"m.

2e JAARGANG

HALFMAANDELIJKS - 5 MEI 1958 N ' 9

LOSSE NUMMERS : 5 FR.

F
1 VOLKSU N
)

ORGAAN

Sekretariaat blad : Kartuizerstraat 5 8 , Brussel

VAN

«DE V O L K S U N I E »

V. Z. W.

Partijsekretariaat : K i p d o r p 6 1 , A n t w e r p e n - T e l . : ( 0 3 ) 3 1 . 0 1 . 5 3

ONS TvvEEDS SCONGRES H£N MccVALLER
Het tweede kongres van de Volksunie is in het ministerie van buitenlandse zaken, Hij richtte een groet tot de Vlaamse banne- voorzitter van gouw Antwerpen. Zijn kernin de beste voorwaarden verlopen. Reeds in de magistratuur, enz... In feite wordt er lingen over de wereld verspreid en sloot achtige, strijdvaardige rede kende grote bijvóór het openingsuur kwamen de deelne- echter niets gedaan om er aan te verhel- zich aan bij de huldigingen van pater val. Antwoordend op de bewering van de
mers in de « Roeland » toegestroomd en wel pen. Zo ook wat de tragische toestand te Stracke, pater Callewaert en Filip De Pille- tegenstrevers dat de Volksunie geen m a c h t
uit alle gewesten van het Vlaamse land. Brussel en rond Brussel betreft. Hij be- cyn. Tenslotte wenste hij de geschiedenis- of geen geld heeft en dus niets kan bereiZowel uit Limburg als uit West-Vlaanderen, handelt enkele problemen meer in het bi- vervalsing gepleegd n a a r aanleiding van de ken zegde spreker, onder luide toejuichinja we mogen zeggen dat alle arrondissemen- zonder. Spreker wijst er ook op hoe de 25e verjaring van de vervlaamsing der gen : « Wij hebben geen macht, wij hebben
ten vertegenwoordigd waren. Oud en jong, Wereldtentoonstelling van 1958 voor de Gentse Hogeschool goed te maken door hul- geen geld, maar wij hebben gelijk ! »
arbeiders en intellectuelen, bedienden en Vlamingen de zoveelste kaakslag en ver- de te brengen aan de ware voorvechters
Daarmee had deze schitterende vergadeniddenstanders, zonder onze landbouwers nedering dreigt te worden. Tegenover deze der vervlaamsing : Lodewijk De Raet, Lo- ring h a a r hoogtepunt bereikt en was ook
te vergeten. Wanneer voor het eerste kon- wantoestanden staan de flaminganten in dewijk Dosfel, Prof. Speleers, Dr. Bon.is, het einde gekomen. Mr. Van der Eist sprak
gres, verleden jaar, nog heel wat nieuwsgie- de Belgische partijen machteloos. Er is ook Prof. Fr. Daels.
nog het slotwoord, waarin hij al diegenen
rigen opgekomen waren om eens te komen geen oplossing buiten het federalisme :
Hij verleende vervolgens het woord aan bedankte die meewerkten aan de voorbekijken, mogen we zeggen dat t h a n s het pu- daar kan niet meer aan getwijfeld worden. de heer Mattheyssens die voorlezing gaf reiding en de inrichting van het kongres ;
b'iek bestond uit overtuigde Volksunie-men- De aanwezigen waren het hiermee allen van de algemene besluiten van het kongres. de meest verdienstelijke propagandisten
sen, bereid om zich daadwerkelijk in te zet- eens. Er volgde een korte bespreking.
Na een lied kwam de eerste spreker aan even in de bloempjes zette en er op wees
ten. De geest was dan ook uitstekend :
het woord : Ludo Sels, die verleden j a a r dat in vele opzichten het komend j a a r voor
Ook
in
de
afdelingen
JONGERENPROstrijdvaardig, radikaal, eensgezind.
BLEMEN,
MIDDENSTANDSPROBLEMEN reeds schitterend gesproken had en het na de Volksunie van beslissende betekenis zou
De aföelingsvergaderingen
begonnen en LANDBOUWPROBLEMEN werden flinke even schitterend deed. In een korte, m a a r zijn. Wanneer het volgend kongres gehoustipt op tijd en kenden een verheugende referaten
voorgedragen,
gevolgd
door krachtige rede sprak hij als Vlaams-natio- den wordt zal men het j a a r der verkiezinbelangstelling.
vruchtbare besprekingen. De besluiten van nalist en als landbouwer. Hij werd geest- gen ingetreden zijn. De organisatorische
In DE AFDELING ARBEIDSPROBLE- al deze afdehngen vindt men in dit blad. driftig toegejuicht. De tweede spreker die uitbouw moet verder krachtig aangepakt
MEN hield de heer A. Van Malderen een De koördinatie en definitieve opstelling der na uitvoering van een strijdlied plaats nam worden terwijl ook de aktie n a a r buiten
uitstekend referaat dat door de talrijke besluiten vond tijdens de middaguren achter de mikro was Dr. Van Leemputte, intensiever moet worden.
plaats op een vergadering van de referaat- voorzitter van Oost-Vlaanderen. Hij richtte
Met de gezamenlijke uitvoering der natiaanwezigen met de grootste aandacht ge
volgd werd. In een eerste deel handelde houders, de voorzitters der afdelingen en de zich in een pakkend betoog tot de Vlaamse onale liederen eindigde de vergadering. Alle
intellectuelen om ze te wijzen op hun plicht aanwezigen waren uiterst tevreden over het
hij over de noodzakelijkheid van industri- leden van het hoofdbestuur.
alisatie in Vlaanderen om een einde te stelIn de namiddag volgde DE ALGEMENE tegenover hun volk. Hij deed het zeer goed stijlvol verloop en de strijdvaardige geest.
len aan de sociale achteruitstelling van SLOTVERGADERING van het kongres in en werd met de grootste a a n d a c h t beluiOnmiddellijk na deze slotvergadering
Vlaanderen. Hij wees er op hoe tot nu toe de mooi versierde grote zaal van de « Roe- sterd.
werd nog een korte vergadering voor de
de staat volledig in gebreke gebleven is, land ». Er waren zoveel mogelijk stoelen
Volksvertegenwoordiger Wagemans hield arrondissementele
besturen
gehouden
terwijl ook de grote syndikaten nalaten bijgeplaatst geweest om een maximum a a n - vervolgens een rede waarin hij vooral het waarop een aantal mededelingen en richtmet krachtdadigheid op te treden ter ver- tal zitplaatsen te bekomen. Toch stonden waarom van onze strijd uiteenzette en ook lijnen gegeven werden. Al de bestuursleden
dediging van de belangen der Vlaamse ar- er achteraan in de zaal nog mensen recht richtlijnen gaf voor de verdere werking. waren vast besloten, n a dit geslaagd konbeiders. Alleen Vlaamse politieke macht kan die geen plaats meer vonden.
Hij werd warm toegejuicht door een geest- gres, een dubbele inspanning te doen gede staat dwingen zijn passieve houding te
durende de volgende maanden.
Het hoofdbestuur deed zijn intrede voor- driftige zaal.
laten varen. In feite zal alleen een Vlaamse
De laatste spreker, in vervanging van
De Volksunie laat zich niet verruimen
afgegaan door een muziekkapel van de
deelstaat in een federaal België bij machte
jeugd en de vlag van afdeling Schaarbeek Wim Jorissen. was de heer Mattheyssens, noch opruimen, maar marcheert vooruit !
zijn een ernstige, planmatige en doelmativan de Volksunie, een der verdienstelijkste
ge Vlaamse economische politiek te voeren.
afdelingen. Hartelijk toegejuicht door de
In het tweede gedeelte van zijn referaat
aanwezigen namen de leden van het hoofdwijdt spreker zijn a a n d a c h t aan enkele
bestuur plaats op het podium. Spijtig gebelangrijke problemen, zoals de gezinspolinoeg was de sympatieke voorzitter van
tiek, die van zeer groot belang is met het
gouw Limburg. Drs. Wim Jorissen, in de
C z E H O U D E N OP H E T T W E E D E KONGRE.S VAN DE V O L K S U N I E
oog op de toekomst, doch die onsamenhanonmogelijkheid het kongres bij te wonen.
gend en totaal onvoldoende is ; het proHij werd dan ook gemist.
bleem der pensioenen en van de ouden van
Beste l'ricnden in en buiten onze kamp
organisatie.
Mr. Van der Eist opende de vergadering,
dagen ; de weerslag en de gevolgen van de
vijfdagenweek, die voor de arbeiders en gaf kennis van een a a n t a l verontschuldiAis I laams afgestudeerde,
als oud lid van de Vla'jmse studentenbeweging
en
bedienden veeleer ongunstig zijn, o.m. door gingen en sympatieboodschappen, en bracht
thans
medelid
van
het
hoofdbestuur
der
l'olksunie,
acht
ik
hel
mij
een
dwingende
dat de koopkracht der lonen daalt. Spreker vervolgens, voor de rechtstaande vergadephcht op dit kongres een beroep te doen op alle ]^laamsgezinde afgestudeerden
om
handelt natuurlijk ook over de ziekte- en ring, een ontroerde hulde aan overleden
Vlaams-nationalisten,
omwille
van
hun
hun politieke verantwoordelijkheid
tegenover
hun volk op te nemen.
Het is in
invaliditeitsverzekering. Hij wijst er op dat
bepaalde maatregelen beslist noodzakelijk grote verdiensten in de Vlaamse volksstrijd.
de geschiedenis
bijna altijd zo geweest
dat, daar waar strijd wordt of werd gelezijn om tot gezonde toestanden te komen.
verd tegen verdrukking
of
achteruitstelDoch mutualiteiten en syndikaten, die proling
van
een
volk,
de
intellektuëlen
in
fiteren van de warboel, verzetten zich » f 3 f ^ 3 f ) f ^ ) f j f 3 f 3 f ) f ) f ) f ) f 4 ) ^ ) ( . 3 ^ 3 4 . 3 ^ j ^ 3 ^ j ^ 3 ^ 3 ^ j ^ 3 ^ 3 ^ j ^ j ^ j ^ j ^
deze bevrijdingskamp
een voorname
rol
tegen deze maatregelen.
hebben gespeeld.
Geen
nationalistische
Er volgde een zeer geanimeerde en bebeweging in noch buiten Europa is sterk
langwekkende bespreking. Er werd o. m.
geworden zonder de onontbeerlijke
steun
ook nog gewezen op de noodzakelijkheid
van het intellekt, dat aan elke
beweging
van de vervlaamsing van het bedrijfsleven
in Vlaanderen. Elders in het blad kan men
fundering,
drijfkracht
en
denkvermogen
kennis nemen van de besluiten die aangeschenkt.
nomen werden.
Helaas, is het een feit dat bij ons in
De AFDELING PROBLE31EN VAN BINVlaanderen
reeds c^eze aanklacht
kon
NENLANDSE POLITIEK kende zeer grote
worden geuit : dat de Vlaamse
afgestubelangstelling. Volksvertegenwoordiger Herman Wagemans behandelde een aantal
deerden — hun onstuimig Vlaams gezind
aktaële problemen, waarvan voornamelijk
studentenleven
ten spijt — , de Vlaamse
het repressievraagstuk en de onderwijszaak
de
rug
toekeerden
zodra ze de dremkv.estie de belangstelling wekten. Tijdens
pel
van
het
werkelijke
leven
overschrede bespreking werd ook van gedachten geden.
Zodra dus, een verdere inzet en
wisseld over de aktiviteit op parlementair
plan. Uiting werd gegeven a a n de wens dat
bereidheid om te blijven vechten,
eerst
volksvertegenwoordiger Wagemans, als enipraktische resultaten zouden kunnen gaan
ge gekozene van de Volksunie, een grotere
opleveren.
Niet helemaal ten
onrechte
aktiviteit zou aan de dag leggen in de Kakloeg Cyriel Verschaeve
dit verraad aan
mer. jMen was evenwel begrijpend voor de
in volgende bewoordingen
: « In
Westmoeilijke situatie waarin hij zich bevindt
als geïsoleerde.
Vlaanderen wordt de Vlaamse
beweging
geleid door de koewachters
». Dit geIn de AFDELING VLAAMSE PROBLEMEN legde Mr. Van der Eist de nadruk op
zegde dan als een verdiende
hulde aan
het feit dat de toestanden op Vlaams gedeze koewachters
en een verwijt
tevens
bied sedert de laatste oorlog steeds slechter
aan de Vlaamse intellektuëlen
die het vergeworden zijn, zonder enig doetreffend vertikten te doen wat moest gedaan
worden.
weer van Vlaamse zijde. De Vlaamse grieventrommel kan weer op volle toeren draaiWe zijn er sedertdien
zeker niet op
en. Maar al dat geklaag brengt geen aarde
vooruit gegaan.
De afvalligheid,
de onaan de dijk. Sommige toestanden zijn • • • • - ^ • • ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - > c ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^
verschilligheid,
het
defaitisme,
d
waarlijk wraakroepend, b.v.b. in het leger,
(lees door blz. J^,

REDE VAN Dr. VAN LEEM PUTTEN

DE VOLKSUNIE

2
Lafheid en verraad uitsluitend middeleeuws
De omwaardering van alle waarden gaat haar gang.
De zedelijke waarden worden uitgeschakeld. Denkt
de lezer dat dit alleen vrijzinnige teorieën zijn ? Men
moet van niets verschieten wanneer het gaat om de
eindeloze reeks fouten, het innerlijk onvermogen en
de ontmanning van een C.V.P. goed te praten. De
parlementaire kommentator van « De Standaard », die
moet oppassen de kerk in het midden te houden en
daarom af en toe de C.V.P., wanneer het al te bar
wordt, een veeg uit de pan geeft om de ouderwetse
gevoelsflaminganten wat te paaien, heeft het tham
weer eens gevonden! Men moet toch werkelijk lachen, bij al het medelijden dat men heeft, met de
C.V.P. propagandisten van zijn soort, wanneer men
al de karpelsprongen aanschouwt, die die kerels uitvoeren. Het feit dat de C.V.P. bij de schooLkwestie
de zoveelste bok van prmaat schoot, wat de gelederen
van hun propagandisten verder uitgedund heeft, moet
tveer per se goedgepraat worden.
«De milUanten zouden ontgoocheld zijn over de
wapenstilstand op het schoolfront. Kon h£t vuur zo
hoog blijven oplaaien? Men moet redelijk zijn en niet
aanstonds over lafheid en verraad praten; dat doet
zo middeleeuws aan ».
Ziezo! Straks zal er voor een koningskwestie en
voor een schoolvraagstuk geen andere politiek mogelijk geweest zijn dan degene, die de C.V.P. gevoerd
heeft! Natuurlijk als lafheid, verraad en karakterloosheid niet meer bestaan dat de C.V.P. dan weer
een ftasoenlijke partij wordt. Als morgen moord middeleeuws is wordt de moordenaar inderdaad opnieuw
een normaal en fatsoenlijk mens!

Waarom, lieve lezer, kan het strijdvuur niet meer
hoog blijven oplaaien tot de overwinning afgedwongen wordt? Dat zouden wij nu toch eens willen
weten? Waarom konden alle C.V.P. parlementairen,
bestendige deputatieleden en burgemeesters geen ontslag indienen? Waarom, waarom niet? Omdat er in
heel die gekommercialiseerde en profiterende C.V.P.
bollenwinkel geen enkel degelijk politieker zü. Daarom verloren ze elke belangrijke politieke strijd en
Jaarom zullen ze elke verdere politieke strijd verliezen, met een meerderheid of met een minderheid.
Twee honderd schapen of vijftig het blijft gelijk. Tegen één wolf reeds moeten ze afleggen. En de gewone vechtlustige propagandist verliest zijn tijd en
zijn energie. En de gewone kiezer gooit zijn stem weg.
Een C.V.P. optocht leidt aüijd tot een begrafenis, een
begrafenis van de eigen beginselen en van de eigen
mensen. Slechts een jonge dinamische partij zal de
linksen aankunnen. Een partij voor wie moed en
ideaal niet alleen iets middeleeuws zijn, maar iets
op en top modern.

Aan de klaagmuur

—
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Kop Van Eynde in slecht gezelschap

PEPERMOTEN
onze mogelijkheden in een Vlaanderen dat zelfbestuur
zou kennen. Maar hoe is de samenstelling van het
personeel in de mijnen? De grote meerderheid van
direkteurs en ingenieurs is Waal of franssprekenU.
Het koeliewerk echter wordt gedaan door de uitgestotenen uit gans Europa + de Vlamingen. Wat
verschil is er met Kongo waar de blanken de leidende
posten bekleden en de negers het koeliewerk verrichten? Schreef de betreurde Prof. Pinxten niet
terecht enkele jaren terug de brochure » Limburg,
een kolonisatiegebied » ?

gekoesterde droom Brussel aan Wallonië te verbinden
zonder Vlaamse tussengrond doorvoeren. Men kan
dit alles ongestraft wanneer er geen nationalisten zijn
die de alarmklok luiden en die ten strijde trekken.
Pater Callewaert was verschrikkelijk dom toen hij ook
vroeger slechts de redding langs het Vlaams-nationalisme zag! Is het alleen maar liet verleden dat telt
bij die heren ? Verre van. Die « verdomde » pater
is nog zo levenskrachtig dat hij nog wel voor een
tweede periode in dezelfde richting zou bijtekenen.
En dat vooral mag niet. Pater Callewaert weet dus
wat hij niet te doen en ook te laten heeft!

De bladen hebben heel wat geschreven over de
verdachte vriendschap die onze demokratische Van
Eynde, hoofdredakteur van de « Volksgazet » verbindt
met de anti-demokratische Tito. Wat ze echter niet
genoeg op de voorgrond gebracht hebben is dat fos
thans ook in hetzelfde schuitje begint te varen als
Franco. Het is dan ook geenszins uitgesloten dat hij
binnenkort regelrechte fascistische bevliegingen zal
krijgen. Er zijn inderdaad historische precedenten.
Dat Iranco thans eveneens 1 mei begint te vieren net
zoals ten gewoon marxist is een veeg teken. Zo wij
fos waren wij zouden voortaan de 1 mei betogingen
afschaffen. Weten dat op hetzelfde ogenblik als hij,
Franco soortgelijke stoeten schouwt van een soortgeHfk feest is toch waarlijk onverdraaglijk. Het fascisme dient dringend uitgeroeid, alleszins toch al in
Spanje!

Lilar vraagt een j a a r uitstel

Verkeerde berekening
Toen de C.V.P. de schoolstrijd begon en ons volk
hem zeer tegen de zin van de partij politieker s doorvoerde, dachten velen dat de C.V.P. opnieuw een
greep zou doen naar de macht. Men had echter
weer eens zonder de waard gerekend: het gebrek aan
stootkracht van onze C.V.P. vrienden. Uit schrik
voor he' federalisme en omdat de beweging hen over
het hoofd groeide werd de schoolstrijd stil gelegd, in
afwachting van de verkiezingen. Dat is een feit van
groot belang in de derde uitgave van de schoolstrijd,
na 18S4 en 1932. Het feit is van grote betekenis
omdat de politieke ontwikkeling van de gewone volksmens verder gevorderd is en men dergelijke komedie
thans doorziet. De heetste anti-Collardisten hebben
zich ontgoocheld van hetgeen zij Jerecht het C.V.P.
bedrog noemen afgekeerd. De vraag is thans of de
C.V.P. voordeel zal halen uit de volgende verkiezingen na aeze formidabele blunder. Zo ze niet vooruitgaan en niet in de regering komen zal het federalisme
in hun gelederen wel grote vorderingen maken. Boven een bestendige linkse eenheidsstaat zullen ze dan
wel een christelijke Vlaamse federale staat kiezen.
De hoogste betrachting van het half dozijn partijleiders is immers regeren en blijven regeren. Daarom
dat ze liever een bestendige koalüie met de socialisten
zouden hebben. Dan zijn Eyskens en soortgenoten
altijd minisier. Ook een Spaak bij de socialisten heeft
liever een bestendige samenwerking dan vier jaar
minister en vier jaar oppositie. Het feit dat de C.V.P.
de volstrekte meerderheid niet zoekt te bereiken kan
echter met zich meebrengen dat zij een bestendige
minderheid wordt. Erg pluis ziet het er in elk geval
voor hen niet uit.

Na de amnestiemaatregelen in Frankrijk en Italië,
na de praktisch volledige amnestie achter het Ifzeren
Co'dijn en nu zelfs het Vlaams Verzet in haar jongste
blad krachtig voor amnestie opkomt weet de paljashumanist niet meer waar hij zijn gezicht moet verbergen. Vooral minister blijven tot aan volgende verkiezingen is de leuze, dus geen invrijheidstellingen.
Men kan nooit weten of tegen alle waarschijnlijkheid
in geen nieuwe zaak De Bodt-Van Coppenolle mogeVermeylen organiseert tweede uitverkoop
lijk is. Hoe echter de immer groeiende schaar van
amnes'.ieëisenden zoet gehouden ? Een gewoon poliAls prijs voor een ministerzetei moest Vermeylen
tiek trukje! Zeggen dat de repressie dit jaar zal op- enkele teinduizenden volksgenoten op de taalgrens
gelost zijn. Met die zoete hoop zullen de amnestie- uitleveren aan de anti-imperialistisch ingestelde broestrijders wel een klein jaartje inslapen! En onder- der Waal. Hij deed het zonder veel tragische gebatussen zullen de verkiezingen wel dicht genoeg gena- ren. Voor het slag politiekers van zijn soort is een
derd zijn om alle oplossingen van vraagstukken uit
ministerzetel het verkrachten van elk rechtsbeginsel
te stellen tot volgende regering. We geven de goede
waard. Het zou ons niets verwonderen en wel interaad aan het Vlaams Verzet en zeker aan degenen die gendeel zo hij thans een tweede smerige volksroof
het nodig hebben en al te passief blijven van de voorbertiit. Hij zal wel grinniken in zijn Brusselse
minister niet met rust te laten. Het kommunistisch profiteurstronie met de zoetgezouten en argeloze
verzet — het voornaamste in ons land! — zal niet
kleurflaminganten voor wie een bezoek aan de minismeer bewegen nu Moskou gesproken heeft. Daarom ter nog een attraktie is. Hij mag zich echter aan een
de zweep des te krachtiger op de humanist zijn rug!
fanatiek verzet verwachten. Ondertussen zullen na
de aanslag op de Ifzertoren, het eerste groot verlies
aan de taalgrens, de aanstelling van een nederlandsonkund'g burgemeester te Brussel de ogen toch 'wel
zachtjes aan open gaan. Met al die kleurflaminganten
als Vermeylen gaan alle vooroorlogse verwezenlijkingen verloren en gaat zich in de tweede helft van
de twintigste eeuw verwezenlijken wat zelfs in de
negentiende eeuw niet kon. Wanneer de enige stormram tegen hun politiek opgesteld? Wanneer wordt
Krachtig heimwee naar het Volksfront
Vlaanderen nationalist en federalist?
De gebeurtenissen in Rusland vermogen niet ons
hoofd en ons hart op hol te brengen. Klaarblijkelijk
beseffen de kommunisten dat het met hun reputatie
deerlijk gesteld is en dat ze er alles bij te winnen
hebben met vriendelijk te doen. Wij kijken alleen
uit naat nieuwsoortige daden: het afschaffen van de
koncentratiekampen, het verlenen van de nationale
zelfstandigheid aan de onderworpen volkeren, radikaal afzien van de vijfde kolonne, vrije politieke meningsuiting. Wil hebben gegrinnikt toen de Engelse
Labourmannen — nogal andere kerels dan onze socialis'.en! — de Russische ballonnetjes met een lekkere speldeprik deden ontploffen. Kroetsjef ontplofte
inderdaad toen ze als blijk van goede wil vroegen dat
de honderden socialisten, die achter het ijzeren gordijn in koncentratiekampen verblijf mogen houden,
naar Engeland zouden mogen komen. Dat is inderdaad de enige politiek die naam waardig. Door geen
woorden zich laten bedotten maar feiten vragen. Onze soccen zouden best wat bij Labour in de leer gaan.
Niet alleen wat verdraagzaamheid tegenover het geloof betreft maar ook wat het politiek realisme aangaat. De 1 mei toespraken en andere redevoeringen
van een Bracops, een Anseele en andere vetgemeste
profiteurs van het proletariaat gaven anders weinig
blijk van politiek realisme. De val opgesteld door de
sluwe Russische kommunisten begint haar diertjes te
lokken. Tal van soccen zijn bereid zich te laten verlokken. Het verwondert ons niet. Evenmin als in de
C.V.P. moet men in de B.S.P. snuggere politiekers
gaan zoeken.

Wie nog een beetje eerbied voor zichzelf heeft,
wie zichzelf nog als een man aanziet en daarbij nog
het ongeluk heeft C.V.P.er te zijn, zal na de toespraak van De Schuyffeleer voor het N.I.R. wel aan De moeilijke taak
Tegen die achtergrond gezien hebben de C.V.P.
het einde van zijn geduld gekomen zijn en zijn afkeer
kranten het niet gemakkelijk en beleven we vaak gehebben voelen stijgen. Wat wist de voorzitter van de
not aan de kronkelingen die ze uitvoeren om toch
•< Vlaamse » vleugel van de C.V.P. te vertellen over
vraagstuk nummer één, de schoolkwestie ? Alleen maar een optimistische stemming aan te kweken.
maar dit, dat de C.V.P.ers geen geweld gebruiken Dat (( De Standaard » vaak de hoofdvogel afschiet zal
niemand verwonderen. Om haar kliënteel niet weg
omdat zij geen socialisten zijn! Voorwaar hun kiezers
te jagen is ze gedwongen, zeer tegen de zin van de
zullen er ver mee komen! Als ze de meerderheid
anti-Vlaamse direkteur De Smaele, af en toe de radihebben zwichten ze voor het geweld. Als ze in de
minderheid zitten willen ze geen geweld gebruiken kale Vlaamsgezinde uit te hangen. Anderzijds moet
omdat zij geen socialisten zijn! Hoe gaan ze dan ooit ze echter haar radikale Vlaamsgezinde lezers trachten
hun program kunnen verwezenlijken?! En waarom bij de naar daden anti-Vlaamse C.V.P. te houden.
is het dan nog nodig bij de C.V.P. te blijven? Meer- Een moeilijke om niet te zeggen onmogelijke taak
derheid, grote minderheid of kleine minderheid het voor ieder lezer die nog een greintje kritische zin
heeft alles niets te betekenen. De linksen spelen toch heeft. De oppergaai werd afgeschoten in het nummer
baas en doen hun zin. Voorwaar prettig voor de link- van vorige maandag waarin we lazen dat vele kiezers
se kiezers. Wanneer de linksen met mitrailjeuzen hun houding in 1954 bij de wetgevende verkiezingen
betreurden. Voor een goed lezer dus zouden de Van Audenhove krijgt het lastig
schieten zegt de C.V.P. dat zij, C.V.P., dat niet doet
Volksuniekiezers spijt hebben toen niet voor
omdat zij geen linksen zijn en zij grijpen naar een
de C.V.P. gestemd te hebben. « De Standaard » mag "^ Aanvankelijke suksessen maken een jonge minister
pennemes!
ons dadelijk soortgelijke mensen brengen, zo ze die overmoedig. De oude politieke ratten laten de jonIn de strijd om het leven en in de politieke strijd
geren rustig betijen tot ze in de moeilijkheden komen
gaat men ten onder wanneer men weigert de effek- vinden kan. We zullen dadelijk informeren te Geel
waarover ze hun nek breken. Van Audenhove, die
en
elders
of
er
nog
plaats
is.
De
overtuiging
van
de
tieve wapens van de tegenstander eveneens te gebruitot de nieuwe oorlogsrijken te Diest behoort, zal de
ken. Zijn rechten mag men niet laten raken. Straat- steller van het artikel scheen echter niet groot te
tegenvaller in verband met de wereldtentoonstelling
zijn.
En
terecht!
betogingen tot het dreigen met de straatrevolutie toe
wel niet verwacht hebben. Van tal van grootse planis een ingeburgerde gewoonte in ons land voor de
nen komt niets in huis. Wat echter veel erger is is
groepen, die zich onderdrukt gevoelen. Die metode Callewaerthulde ongewenst !
het feit dat de wereldtentoonstellingswerken, door het
Die Pater Callewaert schijnt tot groot verdriet van
heeft zowel het socialisme als het Vlaams- en Waalsfeit dat ze te laat aangevangen worden de bouwprijzen
(( De Nieuwe Gids » of van de lezers ervan maar niet
nationalisme baat gebracht. Wanneer de C.V.P. prinkrachtig de hoogte zullen injagen wat voor gevolg zal
cipieel weigert zich op die wijze te verdedigen zal ze te beseffen dat hij vol schaamte op de achtergrond
hebben dat thans minder huizen te Brussel zullen geten gronde gaan. Wat we inderdaad voor onze ogen moet blijven vermits hij op zestigjarige leeftijd nog
bouwd worden en dat de huisliuren flink kunnen stijop kostschool gestoken werd om staatsburgerlijke opzien gebeuren.
gen in de loop van de volgende twee jaren, althans
voeding gedoceerd te krijgen. Integendeel hij spreekt
te Brussel Men zal niet lang zoeken om de schulzowat overal. Op de huldiging van Pater Stracke en
dige te vinden.
van Theo Brouns voerde hij het woord en zelfs was
De politiek die de jonge minister op tal van plaathij zo vermetel om aanwezig te zijn op een bijvalrijke
sen
voert is anderzijds maar erg kleintjes. Men weet
huldiging voor hem op touw gezet. Pater Callewaert
zou moeten begrijpen beweren die snulletjes dat hij in vele gemeenten dat het onnodig is aan te dringen
voor de oorlog een totaal verkeerde houding aange- voor een nieuwe weg of voor een herstelling zo men
nomen had toen hij de jongeren in de richting van niet gesteund wordt door een liberale volksvertegenLimburg werkt hard maar voor wie ?
woordiger of door een kandidaat-parlementair. Net
het Vlaanvs-nationalisme stuurde!!!
Alsof iemand
Limburg haalde in 1955 10 miljoen ton kolen naar
anders dan de Vlaams-nationalisten sinds de eerste alsof het niet de plicht zou zijn van een minister van
boven met 39.200 werklieden wat hierop neerkomt
wereldoorlog de Vlaamse Beweging ooit vooruitgehol- Openbare Werken om de wegen te herstellen en aan
dat een derde van de hele kolenproduktie van ons
pen had! Na deze oorlog zijn we zonder hen er stel- te leggen daar waar ze noodzakelijk zijn. Het is toch
land opgehaald werd door een vierde van het totaal
hij niet die betaald maar wel wij, belastingbetalers.
der werklieden in deze nijverheidstak! In decem- selmatig op achteruitgeboerd. We kenden de roof op Het politiek favoritisme zit de liberalen echter in het
de
taalgrens,
de
verdere
verfransing
van
Brussel.
ber '55 kende Limburg een dagelijkse produktie van
bloed. En dat er een andere politiek bestaat dan
1435 Kg kolen per ondergronder tegenover 965 Kg. Thans wil men niet alleen Moeskroen maar ook Over- dorpspolitiek is te moeilijk voor hen om te begrijpen.
in de Borinage, 1102 Kg. in het Centrum, 1104 Kg, maas volledig aan Wallonië overleveren en door aan- De liberale geest is uiteraard beperkt.
hechting van enkele gemeenten bij Brussel, de lang
in Charleroi en 941 Kg. in Luik. Men ziet hieruit

È
Kleurpolitiekers
Als men de kamerverslagen der laatste maanden
overziet, kan men het gevoel niet van zich afzetten,
dat de kleurpolitiekers nooit zo erg met ons volk
gesold hebben als heden het geval is. Het woord politiekers is zelfs te veel gezegd. Hansworsten zijn
het. Ze praten er maar op los. Maar al hun woorden
hebben niets om het lijf. Wanneer zal er waarlijk
eens een man in de kamers verschijnen, die de rotboel dat het daar is, eens'grondig schoonmaakt. Een
man met durf die geen enkele van die heren zal
sparen, maar hen de waarheid in het gezicht durft
te slingeren. Wat heeft de C.V.P. bereikt in de jaren
dat ze het bewind in handen had? En wat heeft de
sociaal-liberale coalitie-regering al gedaan? Juist
evenveel. In tijd van verkiezing veel beloven, maar
eens aan de macht, veel gepalaber over onbenulligheden om de jaren door te krijgen. En dit noemt men
vertegenwoordigers van het volk. Vlamingen, de tijd
is aangebroken. Het is aan u bij de eerstvolgende
verkiezingen mannen naar de kamers te zenden die
waardige vertegenwoordigers van hun volk zijn, die
zullen laten horen dat het moet uit zijn met het geknoei, maar voor hun volk weten te werken. Die
geen blad voor de mond nemen, maar zeggen wat ze
te zeggen hebben. Niet praten om te praten. Maar
als het moet zijn, de boel op stelten zetten, om hun
wil door te drijven. Veeg al die komedianten daar
weg. Zend enkel Volksunie-mensen naar de kamers,
en het zal, het MOET veranderen. De werkloosheid
in Vlaanderen moet opgelost worden. Met onze taal
moet men in ons land evenver kunnen geraken als
met een vreemde taal. De vernedering van ons volk
moet eindigen. Onze levensstandaard moet opgevoerd.
Het moet gedaan zijn met het GEPRAAT over de repressie. We leven niet in het verleden, maar de toekomst ligt voor ons. Waarom er jaren en jaren over
spreken. Ze moet kort en goed opgelost worden, zodat er kan voortgewerkt worden aan de welvaart van
ons volk. Het gesjaclier om enkele stemmen moet
ophouden. Vlamingen, ijvert voor uw eigen toekomst, en geeft ze niet in handen van mensen die
alleen om hun eigen welzijn bezorgd zijn. Helpt de
Volksunie vooruit.
DE GOEDENDAG
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KONGRESBESLUITEN

1. VLAAMSE VRAAGSTUKKEN
Een onderzoek van de toestand op
Vlaams gebied, elf jaar na het einde van
de oorlog, geeft ons een onrustwekkend
beeld van achteruitgang len van benadeling.
Stippen wij o.m. aan :
— gebiedsrooif en volksroof op de taalgrens en te Brussel, zonder noemenswaardig verzet of zonder enige tegenmaatregel.
— schaamteloze benadeling der Vlamingen op fiskaal en ekonomisch plan, in zake
gunstmaatregelen, toelagen, vrijstellingien;
— schaamteloze achteruitstelling
der
Vlamingen in de ministeries, de overheidsdiensten, de parastatale instellingen, het
leger, de rijkswacht, de magistratuur, waar
de Vlamingen op verre n a het aantal
plaatsen niet bekomen waarop zij recht
hebben ;
— schaamteloze benadeling der Vlamingen wat het hoger onderwijs betreft, de
studiebeurzen, de subsidies voor kuituurmanifestaties, enz...
— ongrondwettelijke bevoordeling der
Walen en benadeling der Vlamingen in zake
de vertegenwoordiging in het parlement ;
— openlijke en ongfestrafte niet naleving der taalwetten, o.m. wat het onderwijs
batreft (schandaal der Franse klassen in
Vlaanderen, der Vlaamse kinderen in F r a n se klassen) ;
— ongehoorde en wraakroepende toestanden op Vlaams gebied o.m. in Buitenlandse Zaken, het Leger, de kolonie.
— vernedering en achteruitstelling der
taal van de meerderheid, het Nederlands,
door het uitsluitend gebruik van het Frans
als staatstaal op het hoogste vlak ; door de
niet-erkenning zelfs van het Nederlands als
officiële taal in Kongo.
Voor deze wantoestandsn ligt de verantwoordelijkheid onmiskenbaar en in hoofdzaak bij de Vlaamse gekozenen ; deze geven
blijk van een volledig gemis aan Vlaams
plichtsbesef, verantwoordelijkheidszin en
strijdvaardigheid en van een slaafse onderwerping aan de partij tucht die uitgeoefend
wordt door partij leidmgen die in Vlaams
opzicht geen het minste vertrouwen verdienen ; zowel vier jaar homogeen C.V.P.bewind, met als resultaat volledige tekortkoming op Vlaams gebied, als het huidig
links bewind hebben afdoend bewezen dat
van de traditionele partijen niets te verwachten is ;
Het is dan ook de taak van de Volksunie
als Vlaamse partij de Vlaamse belangen
met de grootste krachtdadigheid te verdedigen ;
Wij eisen :
— de onmiddellijke, definitieve, maar objectieve afbakening van ons volksgebied,
door vastlegging van de taalgrens en a a n passing van de administratieve en gerechtelijke grenzen ;
— de eentaligheid van Vlaanderen, zoals
Wallonië eentalig is, en ieder taalrecht weigeirt aan Vlaamse inwij kelingen ;
— een ernstig statuut voor de Brusselse
agglomieratie waardoor een einde gesteld
wordt aan de huidige toestand en een correcte tweetaligheid gewaarborgd ; toepassing der taalwetten te Brussel ; geen uitbreiding m'eer van de tweetalige Brusselse
agglomeratie, geen faciliteiten voor franssprekenden in Vlaamse gemeenten ;
— verbetering van de taalwetten len invoering van doeltreffende sankties ;
— onmiddellijke en uitzonderlijke m a a t regelen om een einde te stellen aan de wantoestanden in het leger, in de binnen- en
buitendiensten van het ministerie van Buitenlandse Zaken, in andere ministeries,
diensten en instellingen ;
— uitvaardiging van een taaistatuut voor
Belgisch Kongo ;
— splitsing van het ministerie van Openbaar Onderwijs en Schone Kunsten en invoering van leen stelsel van waarachtige
kultuiele autonomie en geen schijnautonomie, zoals in het voorstel Van Elslande ;
— uitzonderlijke maatregelen om de achteruitstelling goed te maken waarvan de
Vlamingen het slachtoffer geweest zijn op
ekonomisch en fiskaal gebied ;
— erkenning van het Nederlands als de
eerste taal in het land, zijnde de taal van de
meerderheid, met de logische en praktische
gevolgtrekkingen ;
Wij waarschuwen van nu af de verantwoordelijke instanties dat wij niet zullen
dulden dat de wereldtentoonstelling van
1958 de zoveelste vernedering en kaakslag
voor de Vlamingen zal worden ; desnoods
zullen wij de nodige maatregelen nemen om
onze verontwaardiging op de meest doeltreffende wijze te manifesteren ;
Overtuigd dat geen afdoende oplossing
mogelijk is, voor de talrijke Vlaamse pro-

blemen, zonder ingrijpende maatregelen,
en een grondige staatshervorming, bevestigen ons geloof in de noodzakelijkheid van
zelfbestuur door federalisme, en onze vaste
wil om de strijd voor federalisme met geestdrift en verbetenheid verder te voeren, tot
de verwezenlijking.
2. VRAAGSTUKKEN VAN BINNENLANDSE
POLITIEK
De Volksunie :
— stelt vast dat tot heden toe, nog geen
afrekening werd verstrekt nopens de gedragingen van en het gebruik der staatsgelden,
van af 10 mei 1940 tot en met september
1944 ; vraagt de instelling van een met volmachten bekiiede kommissie waarvan de besluiten volledige klaarheid moeten brengen;
oordeelt dat verzet vanwege de betrokkenen
alléén uitgelegd kan worden als een uiting
van vrees die de instelling van dergelijke
kommissie zeker rechtvaardigt ;
— stelt vast dat het budget van de zogeheten landsverdediging ontzettend zwaar
drukt, op de ekonomie van het land ; dat
niettemin de Belgische staat zeer zware verplichtingen op zich neemt op buitenlands
gebied ; stelt vast dat op dit gebied geen
uitleg werd verstrekt ; eist nochtans de volledige waarheid te kennen.

— stelt vast dat, zo het federalisme bestond, Vlaanderen reeds lang het repressieen epuratieprobleem zou opgelost hebben ;
— dat echter ook de huidige unitaire
staat, ondertekenaar van de internationale
conventies en van de Verklaring van de
Rechten van de Mens ; óie plicht heeft tot
amnestie over te gaan ;
— eist t h a n s reeds :
— afschaffing van art. 123 sexties van het
strafwetboek ;
— stopzetting van de invordering der uitgesproken boeten, verbeurdverklaringen
en kosten, in 't bijzonder van de invordering van de schadevergoedingen aan
de s t a a t burgelij ke partij ;
— afschaffing van alle beperkende en uitzonderingsmaatregelen o. m. wat pensioenen en oorlogschade betreft ;
— onmiddellijke vrijlating van alle gedetineerden die door de bizondere krijgsgerechten na 1944 werden veroordeeld ;
— staat de absolute schoolgelijkheid
voor ; stelt vast dat de s t a a t alle burgers
in de mogelijkhied moet stellen, voor h u n
kinderen degelijk onderricht te bekomen
volgens hun overtuiging zonder dat dit enige meeruitgave mag meebrtengen naargelang de soort van onderwijs ;

— tot stopzetting van de schoolstrijd,
waarvan de jeugd h e t slachtoffer is ;
— klaagt de achterjitstelling der Vlaamse univiersiteit te Gent aan ;
— besluit tot een intensieve werking in
de studentenkringen.
4. ARBEIDSVRAAGSTUKKEN
— Niettegenstaande algemeen erkend
wi;rd, dat de nood in Vlaanderen alleen kan
ongedaan gemaakt worden, door nijverheidsvestiging, bleef elke positieve m a a t r e gel uit om deze laatste te begunstigen. De
wieigering, in de wetgeving, prioriteiten vast
te stellen, ten einde de investeringen n a a r
de Vlaamse noodgebieden te kanalizeren,
veroorzaakt de bestendiging van de werkloosheid, de mobiliteit der arbeidskrachten
en het lagere levenspeil van de Vlaamse bevolking.
— De Staat heeft essentieel tot taak de
tekortkomingen van h e t privé-initiatief
door een aangepast beleid en positieve
maatregelen dermate aan te vullen, dat een
betere ruimtelijke verdeling van de ekonomische aktiviteit bewerkstelligd wordt. De
industrialisatie van Vlaanderen kan alleen
slagen wanneer de overheid resoluut regionale en diskriminatoire maatregelen treft
gericht op het herstellen van een ekonomische evenwichtstoestand tussen de verschillende streken.
— Alleen een Vlaamse leiding, die de n o den van het volk begrijpt omdat zij uit dit
volk zelf gesproten is, kan de noodzakelijke
voorwaarden sch'éppen, voor het welslagen
van de nijverheidsvestiging in Vlaanderen.
Ter verwezenlijking van dit doel is Zelfbestuur de onontbeerlijke Tereiste.
— Wij stellen vast en klagen aan het feit
dat de grote syndikaten niets doen om de
belangen te verdedigen van de Vlaamse
\ orklozen en mobielen en dat zij in gebreke
bll.ven de enig afdoende oplossing, induct .ialisatie, krachtdadig voor te staan.
— Wij geloven dat het algemeen welzijn
het best bevorderd wordt door onderlinge
samenwerking en door gemeenschappelijke
overleg. Daartoe echter is een nieuwe geest
nodig, moet een nieuwe mentaliteit aangekweekt worden. Aan de basis van elke samenwerking ligt het saamhorigheidsbesef.
Niet in het stelselmatig afbreken en in h'et
beklemtonen, van hetgene ons scheidt, m a a r
in het opbouwen en in het nadruk leggen
van wat ons bindt, ligt de verheven taak
van het Vlaams Nationalisme.
— Het denkkader en de institutionele
vormen van de kapitalistische m a a t s c h a p pij met h a a r begeleidend verschijnsel, de
klassenstrijd, moet doorbroken worden. De
sociale tegenstellingen moeten verdwijnen.
De Volksunie ziet het gehele volk, en h a a r
bestendige bekommiernis geldt dan ook het
bevorderen van een zo groot mogelijk welzijn van gans h e t volk, in al zijn m a a t schappelijke geledingen.
— Het streven n a a r etatisatie houdt een
bedreiging in voor de persoonlijke vrijheid.
Het is daarenboven onbekwaam een bevredigende oplossing te brengen aan de h u i dige sociaal-ekonomische
vraagstukken.
Daartoe is alleen geëigend de Publiekrechtelijke
Bedrijfsorganisatie
wetgevepde
macht op sociaal-ekonomisch gebied.
Zicht op de zaal tijdens de slotvergadering
kongres.
— Elke echte sociale politiek moet be— eist de herleiding van de diensttijd
— aanvaardt dat er toezicht gehouden ginnen bij het gezin. Geen gezonde ontwiktot twaalf maanden ;
worde op wie het onderwijs verstrekt, wat keling van de samenleving is mogelijk wan— eist de onmiddellijke inwerkingtreding onderwezen wordt len op welke wijze ;
neer het gezin, zoals t h a n s geschiedt, met
van een statuut voor de dienstweigeraar uit
— eist echter d a t het onderwijs in Vlaan- miskenning en zelfs misprijzen bejegend
gewetensbezwaren, en in afwachting de deren in gezond Vlaamse geest zou geschie- wordt. De waarde van zijn zedelijke, sociale
stopzetting van de aanhangig zijnde ver- den, zulks op basis van de eentaligheid ;
en ekonomische zending voor een harmonivolgingen en de vrijlating van de t h a n s gesche
ontplooiing, van het gemeenschapsle— stelt vast dat de aktie van de zogehedetineerden dienstweigeraars uit gewetensven
kan
bezwaarlijk overschat worden. De
ten komitee's voor Vrijheid en Demokratiebezwaren ;
zorg voor het gezin moet dan ook de eerste
blijkbaar,
louter
partijpolitieke
bijbedoe— eist dat ondubbelzinnig, klaar en duiplaats innemen in het streven naar verdere
delijk, het statuut van de burger en de mili- lingen heeft gehad vermits deze komite's sociale vooruitgang.
slaafs
de
lakse
houding
van
de
C.V.P.
voltair, in oorlogstijd zou worden vastgelegd
— Als onmiddellijke aktiepunten stellen
zulks aan de h a n d van de Conventies van gen ;
wij voorop :
— roept iedereen op om te ijveren voor — opvoering van de levensstandaard der
Den Haag en Geneve en van de Verklaring
het federalisme dat in Vlaanderen elke
van de Rechten van de Mens.
gezinnen, door aanpassing van de kin— klaagt aan de wijze waarop de Engel- schooloorlog totaal onmogelijk zou gemaakt
derbijslagen, aan de, werkelijke kosten
sen zich, als meesters van onze Kempen ge- hebben.
van levensonderhoud met behoud van de
dragen ;
vergoeding Moeder aan de Haard, op
— stelt vast dat ook deze regering vol- 3. JONGERENVRAAGSTUKKEN
basis van de uitkeringen tijdens h e t j a a r
— Stelt vast, dat de jeugdorganisaties de
strekt in gietoreke blijft enige oplossing te
1954.
brengen aan de repressie en epuratiepro- zware plicht hebben de Vlaamsie jeugd in — financiële gezondmaking van de verzeblemen ; handhaaft de vroeger genomen een echt Vlaams-Nationale geest op te voekering ziekte-invaliditeit door :
den ; dat, bijaldien het niet wenselijk is de
besluiten :
h e t instellen van een doelmatige en on— dat de repressie en epuratiewetgeving jongeren op al te, jeugdige leeftijd reeds
afhankelijke controle, zowel op de verieder vaststaand rechtsbegrip met de aktief in te schakelen in de politieke aktie,
leende prestaties als op h e t beheer der
zij niettemin dienen voorbereid op de taak,
voeten heeft getreden ;
mutualiteiten ;
— dat bij de toepassing ervan de grootste die hun wacht ;
reglementering van het stelsel der poliwillekeur aan de dag werd gelegd, en zij
— wenst, dat alle aandacht zou geschonklinieken ;
in feite neerkwam op het uit de weg ken aan de jongerenproblemen ; juicht het
scheiding van de sektor werkonberuimen van tegenstanders of mogelijke initiatief toe van de Kader- en Sprekerskwaamheid van de sektor geneeskundige
school ; eist dat maatregelen zouden getroftegenstanders.
zorgen ;
— dat, wanneer men staat voor de wilte- fen worden :
opsporing en uitroeiing van alle miskeurige toepassing van een in wezen — ter oplossing van de jeugdwerkloosheid ;
braiken.
onwettige en onrechtvaardige wetgeving — ter bescherming van de jeugd ;
— oplossing van het probleem der werl alleen öen algemene amnestie de enig — tot sanering van de toestanden in het
loosheid door verruiming van de wer
mogelijke rechtvaardige oplossing is.
leger, vooral op het Vlaams gebied ;
gelegenheid.
(lees door bh. ,i
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Perskomrhentaar over ons Kongres

gioot belang wus. Aan Uc ene kant schijnen wij gevoor de vervlaamsing van de Gentse uniHet loont wel ie mueUc even te kijken naar de
( oervolg van blz. 1)
schroomvalligheid om niet te zeggen de versiteit, ze stonden in het Vlaams Natio- persversLagen en -kommentaren over ons kongres. au,ende het laatste jaar dan al een heel gro^e partij
geworucn, aan de andere kant liebben we weer een
Van de dagbladen stipte « Het Handelsblad » aan in
lafheid, zijn hij het grote deel der Vlaam- naal Verbond. Kortom, overal waar de haar
latuwe wijsheia opgedaan, namelijk aal hel niei goed
verslag dat er meer vutk was dan vorig jaar, dat
se afgestudeerden schering en inslag ge- Vlaamse nood hen tot politieke aktie riep. liet kongres degehJK werk verriehtte en een ordevol IS ui te veel gehoor te geven aan ae kritiek.
Het beeld van deze na-oorlogse perio- en geestdriftig verloop kende. « De Standaard », die
worden. Achter allerlei drogredenen die
H 't PalLeteriie >, gaf simpatieke kommenlaar.
Volweinig of geen steek houden, pogen ze de biedt de Vlaamse intellektuëlen wei- moet doen aisoj wij niet veel zaaks zijn, zette ons gens hei <c riooikruntje » is er met de mannen van de
zich aan hun politieke plicht tegenover nig waarop ze fier gaan. Dit de studen- kongresprogram m volzinnen um. Bij de weekbladen /ohisunie heel wat te doen. Zoals men ziet begint
men ons naar juiste waarde ie schutten. Op de reue
keken we de kommentaar in van » L)e Linie », van
hun volk te onttrekken. En dit vaak on- tengelederen kwamen slechts schaarse .1 Upstanding » ea « '( / allieterke ».
van o,,ze Dr. Van Leempiitien wordt nader ingegaan.
danks duur gezworen studenteneden en krachten ertoe hun plaats in de politieke
De dok.er weet immers altijd de gevoelige snaar te
Voor « üe Linie » zijn wij nog geen eigenlijke pobeweging in te nemen. Duizenden den- litiekers zoals dv C.V.P.ers bijvoorbeeld, üaar is betokkelen. Hij kent de anatomie. Een zaak van de
vurig beleefd Vlaams jeugdidealisme.
bespieking
De zo noodzakelijke politieke weder- ken alleen aan zichzelf, aan de eigen car- wel iets van aan. üe motivering is echter verrassend nochtans over het algemeen simpatieke
opstanding van het Vlaams nationalisme, rière, aan het eigen welzijn. Dit van an- eigenaardig. Wij zijn een half kiilturele, halj poli- kunnen we niet begrijpen. Reeds vroeger noemae
t Pallieterke het Hoofdbestuur
van de
Volksunie
zijn opgang, worden ten zeerste ver- deren laat hen kotid en risiko's wensen ze tieke groepering omdat er op ons kongres ook liede- '( ruziemakers ». Waar ze dat in 's hemelsnaam vanren gezongen werden en we zelfs de jeugd uitnodigtraagd door dergelijke houding. Het is helemaal niet meer te vemen. Hun hou- aen even hun landskneehttrommels te laten rojjelen. daan halen kunnen wc niet begrijpen. Wel hebben
beschamend te zien hoe eenvoudige jon- ding draagt er mede de schuld van dat Vv'anneer de C.V.P. aan haar kongres een bal ver- we in het Hoofdbestuur va.i Ce Volksunie de gewoonte
gens uit het volk zich dag in dag uit in- zovele ontgoochelden de weg terug niet biiuxt met een orkest dan is dat geen kuituur. Dut elkaar zo nodig ongezouten onze mening te zeggen,
maar aat gebeurt juist in een geest van kameraadspanneyi, om het Vlaams nationalisme kunnen vinden, dat zovele mogelijkheden kun ook wel juist zijn.
schap LU met de bedoeling ae zo noodzukelijke Vlaamsüdze besluiten zouden elkaar op menig punt tegen
iveer leefbaar en sterk te maken. Het is niet kunnen worden aangegrepen, dat de
nallonale partij zo vlug en zo stevig mogelijk uit te
spreken.
Vooral kan » De Linie » niet begrijpen dal
een scherpe aanklacht, de houding van massa van ons volk — onvoldoende voor- we inkrimping der staatsuitgaven viagen en ander- bouwen. Nog nooit werd er over de beginselen gedeze kleine groep intellektuëlen die in te- gelicht —- het belang van onze strijd niet zijds een regionale ekonomisehe politiek voorstaan en diskussleerd en zo we het stelsel van onderlinge kritiek bewust toepassen op het taktische plan dan is dat
genstelling met de anderen, hun verstand-, inziet.
zcl's een geleide landbouwpolitiek.
Wat <( De Linie »
Daarom, Vlaamse intellektuëlen, deze kluarbhjkelijk niet gehoord heejt is dat wij bijvoor- een groot voordeel, waaraan al de leden van het
energie, tijd en geld besteden voor de
Hoofdbestuur
zich bereidwillig en met een uitsteuitbouw van een stevige, wijd vertakte kongresoproep tot U en wij hopen dat beeld alleen maar voor het leger reeds miljarden wil- kende geest van sportiviteit aan onderwerpen. Het
len uitsparen. Er wordt daar sehandalig met geld gepartij, onmisbaar in de strijd om Vlaan- hij hard genoeg moge klinken : zet u^f' mout, net zoals de ziekenkassen en in het bizonder voordcel van Vlaanderen is ons wel een snede in
deren's zelfstandigheid.
Hoe
scherp schouders mede onder het grote werk dal de poliklinieken het geld vermorsen. Anderzijds heeft eigen vlees waard. Waar 't Pallieterke deze ergersteekt dit lichtende voorbeeld af tegen de moet volbracht worden. Blijft niet aan de groie Waalse industrie drie miljardenhalf geschon- lijke opv.Jthig over ons vandaan haalt is ons 'onbeafzijdigheid van het grootste deel der af- de kant van de weg staan! Ook voor JJ ken gekregen door deze regering en ook heeft ze alle kend. Wel is die opvatting totaal verkeerd. Gedurende haar beslaan heeft de Volksunie nog maar een
en in de eerste plaats voor U geldt nog miljarden van de Marchallkredieten naar zich toege- konfhkf gekend. Dat dateert reeds van vorig jaar en
gestudeerden.
trokken.
In een federaal Vlaanderen zou dat niet
Nochtans, ontbreekt het ons niet aan de plicht hei lot van onze Vlaamse volks- mogelijk zijn.
IS reeds lang vergeten.
Wij weten wel dar er in bepaalde Antwerpsi kafees de Volksunie op haar beurt
intellektuëlen die binnenkamers en onder ffemcenschap politiek te helpen veilig
De kommcntator
heeft echter klaarblijkelijk
ook
eens op ue tong rijdt maar wc maken ons daar niet
vrienden een vooruitstrevende
revolu- stellen.
heimwie
naar gezonde en normale toestanden.
De
De verantwoording voor onze strijd is titel van de kommentaar luidde « Eentalig Congres ». bizondcr druk om. De individualistische mentaliteit
tionaire toon aanslaan. Doch wat rest er
van Antwerpen, nochtans onze meest
nationalistische
daarvan in hun openbaar leven, in hun zonneklaar : ons recht eigen wezen en Volgens « De Linie » zijn wij wel goede opportunis- stad, heeft er steeds voor gezorgd dat de metropool
ten! Dat is toch ook al iets.
een reeks groepjes had, die alles wat niet van hen
omgang met de buitenwereld?...
Het eigen landaard te bewaren, te verrijken,
De kommentaar van <c Opstanding » was objektief.
kwam bestreed,
't Pallieterke zou echter verstandig
besef alleen dat een l^laams nationale en tegen alle aanvallen te beschutten.
Het kongres werd als geslaagd betiteld. De toon van
genoeg
moeten
zijn
om dergelijke kafees te vermijHonderd vijf en twintig jaren ervaring de reuenaars wordt als » grimung realist » beschouwd.
partij niet sterk worden kan zonder hun
den. Onjuiste journalistieke voqrlichling is erg. Zo
steun, zonder hun inzet, moest voldoende en bittere ontgoocheling kunnen volstaan Verder wees « Opstanding » net zoals « De Linie » op 't Pullieterke volhardt in de boosheid raden we de
zijn om deze mensen tot bezinning te voor een volk : we zijn het beu, en harts- gebrek aan besluiten in verband met de Buitenlandse Volksuniepropagandisten aan eens een brief te schrijEn inderdaad hier hadden we
misschien
ven naar mevrouw Pallieter om haar aandacht te
brengen. De invloed die zij ondanks al- grondig beu, als een koelievolk behan- Politiek.
best de besluiten van vorig jaar, toen we het vraagles op hmi omniddellijke omgeving nog deld te worden. We willen worden dat stuk uitvoerig behandelden overi^enomen. Sterke wij- vestigen op deze gewraakte oorden. Wanneer 't Palbezitten kan in Vlaams opzicht zo ver- volk dat getuigde met Kerken en Kathe- zigingen van de gegevens van het vraagstuk zijn er lieterke thuis koffie moet drinken in plaats van bier
in de kroeg dan zal hij vlug de zaken in een juister
sterkend, zo gunstig inwerken.
Immers, dralen, met hallen, belforten en stadhui- niet voorhanden. De zogezegde nieuwe koers in Rus- pcrspektief zien. Zo 't Pallieterke anderzijds vindt
de gewone man, heeft nog terecht of ten zen, met z'n beeldhouwers, dichters, we- land is voor ons alleen maar een nieuwe taktiek die dat dit verklikking is dan wijzen we er hem toch op
dezelfde doeleinden zoekt te bereiken als vroeger.
onrechte veel eerbied voor een iemand vers, schrijvers, schilders en glasbran- Eigenaardig genoeg hoorden we vorig jaar na ons dat de naoorlogse krijgsraden bewezen hebben dat
met een universiteitsdiploma en hij is nog ders, met z'n wroeters en werkers, ar- kongres vrij algemeen de kritiek dat we te veel tijd verklikking wezenlijk bij het Vlaams nationalisme
het besteed hadden aan de buitenlandse politiek omdat hoort. Ce rest van het kommentaar viel uitstekend
altijd bereid hun leiding te aanvaarden, beiders, boeren en kooplieden,
in de smaak.
op voorwaarde dat de inteüektueel zich schoonste volk ter wereld, dat volk en dit ovor een kleine oppositiepartij van niet zo erg
niet afzondert doch te midden van hen geen ander Volk!
Vlaamse intellektuëlen : de inzet is de
gaat staan. Een der konsckwenties van
strijd
waard. Komt aan. D'er is nog 'n
ons volks nationalisme is toch dit : dat
men niet buiten of boven doch midden strijd te strij, d'er is nog 'n natie te lei.
stort 2 0 fr. postgïro 54A5A6
\M. Jorïssen-Brussel
Komt aan!
zijn volk leeftl
Deze rechtmatig verwachte — ik zou
gevaardigd bij koninklijk of ministerieel
bijna durven zeggen begeerde — leiding, Nog alrijd deballen over de
ziekleverzekering besluit
: hij BESLIST. Geen enkel niet mekrijgen onze volksmenseyi slechts in uitdisch persoon, deel uitmakend van het aden
de
omvang
geremd
werden
door
de
beDe
slagwoorden,
en
woordenkramerij,
jazonderlijke gevallest.
De
intellektuële
renlang door sommige Landsbonden van dragen die het ledenaantal samenbracht. ministratief kader van het verzekeringsstand, ook onze Vlaams gezinde, zondert Ziekenkassen verspreid, om zoveel mogelijk
Enkele jaren na het instellen der ver- organisme, heeft aan die beslissing iets te
zich teveel af in het eigen leventje.
Ze hun millioenen tekorten te doen aanvaar- plichte verzekering schoten de paleizen voor veranderen. Dat het in werkelijkheid zo
voelen niet genoeg mee met de noden den, worden sedert 'n paar maanden niet poliklinieken als paddestoelen uit de grond. niet is, weet mijnheer Vanhelsoecht nog
beter !
van hun volk, met hun zorgen, hun meer door iedereen klakkeloos aangeno- Een statistiek over hun aantal, met jaartal
Jammer genoeg, lijk in de diskussies over
van
bouw
en
kosten
van
uitvoering,
zou
iemen.
vreugde, hun leed. Ze sluiten zich op
de
ziekteverzekering maar al te dikwijls
dereen
verbazen
!
De
ongekontroleerde
Een redakteur van « De Standaard » was
in hun eigen bekrompen
zelfgenoegzaam
prestaties werden door niets geremd. De te- het geval is geweest, praten de heren in het
zo
vermetel
er
'n
eigen
mening
op
na
te
wereldje, waarin alle idealisme op de duur
houden en die mening sedert 'n paar maan- rugbetalingen kwamen van het Rijksfonds, algemeen en in het ijle ! Zo schiet men
langs de Landsbond om. Kwamen er niet niet op. Mijnheer Vanhelsoecht zou ons
gedood wordt en de zin voor alle hogere den regelmatig te laten kennen.
genoeg, dan in Godsnaam maar de tekorten moeten laten weten welke graad de bedienwaarden teloor gaat. ja, we staan ver
De opvattingen en rake opmerkingen van publiceren met de stille hoop dat de staat de of ambtenaar bezit, die in het verzekeaf van de tijd dat de Vlaamsgezinde af- deze joernalist moeten op onbevooroordeel(de gemeenschap) wel zou bijpassen, wat ringsorganisme is aangesteld om. na het adgestudeerde zich naast zijn drukke ambts- de en niet geïnteresseerde mensen zo'n in- dan ook is gebeurd. Toen het schrijven van vies van de medische adviseur, te beslissen !
bezigheden afsloofde, om door zijn noeste druk hebben gemaakt dat de Landsbond der de katolieke St Lukas Vereniging sprak over Of is het soms een kollege van ambtenaren
onbaatzuchtige werk zijn volk tot een ho- kristelijke mutualiteiten ongerust werd en de « afgrond » die zekere poliklinieken voor of bedienden ? Die palabers moeten het hohet nodig oordeelde aan een paar kranten
ger plan te verheffen zowel op geestelijk te vragen, het proza van die redakteur te het Rijksfonds betekenen, hebben de kris- ren waard zijn bijz. op Verbondsvlak, ver
als op stoffelijk gebied. Want dat is toch trachten te weerleggen. Dit hebben ze dan telijke bladen stillekens gezwegen. En toen van de zon van het bestuur van de Landsde St Lukas nog verder ging en, geen be- bond !
de betekenis van waaraclitige Vlaams na- sinkronisch beproefd !
trouwen hebbende in eigen medische adviWij krijgen dan eindelijk nog een eentionale politiek.
De joernalist in kwestie had het aange- seurs, een onpartijdig onderzoek voorstelde, voudige(?) verklaring van de kontrole volLichtende voorbeelden vinden wij in durfd te schrijven « het niet » volledig eens hebben ze nog stiller gezwegen !
gens mijnheer Vanhelsoecht nl. zijn « zelfWat de kontrole betreft heeft de « Gazet kontrole *. De verklaring is eigenlijk onde ontwikkelingsgeschiedenis
van onze te zijn met dezen die beweren dat de tekorten uitsluitend toe te schrijven zijn aan het
Vlaamse beweging te over. Zoveel, dat beleid van minister Troclet ». Die bewering van Antwerpen » de opvatting overgenomen duidelijk en verward zo iets als advokatenvan de heer Vanhelsoecht, verschenen in taal, en aangezien er geen franse versie tot
onze aanklacht tegen de afzijdigheid er noemden ze « Kras » ! Ze moeten maar dur- het jongste nummer van « Leiding ».
onze beschikking staat, die waarschijnlijk
nog scherper door wordt. Het is onbe- ven !
Volgens de sekretaris generaal van de klaar en duidelijk zou zijn geweest (cfr. het
gonnen werk al deze namen — een schitDe tekorten zijn toe te schrijven aan het kristelijke landsbond bestaat het kontrole- akk lord met de « KO ») kunnen we er niet
terende pleiade van rusteloze werkers — konkurencerend wanbeheer van alle lands- werk van de medische adviseur in het voor- op antwoorden.
Da volgende verklaring over de « Zelfkonop te sommen. En er een greep uit doen bonden en aan het beleid van alle ministers leggen aan zijn landsbond van een medisch
die aan het hoofd van het departement advies omtrent de werkelijkheid vari de trole » zou beter zijn geweest : « Wij verzou ons tot schromelijke
onrechtvaardig- hebben gestaan. Daar de besluiten Troclet aangegeven feiten door de verzekerde en de
klaren de reglementering op onze wijze.
heid voeren, er velen te vergeten die nog maar gedeeltelijk en dat sedert enkele toepasselijkheid van de reglementering op Onze adviseurs die er anders overdenken
moesten vernoemd worden. Toch wil- maanden worden toegepast, kan hij moei- het hem voorgelegde geval. De eigenlijke geven we eerst een bolwassing. Verliezen we
len wij er de aandacht op vestigen dat in lijk verantwoordelijk worden gesteld voor beslissing behoort aan het verzekeringsor- leden omdat men zich bij de mededingers
de belangrijke episoden van de Vlaams wat de laatste zes jaar is gebeurd. Of wel ? ganisme, dat zich bedient van het advies ruimer toont, dan spreken we eens ernstig
De redakteur stelde voor de bouw der po- van de medische adviseur, zo besluit de se- met hen ! Geven ze nog geen blijk van lenationale politieke strijd de besten uit onliklinieken stop te zetten. Doch het Rijks- kretaris.
nigheid dan gooien we z'er uit of trachten
ze intellektuële stand In de bres zijn ge- fonds heeft inderdaad met de poliklinieken
Die opvatting is totaal verkeerd. De titel ze elders te « plaatsen ». Dit ware duidesprongen. Hun aantal was weliswaar zel- niets te maken. Op deze vergissing vlogen medisch adviseur is gedeeltelijk verwar- lijke taal over de werkelijke manier van
medische kontrole, zowel bij de kristelijke
den groot doch hun persoonlijkheid steeg de aanvallers af ! De kern van dit probleem rend.
De medische adviseur kontroleert de als bij de anderen !
torenhoog boven het gewone uit. Zo lieten ze « blauw-blauw ».
Hierover heerst geen verwarring, lijk meVóór de toepassing der wet op de ver- werkonbekwaamheid en geeft een advies
stonden ze aan het hoofd van de Vlaamse
aan de Centrale medische raad van Invali- neer Vanhelsoecht denkt, maar de niet geplichte
verzekering
bestonden
ook
poliklibeweging voor de oorlog 14-18, ze leidïnteresseerde (tenzij betalende) gemeennieken, opgericht met de speciale bijdrage diteit !
den mee het aktivisme, de frontbeweging van de leden der vrije verzekering. In zeer
Wat de geneeskundige zorgen betreft aan schap heeft het recht die « zelfkontrole »
aan de IJzer, nadien de frontbeweging op bescheiden gebouwen werden geneeskundi- de verzekerden verstrekt, hier past de me- na de honderden miljoenen tekorten te
het politieke plan, ze vochten aan de spits ge prestaties uitgevoerd waarvan het aantal dische adviseur de reglementering toe uit- noemen : LARIE EN APEKOOL.
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MIDDENSTANDSVRAAGSTUKKEN
Sedert de verbluffende resultaten die de op de directe belastingen, waarvan de pro- PUBLIEKRECHTERLIJKE
BEDRIJFSOR- ring en misverstand. De enen immers denPoujade-actie, bij de jongste parlementaire gressiviteit alle initiatieven en alle zin voor
GANISATIE VOOR DE MIDDENKLASSE ken a a n een publiekrechterlijke organisatie
verkiezingen in Frankrijk, wist te boeken sparen heeft gedood.
door de staat zelf of althans volledig afhanis de belangstelling van de politiekers in
(Samenvatting)
Er wordt weliswaar gewezen op de wet
kelijk en ondergeschikt a a n de staat. De
België voor de middenstandsaangelegenheDe noodtoestand waarin de middenklasse anderen denken aan : „'Iforganisalie door de
den aanzienlijk gestegen. Dit wil niet zeg- Van Houtte die vanaf 1951 de zogezegde fisgen dat de middenstand zich in België moet cale gelijkheid moest brengen. Daarvan is zich bevindt is niet in hoofdzaak h e t ge- belanghebbenden doo/ h e t tot stand brenverwachten a a n ernstige realisaties ten zij- weinig of niets terecht gekomen : de mid- volg van toevallige oorzaken, m a a r wel van gen van organismen m e t vertegenwoordinen voordele : er zal wat meer over «^e mid- denstanders die op voorhand storten heb- een ontwikkehng van de maatschappij gend karakter, m e t eigen bevoegdheid om
denstand worden gesproken en de C.'/.P. zal ben niet de geringste waarborg d a t hun be- waarin wij leven onder invloed van een ide- ordenend en leid( nd op te treden. Ook al
als oppositiepartij wat meer beloven d a n lastingaangifte — hoe rechtzinnig zij ook ologie die de middenklasse wil uitroeien. zou de staat in laatsie insir.ntie te waken
vroeger. Zij draagt immers geen regerings- weze — door h e t beheer der belastingen Het marxisme streeft de vernietiging n a van hebben over het algei..een welzijn, dat moet
verantwoordelijkheid en dan is h e t vrij ge- wordt aangenomen. Dhr. Minister van Fi- de middenklasse, niet alleen omdat zij niet primeren op groepsbelangen.
makkelijk veel te beloven en de tegenstre- nanciën stelt zulke hoge eisen a a n onze be- past in h e t doctrinair schema van de klasHier rijzen tal van problemen die wij
lastingbetaler, d a t de belastingschroef senstrijd, maar ook omdat zij geestelijk een
ver met beloften te overtroeven.
slechts terloops kunnen vermelden. Aldus
steeds meer en meer moet toegehaald worAls wij evenwel a a n de hand van feiten den en d a t de bedrijfsinkomsten door h e t hinderpaal is op de weg n a a r de verwezen- de al of niet verplichte aansluiting van de
een onderzoek instellen n a a r de realisaties beheer der belastingen steeds hoger moeten lijking van de gelijkgeschakelde socialisti- belanghebbenden ; h e t al of niet voortbedie de verschillende regeringspartijen in de opgedreven worden. Het gaat t h a n s zo ver, sche maatschappij. Het erge is, d a t niet staan van vrije, private verenigingen ; de
tijdspanne 1945-1955 hebben verwezenlijkt, dat h e t beheer der belastingen op een dic- alleen uitgesproken marxistische, socialis- individuele aansluiting of de aansluiting via
dan komen wij tot een bilan waarin h e t tatoriale wijze de bedrijfsinkomsten vast- tische kringen aangetast zijn door de klas- vrije beroepsverenigingen. De wijze v a n
passiva van j a a r tot j a a r toeneemt en waar- stelt, zonder rekening te houden met de ge- senstrijdideologie maar ook andere kringen aanstelling van h e t bestuur : gekozen door
in de meeste activa-elementen zeer dubieus ringste gegevens die door de belastingplich- die meegesleept werden in een opbodpoli- de belanghebbenden of gedelegeerd door de
tiek om de gunst van de arbeiders te ver- vrije beroepsverenigingen. De machtsbezijn.
tigen worden verstrekt : nooit werden er werven.
voegdheid : alleen maar adviseren (wat onOp het economisch plan is de opgang der door een belastingwetgeving zulke m a c h t s geconcentreerde bedrijven der grootwaren- misbruiken toegelaten als t h a n s in België.
Indien de middenklasse in de XlXe eeuw voldoende is), regiemenierend of leidend ?
huizen, der coöperatieven nooit zo groot ge- De bepalingen der artikelen 28 en 55 der geprofiteerd heeft van de liberale staats- De verhouding tot de staat en de afbakeweest als thans en zijn de mogelijkheden samengeschakelde wetten maken het voort- en maatschappijopvatting, d a n is de toe- ning van de wederzijdse bevoegdheidsgrens.
voor de bloei en de vooruitgang der famili- bestaan der middenstandsbedrijven afhan- stand thans in zoverre veranderd d a t de De fundamentele vraag is en blijft steeds
ale middenstandsbedrijven nooit zo klsin ge- kelijk van de agenten van de fiscus.
vrijheid zonder beperkingen nefast gewor- of deze organismen alleen m a a r een instruweest : de statistieken inzake aantal bedrijden is omdat het individualisme en de a n a r - ment in de handen van de staatsmacht zulven, omzetcijfers, te werk gesteld personeel
Aan deze economische, sociale en fiscale chie die er h e t gevolg van zijn de mid£!cn- l-m zijn ter beheersing van het bedrijfsleven
wijzen op een onrustwekkende relatieve onderdrukking van de middenstand hebben klasse weerloos en machteloos maken. Het (Jan wel zelfstandige orgaiismcn tot zelfachteruitgang der middenstandsbedrijven. alle partijen schuld die sedert 1944 hebben liberalisme k a n in geen enkel opzicht nog ordening van h e t bedrijfsleven.
De wet Duvieusart inzake de grootwaren- deel uitgemaakt van de opeenvolgende r e - een oplossing brengen voor de problemen
In België stonden deze problemen a a n de
huizen betekent voor de middenstand een geringen en de grootste schuld heeft wel de van de middenklasse. De Pausen hebben vrij agenda vóór de oorlog reeds. Er werd toen
ware uitdaging, want sedertdien stellen wij C.V.P. omdat zij gedurende vier jaren over vroeg deze gevaarlijke ontwikkeling inge- echter bitter weinig verwezenlijkt. Wat tijvast d a t in de kleinste localiteiten grootdens de oorlog tot, stand kwam, in zeer
warenhuizen onder alle vormen tot stand
moeilijke tijdsomstandigheden, werd n a de
koTien en dat de middenstand totaal machoorlog zonder meer afgeschaft.
teloos staat in zijn verzet.
In de euforie van de naoorlogse periode
Wanneer destijds een middenstandsdeleslaagden de beroepspolitiekers er in de mengatie, onder de leiding der HH. Clynmans en
sen te doen vergeten d a t er fundamentele
Lambrechts, a a n dh. Duvieusart en a a n de
problemen zijn die reeds voor de oorlog a c C.V.P.-leiding de gevaren der nieuwe wet
•"eel waren en die h e t in de grond meer
deden uitschijnen, dan werd deze delegatie
dr 1 ooit zijn.
afgescheept m e t de woorden « Les grands"Vat er bestaat in ons land op het gebied
magasins répondent a une nécessité éconoan
de beroeps- en bedrijfsorganisatie is zo
mique et sous aucune condition je ne vougoed als niets. De Kamers voor Ambachten
drais prolonger une loi de cadenas ».
en Neringen en de Hoge Raad voor de MidAls men dit standpunt der C.V.P.-regedenstand zijn organismen m e t louter a d ring t h a n s vergelijkt met het standpunt der
viserende
bevoegdheid en met hun adviezen
C.V.P.-oppositie, die t h a n s hare N.C.M.V.wordt
d
a
n
nog weinig rekening gehouden.
onderafdeling laat protesteren, tegen de opDe
wet
van
20 september 1948 houdende
richting van grootwarenhuizen, d a n ziet
organisatie
van
h e t bedrijfsleven is in de
men onmiddellijk in tot welk comediespel
grond,
alle
schijn
ten spijt, niets anders
de C.V.P.- en het N.C.M.V. in staal zijn.
dan een versterking van h e t etatisme : de
Op het sociaal plan blijft de middenstand,
instellingen die in het leven geroepen woralle beweringen ten spijt totaal miskend.
den hebben eveneens slechts een adviserenWel heeft de C.V.P.-volksvertegenwoordiger
de bevoegdheid, h e t is steeds de staat die
De Clerck op een C.V.P.-vergadering van 17
alle bevoegdheid tot h e t nemen van beslismaart jl. te Brussel beweerd d a t de gezinssingen voor zich voorbehoudt.
vergoedingen en de geboortepremie voor de
Aan de inertie van de naoorlogse regerinzelfstandigen werden verhoogd, doch hij
gen k a n slechts een einde worden gesteld
vergat er a a n toe te voegen op welke wijze
door een goed georganiseerde middenzulks geschiedde. Er werden daarvoor geen
standsaktie, die gelei.ï wordi door mensen
staatstoelagen verleend en waar er voor de
met nieuwe ideeën en het zullen aandurven
loontrekkenden — ook voor degenen die de
DE VLAG VAN BREENDONCK 10 JAAR OUD.
grondige struktuurhervormingen voor te
hoogste inkomsten genieten — jaarlijks
Weerstander: Zeg, Marie, vertelde gij daar niet dat ge uit een oude vod. die voor niets m-eer goed was.
staan en te propageren : als eerste etape
honderden miljoenen van staatswege ter bedi • stand pyjama had gemaakt.
wil de middenstand een onmiddellijke a a n schikking worden gesteld, daar heeft men
vang maken met de publiekrechterlijke bede kindertoeslagen der zelfstandigen verhoogd door een verhoging van de bijdragen een homogene regering beschikte en aldus zien en hebben voorgehouden d a t een cor drijfsorganisatie.
over de middelen beschikte om h e t lot der poratieve ordening van de maatschappij
aan de onderlinge kassen.
(Vervolg in volgend nummer.)
middenklasse te verbeteren. Er werd niet
Aan de sociale ongelijkheid waaronder de alleen niets gedaan doch de schandalig- een gezondere grondslag is dan de klassenstrijd. Zij vonden maar weinig gehoor bij de
middenklasse sedert 1945 lijdt, werd niet de
ste fiscale inkwisatiewet van juli 1953 heb- katholieke staatslieden en politiekers. Daargeringste verbetering, ten voordele van de
ben wij a a n de C.V.P. te danken.
bij kwam d a t de corporatieve gedachte ge- Verdeel om te heersen
middenstand gebracht.
Ten overstaan van deze toestand kan de compromitteerd werd door de verwezenlijOver de zogezegde pensioenwet der zelfmiddenklasse geen vertrouwen meer schen- king van een staatscorporatisme (dat nochDe Vlamingen zo veel mogelijk verdeeld te koustandigen, die ons door Minister Vandenken a a n de traditionele partijen en kan zij tans niet beantwoordde a a n de opvattingen den, is steeds het doel geweest en het is het nog van
daele werd opgedrongen op de vooravond
ook geen redding verwachten indien h e t van de paus) in de fascistische landen.
alle Belgische regeringspartijen. De Socialisten richrtei parlementaire verkiezingen 1954, werd
huidige regime blijft voortbestaan.
ten
Zich vooral tot de arbeiders, de C.V.P. tot de
Kortom de kansen van h e t corporatisme
geen woord gerept : ieder middenstander
boeren, de Liberalen werpen zich speciaal op als
Het
parlementarisme
zoals
wij
h
e
t
kenzijn
gering
omdat
de
arbeiderssyndikaten
begrijpt t h a n s d a t deze pensioenwet een
verdedigers van herbergiers en middenstanders, en
nieuwe verkapte belastingswet is, waarvan nen laat de ergste misbruiken toe en is sa- er scherp afwijzend tegenover staan (wat
allen
sturen ze hun kiezers met een kluitje in het
mengesteld
uit
een
massa
vertegenwoorditen dele ook wel te begrijpen is van h e t
ie-iereen de afschaffing betracht.
gers die geen oog hebben voor onze noden, standpunt uit van de arbeiders, in de hui- riet. De massa stemt voor één dezer partijen, ziet na
Op het fiscale plan is de toestand voor de
die niet bevoegd zijn om onze sociaal-eco- dige omstandigheden) en omdat ook de po- vier jaar dat ze bedot zijn geweest en stemmen dan
middenstand stesds hopelozer geworden en
nomische problemen op te lossen en die litieke mandatarissen er weinig voor voelen maar voor de anderen maar ondervinden daarna dat
de meeste maatregelen die werden getrofmeestal a priori gekant zijn tegen een.ge- daar het een beperking zou meebrengen van ze er niet beter mee gevaren zijn. Dan maar eens
fen, zelfs indien daarbij goede inzichten
lijkberechtiging van de middenklasse.
hun macht en bevoegdheid. Er is meer kans met de derde beproeven, i.ie nog meer had beloofd,
voorzaten, zijn uitgevallen in h e t nadeel
op verdere uitbreiding van de staatsinmen- om nogmaals na vier jaar ondervinding terug voor de
van de middenstand.
eersten te stemmen. Och ja, ze weten het wel, bedroging en op staatsdirigisme.
De operatie Gutt, de kapitaalbelasting, de NAAR EEN PUBLIEKRECHTERLIJKE
gen worden ze toch. Tot zi na zoveel jaren hun kiesBEDRIJFSORGANISATIE
n «.vorderingen van rechten en alle wetteDe vraag dient echter gesteld of er niets brief maar blanko in de bus werpen. Wanneer zullen
lijke maatregelen ingevoerd door de wetten
zou te verwezenlijken zijn in de sektor van onze Vlaamse mensen toch eens gaan begrijpen dat
Wij
moeten
d
a
n
naar
andere
methov . n 15-16-17 October 1945 hebben voor de
de middenklase, omdat deze h e t minst be- die regeringspartijen niet beter wensen. De Vlaming
middenstand de noodlottigste gevolgen ge- des uitzien om ons bestaan te ver- trokken is bij de klassenstrijd en de alge- mag geen macht worden. Daarom de arbeider, boer
h - d : het is niet te voorzien of en wanneer zekeren en een voornaam middel daartoe mene voorwaarden er gunstiger zijn. De en middenstander maar verdeeld houden, en ze zelfs
de middenstand deze aderlating zal te bo- is de publiekrechterlijke bedrijfsorganisatie, middenklasse toch moet meer en meer tot
vijandig tegenover elkaar opzetten. Er is maar één
waardoor a a n de verschillende beroepen en
ven komen.
corporaties een zekere bevoegdiicid zal over- het inzicht komen d a t een zekere ordening mogelijkheid om in Vlaanderen tot welstand te komen,
De laatste ontwikkeling der inkomstenbe- gedragen worden om h e t sociaal-economi- noodzakelijk is. Van de staat is weinig goeds en dit is dat we nu eens Vlaams-nationaal gaan dente verwachten voor de middenklasse en deze ken. Of ge nu arbeider, boer of middenstander zijt,
lastingen en der overdrachtsbelastingen is sche leven te helpen regelen.
voelt ongetwijfeld meer voor de idee v a n
van dien aard, dat de huidige toestand voor
Op de studiedagen 1955 voor h e t « Alge- zelforganisatie, voor de idee van een p u - laat u niet langer verdelen. Ge kunt tot een macht
de kleine en middelmatige middenstander
uitgroeien waarmee rekening dient gehouden te worzeer somber, — om niet te zeggen hopeloos meen Syndikaat der Middenklasse » werd bliekrechterlijke bedrijfsorganisatie door de den. Schaart u allen samen om de Vlaams-nationale
het
probleem
der
publiekrechterlijke
bemiddenklasse zelf. Hier wordt de laatste
— is geworden.
drijfsorganisatie door Mr. Van der Eist tijd veel over gesproken, alhoewel de ge- vlag. Strijd met ons voor zelfbestuur. Dat alleen kan
vrede en welvaart onder de Vlamingen verwezenlijInderdaad, h e t zwaarste punt der belas- behandeld en zijn referaat kwam neer op
dachte geenszins nieuw is. Er is hier trou- ken. Met de Volksunie naar de zege en naar het getingen wordt steeds meer en meer gelegd het volgende :
wens ruimschoots gelegenheid tot verwarluk van ons allen.
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STUDENTENLEVEN
vragen, maar dan zouden ze zelf amnestie
STUDENTENLEVEN TE LEUVEN
De studenten hebben de oude Peterman- geven. Dan zouden de Vlamingen geen zelfnenstad weer in bezit genomen. Een avond- bestuur meer moeten eisen, m a a r dan zouwandeling door de straten wijst erop dat den ze zelf zelfbestuur schenken.
Na deze feestzitting trok men in optocht
het t h a n s ernst begint te worden : weinig
studenten op straat, veel zolderkamers n a a r het standbeeld van Berten Rodenbach,
waar een lamp brandt. Maar ja, het is ook alwaar een bloemenhulde gehouden werd.
nodig, wil het kort n a de « dreissigste Mai » Dr. Goddeeris las een ontroerende paasboodschap voor van Cyriel Verschaeve, na de
geen « Weltuntergang » worden.
Nog even een terugblik op wat hier kort
voor en tijdens het paasverlof gebeurde.
Een Yzerbedevaartavond moest afgelast
worden bij gebrek aan spreker. Aangenomen dat het een tegenvaller is, wanneer
alle kandidaat-sprekers om een of andere
reden belet geven, maar er bestaat toch
ook nog een studenten-sprekersbond. Kon
niemand van die bond spreken over de a a n slag op de Yzertoren ? Maar kom, gedane
zaken hebben nu een maal geen keer en de
week erop was er des te meer volk op de
romantische avond. Ook de Vlaamse Volkstoneel-evocatie groeide uit tot een buitengewoon sukses, in zoverre zelfs dat men er
t h a n s ernstig over spreekt het Vlaamse
Volkstoneel herop te richten. Onderhandelingen zou'den reeds aan de gang zijn. Laat
ons hopen dat een mogelijk tweede Vlaamse
Volkstoneel trouw zal blijven aan de zending van h a a r voorganger.
Op Beloken Pasen was Leuven heel goed
vertegenwoordigd te Roeselare op de hoogstudentenlanddag. Het was er heel goed.
Slechts een opmerking : wat deden al die
meisjes 's avonds op de club ? Gaan zij,
die zo lang vergeten hebben, Vlaanderen
nu ook al met bier redden ? Of wisten zij
niet dat « De Goedendag » een Vlaamse
Avond inrichtte met Maurits Coppieters en
dat die niet alleen bedoeld was voor jongens, die aan h u n moeder of iemand anders
beloofd hadden zich niet zat te drinken ?
Wanneer U dit leest, is de nieuwe Verbondsptreses reeds gekozen. Wie h e t zal
zijn, weten wij nog niet. Hierover meer in
volgend nummer.
Om te eindigen nog een korte blik over
onze Vlaamse studentenpers
« Ons Leven » blijft het Vlaams studentenweekblad. Het is nooit gewoon geweest
de waarheid te verbloemen en ook dit jaar
neeft het geen enkele maal een blad voor
de mond genomen. Bepaalde problemen
(amnestie, zelfbestuur, een nederlandstalige katolieke universiteit), die men in hogere
kringen liefst doodgezwegen zou zien, werden herhaaldelijk besproken. Doe volgend
j a a r zo voort, gij zijt op de enige juiste weg.
« Solidariteit » heeft zelfs zijn grootste
supporters teleurgesteld. Het is niet geworden, wat het h a d kunnen zijn. Nu en dan
verscheen er wel eens een degelijk artikel
in, m a a r al de rest (radioprogramma's, besprekingen van tentoonstellingen in Londen, Parijs, enz.), was meestal bladvulsel.
« Deze Tijd » heeft zijn doel niet bereikt.
Waar het bedoeld was als een band tussen
de hogeschoolstudenten van Vlaanderen,
Nederland en Zuid-Afrika, is het uitgegroeid tot een avant-garde-tijdschrift van
enkele Leuvense studenten. De Vlaamse Beweging en h a a r problematiek wordt er systematisch in doodgezwegen. Laten wij hopen dat het nog eens zijn oorspronkelijk
doel zal bereiken.
H.D.
RODENBACHHERDENKING
Op 8 april richtten het AVOHV en het
KVHV een hoogstudenten landdag in te
Roeselare, om Rodenbach te herdenken. En
Rodenbach WERD werkelijk herdacht, alhoewel dé grote massa spijtig genoeg niet
aanwezig was. Dit laatste was waarschijnlijk te wijten aan het feit, dat die herdenking tijdens het verlof viel, en... studenten
zijn tijdens de vakantie weinig aktief.
Terwijl op zaterdagavond reeds veel lawaai werd gemaakt, kregen wij zondagnamiddag een zeer interessante feestzitting,
die, bij ajfwezigheid van Prof. Dr. C. Heymans, door Dr. Goddeeris werd voorgezeten.
Toespraken werden gehouden door Dr.
Mich. Vandekerckhove over « Rodenbach
als Mens », door André Demedts over « Rodenbach als Dichter i>, en door Drs. M.
Coppieters over « Rodenbach, de Vlaamse
Voorman.»
Als laatste spreker, na deze reeks van
kerngezonde uiteenzettingen, kwam H. Soetaert a a n de beurt namens de studenten.
Met jeugdige geestdrift en een tikje overmoed, betreurde hij het feit, dat men nu
in 1956,100 jaar n a de geboorte van Rodenbach, nog steeds de zeMde middelen en de
zelfde geest van onze Vlaamse voorman
moet gebruiken om onze rechten als Vlaming te verkrijgen. Dit pleit niet voor de
Vlamingen. Hadden wij werkelijk gestreden
zoals het behoorde — vooral door het vormen van een Vlaamse elite, — dan hadden
wij veel verder moeten staan. Dan zouden
de Vlamingen geen amnestie meer moeten

welke Flor. Van Dieren sprak namens de
oud-studenten, en Rik Vandekerckhove n a mens de studenten.
Toen kwam het einde met een massaclub, stijl Vlaamse avond, dus met veel
zang, bier en geestdrift. Hoe kan het anders bij studenten en... oud-studenten !
J. S. Gent

Naar aanleiding van een artikel van onze medewerker R.R. in ons nummer 7, waarin scherpe kritiek uitgebracht werd op het studenteniijdschrift uDeze
Tifd 1) ontvingen we volgende terechtzetting van de
heer W. Francois, « technisch hoofdredakteur »(?)
van dit tijdschrift. We voeten er niets voor een polemiek te openen met deze heren en onthouden ons
dan ook van verdere kommenlaar.

«Wij zouden gefinancierd worden met de
opbrengst van het avondfeest « Waar is
de tijd »... Pardon, wij krijgen, — zoals
trouwens heel wat meer interuniversitaire
kulturele manifestaties en prestaties, —
subsidies van de V.V.S., en de voornaamste
bron van inkomsten van de V.V.S. is inderdaad dit avondfeest. Maar « Waar is de
tijd » bestaat niet in funktie van « Deze
Tijd», zoals uit de voorstellingswijze van RR
kon opgemaakt worden. De bijdrage van de
V.V.S. is trouwens slechts een subsidie, die
onze eigen inkomsten komt aanvullen.
— Wij zouden een blad zijn, « dat in de
eerste plaats helemaal niét Vlaams » is.
Mogen we aan R.R. misschien vragen, gans
ons blad te lezen, — of niet vrijwillig te
vergeten wat hij wél las, maar niet in zijn
kraam paste, — en eerlijkheidshalve ook
aan te stippen, dat we problemen als : de
stand van het Nederlands te Brussel, de
verhouding Nederlanders-Vlamingen, de
Vlaamse bewustwording, de muziekopvoeding in Vlaanderen, de Vlaamse film
« Meeuwen sterven in de haven », h e t studentenkongres der Nederlanden... niet
slechts aanraakten, m a a r dikwijls uitvoerig
behandelden en daarin eerlijk n a a r een oplossing durfden zoeken. Dat wij over die
problemen dikwijls anders denken dan de
heer R.R. kunnen we ook niet helpen. We
menen trouwens, dat het ons goed recht is.
Wanneer R.R. echter meent, de alleenzaligmakende opinie over Vlaams-zijn in pacht
te hebben, willen we hem rustig dat triestig
pleziertje gunnen.
— Wij brachten slechts artikels over een
Parijse (natuurlijk surrealistische) beeldhouwer, dan weer over een Spaanse kunsten a a r (weer een surrealist)... Primo menen
we, dat een blad niet a-Vlaams wordt omdat het over de grenzen kijkt ; verruiming
van kultuurbezit heeft o.i. nog nooit iemand verarmd... R.R. zou trouwens de eerste zijn, een dergelijke verruiming te kunnen gebruiken, want geen van beide door
hem aangehaalde kunstenaars zijn surrealisten. Het spijt ons voor hem, m a a r we
kunnen het ook niet helpen dat hij niet
steviger op zijn ismistische pootjes staat.
De Parij zenaar Gilioli is een abstrakt en de
Spanjaard Subirachs is onder geen enkel
isme onder te brengen, tenzij misschien,
met zeer veel goede wil, bij de kubisten.
Maar naast deze twee brachten we beschouwingen over : Ivo Michiels, Louis de
Schutter, Renaat de Vos, J a n Gezel, Jos
de Belder, J a n Walravens, Theo Humblet,

RAAK SCHIET ROOS
In « Raak », Arbeidersblad, uitgave van
de Katolieke Werklieden Bond, verschijnen
vaak interessante ingezonden stukken, waardoor de inzenders vaak bewijzen dat ze heel
het C.V.P. spelletje doorzien.
In het aprilnummer verscheen onder de
titel « De K.W.B, houdt de werklieden dom
op Vlaams gebied » een stuk ingezonden
door een proost, een eerwaarde heer D. uit
Mere bij Aalst, dat we hier onverkort weergeven omdat we vele punten er uit zo zelf
konden geschreven hebben :
c< Ik schrijf U niet als proost maar als lid
van de K.W.B, maandelijks betalend zoals
een gewoon lid. Ik kan volledig akkoord
gaan met de steller van het artikel over de
Vlaamse Slakkenbeweging. Mag ik U rechtzinnig zeggen, dat ik de indruk heb dat de
Sociale Bewegingen (waar ik volledig in
werk en meewerk namelijk in AL de takken) de indruk geven dat ze aktief moeten
optreden om de Vlaamse Beweging dood
te zwijgen en desgevraagd lam te leggen.
Wat gij verwijt aan de katholieken dat ze
niet katholiek zijn met eens 1.000 <iv. aan
de pastoor te geven of alle jaren met een
nieuw paaskostuum h u n Pasen te houden,
dat verwijt treft K.W.B, op Vlaams gebied :
Alle jaren eens een artikeltje over 11 juli,
een Dag van 't Vlaam.se lied waar ik in de
afdelingen alles behalve geestdi^ift voor
vaststel, zelfs weinig over hoor, en 't
Vlaamse programma is afgewerkt : Paaskathdlieken — 11 juli Vlamingen.

Nederlands minister Cals wil studentenleven beperken wat een luid protest uitlokte vanwege de studenten.
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Jos de 'Mey, Herman Cools, Modest van den
Haute, Ernest Claes, Kamiel van Baelen,
Hugo Claus, Piet van Aken, Marnix Gij sen,
Wim Meewis, Vital Celen, Jean-Jacques de
Grave... allemaal Vlè.ó,mse kunstenaars, —
literatoren, schilders, binnenhuisarchitekten... — en van de meest uiteenlopende
kunstrichtingen. Wij kunnen het ook niet
helpen, dat het lijstje zo uitge',^reid is, en
dat de verontschuldiging van er over gekeken te hebben toch niet helemaal meer op gaat. Ook onze « welhaast ziekelij k - a a n doende voorkeur voor al wat m a a r ultramodernistisch is of zou willen zijn » wordt
door dit lijsje, zonder enig verder kommentaar, gelogenstraft.
— Mijn vriend Lowie Weynants en ikzelf
zouden ons in Deze Tijd een « geweldige
machtspositie blijken te hebben toegeëigend». Dat blijkt zo'n beetje op een machtsof een staatsgreep. Primo menen wij niet,
ooit onze eigen mening als de énig mogelijke te hebben opgedrongen, — waar de
diversiteit binnen ons tijdschrift wel zéér
duidelijk blijk van geeft, — en secundo is
er een essentieel verschil tussen zich een
machtspositie toe-eigenen, en een tijdschrift uit de grond stampen. Bij gebrek
aan een bijdrage van de heer R.R. hebben
we die tot op heden nog niet kunnen publiceren.
— Wat dan de literaire prijs (van Brabant 1955) betreft, die aan Lowie Weynants
(onder pseudoniem Lode Weyk) werd toegekend voor zijn roman « Koncentrisch
Kantabilee », zien wij het causaal verband
met « Deze Tijd » niet. Misschien kan de
heer R.R. daar nadere gegevens over verstrekken ? »
Wat het sturen van een m a n n a a r de Walen betreift is mijn gedachte :
1. Stuur iemand om hen in alles te helpen.
2. Om hen ginder bewust te maken dat ze
op h u n plaats niet zijn dat ze hier verraden, verknecht worden en dat sinds 125
jaar, omdat ze Vlamingen zijn, dit ook op
financieel en sociaal gebied.
3. Dat ze moeten meewerken a a n de
Vlaamse heropstanding en alle medewerking moeten weigeren aan alles wat in
Vlaanderen niet Vlaams is ook al noemt het
zich met een K. of een C. kristelijk.
De werklieden worden op Vlaams gebied
dom gehouden door de werkliedenleiders,
zoals ze vroeger dom gehouden werden op
sociaal gebied (en nog ?) door de patroons
en vele geestelijken.
Ik hoop beste Heer en Vriend, dat gij mij
liever RECHTUIT vindt dan te draaien rond
de pot. Als ik zo spreek is het uit liefde voor
de Kerk, voor mijn volk en voor de Vlaamse
arbeidersstand, waarvoor ik openlijk durf
uit te komen ook al zijn er kapitalisten in
de omtrek.
Zeer genegen en dienstwillig.
E. H. D. Mere. »

Ik neem het antwoord van vele sociale
werkers niet aan : « De arbeiders een
rechtvaardig loon bezorgen, goede huisvesting, enz... i.a.w. sociale rechtvaardigheid verwezenlijken dat is Vlaamse Beweging ». Dat is zand in d'ogen. Geef aan al
de arbeiders in Vlaanderen een eigen kasteel, een Mercedes en een loon van een
half-miljoen per jaar. Dat helpt de Vlaamse Beweging geen centimeter vooruit, daarmee is de mens nog geen sikkepit godsdienstiger en evenmin Vlaamser. Dat is met
Vlaamse Beweging verbonden maar Vlaamse Beweging is het niet. De Sociale Beweging moet er zijn m a a r h a a r Vlaamse plicht
doet ze niet. Veronderstel dat we hier met
geen antigodsdienstigen te doen hebben in
het land en dat wij niet steeds onze liefde
voor ons volk moeten opofferen voor de
godsdienst, dan kan ik U verzekeren dat
het niet lang zou duren eer er een nieuwe
sociale beweging zou zijn, volledig kristelijk
en volledig Vlaam.s en die ook voor Quadragesimo Anno is en niet alleen voor Rerum
Novarum, kwestie van de corperatieve
staatsinrichting dood te zwijgen zoals de
hedendaagse sociale beweging doet.
Arbeiders zullen de arbeiderszaken oplossen, waarom niet consequent zijn en
zeggen : de Vlamingen zullen de Vlamingszaken oplossen. Waarom niet consequent
zijn ? De splitsing van K.W.B, en M.O.C.K.A.J. - J.O.C, is de beste manier van werken. Waarom ook niet zo op Staatsgebied Partijgebied ?
Zoals al de uitingen, woorden, verwezenlijkingen met een kristelijke geest doordrongen zijn, zo zouden zij ook met een
Vlaamse geest moeten doordrongen zijn. Zo
b.v. Raak, K.W.B.-leiding, studiekringen,
enz. K.W.B, kan veel op Vlaams gebied,
maar deed nog zeer weinig.
Beste, ik schreef U dat om het te laten
verschijnen op mijn verantwoordelijkheid
in « Raak ».
Ik schreef zo omdat ik die mentaliteit
overal aantref waar het geen platte m a t e rialisten zijn of menen dat er buiten KWB
en ACV in Vlaanderen niets anders nodig
is voor de volwassenen.
In het Aalsterse b.v. zijn wij de strijd aan
het verliezen. Er is spraak van een Vlaams
Nationale Werkliedenbond. Waarom ? Omdat de Vlaamse geest de liefde voor Vlaanderen nergens gevoeld wordt in de K.W.B.
In 1935 hactik de eer met een zeer kleine
kern van seminaristen een kernvergadering
te mogen bijwonen in de KA J-Centrale. Een
der hoogste K.A.J. verantwoordelijken kreeg
van mij de volgende vraag gesteld : « Maar,
Mijnheer, gij spreekt over de opvoeding van
de arbeider, moet er dan niet gesproken
worden van Vlaamse opvoeding ? » Antwoord : Dat is een teclinische kwestie. Als
wij-moesten vaststellen dat zulks nodig is
en kan dienen voor de KAJ dan zullen we
dat regelen. — Dus niet « dienen » maar
« zich van bedienen ». Zo is nog de KAJ
in 1956 en ook KWB. Als ze moesten gewaar
worden dat er uit de Vlaamse Beweging
« munt » kan geslagen worden om de m a c h t
van de KWB te dienen dan zullen ze aan
Vlaamse Beweging doen. « Wees Vlaming
die God Vlaming schiep » dat kennen ze
niet of liever zwijgen het dood en wee hem
die er anders durft over te denken. Wie is
die dictator want uit zich zelf zijn ze zo
niet ?
(lees door onderaan vorige
kolom)
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IN MEMORIAM
Onder zeer grote belangstelling vond
te Tongeren de begrafenis plaats van
Mevrouw Lambert Jorissen, moeder
van onze Limburgse voorzitter en lid
van het hoofdbestuur, drs. Wim Jorissen.
Het hoofdbestuur was vertegenwoordigd door Mr. H. Wagemans, de H.H.
Ward Rolus, Jeroom Van Besien en
Rudi van der Paal.
Wij betuigen nogmaals onze innige
en kristelijke deelneming aan de geachte familie Jorissen.
Inwijding van het grafmonument Theo
Brouns.
Zondag 29 april vond onder grote belangstelling op het Schoonselhof te Antwerpen
de inwijding plaats van het grafmonument
van wijlen Mr. Theo Brouns.
Pater Callewaert, die een schitterde rede
hield, zegende het monument, Dr. Ballet,
oud nationalistisch volksvertegenwoordiger
voor Limburg, bracht namens het Theo
Brounskomitee en het Algemeen Vlaams
Oud-hoogstudentenverbond een ontroerende hulde aan wijlen Mr. Theo Brouns. Onder de aanwezigen noteerden wij Mw Wwe
Theo Brouns, vader Brouns, Mw Wwe Dr.
J. Spincemaille, Mw Grammens, Z. E. Paters
van Caeneghem en Versmissen, de heren
G. Romsée, E. Van Dieren, H. Wagemans, F.
Van de Vijver, W. Rolus, J. Paredis, Degol,
B. Hermans, K. Dillen, R. Van der Paal.
Volksvertegenwoordiger H. Wagemans
legde namens de Volksunie een bloemenkrans neer.
HET « VLAAMS ARBEIDSFRONT » VOOR
GOED GESTART
Het « VLAAMS ARBEIDSFRONT » (V.A.F.), de bundelende sociale organisatie,
is nu officieel als v.z.w. van wal gestoken
op 11 februari 11.
Het is ontegensprekelijk dat de samenwerking van de meest representatieve
Vlaamse Sociale Organisaties in de schoot
van het Vlaams Arbeidsfront als de grondvesting kan beschouwd worden, waarop de
duurzame bouw zal opgetrokken worden van
de Vlaamse (sociale) machtsvorming.
Door zijn samenbundeling van alle sociale
krachten is het V.A.F, geroepen om op sociaal en ekonomisch plan grotendeels bij te
dragen tot het bereiken van de rechtmatige
bestrevingen van ons volk.
De doelstelling en de beginselen van het
Vlaams Arbeidsfront zijn klaar geformuleerd in d a stelregelen waarvan U hieronder
de tekst kunt vinden.
Doelstelling :
Het V.A.F. stelt zich tot doel de verdediging en de bevordering van de sociale, ekonomische en kulturele belangen van het
Vlaamse Volk, door :
a) samenbundeling van de bestaande en
eventueel nog op te richten Vlaamse sociale
organisaties ;
b) het stimuleren van de oprichting van
Vlaamse sociale organisaties waar en in zoverre dit noodzakelijk zou blijken ;
c) het groeperen van alle Vlamingen met
het doel ze aan te sluiten in de deelnemende
sociale organisaties ;
daarvoor rekent het V.A.F, op de medewerking van de reeds bestaande en nog op
te richten sociale organisaties alsmede op
deze van alle Vlamingen, welke ook h u n
plaats is in het sociale en in het ekonomische leven.
Stelregelen :
1) Het V.A.F, stelt het gezin als konstruktief element der volksgemeenschap
voorop, neemt zich tot plicht, de belangen daarvan te behartigen.
2) Het V.A.F, verweipt alle klassenstrijd en
steunt elke aktie ter bevordering van een
gezonde samenwerking tussen de verschillende standen.
3) Het V.A.F. stelt vast dat Arbeidsplicht,
het recht op arbeid insluit ; arbeidsplicht dienen door de Staat gewaarborgd.,
4) Het V.A.F. eist dat ieder zich door zijn
arbeid de nodige stoffelijke welstand
moet kunnen verzekeren.
5) Het V.A.F, verklaait dat de harmonische
sociale ontwikkeling van het Vlaamse
Volk dient samen te gaan met de geestelijke verheffing ervan.
Voorzitter van de V.A.F, is de heer H.
Balthazer en de heer F. Dirks is sekretaris.
Als deelgenoten zijn verder nog te vermelden : Fr. Renaat Bogaerts, Dries Bombeke, Renaat Bosmans, Jozef De Decker,
Jeroom Lefroid, Emiel Peeters, Jozef Peeters, Reimond Rongé, Dries Simons, René
Stubbe, Frans van der Bracht, Benoni van
der Spiegel, Wilfried Van Durme, Antoon
Van Soom, Achiel Van Malderen en Staf
Vermeire.
Paus DeL I van de Nieuwe Gids, spreekt Ex
Cathedra, EN VALT IN 'T WATER
Ter gelegenheid van een polemiek over de
ziekteverzekering, gevoerd tussen « De

J5ewegln^óLeveix^
Standaard » en « De Nieuwe Gids », beweerde de redakteur van eerst genoemde
k r a n t dat de Verzekeringsorganismen, wat
betreft de verplichte verzekering, geen vrije
organismen zijn. Met recht en reden gebruikte hij als argument dat deze onderworpen zijn aan de taalwet.
DEL. van « De Nieuwe Gids » antwoordde
daarop « Jammer genoeg voor de « De Standaard » zijn de mutualiteiten NIET onderworpen aan de taalwet. Dit argument valt
dus in 't water ». Merkt wel dat DEL het
woordje NIET in hoofdletters deed zetten,
wat zijn geval heel wat verslecht.
's Anderendaags is het dan gebeurd. Terwijl hij 's morgens aan zijn ontbijt met zijn
een oog n a a r zijn net gekookt eitje keek
en met zijn ander « De Standaard » overliep, is hij van zijn stoel gezakt. Na 'n uur
kwam hij terug bij.
De oorzaak van deze plotse ongesteldheid ? Vier en twintig uur n a zijn a a n m a tigende bewering vond hij in « De Standaard » het nummer en de datum van verschijning van de omzendbrief van minister
Van den daele, waarbij deze er de Verzekeringsorganismen opwees, dat ook h u n diensten vallen onder de toepassing der taalwetten.
Op heterdaad worden betrapt op foutieve
berichtgeving en flagrante onwetendheid,
is 'n zware slag voor 'n joernalist.
Zeker, de best geschoolde redakteur kan
niet alles weten over de technische kwesties
die dagelijks in de kranten worden behandeld. Maar een verstandig joernalist, bewust van de begrenzing van zijn weten,
schrijft dan « wij geloven niet dat, of zijn
van mening, of wij vermoeden dat die wet
niet van toepassing is ». Bij gebeurlijke vergissing wordt een bewering op die manier
geuit, door niemand kwalijk genomen. In
dit geval moest DEL nog omzichtiger zijn,
want de « informateurs » van sommige in-
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stellingen zijn zeer oppei-vlakkig, onbetrouwbaar en onwetend !
Joernalisten die de elementaire beginselen van h u n vak niet in acht nemen, behoren tot de kategorie der « erzats » joernalisten, en jammer genoeg voor « De Nieuwe
Gids » behoort DEL tot deze kategorie.
Toen hij zijn loopbaan vast begon kreeg
zijn joernalistieke arbeid, noch n a a r de
vorm , noch n a a r de inhoud de a a n d a c h t
die hij had verwacht. Hij veranderde van
taktiek en specializeerde zich in het a a n vallen van bewuste en strijdende Vlamingen, niet om h u n mening maar om h u n
persoon. Op de joernalistieke beurs staat
hij ook zeer hoog gekwoteerd wegens zijn
in de rug schieten van Vlaamse kranten
ter gelegenheid van de een of de andere
van h u n anti-franskiljonse kampagnies.
Lijk iedereen weet hoort « De Nieuwe
Gids » toe aan staatsminister De Schrijver,
bijgenaamd « Schitterende moed » en aan
de grajfdelver van de C.V.P., de belg Lefevre
van Gent. De persoonlijke vijanden van
deze heren moeten worden bewaakt en zo
nodig aangevallen. Dit doet DEL. op een
teken van h u n hand.
In een zo afhankelijke krant moet het
lastig zijn, m a a r toch, wat men vroeger
heeft aanbeden verbrande men niet zo vlug.
•.: Ons Leven » het verbondsorgaan der
katoUeke vlaamse studenten aan de Leuvense Universiteit, n a a r de uitslagen der
laatste opieniepeiling in meerderheid nog
C.V.P.-gezind, heeft geweigerd nog publiciteit op te nemen voor « De Nieuwe. Gids ».
De moedige beslissing vanwege deze jonge
mensen die elke cent zo goed k u n n e " gebruiken, is de striemende straf die d'^'^e
Vlaams-onbetrouwbare k r a n t en dito redr'^'teur kon worden opgelegd !
God geve dat de joernalistieke paus DEL I
een ernstig gewetensonderzoek moge doen
en zijn leven betere ». De Standaard zal het
zeker NIET JAMMER vinden !

Na het grote sukses dat ons 2e Kongres
gekend heeft, acht ik h e t in de eerste plaats
niet meer dan billijk, dat ik, in n a a m van
het Bestuur der Vlaamse Volksunie ; afdeling Antwerpen, langs deze weg hulde breng
aan onze Antwerpse redenaars en ook aan
al de deelnemers uit het Antwerpse.
Na de algemene oproep om de handen uit
de mouwen te steken en om mede te werken
aan de grootmaking der Vlaamse gedachte, doe ik langs deze weg tevens een algemene oproep tot alle goedgezinde Vlamingen, om de gelederen der Volksunie te komen verstreken. Want de plaats van ieder
welbewust Vlaming is in de Volksunie.
Gij allen, die geleden hebt, omdat gij
Vlaming waart, denk er aan dat men door
ons te treffen, ons schoon Vlaanderen aan
banden heeft willen leggen. Daar de heersers van Londen m h u n opzet niet
geslaagd zijn, is het aan ons te laten
zien dat de Vlaamse Leeuw nog altijd kan
en weet te klauwen. Daarom, sluit in massa
aan bij de Vlaamse Volksunie en vooral
wordt vaste lezer en abonnent op ons blad.
Voor alle verdere inlichtingen en inschrijvingen kan men zich wenden tot het Sekretariaat der Volksunie, Kipdorp, 61, te Antv/erpen.
Langs deze weg wil ik tevens een oproeo
doen tot alle leden der Volksunie om op
zondag 27 mei e.k. te willen deelnemen aan
onze eerste massa-kolportagetocht in Antwerpen. Deze kolportage zal plaats vinden
in samenwerking met V.M.O. Brussel en
Gent. Dus alle Antwerpse Nationalisten
houdt deze datum van nu af reeds vrij en
laat ons van deze kolportagetocht iets
groots maken. Laat ons tonen dat wij ook
de straat durven opkomen om onze gedachten te verkondigen.
Vlaanderen Eerst.
Propagandaleider, Antwerpen-stad

KONGRESBESLUITEN
Daarmee gelijklopende progressieve inschakeling van de oudere arbeiders en
bedienden in het produktieproces.
— opvoering van de lonen in het Vlaamse
land tot hetzelfde peil als de lonen der
Waalse arbeiders.
— vaststelling van de aanvangswedde der
bedienden van 1ste kategorie op 4.000 F,
beantwoordend aan het minimumloon
van 20 F per uur voor de ongeschoolde
arbeiders.
— intrekking van het K.B. van 1-7-55 op de
officiële uitbetalingskantoren voor werklozensteun.
5. MIDDENSTANDSVRAAGSTUKKEN
Wij protesteren :
— tegen het voortbestaan van economaten in openbare en private ondernemingen
en allerlei instellingen ;
— tegen een begunstiging van coöperatieven en grootwarenhuizen, en de uitbreiding hiervan onder alle mogelijke vormen ;
— tegen elke oneerUjke concurrentie ;
waarvan de mogelijkheid nog verhoogd
wordt, door de verkorting van de arbeidsduur ;
— tegen een kredietpolitiek die tegen lage intresten kapitalen ter beschikking stelt,
van de grootwarenhuizen en de groot-industrie, en die onbeduidende kredieten üer beschikking stelt van de middenklasse, en
daarvoor een rentevoet eist die veel hoger
ligt, en die soms een veelvoud is van deze
opgelegd aan eerstgenoemde instellingen ;
— tegen de ondraaglijk geworden sociale
lasten voor de middenstandsbedrijven, en
tegen een onbezonnen inkorting van de arbeidsduur in de loon-intensieve bedrijven ;
— tegen de onredelijke verscherping van
de controle-maatregelen en tegen de willekeurige taxaties, die zowel inzake overdrachtsbelastingen als inzake inkom.stenbelastingen gedurende de laatste maanden
worden doorgevoerd ;
— tegen elke mogelijke verhoging der
grondbelastingen, ingevolge de kadastrale
herziening, of het weze ten voordele van de
Staat of ten voordele van de provincie of
gemeente ;
— tegen de voorgenomen fiscale ongelijkheid voor de middenstandsbedrijven, inzake samenvoeging van de inkomsten der
'echtgenoten ;
— tegen de overdreven progressiviteit der
bedrijfsbelastingen, waardoor het sparen en
de auto-financiëring in de middenstandsbedrijven onmogelijk is geworden ;

— tegen een hogere taxatie van de inkomsten der zelfstandigen dan deze van de
niet-zelfstandigen ;
— tegen de tergende misbruiken en de
willekeurige toepassingen, die vooral sedert
de laatste tijd het gevolg zijn, van de artikelen 28 en 55 der Samengeschakelde wetten op het inkomstenbelastingen.
Wij eisen :
— afschaffing van de economaten in alle
Openbare besturen, in de fabrieken en private instellingen ;
— wederinvoering ener grendelwet voor
de grootwarenhuizen, tot op het ogenblik
dat de middenstandsbedrijven gelijke concurrentiemogelijkheden zullen hebben ;
— invoering ener aangepaste vestigingswet ;
— bescherming der Vlaamse nijverheden
inzonder de diamantindustrie, textielnijver,
held, borstelnijverheid, schoennijverheid en
de Westvlaamse chicoreinijverheid ;
— ter beschikking stelling van een sociaal krediet ten bate van de middenstandsbedrijven ;
— volledige sociale gelijkberechtiging inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering, ouderdomspensioen, kinderbijslagen en goedkope woningen ;
— verlaging van de bijdragen voor de
Rijksdienst voor Maatschappelijke Zekerheid voor de loonintensieve bedrijven, waarvoor de huidige lasten ondraagbaar geworden zijn ;
— herziening van de wetgeving op het
handelsregister, ten einde het zwartwerk en
de oneerlijke concurrentie te kunnen beteugelen ;
— volledige fiscale gelijkheid tussen zelfstandigen en niet zelfstandigen ;
— herziening van de artikelen 28 en 55
der samengeschakelde wetten op de inkomstenbelastingen, derwijze dat verschillende
vergelijkingspunten en criteria noodzakelijk zijn, en dat deze door de bevoegde instanties, die de rechtszekerheid moeten
waarborgen, aan 'een critisch onderzoek
kunnen onderworpen worden ;
— afschaffing van het stelsel der navorderingen van rechten en verlaging van de
progressie-schaal der bedrij f sbelasting ;
— inkrimping van de staatsuitgaven die,
voor 1954 ongeveer een derde van het n a t i onaal inkomen bedroegen, en die nog steeds
een stijgende tendenz vertonen.
De « Volksunie » roept de middenklasse op
om door een eensgezinde syndikale aktie
te streven n a a r het tot stand komen ener
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publiek-rechterlijke bedrijfsorganisatie die
het voortbestaan van de middenklasse en
hare ontwikkeling zal kunnen verzekeren.
6. LANDBOUWVRAAGSTUKKEN
Het landbouwvraagstuk in ons land is
hoofdzakelijk een Vlaams vraagstuk. De
leefbaarheid van onze landbouw, inzonderheid van de kleine en middelgrote bedrijven, die hoofdzakelijk in de Vlaamse gewesten aangetroffen worden, is ernstig bedreigd. De redding voor de zwaar bedreigde
landbouwsektor kan slechts verkregen worden door een lenige politiek van geleide
ekonomie. Wij verwijzen in dit verband
n a a r de Nederlandse landbcuwpolitiek die,
op vele punten de onze tot richsnoer kan'
dienen. In een federale staat waarbij de
politiek van het land niet meer de WaalsBruselse zware industrie te dienen zou hebben, zou het landbouwvraagstuk snel de gewenste oplossing krijgen.
Als eisenprogram stellen wij voorop :
Op technisch gebied :
De uitbreiding en aanpassing van h e t
landbou wvakonderwij s.
De uitbreiding van de voorlichtingsdiensten van het ministerie van landbouw.
De versterking van de landbouwvertegenwoordiging in het buitenland.
Op ekonomisch gebied :
Verschaffing van goedkoop krediet voor
vestiging en verbetering van de bedrijven.
Verlaging of afschaffing van de belasting
wanneer het bedrijf van de ouders op de
kinderen overgaat.
Bescherming van de landbouwers tegen
de speculanten in landbouwgronden.
Voorzichtige invoerpolitiek en bevordering van de uitvoer van landbouwprodukten.
Een gezonde politiek van stokkering en
marktregeling.
Speciale en intensieve teelten, die veel
handenarbeid op een kleine oppervlakte
renderend kunnen maken, dienen met alle
middelen beschermd en ondersteund te
worden en waar enigszins mogelijk in het
leven geroepen.
Voorkeur voor de huurder bij verkoop van
landbouwgronden.
Meer steun van overheidswege bij de
strijd tegen de besmettelijke veeziekten
Op sociaal gebied :
Gelijkheid van ki-dervergocding met a r dere maatschappelijke klassen.
Gelijk recht op pensioen met de andc sociale groepen.
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LI M BURG
HASSELT
KADERDAG 1
PROVINCIALE
OP ZATERDAG 19 MEI
HOTEL WARSON — 19 UUR.
Op de jongste kaderdag ging de aandacht
vooral n a a r het kongres en n a a r de affichenkampanje. De plakkers zullen voort a a n per kanton ingedeeld worden en de
aktie zal tussen de verschillende kantons
worden gekoördineerd. Een verdere a a n groei met een honderdtal abonnementen
voor het blad werd voor de laatste drie weken genoteerd. De weg n a a r de verdubbeling van het aantal abonnementen werd
betreden. De propagandisten zullen niet
rusten eer ze zo ver zijn.
HERK DE STAD
Ook in dit kanton kwamen nieuwe werkers zich spontaan aanmelden. Zo moet het
gebeuren. De leiding in dit kanton werd
toegewezen aan een jonge ingenieur. Sindsdien werden er in haast alle gemeenten
van het kanton nieuwe abonnementen geboekt.
MECHELEN AAN DE MAAS
Dit kanton bleef niet ten achter bij de
kantons Maaseik en Neerpelt waar duchtig
geplakt werd. Door een stelselmatige aktie
dringen de ideeën van de Volksunie ook
hier verder en verder door.
MAASEIK
Hier vond een vergadering voor landbouwers plaats waarop ook de Limburgse voorzitter aanwezig was. Zelfs boeren uit ver
verwijderde dorpen hadden de verplaatsing gedaan.
NEERPELT
Trots alle tegenwerking gaat de uitbouw
van de Volksunie steeds verder. Verschillende simpatisanten en propagandisten
waren aanwezig op ons kongres te Gent. Jef
Dupont kan met zijn groot lawaai wel enkele mensen bang maken, echter niet deze
die bij ons staan. Al het lawaai en al de
daden van Jef hebben helemaal geen invloed. Kan het ook anders : op een verkiezingsmeeting te Lommei (in '54) zich ver.
ontschuldigen en zeggen dat hij het kort
moet maken omdat hij in Alken Wim Jorissen gaat tegenspreken, en zich dan in Alken niet durven laten zien... Neen, Dupont,
dat getuigt niet van moed. Ondertussen
hebt ge dan in Lommei Uw kiezers nog iets
wijsgemaakt. Bij de schoolstrijdbetoging
van m a a r t '55 in O. L. Vrouw Tielt uw duizenden volgelingen die n a a r Brussel wilden
terugsturen - alhoewel deze mensen iets
anders wensten - om dan te Hasselt op de
aldaar gehouden meeting te gaan vertellen
dat ge van Brussel komt ...Wie kan in zo
iemand nog vertrouwen hebben ? Veel geschreeuw m a a r weinig wol.
Daar zijn in Neerpelt nog mensen van de
C.V.P. die een beetje (veel) lijden aan dezelfde ziekte als Dupont. Werd er in de
schoolstrijd op menige vergadering niet verklaard « dat men desnoods buiten de wet
zou gaan » ? En dat, indien een oplossing
in het huidig staatsbestel niet mogelijk was,
« men niet zou aarzelen een andere staatsinrichting toe te passen » ? Praten gaat
nogal gemakkelijk, de heren kunnen het
goed. Waar blijven de daden ? Neen, aarzelen doet de C.V.P. niet, ze trekt zich veel
liever terug...
Aan een C.V.P.-er uit Overpelt werd gevraagd hoe het zat met het debat tussen
C.V.P. en Volksunie. Antwoord : in principe
doen we dat niet. Verklaring : de C.V.P.
heeft schrik. Waar blijft het « principe »
(wat een plechtig woord voor onze C.V.P.ers !) als Dupont, in tegenstelling met wat
de C.V.P.-buis uit Overpelt verklaarde, wel
iemand van de Volksunie tot een debat uitnodigde ? Die iemand was echter maar een
klein propagandist je en Dupont dacht hem
nog baas te kunnen. Toen Wim Jorissen
zijn n a a m liet horen haalde de C.V.P.-er
het woord « principe » bij. Belachelijke
mensen.
De paters uit Hamont-Lo vinden er plezier in overal tegen ons te gaan spreken.
Zouden ze niet veel liever het artikel van
Eerwaarde Heer D. uit Mere lezen ? Deze
priester komt er openlijk voor uit dat de
Vlaamse zaak geboycoteerd wordt door onze eigen christene organisaties. Alleen als
men ziet dat men er voordeel bij heeft zou
men de Vlaamse zaak in onze organisaties
inschakelen, anders : weg er mee. Voor de
vele Nederlanders die vanuit het klooster
te Hamont-Lo tégen ons gaan spreken
(waarom ? - een Hollander kan onze strijd
niet begrijpen) zal de brief van E. H. D. in
het maandblad RAAK van de K.W.B, erg
ongelegen komen. Het is immers altijd op
vergaderingen van de K.W.B, dat men ons
bestrijdt. Is misschien E.H. D. nu ook slecht,

trots het feit dat hij in alle sociale organisaties van Mere staat ? Het antwoord is
aan de paters.
Tijdens een vergadering van een culturele raad te Neerpelt werd door één der
aanwezigen gevraagd waarom niet Vlamingen uit alle partijen werden uitgenodigd,
vermits het toch om Vlaamse kuituur ging.
Antwoord van een C.V.P.-er : de tijd is
daarvoor slecht gekozen. Daarop vroeg een
van de andere toehoorders of de tijd ook
niet slecht gekozen was om de C.V.P. n a a r
Rusland en Polen te laten gaan, en of het
eveneens een geschikte tijd was om Lefèvre met Buset n a a r Kongo te laten gaan.
Antwoord van de voorzitter : We gaan over
tot het volgende p u n t van de agenda !

W E S T - Y LAAN DEREN
Arrondissement ROESELARE-TIELT
De heer Bouckaert, vergezeld van dhr. De
Bondt bracht een Paasbezoek aan verscheidene oude kampers uit het arrondissement
die vóór de laatste oorlog er de meest vooraanstaande posten bezetten.
Er werd overeengekomen om van tijd tot
tijd terug eens samen te komen.
Het eerstkomend gezellig onderhoud werd
vastgesteld op 14 dezer maand. Vergadering
ten huize van dhii'. Antoon De Simpelaere,
Kalkenstraat, Roeselare.
***
LICHTERVELDE
Er werd uitgezien n a a r een lokaal voor
vergaderingen van de Volksunie.
De meest geschikte datums voor kolportage werden met enkele Lichterveldenaars besproken.
Plakbrieven
Langs de Kust, meest van Bredene over
Oostende langs Middelkerke over Nieuwpoort, Oostduinkerke tot Koksijde werden
honderden affichen geplakt voor 't Kongres
en de nog overblijvende voor « Amnestie »
werden eveneens uitgehangen.
Met de Paasdagen hebben duizenden kustbezoekers kunnen zien dat « entwat roert »
in Vlaanderen.
En 't begint nog maar...
Vergadering: te BRUGGE (8-4-56)
De heer Rolus door ambtsbezigheden
weerhouden laat zich verontschuldigen.
De vergadering had het genoegen onze
algemene sek:i;taris dhr. Rudi Van der Paal
te mogen ontvangen, die dadelijk de bespre,
king inzette over het inleggen van autobussen n a a r Gent, voor 't Kongres van 22«
dezer maand.
Voor de abonnementenslag dient het
Kortrijkse flink aangepakt.
Het gaat er om dit jaar het dubbel aantal
abonnementen te bekomen van verleden
jaar.
De verbroederingsavond op de vooravond
van aanstaande Yzerbedevaart werd dan
besproken en maatregelen onderzocht voor
de versiering van de Atlaskelder, het werven van zangers en muziekanten, enz...
Dhr. Bouckaert, lid van het Hoofdbestuur
kwam vervolgens aan het woord. Hij bracht
verslag uit over zijn bezoeken, samen met
dhr. De Bondt, bij de meest vooraanstaande
kampers van vóór de laatste oorlog, in het
arrondissement Roeselare-Tielt.
De bezoeken zullen voortgezet worden en
uitgebreid tot nog meer oude strijders en
sympatiesanten.
Dhr. De Bondt gaf eveneens zijn indrukken weer over die kontaktbezoeken die hem
de overtuiging brachten dat de liefde en het
idealisme bij die flinke « oude-garde » m a n nen onverminderd is gebleven. Alleen h u n
strijdvaardigheid is verflauwd.
De idéé leeft voort bij hen ; de verflouwde strijdvaardigheid kan dus en zal opnieuw opflakkeren.
Het zijn alle m a n n e n die de toestanden
gekend en beleefd hebben van ± 30 jaren
geleden.
Evenals de C.V.P. nu zag de katolieke
partij van toen met lede ogen de opgang
van het Vlaams nationalisme.
Zij, die oude kampers, waren de zogezegde « scheurmakers » van toen, zoals wij die
vermeende scheurmakers zijn van heden.
Toen hebben ze ook laster, broodroof en
vervolging gekend en 't ergste van alles :
de greep n a a r het geweten van die mannen.
De veroordeling (hier in West-VI.) van het
Vlaams nationalisme. Toen waren de nationalisten : « de ongehoorzamen, de opstandelingen tegen het kerkelijk gezag >. Die
enormiteit (om niet erger te zeggen) werd
in alle kerken van de kansel afgelezen.

Toen ook was de strijdvaardigheid geluwd maar we hadden. God dank, een schare edele vlaamse priesters, een Verschaeve,
een Odiel Spruytte, een Karel van der Espt,
een Mauxits Gheeraerdyn, enz... die de geslagen nationalisten, de twijfelaars en de
besluitlozen opbeurden en moed inspraken.
De geestelijkheid zegde Verschaeve kan
zich vergissen, het bloed nooit !
En het Vlaamse bloed wreekte zich schitterend op de volgende verkiezing'^tn...
Als bij toverslag laaide het nationalisti
sche vuur over gans Vlaanderen...
Werken dus zei spreker, blijven hameren,
weerom opbeuren en moed inpompen overal
waar nodig. De leus van Verschaeve weze de
onze : herbeginnen, steeds herbeginnen...
De oproep van dhr. De Bondt werd snedig
bekLemtoond door kameraad Van Besien. De
oude kampers moeten terug in 't gelid tot
voorbeeld aan de jongeren. De Volksunie zal
dan spoedig de kleine partij worden met de
grote, de striemende zweep om de slapende
C.V.P.ers, de eeuwige broekdoeners voor walen en brusselaars, te doen marcheren voor
Vlaanderen.
De rake opmerkingen van dhr. Van Besien werden uitbundig door de vergadering
toegejuicht.
***
MIDDELKERKE
Het is met genoegen dat we vaststellen
dat de Volksunie eerlang zijn aktie bij de
studenten te Leuven en Gent zal inzetten.
Het is van het hoogste belang dat de studerende jeugd de Volksunie leert kennen. We
hebben in ons land een schrijnend gebrek
aan volwaardige Vlamingen, aan gevorrnde
leiders — de standing (!) van onze p r a a t barak te Brussel is daar een sprekend bewijs van — die in de nabije toekomst in de
politieke arena zullen treden.
Een nieuwe vlaamse partij met nationalistische inslag wenst zijn kaders aan te
vulHen want de Volksunie is « de » partij in
wording, Het is gemakkelijk ergens in de
C.V.P. kaas te vegeteren en we kunnen heel
.wat jongeren die idealen « hadden » noemen die in de C.V.P. brei oude heren van
30 a 40 jaar geworden zijn. Het is een normaal proces als men ziet wat de C.V.P. er
sinds 1945 van terecht heeft gebracht.
Doch we weten dat onder onze toekomstige leraars, dokters, advokaten, ingenieurs,
enz., heel wat idealisten zitten die niet liever verlangen dan hun inspanningen te
bundelen in de vlaamse strijd, een strijd
die nieuwe wegen opgaat, aangepast aan de
huidige tijdsomstandigheden en geleerd
door de fouten die in het verleden werden
begaan.
Dat ze zich niet laten afschrikken door
baanbrekerswerk want de voldoening zal des
te groter zijn als ze de polsslag van het
Vlaamse Volk, dat op hen zijn hoop stelt,
zullen aanvoelen. Of, zal er van de nieuwe
generatie later ook moeten getuigd worden
dat Vlaanderen verraden wordt door zijn
intellectuelen ?

OOST-VLAANDEREN
GENT-EEKLO
Lezers, wij vragen U :
1) Uw vrienden, welke nog niet geabonneerd zijn, te overtuigen h u n abonnement te hernieuwen of er een te nemen,
de Vlaams nationale aktie voor Amnestie
en Zelfbestuur dit jaar te oversteken.
2) U zelf aktief inzetten : de gedachten
in ons blad verdedigd in Uw omgeving
verspreiden, de aangeklaagde toestanden bekend maken. Zo helpt U de kracht
van de Volksunie verveelvoudigen.
3) Jonge, strijdvaardige elementen te winnen om zich bij de werkgroepen van de
Volksunie te voegen, Vlaanderen is niet
gebaat met twijfelaars, kat-uit-de-boom
kijkers en afbrekers.
Bestendige volgehouden werking in gesloten verband verhoogt Uwe en onze
kracht menigvuldig. Met de Volksunie
vooruit : wij laten ons niet « verruimen 3>, in geen geval « opruimen » !

—
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GENT
De werking voor Gent was gedurende de
jongste weken sterk gekoncentreerd rondom het kongres. Zo de organisatie ervan een
sukses werd was dit naast de werking van
Rudi vander Paal grotendeels aan de Gentse propagandisten te danken.
AALST
Ook hier liep voor de eerste maal een bus
naar het kongres. Daarnaast werd de abon nementenslag onverpoosd doorgezet vooral
in Aalst-stad.
De uitbouw in de buitengemeenten wordt
eveneens stelselmatig doorgezet. Thans
kwamen LEDE, BURST, VLIERZELE en ERPE aan de beurt. Arrondissement Aalst telt
83 gemeenten. Alle zullen aan de beurt komen. Wie wil helpen kan zich in verbinding
stellen met kameraad Steenhaut, Vooruitzichtstraat 86, Aalst.

BRABANT
LEUVEN
Op woensdag 28 m a a r t werd te Leuven
een intieme Theo-Brouns-herdenking ingericht. Dr. Leo Wouters hield de gelegenheidsrede. Heel wat Volksunie sympatizanten waren aanwezig.
De eigenlijke Volksunie-werking wordt
ondertussen met beperkte middelen voortgezet. Leuven is steeds een moeilijke stad
geweest en daarom is er eerst heel wat werk
in stilte nodig.
STRIJTEM
ZILVEREN HUWELIJKSJUBILEUM
De simpatieke Vlaamse voorman Dr Leo
Wouters en zijn flinke echtgenote vieren op
zaterdag 5 mei te Strijtem bij Ninove h u n
zilveren huwelijksjubileum. De hele volksuniefamilie feliciteert langs deze weg de
jubilarissen zeer hartelijk en wenst h u n nog
vele gelukkige jaren te midden van hun
schoon kroost.

BRUSSEL
Kader- en
Sprekerschool
SCHAARBEEK
U/IJ LATEN ONS NIET
VERRUIMEN
WIJ LATEN ONS NIET
OPRUIMEN
U/IJ BOUWEN UITi

15 JULI 1956
De Volksunie richt in:
Federalistische betoging te Antwerpen
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ANTWERPEN
Vlaams Nat. Zangfeest
WIJ HEBBEN GEEN MACHT
WIJ HEBBEN GEEN GELD
MAAR

WIJ

HEBBEN

GELIJK

Als gij dit blad gelezen hebt, geef
het verder aan een vriend of sympatizant. Zo wordt gij ook een propagandist.
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