brengen, 
kan schaden aan hun loopbaan of 
hen in ongenade doen vallen bij de 
machtigen der aarde. 

Nochtans zo deze stap door de?e 
tienduizenden niet gezet wordt, komt 
er nooit Vlaamse ontvoogding en ge
raakt Vlaanderen nooit losgerukt uit 
de ekonom'sche knel, waarin het vast-
genepen zit. 

De politieke geschiedenis leert dat 
er voor een volk maar twee wegen 
zijn naar ekonomische macht en wel
vaart, naar ontvoogding en volledige 
ontplooiing van zijn kuituur name
lijk de weg.thans gevolg door de Al
gerijnen en de Cyprioten of de weg-, 
'thans betreden door Zuid-Tyrol en 
Zuid-Afrika. 

Gezien de materiele mogi;lijkheden 
en omstandigheden niet bestaan om 
de eerste weg te gebruiken, is het 
alleen de weg naar politieke macht, 
die ons redding kan brengen en die 
de weegchaal in dit land in even
wicht zal brengen. Want, het zijn 
niet enkele schijnoverwinningen en 
wat zand-in-de-ogen-gooierij, die ons 
volk een stap verder brengen. HET 
ZIJN ALLEEN DE VERWEZENLIJ
KINGEN, DIE MET POLITIEKE 
MACHT AFGEDWONGEN WORDEN, 

Zolang onze mtellektuelen tevre
den blijven met Vlaamse manifesten 
juist voor de verkiezingen, met ge
slaagde zangfeesten en IJzerbede
vaarten, met toespraken, die eerst in 
het Nederlands worden gehouden, 
met de rol van uitspreker van ge
durfde redevoeringen op kongressen 
of met het uitgeven van met moeite 
in stand te houden blaadjes, zo lang 
trappelen ze ter plaatse vóór de 
gracht. Daartoe is geen moed nodig, 
daarmee bereikt men niet wat be
langrijk is en speelt men in de kaart 
van hen, die door hun verleden be
wezen hebben dat hun de moed ont
brak om werkelijk « in de bres te 
staan voor de belangen van het 
Vlaamse volk ». 

De 128 jaar, die voorbij zijn heb
ben duidehjk bewezen dat zonder 
politieke Vlaamse macht NIETS es
sentieels ten voordele van het Vlaam
se volk verwezenlijkt wordt. Slechts 
gedurende een twintigtal jaren, toen 
aan Vlaamse opbodpolitiek werd ge
daan, kwam de ene Vlaamse verwe
zenlijking na de andere tot stand. 
Alleen door schrik voor poütieke wed
ijver met de Volksunie werd de C.V.P. 
juist voor de jongste verkiezingen ge
dwongen tot het aanvaarden, zij het 
dan niet officieel, van ons Vlaams 
programma. Moest de Volksunie uit
geschakeld zijn en haar bestaande 
organisatie omvergehaald, dan zou
den de politieke partijen weer ver
vallen in hun geruste slaap van en
kele jaren geleden. 

Zullen onze .Vlaamse -intelektuelea-,' 
zullen onze studenten da t rdutóen ?i 
Als het zo is, dat ze .dan g©i-i^t -een 
kruis maken over de toekomst van 
het Vlaamse volk. Binnen enkele 
tientallen jaren zal het dan de ge
schiedenis ingaan als een rflokloris-
tisch verschijnsel, zoals met het 
Schotse volk gebeurde in Groot-
Brittannië en zoals gebeurde met de 
Indianen in de Verenigde-Staten 

Als ze daarmee akkoord gaan, dan 
staat het hun vrij te blijven trappe
len vóór de gracht; gaan ze daar
mee niet akkoord dat ze dan hun 
talenten en hun geestdrift in de 
weegschaal werpen en moedig de 
strijd meestrijden naar Vlaamse po
litieke macht. THANS IS DAT AL
LEEN MOGELIJK IN EN MET DE 
VOLKSUNIE. 

Wie waagt dit wint - Brussel. 

<«vww«v«««nw«**0w«0ww****** 

Naar 
Antwerpen 
op 13 juli 
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