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HET TWEEDE KONGRES VAN DE VOLKSUNIE 
Deze maand, op zondag 22 april in de 

vechtstad Gent, houdt de Volksunie haar 
tweede jaarlijks kongres. Het zal wel 
niet nodig zijn het groot belang van dit 
kongres te onderstrepen voor onze trou-
tve lezeis. Het moet het hoogtepunt van 
onze werking zijn : een troepenschouw, 
een algemene mobilisatie van kaderleden, 
leden en simpatisanten, waarop niemand 
mag ontbreken. Ons kongres moet uit
groeien tot een machtsontplooïng, tot een 
indrukwekkende manifestatie die ons al
len moed en zelfvertrouwen geeft en de 
tegenstrevers bewust inaakt van onze 
toenemende niacht. Zeker, Parijs en 
Keulen zijn niet in één dag gebouwd en 
de Volksunie is nog een jonge partij. De 
organisatorische uitbouw over alle arron
dissementen, kantons, gemeenten is een 
zware taak die veel tijd en moeite vergt. 
Onze naionale kaderdag leverde het be
wijs dat wij flink opschieten en dat de 
vooruitzichten bemoedigend zijn. Aan 
het welslagen van het kongres moeten 
echter allen •meewerken, allen zonder on
derscheid die de Volksunie genegen zijn 
en nog enige strijdvaardigheid in zich 
hebben. Aanivezigheid op het kongres 
is plicht. 

De betekenis van dit kongres is groot 
omdat het een partijpolitiek kongres is, 
omdat het klaar en duidelijk in het teken 
staat van de politieke strijd. Het is geen 
kultureel of algemeen Vlaams kongres 
waar goed gesproken wordt, doch alles 
zich beperkt tot het goedkeuren van een 
motie waar niemand zich aan stoort, het 
minst van al de machthebbers. Dit kon
gres is maar één moment in een strijd die 
dag na dag gevoerd wordt ter verovering 
van politieke macht. Politieke macht in 

dienst van ons volk. Ieder politiek den
kend man in dit land moet inzien welke 
mogelijkheden de Volksunie als Vlaamse 
oppositiepartij in zich draagt ten over
slaan van de volslagen carrentie op 
Vlaams gebied van de « grote » partijen, 
partijen die overigens hoe langer hoe 
meer in diskrediet geraken ingevolge a.m. 
het onbeschaamde profitariaat der be
roep s politiek er';, die geen enkel principe 
meer schipien te kennen btdten het prin
cipe van hun eigenbelang. 

Onze tegenstrevers beseffen welke be
dreiging de Volksunie voor hen is. Reeds 
volgen zij met de grootste aandacht onze 
groei en evolutie, onze stellingname ten 
overstaan van de politieke problemen. 
Stilaan verwerven wij in dit land politieke 
invloed en worden wij een faktor waar-
ynee rekening moet gehouden worden. Zo 
zullen wij de taak kunnen vervullen die 
de onze is. Alleen zij die de moed heb
ben in de politieke arena te treden kun
nen poltieke macht en invloed verwerven. 
Dit is de rechtvaardige wet van het poli
tieke spel. 

Ons kongres moet ook, vooral door 
het werk der sektievergadenngen, een 
bijdrage leveren tot de uitwerking van 
een volledig programma op alle gebieden 
van het maatschappelijk leven. Daatom 
verwachten wij ook, zoals verleden jaar, 
veel belangstelling voor de sektieverga-
deringen. Zij die er verleden jaar waren 
weten dat er ernstig werk geleverd wordt. 

Het tweede kongres van de Volksunie 
moet en zal het bewijs leveren van de 
vooruitgang die in één jaar verwezenlijkt 
werd en wordt nog een groter sukses dan 
het eerste. Allen te Gent op 22 april! 

EEN HISTORISCHE BELOFTE, OF 
'' L'EXCESSIVE NAIVETÉ DE GÉRARD 

Woensdag 14 maart 11. sprak oud-minlster 
G. VAN DEN DAELE over, of liever tegen, 
het federalisme. Het initiatief ging uit van 
het Davidsfonds, afdeling GENT. 

In het stille Gent een dergelijke vergade
ring beleggen in een A.C.V.-lokaal, maar dat 
is een achtenswaardig initiatief ... 

Mijnheer de Minister, wij zullen elkaar 
geen Mietje heten, u bent erg tegengeval
len. Als al uw kruistochten « voor meer zelf
bestuur » zo egaal uitvallen is het te be
grijpen dat u bv. liefst in NEVELE voor de 
C.V.P.ers gaat spreken : op het platteland 
wordt door hen nogal vlug in de handjes 
geklapt. 

Mijnheer de Minister, wij hebben de in
druk dat u uitgepraat bent ; u bent niet 
meer bij, want u bewees niet meer op de 
hoogte te zijn van het Vlaamse Bewegings-
leven. Het is echt jammer dat politici zoals 
u, die individueel iets presteerde, vastlopen 
in het steegje waar zelfvoldane politikasters, 
met de ellebogen elkaar het leven ondraag
lijk maken. 

Het is makkelijk op de kateder te klim
men en het stereotiepe schema van uw bro-
sture, even gevaarlijk-onvoUedig als fameus, 
te volgen. 

(Lees door bh. 

Gent 22 April 
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P R O G R A M M A T W E E D E K O N G R E S 

VOLKSUNIE TE GENT 
OP Z O N D A G , 22 A P R I L 1956 

ZAAL « ROELAND » K O R T E K R U I S S T R A A T , 3 

Voormiddag (10.30 uur) 

S E K T I E V E R G A D E R I N G E N . 
ALGEMENE LEIDING : 

Voorzitter : Advokaat Frans VAN DER ELST ; 
Sekretaris : den Heer Reimond MATTHEYSENS; 

I. — Sociaal-ekonomische vraagstukken. 
1. Middenstandsproblemen. Zaal «Zwarte Kat», Vrijdagmarkt. 

Voorzitter dlir. VIKTOR BOUCKAERT (Roeselare). 
Rejeraathouder : dhr. WARD ROLUS (Mortsel). 
Sekretaris : dhr. JEROOM VAN BESIEN (Haacht). 

2. Landbouwproblemen : Zaal « Afspanning », Zandberg. 
Voorzitter : dhr. Ludo SELS (Duffel). 
Referaathouder : dhr. FRANS BOOGAERTS (Leuven). 
Sekretaris : dhr. Jos. PEETERS (Kumtwh). 

3. Arbeidsproblemen : « Roeland ». 
Voorzitter : dhr. R. BALTHAZAR (Wilrijk). 
Referaathouder . dhr. Achiel VAN MALDEREN (Brussel). 
Sekretaris . dhr. jeroom LEFROID (Ueurne). 

H. — Politieke vraagstukken : 
1. Binnenlandse politiek. ((Roeland». 

Voorzitter : Ingenieur Jan de BONDT (Diksmuide). 
Referaathouder: volksvertegenwoordiger Herman WAGEMANS (Ant.j 
Sekretaris : dhr Gyriel BULTINCK (Perviize). 

2. Vlaamse problemen in het algemeen : (( Roeland ». 
Voorzitter : dhr. GOEYENS (Brussel). 
Referaathouder : Advokaat Frans van der ELST (Brussel). 
Sekretaris : dhr René EVERS (Overpelt). 

Hl. — Jongerenproblemen : « ROELAND ». 
Voorzitter : dhr. BONIBEKE (Gent). 
Referaathouder . dhr. ROELAND RAES. student (Gent). 
Sekretaris : dhr Paul COOTMANS (Mortsel). 

13 uur : Gezamenlijk middagmaal in de lokalen « ROELAND ». 

Namiddag : (14-30 uur) 

A L G E M E N E S L O T V E R G A D E R I N G . 
Voorzitter : Mr. F, VAN DER ELST. 
Sprekers : Dr. R. VAN LEEMPUTTE 

LUDO SELS ; 
H. WAGEMANS ; 
WIM JORISSEN. 

Ons Kongres 
• • ^ ^ ' 

DAME: Wat 'n drukte'. Waarheen trekken al die mensen? 
HEER (verwonderd): Weet u dat niet? Naar het Kongres van de Volksunie natuurlijk!!! 
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De gehate partijpolitiek 
Wanneer we Mmmige mt-nsen willen geloven — en 

zelfs oua-parUmentairen, die bi) ae eerste gelegen
heid er opnieuw zuilen bij zijn om een zetel te be-
machugen, benoren daanoe — zou de partiipolitiek 
uit uen ooze zijn en moet Vlaaaueren met oewegingen 
gered worden! Het dejaitisme icliijnt nog niet hele
maal overwonnen, üe versiagentn Ukicen nog ner-
mend hun wonaen en aromen van betere tiidcn zon
der striidl We zijn nu elj laar na ae bevn,aing en 
met al het veraiensielijk. wem van onze kuduurue-
wegingen en van parapolaieke troepen zi]n we nog 
nieis opgesthüien. Niet te verwonaeren. ütrgeUiIce 
groepen kunnen hoogstens enkele inteilekiueien en 
wouta-be s een blanco stem doen uitbrengen en zijn 
door de unitaire partijen te verwaarlozen. Anders 
IS het gesteld met de Vlaamse partij, üie vreet aan 
het UU van de unitaire partij en dat doet pijn! 
Vlaanderen heeft geen tijd meer te verliezen met ae-
jaitisten en ontmanden, üe enige weg naar ae be-
vrijding IS de zeifsianaige jonge Vlaamse partij, die 
itelseimaag haar kaders uitbouwt. Ue schijnheilige 
slogan aat het met vlug genoeg gaat ais voorwendsel 
guorutken om te proberen ons legen te houden zou 
men beter achterwege laten. Wie bij ons slaat weet 
dat het moeilijk vlugger Kan gaan zonaer gevaar voor 
vergroeiing. We wensen onze ouae vrienden-dejai-
tisten vlug opnieuw wat echt strijavuur! 

v«»^' 

PEPERNOTEN 

Het is niet zo gemakkelijk 
Onze goede vriend — en de vriend van onze Gentse 
propagandisten' — Gerard van aen üaele heeft weer 
eens ondervonden aat zijn eigen partij, de L.V.P 
met zo verstandig is als hij dacht ^ ^ hij geen mi
nister meer is heeft hij het vlaamse vraagstuk op
nieuw ontdekt. Gerard had er op gerekena, dat nu 
ae C.V.P. in de oppositie zit, ae Waalse partijgeno
ten hem wet eens ae vrije hand zouden laten. Het 
kan toch geen kwaad voor hun bevoordeelae positie. 
Ue regering houat het toch wel tegen' De Walen 
zijn echter met zo gemakkelijk geneigd Gerard zijn 
pretje in de voMsmisteiüing te gunnen. Hun kiezers 
zijn voor hen hoofdzaak en het belang van ae viaam-
se meerderheid in de C.V.P. laat hen koud. tr zal 
thans in de C.V.P. een kommiissie komen, die het 
wetsvoorstel van Gerard zal onderzoeken. De C.V.P. 
lost atUs op met kommissies. De zetelaanpassing 
zowel als de repressie. Zonaer de vlaams-nationale 
partij zal ze Vlaanderen zelf ook nog opiossen. 

Doe geen nutteloze moeite 
Nadat «De Standaard», de Nedtrlundsonkundige 

Vlamingenhater Cooremans. de bondenoot van de 
C.V.P.ers in de Brusselse gemeenteraad gesteund 
heeft voor de burgemeestersjerp te Brussel — hun 
zoveelste verraad dat we aan het licht gebracht heb
ben — tracht ze weer haar best te doen om het min
der ontwikkeld gedeelte van haar Vlaams-nationaal 
klienteel te paaien met strijdbare artikels. Ze heeft 
nog eens de cijfers aangehaald van Nederlanas- en 
Franssprekenien op het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken en ze doet een schijnaanval tegen onze natio
nale grosse-caisse. Polhenn. die ze in andere artikels 
steunt. Men zal begrijpen dat die .ntellektuele half-
bloed eens in de vuist lacht en verder gaat met zijn 
Brusselse en genaturaliseerde vriendjes te kaseren. 
Onze Vlaamse ambtenaren mogen andermaal op de 
krib bijten. Hoe lang duurt aat liedje al en hoeveel 
Standaarden zou men nodig hebben om dat spelletje 
te doen ophouden ? Laat hen zwijgen over Vlaamse 
vraagstukken. Cat C.V.P spelletje heeft op de duur 
de grootste politieke analfabeet door. h er dan geen 
enkel onafhankelijk Vlaams dagblad dat enkele dui
zenden nieuwe lezers wenst = Het arbeidsveld 
wordt elke dag groter. 

onnozele Vlamingen hem als een soort wonder omdat 
hi; Nederlands kan En men vergeet het groot aan
tal zwarten uit de nedcrlandse kolomen m Nederland 
of van Indonesiërs of zoveel andere vreemdelingen 
die veel met nederlanders in kontakt waren of zijn. 
Uoor het prisma van de abnormaal vergroeide een
heidsstaat schijnen volledig abnormale toestanden on
ze gewone volksmens normaal toe, terwijl normale 
gevallen als abnormale voorkomen. 

De vergeetkuilen van Lilar 

De komedie, die bij de oplossing van de repressie 
gespeeld wordt door onze traditionele partijen, is meer 
dan misselijk, üe C.V.P.ers, die gelijk bij tal van 
andere vraag'itukken vergeten hebben hier een oplos
sing te vinden, stellen tlians voor . een kommissie 
te stichten, waarvan we dus de uitslagen binnen en
kele jaren zullen zien, indien de kommissie althans 
met vergeet van te vergaderen wat nogal vaak ge
beurt met « vervelende » kwest'es. Het hartstoch
telijk verzoek van onze Paus, reeds in 1949 geuit, 
blijft dus Ijdele klank voor onze farizeeërs, die zich 
te onpas altijd op de Kerk beroepen, om de goedge
lovigen voor hun ellendige politieke winkel te mobi
liseren. Ook het voorbeeld van Moskou en tal van 
andere staten werkt met bevruchtend op het brein 
van onze linkse eunuken. 'Het volledig gebrek aan 
staatsmanszin bij onze politikasters steekt inderdaad 
de ogen uit voor iedereen, die nog enigszins benul 
heeft voor wat politiek hoort te zijn Dat de amnes
tie nu reeds te laat komt is een feit. Eer ze er zal 
komen zal wel ongeveer iedereen, die ze zou kunnen 
gebruiken, ze met meer nodig hebben. Erger is het 
gesteld met de zuiver politieke gevallen, om van de 
anderen nu met te spreken, die volledig vergeten 
geraken. We denken aan een Dr. Elias en aan een 
burgemeester uit het Limburgse Maasland. Sinds 
januari blijven de poorten van de gevangenissen her
metisch gesloten door de kwakzalver-a humanist » 
Lilar. In deze moderne tijden, waarin de linksen het 
geestelijk licht gebracht hebben na de duistere Mid
deleeuwen, hebben ze maar één overblijfsel uit die 
lijden gehandhaafd de vergeetkuilen waarin de ge
vangenen, politieke tegenstanders, mogen vergaan. 
Laten ze zich troosten Ze mogen er uit een paar 
dagen eer ze sterven omdat de statistieken zo wei
nig mogelijk sterfgevallen in de gevangenis zouden 
vermelden. 

Waartoe onze volkskracht dient 

Herhaaldelijk vinden we mooie statistieken over de 
Vlaamse kinderzegen. Er zou veel over te zeggen 
zijn, want het cijfer is alleen maar betrekkelijk gun
stig wanneer men het legt naast die van Walen en 
franssprekende brusselaars Ook de cijfers die men 
verstrekt over de godsdienstigheid van Vlaanderen, 
zijn met zonder zware slagschaduwen. Zo spreekt 
men — en terecht — lovend over het groot aantal 
Vlaamse missionnarissen in Kongo, meer dan tachtig 
procent Vlamingen, tegen minder dan twintig procent 
franssvrekenden. Hun werk op godsdienstig gebied 
IS prachtig, maar wat hebben we er kultureel aan. 
Wat moeten onze gewoonlijk vlaamsgezmde missiona
rissen op kultureel gebied verrichten in Kongo Zij 
gaan er heen om de negers Frans te leren. Van het 
Nederland:, is er praktisch geen sprake, tenzij dat een 
missionari<! een bizonder begaafd of geliefd leerling 
in zijn vrije uren onze taal bijbi^engt. Wanneer dan 
zo een zwarte naar ons land komt beschouwen de 

Russisch en geen Nederlands 

Andermaal hebben we ter gelegenheid van het uit
geven van een brochure voor de internationale mu-
ziekwedstrijden, beschermd door koningin Elizabeth, 
htt klaaglied moeten aannoren dat het Nederlanas in 
het hoekje gedrumd wordt De brochure is inderdaad 
m het Frans opgesteld maar het reglement staat er 
ook in in het Engels, het Spaans, het Duits, en het 
Russisch. De Brusselse, enig goeae <c Belgen » heb
ben dus weer een stoot uitgehaald waarover men 
maandenlang in de salons kan gnuiven En onze 
kleurpartijflaminganten zullen anaermaal treuren over 
het « gebrek aan begrip » vanwege de transsprekende 
partijgenoten, die ook daarom nog eens hartelijk zul-
nel lachen. Die onnozele Vlamingen toch' Gek is 
het dat Vlaanderen nooit de enig passende tegenme-
tode wil vinden tegen die aanmatiging En dat is net 
hetzelfde aoen Naast de eigen taal het Nederlands 
bij gehjk welke daarvoor in aanmerking komende ak-
tiviteit, alleen hedendaagse wereldtalen gebruiken 
het Engels, DuUs, Spaans en Russisch, en het Frans, 
dat een lokale taal geworden is, er buiten laten. Men 
kiest met altijd zijn wapens in een oorlog Men vecht 
tegen geen mitraljet met een ouderwets geweer. Men 
neemt ten minste hetzelfde wapen als men geen beter 
kan vinden. De rest is flauwe kul. Lat men vooral 
met ga denken dat men de bende gefanatiseerde ne
derlandshaters te Brussel zal overreden met logische 
argumenten Idioten hebben geen begrip voor logika 

Wat vooruitgang te Brussel betekend 

Het spijt ons eens te meer tegen het klaroengeschal 
van Vlaamse overwinningen te moeten te keer gaan 
Er studeren dit jaar te Brussel meer kinderen in het 
Nederlands dan vorig jaar Het is alleszins verdien
stelijk voor een Vlaams Komttee van Brussel, waarin 
alle soorten van Vlaamsgezinden samenwerken, voor 
een flink stuk door haar aktmteit dit resultaat heeft 
weten te bereiken 

Maa- wie zijn nuchter oordeel behoudt zal alleszins 
mzien dat er hier geen sprake kan zijn van winst 
doch alleen van minder verlies. Inderdaad gaat het 
grootste percent van vlaamse kinderen te Brussel 
naar Franse scholen. In een normaal land en met 
een normde staatsvorm zou daarvan geen sprake 
kunnen zijn Dit jaar is dat aantal kinderen dat ver-
franst wordt iets geringer in aantal, maar het blijft 
ontzettend groot Onze volkskracht blijft te Brussel 
gelijk ook elders in ons land in sterke mate verloren 
gaan H-i; kweken de kinderen, de franssprekende 
met. ZIJ hebben het trouwens met nodig. Door hun 

CKonomisch overwicht kunnen zij een groot aan.ut 
van viuumse kinderen verjransen. Ücze mi!>auud te
lden ae natuur en tegen ae iculiuur kan ongesiruji 
Olijven in een land met een misaauige unitaire siuUiS-
strukiuur. Ue enige opiossing waataoorwe met een 
oi'eruiijjseuje foUtore te arus:>eL mnnen readen maar 
ae Vlaamse mwijneangen zetj is lelfvesiuur, waar
door we onze viaamse mensen tegen ae greep van ae 
verfransers kunnen beveiligen 

Verdwijnt de kommunistische boeman ? 

Over de ontwikkeling van de politiek in Rusland 
sinds ae aood van ótuun zou veel te schrijven zijn. 
uen zaak schijnt echter zener en wei dat ae opvol
gers van Staan opnieuw in de wereld wilien komen, 
uaar ae vroegere wreeaheaen lien hieroij voor ae 
voeten woraen geworpen en een hinuerpual vormen 
wentelen ze thans alies af op Stalin. Hoe dan ook 
de Kommunist met het mes tussen de tanden schijnt 
voorlopig tot ae geschieaenis te behoren. Meteen 
echter zou de kommunisiische boeman kunnen ver-
awijnen en zou een kommumstisehe partij binder af-
schrikwcKkend kunnen zijn. Ue socialisten begin
nen dit te vrezen en de Polderbizon neemt thans de 
Kommunisten herhaaldelijk op de korrel. Hij zou ae 
kommumstisehe partij liever uitroeien vooraleer ze 
opnieuw vastere voet krijgt, üe kommunisten wor
den voor seheurmakers uitgescholden (waar hooraen 
we dat liedje nog?) en zijn schuld eraan dat de ar
beidende klasse in België met verder staat dan waar 
ze zich thans bevindt' En wij die dachten dat de 
sociale wetten er met zulke spoed gekomen waren na 
ae jongste oorlog omdat men schrik luid dat de kom
munisten te sterk zouden worden! Wie zou gelijk 
hebben, lezer ? 

Max kronkelt zich in alle bochten 

De nederlaag in zake de ziekteverzekering van de 
socmlististen en de mistevredenheid van de socuihs-
tische ziekenkassen is een lelijke tegenvaller voor 
Max tiuset en hij wringt zich in alle bochten om de 
de Ueve vrede in het huishouden te bewaren. Hij 
paait thans ae voorstanders van de Nationale Gezond-
hetdsaienst met de zaken voor te stellen alsof de 
voorlopige regeling toch geen stand zal kunnen hou
den en dat de Nationale Gezondheidsdienst fataal zal 
komen. Wij vrezen dat htj inderdaad gelijk zal ha
len. Wanneer de socialisten en de C.V.P.ers voort
gaan met het geld in hun Ziekenkassen langs deuren 
en vensters weg te smijten om de mensen in het ge
vlei te komen en stemmen te veroveren zal er wel 
moeten ingegrepen worden en de verstaatsing is met 
uitgesloten. Meer in het bizonder moet de bouw 
van al die nieuwe poliklinieken op kosten van de ge
meenschap de put van de Socialistische Ziekenkas 
steeds dieper maken. De socialisten hebben er be
lang bij steeds meer en meer honderden miljoenen 
uit onze zak te halen door steeds groter deficieten. 
Dan zal men inderdaad nog hun oplossing de ver
staatsing van de ziekenkassen toepassen! Wanneer 
itelt men onze nieuwe partij in de gelegenheid al 
deze rotheid van op de parlementaire tribune aan te 
klagen ? De C V P. kan het met want ze is in het
zelfde beddeke ziek. 

Vlamingen. Men kijke maar naar hel partijoestuur 
en naar ae regering wanneer de C.V.P. er m zit, 
altijd evenveel walen als Vlamingen! Le walen in 
d^ C.V.P. hebben natuurlijH liever geen federalisme 
op nationaal plan omdat ze samen met de brusselaars 
en ae vciraaers van Vlaanderen, Oe franskiljons, 
nunsiens twee deraen van de hefbomen in handen 
hebben zo het ten minste geen vier vijfde is gelijk 
in leger, kolonie en buitenlandse zaken. Het ver
raad van Vlaanaeien door ae weergaloze Vlaamse lum-
mets in de C V.P. valt met te loochenen en hun 
onbenulligheid en ruggcgraatloosheid in het kubiek 
IS liun enige verontsctiuiuiging zo ze althans met zwij
gen omwille van de persoomijke finantnele voordelen 
aie ZIJ bij het heersend regime kennen 

Struye op de Sovjet-Ambassade 

De zeer kristelijke heer Paul Struye, een der 
C.V.P -bonzen, was aanwezig op een receptie ge
houden door de ambassadeur van Sovjet Rusland te 
Brussel Lit is met de eerste maal trouwens. De 
heer Struye ging ook mee naar Moskou. Is deze 
sympatie wellicht te verklaren door het feit dat de 
man alle rekords van West-Europa in zake executies 
geslagen heeft? Wanneer wordt dergelijk heerschap 
geweerd uit de rangen van een partij die zich kriste-
hjk noemt > En hoelang gaat men dit heerschap in 
Vlaanderen nog als spreker laten optreden ? Dat zelfs 
Vlaamse organisaties deze man als spreker uitnodi
gen gaat alle begrip te boven. Niemand zal verwon
derd zijn te vernemen dat ook koningin Elizabeth 
aanwezig was op de receptie 

België nog een unitaire staat ? 

De enige journalist van Het Volk, die nog eens 
waarheden durft schrijven die zijn partij de C.V.P., 
ongaarne hoort is E V C In verband met de nood
zakelijke zetelaanpassing, die er maar met komt, 
schrijft hij terecht dal het herhaaldelijic tot een verkapt 
federalisme komt wanneer het belang van de Walen 
dit eist De Walen hebben nu reeds enkele zetels 
meer dan hen toekom.en terwijl de Vlamingen er 
minstens zeven te weinig hebben Voor de drie an-
li-vlaamse partijen is er natuurlijk geen vuiltje aan 
de lucht. De C.V.P. heeft angstvallig over de zetel
aanpassing gezwegen toen ze zelf de regering in han
den had en Gerard Van den Daele, die toen als minis
ter de hervorming gemakkelijk had kunnen doordrij
ven heeft dan natuurlijk met geroerd De C V.P. 
IS trouwens in baar parlijorganisatie zelf federalistisch 
ingesteld want de walen zetelen overal ondanks hun 
grote getalminderheid in even groot aantal als de 

De nieuwe boezemvriend 
Men staat vaak versteld over het ontwikkeld slik-

orgaan dat de C.V.P. kiezer hebben moet Veld-
muarsehalk Theo, aie letterlijk de dure eed zwoer 
op betogingen van vrijheid en demokratie met te zul
len rusten vooraleer de linkse vijand verslagen is, 
kan het thans best vinden met de grote vnena Max 
Buset. Sinds hij met hem naar Kongo mag op kos
ten van alle belastingbetalers is hij zelfs tot grote 
woede van een aantal van zijn partijgenoten akkoord 
met Max in zake Euratom. De C V.P. kiezer en 
schoolstrijder zal alles gezien hebben. Onaertussen 
grijpt er hier en daar nog eens een meeling plaats 
van Vrijheid en Uemokralie, klaarblijkelijk daar waar 
men de nostalgie van de strijd met kar verdrijven. 
We vernemen zelfs, zoals te Kortrijk, dat er nog stu
denten zijn die daarheen gaan en die opstapppn in 
betogingen! 

Waarschijnlijk zullen dat snuggeren zijn, die door 
geen examen kunnen, want hel zou godgeklaagd ztjn 
dat dergelijke onderontwikkelden ooit inteilektuelen 
zullen genoemd worden. Intellekt schijnt er m elk 
geval met te zijn. Theo, de franskiljonse aanvoerder 
van de C V.P. vlaamsgezinden, schijnt ons anders 
nog met vergelen te zijn want wij weten nu langza
merhand dal hij de vlaams-nationalislen, die er wel 
voor bedankten ooit een iidmaatschapskaart van zo 
een anti-vlaamse partij te onaertekenen, met die naam 
betitelt. Hel is inderdaad de ergste belediging die 
hij ons kan aandoen- ooit tot zijn verraderspartij te 
hebben behoord' Ondertussen, Theo, komt loontje 
om zijn boontje Na de oorlog hebt ge alle vlaams-
nattonalislische parlementairen uilgescliakeld om de 
vlaams-nationalistische stemmen te stelen. Het bedrog 
blijft met duren. Gestolen goed gedijt met. Terug
geven IS elementaire rechltvaardigheid. Al uw woede 
om uw mislukt luguber spelletje dat tienduizenden 
volksgenoten sociaal en moreel geknakt heeft, zal met 
baten. Er bestaat nog gerechtigheid. Een potsier
lijke paljas van uw kaliber kan de historische loop 
van de gebeurtenissen met meer veranderen. 

Een nieuwe gemeenheid van het belang 

Alle christenen waren nu akkoord dat de wel Col-
lard een verkeerde wet is en in alle christelijke krin
gen was men bereid eraan le verhelpen De Volks
unie staat ten andere als enige partij de volledige 
schootvrijheid voor, zoals we die kennen in Neaer-
land. Nu men bij de geldinzameling alle partij politiek 
achterwege liet, moest Hubert Leynen, oud-rexist, 
weer eens een vulgaire streek uithalen. Waar ieder
een weet dat de C.V.P., toen ze aan het bewind was 
de schoolkweslie slechts ten dele opgelost heeft en ze 
nu in de oppositie helemaal verbrodde door het uit
doven van de werking van Vrijheid en Demokratie, 
schrijft deze Moskou-reiziger dat moest er eenheid 
zijn de christelijke mensen met zouden moeten beta
len. Als we moeten betalen, Hubert dan is het om
dat gij in plaats van strijd tegen de linksen een ge
meenschappelijke en vriendschappelijke reis met de 
linksen naar Rusland verkozen hebt (Wanneer bouwt 
ge uw villa aan de Zwarte Zee >J Zo er in plaats 
van 95 CV P.ers 95 Volksunwnisten in het parlement 
zouden zitten Hubertje dan hadden we allen ontslag 
ingediend en we zouden eveneens ontslag ingediend 
hebben in alle bestendige deputaties en al onze bur
gemeesters zouden hun ontslag ingestuurd hebben. 
Het land was dan onregeerbaar en nieuwe verkiezin
gen onvermijdelijk. Waarom hebt ge het met ge
daan ' üe vriendschap achter de schermen met de 
linksen is le groot er de schoolkweslie is voor u mets 
anders dan een opjagen van de gewone man voor uw 
voordeel. Een rechtvaardige zaak misbruikt gij al
tijd, gehjk gij ook vele priesters voor uw misdadige 
partijpolitieke propaganda misbruikt Gij zijt thans 
even schijnheilig als toen ge voor de verkiezingen een 
propagandadruksel van de Volksume afdrukte maar 
de tekst door weglating van het woordje « met » een 
tegenovergestelde betekenis geeft. Klaag thans met 
over een persoonlijke aanval, voer uw strijd fatsoen
lijk. En lees als Katoliek hel Parochieblad van 26 
februari, dal thans haar leven schijnt gebeterd te heb
ben en het blad wil zijn van alle Kalolieken Het 
schrijft « Tegenstellingen en partijschappen dienen 
overbrugd Alle christelijke krachten dienen opge
roepen te worden. Het betreft hier een specifiek 
godsdienstig belang » Is hel uw bedoehng door uw 
hetzproza de Volksunwgezinden tegen a School en 
Gezin .. op te jagen Hebt ge in Rusland geleerd 
uitdagingsagent te spelen - Wanneer roept onze gees
telijkheid dergelijke individuen, die geniepig, door 
kleinziehge partijpolitieke propaganda aan e n gods
dienstig belang te verbinden, de aktie van School en 
Gezin vertroebelen, eens tot de orde ? 
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EEN HISTORISCHE BELOFTE, OF 
" L'EXCESSIVE NAIVETÉ DE GÉRARD 
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I V L A A N D E R E N : K O L O M I S A T I E G E B I E D ! | 

(vervolg van biz. 1) 

Van een ex-minister aanvaarden wij geen 
onvolledigheid. Hij kan zijn licht opsteken 
bij talloze werkgemeenschappen, organisa
ties, kommissies e.d. die het Vlaamse pro
bleem tot op het been hebben afgeknaagd. 

Is het om die elegante oppervlakkigheid 
dat u tot nog toe genegeerd werd in de 
Lodewijk de Raet-stichting ? 

En a propos, vanwaar die anti-i'ederale 
ijver ? Het is toch de C.V.P.er P. WIGNY 
die in zijn verslag schreef : « Het is een 
bemoedigend feit dat het federalisme als 
oplossing werd terzijde geschoven. » Eén 
van u beiden vecht dus tegen windmolens. 

De brochure POLITIEKE EN ADIVHNIS-
TRATIEVE PROBLEMEN IN VLAANDE
REN zwijgt — met opzet ? — over zeer 
aktuele Vlaamse kwesties. 

De Gentse universiteit is benadeeld. In
derdaad. En hoever staat het met de split
sing van de Leuvense universiteit ? En wat 
met de verfransende nonnenscholen ? 

Wat heeft uwe Harmei gedaan met zijn 
Ministerie ? Gesplitst ? Daar toch stelt het 
Belgische staatsnationalisme zich op zijn 
scherpst. 

Heeft Minister A. DEQUAE voor Kongo 
de taalwetten geprepareerd waar Vlaande
ren sinds een halve eeuw op wacht ? Heeft 
minister DE TAEYE op zijn departement de 
taalrollen in evenwicht gebracht zoals u, 
mijnheer VAN DEN DAELE ? 

Wij hebben u de volstrekte meerderheid 
en 4 jaar tijd gegund om te bewijzen dat u 
het ernstig meent met moeder Vlaanderen. 
Regeringhkransen aan de Yzer zijn ciekova-
tieve elementen die niet volstaan. 
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Een K.S.A.er weet dat Vlaamsgezindheid 
geen Kardinale deugd is. Waarom de he
meltergende — het woord is hier op zijn 
plaats — toestanden verzwegen die de inci-
vieke klerus in BRUSSEL bestendigt ? 

Wie heeft, toen in het parlement de be
groting van de kerkgenootschappen ter 
sprake kwam, de stem van Vlaanderen laten 
horen ? 

De dynamiteurs van de Yzertoren werden 
ook niet lastig gevallen door G. VAN DEN 
DAELE. Nu nog bang van meneer DE 
GROOTE ? En waarom liet u — homogeen 
— onze strijd belachelijk maken door pal
jassen als de zgn. katolieke FOSTY. 

En, vooral, waarom niet de houding van 
de diverse partijen tegenover de Vlaamse 
Beweging verduidelijkt en geschetst ? Dat 
is geen onbelangrijke vraag. Het bewijs 
daarvan halen wij bij F. MAES die in DE 
GIDS OP MAATSCHAPPELIJK GEBIED 
destijds konstateerde : 

« Toen de Walen met het idee van de 
geografische senaat voor de dag kwamen, 
ging er onder de katolieke Vlamingen een 
huilkoncert op als gold het hier een ver
nedering die Vlaanderen nooit zou dragen. 
Maar dezelfde Vlamingen bleven stekeblind 
waar zij hadden moeten zien dat hetzelfde 
systeem sinds jaar en dag werkt in de C.V.P. 
waar de numerieke meerderheid der Vla
mingen nog veel sterker is dan in het Par
lement. 74 op 108 C.V.P.-vertegenwoordigers 
zijn Vlamingen, maar de 34 Walen hebben 
evenveel ministers als de 74 Vlamingen. Dit 
is maar een enkel opvallend voorbeeld, 
maar in de organisatie van de parti j kan 
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LU DO SELS AAN HET WOORD 

Dergelijke vragen moeten wij aan de 
C.V.P. stellen. Niet aan de papenvreters van 
links. Die verwaarlozen de Vlaamse zaak zo 
goed als helemaal ; zij beloven niets ; zij 
exploiteren ze niet. Het is onze plicht u op 
uwe plichten te wijzen. 

Schreef niet DE STANDAARD van 
24-1-1956 : « In zekere zin hebben de Vla
mingen daar schuld aan. Wij zwijgen te
veel. De Walen zijn rumoeriger : zij stem
men moties en sturen die aan Ministers en 
Parlementsleden. De Vlamingen wachten 
het af. » 

En was minister VAN DEN DAELE een 
goed Vlaming op zijn departement, minister 
SPINOY is het ook. Maar één zwaluw... 

Dat de C.V.P. de Vlaamse Beweging op 
een schromelijk schijnheilige wijze uitbuit 
en alleen met woorden dient, moge u het 
citaat uit HET VOLK van zaterdag 25 juni 
1950 bewijzen dat verder staat afgedrukt. 

VELEN HEBBEN TOEN VOOR Nr. 3 GE-
STEAID. De C.V.P. moest zich schamen al
tijd aUeen maar de naam VAN DEN DAELE 
voorop te schuiven. Het redelijk werk van 
één man vergoedt de pijnlijke onverschillig
heid niet van de parti j . Vier jaar na die 
belofte, in 1954, schreef Pater Wildiers in 
DE STANDAARD dat de C.V.P. « met lege 
handen » voor de kiezers kwam. 

Het ligt voor de hand, mijnheer de minis
ter, dat wij onze ergenis bij u komen luch
ten en niet bij politieke onnozelaars die 
anno 1955 durven schrijven dat het fede
ralisme een eersteklassebegrafenis heeft 
gekregen. 

EN NOG ENTWAT 
Weet de oud-minister dat Prof. D. Karel 

PINXTEN in VRIJHEID EN RECHT schreef: 
« Ter bevordering van Vlaanderens ekono-
mie is o.i. zelfbestuur nodig : de ekonomie 
schikt zich naar de politieke macht. » 

In de brochure zoeken wij nutteloos naar 
een rubriek over KERK EN VLAA:WSE BE
WEGING. 

men er zo tientallen vinden, het ene meer 
of minder belangrijk dan het andere. » 

DE (doodbrave) BELLEMAN van het Da-
vidsfonds merkte hierbij op : « Wordt de 
tekortkoming van de C.V.P. tegenover het 
Vlaams probleem hier niet bevestigd ? » 

Zou u dus, mijnheer VAN DEN DAELE, 
niet beter in de schoot van uw partij VOOR 
aiEER ZELFBESTUUR ijveren zodat uw 
stem wat meer gaat wegen ? 

In uw onsamenhangende causerie hebt 
u zich boos gemaakt omdat int«rpellanten 
in üw persoon de C.V.P. aanvielen. Hoge bo
men vangen veel wind en wie aan de weg 
timmert.. . 

Wat moet het dorre hout van die partij 
zijn als het groene hout al begint te bieren 
wanneer wij napraten wat F. MAES vóór 
jaren aanklaagde ?! Slaapt u, mijnheer 
VAN DEN DAELE ? 

HOUDT U VAST, LEZERS 
DE STANDAARD van 27-1-1956 : « Hij (G. 

V.d.D. in Leuven) begon zijn betoog met er 
op te wijzen dat de C.V.P. op Vlaams ge
bied herhaalde malen heeft moeten ont
goochelen en dat ingediende wetsvoorstel
len niet konden worden gestemd. Deze toe
stand stelde hij echter in tegenstelling tot 
de nieuwe regeling, in het leven geroepen 
door de Parti jraad der C.V.P. over Vlaams-
Waalse verhoudingen. Hij zei er dan ook 
oprecht in te geloven dat de Waalse C.V.P.-
leden hun woord zullen gestand blijven en 
dat zij daarvan trouwens over kort het be
wijs zuUen kunnen leveren... ». 

Welnu, in GENT heeft de h. G. VAN DEN 
D.^ELE verklaard dat hijzelf niet gelooft 
dat de C.V.P.-Walen zijn ontwerp voor de 
aanpassing van het aantal volksvertegen
woordigers zullen goedkeuren. Van jan. '56 
tot maar t '56 zou het geloof in de oprecht
heid der katolieke Walen bij oud-minister 
VAN DEN DAELE veranderd zijn. Zonder
ling « geloof »... 

ACHTERUITSTELUNG DER VLAMINGEN IN DE BELGISCHE 
EENHEIDSSTAAT. 

In België zijn er 5.133.228 inwoners die Nederlands kennen en slechts 
2.910.523 die geen Nederlands kennen ! 

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 
Ambtenaren van de Franse taalrol ontvangen 
aan wedden : 3.500.000 F. 
Ambtenaren van de Nederlandse taalrol : 1.800.000 F. 

De franssprekenden ontvangen jaarlijks 1,7 miljoen F meer dan de 
Vlamingen ! 

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN : 
Ambtenaren van de Franse taalrol ontvangen 
aan wedden : 72.692.000 F. 
Ambtenaren van de Nederlandse taalrol : 13.685.000 F. 

De franssprekenden ontvangen jaarlijks 59.007.000 F meer dan de Vla
mingen I 

MINISTERIE VAN KOLONIËN : 
Ambtenaren van de Franse taalrol ontvangen 
aan wedden : 12.016.000 F. 
Ambtenaren van de Nederlandse taalrol : 7.651.000 F. 

De franssprekenden ontvangen jaarlijks 4.365.000 F meer dan de Vla
mingen ! 

HOGESCHOLEN : 
De Waalse Rijkshogeschool te Luik : 
De Vlaamse Rijkshogeschool te Gent : 

Waarom Luik 13 miljoen per jaar meer dan Gent ? 

KULTUUR : 
Het franstalig toneel : 
Het Nederlandstalig toneel : 

Waarom het franstalig toneel nagenoeg 1 miljoen meer 

177.000.000 F. 
164.000.000 F. 

9.034.725 F. 
8.073.126 F. 

E — Wie is verantwoordelijk voor deze toestanden ? Wie anders dan de 1 
B gekozenen van het Vlaamse Volk, zij die betaald worden om de belan- 1 
= gen van dit volk te verdedigen ? 1 
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Wij nemen vooral akte van wat de h. G. 
VAN DEN DAELE die avond in GENT be 
loofd heeft : « Wanneer dit ontwerp ter 
stemming wordt gelegd zullen wij de ware 
demokraten leren kennen ; wordt het ge
kelderd dan meen ik dat hel tijd is dat wij 
naar andere middelen uitzien. » Ons an t 
woord op deze historische belofte vinden 
de lezers in 't Frans als titel van dit ar t i 
kel. 

Als mijnheer G. V.d.D. nu nog de echte 
demokraten niet kent, na de koningskwes
tie, na het CoUard-kabaret, na 130 jaar Bel
gisch bewind, welnu dan heeft die Waal 
gelijk die schreef dat de Vlamingen blijk 
geven van een excessive naïveté. Een ezel 
zou zelfs geen tweede keer tegen een derge
lijke toetssteen schoppen. Arm Vlaanderen 
met zulke « vertegenwoordigers » !... 

Voor de Minister nog dit : U gelooft zelf 
niet wat u ons t racht wijs te maken. U zal 
niet naar andere middelen uitzien of u 
komt bij Theo en de kardinaal op de mat. 
VAN DEN DAELE IN MOEILIJKHEDEN 

Op diezelfde vergadering ondervond Van 
den Daele heel wat moeilijkheden van onze 
propagandisten. Daarbuiten was er ook Drs. 
M. COPPIETERS, die een paar goed gefor
muleerde, scherpe vragen stelde aan de 
spreker. 

« Waarom bracht uw partij niets terecht 
van het Vlaams programma ? » De uit
vlucht : de enkele Brusselse en Waalse re-
calcitranten hebben misbruik gemaakt van 
hun machtspositie, aanvaardde Drs. Cop-
pieters niet. 

Er is immers geen Vlaamse wil om het 
program uit te voeren ; wel het stil lawaai 
van wensdromers zoals Kiebooms, Delwaide, 
Develter, Verroken en (straks misschien 
ook) VAN DEN DAELE. 

De eerste vraag van de interpellant (die 
toch zeker namens de jeugd zal spreken op 
Yzerbedevaart '56 ?) werd helemaal niet 
beantwoord : « Doen de C.V.P.-mandataris-
sen van GENT hun Vlaamse plicht ? » 

Ook het argument van de ontkerstening 
zal mijnheer V.d.D. niet meer herhalen. 

Met advokatentruuks heeft de ex-minis
ter de klok geforceerd en ervoor gezorgd 
dat geen vragen meer gesteld werden. Hij 
had eigenlijk al werk genoeg met Drs. Cop-
pieters. Onze propagandisten waren er te 
veel. 
DOODGEWONE PLICHT 

Volgens dhr. V.d.D. overdrijft Drs. Cop-
pieters met zijn « sociale druk » die op de 
volksmens zou drukken. Spreek bv. uw taal 
in Brussel, en daarmee basta. Dat het 
Vlaams-zijn in Brussel wel problemen stelt 
en politieke moed vereist, bewijst De Stan
daard van 2-9-1953 in een verslag over een 
studieweek over de Vlaamse Beweging : 

« In de Nationale Arbeidsraad zijn de lei
ders van alle delegaties, BEKAERT voor de 
werkgevers en A. COOL (A.C.V.) en L. MA
JOR (A.B.V.V.) voor de arbeiders, Vlamin

gen, en toch wordt er Frans gesproken. In 
de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is 
het nog erger... » 

Niet zo slecht uit-gedrukt, vindt u niet, 
mijnheer de minister ? 

Wil u misschien even op de vingers tik
ten van grote Vlaming A. COOL, u die dacht 
dat de sociale druk een zacht juk en een 
lichte last is. De h. FAYAT zal het waar
schijnlijk ook (niet) doen bij Louis Major 
die u in de Kamer voor een weet-ik-veel 
Vlaming uitschold. 
VROOM BESLUIT 

U zal toegeven, mijnheer de Minister, dat 
u als flamingant op lemen voeten staat. Het 
was verkeerd dat u Drs. Coppieters de les 
wilde spellen. Hij is een verdienstelijk man 
die een koe een koe pleegt te noemen en 
alleen de waarheid dient. 

Het feit dat u hoorbaar kleinerend vroeg : 
« Spreekt u niet dikwijls voor de jeugd ? » 
spreekt boekdelen. 

En moest de C.V.P. het beter doen, hij 
zou waarschijnlijk meteen propaganda ma
ken voor uw parti j , en dan zou hij niet in 
de nek worden gezien door vele prutsers die 
het abc van de politiek nog niet kennen 
maar desalniettemin in de Praatbarak 
nestelen. 

Onze kolommen staan voor u open. Mijn
heer de Minister. Wij wachten met belang
stelling uw reaktie af. Maar wij waarschu
wen u vooraf : een schat van dokumentatie 
zal u desnoods verder bewijzen dat u in uw 
partij uilen naar Athene brengt. U moet uw 
werk met meer ernst aanpakken. Aan woor
den gaan wij dood in Vlaanderen. 

Wij volgen u met aandacht . Wat u in de 
Kamer naar Jos de Briefschrijver riep was 
nog zo slecht niet. Zijn dat buien van u, 
of mogen wij nog meer verwachten ? 

Waar is de tijd dat u, — u was toen nog 
geen minister, is 't niet ? — de tijd had 
om de ministeries af te lopen en een dege
lijke brochure te schrijven. Dat was het 
hoogtepunt van uw politieke carrière. Hebt 
u geen zin (of ambitie) opnieuw van u te 
laten horen ? 

Wij luisteren vol Vlaamse verwachting. 
Twee jeugdigen uit 't Gentse. 

Verbroedering van Sindikale 
Bonzen en Kapilaal 

De direkleuren van de Nationale Bank hebben ze
ker niet te klagen. De regeriing heeft hun wedde-
verhoging met 10,5 % niet tegengehouden. Wat er
ger is maar wat alleen nog de buitenstaanders kan 
verwonderen is dat de sindikale bonzen, die in de 
regenienraad van de Nationale Bank zitten: Renard 
voor het A.B.V.V. en Gustje Cool voor het A.C.V. 
zich akkoord verklaard hadden met de rveddeverho-
ging. De sindikale bonzen zijn op hun beurt inge
burgerd geraakt bij de kapitalisten en hebben gern 
bezwaar meer tegen kapitalistische misbruiken. Zi 
hebben het zo heerlijk ver gebracht l 
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REGERING EN KOORDINATIEKOMMISSIE AKOORD !!! 
_DE BERG BAART EEN MUIS. 

Sommige lezers drukken er hun verwon
dering over uit dat de « Volksunie » het ak
koord Regering-Koordinatiekommissie in
zake ziekteverzekering nog niet heeft be
sproken, terwijl wij tot nu toe alle werk
zaamheden, vergaderingen en resoluties die 
betrekking hadden op de besluiten Troclet, 
regelmatig onder de loepe hebben genomen. 

Wij hebben gegronde redenen om een af
wachtende houding aan te nemen ! 

Toen het afsluiten van dit akkoord op 
dinsdag 21 februari langs de pers werd be
kend gemaakt, werd de tekst onmiddellijk 
gevolgd door een verklaring van eerste mi
nister Van Acker. Deze verklaring luidde 
als volgt : « Thans moet de algemene over
eenkomst en de bijzondere overeenkomsten 
nog worden uitgewerkt, en dienen de ko
ninklijke besluiten nog gewijzigd ». 

En het zit hem juist in de uitwerking ! 
Meest al de paragrafen die iets nieuws bren
gen, zijn gevolgd door de aanmerking « de 
modaliteiten zullen later worden bepaald » 
of « dit vraagstuk zal later worden onder
zocht ». 

Het is bij het bespreken van de uitvoe
ringsmodaliteiten van dit akkoord, dat de 
kat op de koord zal gaan. Eens de koordi-
natiekommissie en de landsbonden ak
koord, moet de regering nog haar zegen 
geven ! 

De koordinatiekommissie, in 't kort de 
« Ko », en haar glorieuze voorzitter kraaien 
viktorie ; ze beelden zich in dat ze een 
grote overwinning hebben behaald ! Noch
tans zijn ze er voor weinig of niets tussen ! 
De liberale regeringsfraktie die elke een-
heidskontrole, 't zij op de werkonbekwaam

heid, 't zij op de geneeskundige zorgen, hard
nekkig van de hand wees, onder bedreiging 
van regeringskrisis, heeft premier Van 
Acker voor de « Ko » doen kapituleren. 

De huidige regering moet duren tot 1958 : 
Zo wil het Buzet ! Dat weten de liberalen, 
dus kregen ze hun slag thuis. 

De finantiele sanering van het Rijks-
fonds ? Heeft geen belang meer ! Dat de 
landsbonden zullen doorgaan te trachten 
de reglementering op hun manier toe te pas
sen, heeft geen belang meer ! Dat met een 
onafhankelijke eenheidskontrole tientallen 
millioenen meer zouden toekomen aan de 
verzekerde arbeiders en bedienden, inplaats 
van aan ziekenhuizen, poliklinieken en wei
nig kieskeurige dokters, heeft geen belang 
meer ! Voor alles : aanblijven tot 1958 ! 

Tenslotte is er iets onzedelijks in dit ak
koord. Verzekerde arbeiders en bedienden, 
samen met de regering hebben de miljarden 
bijeen gebracht. De landsbonden der zieken
kassen, die alleen tussenpersonen zijn en 
niet verantwoordelijk voor hun finantieel 
beleid, sluiten een akkoord af met de ge
neesheren in wiens kas uiteindelijk een 
groot der miljarden terecjit komen, zonder 
dat ook dezen enige wel bepaalde finantiele 
verantwoordelijkheid aannemen ! Van wege 
de geldschieters weigeren ze alle onafhan
kelijke kontrole. « Geen inmenging van de 
openbare machten », roept de voorzitter van 
de « Ko » ! Hij durft het echter niet aan 
die « openbare machten » nauwkeurig aan 
te duiden ! 

Intussen begint het geneesherenkorps, de 
openbare mening stilaan tegen te krijgen 
en dat is gevaarlijker ! 

De tweede reden waarom we niet onmid
dellijk reageerden is, dat er van dit ak
koord geen volledige en juiste nederlandse 
tekst bestaat ! 

Enkele dagen na het bekend maken van 
het akkoord vernamen wij dat er aan de 
nederlandse tekst nog enkele verbeteringen 
dienden aangebracht. Wij hebben op die 
verbetering gewacht, maar niets verscheen, 
wat normaal is voor iedere belgische rege
ring ! We schrijven « enkele verbeteringen » 
omdat we in de mening verkeerden, dat het 
hier punten betrof van bijkomstig belang ; 
zoniet dachten we, zouden de vertegenwoor
digers der Vereniging der Vlaamse Genees
heren reeds hebben geprotesteerd ! 

Op 15 maart werd de zaak duidelijk, dank 
zij de « Mededelingen » van de « Ko », die 
gedateerd zijn op 12 maart jl. 

Deze « Mededelingen » zijn tweetalig t.t.z. 
een goede en waarschijnlijk juiste tekst in 
het frans, en een vertaling in het zogezegd 
nederlands, waarover een leerling uit de 
lagere school zich zou schamen : slecht 
naar de vorm, en onbetrouwbaar wat de in
houd betreft zoals we verder zullen zien. 

Hier gaat de tekst die ons aanbelangt : 
« Vous aurez pris connaissance (de la de
claration commune) par les journaux. Je 
suis cependant oblige de noter ici que Ie 

texte flamand, communiqué aux journaux 
par Ie GOUVERNEMENT n'est pas Ie texte 
exact, et devra être corrigé sur les points 
importants, pour Ie mettre en conformité 
avec Ie texte signé ». 

De vertaling van die zin luidt « U heeft 
hiervan kennis gekregen in uw dagbladen. 
Ik moet hier evenwel aanstippen, dat de 
nederlandse tekst, door de regering aan de 
dagbladen meegedeeld, niet volkomen in 
overeenstemming is met het ondertekende 
akkoord. » 

Uit de verklaring van de voorzitter van 
de « Ko » maken we op, dat van dit zo be
langrijk akkoord geen nederlandse officiële 
tekst bestaat ! Alleen de franse tekst is 
door de drie partijen getekend en is officieel 
geldig. 

Van minister Troclet ware zoiets te ver
wachten geweest. In werkelijkheid, en 'n 
Waal kan er niet aan twijfelen, is de enige 
officiële taal voor in België opgestelde do-
kumenten, het frans ! 

Het heerschap Van Acker weet nochtans 
beter, doch sedert zijn tweejarig premier
schap heeft hij nog geen gelegenheid laten 
voorbijgaan, zijn minachting voor zijn ei
gen taal te laten blijken (1). 

Onder de landsbonden waren de Kriste
lijken de bijzonderste vertegenwoordigers. 
Alhoewel de overgrote meerderheid van hun 
leden vlamingen zijn, oordeelde meneer 
Van Elsoecht dat het nederlands hier niet 
te pas kwam. Flinke houding van het mutu-
alistisch exponent van de C.V.P. 

De voorzitter van de « Ko » kent wel 
brugs, maar alleen frans komt met zijn 
waardigheid overeen ! 

Wie hier hebben ontgoocheld zijn de le
den van het Sindikaat der Belgische Ge
neesheren (alleen in Vlaanderen vertegen
woordigd) en daaronder de leden der Ver
eniging der Vlaamse Geneesheren. Werden 
de besprekingen in het frans gevoerd, toch 
konden ze er op waken dat het akkoord in 
de twee talen werd opgemaakt en getekend! 
Enkele dokters schreven ons dat ze over de 
houding der leden van de V.V.G.B. pijnlijk 
zijn verrast geweest. Wij zijn het eveneens ! 
Wanneer de tekst van de uitgewerkte moda
liteiten verschijnt, hopen wij er een voet
nota bij te vinden, zeggend dat de neder
landse tekst is ingehouden, omdat hij, wat 
belangrijke punten betreft, erg van de fran
se tekst verschilt ! 

Wij komen op dit feit terug. 

Bij een verjaring t 26 maarl 

fl) Een medewerker die het « Beknopt verslag van 
kamer en senaat » heejt nagekeken, stelt vast dat Van 
Acker de enige vlaamse premier is, die in die mate, 
met al een altijd in 't jrans het woord voert, maar ook 
in t frans antwoordt op nederlandse spreekbeurten ' 
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26 maart • Vele schoolstrijders zullen met 
verbittering teruggedacht hebben aan een 
datum, die een eerste hoogtepunt beloofde 
te zijn maar die een eindpunt werd De 
potsierlijke Theo Lefèvre, geflankeerd door 
zijn evenknie, het demagoogje in zakfor
maat, Marcel van de Wiele, had zich om
gord met zijn driekleurige parlementaire 
sjerp om de matrakslagen van de Brusselse 
politie te ontlopen en zich omringd met een 
paar partijhuurlmgen, die hem af en toe 
eens op hun schouders zetten om hem toe 
te laten eens een centraal punt in de stoet 
te vormen. Veldmaarschalk Theo, die toen 
de troepen aanzette om zo vlug mogelijk 
naar huis te gaan was toen in volle bewe
gingsoorlog Achter de schermen hadden 
zijn politieke vrienden echter reeds de vrede 
gesloten met de linksen, die die dag zelf 
reeds konden schrijven dat de schoolstrijd 
tot het verleden behoorde ' Veldmaarschalk 
Theo zou nadien vernemen wat zijn offi
cieren beslist hadden Onze moderne Don 
Quichotte heeft dan een tijdlang eenzaam 
op de barrikade staan te molenwieken om 
de onbeleerbaren wat aan het lijntje te hou
den De echte vechters, die de zaak op gang 
gebracht hadden, tot grote verontrusting 
van de C V P bonzen, hadden zich toen ech
ter reeds, ontgoocheld en verontwaardigd 
om het tweede verraad na de koningskwes
tie teruggetrokken Het betekende voor de 
C V P een nieuwe aderlating van de meest 
strijdbare elementen Ze heeft niet veel 
koningskwesties en schoolkwesties meer no
dig om de laatste propagandist, die nog wat 
hersens heeft, te verliezen 

Theo heeft de verjaardag gevierd — hoe 
IS het mogelijk politiek zo onnozel te zijn "> 
— door een gezamenlijk optreden met de 
maarschalk van de vijandelijke partij in 
zake Euratom en de nieuwe vriendschap 
wordt weldra bezegeld door een gezamenlij
ke reis naar Kongo Gemeenschappelijke 
reizen verzachten de zeden onder de parle
mentairen Evenmin als de Moskoureizigers 
de gratis reis in het hoger belang van onze 
christelijke scholen konden weigeren, even
min IS Theo tegen de bekoring bestand van 
een gratis reis naar Kongo Praktisch nie
mand in de C V P. evenmin als in de linkse 
partijen is bestand tegen de profiteursnei-
gingen van de parlementaire kringen Men 
zal hardere vechters nodig hebben wil men 
nog ooit een stnjd waarin Vlaanderen staat 
tegenover wallonie-brussel tot een goed ein
de brengen. 

Tegen de achtergrond van de huidige po
litieke gebeurtenissen steekt de 26 maar t 
herdenking van de C.V.P -jongeren te Kor
trijk af als een folkloristisch lentespel 

Tot onze grote verwondering vonden we 
als spreker op die C V P -jongeren vergade
ring Drs Coppieters terug Dat hij er optrad 
als spreker vinden we nog minder erg dan 
hetgeen er volgens de dagbladen door hem 
gezegd werd We nemen het verslag van 
De Standaard van 27 maar t We hebben 
sindsdien geen rechtzetting erover gelezen 
zodat we veronderstellen dat zijn woorden 
ongeveer juist weergegeven werden 

Er werd daar door hem een lans gebroken 
opdat de jongeren hun plaats zouden m-

KIËSMANiFEST VAN DE C.V.P. 1950 
VLAAMSt KIEZERS, 
MANhEN EN VROUWEN, 
De verkiezingen van morgen zullen voor de Vlaamse bevolking van dit land van histo

rische betekenis zijn. 
Dank zij het taai en kracntig optreden van de C.V.P. heeft het Vlaams landsgedeelte 

thans zijn rechtmatige vertegenwoordiging in het parlement gekregen en is de herhaling van 
het kiesbedrog van 194b aan de linkse partijen niet gelukt. 

De wederaanpassing der parlementszetels aan de bevolkingscijfers geeft aan het Vlaam
se kiezerscorps een beslissende invloed op de Belgische politiek van morgen. 

Op éen voorwaarde nochtans dat wij eendrachtig wezen, dat wij onze krachten met 
verspillen in onderlinge strijd en dat wij in de ogen der openbare mening geen aanleiding 
geven tot de verdenking van ontrouw ten opzichte van België of van de democratie. 

De Vlaamse Beweging is de volledige verwezenlijking van haar programma nabij, 
indien wij onze krachten bundelen is de overwinning zeker 

Verwerpt daarom dan alle wilde lijsten en scheurlijsten, die slechts stemmen kunnen 
verloren gooien, die ongetwijfeld geen enkele gekozene zullen hebben en die, indien ze toe
vallig een gekozene hadden slechts iemand naar het parlement zouden kunnen sturen die door 
zijn uitdagingen en buitensporigheden alleen to* noodlottige herrieschopperij zou kunnen 
dienen. 

Verwetpt alle verdeeldheid, alle dubbelzinnigheii en alle dwarsdnjvenj 
Indien gij wilt dat de verzo'ningspolUiek van de C V.P slage, doet dan alles wat 

mogelijk i-i om die macht van de C.V.P te versterken 
Elke krachtenverdeling is krachtverspilling, elke krachtenverspilhng is een misdaad 

tegen het Vlaamse volksrecht 
De komende legislatuur moet de oplossing brengen lan het Vlaamse vraagstuk, geeft 

on% daartoe de macht, scheurlijsten en alleeiiloperij is verraad in dit plechtig ogenbliik. 
WIJ staan op de vooravond van de volledige verwezenlijking van ons Vlaams ideaal, 

inaien gij het wilt, t t z. indien gij trouw zijt. indien gij alle bijkomstige beschouwingen 
terzijde zet, mdten gij stemt voor de CV P 

Wanneer gij morgen naar de stembus gaat zult gij denken aan de velen die, zovele 
jaren lang, voor het Vlaams ideaal hebben gestreden en geleden 

Daarom zult gij ook op dit beslissend ogenblik met deserteren of spijbelen. 
DE EENDRACHT EN DE EENDRACHT ALLEEN BRENGT ONS DE OVER

WINNING. DE OVERWINNING VAN DE C.V.P. BETEKENT DE OVERWINNING 
VAN DE VLAAMSE BEWEGING EN DE SOCIALE VERZUCHTINGEN ONZER BE
VOLKING DAAROM ZULT Gif ZONDAG STEMMEN VOOR DE LIJST NUMMER 3, 
VOOR DE LIJST DER CVP VOOR VLAANDEREN EN VOOR DE DEMOCRATIE 

'HEI VOLK (25 6 1950) 

nemen in de C V P Zijn stelling kwam hier
op neer dat de jongeren hun plaats in de 
partij moesten bezetten om dan de partij 
te hervormen Dus « onvoorwaardelijk » 
plaats nemen in de partij om dan te verbe
teren. Hoe durft hij zo een verantwoorde
lijkheid op zich nemen, waar hij toch als 
historicus voldoende moet weten hoe prak
tisch alle jongeren die voor de oorlog tot de 
Katolieke partij toetraden om haar te ver
beteren in hetzelfde moeras verzonken zijn 
als de oude rat ten "? Hij zou toch moeten 
weten dat de twee interressantste jongeren, 
die na de oorlog m de C V P traden met 
eenzelfde bedoeling tot verbetering van de 
parti j , Louis Roppe en Michiel van de 
Kerckhove zich ontgoocheld zo dan niet be
drogen uit de aktieve partijpolitiek terug 
getrokken hebben, de ene om goeverneur, 
de andere om leferendans bij de handels
rechtbank te worden Dat waren nochtans 
twee persoonlijkheden, die met eens piep
jong meer waren en die reeds aanzien en 
gezag genoten 

Waar Drs Coppieters te keer ging tegen 
de onvruchtbare onverschilligheid van de 
jeugd kunnen we hem bijtreden Niets is zo 
tegen de borst stotend als jonge mensen 
van 20, 25 jaar die niet weten of ze moeten 
leven of niet Dergelijke houding is inder
daad tegennatuurlijk. Dan nog liever met 
goede bedoelingen op een verkeerde manier 
werken dan helemaal niets doen. Het laatste 
is het meest immoreel 

Waarom echter die klassieke en huichel
achtige C V P argumentatie van een nega
tief ekstremistisch avontuur overgenomen, 
waarin de jongeren zich niet mogen wer
pen •? Wat verstaat Drs Coppieters er door ? 
BIJ de C V P IS alle ekstremisme en alle 
radikaLsme uit den boze Bij herhaling heb
ben ze dat laten zien in koningskwestie en 
thans m schoolvraagstuk Alleen de linksen 
mogen radikaal en ekstremist zijn en steeds 
hun slag thuis halen Moest Christus thans 
op aarde terugkeren om aan het kruis te 
sterven zou dat geen prachtvoorbeeld zijn 
in C V.P. oog van een negatief ekstremis
tisch avontuur "? Daar het alternatief van 
gezond radikahsme buiten de C V P niet 
gesteld werd moeten we besluiten dat alle 
ekstremisme als negatief doorgaat Zouden 
we dan niet best alle grote figuren uit de 
Vlaamse beweging naar het kommunistisch 
voorbeeld met Stalin uit onze geschiedenis 
van de vlaamse beweging schrappen '' Ra
dikaal opkomen voor de vlaamse idee, zo 
nodig ook tegen de C.V.P. is met alleen posi
tief en met negatief maar is zelfs de enige 
mogelijkheid tot vruchtbaar werk De ge
schiedenis sinds 1914 heeft dat nu toch wel 
treffend genoeg aangetoond. 

De weg, die Drs Coppieters de jongeren te 
Kortrijk wilde insturen is een straatje zon
der eind Op het einde van het slop wacht 
de volledige verloochening van Vlaanderen 
in naam van de positieve levenshouding en 
van een rekening houden met de feiten, die 
een aanvaarden van die feiten betekent en 
eveneens een eind van de persoonlijkheid in 
naam van de hogere belangen van het land, 
die van de eens beloftevolle jongeren slaaf
se paljassen maakt ten dienste van de ant i -
volkse finantiele machten achter de scher
men 

De kwaal waaraan de christelijke politiek 
in ons land lijdt is juist het gebrek aan ra
dikahsme Men buigt steeds voor de machts-
wil van de anderen 26 maar t is een treffen
de illustratie van dit feit Wanneer het ge
zonde christelijke volksdeel alle troeven in 
handen speelt van een partij dan durft de 
karakterloze partijleiding ze zelfs met uit
spelen, gehipnotiseerd als ze is door de blik
ken van de tegenstanders. Op die wijze valt 
er voor het christelijke Vlaanderen en voor 
het nationale Vlaanderen nooit iets te ver
wachten tenzij nederlagen De lummels die 
daarmee tevreden zijn moeten we laten 
doen. We kunnen echter alleen onze eer 
redden door zo veel mogelijk afstand te ne
men van die onvermogende C V P . politie-
kers door een eigen politieke macht op te 
bouwen Eens ons kader uitgebouwd kunnen 
we de linksen van repliek dienen Thans 
hebben ze het al te gemakkelijk en hun o-
vermoed is licht te begrijpen De dag dat de 
Volksunie in alle kantons zal uitgebouwd 
zijn kan er in gesloten formatie opgetrok
ken worden Het zal met alleen de redding 
van Vlaanderen betekenen, maar zelfs die 
van het christelijke Vlaanderen, waarin de 
C V P . met alle steun, die ze krijgt van de 
klerus, met slaagt en met slagen kan, be
heerst als ze is door een bende karakterloze 
profiteurs, die zich vastklampen aan de 
macht op zulke wijze dat geen enkele ver
ruiming van jongeren of van anderen er iets 
kan aan verhelpen. 

Geen enkele gezonde kracht meer dat 
moeras insturen dient het wachtwoord te 
zijn, maar alle hens aan dek voor iets be
ters, voor de Volksunie 



DE VOLKSUNIE — APRIL 1956 N' 7 5 

Handel en 
Middensland 

Sedert enkele weken staan in alle poli
tieke kringen de middenstandsproblemen 
volledig op het voorplan, en niet zonder 
reden. 

Bij de voorgaande verkiezingen lieten 
enkele C.V.P. mandatarissen een paar 
schuchtere proefballonnetjes op over de 
vraagstukken van de middenstand, wel we
tende door wie ze gekozen werden, doch 
ook bewust van het verraad dat ze omwille 
van de eenheid van de partij gepleegd 
hadden tegenoiver de middenstand. Ze be
proefden met veel voorzichtigheid een 
nieuw geluid te laten horen. Er was daar 
immers de nieuwe Vlaams nationale parti j . 

De Volksunie heeft een programma dat 
alle lagen van de bevolking aanspreekt met 
in de eerste plaats eenieder te wijzen op 
plichten en rechten. Volksunie is niet aan
gevreten door een socialistische kanker zo
als de C.V.P. 

De onvermoeide werking die de Volksunie 
op heden aan de dag legt, met de beschei
den middelen waarover ze beschikt, wordt 
om langs om meer met gemengde gevoelens 
door alle partijen gadegeslagen. Men weet 
maar al te goed dat het niet zal blijven 
duren zoals zij nu doen, door verder in al
lerhande etatisatie te plodderen. Ze weten 
ook dat het niet langer volstaat enkele mid
denstandsorganisaties op te richten als deze 
actie maar alleen bestaat in het betalen 
van bijdragen, het houden van zitdagen, 
het geven van fiscale raadgevingen tegen 
goed betaalde honoraria, en laatst, slechts 
het uitleggen van wetten die de midden
stand pesten en die ze zelf steunden. Daar
mee zal het zeker niet veel verbeteren. 

Ondertussen is de C.V.P. in de oppo
sitie. Daar voelen ze zich wat vrijer. Het 
A. C. W. heeft met de vijfdagenweek 
haar laatste atoomschot gelost in de 
sociale kikkerpoel en de konservatieve vleu
gel mag dan wat harder op de grosse-caisse 
van de middenstand slaan ; het A.C.W. zal 
het niet horen en moet er ook niet veel 
aandacht aan schenken. 

WAT ZE DEDEN ! 
De C.V.P. predikt middenstandsprotes

ten aan! Denkt eens zoveel moed! Ge moet 
eigenlijk maar durven. Protesteren tegen 
wie of wat ? Tenzij tegen de toepassing der 
wetten die ze zelf vier jaar lang gesponnen 
hebben om de socialisten de loef af te ste
ken. 

Wie verhoogde tot driemaal toe de bij
dragen voor het R.M.Z. ? Wie stemde de 
inquisitiewet Janssens en wie maakte hem 
ongedaan ? Wie stemde op tijd niet de 
grendelwet tegen de grootwarenhuizen, en 
wie verpest er nu voor het eerst het be
drijfsleven, bron van alle inkomsten ? Wie 
organiseert de reusachtige uitbreiding der 
« Welvaart » winkels als vermomde groot
warenhuizen ? Wie bezorgde de werkgevers 
de strop om de hals met de laatste wet op 
de arbeidersovereenkomst en effende aldus 
de weg voor de socialisten om een gelijk
aardige wet betreffende het bediendenkon-
trakt te kunnen naapen ? Niemand anders 
dan zij die nu « houd de dief » roepen. 
Eens te meer wordt het oude Vlaamse 
spreekwoord « dat diegenen die de offer-
blokken opentreken, het op de heiligen ste
ken » bewaarheid. Vele mensen schijnen dit 
rap te vergeten, maar de Volksunie zal hun 
geheugen fris houden . 

Zeker die eerste protestdag te Roeselare 
is goed geslaagd, want de misnoegdheid on
der de middenstand is zeer groot. Iedereen 
moet dit al weten sedert de laatste verkie
zingen. Maar ja, daar is de proost van de 
middenstand, daar is de makheid van ons 
volk, daar is het menselijk opzicht in onze 
kleine Vlaamse steden, en zo lukken deze 
protestdagen. Voor de vorm weten wij daar
door eens te meer dat alle middenstanders 
misnoegd zijn, maar of de C.V.P. daarmede 
ook weet dat velen binnenmonds brommen 
« en toch zullen ze boeten, want ze hebben 
lijf en ziel verkocht aan het A.C.W. dat in 
het socialistisch vaarwater verzuipt », dat 
is een andere kwestie. 

DE LINKSEN ! 
Met het verscheiden van Minister Bos-

saert en met de schrik op het lijf sedert de 
laatste Franse miiidenstandomwenteling zijn 

benevens de C.V.P. ook de linksen zich gaan 
interesseren aan die gevaarlijke midden
stand. Onder de partaai-genoten van pre
mier Vanacker zijn er wel enkele salon
socialisten die ook daarvoor ministrabel 
zouden kunnen zijn, doch die Heren zoeken 
hun prebenden niet te verzamelen met wer
ken, ivel met praten en dividenden opstrij-

I SOCIALE PROBLEMEN I 
ken zodat geen van hen treffelijk gebruikt 
kan worden om er een middenstandminister 
uit te snijden, want daar is meer werklust 
en vastberadenheid vereist. 

De blauwen die rechts en links draaien 
naargelang er ministerportefeuilles te ver
delen vallen eisen ten tweeden male de volle 
eer op. Het weze hun gegund, die sukkels. 
We zullen binnenkort met hen afrekenen 
en onderzoeken hoeveel oudverworven 
rechten van de middenstand gedurende hun 
beheer teloor zijn gegaan en hoeveel nieuwe 
rechten de rode syndikaten uit de zak van 
de middenstandsklasse hebben gehaald om 
hun onlangs verworven rechten nog wat aan 
te dikken. Deze nieuwigheid « verworven 
rechten » is voor de kleurpolitiekers een 
kwestie van standpunt. Wij begrijpen dat, 
doch vergeten het niet. 

De oude pruiken uit de kleurpartijen be
ginnen de middenstand te vermijden ; goed 
zo, mochten ze ook stilaan beginnen inzien 
dat de middenstand een macht aan het 
worden is die van geen etatisatie wil weten. 
Mochten ze er ook eens over nadenken dat 
de middenstanders weten dat het onnodig 
is dat ze elkaar onderling de huid vol schel
den. Onnodig inderdaad dat de ketel de pot 
verwijt dat hij zwart is. We hebben hen 
allemaal, nu eens samen, dan eens elk af
zonderlijk, aan het werk gezien en ons be
sluit s taat vast : op middenstandsgebied is 
de een niet meer waard dan de andere. 

sen, opdat eenieder zijn verantwoording 
niet mag ontlopen. Het gaat niet op van 
jaren lang, de middenstand te bedotten met 
beloften. Loftrompetten steken, predikaties 
houden, dat er iets moet gedaan worden 

voor de middenstand en alle dagen een nieu
we wet stemmen die hem het leven zuur
der maakt, we willen daarop niet meer an t 
woorden, dat het flauwe grappenmakers 
zijn, maar wel dat het misdadige onverant-
woordelijken zijn. Dat een wel bekend mi
nister van de Regent, zich goed in het ge
heugen prente hoe hij als minister van 
wederopbouw, eenmaal ontvangen werd in 
het zwaar geteisterde Kortrijk. Wij vragen 
ons, met Pallieterke af, of nu de schuld lag 
van deze troebele ontvangst, aan de rotte 
eieren, aan de duizend en één beloften van 
de minister, of aan de Kortrijkzonen die dit 
wachten op uitbetaling van oorlogschade 
beu waren. 

Enkele zeer welstellende magnaten uit de 
C.V.P. die willen doorgaan als de voorlopers 
van het ware sociaal geloof, geven somwij
len niet alleen de toon aan doch stimuleren 
de sociale nivellerende etatisatie, gewild of 
ongewild. Ze hebben bloeiende groot-onder
nemingen in binnen- en buitenland, hebben 
geen machtige konkurrentie op de binnen
landse markt te vrezen, en winnen jaarlijks 
reuzensommen. Inderdaad deze kunnen zich 
veel weelde veroorloven. Daarenboven zijn 
ze nog begiftigd met het geniaal gedacht, 

lEAN NYSTHOVEN, LEIDER VAN APPEL-COMITE. OVERLEDEN. 
Grafdelver tot begrafenisondernemer: Zo een klein en diep putteke ? Wel hoe zouden we hem 
er anders in krijgen, hier staat toch duidelijk recht opstaande gestorven! 

EN W U ? 

Verdere bijbedenkingen zijn van weinig 
nut. De Volksunie is eerlijker dan diegenen 
die het monopolie van godsdienstigheid op
eisen en terzelfder tijd, stemmen ronselen 
door toegevingen te doen die de kristelijke 
beginselen van recht , plicht en rechtvaar
digheid, naastenliefde en eerbied voor an
dermans bezit in het gedrang brengen. Deze 
waarheid is onze onoverwinnelijke werf
kracht. 

Is de middenstand tot nogtoe schijnbaar 
niet verenigd in een politiek blok, boven 
hem zweeft reeds de eensgezinde wil zich 
met alle middelen te weer te stellen om het 
behoud van zijn stand. Wanneer men vast
stelt dat de anderen niet zo schroomvallig 
zijn en met alle listen en sluwe drogredenen 
voetje voor voetje een andersmans huis en 
bezit binnendringen, mogen we ook vermoe
den dat als het er op aan komt de midden
stand naar alle middelen zal grijpen die 
hem onder de handen komen. 

Onwillekeurig denken we hier aan een 
paar tijdperken uit de geschiedenis. Ein
digde de tijd van boerten en abele spelen 
niet plots met een beeldstormerij, en volgde 
op de paleizeiipolitiek der Franse koningen 
geen bloedige oinwenteling ? Verre van ons 
het gedacht, dat beeldstormerij en omwen
teling verantwoord zijn, ofwel goede mid
delen zijn om het maatschappelijk en soci
aal leven in een ander richting te dwingen. 
Wij wijzen hier echter op deze gebeurtenis

dat wat zij kunnen, eenieder kan, en daar
mede is alles gezegd, denken zij. Wij weten 
echter dat 30 % der loontrekkenden in 
kleine bedrijven werkzaam zijn, dat onge
veer 50.000 loontrekkenden uit deze kleine 
bedrijven in 3 jaar tijds werkloos gevallen 
zijn, dat op het einde van 54 er 43.412 werk
gevers op 134.708 bij de Rijksmaatschappe-
lijke zekerheid ten achter stonden met 2 
milliard en zes en veertig millioen frank en 
dit spreekt boekdelen, waarom de protest-
dagen der middenstanders zo goed slagen, 
niet alleen te Roeselare nu, maar ook vroe
ger te Gent. 

Grote fabrikanten en politieke paljassen, 
slaan nog al dikwijls mekaar in de hand, 
want de ene leeft met en door de andere. 

Middenstanders let op uw zaak en ontzeg 
de mannen, die de hand hebben gehad in 
het stemmen der anti-middenstandswetten 
zoals hierboven opgesomd, het recht zich 
nog met middenstandzaken te bemoeien. 
Hun tijd is voorbij ! 

V.B. 

DE ^HDDENSTAND ZINGT ! 

Onder het motto « De Middenstand zingt! 
Hulde aan neringen en ambachten ! » vindt 
op woensdag, 18 april te 20,30 uur in « Bil-
lard Palace », Koningin Astridplein, te Ant
werpen, een groot Zangfeest plaats, waar
aan hun medewerking verlenen : Willem 
de Meyer, Armand Preud'homme en de be
kende solist, Fons Peeters. 

tm0<0t0t0>0^ 
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LANDBOUW RUBRIEK 
PACHTWET EN SOCIALE LASTEN 

Er is bij de bespreking van de begro
ting weer veel sprake geweest van de 
pachtgelden en geen over de drukkende 
sociale lasten. Men blijft bij oude tema'sl 
Onze boeren betalen de pachten maar 
een keer per jaar. Zij zijn goed twee maal 
zo duur als voor de oorlog. Over de druk
kende sociale lasten durjt echter klaar
blijkelijk niemand spreken. Het is daar
mee dat de boeren het zo moeilijk kun
nen houden. Waarom moet hier meer 
dan de helft van de opbrengst ervan aan 
de handen van de administratie blijven 
plakken. Daar heeft niemand iets van 
en voor onze boeren is het een haast on
draagbare last. Vereenvoudiging van de 
administratie zou hier reeds een gevoe
lige verlichting zijn. Dat men toch niet 
vergete dat men pacht maar eenmaal per 
jaar moet betalen, maar sociale lasten el
ke dag. 

HET FRUITVRAAGSTUK 

Naderhand weet zoal wel iedereen in 
welke onmogelijke toestand de Limburg
se fruitkwekers leven, vooral die welke 
nog geplaagd zitten met hoogstammige 
•weiden. Dit fruit is vaak niet duurder dan 
sommige -jaren voor de oorlog, terwijl de 
onkosten, vooral van de werkkracht met 
de sociale lasten en verzekering daaraan 
verbonden tot zeven maal hoger ligt dan 
voor de oorlog. 

In die omstandigheden durven de be
lastingen dan nog afkomen met een be
lastbare winst van 5.000 Fr. per hek-
tare, waar er gewoonlijk, wanner men 
het erin belegd kapitaal in aanmerking 
neemt, verlies is. 

HET NATIONALISME OP CYPRUS 
Dat Monseigneur Makarios door de engel

sen verbannen werd heeft grote indruk ge
maakt op de wereldopinie. Monseigneur 
Makarios is een nationalist, die opkomt voor 
de belangen van zijn gekoloniseerd volk. 
Voor een christelijk volk zoals de Cyprioten 
is het een geluk dat de hoogste kerkelijke 
overheid niet koUaboreert met de bazen van 
het ogenblik maar dat ze zich met haar 
volk verbonden voelt. Ook bij de ieren stond 
de klerus aan de zijde van hen die Ierland 
vrij wilden van engeland. Voor engeland be
tekent dit de zoveelste naoorlogse dwaas
heid op het gebied van de buitenlandse poli
tiek. 

Op deze wijze zal zeker het volkse nat io
nalisme van de Cyprioten niet vernietigd 
worden maar zal men het integendeel aan
wakkeren. 

We hebben ook hier de naoorlogse schijn
heiligheid van het laken van het nationalis
me mogen beleven. Engeland klaagt het na 
tionalisme van Cyprus aan I De Cyprioten 
vechten nochtans maar voor een recht dat 
in de natuur zelf ligi namelijk voor een 
eigen bestuur van hun volk. Het zijn volkse 
nationalisten. De engelsen daarentegen wil
len hun macht over dit volk behouden. Dat 
is het slechte nationalisme, het s taatsnatio-
nalisme waarvan het imperialisme of het 
overheersen van andere volkeren een uit
vloeisel is. Het zijn natuurlijk de staatsna-
tionalisten die moeten schelden op de volks, 
nationalisten. Gebeurt er in ons land iets 
anders ? De verfranste en verfransende 
staat, maaksel 1830, die Vlaanderen onder
drukt en uitzuigt scheldt ook ons uit voor 
nationalisten omdat we ons volk door zelf
bestuur zijn eigen ontplooiingsmogelijkhe
den willen schenken. Is er iets gezonder dan 
onze opvattingen ? 

GEDENKBOEK E. P. STRACKE-HÜLDE 
Het Gedenkboek van de Pater Stracke-

hulde is nu in druk. Het zal een blijvende 
gedenkenis zijn van de onvergetelijke hulde 
te Antwerpen in december jl. 

Benevens de toespraken en het dank
woord van Pater Stracke, de lijsten van het 
Beschermkomitee en het Komitee ter Aan
beveling (waarvan de namen van de late 
toetreders zijn toegevoegd) brengt het boek 
verscheidene stukken van Z.E. Pater Stracke 
zelf, ook onuitgegeven werk. Zo zal men een 
klein idee krijgen van zijn grote bedrijvig
heid op allerlei gebied. 

Het Gedenkboek wordt mooi gebonden 
uitgegeven en met verschillende interessan
te foto's verlucht. Daar er meer inhoud ge
bracht wordt dan aanvankelijk voorzien 
was, zal de prijs 100 fr. bedragen. 

De oplage is beperkt, daarom zouden de 
liefhebbers die nog niet inschreven, dat best 
onmiddellijk doen op adres van Mevr. Lo-
dewijk Dosfel, 13, Van Winckellaan, Den-
dermonde, of van de h. Van der Paal, Vz . 
Hombeeckplein 14, Berchem-Antwerper. 
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S T U D E N T E N L E V E N 

wanneer zij aan een verenigd Europa den
ken, steeds willen steunen op Benelux. Dit 
kan « staatskundig » wel verantwoord 
schijnen, maar kultureel gezien gaat dit 
helemaal niet op. Kuituur steunt immers 
niet op staatkundige grenzen. 

Deze idee is bij vele Nederlandse kongres-
sisten zelfs zo sterk, dat de heer J. W. 
Schrakamp, voorzitter van de Nederlandse 
Studentenraad, op het slotbanket verklaar
de, dat het fundament van de volgende 
kongressen Benelux moet zijn. Dit zou na-
tuurhjk voor gevolg hebben dat ook de 
Brusselse en Luikse universiteit op de groot-
nederlandse(?) kongressen vertegenwoor
digd moeten zijn. 

Aangezien het volgend kongres te Nij
megen doorgaat, is dit gevaar wel dubbel 
groot. HopeUjk zullen de Vlaamse vertegen
woordigers in de Eendrachtscommissie op 
hun hoede zijn, en de Nederlanders wat be
teugelen in hun goed-bedoelde maar wei
nig logische Benelux-ijver. 

Misschien kunnen wij de Nederlandse 
studenten hier even een fiktie voor ogen 
houden. Stelt U even voor dat de Franse en 
Waalse studenten een kongres oprichten om 
hun eigen Franse kuituur te beschermen en 
te bevorderen. Zoudt u, Nederlanders, het 
dan logisch vinden dat de Vlamingen en 
Nederlanders aan dit kongres deelnemen 
om deze vreemde kuituur te steunen ? 

Waarom vraagt U dan de Waalse steun 
in onze Nederlandse kultuurstrijd ? 

STUDENTENLEVEN TE LEUVEN 

De studenten zijn dus naar de stembus 
gegaan oif liever de stembus is tot bij hen 
gekomen. Immers, alleen zij die op 28 fe
bruari naar de les gingen, hadden stem
recht. De uitslag ziet er als volgt uit. Aan
tal binnengekomen formulieren : 969 ; 
C.V.P. : 596 ; Volksunie : 137 ; zonder voor
keur : 174 ; liberaal : 15 ; socialist : 9 ; 
blanco 16 ; ongeldig : 21. Deze uitslag is 
a'lesbehalve bemoedigend voor de C.V.P. 
Slechts 61,50 % van de Vlaamse studenten 
van onze katolieke universiteit, waar Theo 
en zijn kornuiten steeds welkom zijn, ga
ven hun voorkeur aan de C.V.P. Van deze 
596 C.V.P.-stemmen zijn er dan nog 34, 
die op hun stembrief iets geschreven had
den in de zin van : « bij gebrek aan be
ter... », « uit plicht, anders.. . », « zolang 
er geen nieuwe parti j is... » Dit zijn dus 
mensen die klaarblijkelijk niet bereid zijn 
voor de C.V.P. door een vuur te gaan. Ook 
voor de Volksunie had de uitslag beter kun
nen zijn. Zij haalde 14,40 % van de stem
men. Slechts 14 studenten verklaarden 
aangesloten te zijn bij de Volksunie ; één 
van deze 14 heeft zelfs geen belangstelling 
voor poUtiek. Er is dus slechts een kleine 
kern van Volksunie-mensen in Leuven. 
Werk is er echter genoeg. Vooral twee groe
pen mensen zal men met een beetje moeite 
volledig voor de Volksunie kunnen winnen. 
Ten eerste, de 98 mensen, die Volksunie ge
stemd hebben, die verklaard hebben zich 
aan politiek te interesseren, maar die nog 
niet aangesloten zijn. Ten tweede, de 174 
studenten, die verklaarden geen voorkeur 
te hebben. Zoals « Ons Leven » opmerkte, 
zijn dit studenten, die twijfelen tussen de 
C.V.P. en de Volksunie, met andere woor
den, het zijn mensen, die wij kunnen win
nen. 

Op 28 en 29 februari werd Rodenbach 
door de Vlaamse studenten herdacht. De 
belangstelUng voor deze feesten overtrof 
alle verwachtingen. Eigenaardig is het dat 
sommige mensen geen twee minuten over 
Rodenbach kunnen spreken zonder er de 
H. Kerk bij te slepen. Rodenbach schijnt 
voor hen de eerste klerikaal geweest te zijn. 

De Jongerenkring hield samen met de 
Kring voor Vlaamse Verdieping van V.K.M. 
een week-end met als tema : « De grond
slagen van de nationale opvoeding ». 's 
Zaterdags had men het over « Jeugdbewe
ging en Jeugdpsychologie » en verder over 
« EUtevorming . » Er werd terecht opge-
wezen dat de elite zich in dienst moet stel
len van een waarde, dat zij aktief moet op
treden, d.w.z. dat zij initiatief en leiding 
moet nemen, 's Zondags werd het machts-
en het gezagsprobleem behandeld. Daarna 
werden groepsvergaderingen gehouden. De 
besluiten van deze groepsvergaderingen — 
één ervan was gewijd aan « Jeugd en poli
tiek ; Jeugd en katolicisme » — werden 
daarna gezamenlijk besproken. 

Op 6 maar t richtte « De Goedendag » een 
Vlaamse Avond in te Leuven. 600 aanwezi
gen, veel geestdrift, knappe rede van drs. 
Maurits Coppieters. Ouderen in de zaal 
tegenwoordig verklaarden dat dit de beste 
Vlaamse Avond was, die sinds de oorlog te 
Leuven ingericht werd. 

Op de arrondissementele vergadering van 
de C.V.P.-jongeren kwam Kiebooms spre
ken. Hij was zo hoffelijk zijn « heren te
genstanders » een hand te gaan geven na 

J. S. Gent 

DEZE TIJD 

de vergadering. Spreker had het over nat io
nalisme. De opkomst was zeer mager. 
Slecht 22 mensen waren aanwezig en dat 
voor een arrondissementele vergadering. 
Wijst ook dat niet op een zekere malaise in 
de C.V.P. ? 

STUDENTENLEVEN TE GENT. 
Deze maal is er zeer weinig te melden bij 

het Gentse K.V.H.V. De verbondsleiding, die 
bij het begin van het akademisch jaar zo 
flink gestart was, schijnt zich voorlopig nog 
steeds te wijden aan de geneugten van een 
(al té) lange winterslaap. Alleen het bezoek 
van een simpatieke Spaanse volkskunst
groep wekte veel belangstelling. 

• 
De linkse studenten daarentegen verdie

nen deze maal meer onze aandacht. O, men 
make zich geen illusies. De tijd, dat wij 
waarderend zullen kunnen schrijven over 
een vruchtbare samenwerking tussen linkse 
en rechtse studenten — verbonden aan de 
gentse hogerschool, ligt nog in een zéé-
verre toekomst ! 

Integendeel, de heren van « 't Zal wel 
Gaan » de meest representatieve linkse or
ganisatie hebben het nodig geoordeeld eens 
aan de goegemeente te laten zien, hoe zij 
hun Vlaams-zijn « beleven ». Resultaat : 
een « Viering van Pater Callewaert », in de 
vorm van een parodie van allerbedenke-
lij kst allooi... 

De linkse sukkels, die bij de opening van 
het akademisch jaar steeds hun gratis-ver-
spreide krantjes vullen met lyrische ont
boezemingen over hun « nuchter » « op
bouwend » « sociaalvoelend » flamingantis
me, toonden eindelijk eens hun ware gelaat. 
Wat niet belet dat de schijnheiligaards 
straks weer jeremiads zullen ten beste ge
ven over de onwil en het fanatisme van de 
rechtsen, die niet genoeg « blijken van goe
de wil » vertonen, ten hunnen opzichte... 

• 
Opvallend was het wel, dat korte tijd 

daarna, de liberale gentse prof. Lambrechts 
te Brussel kwam klagen over het gebrek aan 
samenhorigheid tussen rechtsen en link
sen in Gent. In de jaren voor de vervlaam-
sing deden wij het anders, bevestigde pro
fessor Lambrechts. Wij willen niet twijfe
len aan de goede trouw en de eerüjkheid 
van deze hoogleraar (inderdaad een der 
weinige echte persoonlijkheden in het link
se kamp), maar wat is er aan deze treurige 
toestand te veranderen zolang 't Zal en 
konsoorten in hun bekrompen fanatisme 
blijven volharden ? 

Het is ons bekend dat niet alle linkse 
studenten in Gent met de huidige toestand 
vrede nemen ; aan hen nu, hun verant
woordelijkheid op te nemen ! 

R.R. 

Kongres te Gent : Vooruitgang en Gevaar ! 

In een vorig artikel in de Volksunie werd 
er op gewezen, hoe de gedachte aan een 
verenigd Europa een grote rol speelde t i j 
dens het Kongres. Hoe Nederlanders en 
Vlamingen zich meer en meer als gelijken 
beginnen te beschouwen, juist wegens het 
risiko, dat men in een verenigd Europa 
onze kleine volksgroepen over het hoofd 
zou zien. En dit risiko is voor Nederland en 
Vlaanderen, alhoewel misschien niet even 
groot, dan toch zeker van de zelfde aard. 

Het grote gevaar van deze toestand voor 
het Kongres is echter, dat de Nederlanders, 

Tijdens het groot verlof liet de officiële 
Vlaamse Studentenvereniging, de V.V.S. 
weten, dat zij een eigen tijdschrift zou gaan 
uitgeven. Het blad (« Deze Tijd ») werd op
gevat als een band tussen de 17 universi
teiten van het Nederlands Taalgebied. 

De prospektus van het blad beloofde 
(natuurlijk) het welwillende publiek, dat 
hier werkelijk een unikum het licht zou 
zien, een blad zoals er nog géén bestond 
aan de Vlaamse en Nederlandse universi
teiten. De studenten van de 17 universitei
ten (Zuid-Afrika werd terecht meegeteld) 
zouden dichter bij elkaar gebracht worden ; 
de lezers zouden van alle voorname univer
sitaire gebeurtenissen op de hoogte worden 
gehouden ; het zou een « brandend aktu-
eel » « modern », « lezenswaardig » akade
misch tijdschrift worden, kortom, te mooi 
om waar te zijn. 

Het baart dan ook geen verwondering, dat 
dit initiatief in ruime kring met de meeste 
belangstelling werd te gemoet gezien. De 
Vlaming laat zich nog altijd gemakkelijk 
bij de neus nemen ! De ontnuchtering zou 
spoedig komen... 

Sinds oktober zijn nu 5 nummers van 
« Deze Tijd » verschenen ; en het moet ons 
van het ha r t : elk nummer hebben wij met 
verbazing en groeiende ergernis gelezen. 
Hier werd ons immers een tijdschrift gebo
den dat uitstekend, zelfs luksueus, uit
gegeven werd ; hoe kan het ook anders, als 
men weet dat het blad hoofdzalccJük gefi-
nancieerd wordt met de opbrengst van het 
befaamde « Waar is de Tijd » avondfeest, 
waar onze Vlaamse Intellektuele Elite met 
zoveel entoesiasme elk jaar haar geld pleegt 
aan weg te gooien ! 

Buiten die presentatie vonden wij echter 
een blad dat in de eerste plaats helemaal 
niét Vlaams was. Wij weten het wel, het was 
helemaal niet nodig ellenlange artikels te 
pennen over « Vlaamse grieven » en zo 
meer ; bij ervaring weten wij dat dit weinig 
vat heeft bvb op Nederlanders. Moest men 
daarom nu in het ander uiterste overslaan 
een alle typisch Vlaams karakter uit het 
blad weren ? Integendeel, voortdurend dist 
men ons artikels op over een Parijse (na
tuurlijk surrealistische) beeldhouwer, dan 
weer over een Spaanse kunstenaar (weer 
een surrealist) enz. 

Verder is daar de welhaast ziekelijk-aan-
doende voorkeur voor al wat maar ul t ra-
modernistisch is of zou willen zijn. « Deze 
tijd » is dan ook een avant-garde tijdschrift 
zoals er heden talloze verschijnen, een blad 
dat de mode van het ogenblik volgt maar 
bitter weinig eigen stijl bezit. 

Tenslotte valt het bij het doorbladeren 
van elke aflevering direkt op, hoe een paar 
redakteuren zich een geweldige machts
positie blijken te hebben toegeëigend. Wij 
vernoemen de heren Frangois en Lowie 
Weynants ; deze laatste schreef in de laat
ste aflevering eventjes 8 blz. op 24 vol ; 
(een portret van hem hoorde er ook bij). 
En hier raken wij de knoop van het geval : 
« Deze Tijd » blijkt meer en meer een 
blaadje te worden, dat een uitstekende ge
legenheid biedt om een paar artistiekerige 
heren te lanceren. En met sukses ! Kijk 
maar : Weynants wist nu reeds een letter
kundige prijs te veroveren ! Laat deze he
ren maar rustig voortgaan : wij wensen 
hen alle sukses in hun litteraire (?) loop
baan. 

De Vlaamse studenten en oud-studenten 
echter, weten nu dat zij hun overtollig 
geld gerust kunnen besteden aan heel wat 
nuttiger initiatieven... R.R. 

EEN LEZER SCHRIJFT ONS... 

U weet dat Le Peuple in de « D'Un jour k 
1'autre » Demany gewoon was de Standaard 
in « De Brüsseler Zeitung » te herdopen. 

Nu is het al honing en koek : zie het ar
tikeltje over INCIVISME in Le Peuple van 
8 maar t jongsleden : 

« Le Standaard.. . car le ton de ce journal 
a beaucoup change depuis quelques mois, 
et ses chroniques politiques sont tres intel-
ligemment faites... » 

Voor een drietal jaar, indien ik het nog 
goed voorheb, werd met grote luister in de 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg aan de 
Lakenstraat wijlen de heer direkteur Poot 
herdacht. 

Bij deze gelegenheid werd o.m. door de 
heer Herman Teirlinck een vurige vlaamse 
redevoering gehouden, waarin hij hulde 
bracht aan de heer Poot die in de moeilijk
ste tijd en de moeilijkste omstandigheden 
kop gehouden had, ondanks de tegenkan
ting van de plaatselijke overheden. Na die 
rede, waren de flauwste onder de toehoor
ders vurige flaminganten geworden. 

Nu was het aan de heer Cooremans, sche
pen voor schone kunsten en feestaangele-
genheden, om het woord te voeren. Hij 
zegde : 

« Puisqu'il est entendu que tous les fla-
mands parlent et comprennent le francais, 
il est inutile, je crois, que je tache de m'ex-
primer en flamand, je parlerai done en 
francais. » 

De redakteur van de Standaard woonde 
die feesthulde bij. Vele toehoorders verlie
ten verontwaardigd de zaal, en ik ben over
tuigd dat Herman Teirlinck en de andere 
Vlaamse redevoerders alleen uit beleefd
heid zijn gebleven. Op de redaktiekantoren 
van de vlaamse kranten werd die « inlei
ding » van schepen Cooremans druk bekri-

Schepen Cooremans stelde alles in het 
werk deze jongste maanden om de Vlamin
gen te sussen. Zo na de brand van de 
K.V.S. was het Cooremans die dadelijk ver
klaarde dat het gebouw moest heropgericht 
worden en een krediet van 20 miljoen door 
de gemeenteraad liet goedkeuren. 

Maar nu beginnen de Vlamingen zich af 
te vragen of er van die heropbouw wel iets 
voor een paar jaar of meer zal terecht ko
men. Het is alles MADELEINEZAAL waar
over men het nu heeft, welke zaal in een 
moderne stijl moet aangepast worden, en 
dit zonder uitstel. In afwachting moeten de 
Vlamingen het maar stellen met le Theatre 
de la Bourse, en afzien van hun trouwe be
zoekers die met auto aankwamen en die ge
makkelijk op de Hooikaai achter de schouw
burg konden parkeren, wat hier bij de beurs 
onmogelijk is. En moeten de Vlamingen ver
nemen dat de Vlaamse Persbond de Patr ia-
zaal heeft moeten huren voor zijn jaarlijks 
gala, omdat de Beursschouwburg zich niet 
daartoe leent. 

Het stilzwijgen van De Standaard over de 
heropbouw komt heel vreemd voor. Wenst 
men op de Jacqmainlaan de heren Coore
mans en Van den Boeynants niet te ont
stemmen ? Het heeft er alle schijn naar. 

f Belangrijke mededeling van het 
Hoofdbestuur der Volksunie : 

• 
De referaathouders van de studje-

vergaderingen en de sprekers op de 
namiddagzitting van ons aanstaande 
kongres te Gent worden dringend ver
zocht aanwezig te zijn op de ZEER 
BELANGRIJKE KONTAKTVERGA-
DERING, die plaats vindt op zondag, 
15 april te 10,30 uur in het lokaal 
Roeland, Korte Kruisstraat, 3, Gent. 
Niemand ontbreke ! Ook de voorzit
ters van de onderscheidene sektiever-
gaderingen, alsmede de sekretarissen, 
zijn van harte welkom ! 

DRINGEND gevraagd voor het ANT
WERPSE : 

- Vrouwelijke bediende (beginne
ling) - 18 tot 20 jaar - Plaats van con
cierge (voor echtpaar en kind). Zich 
wenden (best schriftelijk) tot Sekre-
tar iaat Volksunie, Kipdorp, 61, Ant
werpen. 

^ Deftig restaurant vraagt eerlijke chr. 
I opdiener en kindermeid, zeer goed 
k loon en verdienste. Onmiddellijke in-
I diensttreding. Inwonen toegestaan. 
I Zich wenden of schrijven, Yzerenleen 
^ 41, Mechelen. 
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MEDEDELING VAN HET HOOFDBESTUUR 

Als lid van het Hoofdbestuur werd dhr 
Reimond Mattheyssens, provinciaal voor-
zitter-Antwerpen, aanvaard. 

De heer Mattheyssens is in de Antwerpse 
kringen een bekend en alom gewaardeerd 
figuur. 

Op de Yzerbedevaart 1954 sprak hij na 
mens de Vlaamse Oudstrijders en sprak 
zich daar ondubbelzinnig uit voor federa
lisme. 

Op ons aanstaande kongres te Gent op 
22 april fungeert hij als sekretaris der stu
dievergaderingen, en op de slotzitting zal 
hij aan het kongres de besluiten dier ver
gaderingen mededelen. 

Het Hoofdbestuur der Volksunie ziet er nu 
als volgt uit : 

— Advokaat Frans van der Eist en ad-
vokaat & volksvertegenwoordiger Her
man Wagemans, dd. voorzitters. 

— Rudi Van der Paal, algemeen sekreta
ris. 

— de provinciale voorzitters : Ingenieur 
Jan de Bondt (West-Vlaanderen) -
dhr Reimond Mattheyssens (Antwer
pen) - Drs Wim Jorissen (Limburg) -
De dd. voorzitter Mr van der Eist is 
provinciaal voorzitter-Brabant. 

— Leden : de heren Viktor Bouckaert, 
Ludo Sels, René Proost, Bob Maes, Je -
room van Besien, Rik Balthazar, Omer 
van de Kerckhove en Ward Rolus. 

NATIONALE KADERDAG 
Onder grote belangstelling uit alle pro

vincies vond te Brussel in de midden-stad 
onze tweede nationale kaderdag van deze 
winter plaats. De vergadering werd voorge
zeten door Mr van der Eist, die een over
zicht gaf van de jongste gebeurtenissen, 
die voor de Volksunie van belang waren. 
Drs. Wim Jorissen gaf nadien een overzicht 
over de werking in de verschillende gouwen 
en over het verloop van de abonnementen
slag. De nationale sekretaris Rudi van der 
Paal deed een krachtige oproep voor ons 
aanstaand kongres te Gent en vroeg zo veel 
mogelijk bussen in te leggen uit alle delen 
van het vlaamse land. Kameraad Bob Maes 
bracht verslag uit over de aktiviteit van de 
Militantenorde en vroeg meer steun om het 
aantal werkploegen nog te kunnen uitbrei
den. Tal van nuttige suggesties werden door 
de propagandisten naar voor gebracht. 
Praktische werkmetodes, die in bepaalde 
streken meevallers bleken werden belicht 
dit met het oog op toepassing in andere 
arrondissementen. 

De vergadering wees beslist alle pogingen 
tot medewerking aan een beweging af, die 
zich niet klaar en duidelijk uitspreekt te
gen een mogelijke tweede verruiming. Het 
jonge Vlaanderen bleek genoeg te hebben 
van defaitisme en voor een tweede bedrog 
aan Vlaanderen waren ze niet te vinden. 

Het kader van de Volksuniepropagandis
ten gaf blijk van een vastaaneengesloten 
blok te zijn dat verder wil marcheren naar 
de doorbraak van de vlaams-nationale par
tij in ons land. Gesterkt door het ervaren 
van algemene strijdvaardigheid keerden 
onze propagandisten terug ieder naar zijn 
streek om het werk krachtiger dan voorheen 
nog voort te zetten. De Volksunie heeft de 
wind in de zeilen. 

A N T W E R P E N 

AUTOKAR KONGRES 
Voor inschrijvingen autokar naar het 
Kongres te Gent : 

« Boekhandel Eeuwige Mei », Ou-
daan 15, Antwerpen (tel. 32.85.12) 
PKIJS : 40 F. 

DE TWEEDE KURSUS DER KADER- EN 
SPREKERSSCHOOL 

Zoals aangekondigd in één onzer vorige 
nummers, werd op zaterdag, 3 maart jl. te 
Antwerpen de tweede kursus der Kader- en 
Sprekersschool gehouden, en de belangstel
ling was minstens even groot als voor de 
eerste kursus, met dit verschil, dat het dit
maal geen onbekenden meer waren, die sa
menkwamen, doch kameraden bezield met 
éénzelfde ideaal. Goed zo ! 

Mr. Van der Eist, die het doktrinair ge
deelte verzorgde, zette zijn kursus in met 
een historisch overzicht der Vlaamse Be
weging, om vervolgens over te gaan tot de 
studie van het Nederlandse Volk in het al
gemeen, zijn ontstaan en ontwikkeling. 

Er is een tijd geweest, dat Noord en Zuid 
er zich van bewust waren te behoren tot één
zelfde volk, en er bestond toen zelfs een 
staatkundige eenheid (XVII Provinciën), 
die in de XVIe eeuw verloren ging. Spanje 

scheurde de Nederlanden met brutaal ge
weld in twee afzonderlijke delen. Het Noor
den bleef zijn eigen meester, terwijl het 
ongelukkige Zuiden de weg van het knecht
schap opging. Hierdoor werd het algemeen 
nederlands nationaal bewustzijn diep ge
troffen, en daarbij kwam dan nog de gods
dienstige tegenstelling, die de betreu
renswaardige kloof nog dieper maakte. 

Spreker kwam om te besluiten op voor 
een herleving van het samenhorigheidsge-
voel op taalkundig en kultureel gebied on
der het nederlandse en het vlaamse volk, 
om aldus sterker te staan tegenover de ge
varen, die in de toekomst de minder ver
spreide kuituren in het kader van een geïn
tegreerd Europa wellicht zullen bedreigen. 

Het tweede gedeelte nl. de sprekerskur-
sus werd geleid door Drs. Wim Jorissen. 
Na de theorie van de eerste kursus kwam 
nu de praktijk. Verschillende der kursisten 
hielden reeds bij wijze van oefening hun 
eerste spreekbeurt. Daarna volgde dan de 
onvermijdelijke kritiek en werden de spre
kers soms duchtig aan de tand gevoeld 
over hetgeen ze gezegd hadden. Ja, een rede 
uitspreken is niet van het gemakkelijkste 
en een goed redenaar moet steeds voorbe
reid zijn op de sluwste tegenargumenten 
van eventueel aanwezige tegenstrevers 
Maar... ook Keulen werd niet op één dag 
gebouwd ! 

Paul COOTMANS 

ANTWERPEN 

Onder voorzitterschap van dhr. Reimond 
Mattheyssens vergaderde het arrondisse
menteel bestuur. Men besprak de abonne
mentenslag, het kongres, en de verdere uit
bouw van de partij in het arrondissement. 

ANTWERPEN 

Het bestuur Antwerpen-stad vergaderde 
onder voorzitterschap van dhr. Ceuppens, 
in aanwezigheid van dhr. Reimond Mat
theyssens, provinciaal voorzitter, kamerlid 
Wagemans, en dhr. Degol. 

De politieke toestand werd uitvoerig be
sproken, alsmede het inleggen van autokars 
naar ons kongres te Gent. 

MERKSEM 

Op donderdag 8 maar t ging in onze ge
meente de kontaktvergadering door, welke 
reeds in februari moest plaats hebben, doch 
wegens de grote koude uitgesteld werd. De 
opkomst was goed, ook wat de kwaliteit be
trof. Als sprekers traden op : Mt H. Wage
mans, die ons onderhield over binnenlandse 
politiek ; en de heer K. Mattheyssens, die 
sprak over federalisme. Beiden vonden een 
aandachtig gehoor, wat vooral tot uiting 
kwam door de talrijke en goed doordachte 
vragen welke na de spreekbeurten gesteld 
werden. 

Om te eindigen werd de aandacht geves
tigd op de werving van abonnementen en 
het kongres te Gent. 

Sekretariaat : Jos De Swertstraat 45 -
open op zondag voormiddag. 

ANTWERPEN 

Op 13 maar t vond te Antwerpen een plech
tige herdenking plaats ter nagedachtenis 
van de Dr. August Borms, die tien jaar ge
leden, op 12 april 1946, te Eisene terecht
gesteld werd. 

Volksvertegenwoordiger Wagemans zat de 
rouwzitting voor. Borms' trouwste vriend, 
Cyriel Rousseeuw, vertelde in ontroerende 
bewoordingen over het offervaardig leven 
van Dr. Borms. 

Onder de talrijke aanwezigen noteerde 
men : dhr. en Mw. Edmond Borms, dhr. 
Rudi Van der Paal, alg. sekretaris der 
Volksunie, dhr. Ward Rolus, lid van ons 
hoofdbestuur, gemeenteraadslid Ferdi van 
de Vijver, de heren de Groof, Naat Allegaert 
en echtgenote, Benoit Ceuppens, en Karel 
Dillen. 

BOOM 

Talrijke Volksunienummers werden door 
onze propagandisten uitgedeeld aan de 
aanwezigen op de Yzerbedevaartavond, die 
daar ingericht werd. 

LIER 

Hier wordt ononderbroken geijverd voor 
de abonnementenslag. In Lier zelf werden 
reeds zestig abonnenten ingeschreven. 

MECHELEN 
Op de arrondissementele vergadering, die 

daar plaats had, onder voorzitterschap van 
Ingenieur Alfred Stevens, arrondissemen
teel voorzitter, spraken advokaat Frans van 
der Eist, Drs. Wim Jorissen, Ludo Sels en 
Renaat Bosmans, arrondissementeel sekre
taris. 

LAND VAN WAAS 
Leden van het hoofdbestuur voerden tal 

van besprekingen met nationalisten te Sint 
Niklaas, Nieuwkerken-Waas, Beveren-Waas, 
Kieldrecht en Sinaai. 

Arrondissement TURNHOUT 
Als eerste resultaat van de geslaagde pro

vinciale kaderdag-Antwerpen op 25 maar t 
kan v'ermeld worden dat de organisatie van 
het arrondissement Turnhout onmiddellijk 
aangevat wordt. In de loop van april vindt 
de eerste grote kontaktvergadering plaats. 

B R A B A N T 

DE KADER- EN SPREKERSSCHOOL 
Te Brussel werd op 17 maar t de Kader

en Sprekersschool voor de provincie Bra
bant geopend. De kursus werd ingezet met 
een eerste les over de grondslagen van ons 
nationalisme door Mr. F. Van der Eist en 
met een uiteenzetting door Drs. W. Jorissen 
voor de kandidaatsprekers. De aanwezigen 
volgden de lessen met grote belangstelling. 
Evenwel ontbraken enkele flinke werkers 
die we beslist verwachten de volgende maal. 
In iedere provincie zou de Kader- en Spre
kersschool moeten gevolgd worden door een 
twintigtal van onze beste kaderleden. Dat 
kan en dat moet. Zo vormen we een degelijk 
kader. 

Na het Paasverlof wordt de kursus voort
gezet. 

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

AALST 
De uitbouw van de Volksunie in het ar 

rondissement Aalst begint vaste vorm te 
krijgen. Een omzendbrief werd gestuurd 
aan alle vlaamsgezinden waarin de aan
dacht op de Volksunie en op haar orgaan 
gevestigd wordt. Het stuk was ondertekend 
door Dr. Van Leemputten. Ondertussen 
kwamen uit Aalst-stad enkele tientallen 
nieuwe abonnementen binnen. De voorzitter 
Steenhaut met enkele medewerkers verricht 
hier flink werk. Voor Denderleeuw en 
Kerksken wordt het stichten van plaatse
lijke afdelingen in het vooruitzicht gesteld. 
Uitvoeriger nieuws over de resultaten zal 
binnen kort wel volgen. 

MERELBEKE 
30 april Sneyssenshulde : fakkelop

tocht. 
1 mei Rodenbachherdenking. 

Met medewerking van A.D.J.V. mu
ziekkapel - Katolieke Scouts - Yzer-
bedevaartkomitee Merelbeke - Het 
zangkoor « Lijsternestje ». 

Sprekers Drs M. Coppieters - Drs 
Wim Jorissen (oud praeses K.V.H.V.). 

Zondag, 15 april e.k. te 10 uur. 

ARRONDISSEMENTELE 

KONTAKTVFRGADFRINQ 

TE HERENTALS 

Sprekers — Reimond Mattheyssens, 
provinciaal voorzitter. 

— Kamerlid 
gemans. 

Herman Wa-

Pater Callewaert-hulde (15 april e.k.) 

In aansluiting bij vorige berichten 
deelt het werkkomitee voor deze viering 
ons mede dat de plechtige H . Mis in de 
üomin ikanenkerk , Hols t raat , Gent , 
plaats heeft op Zondag 15 april om 10 u. 
Sermoon door de welsprekende pater 
Vervinkt o .p . 

Die zelfde namiddag, om 15 u . , in het 
Casino (Pa rk ) jubelvergadering, waar
van het volledig programma eerlang 
volgt. Toegangskaar ten : 20 fr. Tijdig 
storten op postrekening 5129.78 ( A . An-
dries, S t Amandsberg) 

Voor het I 'ater Callewaert-fonds kwa
men intussen nog stortingen binnen uit : 
Noord-Neder land , Zwitserland, F rank
rijk, K o n g o . W i e van de vele vrienden 
er nog toe bij wil dragen, gelieve over te 
schrijven op postrekening 235 .62 van de 
Kredietbank Gent , met vermelding Pa
ter Callewaert-fonds. 

OVERLUDENS 
Te Mechelen overleed de heer Gerard Jo

zef ELIAS, vader van Dr H. J. Elias, die als 
Vlaamse idealist en zuiver politiek delin-
kwent reeds meer dan tien jaar in de Bel
gische gevangenissen verblijft, na eerst 
door de Duitsers aangehouden geweest te 
zijn. 

Vader Elias koesterde de hoop zijn zoon 
nog te mogen terugzien als vrij man. Het 
heeft niet mogen zijn. De valse humanist 
Lilar heeft daarvoor gezorgd. 

Wij betuigen onze oprechte deelneming 
aan de familie en in de eerste plaats aan 
Dr H. J. Elias. 

Te Gent overleed Mevrouw HAMENDT-
GHYS, een gekende figuur uit de Vlaams-
nationale vrouwenbeweging. Mevrouw Ha-
mendt-Ghys heeft in haar leven zeer veel 
gedaan voor de Vlaamse Beweging. Zij was 
een bewonderenswaardige vrouw, die niet
tegenstaande zware beproevingen steeds 
moedig gebleven is. 

Op de begrafenis van Mevrouw Marechal 
had zij nog gesproken bij het graf. 

Wij hopen dat de herinnering aan Me
vrouw Hamendt-Ghys levendig zal blijven 
en de Vlaamse vrouwen zal aansporen om 
hun plicht te begrijpen. 

Neem nu uu/ abonnement 
Stort 8 0 fr . postgiro SAASA6 .\M Jorïssen-Brussel 

Autobussen voor het Kongres 
Bussen worden ingelegd uil Antwerpen, Lier-Duffel-Mechelen, iHaecht-Kumtich-Leuven, 
Brussel, Overpelt, Genk-Hasselt- St. Truiden, Diksmuide, Oostende-Brugge en Aalst, St. 
Niklaas en Klein Brabant. 
Inlichtingen in verband met de reismogelijkheden naar het kongres 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 ccBreughel», Lakens t raa t 87 , Brusse l i te l . 17 .81 .93) . 
— Boekhandel «Eeuwige Mei» Oudaan , 15 Antwerpen (tel . 3 2 . 8 5 . 1 2 ) . 
— Renaat Bosmans, Vrouw van Mechelenstraat,23, Mechelen. 
— Ludo Sels , Muggenbe rg , 3 , Duffel ( 312 .25 ) . 
— Hypoliet Peeters, Molenstraat, 1, Puurs. 
— Clemens Tersago, Liezele. 
— Schroeven , Dorp, 22, B r e e n d o n k . 
— Louis Thoelen, Groenstraat, Hoeselt (tel. Bilzen 94). 
— René Evers, Dorp, 150, Overpelt. 
— Lamber t Jor issen, Viséweg, Mal bij T o n g e r e n . 
— Advokaat Jef Libens , T i enses t eenweg , 38 , S t -Tru iden . 
— jorissen, Bloer, 33, Tongeren (tel. 310.92). 
— Dylst Dés i ré , Zomers t raa t 48, Hasse l t . 
— Lamote, Schabertstraat 5, Genk 
— Gil issen Jaak, S teenweg 49, Meche!en-aan-de-Maas . 
— Dr. .R van Leempu t t en , Dorp, Velzeke ( tel . Zottegera 7 0 . 0 8 . 3 2 ) . 
— Theo Volckaerts, Markt, 49, Lier (tel. 70.09.93). 
— Viktor Bouckaert, Kokelarestraat, 13, Roeselare (tel. 212.70). 
— Steenhaut, Vooruitzichtstraat, 86 Aalst. 
— Ingenieur Jan de Bondt, Yzerlaan, 32 , Diksmuide ( tel . 5 2 1 ) . 
— Cyriel Bultinck, Diksmuidestraat, Pervijze. 
— Jos. Peeters, Steenweg, 382, Kumtich. ^ 
— Lokaal «Roeland », Korte Kruiss t raat , 3 , G e n t ( tel . 2 3 . 2 8 . 2 8 ) . \< 
— Lokaal «Vlissingen», Brugge . y5 
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LIMBÜJiG 

HASSELT 

Zaterdag 7 april te 19 uur. Kader
vergadering Limburg. Hotel Warson, 
stationstraat, Hasselt. 

ewegln^óLeveix^ 

De uitbouw van de Volksunie in Limburg 
wordt stelselmatig voortgezet, niet alleen 
wat de uitbouw van de kader betreft, waar
van thans haast alle kantons voorzien zijn 
en niet alleen wat het opdrijven van het 
aantal abonnementen betreft, waarbij het 
van thans reeds vast s taat dat het minstens 
met 50 % zal stijgen maar ook wat het 
aanvullen van onze kandidatenlijsten be
treft voor volgende verkiezingen. Het opzet 
is degelijke en volledige lijsten aan te bie
den ook voor alle kantons. Heel wat nieuwe 
en interessante kandidaten zegden van nu 
reeds toe volgende maal mee in het strijd
perk te treden. 

LIMBURG NAAR HET KONGRES 
Ook van uit Limburg loopt een bus naar 

het kongres te Gent op 22 april. De bus, die 
uit Overpelt vertrekt zal over Genk, Hasselt 
en St Truiden komen. Vertrek Overpelt 
6 u. 45, Genk 7 u. 15, Hasselt 7 u. 30, St Trui
den 7 u. 45. De prijs bedraagt slechts hon
derd frank. Inschrijvingen bij alle propa
gandisten, die dan de namen en het geld 
overmaken aan René Evers, Dorpsstraat 152 
Overpelt, 

DE OPEN BRIEF AAN VOLKSVERTEGEN
WOORDIGER DUPONT 
Tal van lezers vroegen ons naar het ant

woord van onze vriend Dupont op onze open 
brief. Wij moeten tot nog toe nog steeds 
onze lezers ontgoochelen. De lijstaanvoer
der van de C.V.P., die de volksmond zo tref
fend Jef Lawijt gedoopt heeft, blijft het 
antwoord schuldig. Jef kan wel hard blaf
fen als hij te midden van zijn vrienden 
staat, wanneer hij echter een debat moet 
aangaan met de tegenpartij dan steekt hij 
de staart tussen de benen en druipt zo vlug 
mogelijk af zonder enig lawaai ! Opdat hij 
zeker niet de verontschuldiging zou inroe
pen dat hij de open brief niet ter inzage 
kreeg werd die hem aangetekend toegezon
den. 

HASSELT 
Op de jongste kadervergadering te Has

selt onder voorzitterschap van Wim Jorissen 
werd verslag uitgebracht over de werking 
gedurende de jongste maand in de verschil
lende kantons. De propaganda voor ons 
kongres en de uitbouw van leden- en abon
nementenslag hadden verder de aandacht. 

NEERPELT 
Onze vaste kern van het kanton Neerpelt 

kwam samen in aanwezigheid van de Lim
burgse voorzitter om de verkregen uitslagen 
te bespreken en de verdere werking vast te 
leggen. Vooral uit Lommei en uit Overpelt 
kwamen heel wat nieuwe abonnementen 
binnen, terwijl het ganse kanton duchtig 
bewerkt werd met Volksunie-aan-plakbrie-
ven. En het is nog maar een begin ! Kan
ton Neerpelt wordt opnieuw een burcht van 
het vlaams-nationalisme tot spijt van Jef 
Lawijt, die het benijdt. 

NEEROETEREN 
Ook hier werd kontakt genomen met het 

kader door onze Limburgse voorzitter en 
werden nieuwe plannen op het getouw ge
zet. De abonnementenslag schiet ook hier 
goed op. We tellen er tal van nieuwe lezers. 

Op een wijkvergadering voelde ook hier 
gelijk te Lommei een pater uit Hamont de 
behoefte om de Volksunie te bekladden en 
vrij grove woorden te gebruiken tegenover 
jeugdige medewerkers van onze jonge parti j . 

We hebben er beslist geen bezwaar tegen 
dat sommige paters C.V.P.ers zijn. We ken
nen er immers anderzijds genoeg die Volks-
uniegezind zijn. 

Het tema was de eenheid. Hoe afgezaagd! 
Ofwel is er één christelijke part i j , die haar 
leden vrij laat wat sociaal-ekonomisch pro
gram en wat de visie op het nationaliteiten

vraagstuk betreft en daartoe is de C.V.P. niet 
bereid ofwel is er verscheidenheid van chri
stelijke partijen. Het een of het ander. Het 
gaat niet op aan Vlaamsgezinden een frans
kiljonse partij werking op te dringen en ook 
niet alle christenen te verphchten het 
A.C.V..program uit te voeren. De vrijheid 
in die zaken is wezenlijk christelijk. Dat 
behoort een pater toch te weten. Het is niet 
zo dat Volksuniechristenen bandieten zijn ! 
Onze levenswandel mag gerust bij die van 
de C.V.P.ers vergeleken worden ! 

Dat onze pater verder bedenke dat de 
linksen « verdeeld » zijn over drie partijen 
en dat ze er alle voordeel uithalen. Wan
neer er maar een christelijke partij is moe
ten de kiezers die mistevreden zijn over de 
C V P . blanko kiezen ofwel voor de liberalen 

of voor de socialisten stemmen. Veel chris
telijke middenstanders hebben dan ook voor 
de liberalen en veel A.C.V.ers voor de socia
listen gekozen. Dat het A.C.V. zich met die 
laatste groep eens bezig houdt in plaats 
van ons te bevechten. Het is toch beter 
voor de christelijke Volksunie te kiezen dan 
voor de socialisten zouden we menen ! 

En wat de verloren stemmen aangaat be
denke men dat een partij toch eenmaal 
moet beginnen. Alle partijen zijn eenmaal 
klein en zwak begonnen. De vraag moet an
ders gesteld worden. Een paar tienduizend 
kiezers in Limburg zullen nooit anders meer 
dan Volksunie kiezen. Het is dus alleen 
maar zaak van nog een vier, vijf duizend 
stemmen bij te winnen om al die stemmen 
vruchtbaar te maken en uit Limburg een 
christelijke volksvertegenwoordiger meer 
naar het parlement te sturen. Dat dit dan 
een vechtlustige Volksunieman zal zijn kan 
zeker geen kwaad want strijdvaardigheid 
hebben de christelijken in het parlement 
meer dan nodig ! 

TONGEREN 
De C.V.P. voelde hier de behoefde een 

studie vergadering te wijden aan het fede
ralisme. Het was een gelegenheid om op
nieuw eens te vernemen dat er een volks
vertegenwoordiger Robyns bestaat. Men zou 
zijn bestaan anders al licht vergeten. Hij 
deed zijn best om de pietlutige argumenten 
van onze vriend Gerard van den Daele te 
herkauwen. Onder een federalistisch regime 
van gelijkheid tussen Vlamingen en Walen 
— regime dat aanvaard wordt voor de inter
ne aangelegenheden van de C.V.P. waarin 
drie Vlamingen tegen een waal in zitten — 
zou Vlaanderen het slechter hebben volgens 
volksvertegenwoordiger Robyns ! Het is in 
de grond te zielig om erop te antwoorden. 
Er was dan ook bijlange geen algemeen ak
koord onder de jonge C.V.P.ers waarbij er 
toch nog enkele schijnen te zijn, die de za
ken ernstig willen beschouwen. De verzuch
ting van die jonge C.V.P.ers om van het 
federalisme een vrije kwestie te maken in 
de C.V.P. zal wel niet dadehjk in vervulling 
gaan. Wij zijn de enigen, die hen kunnen 
helpen. Zo gauw de Volksunie een dozijn 
volksvertegenwoordigers zal hebben haal t 
de C.V.P. wel bakzeil. Toen de socialisten te 
zeer aan hun vel begonnen te zitten kwam 
het A.C.V. tot stand. Wanneer de vlaams
nationalisten er de zweep kunnen opleggen 
zal de C.V.P. weer vlaams-gezind moeten 
handelen. Die partij is nu eenmaal een ver
gaarbak van mensen zonder politieke over
tuiging en die menen dat omdat ze katoliek 
zijn C.V.P. stemmen een noodzakelijkheid 
is. Het is de taak van andere partijen die 
vormloze massa te dwingen een gestalte aan 
te nemen. Voor een kudde past de zweep ! 

Ondertussen is het genoeg aan te stip
pen dat de C.V.P. door de kracht van onze 
propaganda gedwongen is stelling te kiezen 
in « het » vraagstuk van de politiek in ons 
land, vraagstuk waarover ze liever zou zwij
gen omdat de waals-brussels-franskiljonse 
kliek die er de plak zwaait het best weet 
te vinden met een gekoloniseerd Vlaande
ren. 

MAASEIK 
In dit kanton dat voor de Volksunie uit

stekend begint te renderen nam de Lim
burgse voorzitter eveneens kontakt op met 
de kaderleden. Er wordt te Maaseik duchtig 
werk gemaakt met de abonnementenslag. 

Maaseik wil inderdaad meedingen naar 
de kroon van de Limburgse gemeente met 
de meeste abonnementen. Maaseik wordt 
opnieuw een haard van de vlaams-nationa-
le gedachte. De voormannen moeten zich 
wat meer roeren. Bijval is verzekerd. 

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

BRUGGE 
Onlangs citeerde het flinke studenten

blad « De Goedendag » 14 west-vlaamse ge
meenten waar volksvreemde jonkers en ba
ronnen - meestal van blauw-katholieken 
bloede natuurlijk - de scepter zwaaien. Het 
blad vergat er aan toe te voegen dat ook 
de goeverneur van West-Vlaanderen, - die, 
we mogen het nog wel even in herinnering 
brengen, in de zaak van de Yzertoren een 
allesbehalve propere rol heeft gespeeld -
het Nederlands slechts voor officiële en 
museum-aangelegenheden gebruikt. En wat 
de stad Brugge zelf betreft zijn de vooruit
zichten helaas even somber. Wanneer deze 
regels zullen verschijnen zal de nieuwe 
burgemeester, na het aftreden van dhr Van 
Hoestenberge, misschien reeds benoemd 
zijn. In elk geval weten we nu reeds dat de 

invloedrijkste schepen, die de beste kansen 
heeft op V 001 waarde dat liij niet door de 
machtswellustelingen van de <'. Gilde » 
wordt gekelderd, een actief Franskiljon is. 
Deze man maakt het mogelijk dat er anno 
1956 in onze Westvlaamse hoofdstad een-
talig-Franse publiciteit wordt gemaakt 
voor zijn « Zecbrugge Port Transat lant i-
que ». Is bedoelde schepen misschien van 
mening dat Zeebrugge en Brugge incluis 
maar best zo spoedig mogelijk helemaal 
verfransen of laboreert hij nog steeds aan 
een soort Jan Moedwil-complex ? 

Het is hoog tijd dat die doelbewuste, van 
hogerhand gesteunde, verfransende kul-
tuurpolitiek te Brugge wordt ingedijkt en 
dat instellingen als « Exploration du Mon
de » en « Cercle Colonial et Maritime », 
voor wie onze taal niet meer is dan het eer
ste het beste brousse-dialekt, verdwijnen 
of... vernederlandsen. 

Ook wat het bedrijfsleven betreft blijft 
hier alles nog te doen. De enkele grotere 
ondernemingen in het Brugse zijn nog 
steeds haarden van verbastering, waar de 
moedwillig geschapen sociale taalgrens tus
sen werkgever en werknemer, handig door 
de kruipers (en die zijn helaas talrijk) uit 
ons volk wordt uitgebuit om op de rug van 
de anderen, die de kunst van het vleien 
niet kennen, promotie te maken. Hoeft het 
gezegd dat velen dezer vlaamsvijandige 
werkgevers zich graag als de kampioenen 
van de christelijke idee laten doorgaan ? 

Te Brugge moet het absoluut veranderen. 
Brugge moet weer vlaams worden. Er is 
nieuwe industrie nodig om de nijpend werk-
gebrek te lenigen. De kleurpartijen bewij
zen reeds meer dan 10 jaar lang dat ze niet 
eens de wil hebben om verbetering te bren
gen. Het is nu toch wel klaar dat hier, zoals 
overigens in het gehele Vlaamse land, een 
sterke nationalistische partij van doen is 
om de weg aan te duiden aan de besten 
uit de andere partijen. Helpt ons dus de 
VOLKSUNIE te Brugge uit te bouwen tot 
een machtig wapen in dienst van ons Volk. 

BELANGRIJK 
Er wordt een groepreis per autocar voor

zien voor het Kongres te Gent op 22 apriL 
Inschrijving en nadere inlichtingen in de 
arrondissementele vergadering welke door
gaat op 8 april in Café Vlissinghe te 10 uur. 
v.m. Wie geen persoonlijke uitnodiging ont
vangt is eveneens welkom. 

KERNVERGADERINGEN 
Op de wekelijkse kern vergaderingen te 

Diksmuide, te Adinkerke, enz... werden on
derrichtingen verschaft aangaande de af-
f ichenkampagne voor amnestie en voor het 
kongres van 22 april. 
Kontakten : 

Het verder uitwerken van de abonnemen
tenslag werd besproken met sympatisanten 
van Oostende, Poperinge, Veurne, Gistel, 
Ichtegem, enz ... 

Bedoelde kontakten lieten ook overtui
gend blijken dat de Volksunie met rasse 
schreden vooruit gaat, dat men overal een 
aktieve partijpolitiek verlangt en tot de 
bevinding is gekomen dat met een zoge
zegde beweging niets te bereiken valt. 
Vergadering tot voorbereiding van het 

Kongres. 
Zal vermoedelijk plaats grijpen op zon

dag 8 april (Beloken Pasen) te Brugge of 
te Diksmuide. 
KOLPORTAGE 

Roeselare kwam aan de beurt. De flinke 
groep van dhr. Bob Maes heeft de Roese-
larenaars « entwat wakker geschud ». Aan 
de kerkdeuren, cp de markt, overal waar 
beweging was, werd « De Volksunie » on
der dreunend geroep. « Amnestie » « Fede
ralisme » aangeboden en door de ietwat 
verbaasde toeluisteraars... gretig gekocht. 
Ja, gretig ! Juist geteld 223 nummers op 
een paar uren aan de man gebracht. 

Proficiat beste kolporteurs. Wanneer zien 
we U te Veurne, Nieuwpoort en te Oostende? 
STRIJDVERGADERING TE MIDDEL

KERKE 
Een lokaal sober en met smaak versierd 

een flinke opkomst en de gekende vrolijke 

stemming der kustbewoners deed de ver
gadering te Middelkerke een grote mee
valler worden. Het welkomwoord werd uit
gesproken door de voorzitter. 

Hij wees, terloops, op de onevenwichtige 
scrijd die de Volksunie met de C.V.P. heeft 
te bevechten en riep het beeld op van de 
kleine David in gevecht met de reus Goli-
aih. Ook de nationalisten zullen overwin
nen zo ze maar keihard durven aanpakken 
en met onbuigzame wil blijven volharden. 

Daarna kwam dhr. Bouckaert, lid van het 
Hoofdbestuur aan het woord. Een echte 
specialist in sociale aangelegenheden en 
middenstandsbelangen vooral. Hij wenste 
de aanwezigen geluk voor hun talrijke op
komst en voor hun strijdlust en bracht de 
wens uit dat hun nationalistisch « virus » 
meer en meer het binnenland heilzaam zou 
besmetten. 

Zijn vinnige tussenkomst werd langdurig 
toegejuicht. 

Opwekkende muziek en samenzang van 
strijdliederen wisselden af met de spreek
beurten. 

De deklamator, kunstige voordrager van 
Rodenbachs gedichten, oogstte welverdiend 
en herhaald applaus. 

Warm toegejuicht kwam dan onze d.d. 
Voorzitter, Adv. Van der Eist aan het woord. 
Hij gaf een bondig overzicht van onze strijd 
sedert de bevrijding tot de dag van heden. 
Roerend was zijn betoog over het grote 
onrecht de katolieke Vlarningen gepleegd, 
na de laatste oorlog. De duizenden en nog 
duizenden socialistische arbeiders die, wel 
is W/aar voor de bete broods, maar dan toch 
vrijwillig werk in Duitsland gingen zoeken, 
werden na de bevrijding door hun partij 
beschermd. Anderzijds werden van de 78 
duizend dossiers van koUaborateurs die 
voor de Duitse oorlogsindustrie werkten, 
er 77 duizend geklasseerd ! De liberalen en 
C.V.P.-ers beschermden hun kapitalisten. 
Maar de duizenden katolieke gewone Vla
mingen, meestal ten onrechte vervolgd, 
werden... in de steek gelaten. De meedo
genloze lafheid van de C.V.P.-ers werd hier 
klaar in het licht gesteld. Hun lafheid wordt 
verergerd door het feit dat ze, tot heden 
toe, van geen amnestie die de veroordeling 
met al hare gevolgen uitwist, wil weten. 

Verder beklemtoonde Meester Van der 
Eist de noodzakelijkheid van een Vlaams-
Nationalistische partij met als bijzon
derste taak : het hanteren van de 
zweep ten overstaan van halfslachtigen en 
lafaards die hun volk in de steek laten. 

Hij eindigde met een oproep om in groot 
getal deel te nemen aan het Kongres van 
22 april, waar al de problemen in 't Vlaam
se land gesteld en die zonder oplossing blij
ven, zullen onderzocht en besproken wor
den. 

Zijn klemmend betoog verwierf de volle
dige instemming van de talrijke toehoor
ders, instemming door luid en langdurig 
applaus beklemtoond. 

Ir. Jan De Bondt dankte dan de sprekers, 
de deklamator, de zangers en allen die me
degewerkt hadden tot het welslagen van 
deze tweede strijdvergadering van Middel
kerke, die een even grote meevaller werd 
als de eerste. 

In de harde strijd die de Volksunie voert, 
zei spreker, is sedert die eerste vergadering 
veel weg afgelegd, maar er bljft nog onein
dig veel te doen. Thans kan men de Volks
unie niet meer doodzwijgen. Dat men goed 
of kwaad van ons spreekt, dat we « para
sieten » of « scheurmakers » zijn, raakt ons 
koude kleren niet. De Volksunie heeft de 
C.V.P. tot vechten gedwongen. Dat is een 
groot sukses. Voor de verdere strijd deed 
hij beroep op de steun en de medewerking 
van de aanwezigen, om te abonneren op 
ons blad, het te verspreiden en om een 
vruchtbare propaganda voor de Volksunie 
te ontwikkelen. 

De dreunende Vlaamse Leeuw, gezongen 
met kracht en gloed besloot echter nog 
niet de vergadering. Want lang bleven de 
aanwezigen gezellig samen. 

DIKSMUIDE 
H:er greep een kern vergader ing plaats 

voor het ineensteken van de plakbrieven-
kampanje in het vooruitzicht van het kon
gres. De plakkers waren vol geestdrift en 
bestelden voor het arrondissement Veurne-
Diksmuide-Oostende 1.250 plakbrieven. 
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