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AAN DE VOORAVOND VAN ONS TWEEDE KONGRES

hn ZO staan we aan aan de vooravond groepen, doch het aantal van die dironvan ons iweeae Kongies. JLLr cs smus vo- aissementen verminden ook geteidtujk,
iig jaar neei, wai geoeutd. De nerwaar- maar zeker. Daarentegen zijn we ecnter
uniMg van uei voi,i<,se nati,ona(,isine is er m aie arrondissementen, waar er gewerkt
oünei siürK op vuoiuiLgegaun. tiet jeU werd en waar het bestuur op de hoogte
uüi, ae sinja van ae i\ ooiuajitnaanse vot,- van haar taak was, sprongsgewijze op
Keren net vraagsiun antueei nouai is er vooruitgegaan, /iis men aaar een jaar
luet vreema aan. i oen wed ae stroming terugbluit en de nuidige kaders vergeooti opnieuw üracntiger op uu eigen bo- lijkt met die van toen, dan merkt men
aem. iLn m de grona -moest m^n geen zeer duidelijk het verschil. Jrlet aantal
piojeet zijn otn aat jaren terug reeas te nieuwe, vooral jonge krachten is er zeer
douispeaen,
noen moet men
tnans groot waarbij men aan nog ae vernogmg
piojcoi zijn om een toeneming in kracnt
van renaemenl van ae geimaeiijn aan
vanTae nattonaiisttscne stroming in i Laan- zich scholende jongeren moei toevoegen.
ueren te voorspetten.
1 ekenend is aaar ook het jeit aat naarDe oortog en de repressie hebben wei gelang ae jongeren vianner opireaen en
de overgrote meeraemeid van de natio- een gioiei wt^mmg gaan onipiooien, de
Hdustiscne strijders kunnen tam leggen, ouaeren, die zien leruggetronnen haaaen
tiet
ae kracht van de juiste idee zeij ver- na ae oorlog, lueer vuur vaiten.
mocht ze ecnter onmogetijk aan te tas- vuur blijjt smeulen onder de as. En al
ten. Dezeijde idee beroerde nieuwe men- zal net oujken aat men de grote t}iassa
sen en IS tnans weer op weg om alte in- van ae oua-stnjders niet meer naar ae
teressante jongeren m \^iaanae)en naar oorlog knjgt, aan toch zal net eveneens
biijHen aai ae harden zuilen vechten tot
zich toe te haten.
hei
eind hunner aagen. Lrekwetsten dieDe tegenstanders van de Vlaams nanen
ecnter te hersieiien. tiet is een nationale gedacnte wilden ook de grondgegevens van het Belgisch vraagstuk met tuurlijk proces en het vraagt zijn tijd.
wijzigen tenzij dan m nog ongunstiger Dat er geeyi dag vooioijgaat zonder dat
zm voor Vlaanderen. En zo paart zich voormalige strijaers zien opnieuw metaan de ideële strijd voor de bevrijding den bewijst onze stelling dat bij een steldoorgevoerde
van Vlaanderen uit de brusselse heer- selmatig en geestdrijtig
werking
de
ouderen
spontdan
weer zulschappij om hei te doen herworden tot
een stojfelijk welvarend en een kultureel len meevechten.
bloeiend volk de natuurlijke stnjd van
l^ er heugend is ook het jeit dat onze
alle volkslagen voor een degelijke behan- kaders van propagandisten geen stimudeling in de eenheidsstaat. En daar juist lans van hogerhand nodig gehad hebben
spreken én voor onze ambtenaar, én voor om de propaganda met de nodige geestonze arbeider, én voor onze middenstan- drift en met de nodige aandrang te voeder, én voor onze landbouwer de jeiten ren. In het kader van het kongres heeft
een al te klare taal dan dat men de den- voor de eerste maal over het gehele land
kenden zou kunnen misleiden. En de na- haast gelijktijdig een grootscheepse aantuurlijke elite in elke groep, die even na- plakbnevenkampanje
plaats
gevonden,
tuurlijk periferische groepen rondom zich die in de uiterste hoeken van de Limverenigt kan slechts één uitweg vinden, burgse kempen en van het Maasland
degene, die loopt langs het Vlaams na- even goed plaats vond als aan onze Westtionalisme.
vlaamse kust, waar de Paasverlofgangers
In het algemeen genomen is de Volks- wel verrast zullen opgekeken hebben bij
vertoon.
unie er sinds het vorig kongres ook flink een dergelijk Vlaams-nationaal
De
zuurzoete
en
bittere
kommentaren
op vooruitgegaan. Voorzeker we weten
het. In sommige arrondissementen heb- in de Waalse pers zijn er het beste bewijs
hen we nog ni^t de noodzakelijke kern- voor. En al zwijgen onze Vlaamse kran[Lees door blz. 2, 3^ kolom beneden)
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ZAAL
Voormiddag

« ROELAND »
(10.30

KORTE KRUISSTRAAT,

3

uur)

SEKTIEVERGADERINGEN.
ALGEMENE LEIDING :
Voorzitter : Advokaat Frans VAN DER ELST ;
Sekretaris : den Heer Reimond MATTHEYSENS;

/. — Sociaal-ekonomische

vraagstukken.

1. Middenstandsproblemen. Zaal <( Zwarte Kat», Vrijdagmarkt
Voorzitter dhr. VIKTOR BOUCKAERT (Roeselare).
Referaathouder- dhr jEROOM VAN BESIEN (Haacht).
Sekretaris: dhr. WARD ROLUS (Mortsel).
2. Landbouwproblemen: Zaal « Afspanning », Zandberg.
Voorzitter: dhr. O. VAN DE KERCKHÜVE (Aalter).
Referaathoüder: dhr. Ludo SELS (Duffel).
Sekretaris : dhr. Jos. PEETERS (Kumtich).
3. Arbeidsproblemen : (( Roeland ».
Voorzitter : dhr. R. BALTHAZAR (Wilrijk).
Referaathouder : dhr. Achiel VAN MALDEREN (Brussel).
Sekretaris : dhr. Jeroom LEFROID (Deurne).

II. — Politieke vraagstukken

:

1. Binnenlandse politiek. ((Roeland».
Voorzitter : Ingenieur Jan de BONDT (Diksmuide).
Referaathouder: volksvertegenwoordiger Herman WAGEMANS (Ant i
Sekretaris : dhr Gyriel BULTINCK (Perviize).
2. Vlaamse problemen in het algemeen : « Roeland n.
Voorzitter : dhr. GüEYENS (Brussel).
Referaathouder : Advokaat Frans van der ELST (Brussel)
Sekretaris : dhr René EVERS (Overpelt).

III. —• Jongerenproblemen

: ( ;OELAND».

Voorzitter : dhr. BOMBEKE (Gent).
Referaathouder : dhr. ROELAND RAES. student (Gent)
Sekretaris : dhr Paul COOTMANS (Mortsel).
13 uur : Gezamenlijk middagmaal in do lokalen u ROELAND ».

Namiddag

: (14.30

ALGEMENE

uur)
SLOTVERGADERING.

Voorzitter : Mr. F, VAN DER ELST.
Sprekers : Dr. R. VAN LEEMPUTTE.
LUDO SELS ;
H. WAGEMANS ,
WIM JORISSEN.

K ongres
THEO LEFEVRE SPRAK TE KORTRIIK
TWPD f P F P I / P C 7„„ ; , ^.
...
hier dat de Vlamingen hun sporen die } ^ erdier, hebben in hun
ItTv<^rT'r'heidVblTn'ofg^^^^^^^^^
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«De Nieuu/e Gids»
\Mi\ repressie oplossen i
Wie in stmt van erfzonde geboren is, zal altijd een
zonaaar Olijven, ci Ue isieuwe Oids », wera ooven
het uoopvoni gehouden als « Ue i\ieuwe btandaara »
(o ironiel) door 'iony Herbert, de radilcaal ja'Scist,
aie voor de oonog met alleen herman Vos uit het
Vlaams i\ationaal VerOona. areef maar er ook Mr.
borginon en Mr. Romsee wilae uitgooien omdat ze te
demokratisch waren. Ue krant is berucht gebleven
om haar gevleugelde uitdrukmng (van aezeijde lojayl) « tiet woord is aan het Belgisch gerecht » Ie
klaagt er thans over dat de VolKsunie met mee wil
wernen aan ae « oplossing », die de C.V.P. wil geven
aan de repressie. Waarin bestaat die oplossing? In
het oprichten van een studie kommissie, die de gevallen van minder dan vijf jaar wil in orde brengen!
Wij zijn inderdaad tegen die kommissie omdat we
niet inzien waarom er thans, nu het niet alleen 6
laar geleden is dat de Paus amnestie vroeg en nu het
ene land na het andere amnestie schenkt — thans
weer Polen —, de zaak van de lichte gevallen nog
moeten u bestuderen i^! Amnestie moet er komen.
Volledig gelijk elders. Waarom de lichte gevallen
nog « bestuderen » f Laten we ze na maar oplossen
zonder verdere studie! Hebt ge misschien u gestudeerd » Nieuwe Gids om de repressie uit te voeren ?
Dan zouden zoveel schandalige en wraakroepende onrechtvaardigheden met begaan zijn. Uw fameuze
oud-partijvoorzitter heeft zijn repressiewetgeving inderdaad fi/n n bestudeerd »! üerafineerae sadisten
konden het moeilijk perverser bedenken. Ge hebt
toen dan ook het geweten van tal van jonge buitenstaanders geweld aangedaan. Ge vindt ze thans in
de Volksunie. \
Volgens « De Nieuwe Gids » zouden wij dan onze
lezers de ware toedracht van het C.V.P. wetsvoorstel niet durven bekend maken! Onze lezers lezen
praktisch allen een C.V.P. dagblad en zijn dus voldoende over uw standpunt ingelicht. Maar wat ze
allen kennen, o Nieuwe Gids, is de ellendige komedie,
die gij C.V.P.ers met de slachtoffers van « uw » repressie speelt. Zij walgen ervan, en terecht.
Gij schrijft dat we thans zouden erkennen dat de
linksen niets voor de repressie willen doen en dat we
dus de waarheid geweld aangedaan hebben toen we
schreven dat het C.V.P. verzet de plannen van de
linksen tot oplossing van de repressise dwarsboomde.
Het feit dat we de triestige waarheid omtrent uw
drijverijen aan het licht gebracht hebben is een pijnlijke wonde geweest in uw vlees, niet?
De linksen zijn in het ten uitvoer leggen van de
repressie niet ten achter gebleven bij uw De Schrijver. Zo ze een gedeelte van hun fouten enigzins
goedmaken zou ons dit allerminst dankbaar stemmen. Het zou maar een begin zijn van elementair
rechtsherstel. Dat ze het zullen doen weten wij niet
maar wat we wel weten is dat de C.V.P. een heilige
schrik heeft dat ze het zullen doen omdat zo haar
eigen besluiteloosheid en lafheid ter zake al te klaar
en al te bespottelijk in het licht zou gesteld worden.
Daarom dat de C.V.P., rekening houdend met de
mogelijkheid dat de linkse regering het zou doen,
haar weerstanders opgepord heeft om de linkse walen
en brusselaars af te schrikken. Iedereen, die het verloop der gebeurtenissen aandachtig gevolgd heeft,
weet dit.

Dat sommige Vlaamse socialisten van plan zijn de
repressie grotendeels op te lossen is onderhands wel
een publiek geheim geworden. Dat ze er zulten in
slagen is vrij onzeker omdat ze af te rekenen zullen
hebben met de brusselaars en walen, die toch in laatste instantie beslissen. Toen ze het terrein bij het
verzet verkend hebben, heeft de C.V.P. haar weerstanders opgejaagd. Dat is een feit dat we staande
houden. Dat we Lilar aanvallen thans is niets nieuws,
o Nieuwe Gids. Als ge over onze houding wilt praten dan moet ge ons blad ook volgen. Welnu we
venvijzen U naar ons blad van november '55 onder
de rubriek « Wie helpt Lilar uit de put? » en zelfs
naar dat van juli '55 onder de titel « Lilar, de humanist... ». Ge ziet dan hoe nieuw onze aanvallen op
Lilar zijn!

PEPERNOTEN
De Standaard e n de Brusselse olievlek

de stadsviering er bij gehaald. Doch Frans Van Cauwelaert liet het stadsbestuur weten dat de Leeuwenvlaggen ongewenst waren... De lafheid en de berekening van deze parvenu's a la Van Cauwelaert, baron De_ Vteeschouwer, en es., kent geen grenzen.
Zij hebben de Vlaamse Beweging gebruikt en misbruikt waar hun persoontijk belang er kon door gediend worden, maar eens gearriveerd zou een Vlaamse Leeuwenvlag hen kunnen kompromitteren... Wat
hen ook weer niet zal beletten af en toe, maar met de
nodige omzichtigheid, de flamingant uit te hangen.
Ellendige komedianten! Wij kunnen goed begrijpen dat een Lodewijk Dosfel, op zijn sterfbed, weigerde een Frans Van Cauwelaert nog te ontvangen...

Ue Walen en franssprekende brusselaars willen bij
het komend taaistatuut de brusselse olievlek nog uitoreiaen. Wat normaal is. Zonder een krachuge
Vlaamse reaktie zal het gebeuren ook, wat in de
eenheidsstaat eveneens normaal is. Men heeft sinas
U5 jaar altijd de tevredenheid van de « goeae belgen », de walen en de brusselaars, bewerKt op ae
rug van Vlaanderen. De Vlaamse ezel zal wel nieuwe lasten dragen en de stoKslagen daarbij nog in
ontvangst nemen ook. Wat een prachtuitvinamg,
die eenheidspartijen, waarin walen en brusselaars
met behulp van de franskiljons de baas spelen. En
kan het mooier dan dat er V'taamse kranten de
Vlaamsgezinde uithangen en zo de stemmen van Stalinistische geschiedschrijving
Vlaamsgezinden nog aanbrengen aan die partijen om
België is een land waar de geschiedenisvervalsing
Vlaanderen steeds dieper in de put te helpen. We
naar i)talinislisch recept vruchtbare navolging gevonzijn er zonder een flinke groep nationalisten in het den heeft. Wij vestigen er de aandacht op naar aanparlement prachtig op vooruitgegaan. Honderduileiaing van de herdenking van de 25" verjaring van
zend mensen op de taalgrens kw^t, verdere uiiffrei- de vervlaamsing der Gentse Hogeschool: hooggeding van de brusselse olievlek, werkloosheid en mo- leerde professoren zagen er geen graten in de histobiliteit onverlet gelaten, Vlaanderen de zwaarste be- rische waarheid te verminken en te vervalsen. Wij
lastingen, geen politiek voor de kleine landbouw en de denken ook aan de geschiedenis van de regering van
Vlaamse tekstielindustrie opgeofferd voor de waalse
Limoges en Londen! ^Toevallig kregen we onlangs
zwaarindustrie. Dat is het positief bitan van de nieu- een » Feestoundel Frof. Dr. A. Verbist » in handen,
we <( positieve » Vlaamse politiek. En hoe wordt uiigegeven in 1949. Nieuwsgierig keken we de bioer gelachen met « De Standaard » om de kunsttoer, grafische bijdragen in om eens Ie lezen wat er in
die hij uithaalt, Vlaamsgezinde kiezers aan te brenverteld werd over het akkoord K.V.V.-V.N.V. van
gen voor een franskiljonse politiek. En het mooiste
193Ö, dat mede door Prof. Dr. A. Verbist, als vooris dan nog dat «De Standaard» het weet. Hoe
zitter K.V.V., ondertekend geweest is. Maar we
luidde de uitspraak van Pol de Mont, de strijdende
vonden niets: met geen woord wordt er melding van
Vlaamsgezinde, ook weer? » Lammenadig volk van gemaakt, evenmin trouwens als van de concentratielaffe stommeriken ». De Standaard doet al wat mo- beweging van die jaren... Dit is weer eens een kras
gelijk is omdat het zo zou blijven.
staaltje van geschiedenisvervalsing door, ditmaal,
zeer kristelijke heerschappen. Het is ook een staaltje van de lafheid van aie zgn. Vlaamse voormannen!

En het federalisme
Het is een kenschetsend dat nadat E.V.C, in <i Het
VoiK » duidelijk opicwam voor het feaeralisme thans
OOK. óchitawacht zijn houuaing ter zake gewijzigd
heeft. Onmiadellijk helemaal bekeren gaat lastig,
maar hij oniWiKkeit zich in de richurig van ae beicering. Het feaerausme mag met taooe zijn, schrijft
hij. De tijd dat de Vlaams-natwnalisten lanaverraaers zijn schijnt thans wel voor immer voorbij. Als
er nu eenmaal te veel federalisten komen kan het
ook nog moeilijk landverraad zijn! We hebben dan
toch waardering voor Schildwacht dat hij de moed
heeft het federalisme ernstig te onderzoeken. Hoe
schril tekent zich daartegen de houding af van de
nijaige Standaard, die met lede ogen zijn invloed geleidelijk maar zeker ziet teleur gaan. Met het federalisme krijgen we slechts de gelijkheid en niet de
meerderheid is thans de slogan, die ze overnemen van
de imperialisten, die Vlaanaeren zo lang mogedjk onder
de knoet wensen te houden en we zien dat die sk>- gan, hier en daar bij de seutimentsflamingant nog
inslaat ook.
Vooreerst is er de zaak ten gronde. Wij wensen
niet door Wallonië met de hulp van Brussel gekoloniseerd te worden. Wij wensen ook Wallonië niet
te overheersen. Ieder volk heeft er recht op zich
zelf te besturen. Het zou trouwens geen zin hebben
Wallonië te willen overheersen. Met behulp van
Frankrijk zouden ze gauw een einde aan dat spelletje
gemaakt hebben. Er zijn daar geen « Standaarden »/
Maar wat die Vlaamse meerderheid betreft, dat is
wel een toppunt. We hebben die nu al 125 jaar en
we zijn altijd onder de knoet gehouden geworden
omdat de drie « grote », unitaire partijen zich altijd
geschikt hebben, mits de nodige fondsen voor hun
partijkassen, naar de wil van de waals-brusselse
trusts. En zonder federalisme zal dat niet veranderen.
« Deze Tijd »
Vlaamse stadenten geven een snobistisch tijdschrift
uit, « Deze Tijd ». In dit tijdschrift mag echter niet
geschreven worden over Vlaamse grieven. De heren
studenten vinden dit minderwaardig. Triestige heerschappen, ede het niet minderwaardig vinden als
slakken te kruipen voor allerlei « personaliteiten ».
Wij hopen dat deze heren die niet willen vechten ten
minste de plaatsen niet zullen gaan bezetten die veroverd worden door hen die wel vechten voor onze
Vlaamse volksbelangen; dat zij zullen gaan stempelen zonder te klagen!

Wij hebben ons nooit begoochelingen gemaakt noch
over de linksen, noch over de C.V.P. maar wanneer
er een poging gedaan wordt, ook al zijn er machiavellistische bedoelingen, klagen we hen aan die ze
willen verhinderen.
En roep dit laatste niet in als argument voor uw
C.V.P. wetsvoorstel. We hebben gezien hoe uw eigen partij het wetsvoorstel De Gryse verwierp. En
overigen^ vatten wij, gelijk niemand die wat inzicht
heeft in de politiek een studie kommissie, die een jaar
nodig zal hebben, nog ernstig op. Uit 'ichrik dat de
linksen u zonden voor zijn hebt ge de kommissie
voorgesteld. En ge geeft ze de tijd om de verkiezingen te halen zonder dat er iets gebeurt. Wat uw
wens is. En dat, helaas voor uw partij, begint ieder
Ons k w a m ter ore...
denkend mens te begrijpen.
Sedert Craeybeckx burgemeester is te Antwerpen
Dat de Volksunie tenslotte een samenraapsel van
wordt de Leeuwenvlag officieel erkend door het stadsmistevredenen zou zijn, daarover kan iedreen het
bestuur en wisselt zij af met de Antwerpse en Belzijne denken. Wij menen echter dat we een heel
wat hechter blok vormen dan de partij waarin we elke gische kleuren bij de stadsviering. Toen een paar jaar
dag de eensgezindheid bewonderen van « La Libre
geleden de zoon van Frans Van Cauwelaert bisschop
Belgique », van « De Standaard » en van « De Nieu- gewijd werd, wat met de nodige tralala gepaard ging
we Gids ».
wegens het propagandistisch effekt met het oog op
de verkiezingen die voor de deur stonden, werd ook
Tot uw volgend standpunt!

Liebaert, de bloedhond
De liberalen bogen niet alleen op een humanist van
het soort Lilar, die de middeleeuwse vergeetkuilen
in ere houdt, neen zij hebben ook een financier van
kaliber, hun Liebaert, die de direkteurs van de Nationale Bank hun wedde met tien percent laat verhogen en daarbij nog met terugwerkende kracht voor
een vijftal jaren.
Wie zal het betalen? O dat zaakje is eenvoudig
voor een zo sociaal voelend mens als de vetgemeste
franskiljonse katoenbaron. Er is nog wel een sociale groep voor wie alle sociale bescherming als
hoon in de oren klinkt en dat zijn de incivieken. Hoe
er met die mensen gesold wordt grenst aan het ongeloofKjke. En wat ons, niet getroffenen, dan nog
het meest treft is de gelatenheid waarmee ze hun lot
ondergaan. Zo ze zich zouden oprichten en hun
kracht zouden bundelen, het zou met het sadisme,
waarmee ze behandeld r.vrden door de kleurpartijen
gauw gedaan zijn. Tenzij ze Ln voorwaardelijke vrijheid zijn is het hen trouwens niet eens verboden aan
politiek te doen!
We hoorden thans het geval van een technisch
ingenieur, die enkele jaren «gedaan» heeft, jaren
armoede leed met zijn vrouw en kinderen, en die
thans een betrekking gevonden heeft die iets of wat
overeenstemt met de gedane studies. De jongen
zou zachtjes aan zijn schulden, gedurende de jaren
ellende noodzakelijkerwijze gemaakt kunnen delgen.
De mannen van Liebaert zijn er echter als de kippen
bij. Enkele honderdenduizenden boete betalen aan
de staat. Moeilijkheden met werkgever, gedaan met
het normale mensenleven!
De transaktie afgewezen! Liebaert heeft geld nodig voor zijn bankdirekteuren. Is die bloedhond alles geoorloofd ?
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KRISTEHDOM

ln « Het Boerenjront » het orgaan
van 'de gelijknamige
Landbouwveremging
vonden we m het Faasnummer- van Ue
hand van de voortrefjelijke
hoojdredakteur Marcel Renders volgende pertinente
beschouwingen bij het l'aasjeest in zijn
hoojdartikel :
(( Moest Kristus nu terug op de aarde
» komen, zou Hij dan niet dezelfde toe)) standen terugvinden? De rijken — de
I) kapitalisten — zouden Hem als een ge» vaar voor de bestaande orde beschou» wen, de machtigen, de politiekers zou» den in Hem een oproerling zien, ja,
» zoals het thans de gewoonte is gewor» den, wanneer men niet goedschiks alles
» aanvaardt wat de machthebbers in de
» demokratische landen bedisselen, waar» om zou men Hem voor geen kommunist
» uitkrijten? De kommunisten
zouden
» Hem voor een zwakzinnige
aanzien,
» wiens plaats in 't gekkenhuis is. En de
» massa zou zich niet op haar gemak
» gevoelen, want haar geweten zou niet
)) gerust zijn. Hij zou niet meer aan het
» Kruis genageld worden, er bestaan
» thans geperfektioneerde middelen om
» iemand ter dood te brengen, wij leven
)) immers in de verlichte XX° eeuw, waar
» een Krijgsraad wel zóu bereid zijn Hem
» op de getuigenis van een paar Ju» dassen tot de dood met de kogel te
)) veroordelen... En de massa, waarover
» wij het zo net hadden, zou toejuichen,
» niet omdat zij die Man schuldig acht,
» maar om die knaging van hun geweten
» te onderdrukken... Men wordt er im» mers niet graag aan herinnerd dat men
» niet doet wat men moet doen en niet,
» leejt zoals men moet leven. »
« Dat zou het lijdensdrama zijn van de
» Godmens moest Hij in de XX" eeuw
» op aarde komen zoals Hij het 2000 ja•)) ren geleden deed. »

AAN DE VOORAVOND VAN ONS TWEEDE
KONGRES
(vervolg van blz. 1)

tenschrijvers
als vermoord,
inwendig
zullen ze het kookpunt wel benaderen.
De ontplojfing moeten ze voor ons niet
laten. Het Vlaams-nationalisme
wordt
weer springlevend. Ons kongres zondag
zal er weer een klinkend bewijs van zijn.
De strijdgenoten van Limburg en WestVlaanderen zullen er elkaar opnieuw ontmoeten. En Brabant, Antwerpen
en
Oost-Vlaanderen zullen zeker niet minder vertegenwoordigd zijn.
De Volksunie is de politieke uitdrukking van de Vlaamse Beweging. Op politiek gebied, het wezenlijke gebied van
de strijd, zijn wij het alleen.
Bewust van onze Vlaamse plicht en
verheugd omdat der.bela'_^ers van Vlaanderen, zwijgend maar bevreesd, naar
ons zullen opkijken, zullen we zondag te
Gent zijn. Het nationale Vlaanderen rukt
opnieuw aan. Vlaanderen voor ons!

OP ONZE
KOSTEN
De zomermaanden beginnen in het
zicht te komen en dan gaan de gedachten
van onze volksvertegenwoordigers
hoofdzakelijk naar reizen op kosten van de gemeenschap, dus van ons belastingbetalers. Profiteren is het beroep van de drie
grote partijen.
Van 3 tot 17 april reisden onze parlementairen naar Israël onder leiding van
Kamiel Huysmans. Op hetzeljde ogenblik ondernamen de kommissies van
Landsverdediging « een studiereis » naar
Belgisch Kongo. De reis van elke kommissie kost een paar honderdduizend fr.
Ook voor de Kamerkommissie van Koloniën is er een reis voorzien naar Kongo
per Sabena-vliegtuig. Deze reis kost de
belastingbetaler
eenmiljoentweehonderdduizend frank. Ook naar kommunistisch
China is er een reis voorzien in augustus.
Een ander prettig tijdverdrijf voor deze heren is Europese kommissies en andere komitees te stichten, waarvoor dan
verslagen moeten opgesteld worden, die
vaak maandenlang vergeten worden. Al
deze kommissies kosten aan het land honderden miljoenen!
hl een besloten vergadering van het
bureau van de Kamer rekende Kamiel
Huysmans het de parlementairen voor
dat met het geld, dat ze op die wijze vermorsten gedurende 1955, 50 kilometer
van de autosnelweg Antwerp en-Luik
koyiden bekostigd worden !!!
Het gedrag van die heren wordt elk
jaar meer ingegeven door profiteurschap.
Het is de ware republiek van de kameraden. Schooikwesties of geen, het doet
er alles niet toe. Gelijk Siruye, Dewinter
en andere Leynen's gisteren met de linksen naar Rusland reisden, zo gaat morgen Theo Lefèvre met Max Buset naar
Kongo. En zeggen dat de
C.V.P.kiezers denken dat er koude oorlog is tussen Tlieo en Max. Een echt schandaal
is het Jioe de gewone aanhanger achter
de schermen voor de zot gehouden wordt.
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V A N M A N T O T iMAN
Kameraden
laten we even ons geheugen opjnssen en de gebeurtenissen
der
Laatste maanden
overscnouwen.
Na de C. V. F. nederlaag
inzake
schoolkwestie,
kwam het A.L.V.
voor
de dag met hun doodgeboren
zaterdagstaking.
Weet ge het nog? Voor de 5 dagenweek, het 20 jr. minimum loon,
teruggave van de verhoging
moeder can de
haard. Het gaat hier niet in hoofdzaak
over de gestelde
eisen, wel over het
waarom.
— Zaterdagstaking
zolang onze
eisen
niet ingewilligd zijn, zolang tot deze regering ten val gebracht is. Daar lag het
hoofdpunt.
Het christelijk arbeiders verbond ten dienste van de politieke
partij.
En als bijbedoeling
voor hen zo belangrijk als de rest — leden
winnen.
— Die andere reus op leemen
voeten
men name A.B.V.V.
sprong direkt de
arena in. Ze na^nen de eisen over, vergaderden zonder het A.C.V.
met een ajvaaidiging
van werkgevers
en regering
en sloten een PRINCIPIEEL
akkoord.
In de sindikale pers werdt viktorie
gekraaid.
— Overwinning
der arbeiders,
20 jr.
minimum loon aanvaard, werkgever
akkoord voor een termijn van drie maand
een extra tegemoetkoming
ie doen van
1 % op de afhouding R.M.Z.,
zodat de
verhoogde
premie der moeder aan de
haard terug gegeven wordt, voor de duur
van 3 maand, en dat met
terugwerkende
kracht vanaj 1 Augustus
1955.
We
schreven
toen Juni 1955.
De
heren
praatbarakkers
waren met verlof! Ondertussen zijn ze nog al eens met verlof geweest, werden Moskou en Warchau
bezocht, plannen uitgewerkt voor
bezoeken
aan Israël, Belgisch Kongo,
enz...
We kregen dus een principieel
akkoord.
Kwestie
van de bonzen wat in
te binden maar vooral beletten dat de
aangeslotenen
het bij de tegenpartij
zouden zoeken.
Achteraj nieuwe bijeenkomsten,
nieuwe praat partij en, ditmaal met
A.C.V.,
A.B.V.V.
en gans het circus. De 5 daggen weeK werd 45 uren week.
Opnieuw
akkoorae^',
opnieuw vastgestelde
data.
Belojten
moesten ditmaal ingeruild,
de
eenmaal ingeslagen weg verder
afgelegd.
Verscheidene
takken der nijverheid
aanvaarden de verminderde arbeidsduur.
De
ene overwinning na de andere wordt gevierd. 'Zegebulletijns
ïn koeien van letters gedrukt,
nemen de plaatsruimte
in
de sindikale pers.
— De weerslag die de verminderde
arbeidsduur hebben zal, dai is niet des heren bekommernis.
Dat we nu, in een
tijd van hoog-conjunktuur
± 225.000
werklozen tellen, het belastingcijfer
stijgt
en stijgt, de kleine bedrijven stop zetten
moeten, dat alles raakt hun koude
kleren
niet.
Klassenstrijd,
verdeeldheid,
ontevredenheid 't allenkante, de demon toont
zijn aangezicht, en grijnst.
•— De Vlaamse koelie is nog mak, loopt
nog gewillig mee. Spijts dat 80 % der
werklozen
Vlamingen
zijn, dat tienduizenden dagelijks hun brood zoeken
in
Wallonië.
Spijts dat de lonen in Vlaanderen merkelijk lager zijn dan in de Walen. Spijts dat de vlaarns.e
middenstander het ergst getroffen
is, de vlaamse
landbouwer het moeilijkst door het leven
gaat. Spijts dat alles ziet u niet dat nationalisme alleen, nog redding kan brengen.
Volksverbondenheid,
lotsverbondenheid, geen partijbelang maar het belang van ons allemaal, het belang van het
J'laamse Volk, ons volk.
Wij
streven
niet het onmogelijke
na. Willen
echter
baas zijn in eigen huis, ons eigen zaken
beredderen, ons eigen moeilijkheden,
die
andere toch koud laten, zelf
oplossen.
Helpt mee kameraden,
een betere
toekomst!!

bouwen

aan

AALST TWEETALIG ?
Een op zichzelf nietig feitje heeft wat
beroering verwelct in de ajuinenstad. Beroering onder de politiekers wel te verstaan.
Enkele maanden geleden plaatste, op de
bijgangen van Parklaan en Kapucienenlaan, een zogezegde menslievende vereniging uit Brussel, franstalige metalen borden. De automobilisten werden aangezocht, niet te klaxoneren « terwille van de
rust onzer kinderen en ouderlingen ». Dit
met de goedkeuring van het stadsbestuur.
Na protest van de V.T.B, werden vóór de
Franstalige borden, nederlandstalige geplaatst.
Het n u t van die borden is nul ! Het gerucht van 'n klaxon stoort niemand meer.
Wat wel storend werkt is het donderend
geraas waarmee 's morgens zware vrachtwagens door de ledige straten der stad vliegen, althans door sommige straten, en menig kind en oude van dagen, brutaal uit
de slaap wekken. Maar, geen protest daartegen !
Verder zijn die borden gevaarlijk voor de
automobilisten. Ze leiden vruchteloos de
a a n d a c h t af van mensen die alleen met officiële berichten dienen rekening te houden ; en die zijn er reeds meer dan genoeg !
In de grond gaat het hier niet om een
menslievend doel, m a a r om aan vreemden
te bewijzen dat Vlaanderen nog altijd tweetalig is en Brussel en Wallonië eentalig n a tuurlijk ! De wet op het gebruik der talen
is door Vlamingen en walen aangenomen en
gestemd. Ze meet dus worden toegepast.
Wie ze niet toepast, of ze niet doet toepassen is een wetsovertreder, al draagt hij nog
zoveel lintjes of « maddolekes » voor burgerdeugd !
De heer Vanhoorick vond aanstoot in de
handelwijze van het stadsbestuur.

d.w.z. een klein partijtje, dat tussen twee
grote op de wip kan zitten en zo nog over
m a c h t beschikt. Wat de wet ook beslist, ze
zijn voor de tweetaligheid... voor de vlamingen natuurlijk, omdat sommige machtigen nog frans spreken. Aan de brusselaars
en de walen in h u n partij durven ze dat
niet opleggen, die zouden België kunnen in
de steek laten. Dat zijn superpatrioten !
'N paar weken geleden werd in Vlaamsbewuste kranten het bedrag meegedeeld,
dat aan de bedienden en ambtenaren werd
uitbetaald op het ministerie van Binnenlandse zaken en Buitenlandse handel.
De bedienden en ambtenaren ingeschreven op de nederlandse taalrol krijgen NEGEN MILJOEN TE VERDELEN ; deze ingeschreven op de FRANSE taalrol krijgen
ZEVENTIG MILJOEN. Deze schandalige
benadeling is nog verslecht onder deze regering. Denkt u dat senator De Stobbeleir,
beroepspolitieker reeds daartegen heeft geprotesteerd ? Geen kwestie van ! De Staf
schijnt waarschijnlijk zo te oordelen « als
ik en mijn familie maar in de kaas kunnen
vreten is dat voldoende, de anderen kunnen
verrekken ». Die anderen zijn natuurlijk al
de bedienden die in Brussel h u n boterham
moeten verdienen.
Van de vijf socialisten kunnen we zeggen
« Heer vergeef het hun, want ze weten niet
wat ze doen ». Dat de vlaamse arbeiders,
ook die van en rond Aalst, in Wallonië geen
enkel vlaamse tekst te lezen krijgen, zelfs
niet in de mijnen, raakt h u n koude klei'en
niet. « Dat ze frans of waals leren en h u n
plan trekken. »
Maar aan de automobilisten moet worden gedacht en... aan de vreemdelingen
Heeft meneer Dhaeseleer reeds geprotesteerd tegen de eeuwige achteruitstelling
van Vlaamse bedienden en ambtenaren ?

Mr trans VAN DER ELSI
en
Hi] sprak van interpelleren en hij deed
het ook ! Na de interpellatie moest de gemeenteraad zich uitspreken over die wetsovertreding. Uitslag : tien leden tegen ;
tien voor en vier pilatussen, die geen opinie
hadden in deze zaak !
Wie stemde tegen de wetsovertreding en
voor het wegnemen der borden ? De C.V.P.ers CLAUS, DE HAECK, DE WOLF, DU
FOUR, KEYMEULEN, VAN SINAYE en
VERLEISEN. De kommunisten DE SMET en
VANHOORICK. De socialist DE PREZ.
De geciteerde C.V.P.ers hebben h u n plicht
gedaan, de kommunisten eveneens. Behorend tot de oppositie viel h u n dit niet zo
moeilijk. De socialist DE PREZ dient gelukgewenst. Behorend tot de meerderheid,
heeft hij een moedige houding aangenomen.
Wie stemde voor de wetsovertreding en
tegen het wegnemen der borden ?
De liberalen CORNELIS, DE STOBBELEIR, STELEMANS, VAN HOVER, en WAGJI^MANS. De socialisten ARIJS, BLANQUART, DE SMET, LAUWEREIS en SMEKENS.
De liberalen zijn de m a n n e n van de vrijheid d.w.z. in n a a m der vrijheid moeten de
machtigen der aarde, de minderen en de
kleine lui onder de voet kunnen lopen. Het
toepassen van dit beginsel heeft ze op politiek gebied gebracht waar ze nu staan.

Dr R

we meneer Borremans zeggen. Inderdaad 't
zijn alleen maar de stemmen van die m e n sen die hem interesseren !
De geschiedenis van de tweetalige borden is maar 'n klein feit op zich zelf, m a a r
het heeft ons toegelaten sommige harten
te peilen !
Bij de aanstaand 3 gemeen'^everkiezingen,
komen we op dit v o o v a l terug.
NOTA
Het artikel <•- Aalst tweetalig » kwam op de
redaktie op 31 maart, doch kon wegens overvloed aan kopij nie'; meer werden geplaatst.
NASCHRIFT
Sedert het inzenden van dit artikel, is in
Aalst het een en het ander voorgevallen.
Verdere kritiek over de houding van ex-burgemeester De Bunne in deze zaak laten we
achterwege. We willen zijn gezondheidskuur
in het buitenland niet verstoren !
Intussen is reeds in verschillende dagbladen op de kwestie der tweetalige, borden
gereageerd.
Het « Laatste Nieuws » wil de houding
der aalsterse liberalen niet goedkeuren,
m a a r om in de traditie van het huis te blijven, h u n houding ook niet afkeuren. Het
blad stelt een tweetalige tekst voor : de n e derlandse tekst in grote letter en daaronder
de franse tekst in kleinere letter. Die onwettelijke tweetalige tekst wordt aangeprezen uit « hoffelijkheid » tegenover vreemden, lees : walen en brusselaars !
Wij herhalen dat die borden geen enkel
r-ut hebben, in welke taal ze ook iets hebben te zeggen !
Wat die «hoffelijkheid » betreft, willen
we aan die liberale mandatarissen, bij herhaling nog eens enkele vragen stellen.
Waar bevinden zich in Wallonië nederlandse teksten uit hoffelijkheid tegenover
Vlaamse arbeiders ?
Is het uit hoffelijkheid tegenover de vlamingen dat de walen met de medehulp van
enkele verachtelijke vlaamse politiekers, het
leeuwenaandeel der hogere ambten hebben
weggekaapt ?
Is het uit hoffelijkheid dat de waalse politiekers zich hardnekkig verzetten tegen
het in evenwicht brengen der nederlandse
en franse taalrollen ?
Wanneer hebben de aalsterse liberale p a r lementsleden De Stobbeleir en D'Haeseleer
geprotesteerd tegen deze schandelijke a c h teruitstelling ?
Is het uit hoffelijkheid tegenover de vlamingen dat de waalse ambtenaren mordikus
weigeren een woord nederlands te leren ?
Is het uit hoffelijkheid tegenover de vlamingen dat dezelfde waalse zgz. elite, op
school voor h u n kinderen engels of duits
kiezen als tweede taal, in plaats van nederlands ?
Wanneer zullen hogergenoemde aalsterse
politiekers eens de moed hebben de geldelijke
belangen
van
de
duizenden
Vlaamse ambtenaren en bedienden te
verdedigen, in plaats van e?uwig te schermen met hoffelijkheid tege.-.jver walen en
verfranste brusseiaar^ ? Hoelang nog die
hoffelijkheid « in enige richting ? »
De walen hebben nooit de tv.eetaligheid
van Wallonië gewi d. Het is hun volle recht.
Wij wensen ook Via anderen _entalig nederlands. Dat is niet alleen ons recht, m a a r uit
zelfhandhaving onze plicht.
«MMM»i
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Wat zou hij ! Wat zou zijn waalse baas wel
zeggen '!
Burgemeester De Bunne spreekt geregeld
frans in de kamer. Niet uit misprijzen voor
zijn eigen taal, m a a r omdat hij hoopt meer
te bekomen met frans te spreken. Hierdoor
bewijst hij dat nederlands in Brussel m i n derwaardig is. Heeft hij geprotesteerd tegen
het verlies van tientallen miljoenen aan
wedden voor de Vlamingen ? Nochtans is
dit schandaal bekend gemaakt door zijn
sociaiisiische kollega, de heer Fayat ! D'e
kwestie laat meneer De Bunne steenkoud,
alhoewel dit stoffelijk belang, sommige van
zijn kiezers begint te interesseren !
Bij die twee linkse leiders staat daar, I „ r
als 'n pauwke, de C.V.P.er Borremans met
zijn m a a t Ringoir. Had de ex-burgemeester,
in de oppositie staande, tegen de wetsovertreders gestemd, dan waren die stoute antiklerikalen, die zo het katolieke kind hebben
benadeeld, in de minderheid gesteld geweest. Dat was een blaam op h u n beleid.
Maar de C.V.P.er Borremans, die de Aalsterse kliek van de Libre Belgiek vertegenwoordigt in de raad, kon dit niet over zijn
fransminnend h a r t krijgen. In gods naam,
dan maar met de antiklerikalen mee !
Wij menen dat meneer Borremans hier
ergenis heeft gegeven aan de simpele katolieke mensen, die sedert twee jaar worden
opgezweept om te betogen en in alles het
wachtwoord moeten volgen. « Nooit met de
linksen ».
Meneer Borremans heeft zwaar gezondigd, x^ls penitentie zal hij een week lang,
omslagen « Voor school en gezin » aan de
deuren afgeven. « Is mijn werk niet » horen
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HASSELT 28 APRIL
PROVINCIALE KADERDAG
Hotel Warson Stationstraat 19 uur.
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K O N G R E S
Er werd voor ons kongres door onze plaatselijke kadergroep te Gent heel wat voorbereidend werk gedaan mede onder het impuls van onze algemene sekretaris, die t h a n s
weer volop in zijn element is. Een laatste
voorbereidende vergadering waarop de refe.
i-aathouders aanwezig waren greep plaats
onder voorzitterschap van Drs. Wim Jorissen. Sekretaris van der Paal verstrekte hierop de laatste algemene onderrichtingen.
KADER- EN SPREKERSSCHOOL
3e les : Antwerpen 5 mei te 15 u. 30.
2e les : Brussel 12 mei te 15 u. 30.
PARKEERPLAATSEN TE GENT
Best op St. Baafsplein, Prof. Laurentplein
of Kouter.
BUS UIT ANTWERPEN
Inschrijvingen « Eeuwige Mei », Oudaan
15, tel. 32.85.12. Prijs 40 F.
Vertrek : Vlaamse Opera : half negen.
BUS UIT LIMBURG
Inschrijvingen Evers, Dorp 152, Overpelt.
Vertrek Overpelt :
Kerk 6 u. 45, Genk, Hotel « Breughel »
7 u. 15, Hasselt, grote markt 7 u. 30, St.
Truiden, grote markt 7 u. 45.
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ONZE PROVINCIALE KADERDAG
Zondag, 25 m a a r t jl. had te Antwerpen
een zeer belangrijke Provinciale Kaderdag
plaat. De opkomst was buiten alle verwachting : zij was ruim ééns zo talrijk als algemeen voorzien. En dat heeft wat te betekenen, als men bedenkt, dat het een zondagmorgen was waarop vergaderd werd, en
ook, dat vele van de genodigden mensen
waren, die moesten komen vanuit de verste
uithoeken van onze provincie.
De Heer R. MATTHEYSSENS, provinciaal
voorzitter-Antwerpen, die deze kaderdag
voorzat, heette iedereen van harte welkom,
om daarna het woord te geven aan volksvertegenwoordiger Herman WAGEMANS,
die een overzicht gaf van de huidige politieke toestand.
Spreker betreurde het feit, dat mensen,
die zich in vroeger dagen zo verdienstelijk
hebben gemaakt voor de Vlaamse zaak, nog
steeds niet de angst hebben'kunnen afleggen, die zich van hen sedert de na-oorlogse
periode heeft meester gemaakt, en dit ondanks de bestaande wet, die zegt, dat diegene, die op gelijk welke manier door de
repressie getroffen werden, het recht hebben lid te zijn van gelijk welke politieke
partij. De enige beperking bestaat hierin,
dat ze geen leidende funktie in h u n partij
mogen bekleden. Er is dus voor hen geen
enkele reden om in h u n huidige houding te
volharden.
Spreker belichtte daarna het probleem
van de hedendaagse jeugd en n a m als voorbeeld de studenten van onze Leuvense Universiteit. Daar heerst inderdaad een groot
gebrek aan intellektuële belangstelling, niet
alleen op vlaams, doch ook op gelijk welk
ander gebied. Gelukkig schijnt er de laatste
tijd verandering in te komen. Ook daar
mioet de eens zo vruchtbare bodem herploegd worden, tot hij weer is geworden
wat hij vroeger was, nl. de bakermat van
ons Vlaams-nationaal leiderschap.
Sprekende over de parlementaire aktie,
gaf Mr WAGEMANS te kennen, dat alhoewel in de openbare vergaderingen opzettelijk niet over de Volksunie gerept wordt,
hij toch regelmatig in private gesprekken
door de parlementairen der andere partijen
gepolst wordt over de Volksunie, h a a r werking, h a a r vooruitzichten, enz., hetgeen er
duidelijk genoeg op wijst, dat deze heren
er zich degelijk van bewust zijn, dat wij een
m a c h t vormen, waarmee rekening dient gehouden. Ook' zij weten heel goed, dat het
bij de vorige verkiezingen in verschillende
arrondissementen slechts weinig scheelde,
of ook daar hadden wij een zetel \eroverd.
En dat, mits een goed gevoerde propaganda,
deze zetels bij de volgende verkiezingen in
ons bereik liggen.
De volksvertegenwoordiger betoogde om
zijn rede te besluiten, dat het ogenblik gekomen is, om ons op s t r a a t te oegeven, ten
einde met al de middelen, die ons ter beschikking staan, het volk vertrouwd te m a ken met hetgeen wij zijn en met hetgeen
wij willen. Dit is volgens hem de beste propaganda die wij kunnen mak.^n.
Na deze zeer interessante uiteenzetting,
nam de Heer Rudi VAN DER PAAL, algemeen sekretaris, het woord en gaf hij een
overzicht van het bewegingsleven der partij
in de Antwerpse provincie, om daarna een
bespreking te openen nopens h a a r organisatie, ons tweede Kongres, de abonnementenslag en de organisatie der plaatselijke
vergaderingen. Hierbij deden de aanwezigen, elk voor hun eigen gebied, de nodige
voorstellen en gaven zij h u n respektieve
noden te kennen, waarvan dankbaar akte
genomen werd.
Alvorens de vergadering definitief te be-sluiten, zette de Heer MATTHEYSSENS nog
zijn persoonlijke visie uiteen, betreffende
de kansen die het federalisme in dit land
maakt. Volgens hem bestaat inderdaad de
kans, dat het federalisme binnen veel kortere tijd, dan onze tegenstrevers wensen,
werkelijkheid v.^ordt, en de argumenten die
hij, om zijn zienswijze te staven, gebruikte,
waren meer dan overtuigend. Zijn korte,
doch kernachtige rede werd dan ook op
geestdriftig applaus onthaald.
Werkelijk een prachtig geslaagde kaderdag !
Paul COOTMANS
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BORGËRHOUT

Dat men in deze bij uitstek Vlaams-nationale gemeente uit het Antwerpse af te
rekenen heeft met een Vlaams nationaal
potentieel, drijft de keisdravers immer met
een panische schrik, die menigmaal tot
uiting komt. De traditionele partijen zijn
het op één p u n t in de gemeenteraad altijd
roerend eens om stelling te nemen tegen
de aktivering van de Vlaams-nationale verkozene, kameraad Van de Vijver, die bij
iedere raadszitting zijn man staat, om immer de vinger op de wond te leggen.
Maar het lukt echter niet altijd even
goed en bij het bespreken van de begroting
1956 heeft men dan ook moecen rekening
houden met de redelijke zienswijze van deze gemeentelijke verkozene.
Zijn langdurige tussenkomst en zijn stellingsname tegen het behoud van de Antwerpse Luchthaven was dan ook zeer duidelijk. Ho ja, wij weten het, de verslaggevers van «de frut» het blad van Lowieke en
dat van de zuurpruim zullen nooit iets reppen van de heftige aanvallen die kameraad
Van de Vijver tegen het bewind van de beroepspolitiekers inbrengt, daarom is hat
nodig dat de lezers van ons blad ingelicht
worden.
Kameraad Van de Vijver heeft aangetoond, hoe onzinnig en geldverspilling het
is nog langer de Antwerpse Luchthaven te
behouden. Meer dan 10 j a a r na de tweede
wereldoorlog en dus 10 j a a r wordt hier met
het geld « gesmost ». Slechts twee vliegtuigen per dag van de lijn Antwerpen-Londen
komen hier en als het gunstig weder is ook
een paar hefschroefvliegtuigen. Dat is al !!!
Daarvoor wordt een terrein behouden dat
74 maal groter is dan het Groenplein te
Antwerpen. Daarvoor wordt er personeel
behouden van 27 man. Daarvoor een signalisatiesisteem op gang gehouden met
daarbij het onderhoud van het Luchtvaartstation.
Raadslid Van de Vijver heeft verder gewezen, dat het in de bedoeling lag, reeds
vóór een paar jaar, het vliegveld af te
schaffen in geval dit te Oostmalle klaar
kwam. Maar wij merken niets. Daarbij
komt nog, dat op de stafkaarten dit vliegveld gemerkt staat met een rood kruisje,
wat betekent onbruikbaar.
Komt daarbij nog dat in de onmiddellijke omgeving er menigvuldige woonwijken gebouwd worden en allerlei projekten
tot uitwerken in voorbereiding zijn.
Besluit van kameraad Van de Vijver was:
ofwel men gebruikt het vliegveld zoals
vóór de oorlog, want reeds in 1931 waren er
20 vertrekken en aankomsten te Deurne
Antwerpen; ofwel afschaffen van de Luchthaven te Deurne !!! Na wat tegenstribbelen
werd dan toch besloten dat vanwege de
raad een motie n a a r de Regering zou gaan
tot het afschaffen van de Antwerpse Luchthaven... Flink zo, kameraad Van de Vijver !
Tweede feitje, met een vrij humoristisch
tintje.
Op 19 januari werd een der grootste, zoniet de grootste Borgerhoutse kunstenaar
Louis Peeters 80 jaar.
Wij weten allen dat kameraad Van de
Vijver ook in de kunstkringen een graag
geziene figuur is.
Er werd een retrospectieve tentoonstelling van Louis Peeters zijn werk op touw
gezet door de Borgerhoutse Kunstkring.
Al de raadsleden kregen vanwege het
Kollege van Burgemeester en Schepenen
een uitnodiging tot de openingsplechtigheid te 16 uur in de gemeentelijke feestzaal.
Als zij daar kwamen werd er vastgesteld,
dat de feesteling vooraf ontvangen werd
met de leden van de kunstkring op het gemeentehuis door het Kollege alleen.
Dus daar werden de raadsleden geweerd.
Het illustreert eens te meer de schrik die de
Borgerhoutse burgemeester en zijn schepenen heeft voor de andere raadsleden en in
hoofdzaak van kameraad Van de Vijver,
die in de kunstkringen goed gekend is om
zijn volksopvoedend werk en kunstverspreiding. Toen wij ons raadslid in de tentoonsteling er over spraken heeft hij er eens
hartelijk om gelachen en zegde : dat zijn
wij immers gewoon. Het bewijst eens te
WIE HELPT ?
meer welke schrik zij hebben omdat de geTechnische ingenieur en licenciaat
kozene zo populair is in de kunstkringen.
in Handelswetenschappen,
beiden
Dit heeft echter niet belet dat kameraad
West-Vlamingen zoeken passende beVan
de Vijver reeds de fameuze heren van
trekking.
het kollege vóór was met zijn huldiging van
Louis Peeters. Want in de Heemkundige
BORNEM
Handboekjes van Borgerhout was reeds in
Op een aldaar gehouden middenstands- het decembernummer een huideartikel ververgadering, die druk werd bijgewoond, schenen van de h a n d van kameraad Van
voerde o. a. het woord ons hoofdbestuurs- de Vijver. Was het misschien dat welke de
hoge politieke heren op h u n maag lag ? Of
lid Ward ROLUS.

was het misschien uit schaamte omdat zij
zo schoorvoetend achternagehinkt kwamen ?
Neen, te Borgerhout hebben de Vlaams
Nationalisten geen lessen te krijgen als
het er op aankomt hun volk te dienen. Zij
gaan vooraan, dit werd andermaal bewezen.
Ook de voorzitter van de Borgerhoutse
Kunstkring heeft achteraf zich uitgelaten,
dat hij het « kleingeestig » vond dat niet
de raadsleden werden uitgenodigd voor de
ontvangst op het raadshuis. De Borgerhoutse Vlamingen laten met zich niet sollen en uit de twee gemelde feiten blijkt
tenvolle, dat men in Borgerhout niet bij de
pakken blijft zitten, maar op verschillende
terreinen veld wint. De tweeduizend
Vlaams Nationalistische stemmen op onze
lijst uitgebracht, zullen beslist aangroeien
bij een volgende gelegenheid. Er is in Borgerhout een bewindswil voor handen bij de
Vlaamse Nationalisten en dit stemt hoopvol voor de toekomst van de Volksunie in
het Vlaams Borgerhout.
HERDENKINGSHULDE AAN WIJLEN
THEO BROUNS
Door de zorgen van het Theo Brouns Comité zal op zondag 29 april a.s. te 11 uur
op het Schoonselhof een gedenkteken worden ingehuldigd op het graf van wijlen
Theo Brouns. Namens het A.V.O.H.V. wordt
een korte hulde gebracht, waarna het graf
wordt ingezegend. Samenkomst om 11 uur
aan de ingang van het Schoonselhof (Terminus Tram 24).
Het Theo Brouns Comité roept alle Vlamingen op om talrijk op deze hulde a a n wezig te zijn.
MECHELEN
Op zondag, 4 m a a r t hield arrondissement
Mechelen een vergadering, bijgewoond door
afgevaardigden uit Mechelen, Lier, Dufifel,
Puurs, Liezele e.a. kantons van het Mechelse. Onze sprekers de heren Mr Van der
Eist, Ludo Sels en W. Jorissen voerden het
woord, achteraf sprak nog volksvertegenwoordiger Wagemans, en met een debat en
voorlichtingsvragen en antwoorden, — waar
ondermeer de heer T. Volckaerts van Lier
tussenkwam — werd deze vruchtbare vergadering besloten.
MERELBEKE
30 april Sneyssenshulde : fakkeloptocht.
1 mei Rodenbachherdenking.
Met medewerking van A.D.J.V. muziekkapel - Kitolieke Scouts - Yzerbedevaartkomitee Merelbeke - Het
zangkoor « Lijsternestje ».
Sprekers Drs 1*4, Coppieters - Drs
Wim Jorissen (oud praeses K.V.H.V.).
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OP HET MEDIKO-MUTUALISTISCH
FRONT
Dokters voor de rechtbank der Orde der
Geneesheren ?
Sedert de oprichting der Orde der Geneesheren kregen sommige dokters de gelegenheid kennis te maken met die kollega's, verkozen om over hun geneeskundige (soms
niet geneeskundige) aktiviteiten te waken !
Men bericht ons nu dat in de provincie Limburg, door verschillende ziekenkassen samen, een pak dossiers aan de Provinciale
Raad der Orde zullen worden overgemaakt.
Maanden lang hebben de heren der mutualiteiten, het vergrootglas in de hand, de briefjes die de prestaties vermelden en de geneeskundige voorschriften der dokters n a gekeken en grondig ^uitgepluisd. Zij hebben
dat recht, want het is niet uitgesloten dat
in dit geval duizenden franken aan misbruiken worden ontdekt.
Het is eigenaardig, maar tot nu toe hebben we nooit gehoord dat een kollege van
geneesheren, of welkdanig kollege ook, de
dossiers der ziekenkassen mocht nazien.
Nochtans staat het als een paal boven water
dat ze sedert jaren, gezamenlijk, honderden millioenen tekort hebben geboekt! Hoelang nog de kontrole in enige richting ?
Zijn de « medollekes » reeds geslagen ?
Een dokter_vraagt ons waarom we onopgemerkt hebben laten voorbijgaan, het feit
dat de « Ko » voor zijn eigen leden een
medaille heeft laten siaan !
Dit feit was ons niet ontgaan, er waren
ernstiger zaken te bespreken dan dit potsierlijk gedoe ! Terwille van de waarheid
moeten we doen opmerken dat het niet de
« Ko » is die de medailles slaat, maar het
bestuur van het Alg. Belgisch Geneesheren
Verbond. Alleen de leden die deel uitmaakten van de « Ko » en tevens lid zijn van
het A.B.G.V., krijgen er een ; de anderen
niet ! Waarschijnlijk waren deze laatsten
niet braaf genoeg gedurende de onderhandelingen !
Als we nu bedenken dat er nog helemaal
niets is beslist en zeker nog niets is veroverd, dat heel dit akkoord op dubbelzinnigheden berust en het bekvechten nu
pas is begonnen, dan vragen we ons af^of
er niet iets mis loopt in de hersenen van de
medailleslagers ! Wij hebben het voorgevoel
dat dit stukje blik diep in een schuif zal
worden weggeborgen, zo erg zullen de bezitters zich later schamen over wat we kunnen noemen : « Het wederzijds ziekteverzekeringsbedrog ».
ÏVe RODENBACHMALE
Op zondag 6 mei Blauwvoetburcht
r rasschaat « Rodenbach, de Dietse
Prins » ingericht door Jeugdzorg v.z.w.
Jong Vlaanderen neemt bezit van
zjjn Blauwvoetburcht:
RECHTZETTING
Bij vermelding Raad van Leiding in vorig
nummer viel een regel weg. Daarop stond
Dr. Van Leemputten, voorzitter Oost-Vlaanderen. De besten worden het vaakst vergeten ! Onze sympatieke dokter zal de redaktie wel willen verontschuldigen.

Autobussen voor het Kongres
Bussen worden ingelegd uit Antwerpen, Lier-Duffel-Mectielen, 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 kongies kunnen genomen worden
bij volgende adressen ;
— Algemeen sekretariaat der Volksunie, Kipdorp, 61, Antwerpen (tel. 31.01.53)
— Lokaal «Breughel», Lakenstraat 87, Bmssel (tel. 17.81.93).
— Boekhandel «Eeuwige Mei» Oudaan, 15 Antwerpen (tel. 32.S5.12).
— Renaat Bosmans, Vrouw van Mecheleustraat,23, Mechelen.
— Ludo Sels, Mugeenberg, 3, Duffel (312.25).
— Hypolie; Peeters, ^loienstraat, 1, Puurs.
— Clemens Tersago, Liezele.
— Schroeven, Dorp, 22, Breendonk.
— j . Cuppens, Kerkstraat, 8, Neeroeteren.
— René E\ers, Dorp, 150, Overpelt.
— Advokaat Jef Libens, Tiensesteenweg, 38, St-Tiuiden.
— Jorissen, Bloer, 33, Tongeren (tel. 310.92).
— Dylst Désiré, Zome'straat 48, Hasselt.
— Gilissen Jaak, Sieer.weg 49, Mechelen-aan-de-Mtas.
— Dr. .R van Leemputten, Dorp, Velzeke (tel. Zottegem 70.08.32).
— Theo Volckrerts, Markt, 49, Lier (tel. 70.09.93).
— Viktor Bou,i-.ae";. Ko'-elarestraat, 13, RoeseLre (tel. 212.70).
-— Steenhaut, Vocruitzichtstraat, 86 Aalst.
— Ingenieur Jan de Bondt, Yzerlaan, 32, Diksmuide (tel. 521).
— Cyriel Bultinck. Diksmuidestraat, Pervijze.
— Jos. Peeters, Steenweg, 382, Kumtich.
— Lokaal <iVlissingen», Brugge.
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