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Antwoord aan 't Pallfeterke

OPROEP
TOT ALLE KADERLEDEN DER VOLKSUNIE :

Beste

Fallieierke,

Gi] hebt ons bedacht met een brief die
belangstelling en bezorgdheid voor ons
verraadt en die we dus moeten beantwoorden. Stellen we deze bezorgdheid
hoog op prijs dan toch hunnen we niet
aanvaarden wat gij zo alles over ons
schrijft. Geregeld krijgt gij, gelijk alle
Vlaamse bladen, ons blad n De Volksunie » toegestuurd en gij kunt u dus op
de hoogte stellen van onze aktiviteit. Of
zouden we dan toch moeten aanvaardeyi
dat 't Pallieterke « lui » is, wat gij trouwens van ons durft te denken ?

tegengewerkt op alle mogelijke wijze en
niet alleen door onze vijanden, moeten
we hard, zeer hard werken — geloof
ons ! — om onze partij te organiseren,
uit te bouwen en gehoor ie vinden bij
een gedeelte van het Vlaamse publiek.
Te velen kijken de kat uit de boom, indien hun aktiviteit er al niet in bestaat
mateloos te kritiseren. Denkt gij misschien dat het zo prettig is en zo dankbaar op politiek gebied te werken voor
een kleine oppositiepartij ? Maar uit bewustzijn van onze Vlaamse plicht willen
en zullen wij volhouden en zullen wij er
komen ook.

Het Hoofdbestuur der Volksunie roept U op om zo talrijk mogelijk de
landelijke kaderdag bij te wonen, die plaats vindt
ZONDAG, 18 MAART e.k. te 15 uur.
AGENDA:
— Uitbouw der partij ;
— Abonnementenslag ;
— Ons tweede kongres.
De kaderdag heeft plaats in het lokaal SINT MICHIEL, Grote Markt,
te Brussel.

KATOLIEKE DOKTERS van de St. LUK AS VERENIGING RICHTEN ZICH TOT PARLEMENTAIREN

Deze vereniging van katolieke dokters is
In ons blad werd herhaaldelijk de saniel te verwarren met net Algemeen KristeDoch : kom bij ons, werk zelf mee ! iijK üeneesneren VerDona. iJit iaaiste, samenstelling van ons bestuur gepubliceerd
en vindt U ook ons adres. Waarom dan Of verkiest gif misschien ook de gemak- men met üe veienigmg van öociaasuscne
kelijkere (( oplossing » door uw kandi- ueneesneren en ae veieniguig van i^ioeraie
X, adres onbekend ?
datuur
te stellen voor de (( Raad der Wij- üeneesneren aie op stapei siaai, zijn zowat
Waarom ons voor de voeten gooien
ae meaiscne supporiers van nun reöpeüuvedat we geen program hebben, dat we zen », naar de vroegere aanbeveling van njüe partijpoiiueüe lanasoouaen van niuiueen aantal politieke vraagstukken zouden Frans van Cauwelaert ? Die heeft er in aiiieiien.
negeren, dan wanneer ons program in Vlaanderen altijd een handje van weg geDe öt Lukas Vereniging, vrijer m het uions blad gepubliceerd werd, alsook de had om vervelende politieke konkurren- len van naar menmg, oescnouwt van Knsteuitvoerige besluiten van ons eerste kon- ten op een zijpad te leiden onder allerlei iijK zeaeiijlc sianapunt uit, aiwat zien in ae
gres vorig jaar. Ons program voor het schijnredenen, al was het b.v. maar dat geneesüunaige wereia aispeeit. ±iaar oor2e Kongres van de Volksunie op 22 « kuituur » zoveel belangrijker was als
april aaristaande te Gent toont trouwens, « politiek ».
menen we, voldoende aan dat wij ernstig
Wij echter weten dat om kultuurvere- ke opgang en de voortdurenden vooruitstreven naar een volledig program en een nigingen, ook al hebben ze honderddui- gang niet die ons blad (( De Volksunie »
stellingname
tegenover
alle
aktuële zend leden, of om apartijpolitieke be- maakt ? Of meent ze dat het zo gemakpolitieke vraagstukken.
Trouwens her- wegingen in de politieke cenakels de kelijk ts voor een uitgesproken partijblad
abonnementen
haaldelijk schrijven we in ons blad over schouders opgehaald wordt. Die trekken op een jaar tijd duizenden
de door U opgesomde vraagstukken. En geen stemmen weg. Een partij, hoe klein te maken ?
In tegenstelling met wat gij meent,
veel meer dan dat, haast dagelijks hou- ook, wel !
weten
we dat de C.V.P. reeds sterk verden we tot in de verst verwijderde geWe
weten
het
wel.
't
Pallieterke
woont
ontrust
is door wat gij het Volksuniemeenten toe vergaderingen waarop ons
te
Antwerpen.
We
horen
dat
vaak
in
anvliegje belieft te noemen. Maar zoals geprogram aan de Vlaamse
volksmensen
dere gouwen. En te Antwerpen
hebben zegd we wachten op uw hulp. Gif hebt
uiteengezet wordt.
onze vrienden het lastig omdat het gezien een scherpe angel. Daarmee worden we
We zouden U kunnen antwoorden : de traditionele verdeeldheid aldaar moeidan wel de wesp, die steekt in de eende beste stuurlui staan aan wat; kom zelf lijk vruchtbaar werken is. Kijkt 't Palheidskarbonade van de naar daden antimaar eens aan boord gestapt... gij zijt lieterke ook wel eens naar andere provinVlaamse kleur partijen.
hartelijk welkom ! Maar we wllen U toch cies, waar we gelukkig eendrachtig kunMet hartelijke groet.
onmiddellijk waarschuwen dat we geen nen werken ? Kent 't Pallieterke de sterDe Volksunie.
Foujade onder ons hebben en er rechtuit gesproken ook geen wensen. Wel
houdt het vraagstuk van de gepauperiseerde middenstand ons sterk bezig doch
we wensen ons ook aan het lot van de
kleine boer te interesseren en aan dat van
de werkloze en van de mobiel, kortom
van de Vlaamse volksmens in het algemeen. Wij geloven niet dat platte demagogie het zal doen of dat dit een stevig
platform biedt om in Vlaanderen een partij uit te bouwen, die wat meer is dan
een voorbijgaand
konjuktuurverschijnsel. Vergeet niet voor Poujade was er
reeds de Gaulle. Ons volk echter is te
ernstig om zo maar mee te lopen. Degreïle heeft dat destijds ook ondervonden.
Zijn haring braadde niet in
Vlaanderen
en toen het
Rexisme
hopeloos in mekaar stortte wist de
Vlaams-nationale partij haar posities te
handhaven en zelfs te versterken.
Wiij zijn geen wonderdoeners en kunnen helaas niet toveren. Met meer dan
bescheiden middelen, doodgezwegen en
^ ^ \ ^ . ^ ; ° ^ n ^^}P^ MIDDENSTAND en de onderkruiper - Minister Mundeleer aan de
pers. « Urn tot iets te komen is een sfeer van vertrouwen en samenwerking nodig! »

NAAR GENT OP 22 APRIL

deel is van belang, maar er mogen ook hoge
eisen aan worden gesteld !
Volgens gedane onderzoeken in haar onderscheiden aldelingen, heeft het direktorium vastgesteld dat geen enkele verzwakking van de morele zin, eigen aan de geneesheren, aan 't licht kwam. Dat er in ieder beroep schurftige schapen voorkomen
is juist, en waarschijnlijk nu niet meer dan
vroeger. Doch om zich hierover met volledige kennis van zaken te kunnen uitspreken, volstaat het onzes inziens niet, de afdelingen der vereniging alleen daarover te
raadplegen, ook andere groeperingen van
geneesheren, of instellingen die geregeld
met geneesheren in aanraking komen, zouden hierover dienen geraadpleegd. De uitslagen van zo'n onderzoek dienen dan aan
de parlementairen noch aan de pers te worden meegedeeld. Het zou volstaan ze langs
de beroepsbladen om, ter kennis te brengen
van de leden van het geneesherenkorps alleen.
Dat de morele eigenschappen voor de vorming van goede geneesheren van meer belang is dan kastetraditie zal iedereen beamen. De pletora aan dokters wordt waarschijnijk teveel lokaal bekeken ; de vereniging meent dat ze maar betrekkelijk is. Ze
breekt een lans voor de herwaardering der
algemene geneeskunde, wat de algemene
praktici een riem onder het hart zal steken.
De vereniging wijst dan op de plichten
van staat. De plicht van kennis is inderdaad
vanzelfsprekend. Het vrijwaren van het beroepsgeheim schijnt in de ogen van veel
praktici een voorbijgestreefde opvatting. Indien de 1.200 leden der St Lukas vereniging
er streng de hand wilden aan houden dat
protokollen van speciale onderzoeken, bestemd voor kollega's van sociale instellingen, alleen maar onder gesloten omslag
worden meegegeven, dan zouden we op dat
gebied reeds een hele stap verder staan.
In de 3de plicht van staat wijst de vereniging er op dat er heel wat meer nodig
is dan techniek om de ziel, dikwjls terzelfder
tijd als het lichaam geraakt, in 'n gezonde
toestand terug te brengen. Wij menen dat
de aanbidding der honderden technieken
haar hoogste punt heeft bereikt, en dat er
heel wat geneesheren opnieuw meer aandacht beginnen te schenken aan het psichische element der ziekte.
Wij konden vermoeden dat de St Lukasvereniging haar zienswijze hoofdzakelijk
had gericht tot de parlementairen en de
pers, om ook haar standpunt te doen kennen in zake de besluiten Troclet. De inleiding van dit schrijven staat op 'n hoog peil,
doch nu komt de vereniging naar beneden
an neemt enkele preciese punten onder het
Lees door blz. 4

WACHT NIET LANGER.
NEEM NU DADELIJK
UW ABONNEMENT
stort 80 fr. op postgiro 54.45.46, W.
Jorissen, Rekening B, Brussel

DE VOLKSUNIE

Hulde aan Filip De Pillecijn
Met waar genoegen brengen wij een welgemeende hulde aan Dr. Filip De Pillecyn
naar aanleiding van zijn vijfenzestigste
verjaardag. De Pillecyn is niet alleen een
groot en waarachtig kunstenaar, maar ook
een volksverbonden mens, een voorbeeldige
Vlaming. Als prozaschrijver behoort hij tot
onze beste Vlaamse schrijvers, in de lijn
van de gezonde Vlaamse traditie der schrijvers voor h ü n volk, die overigens ook door
andere volken graag gelezen worden omdat
h u n kunst oorspronkelijk is, Vlaams. Wij
denken hier aan « Blauwbaard », « Hans
van Malmedy », « Monsieur Hawarden »,
« Schaduwen », « De Aanwezigheid », « De
Soldaat Johan », « De boodschap », « Mensen achter den dijk », « Rochus », « Vaandrig Antoon Seyacobs », « J a n Tewaert » , . .
zoveel degelijke novellen en romans waarmee hij het Vlaamse proza verrijkt heeft
alsmede het kultuurbezit van ons volk. Een
vruchtbaar talent waar nog veel kan van
verwacht worden. Wij hebben zelfs de indruk dat het hoogtepunt in het scheppend
werk van deze kunstenaar nog niet bereikt
is en wij van hem nog meesterwerken mogen verhopen die zijn faam nog zullen
verstevigen en vergroten. Dat wensen wij
van harte, want zijn kunst is natuurlijk en
gezond.
^
, De Pillecyn
\ lezit
zich
•chter nooit
ipgesloten in
!ijn
kunstelaarschap als
in een ivoren
ioren ; hij
heeft er nooit
een
voorwendsel in gezocht
voor
vaise
hooghartigheid,
om zich ver
Ie
houden
van de dageijkse Vlaam,e strijd. In
ie
Vlaams
nationale
strijd is hij een moeaig m a n geweest
en de moedige m a n n e n zijn in Vlaanderen
onder de intellectuelen te zeldzaam om ze
niet hoog in eer te houden. Hij was geen
vleier der machthebbers, geen slipdrager
der officiële manna-uitdelers, maar een onafhankeljk man met een scherp oordeel
over mensen en toestanden en stoute taal
waar spreken plicht was. Hij was de m a n
van de Vlaamse oudstrijders, de Vossen.
Reeds na de vorige oorlog stond hij moedig
in de bres en achtte zich niet te goed om
zijn pen ten dienste te stellen van de politieke strijd. Wij denken aan de striemende
artikels in de « Reinaert », aan de strijdbrochures « Het proces van de Veiligheidsdienst », « Amnestie », enz...
Hij was de graag gehoorde redenaar op
talloze Vlaamse vergaderingen en manifes-

TEN STRIJDE
Ik begm mij werkelijk te ergeren aan de overdreven onverschilligheid der Vlamingen. Als het er op
aan komt Rodenbach te herdenken, dan zijn ze m
massa op post ei de zalen daveren van geestdrift.
Maar verder verraden ze de geest van Rodenbach en
als men de volgende dag beroep doet op die mensen
om hun geestdrift in daden om te zetten staat men
alleen.
Dat is echt spiitig, de tijden zijn ons gunstig. Het
komt er alleen op aan te werken om iets te bereiken
voor Vlaanderen. Of kan hen dat niet sche.en?
lAaar wat ziet men bij onze abonnenten. Er zijn
er verscheidene die uit eigen beweging hun abonnement niet vernieuwen. Ze wachten totdat iemand hen
persoonlijk komt bezoeken. Ik weet, dat is niet zo
erg, want al die mensen halen dan op 't eerste woord
hun 80 fr. boven.
Het is echter « laksheid »; ze moeten eerst eens
wakker geschud worden. Ze mogen echter niet vergeten dat we zo heel veel te doen hebben. Ze zouden ons toch dat tijdrovend werk kunnen sparen
door uit eigen beweging hun abonnement te vernieuwen. Willen zij dan behoren tot die roepers, die zelfs
die kleine daad niet kunnen stellen voor Vlaanderen?
Ons dat dus gemakkelijker maken, afgesproken ?
Dat moet in orde komen hé ?
Maar dat is nog niet alles. U hebt allemaal kennissen die U weet goedgezind te zijn. Hebt U al
getracht ook die mensen te abonneren op de Volksunie ?
Denkt eens na hoe snel ons aantal abonnementen
zou aangroeien als elk van U een nieuw abonnement
zou bijwinnen. En U zult moeten toegeven dat dit
een strikt minimum is. Als U dat niet over hebt voor
Uw volk en Uw partij, vindt U dan niet dat U de
naam Vlaams-nationalist niet waardig bent ?
Er is voor Vlaanderen al zo onmenselijk veel geleden, dat U nu ook eens een opoffering moogt doen.
uUit honwe trouwe wordt Moerenland herboren!»
« Vliegt de blauwvoet!»
ƒ. D. M. - Gent

taties, waar hij nooit een blad voor de
mond nam om de harde waarheid te
verkondigen. Als leraar werd hij dan
ook verbannen uit het Vlaamse land en
n a a r Malmedy gestuurd. Doo(r zijn fiere
en onverschrokken houding is hij een figuur geworden in de Vlaamse Beweging
waar velen naar opkeken. Zonder persoonlijke politieke ambitie, steunde hij konsekwent de Vlaamse politieke strijd waarvan
hij de noodzakelijkheid inzag. Hij voelde
zich steeds solidair met de Vlaamse idealisten en strijders. Het zal dan ook niemand verwonderd hebben dat De Pillecyn
getroffen werd door de repressie : deze
Vlaamse kultuurdrager moest getroffen
worden. Het lag in de lijn van het systeem.
Deze fiere, onafhankelijke m a n moest niet
rekenen op de bescherming van de Vlaamse
knechten van het regin^e, de hij nooit gespaard had. Daarom is hij ons dubbel dierbaar. Wij zien in hem de intellectueel die
hij zijn volk staat, onomkoopbaar, onkreukbaar, eerlijk.
Het is ons dan ook zeer aangename plicht
in dit strijdend Vlaams blad de figuur van
Filip De Pillecyn te huldigen. Wij wensen
hem van harte nog vele vruchtbare jaren
als kunstenaar en wij beloven hem dat de
Vlaamse strijd zal voortgezet worden. Het
zal niet zijn dat in een tijd waarin Marokanen, Algerijnen en Cyprioten vechten en
weten te sterven voor h u n nationale zelfstandigheid, dit Vlaamse Volk als Nederlands Volk zonder verzet zal ten onder
gaan in een roemloos denationalisatieproces, waaraan zoveel Vlamingen uit lafheid
en uit eigenbelang medeplichtig zijn. Het
is met ons volk erg gesteld, van fierheid en
zelfbewustzijn is er niet veel te bespeuren ;
maar een figuur zoals Dr. De Pillecyn is
ons daarom een troost en een bewijs van
de levenskracht en het ware karakter van
ons volk. Wij zijn hem dankbaar, oprecht
dankbaar voor zijn bijdrage tot de Vlaamse
kuituur en voor wat hij is als mens en als
Vlaming. Hij mag er van verzekerd zijn
dat wij n a a r hem opkijken als n a a r een van
de grote figuren der Vlaamse Beweging.
Ad multos annos !

BELGISCH SOCIALISME TE LUIK
Het Kommunistisch Kongres 11. te Moscou
heeft een niet te onderschatten invloed gehad op een groot deel der aanhangers van
de Belgische Socialistische Partij vooral in
Wallonië. De redevoeringen uitgesproken
door de kommunistische leiders tegen Stalins politieke handelswijze, verheugen vele
socialistische arbeiders, die reeds het ware
licht zien in deze nieuwe diktatuur van de
vrijheid... zonder koncentratiekampen.
De Sovietunie is nu toch al bestuurd door
één partij, in plaats van door één man, zoals ten tijde van Baron « Stalin » zeggen ze.
Als alles goed gemaakt wordt, vinden wij
in de Belgische marxistische partij en gelederen een heel groot aantal voorstanders
van Moskou's politiek. Onze rode leiders
hebben alleen met enkele slagwoorden de
koppen van h u n aanhangers volgepropt
zodat de Waalse werklieden alleen wat weten over marxisme en kommunisme en verder niets kennen dan h a a t tegen de godsdienst en tegen het anders denkende Vlaamse land. De dictatuur zou dan ook voor deze
onnozelaars de enige goede oplossing zijn.
Een marxistische dictatuur ! Zo zal er geen
kapitalist meer rondlopen, vandaar het
vraagstuk afgunst opgelost, of beter nog,
iedereen zal kapitalist zijn en werklieden
zullen niet meer bestaan. Misschien zullen
« les Flamins » dan nog voor hen het werk
doen !
Deze armzalige socialisten, toekomstige
kommunisten zien iets heel schoons in de
diktatuur : de m a c h t van de Staat en de
vooruitgang bijvoorbeeld van 't grote Sovietrijk !
Alle diktaturen waren schoon en machtig,
maar ten koste van wie ?
Was 't nazisocialisme niets schoons,
niets machtigs, maar nog eens, ten koste
van wie ?
Amper dertig jaren geleden streed een
deel van deze klas voor meer vrijheid en
rechten. Vandaag reeds hebben die zelfde
leiders vele schedels volgepropt met h a a t
en nijd, en hebben ze hun troepen voldoende rijp gemaakt om diktatuur te a a n vaarden en zelfs te verlangen, zodat de vrijheid en de rechten van h u n andersdenkende medeburgers hen zou ontnomen
worden, die zelfde rechten en die zelfde
vrijheid nochtans, waarom zij gestreden
hebben. Diktatuur, gewild door beschaafde
en ontwikkelde volkeren, zoals in ons land
hoe dat begrijpen ? Het gift uitgespuwd
door Karl Marx' volgelingen in 't gulzige
Wallonië geeft de verklaring.
P. L. Bediende te Luik

—
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V/erantw/oordfng der Onverantwoordelijken...
D e bevolking en niet het minst de arbeiders, beginnen meer en meer klaar te
zien in het demagogisch geschipper van
de vakbonden en van de kleurpolitieke
partijen. R e e d s nu ondervinden wij wat
de invoering der verminderde arbeidsduur ons brengen zal ( v e r h o o g d e b e g r o tingen, stijging der levensduurte, enz.)
Spijts alle vooruitzichten, hoe ergerlijk
en katastrofaal ze ook voor het volk zullen uitvallen, kunnen de vakbonden, die
toch eigenlijk het begin en de schuld van
alle last zijn, niet stop zetten en verantwoording d r a g e n .
Voorzeker zijn de heren van het princiep, gedeelde schuld, halve schuld. H o e
moet anders het gejank en geschreeuw
der laatste weken in de onderscheidelijke
vakbondweekbladen, uitgelegd? D i e g e ne die tot nu toe niet aangesloten waren,
worden gescholden voor al wat lelijk is.
H e t is al profiteur wat links en rechts de
klok slaat. Profiteren doen ze, dixit A .
B . V . V . van de R . M . Z . , van de pensioenwetgeving,
van de
mutualiteit,
werkloosvergoeding, enz. D e heren laten het zo uitschijnen als zou de niet-gesyndikeerde arbeider niet evengoed als zijn
gesyndikeerde werkmakker, de 8,25 %
R . M . Z . afgehouden worden. O n s inziens ligt de waarheid elders. Ieder lid
betaalt lidgeld, gemiddeld 15 fr. per
week. O o k wij kunnen cijferen. H e t
A . C . V . nu heeft 6 5 0 . 0 0 0 aangesloten

V. M. 0.
Jonge
Kameraad,
Ik weet niet hoe ik U hier zou moeten aanspreken,
liet is niet zo
gemakkelijk van heden de jeugd van
omstreeks
twintig
hun aandacht
te vestigen
op
iets dat ze misschien al moe gehoord zijn.
Gi] allen weet zeer goed dat de huidige
Vlaamse Nationale beweging het niet al
te gemakkelijk
heeft, zelfs zeer
moeilijk,
hetgeen niet wegneemt dat wij toch vooruit gaan, maar wij zouden al heel wat
verder zijn indien de jonge mensen
beter
zouden weten wat ze eigenlijk
willen.
Ze dromen wel van een sterke
Vlaamse
Nationale
organisatie maar ze willen er
hun handen niet aan vuil
maken.
Kameraden,
er bestaat een
Vlaamse
Militanten
Orde die geregeld er op uit
gaat om de Vlaamse gedachte
te verspreiden. Wij hebben al veel mensen zien
komen en gaan, en moesten ze allen gebleven zijn we zouden heden over een
sterke macht beschikken.
Maar de meesten komen omdat ze denken dat wij misschien al georganiseerd
zijn over al de
dorpen van het land, de anderen
misschien omdat ze denken dat wij daarvoor
betaald zijn, nog anderen om zich te vermaken. Zij alleen blijven, die
gekomen
zijn uit idealisme,
zij die zich voor de
zaak willen opofferen, zij die weten dat
het soms moeilijk en hard is, maar zij
blijven omdat zij weten dat er moet geofferd worden om tot iets te
komen.
Daarom vrienden
van omstreeks
twintig is het uw absolute plicht om bij ons
te staan.
Het is uw eigen fout dat
wij nog niet verder staan. Gij
moogt
niet toekijken
maar gij moet
meevechten.
Aarzelt niet langer, trekt een
besluit, komt of blijft weg. Maar als
ge weg blijft, noemt u dan geen
Vlaamse
Nationalisten,
want ge liegt. Het is niet
met feesten dat ons Volk zal gered worden maar door uw offervaardigheid
en
door uw idealisme, dat met daden moet
gepaard gaan. Jeugd, geeft aan uw volk
datgene dat het van u verlangt : de strijd
van de eensgezinde
daad.
Vanwege
een V.M.O.er
uit
Brussel.

leden, 650.000 x 15 fr. = een wekelijkse ontvangst van 9.750.000 fr. of
4 9 7 . 0 0 0 . 0 0 0 fr. per jaar, zegge bij de
500 miljoen !!! H o e groter het aantal leden, hoe groter de te innen som. In ieder
geval, een nu al niet te versmaden ((sommetje »!
Organisaties hebben ongetwijfeld uitg a v e n , de vrijgestelden een goede wedde, de politieke aktie dient gesteund, en
daar ligt het verkeerde. Vakbonden
brengen hedendaags niets positiefs meer.
Vakbonden zijn strijdformaties van de
politieke partijen, Vakbonden zijn onrustverwekkers, de laatste jaren breng e n g e n o e g getuigenis (( koningskwestie, schooloorlog ». Vakbonden hebben
hun doel voorbijgestreefd.
H e t nationalisme, het zuivere, alleen
kan redding b r e n g e n . D e volkse bewustwording bij de massa. Ieder van zijn
deeluitmaking bewust, waar hij ook
staat, radertje in het grote raderwerk,
ieder schakel noodzakelijk voor het g e heel. Bewust worden van zijn eigen
noodzaak, den volke ten bate, dat is het
doel.
V. D . - G e n t

ONZE LEZERS SCHRIJVEN

BRUSSEL CENTRAAL
D e Noord-Zuidverbinding, een kostelijk maar noodzakelijk werk (over de
nutteloze stations van het K o n g r e s en de
Kapellekerk een andere keer) heeft vele problemen doen oprijzen te wijten aan
het gedeeltelijk ondergronds trajekt van
deze spoorverbinding.
E e n der voornaamtse vraagstukken
was wel dit der luchtverversing van perrons en tunnels. O m deze verluchting
doelmatig te verzekeren, werden ventilatoren aangebracht, die in werking treden
van 6 tot 2 1 uur en min of meer voldoening g e v e n .
Alwie op de perrons van het Centrasilstation reeds op de trein heeft gewacht
zal de eigenaardige geuren die er heersen
op prijs hebben kunnen stellen!
D e z e onaangenaam riekende koktail is
samengesteld uit de verbrandingsgassen
komend uit de uitlaat der dieselmotoren
en uit de schouw der stoomlokomotieven.
H e t ozoon g e v o r m d dcor de elektrische motoren, k o m t nauwelijks in aanmerking en kan zeker niet als schadelijk
worden aanzien.
Gelijk hoger gezegd wordt de luchtverversing door ventilatoren geregeld, zodat de reizigers die maar kortstondig in
deze atmosfeer verblijven, van deze licht
giftige atmosfeer geen hinder ondervinden.
A n d e r s is het gesteld met de arbeiders,
die herstellingen doen aan de sporen en
deze aangesteld tot het schoonmaken
der kaaien. Bijzonder deze laatsten, werkend soms in nachtploegen, acht u u r aan
een stuk, moeten dit werk doen in deze
giftige atmosfeer. Vergeten wij niet dat
's nachts de werking der ventilatoren is
uitgeschakeld!
D e z e werklieden hebben met reden
geoordeeld dat, aangezien toch iemand
dit werk moet doen, het maar redelijk is
dat h u n een vergoeding wordt uitbetaald,
voor de werkuren doorgebracht in deze
schadelijke atmosfeer. Ze vragen niet
veel, 'n frank per uur maar, of acht frank
per d a g boven het loon! M a a r ! D e N a tionale Maatschappij vindt deze eis onredelijk! Ze heeft de lucht doen ondeden
en de specialisten vinden dat de lucht niet
giftig g e n o e g is! Ze zal later zien!
H a d dezelfde eis gesteld geweest te
Luik, Bergen of Charleroi, dan ware deze eis reeds ingewilligd geweest! In
Brussel Centraal, waar alleen Vlaamse
arbeiders in deze ongezonde lucht werken, steekt het niet zo n a u w !
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Gent 22 April

(vervolg van nummer 4)
DE STANDAARD : « Hij (T. M'FKVIU':') stipte
(12.7.55)
vooreerst aan dal de voorrang,
welke aan de Franse titel ge^
schonken werd, zowel op het ex. (dor Petitie) dat
aan do Konin^g overhandigd weixl «Is op de ex.
voor de pers te betreuren w\ns Ik heb het persoonlijk te laat vastgasteld, zei hij. Kn alhoewel
ik op dat gebied voorzeker niet kleingeestig ben,
moet ik tcx-h, gezien het aaindeol van Vla>an<ieren
in de soh(X)Istrijd, afkeuren dat men hel Nederlands hier niet vooraan geplaatst heeft. »
DE STANDAARD : «Moge het Comité voor.V. en
(13.7.55)
D. na de schitterende betoging
ier 250 000, de vakantie, die
het aanvaaixi heeft on <lie in dit seizoen iiJleszins
welkom is, benutten om een actieplan uil te werken, dat erop berekend is het land definitief wakker te schudden na de stemming van de Wet
CoHard in do Senaat. »
DE STANDAARD : « Laat daarom de G.V.P. haar
(20.7.55)
rangen openstellen voor allen,
die over de Belgische eenheidsstaat anders denkon dan zij, en het federalisme
tot een vrije kwestie uitroepen, zoals de Waalse
linkse partijen sinds lang gedaan hebbon. Of laat
zij 'bij de komende verkiezingen over heel het
VlaaoTifie iland kartel vormen met Vlaamse federalisten. Laat zij het tijdig doen, vóór het te laat
is ! Zoniet zullen vroeg of laat de 60 % katholieke
Vlamingen én als katholieken én als Vlamingen
in het unitaire België ten onder gaan samen met
do 30 % katholiek gebleven Walen I »
DE STANDAARD : « Wij aarzelen naet het volk de
(11.10.55)
straat op te sturen, wanneer
het ^aat om weiten die door
de bisschoppen werden veroordeeld (T. LEFEVRE
in UTRECHT). ..
HET VOLK : « En belangrijk is verder dat onze
(15.10.55)
sludenteirschap de voorhoede blijve
van onze vrijheidsstrijd, want hel
is in de voorhoede-troepen dat goede generaals
moeten opgeleid worden. »
DE STANDAARD : « Punt 5 van de « mening »
(15.10.55)
dor kaUioliege studenteai uit
Leuven : « Indien Zijne Excellentie eisen zou dat wij deze vorm van protest en
verzet stopzetten zouden, dan willen wij eerbiedig
vragenn welke voirm van protest door bovengenoemde verklaring van de bissohopixni werd Ix;doeld. »
DE STAND,AARD : Tussenjkomst van Mgr. VAM
(18.10.55)
WAEYENBERGH : « Ik zal zeker niet toelaten, dat u zioli
tegen de universitalne overheid verzet, en ik zal
de professoren opdracht geven de lessen te geven,
ook aJ is er geen student in de kursus.
DE STANDAARD : « De C.V.P. zal steeds de wel
(24.10.55)
Collard
blijven
aanklagen.
Nooit, maar daji ook nooit, zal
de C.V.P. in een re.gering treden, waar men de
wet CoMard als een status quo zou neerleggen als
voorwaa.rde tot deelnemin.g aan een nieuwe regering. » (Staatsmiinislea: De Schrijver, te Dendenmonde).
DE STANDAARD : (( Hij (de strijd) kan verlopen
(24.10.55)
onder gewijzigde vorm en er
kan wel eens de indruk ontstaan dal er niet meer zoveel als vroeger op straat
wordt gemanifesteerd. De strijd moet trouwens
ook in de diejite worden gevoerd en er moet vooral
naar worden gestreefd dal de zo noodzakelijke eenheid wordt bewaard. »
't PALLIETERKE : « Na de inhuldiging van de
(27.10.5Ó)
Boudcw ijnsluis werd in de
Maritime een diner gehouden.
In afwezig^heid van de Koning. In aanwezigheid
van de ministers... en van de generaals van de
schoolstrijd, P.W. SEGERS van het A.C.W.... en
van JESPERS en van tutti quanli. Theo Neus kan
rustig slapen. Zijn ordewoorden worden nageleefd, u
HET VOLK : « Die strijd zal slechts eindigen met
(6,11.55)
de overwinning van het recht en van
de vrijheid en van de gelijkheid.
Die strijd zal worden voortgezet jarenlang, als
het nodig blijkt. Maar hij zal nooit worden opgegeven.
De taak van vandaag - want elke dag heeft zijn
taak - ligt voor de katholieken niet zozeer in de
belogingen op de straat. Deze zijn op een bepaald
ogenblik hoofdzaak geweest en zullen wellicht
op een bepaald ogenblik weer hoofdzaak worden.
De betogingen hebben bewezen hoe algemeen het
verzet van de katholieken was en welke ontzaglijke
massa er achter dat verzet stond.
Nu moet de derde veldslag van de schoolstrijd
worden ingezet. Beantwoordende aan de oproep
der Belgische Bisschoppen moet het christelijk

bcvolkiiigsg<ylocllc en meer dan dat, hel oprecht
domokratisch bevolking^sgodeolte van hel land, de
nodige finaaiciöle middelen samenbrengen om de
christelijke onderwijsinstellingen in stand te houden ...
Ook in de Belgische schcxrlslrijd zal de katholieke offervaardige vrijgevigheid zegevieren.
Maar de katljolieke vrijgevigheid bestaat. Zij bestaat sedert 2000 jaar... En zij zal een les zijn voor
de geschiedenis van dit land en zij zal meer indruk
maken op gans de bevolking dan de grootste betoging. Het zal de overwinning der goe<lheid zijn. »
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HET VOLK : « Campagne voor Steun aan Katho(10.11.55)
liek Onderwijs « School en Gezin »
zoekt 250 miljoen. »
DE STANDAARD : « Rumoerig kongres van ka(16.11.55)
tolieke leerkrachten : ...dal de
leerkrachten de indruk hebbon
dal het A.C.V. hun belangen verwaarloost, terwijl
het zioh helemaal inzet voor de arbeiders, en speciaal de vijfdagenwoek, dat de leerkrachten van
oordeel zijn dat hel A.C.V. er verkeerd aan doet
het kontakl met de regering betreffende hel probleem van hel onderwijs te weigeren, dat de leerkrachten zonder verweer staan, dat hun geduld
ten einde is omdat de armoede aan de deur klopt.
De grieven werden vrij goed saniongcvat door
de h. DELAET die sprak namens Brabant en Gooi
ervan bosduildigde een Hannibal te zijn, die wel
overwiaimingen kan behalen doch er geen voordeel weet uit te trekken. »
DE STANDAARD : « ...Wij moeten terug naar een
(20.11.55)
kompromis gaan lussen Vlamingen en Walen, tussen voorstanders van het vrij en het neutraal onderwijs.
Wanneer dal kompromis er n i d komt, zal de demokratie in België in een noodlottige zin evolueren, n
« Hij (dhr. DE SCHUYFFELEER) zegt dat de
C.V.P. nooit aan een koaliüe-regering zal deelnemen zonder vei-kiezing. Wat de parlementaire vergoeding betreft, zegt dhr. DE SCHUYFFELEER dat
hel hier om een demagogisch argument gaat. Die
vergoeding is werkelijk niet zo groot, opdat zij
voor honderd-en-één karitatieve uitgaven zou mogen aangesproken worden I »
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Voormiddag (10.30 uur)
SEKTIEVERGADERINGEN.
ALGEMENE LEIDING :
Voorzitter : Advokaat Frans VAN DER ELST ;
Sekretaris : den Heer Reimond MATTHEYSENS;

/. — Sociaal-ekonomische vraagstukken.
1. Middenstandproblemen :
Voorzitter dhr. VIKTOR BOUCKAERT (Roeselare).
Rejeraathouder ; dhr. WARD RULUS (Mortsel).
Sekretaris : dhr. JEROOM VAN BESIEN (Haacht).
2. Landbouwproblemen ;
Voorzitter : dhr. Ludo SELS (Duffel).
Referaathouder : dhr. FRANS BOOGAERTS
(Leuven).
Sekretaris : dhr. Jos. PEETERS (Kumtich).
3. Arbeidsproblemen :
Voorzitter : dhr. R. BALTHAZAR (Wih-ijk).
Rejeraathouder : dhr. Achiel VAN MALütREN
(Brussel).
Sekretaris : dhr. Jeroom LEFROID (Deurne).

IL — Politieke vraagstukken :
1. Binnenlandse politiek :
Voorzitter : Ingenieur Jan de BONDT (Diksmuide).
Referaathouder: volksvertegenwoordiger Herman WAGEMANS
Sekretaris : dhr Gyriel BULTINCK (Pcrvtizej.
2. Vlaamse problemen in het algemeen :
Voorzitter : dhr. GOEYENS (Brussel).
Referaathouder : Advokaat Frans van der ELST (Brussel).
Sekretaris : dhr René EVERS (Overpelt).

(Ant.j

III. — Jongerenproblemen :
Voorzitter : dhr. BOMBEKE (Gent).
Referaathouder : dhr. ROELAND RAES. student
Sekretaris : dhr Paul COOTMANS (Mortsel).
13 uur : Gezamenlijk middagmaal in de lokalen « ROELAND ».

(Gent).

Namiddag : (14.30 uur)
ALGEMENE SLOTVERGADERING.

DE STANDAARD : « ...Naar hel aigentschap C L P .
(24.11.55)
gisteren mededeelde, zouden
de parlementsleden reeds geruime tijd geleden, op het arrondissementele vlak,
dit bedrag afgestaan hebben in het kader van de
schoolstrijd. Het is echter gebeurd, aldus C L P .
zonder dat de C.V.P. of hel Komitee voor V. en D.
het nodig gevonden hebben dit gebaax met barnum-reklame Ie omgeven. »
DE STANDAARD : Theo Lefèvre op een enloeziasle
(3.12.55)
meeting van V. en D. te Brussel : « ...Van essentieel belang
is, dat wij volhouden, als goede soldalen. Er zullen perioden komen, dat er niets zal gebeuren,
doch ook andere waarop wél iets zal gebeuren... »

ZATERDAG, 17 JVLAART, t e 16 u u r in
het lokaal Sint-Michiel, Grote Markt,
Brussel :
1ste les : K A D E R - e n S P R E K E R S SCHOOL : G o u w B r a b a n t .
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VOLKSUNIE TE GENT

DE STANDAARD : « In ieder huis van West-Vlaan(23.11.55)
deren zal maandelijks een omslag worden afgegeven waarin
ieder verzocht wordt zijn bijdrage te sluiten, gelijk
aan een uur loon voor de loontrekkenden en F 5
per duizend voor de weddelrekkenden...
God heeft dit jaar onze boeren gezegend met een
schone oogst. Geeft aan onze scholen een deel van
uw tarwe. Tijdens de oorlog hebt gij uw edelmoedigheid beloond in de koningsgarve. Wij hopen
dal gij op het feest van Sint Elooi uw kristelijke
solidariteit zult bewijzen door een edelmoedige
sohoolgarve. »

Mr van der Eist en Drs i
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DE STANDAARD : « Te Mechelen heeft hel katho(22.11.55)
lieke land vernomen, dal de
strijd verre van uitgestreden is.
Theo Lefèvre heeft niet verheeld dal er de jongste
weken fouten begaan zijn inzake taktiek. Hij heeft
toegegeven dat hij zelf een ogenblik ontgoocheld
is geweest. Het moet indenlaad niet prettig zijn
voor een voorzitter, dal sommige grote pieten van
de partij de richUijnen niet volgen en lustig fraternizeren met de promotors van de wet Collard.
Maar is dat ten slotte van zulk enorm belang ? »

Jorlssen.

u
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DE STANDAARD : Theo Lofèvi^ in Mechelen :
(21.11,55)
« Nooit zullen wij de duinen
leggen. Wat er ook geschreven
of gefluisterd wordt, nooit zullen wij aanvaarden
in een regering te treden indien niet vooraf de
huidige schoolwetten wonlen ongedaan gemaakt.
Ik zweer u - zo verklaart de h. Lefèvre, dal gij
dienaangaande op vw leiders kunt rekenen. »

Lesgevers
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Voorzitter : Mr. F, VAN DER ELST.
Sprekers : Dr. R. VAN LEEMPUTTE.
LUDO SELS ;
H. WAGEMANS ;
WLMJORISSEN.
Onmiddelijk na deze algemene slotvergadering vindt in één der bovenzalen van het lokaal
«Roeland» een korte, maar belangrijke vergaaering plaats van alle arronaissementele besturen.
Bussen worden ingelegd uit Antwerpen, Lier-Duffel-Mechelen, 'Haecht-Kumtich-Leuven,
Brussel, Overpelt, UcnK-Hasseli- bt. 1 ruiden, Uiksnmide, uos.ende-tsrugge en Aaist, 5t.
NiKlaas en Klein Brabant.
Inlichtingen in verband met de reismogelijkheden naar het kongies kunnen genomen worden
bij volgende adressen :
— Algemeen sekretariaat der Volksunie, Kipdorp, 61, Antwerpen (tel. 31.01.53 : iedere
dag — behalve zondag — van 14 tot 18 Uur.)
— LoKaal «Breughel», Lakenstiaat 87, Biussel (tel. 17.81.93).
— Boekhandel «beuwige Mei» Oudaan, 15 Antwerpen (tel. 32.85.12).
— Renaat Bosmans, Vrouw van Mechelenstraat,23, Mechelen.
— Ludo Sels, muggenberg, 3, Duifel (cil2.2ó).
— Hypoliet h'eeters, Molenstraat, 1, Puurs.
—• Cleoicns Tersago, Liezele.
— Schroeven, Dorp, 22, Breendonk.
— Louis Thoelen, Groenstraat, Hoeselt (tel. Bilzen 94).
— René Evers, Dorp, 150, Overpelt.
— Lambert Jonssen, Viseweg, ivial bij Tongeren.
— AavoKaat jet Libens, Tiensesteenweg, 3ö, St-Truiden.
— Jorissen, Bloer, 33, Tongeren (tel. 310.92).
— uylst uésiré, Zomerstraat 4ö, Hasselt.
— LamoiC, achabertstraat 5, Genk
— Gilissen jaak, steenweg -id, iviethelen-aan-de-Maas.
— Dr. .R van Leemputten, uorp, Velzeke (tel. Zottegem 70.08.32).
— Theo Volckaerts, Markt, 49, Lier (tel. 70.09.93).
— Viktor Boui-kaert, Kokelarestraai, 13, Roeselare (tel. 212.70).
— Steenhaut, Vooruitzichtstraat, 86 Aalst.
— Ingenieur Jan de Bondt, lizerlaan, 32, Diksmuide (tel. 521).
— Cyriel Buitinck, Diksmuidestraat, Pervijze.
— jos. Peeters, Steenweg, 382, Kumtich.
— Lokaal «Roeland », Korte Kruisstraat, 3, Gent (tel. 23.28.28).
— Lokaal «Vlissingen», Brugge.
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STUDENTEN

'-'KATOLIEKE DOKTERS VAN DE ST. LUKAS VERENIGING RICHTEN ZICH TOT
PARLEMENTAIREN.
(vervolg van blz. 1)
vergrootglas. Minister Troclet heeft in zijn tegen hebben. De verplichte derde betalenbesluiten een artikel opgenomen, waarbij de heeft dit probleem scherper gesteld,
als voorwaarde tot aanneming der vrije maar blijft toch nog altijd een zuivere beziekenhuizen, meestal onder kristelijke lei- roepskwestie, te regelen tussen h e t rijksding en beheer, verschillende kriteria wer- fonds of de landsbonden en het geneesheden aangelegd, die met volksgezondheid renkorps ; alleen het juridisch aspekt dient
noch ziekteverzekering uitstaans hadden. hier beter belicht !
Dat de verplichte derde betalende een
Het sektaire van die maatregel viel zo in het
oog, dat de minister zelf, enkele dagen n a verscherpte geneeskundige en fiscale konhet verschijnen van zijn besluit, dit artikel trole mogelijk maakt, mag niet als tegenreeds niet meer verdedigde. Alle ziekenhui- argument worden gebruikt, wat bij enkele
praktici wel het geval schijnt te zijn !
zen zullen worden aangenomen.
Om te eindigen geeft de St Lukas verTot zolang dit niet officieel is bevestigd,
dient de waakzaamheid van de St Lukasver- eniging ook haar opvatting te kennen omeniging niet te verslappen. Hier staan wer- t r e n t de oplossing van de moeilijkheden in
kelijk kristelijke en zedelijke belangen op deze sektor der Sociale Verzekering. Zij
pleit voor « de verantwoordelijkheid van
het spel !
elke mutualiteit ». Waarschijnlijk wordt
hier bedoeld « verantwoordelijkheid van
De Kontrole
Het was te verwachten dat de St Lukas- elke landsbond » ! Tot zolang de besluiten
vereniging ook h a a r mening zou hebben ge- Van den Daele van toepassing waren, wazegd over de kontrole en de derde betalen- ren de landsbonden verantwoordelijk voor
de ; twee punten uit de besluiten, die n a hun eigen beheer. De uitslag van die vermaandenlange onderhandelingen tussen antwoordelijkheid was : acht jaar deficit
ministerie en koórdinatiekomitee, uit de be- en dit tot een bedrag van meer dan 'n milsprekingen als de meest belangrijke zijn jard frank !
n a a r voren gekomen. We zien niet goed in
Nochtans is er wel een vorm van totale
hoe deze beide punten, geUjk ze in de be- verantwoordelijkheid aanvaardbaar ; n.1.
sluiten zijn vervat, iets met de zedelijke de manier waarop de huidige vrije verzebelangen van het geneesherenkorps noch kering funktionneert. Daarom moeten dan
met deze van de verzekerenden hebben te de volgende veranderingen worden gemaken ! De verenigmg noemt alle misbrui- bracht aan de beginselen, waarop de verken op waaraan een klein procent van het plichte verzekering steunt : 1) afschaffing
geneesherenkorps zich schuldig m a a k t en der kriteria ; 2) elke mutualiteit int de
vraagt dan of daarom alle eerlijke dokters bijdrage van h a a r eigen leden ; 3) op die
en alle sociaalverzekerden dienen gestraft ! geïnde bijdragen wordt vanwege de staat,
We zouden graag hebben vernomen waar- toch nog altijd die goede staat, een vast
in het straffelijk karakter van de voorge- bedrag als tussenkomst aan de mutualiteistelde eenheidskontrole eigenlijk bestaat ! ten overgemaakt ; 4) op verdere tussenDe vereniging wacht er zich wel voor dien- komst, ingeval van tekort, mag nooit dieaangaande in bijzonderheden te treden ! nen gerekend !
Ze weet ten andere zeer goed dat alle konWij denken niet dat deze verplichte vertroles alleen zijn ingesteld voor een klein zekering, toegepast naar de regels die de
aantal overtreders dat in alle sektoren van vrije verzekering beheersen een kans heeft,
het openbaar leven voorkomt, m a a r dat h e t omdat inderdaad het ziekterisiko van hele
ook die kontroies zijn, al hebben zij soms kategorién leden van sommige landsboneen onaangenaam politioneel aspekt die de den, groter is dan dit van de leden van
overgrote meerderheid eerlijke burgers, dus andere landsbonden; zodat in dit geval de
ook geneesheren, beschermen, en een eer- verzekerden wel verplicht zouden zijn eenlijke uitoefening van hun beroep mogelijk zelfde bijdrage te storten, m a a r niet zoumaken !
den kunnen rekenen op de zelfde voordelen
We hebben de indruk dat de St Lukas- wanneer zij, aangesloten zijn bij een m u t u vereniging bij h a a r onderzoek over som- aliteit die min risiko's te dragen heeft.
Tot slot schrijft de St Lukas vereniging
mige toestanden en meningen van het geneesherenkorps, zich niet heeft ingelicht nog : « vooraleer de vrije geneeskunde alle
daar waar de mening der medici het spon- kwalen van het rijksfonds voor verzekering
taanst tot uiting komt, dit is na de lokale tegen ziekte en invaliditeit aan te wrijven,
vergaderingen tussen pot en pint ! Alleen stelle men een onpartijdig onderzoek in
daar gaan de diskussies het ongedwongenst omtrent de afgrond die zekere poliklinieh u n gang. Daar kan men horen dat juist ken voor het rijksfonds betekenen ». We
om dezelfde redenen, opgegeven door St geloven dat dit klare en duidelijke taal is.
Lukas als geldend tegen de eenheidskon- Ongeveer dezelfde taal sprak volksvertetrole, een groot aantal praktici wel voor de genwoordiger Cornet op 19 november in de
eenheidskontrole zijn. Zij zijn namelijk kamer toen hij zei : « De uitgaven stijgen,
van mening dat alleen die kontrole bij terwijl de gemiddelde vergoeding verminmachte is de enkele schurftige schapen, die dert ! Waarom vermeerderen de laboratoheel het geneeskundig korps een slechte riumonderzoeken steeds ? Omdat klinieken
faam hebben bezorgd, te ontmaskeren en en poliklinieken van de geneeskunde een
tot de orde te roepen. De zwakke morele zin nijverheid heben gemaakt ! En dat met
van heel wat dokters, die zich met een heel andere doeleinden d a n h e t zoeken
« doe ik h e t niet, dan doet X het », trach- naar een diagnose of de juiste behandeling
ten te verontschuldigen, zou heel wat wor- van een ziekte ! » De heer Cornet liet h e t
den gesterkt door een kontrole die niet bij die pertinente verklaring, m a a r St Lumeer zou verschillen van ziekenkas tot zie- kas gaat verder en vraagt een onpartijdig
onderzoek. Daarmee bekent ze, geen verkenkas.
trouwen te kunnen stellen in de zogezegde
Er is n a a r onze mening nog een groep in kontrole der medische adviseurs door de
de gemeenschap die er belang bij heeft dat landsbonden van die poliklinieken zelf a a n de kontrole niet meer wordt overgelaten gesteld en bezoldigd ! Maar ze geeft bUjk
aan de zich onderling konkurrencerende van een vergaande naïviteit als ze gelooft
politieke landsbonden nl. de groep der niet dat de landsbonden ooit een onpartijdige
verplichtverzekerden of der helemaal niet kontrole zullen toelaten, zonder daartoe
verzekerden. Die groep die geen enkel voor- wettelijk te zijn verplicht ! Alleen de eendeel heeft te verwachten, schijnt voor som- heidskontrole zal toelaten de « afgrond vermigen m a a r één plicht te hebben nl. zijn oorzaakt door de poliklinieken » zoniet te
verhoogde belasting te betalen als bijdrage dempen, dan toch de diepte ervan merkeaan het rijksfonds en op te komen om de lijk te verminderen.
bestendige tekorten der landsbonden bij te
passen. Deze groep schijnt ook nog één
We sluiten met ons standpunt nog eens
recht te hebben, nl. stilzwijgend toe te kij- mee te delen in deze veel omstreden kwesken hoe de belanghebbenden de koek ver- tie. Dank zij de politieke ziekenfondsen of
delen ! Sommigen uit die groep vinden dat landsbonden, in samenwerking met hun
het nu al welletjes is geweest en dat de respektievelijke partijen, werd de wet op de
staat, die de centen heeft gekregen en ver- verplichte verzekering zo opgemaakt, dat
deeld en mag bij springen voor de tekor- praktisch het ontstaan van een Vlaams
ten, ook de plicht heeft een eigen kontrole Ziekenfonds voor tientallen jaren werd onin te stellen. Dat de landsbonden dan af- mogelijk gemaakt ! Dit laat ons toe hier
dalen tot uitbetalingsburos is h u n eigen een scheidsrechterlij ke toon aan te slaan :
schuld. Zie n a a r hun jarenlang wanbeKordate afwijzing der eenheidsmutualiheer !
teit ; geen staatsloket ! Onmiddellijke eenheidskontrole op de werkonbekwaamheid
door ziekte. Geleidelijke uitbreiding dezer
Ook tegen de derde betalende ?
Nog min dan op h e t gebied der kontrole, kontrole op de geneeskundige zorgen. Tevinden wij de tussenkomst der St Lukas rugbetaling tegen verminderd tarief, der ververeniging verantwoord. Het al of niet richtingen uitgevoerd in de « nijverheidsaanvaarden van de derde betalende is een geneeskunde producerende » poliklinieken.
zuiver stoffelijk en dus beroepsbelang. Het Benoeming van vertegenwoordigers der
is eigenaardig dat deze vorm van « hono- grootste middenstandsverenigingen in Nararia vereffening » reeds sedert jaren in tionaal en Bestendig Komitee van het Rijksh e t Vlaamse land wordt aanvaard door fonds.
Deze opvatting wint alle dagen veld. Zelfs
mutualiteiten en plaatselijke geneeskundige kringen, zonder dat, bij ons weten, deze DAGBLADEN met standing, beginnen deze
betalingsvorm door St Lukas werd afge- opvatting te delen. Ze is deze van het gekeurd. Principieel kan ze er geen bezwaar zond verstand !

—
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Het Katoliek Vlaams Hoogstudenten Verbond te Leuven richtte onder de voorgewende naam « Nationale Dienst voor Wetenschappelijke Opiniepeiling » een onderzoek in naar de politieke overtuiging van
de studenten. Ze deelden ongeveer een 1400

formulieren uit in verschillende fakulteiten.
Op die formulieren stonden de namen van
alle huidige politieke partijen in ons land
vermeld. Het onderzoek gaf volgende uitslag.

A. WETENSCHAPPEN
2e kand. Fr., Nat. en Wisk.
4e j a a r Burg. Fr.
Lic. Scheik.

Uitgedeeld
120
60
35

Terug
81
28
31

215

140

77

18

38

7

160
125
100
60

113
102
87
55

67
54
43
36

C.V.P.
49
17
11

Volksunie g.voork. allen.
8
4
êO
1
2
8
9
1
10

B.
2e
Ie
2e
3e

GENEESKUNDE
kand.
dokt.
dokt.
dokt.

16
16
15
6

25
27
9

5
4
15
4

445
357
200
53
RECHTEN, WIJSBEGEERTE , LETTER N, POLITIEKE-SOCIALE
200
kand. (zonder rechten)
101
63
20
400
36
269
179
kand.
30
12
1
17
kand. (pol. - soc.)
100
9
85
65
dokt. (rechten)

75

28

C.
Ie
2e
2e
2e

10

5

8
12
0
6

61

26

730
Nota : Onder allerlei brachten we samen :
socialisten, liberalen, blanco en ongeldige.
De lezer heeft toch voor hen een beeld door
onderstaande tabel.
TOTAAL
BEELD
1390 uitgedeelde formulieren
421 niet teruggekeerde formulieren
969 teruggekeerde formulieren
596 C.V.P. of 61,50 %
13i7 Volksunie of 14,14 %
17U Geen voorkeur
of 18 %
15 Liberaal of 1,55 %
9 Socialist of 1 %
21 Ongeldig of 2,17 %
16 Blanco of 1,56 %
Nota : De percenten zijn berekend
op de uitgebrachte stemmen 969. Zo
niet wordt het : C.V.P. 42,8 % - Volksunie 10 % - Geen Voorkeur 12,5 %.
Onze lezers kunnen de kommentaar van
onze Leuvense student-medewerker H.D.volgend nummer lezen. Stippen we nog enkele beschouwingen van de inrichters aan.
Geen voorkeur dat door 18 % van de stemmen vertegenwoordigd was beschouwen ze
als geen stelling kiezend tussen de C.V.P.
en de Volksunie. Op tal van formuUeren
hadden de kiezers dat trouwens zelf zo
vermeld.
Veel beschouwingen gaan we er niet bij
schrijven. Waar we in Vlaanderen 4 % van
de stemmen haalden bij de jongste verkiezingen, wordt dat bij de studenten te Leuven 14 %, afgezien van de 18 % zonder
voorkeur tussen de C.V.P. en de Volksunie.
Gezien de geringe propaganda, die de
Voor de C.V.P. :
Wetenschappen
Geneeskunde
Recht ; Wijsb. - Letteren ;
Pol - Soc.

A.-B.
14
33
90

137
23 %
A betekent aangesloten, B is belangstelling.
belangstelling.
A.-B.
Voor de Volksunie :
0
Wetenschappen
Geneeskunde
5
8
Rechten ; Wijsb. - Letteren ;
Pol - Soc.
13
9,5 %
Merken we hierbij op dat tot nog toe de
Volksunie sinds h a a r onstaan, tenzij vorig
jaar in Limburg geen leden geworven heeft.
Die aktie begint pas volgende maand. De 13
« aangesloten »zullen zich dus Volksunielid voelen omdat ze geabonneerd zijn, ofwel
hebben ze de statistiek voor ons gunstig
willen kleuren. Het blijken dus overtuigden
te zijn. Het naa'' verhouding grootste aantal
simpatisanten schijnen wetenschappen of
geneeskunde te studeren. Het aantal Volksune-gezinden in het licentiaat scheikunde
is trouwens merkwaardig. Opmerkelijk is

472

319

66

U

A2
U

Volksunie bij de studenten tot nog toe gevoerd heeft is dit niet slecht.
De 18 % geen voorkeur is wel typisch.
Het bevestigt ongeveer de opvatting die we
over de huidige Leuvense studenten h a d den. Het is een overgangsgeneratie. Ze komen van ver terug ! Voor drie, vier jaar
waren het studentenbestuur en de grote
lagen van de Leuvense studenten nog vast
in handen van de C.V.P. Ondertussen
hebben de studenten, waarbij zich de
Vlaams-nationale idee opnieuw als reddingbrengend opdringt, stelling genomen
voor amnestie en voor federalisme, oplossingen die enkel programmapunten van de
Volksunie zijn en waar de C.V.P. tegen gekant is. Nochtans hebben de studenten in
het algemeen de logische stap naar de
Vlaamse partij nog niet gezet. Ze aarzelen.
De oude liefde voor de C.V.P. is nog niet
helemaal vergeten. De onvolkomenheden
van de kleine nieuwe Vlaamse partij wekken bij hen nog wrevel. Zij zijn er zich nog
niet van bewust, wat de generatie n a de
vorige oorlog wel was, dat ze niet moeten
wachten tot ze opgevrijd worden door de
Vlaams-nationale partij, m a a r dat ze zelf
het initiatief moeten nemen om ter hulp
te schieten en dat ze zelf de voorposten in
de Volksunie moeten helpen bezetten. De
taak, die de studenten voor de oorlog in de
Vlaams-nationale partij gespeeld, hebben
is een zeer belangrijke ja doorslaggevende
geweest.
Een ander gegeven dat ons ten zeerste
verheugt is de bijkomende vraag over h e t
feit of de studenten politieke belangstelling
hebben. De antwoorden hierop waren als
volgt :
A.-Z.B.
1
4
5

N.A.-B.
32
94
179

N.A.-Z.B. Totaal
77
30
200
69
46
320

597
10
305
145
1,7 %
24,2 %
51,1 %
N.A. is dus niet aangesloten en Z.B. zonder
A.-Z.B.
0
0
1

N.A.-B.
15
29
54

N.A.-Z.B. Totaal
3
18
19
53
3
66

1
98
25
137
0,5 %
71,5 %
19 %
echter het hoog percent van simpatisanten
dat belangstelling heeft. Voor de Volksunie
is dat 71 %, voor de C.V.P. slechts 51 %,
wat wijst op sleur bij de C.V.P.
De statistieken wijzen uit — en hier heeft
onze Leuvense student-briefwisselaar volkomen gelijk — dat er voor de Volksunie
wat te doen is te Leuven. Al zijn de arbeiders in de Volksunie nog te gering in a a n tal, dan toch zullen we nog wat meer moeten werken om ook de studenten te bereiken.
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