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De Politieke Toestand 

Voor wanneer de Verkiezingen ? 
De vraag wanneer de verkiezingen zou

den plaats grijpen wordt ons herhaaldelijk 
gesteld, wat zeer begrijpelijk is daar tal
rijke propagandisten met ongeduld wach
ten op deze vuurproef. Want voor de Volks
unie zullen de verkiezingen de vuurproef 
zijn, de gelegenheid om het bewijs te leve
ren van onze vooruitgang. Vol vertrouwen 
kijken wij uit naar de dag die hopelijk 
voor ons de doorbraak zal brengen. Geen 
enkele andere partij kan met zo'n geringe 
Btemmenaanw'inst zo'n tastbare resulta
ten bereiken als wij : in de arrondissemen
ten Tongeren-Maaseik en Brussel volstaat 
een stemmenaanwinst van 5.000 of 6.000 
stemmen om een gekozene te hebben; in 
de provincie Antwerpen moet slechts een 
stemmenaanwinst van 6.000 stemmen ver
wezenlijkt worden in de drie arrondisse
menten samen om een tweede gekozene in 

de Kamer en een senator bij te winnen; in d« 
provincie Oost-Vlaanderen komt het er op 
aan het kworum te bereiken hetzij in het 
arrondissement Gent-Eeklo, hetzij in het 
arrondissement Aalst om ook in deze pro
vincie vrij gemakkelijk twee zetels in de 
Kamer en een in de Senaat in de wacht te 
slepen; enz. . Indien een einde moest ge
steld worden aan de schreeuwende on
rechtvaardigheden waardoor 400.000 Vla
mingen niet vertegenwoordigd zijn in het 
parlement door de zetelaanpassing aan het 
bevolkingscijfer dan zou de Volksunie de 
eerste partij zijn om daarvan te profiteren. 
Maar het ziet er niet naar uit alsof men 
zinnens zou zijn de grondwet toe te pas
sen. De regering heeft beslist de volkstel
ling pas in 1960 te houden. In de CVP. 
zijn er een paar mandatarissen die een 
schijnmaneuver uithalen om de Vlamin
gen zand in de ogen te strooien, maar ook 
in deze partij ontbreekt de vaste en eens
gezinde wil om recht af te dwingen voor 
de benadeelde Vlamingen. Overigens is de 
C.V.P. zelf in gebreke gebleven de aanpas
sing door te voeren. Toen, na de volkstel
ling van 1947, het aantal volksvertegen
woordigers van 202 op 212 gebracht werd, 
liet men de Walen al hun zetels behouden 
alhoewel zij er twee moesten afstaan aan 
de Vlamingen omdat hun bevolkingscijfer 
gedaald was. Aan de arrondissementen 

Kortrijk en Leuven werd een zetel ontsto
len ten voordele van dode Walen. Sedert 
is de toestand nog aanzienlijk veranderd 
in het nadeel der Vlamingen : dit jaar zijn 
er tien jaar verlopen sedert de vorige volks
telling en zou dus de tienjaarlijkse telling 
moeten gehouden worden, wat niet zal ge
beuren. Deze telling kan slechts bevesti
gen wat men overigens reeds weet door de 
statistieken : dat de bevolking in Vlaan
deren verder gestegen is en in Wallonië 
verminderd. HEt is dus een grove leugen 
te beweren dat alle Belgen gelijk zijn voor 
de wet en dat wij in een demokratische 
staat leven : een Vlaming is minder waard 
dan een Waal. Dit schandaal zullen wij 
onophoudelijk aanklagen en in onze ver
kiezingskampanje zullen wij er het ge
paste gebruik van maken om de ogen van 
de Vlamingen te openen. 

Het is maar spijtig dat wij geweerd wor
den van de Vrije Politieke Tribune van het 
N.I.R. Van deze propagandamogelijkheid 
zouden wij graag gebruik maken om de 
Vlaamse mensen voor tfe lichten. Maar dat 
is het juist wat de andere partijen vrezen 
en waarom hun vertegenwoordigers in de 
Raad van Beheer eensgezind zijn om ons 

uit te sluiten : zij vrezen de waarheid. 

Onze volksvertegenwoordiger heeft mi
nister Anseele geïnterpelleerd over het 
schandalig feit dat de Vlaamse Kommu-
nistische Part i j , zonder Vlaamse gekozene 
en met een 65.000 stemmen in Vlaanderen 
(hoeveel zouden zij er nu nog behalen ?) 
onze Vlaamse mensen mag uitdagen voor 
de Vrije Politieke Tribune, maar dat de 
Volksunie, met 114.000 stemmen uitgeslo
ten wordt. Liever kommunisten, die er 
prat op gaan dat zij in dienst staan van 

Mr Wagemans val t aan 
Interpellatie in de Kamer over de 

VRIJE POLITIEKE TRIBUNE 
Mijnheer de voorzitter, mijnheer 

de minister, geachte collega's, ik had mi] 
laten inschrijven om tussen te komen bij 
de bespreking van de begroting en ik wil 
hier niet herhalen hetgeen reeds velen 
van de achtbare collega's hebben gezegd. 
Ik wil op dit ogenblik niets vertellen over 
de benoemingspolitiek in het departe
ment van verkeerswezen. Maar er is een 
punt op hetwelk ik zeer bijzonder Uw 
aandacht wil vestigen — nogmaals m.et 
anderen, zoals onze vrien;! Verroken het 

De heistalinisatie of Kroetsjev roept Stalin uit als voorbeeldig kommunist 
Kroetsjev. Denkt ge dat we zullen toekomen met die zending uit Hongarije' 

heeft gedaan — En ik stel U de vraag : 
welke maatregelen hebt U reeds getrof
fen opdat het vervoer van de miobiele 
arbeiders in menswaardige omstandig
heden zou kunnen geschieden — en wij 
maken in dat verband meer in het bi j 
zonder allusie op de toestand bij de mijn
werkers. 

Wij maken op dit ogenblik een mijn-
werkeisstaking mede. Welnu ik zou wil
len dat alle vakbonden, eender van welke 
gezindheid, C'm een einde te stellen aan 
dergelijk mensonwaardig vervoer — ik 
moet zeggen : beestenvervoer — daar
voor eens een staking zouden uitlokken 
en drastische maatregelen zouden tref
fen. 

Mijnheer de minister, de achtbare 
heer verslaggever heeft in zijn verslag 
en m zijn tussenkomst op deze tribune 
enkele woorden gezegd over de Dienst 
voor de regeling der binnenscheepvaart. 
Ik heb gemeend uit zijn tussenkomst te 
moeten opmerken dat hij geen voorstan
der is van deze Dienst (D.R.B.). 

In dit verband wens ik enkel maar te 
verwijzen naar een speciaal verslag dat 
te Antwerpen is opgesteld geworden door 
de Algemene Kontakt Commissie in ver
band met de havenaangelegenheden en 
de subcommissie D.R.B. Ik ben er van 
overtuigd dat dit verslag wel bekend is. 
In deze commissie zijn zowel de verzen
ders als de bevrachters, de vervoerders 
en de ontvangers vertegenwoordigd. Deze 
commissie is eenparig tot het besluit ge
komen dat in de huidige omstandighe
den het bijna een misdaad zou zijn ten 
opzichte van onze ekonomie de D.R.B. 
af te schaffen. 

De heer De Kinder. — Ik heb alleen ge
sproken over zijn juridische vorm. 

(lees door blz. 7) 

Moskou en die maar één doel hebben : de 
vernietiging van de demokratische vrij
heden, dan Vlaams-nationalisten. 

Minister Anseele, die de ondemokrati-
sche houding van de beheerraad van het 
N.I.R. niet kon goedpraten of verdedigen, 
waste zijn handen als Pilatus : hij was 
niet akkoord met de beslissing van de be
heerraad, maar hij zou toch geen gebruik 
maken van zijn veto-recht. 

Wij willen nog even afwachten of de be
heerraad al dan niet terugkomt op zijn be
slissing na de verklaring van de minister, 
maar men kan er van verzekerd zijn dat 
wij de nodige schikkingen treffen om een 
tegenoffensief in te zetten waarvan men 
verstomd zal staan. Wij zijn niet zinnens 
ons te laten doen of ons met vage beloften 
te laten paaien. 

Doch laat ons terugkeren tot de vraag 
die wij bij de aanvang van dit artikel ge
steld hebben : voor wanneer de verkiezin
gen ? Volgens de grondwet worden de 
volksvertegenwoordigers en de senatoren 
verkozen voor een periode van vier jaar 
en moet het Parlement om de vier jaar ver
nieuwd worden. Aangezien de vorige ver
kiezingen plaats hadden in april 1954 
zouden normaal de volgende verkiezingen 
in april 1958 moeten gehouden worden. 
Kunnen de verkiezingen verdaagd worden? 
Neen, de grondwet voorziet uitdrukkelijk 

(lees door blz. 7) 

Afbraaic van de 
Gentse Universileil 

De l'laamse universiteit werd tot nog 
toe altijd achteruit gesteld tegenover die 
van Luik •— natuurlijltl — Thans wil de 
rege>i}o in plaats van wat meer steun te 
lieven ze nog meer steun onttrekken. 
Het staatsonderwijs wordt immers niet 
altijd gesteund! 

Men voelt anderzijds meer voor steun 
aan de vrije en vrijmetselaarsuniversiteit 
te Brussel en men Jieejt thans gevonden 
hoe men die moet helpen. Men benoemt 
de professoren te Brussel en Gent ter-
zelfdertijd met alle nadelen voor Gent 
natuurlijk, vermits die projessoren te 
Brïissel wonen. Anderzijds begrijpt men 
dat al die benoemingen uiterst links zijn. 
Bekwaamheid daar wordt helemaal niet 
meer naar gekeken. 

Er komen voor het ogenblijk te Gent 
heel 7i'at leerstoelen vrij. En het spel dat 

de op en top Brusselse en franskiljonse 
redering speelt met onze Vlaamse univer
siteit in de grond te boren is zo walge
lijk als het maar zijn kon. Al wat zich 
maar sekiair links verklaart, wil Collard 
benoemen al hebben ze geen enkele we
tenschappelijke titel. Thans heeft de rek-
tor en de beheerraad van de Gentse Uni
versiteit — meestal linksen! — scherp 
gep',otesteerd. De rektor heeft zelfs zijn 
ontslag aangeboden! 

Wat gnuiven onze franskiljons dat de 
jameuze Gentse hogeschool thans op
nieuw door hen kan afgebroken worden 
daar waar ze de opbouw ervan niet kon
den verhinderen. Wordt het thans dui
delijk dat men opnieuw Vlaams-nationa
listen nodig heeft om deze afbouw te be
letten en de verdere uitbouw te verzeke
ren? 
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Twee perfekte gentlemen 

De C.V.P. is tegen amnestie. Niet 
alleen verklaart hun 18 karaat voorzitter 
het te onpas overal waar hij zijn - lange -
neus voorbijpraat maar in de school van 
de partij zelf durft men het vraagstuk 
zelf niet stellen. Vandaar de vondst van 
de afvallige Custcrs, van wie slechts het 
welbehagen in eigen persoon en wijsheid 
de ontgoocheling evenaart van de arge
loze aanhangers van de verruimingsfor
mule, om van amnestiërende genade te 
praten. 

Toch moeten een paar figuren op 
volksvergaderingen voor amnestie plei
ten, vooral te Antwerpen waar de am
nestiebeweging het sterkst is. Kiebooms 
w daar het best voor geschikt 
en heeft dan ook die opdracht. Op soort
gelijke vergadering mag ook Dehuaide 
zich laten zien. Allicht zullen nog enkele 
honderden onnozele incivieken zich la
tent vangen. Hun aantal slinkt anders ge
voelig van jaar tot jaar. 

In de Kamer ook moet die klank in 
de C.V.P. kakofonie gehoord worden. 
Naast Kiebooms verheffen Delwaide en 
De Gryse dan de stem, niet voor am
nestie, maar wel voor mildering van de 
repressie. Zij doen dat kalm en waardig. 
Vooral deftig zijn ze. Vandaar ook dat ze 
geen resultaat boeken. Wat niet belet dat 
onze vriend Manu van ^i-De Standaarde 
hierbij kirt van kritiekloze bewondering. 
Twee perfekte gentlemen jubelt hij. On
ze vriend denkt immers nog dat een keu
rig gespannen strikje en gepommadeerd 
haar het summum zijn van de Westeuro-
pese kuituur. 

hulde aan Minister Anseele, orndat die 
de moed had te erkennen dat ook de 
Volksunie recht had op de vrije politieke 
tribune van het N.I.R. <<De spitsvon
digheden van de radiobeheerders zijn 
irewoon belachelijk)) schrijft hij. 

Wij zijn het roerend met hem eens. 
Wie is het echter die bij de radio-beheer
ders de Volksunieredenaars diktatoriaal 
het zwijgen wil opleggen? Een linkse? 
Men is er wel mee! Een C.V.P.er 7ia-
iuurlijk! Het is inderdaad de Vlaamse 
gentleman —aha!—, Jan Boon, die ons 
de radio wil ontzeggen. Het blijkt dus 
klaarblijkelijk lastiger gentleman te zijn 
dan er boeken over te schrijven. Is Jan 
Boon dan een franskiljon zal onze gewo
ne lezer vragen. Neen alleen nog 
maar een erger vijand van de 
Vlaams-nationalisten. De man is name
lijk oud-hoofdredakteur van »De Stan-
da.^.rd)). 

En perfekte kletsers 
De politiek die voor het ogenblik in 

de wereld opgeld maakt is niet meer die 
van de Engelse gentlemen en van de 
Franse lettre maar wel de misschien bru
tale maar dan toch alleszins doortastende 
metodes van de Amerikanen en de Rus
sen. Zowel als de Eng-elsen en de Fran
sen, zien zij natuurlijk slechts het eigen 
voordeel. Het zijn immers allen staats-
nationalisten. Het is echter een feit dat 
de politieke metodes en zelfs de diplo
matie veranderd zijn. Overdreven be
leefdheid doet tlians ouderwets en ietwat 
belachelijk aan en sleclits krachtige per
soonlijkheden zetten zich door. Ook voor 
de binnenlandse politiek is het trouwens 
zo. De C. V. P. heeft inderdaad, onze 
vriend Theo dan uitgezonderd — natuur
lijk —, de beleefdheid aan haar zijde. 
De socialisten gaan er daarentegen met 
de vuile voeten door. En hoewel de C.l . 
P. meer vertegenwoordigers heeft ha
len de sossen hun slag geregeld thuis. 
Persoonlijk zien we dus liever niet meer 
het type van de 19e eeuwsé gentleman 
naiipen. Dat brengt helaas niets meer op 
voor de idee die men vertegenwoordigt. 
In ons land winnen altijd zij, die bereid 
zijn - en blijven! - op straat te komen. De 
rest is ijdel geklets van mensen die liever 
het leven aangenaam en behaaglijk wil
len dan dat ze bereid zijn voor hun op
vattingen te vechten, de enige mogelijk
heid tegenwoordig om het te halen. 
Daarom dat we de woorden in de wind 

•van de Delwaides slechts ijdel geklets 
kunnen noemen. Dat ons volk dit ook zo 
inziet bewijst het feit dat de man van ver
kiezing tot verkiezing massa's stemmen 
verliest. In de politiek wordt de angst 
zelden beloond! 

Een keer juist gezien 

Wij zullen onze vriend Manu echter 
niit te lastig vallen. Hij heeft dan toch 
de verdienste van voor de eerste maal 
eens iets o b j e k t i e f s over 
de Volksujiie te schrijven. Hij brengt 

Spijtig voor Kamiel 

Er wordt tlians weer wat over Dr 
Elias gepraat. Deze oud-nationalistische 
voorman zit thans reeds twaalf jaar An 
de gevangenis en dit voor een zuiver po
litiek geval. In de kommunistische landen 
zit men daarvoor zelfs zo lang niet! 
u't Pallieterke)) schreef vorige week nog 
in krachtige woordeyi over dit geval en 
over dat van Jef van de Wiele. Ons 
volk is immers reeds lang voor de idee 
van de invrijheidstelling van deze mensen 
gewonnen. Ook de minister Anseele, 
l'an Acker, Lilar e. a. geven toe dat de 
vrijlating zich opdringt. Van Acker zal 
eens met Lilar praten en Lilar eens met 
Va-n Acker. Ze moeien elkaar echter 

slechts weinig ontmoeten want hoewel 
ze dit reeds sinds maanden vertellen 
komt er maar niets van in huis. Op de 
ministerraden moeten ze klaarblijkelijk 
ver van elkaar verwijderd zitten! 

' Dat Kamiel Huysmans het ook slechts 
node aanziet dat de metodes van achter 
het IJzeren Gordijn hier overtroffen 
worden is vooi niemand een geheim. 
Dat hij er zich eo afkeurend zal over uit
laten als over zijn uvriend)) Lode Craey-
beckx zal evenmin iemand verwonderen. 
Ons verwondert het echter wel dat hij er 
niet meer voor doet om aan dit nooit ge
zien schandaal een einde te stellen. Ka
miel Jieeft toch gezag in de partij? Hi] 
heeft zoveel zaken klaar gespeeld die 

niemand anders gedaan kreeg, dat hij ook 
dit nog eens op zijn aktief zou mogen 
nemen. Of zou hij werkelijk zo oud zijn 
dat Jiij niet eens meer de kracht vindt 
om zijn slag tliuis te halen? We zullen het 
moeten geloven. 

Aan de barbaren uit hei ministerie 
wi'len we echter zeggen dat twaalf jaar 
de moeite loont. 

In Moskou is men minder barbaars. 
Maar daar zitten ook geen Immanisten. 

zen voor de partij van Collard? De aspi-
rc.nt-minislers van morgen zijn reeds vol
op aan het kruipen bij de linksen om toch 
maar in de gunst te kom^.n. Voorwaar 
een prachtige houding van de grootste 
partij van het land! De lummels zijn zo
danig gewoon slipdragers te spelen dat 
ze ook de slippen van de Collardisten 
gaan dragen. Het zijn maar de onnozele 
própagandistjes, die de socialisten moe
ten bevechten. De bonzen laten hen bij 
elke gelegenheid feestelijk in de steek. 
En hoe zit het m&t de wachtwoorden 
van het C.V.P. Komitee voor Vrijlieid 
en Demokratie? Werden die ingetrokken 
en zo ja, wanneer? 

Niemand weet daar iets van! 
Bij de verkiezingen zullen de goedgelo
vige zielen weer opgeroepen worden 
voor de zoveelste heilige oorlog van de 
C.V.P.-in-de-oppositie. Al goed en wel 
maar ondeitussen zijn hun fameuze voor
mannen elkaar reeds aan het verdringen 
in de vleierij opdat zij toch maar een mi-
niste)S-zetel zouden kiijgen na de verkie
zingen! En niet alleen Van Cauwelaert 
en De Schrijver, gepatenteerde volks-
voraders zijn er bij, maar ook de grote 
man, \'himingenhater, Ie professeur 
Harm V. 

de C.V.P. geleidelijk aan de linksen ver
loren. En hei zal daar Jielaas niet bij 
bijven. Tegen tiun dinamisme is slechts 
ons dinamisme opgewassen, niet de C . 
V.P. karakterloosheid. Aan hen hebben 
de sociilisten geen tegenstander.De C. 
\'.P. weet immers niet ival dinamisme is. 

Leynen tracht zich dan te vereenzel
vigen met het geloof. Dat is de grove 
fout van deze C.V.P.er. Zo Leynen hei 
(reloof was zouden nog meer mensen on-
trelovii^ worden. Bedroevende mentali
teit van sjachelaars in de Tempel. Chris
tus heeft dergelijke lui destijds uit de 
tempel geranseld. Het zou best zijn 
moest d'e farizeeër ook thans eruit ge
ranseld worden. Het geloof staat ie ver 
hoven ons dan dat wij er moeten van 
profiteren. Zo jagen we de politiek an
dersdenkenden uit de kerk weg. Dat 
kan Leynen echter klaarblijkelijk geen 
zier schelen als hi] de stemmen van onze 
doorhrave mensen maar krijgt! Waarom 
is hij in Rusland niet gebleven in zijn 
villa aan de- Zwarte Zee ? Dan was er 
hier althans een farizeër-sjacheraar min
der. En niemand zou er spijt van gehad 
hebben! 

De ijver van Marcelleke 

Wie met een ei zit, dat is onze oud be
kende van vroegere Zangfeesten en hui-
dl<re IJzerbedevaarten, Marcelleke van 
de Wiele. En wat hem zo zeer bekom-
m'-rd is dat de Volksunie zo dicht bij de 
zetclwinsi siacA. En zetels dat mogen 
wc vooral niet bijwinnen. Marcelleke 
iTuni die natuurlijk liever aan zijn socia
listische vrienden dan aan de Volksunie. 
En zo dat Marcel in menige spreekbeurt 
hri dreigend gevaar van de Volksunie 
irachi ie bezweren. ,De moeite waard 
schijnt het om hem bezig te zien. Hij 
beweegt handen en voeten gelijk een dui
veltje in een doosje. Alleen zijn geest 
SC ihit de laatste jaren stil te hebben ge-
sta n Steeds meer Vlaams ge zinden be-
trinnen het naoorlogs gesol met Vlaan
deren, van onze kleur partij en, beu te wor
den. En ze kijken opnieuw uil naar een 
\'laams-na:ij7iale partij. Dat gevoel kan 
Marcelleke niet tegenhouden met veel
vuldige bewegingen van armen en benen, 
doch slechts met maatregelen op Vlaams 
gebied. En die heeft zijn partij niet ge
troffen en ook thans nog wil ze die niet 
treffen. Ze zijn op dat punt niet beier 
dan de linksen. Zou Marcelleke niet lie
ver in zijn eigen partij wat tumoefenin-
aen houden? 

De Volkswil orakelt 

De uitspraak van Leynen over de so
cialistische vooruitgang in Limburg is 
naiuurUik de gelegenheid voor c De 
Volkswil » oyn triomf te schreeuwen. 
Voriffe verkiezing wonnen de socialisten 
10.000 stemmen bij, schrijft ze. Thans 
zullen liet er nog meer zijn. uJ'orige keer 
Jiebben anderen ervan geprofiteerd » 
voegen ze eraan toe. Dat is een steek 
tegen de liberalen, die op rug van de 
B.S.P. een senators- en een kamerzetel 
veroverden, terwijl de socialisten een 
senatorszetel zagen verloren gaan. Bu-
set jvilde het zo! De Limburgse socialis
ten zijn er razend om, maar ze hebben 
er niets in te vertellen. Luisteren moeten 
ze! Treistige partij! De Walen zijn er 
baas. 

De aspirant ministers 

I'e Bomal aan de Ourthe vond de be
grafenis plaats van de overleden socia
listische volksvertegenwoordiger J. Mer
gel. De C.V.P. was op die begrafenis 
meer dan schitterend vertegenwoordigd: 
al oud-mnnisifirs: Van Cauwelaert, De 
Schrijver, Eyskens, Pholien, Brasseur, 
Heger, Harmei. De Londoniter De 
Schrijver hield zelfs een lijkrede! 
Vanwaar deze ijver van de C.V.P. bon-

Het gejank van senator Leynen 

Zodus heeft onze oud-rexisi en Mos-
koureiziger Huibrecht Leynen. — Rex 
én Moskou!— in het uBehng van Lim
burg)) geklaagd dat de socialisten voor
uitgaan in Limburg. De socialisten zijn 
hem yiatuurlijk dankbaar voor deze onbe
taalbare propaganda ! Ezelsoren steken 
overal door. Zo het waar is dat de so
cialisten vooruitgaan, hoewel de C.V.P. 
in de oppositie zit is dit een bewijs dat 
de C.V.P. niet zo goed werkt als de so
cialisten en dat ze niet bekwaam zijn de 
roden ierren te houden. Daar zijn ze in
derdaad te lui en te karakterloos voor. 

Vóór de oorlog waren het ook slechts 
de nationalisten, die de linksen konden 
stoppen en aditeruii gooien. De liberalen 
verloren er hun zetel aan in Limbiirg en 
de socialisten geraakten niet vooruit. 

Zolang de Volksunie in Limburg.geen 
zetels heeft zullen ook thans de linksen 
vooruitgaan. De drie zetels die de na
tionalisten vóór de oorlog hadden heeft 

De diktatorskrampen van Achiel 

Achiel houdt van zijn reputatie van 
kordate vent. Als hij de boel verkorven 
heeft en men zou normaal een ontslag 
verwachten, dan begint hij als een goo
chelaar op-te treden. Het is een kunst 
als een ander en de overtuigde partijgan
gers zijn altijd bereid hun wensen voor 
werkelijkheid te nemen en zich aan zijn 
goochelsireken te vergapen. Gelijk een 
parvenu, een gearriveerde rode bour
geois, heeft Van Acker met zijn blauwe 
akolieten het geld dat door de hoogkon-
junktmir overvloedig de staatskas bin
nenstroomde verbrast om Brussel te ver
fraaien en andere overbodige uitgave-n 
ie doen. Tlians keert de tij en hij moei 
op de kom bijten. Wanneer hij zijn fi
guur niet meer fatsoenlijk kan redden, 
vraagt de man volmachten. Voor ons niet 
gelaten. Volmachten zijn steeds een on
feilbaar teken dat de zaak op zijn einde 
loopt. De hereil kunnen en durven hun 
partijgenoten in de Kamer niet meer ver
trouwen. Hun «geweten)) moei wel erg 
bezwaard zijn. 



DODE HOEKEN 

WATER EN ZAND IN DE CV.P. 
1)K GIDS, (tNZE GIDS 

Wij bedoelden DE GIDS OP MAAT-
Sl ' I IAPPELJK GEBIED. Theo Zero moe< 
Woogst nodig ee;i paar wenken geven aan de 
redaktie van dit katoliek maandblad. Aï en 
toe <taan daar van die openhartige bekente
nissen ie lezen die al te graag door DE 
YOLKSF^'IE worden geciteerd. 

In het januarinummer van 195G staat het 
jaarverslag over 195Ö, het Collard-jaar, het 
jaar \an de massale machtontplooing langs 
de Brusselse lanen, het jaar van de geboorte 
van de Sociëteit voor School en Gezin die op 
vreedzame wijze het verzet overneemt van de 
brave burgers die met 250.000 naar Brussel 
afzakten. Dat het ten slotte nog niet zo erg 
moet zijn, laat onze Gids toch uitschijnen 
op blz. 10] : 

«Toen de wel Cullanl op onze nationale 
feestdag (/cstcmd icas en het parlement l^ort 
daarop niet vahintie irerd gestuurd, had zij 
als oppositiepartij het volle pond geëist. 
Zij mocht betrekkelijk tevreden zijn. De re
gering e:i dr meerderheid waren geschokt 
tot in hun grondvesten, en dat zou tot het 
einde ran hun dagen blijven nawerken.» 

SLAGEX OF SLAAN? 

Ter attentie van DE STANDAARD, de 
flaminganten van het Davidsfouds en ge-
lijkgesteldeu nog het volgende, uit diezelf
de GIDS : 

a Wel werd geklaagd over het gebrek aan 
belangstelling vanwege de C.V.P. voor 
uradikale* oplossingen, als daar zijn het 
federalisme en de federale inrichting van 
de partij zelf. 

Wat dit laatste betreft heeft men slechts 
een minimum van inspanning nodig om te 
beseffen, dat in de huidige toestand de CV. 
P. er niets voor voelt haar krachten te ver
delen. Er kan geen man gemist worden in 
de strijd tegen een noodloitige regering. 
De regel van Clauseuitz: getrennt marchie-
rcn. vereint schUigen zou voor de C.V.P. 
worden, getrennt'' geslagen worden. 

Het gebrek a/in belangstelling van de 
'M ./•'. voor het federalisme zelf, beant
woordt aan het gebrek aan belangstelling 
van de leden voor dat probleem. Het zou 
heel wat werk kosten, om de leden lan de 
C.] .P. vat anders voor te houden dan het 
woord »federalisme*. Eens d^t men het 
woord een inhovd gaat geven, vervlvchtigt 
het in hef ijle.» 

En nu toont DE GIDS een weinig fraaie 
kant van eksekutiekampioen Struye's 
partij. 

'Ook aanijaande repressie en epuratie 
hijft ontvrcdenheid heersen. Hier ook werkt 

de ontgoo heling na van alles wat de homo
gene regering had kunnen doen en dat ze 
liecft nagelaten. Wellicht is het een balsem 
op de wonde dat de liuidi-ge regering niets 
heeft gedaan en op gebied van ] laamse aan
gelegenheden slechts de vervalste talentel-
liiig heeft gepubliceerd.» 

ü«t balsem-argument is meesterlijk : DE 
VOLKSUNIE zal er voor zorgen dat die 
partij, tot een mummie zal ingebalsemd wor_ 
den bij de volgende verkiezing. Tout An 
Theo mag er op rekenen dat die wonde, de 
mizerie van duizendeu getroffenen, niet een 
balsem ni.iar de ondergang van zijn Jan 
Klasenpartij zal worden. 

IIET SCHRIJVERKE 

Niet van Gezelle maar van Londen. In 
een zeldzaam ogenblik lieeft August helder 
gezien. Onze GIDS noteerde liet defaitisme 
van 't Schrijverke : 

<iHij meende dat de C.V.P. dikwijls ge-
livk aan am'jitie lieeft getoond, dus ook ge
brek aan dgnamisme. Men zou blind moe
ten zijn om dat niet te zien. Er zijn veel 
dode hoeken in de C.V.P. waar het dyna
misme dat ongetwijfeld van de le'ding uit
gaat in vervloeit als water in zand. Wordt 
niet teveel gerekend met vaste gewoonten en 
traditie ? » 

Ile- kwestieuze vocht komt natuurlijk uit 
het waterhoofd van Theo Doe.niets, de feld-
webel van de verloren schooKtrijd. Het 
zand is gegrepen uit de bijbelse ])arabel van 
het zaad dat op de dorre aarde viel. De pre
tentie van de C.V.P. .^teunt dus op zand. 
V\'ij zullen deze woestijn draineren met de 
oppositie van een strijdbare vlaams-natio-
nale partij . 

BESLT'IT 

Oud-minister G. VAN DEN DAELE be
driegt ons wanneer hiji de Vlamingen zand 
in de ogen strooit met zijn aktie cvoor meer 
zelfbestuur». Dat bewijst toch het citaat ui< 
onze GIDS. 

C'ollard's wetten zijn niet zo (.nmenselijk 
aangezien de t ' .V.P. «betrekkclijh tevre
den» mag zijn. De priesters, leraars en on
derwijzers zijn het in geen geval. En wij| 
ook niet. SCHOOLGELIJKIIEID blijft 
ons program. 

De helden van de C.V.P. hebben geen be
langstelling voor het fetleralisme — DE op
lossing \au het Vlaamse probleem. Een re
den te meer voor de twijfelaars om hun stem 
niet te vergooien aan leurders t voor meer 
zelfbestuur 

SOETKIN 

ONTWAAKT GIJ LUIE SLAPERS, 
DE VOLKSUNIE ROEPT U OP : 

ja, heren der kranige oppositie, het goede leven 
is uit. Ook bij de jeugd heeft Uw lakse houding 
het tenslotte verkorven. Zegf »ia niet dat we opge
hitst werden door staatsgevaarlijke, ekstremistische 
elementen : we zijn ook niet blind, moet u weten. 

De C.V.P., zeer devote verkondigster van het 
kristendom, zou de ziel van. het kind (dal zijn wij) 
eens redden. Vooruit, jaagt ganse scholen maar de 
straat op en laat hen betogen voor een zaak die 
gij zelfs op voorhand reeds hebt opgegeven. Saive-
lingen zijn ive niet : eerst zagen we U in uw 
schelp kruipen voor een karrevracht kasseistenen — 
en onze Koning had er gelegen ! Dan kwaamt ge 
natuurlijk zoetebroodjes bakken over herziening van 
liet repressievraagstuk : stemmen ronselen is waar-
schiinUf< de hoofddeugd van de C.V.P.-katechis-
mus '. 

yiaar 't is nog niet gedaan • ze zullen eens een 
oppositie gaan voeren, daar gaat ge van verschie
ten ! Jawel • verbroedering in China en Moskou, 
een schoolstrijd die op belachelijke wijze werd ge
voerd (want de Viktorie chokolade vinden we nog 
altijd even zoet). Marcinelle dat weer \<lug en on
gemerkt in de doofpot werd gestopt, dat zijn mis
schien slechts de hoofdfeiten, maar in ieder geval 
volstaat het '. Wij beschikken niet over politieke 
macht, maar we zullen die vormen op de dag van 
morgen. 

Wij marcheren niet meer i<oor een hoop profi
terende poesjenellen, wij Uiten ons ook niet meer 
bij de neus leiden door bedriegelijke slogans (Vrij
heid en...) Ons uur, het uur van het recht, heeft 
geslagen . Viaanderen i'oar de Vlamingen door 
ZELFBESTUUR : 

Student PIET. 

D E K A P I T A L I S T E N 

M O E T E N D O K K E N 

Deze regering is zonder twijfel de re-
i^ering vajt de grooifinantie geweest. Er 
-werd door deze laatste machtig veel geld 
verdiend. Thans moeten ze ook wat be
talen en de ondankbare heren maken 
heel wat misbaar. Tot daar toe. Dat doen 
ze altijd als ze eens wat moeten afdok-
ken. Ze kamoejleren anders hun winsten 
zoveel mogelijk zodat ze over het alge
meen weinig moeten betalen. De belas
tingen vallen dan op de kop van de mid
denstanders, die zich geen deskundige 
boekhouders en rijkelijke fooien aan be-
lastingsambtenaren kunnen veroorloven. 
Daarom dat we ook onze middenstanders 
en boeien waarschuwen niet het spel van 
die heren te spelen. Zij hebben deze re
dering in het zadel geholpen, zij hebben 
zich altijd met de regering goed verstaan 
om de belastingen verder af te wentelen 
op de middenklasse. Thans staat de re
gering met de rug tegen de muur en 
vecht zoals een bedreigd wild beest om 
ha.ir behoud. De vrienden, die hen in het 
zadel geholpe7i hebben, willen hen ech
ter niet meer helpen. Beide groepen 
zijn de tegenstanders van onze Vlaamse 
volksmens. haten we ze het uitvechten 
en de slagen tellen. 

HET RODE KRUIS 
VAN BRUSSEL EN VAN WALLONIË 

Verleden week werd de eerste steen 
gelegd van het pavil joen van het Rode 
Kruis van België voor de were ld ten
toonstel l ing. De steen droeg een een
talig F rans inschrift en gans de plech
tigheid verl iep zor^ccr dat ook maa r één 
woord Neder lands gesproken werd 

W e l n u dat is ve rnederend en tergend 
voor de meerderhe id van de bevolking. 
De houd ing van de leiding van het R o 
de Kruis en van de aanwez ige persona
liteiten m a g gerust beti teld worden als 
onvader lands . He t is vooral onduldbaar 
omda t een instell ing als het R o d e Kruis 
grotelijks leeft van de s taa tss teun, die 
voor mins tens 60 °o uit de zakken van 
de V l a m i n g e n komt , terwijl de giften 
van de V l a m i n g e n ook niet geweigerd 
worden . He t R o d e Kruis is niet aan 
zijn proefs tuk. Hier helpen dan ook 
geen verontschuld ig ingen. Er moe ten 
sankt ies getioffen worden , sankt ies die 
van aard zijn de huidige leiders te ver
pl ichten onts lag te n e m e n , opdat zij 
zouden ve rvangen worden door mensen 
met een beter besef van h u n vader land
se plicht tegenover de meerderhe id der 
bevolking. Wi j stellen d a a r o m voor dat 
de s taats toelagen aan het Rode Kruis 
zouden verminderd worden met 60 °o, 
zijnde het aandeel der V lamingen , tot 
w a n n e e r gezonde toes tanden zullen 
heersen in dat fameus Rode Krui? dat 
beter K van Brussel en Wal lonië u zou 
genoemd worden dan n van België >. 
Misschien kan onze vo lksver tegenwoor
diger een a m e n d e m e n t in deze zin in-
d:enen bij de bespreking van de begro
ting van Volksgezondheid . 

DE LINKSE VLAMINGEN 
EN SOMMIGE BENOEMINGEN 

De linkse V lamingen verwij ten de 
Vlaamsgez inden graag dat zij r o m a n -
t iekers . dwepers zijn. Daa ren tegen zijn 
zij realisten : zij doen niet mee aan be
devaar ten , zangfeesten, maar zij ver
dedigen de materiële be langen van de 
Vlaamse mensen . H e t enige wat wij 
daa rvan bemerk t hebben is dat zij in
derdaad h u n eigen stoffelijke be langen 
weten te verdedigen : de schaarse link
se intel lectuelen zit ten allen diep in de 
kaas , de s taa tskaas . Maar voor het 
overige is er niet veel s tr i jdvaardigheid 
te bespeuren wannee r het er op aan
komt V laamse be langen te verdedigen. 
De achterui ts tel l ing der V l a m i n g e n bij 
de benoemingspol i t iek der huidige re
ger ing steekt de ogen uit. Maar de 
linkse V l a m i n g e n zwijgen. 

Z o pas nog werd door minister Buis-
seret een zekere Det ry , Neder landson
kundig , b e n o e m d tot directeur van de 
Dienst voor Voorl icht ing voor Belgisch 
Kongo te Leopolds tad . De twee dienst
hoofden : Scohy en Samuel , zijn even
eens neder landsonkundig . Z o d a t gans 
deze voorl icht ingsdienst in handen is 
van f ranssprekenden. Gew^oonweg een 
schandaal . 

He t is duidelijk da t wij nog steeds 
terrein verliezen en dat het een grove 
misrekening is te verwachten dat de 
toes tanden voor de Vlamingen geleide
lijk verbeteren. Dit blijkt ook uit de 
reakt ies v a n de V laamse amb tenaa r s die 
de behoer te voelen zich opn ieuw te 
groeperen om h u n rechten te verdedi
gen. Een scherp tegenoffensief is drin
gend noodzakeli jk ! 

PRAATJE MET 
ONZE LEZERS 

Nieuwjaar ligt achter de rug en 
zelfs reeds de eerste maand van het 
vAeirwe jaar. Dit is reeds nummer 
diic van de nieuwe jaargang. Het ii 
den ook hoog tijd dat diegenen die 
hun abonnementsgeld nog niet be
taalden — er zijn nog achterblij
vers — niet langer zouden talmen. 
De toezending van het blad aan 

d.egenen die niet betaalden wordt 
stop gezet. En wie van onze lezers 
zou ons in steek laten? 

Allen volgen met simpatie ons 
streven, zij willen op de hoogte ge_ 
houden worden, zeker en vast in 
dit jaar 1957 dat wellicht het ver
kiezingsjaar zal worden. Het wordt 
dus een belangrijk jaar en een gro-
l^ krachtinspanning moet geleverd 
worden, niet alleen door de trouwe 
propagandisten die altijd werken, 
niet alleen de laatste weken voor 
de verkiezingen, maar door allen 
die wensen dat wij zouden vooruit
gaan en van nu af reeds. Iedereen 
moet helpen en kan helpen. Daar 
waar ons blad regelmatig gelezen 
-u'ordt Iiebbe7i de andere partijen 
^een kans : daarom moeten er dit 
jaar, vóór de verkiezingen, nog 
een paar duizend abonnementen bij 
gemaakt worden. Indien eens ieder 
abonnent zich de kleine inspanning 
zou getroosten om één nieuwe abon
nent te maken wat prachtig resul
taat zouden we bereiken! Is dat te
veel gevraagd? S^tel het niet uit, 
maar doe het nu, dadelijk". Nu bij 
het begin van het jaar, is het dat 
nieuwe abon7iementen diienen ge
meukt. Ieder van U kent toch min
stens'iemand onder zijn vrienden, 
familieleden of kennissen die ge
makkelijk kan overhaald worden. 
AUeeji maar de moeite doen eens 
aan te ^dringen. En ontvang dan 
maar liefst zelf en dadelijk het 
abonnementsgeld ... want anders 
wordt het vergeten. Akkoord? 

DE EUROPESE MARKT EN EURATOM 
Bij de besprekingen in het Hertoginnen-

dal met het oog op het verwezenlijken van 
de Europese markt moeten de Belgische 
belangen verdedigd worden door de heer 
Spaak, die trouwens de konferentie voor
zit. 

Het is om te beginnen reeds verkeerd dat 
Spaak, die zoals men weet benoemd werd 
tot sekretaris-generaal van de NAVO en 
dus in dienst s taat van een internationale 
instelling onze nationale belangen moet 
verdedigen. 

Het is duidelijk dat het persoonlijk be
lang \ a n Spaak bij het welslagen van de 
Europapolitiek niet noodzakelijk overeen
stemt met ons nationaal belang. 

Spaak beschouwt zichzelf reeds als een 
internationale figuur. Het is opgevallen 
dat hij de konferentie eens te meer het 
Franse s tandpunt verdedigd heeft, maar 
weinig ijver aan de dag legde bij de ver
dediging van de Benelux-belangen, tot ont
stemming van onze Xoorderbroeders. Deze 
willen hun landbouw verdedigen. V ân de 
Belgische landbouw — die nog kwetsbaar
der is dan de Nederlandse — spreekt nie
mand. Voor een man als Spaak bestaat er 
geen landbouwprobleem in België, hij kent 
alleen de belangen van de groot-industrie. 

Het ziet er dus bedenkelijk uit voor onze 
landbouwers. Zij zouden er goed aan doen 
niet te wachten tot wanneer het Ie laat 
is, maar krachtig hun belangen verde
digen nu het nog tijd is. Maar op welke 
Ideurpartij kunnen zij rekenen ? 

Industrialisatie - Amnestie 
ZELFBESTUUR 
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L E S S E N U I T H E T V E R L E D E N 
7, — H E T VLAAMS N A T I O N A 

L I S M E NA 1949 EN ZIJN 

T O E K O M S T 

Wie de geschiedenis van het Vlaams 
Nationalisme na 1949 beschoinvt, stelt 
vast dat het nooit heeft opgehouden te 
bestaan en dat zijn stroming zelfs tame
lijk sterk bleef. De impuls door de 
Vlaamse partij vóór de tweede wereld
oorlog gegeven, was zo sterk geweest 
dat het Vlaams Nationalisme, ondanks 
alle moeilijkheden, zich bleef handhaven. 
Het grootste deel der aamvinsten uit de 
laatste jaren vóór 1939 ging wel verlo
ren, veel krachten vielen wel uit en het 
uitstralingsvermogen werd een lange tijd 
hijna tot nul herleid, maar het essentiële 
bleef behouden. 

l _ 1944-1948 

Tijdens de eerste periode, die gaat van 
1944 tot 1948, trekt het Vlaams Natio
nalisme zich terug op defensieve stellin
gen. Het kon moeilijk anders. Het kwam 
er op aan de storm over zich te laten ra
zen en te redden wat te redden viel. Dit 
was des te gemakkelijker omdat het 
Vlaams gevoel in die jaren in Vlaanderen 
zeer levendig blijft. De impuls vóór 1939 
door het Vlaams Nationalisme aan de 
Vlaamse Beweging gegeven is zo sterk 
geweest dat zij in alle kringen is doorge
drongen en er is blijven bestaan, ook al 
werden de kaders veruit uiteengeslagen 
na de oorlog. Wanneer sommigen het 
ogenblik gunstig achten om de IJzer-
toren op te blazen, is het protest dan ook 
zo scherp, dat de dinamitering van de 
Toren, in plaats van de IJzerbedevaar
ten op te doeken, ze nu juist doet herne
men. 

Tijdens die periode trachtten de par
tijen het Vlaams Nationalisme uit het po
litiek leven uit te schakelen. Met het 
Vkiams gevoel van hun kiezers moeten 
ze wel rekening houden, maar zo ze de 
hoeksteen van het Vlaams gevoel, het 
Vlaams Nationalisme, definitief kunnen 
xiit de weg ruimen, dan zullen de grote 
partijen nooit meer aan de gevaarlijke 
spanningen blootstaan die hun vóór 1939 
zoveel narigheid hebben bezorgd. Nu 
trachten ze het Vlaams Nationalisme op 
te slorpen, maar dit blijkt onmogelijk om
dat de on-vlaamse struktuur der partijen 
niet tot de diepe toegevingen op Vlaams 
gebied bereid is, die nodig zijn om het 
Vlaams Nationalisme op te slorpen. An
derzijds blijft de natioyialïstische stroming 
in Vlaanderen te sterk om zich laten op 
te ruimen of op te slorpen. De gedane 
pogingen namen zeer verscheidene voi-
men aan, vanaf de partijpolitieke « ver
ruiming » tot de dikwijls geslaagde in-
sijpeling in verenigingen met Vlaams 
Nationaal karakter, zoals IJzerbedevaart 
en Vlaams Nationaal Zangfeest. Maar 
dat zelfs dan de radikale Vlaamse ge
dachte blijft doorleven, blijkt onrecht
streeks uit sommige verkiezingsuitslagen 
van die jaren. Indien de nauwkeurige 
interpretatie moeilijk is, dan spreken cij
fers zoals de 41.486 voorkeurstemmen 
van Mevr. Delwaide in Antwerpen in 
1946 en de duizenden voorkeurstemmen 
van dhr De Winter in 1949 te Brussel, 
toch duidelijke taal. 

2. — 1949-1952 

Een tweede periode gaat van 1949 tot 
omstreeks 19óS. Men tracht nu terug op 
een positieve manier van wal te steken. 
Ret rappel van de overgebleven krachten 
wordt geblazen en men zoekt terug zijn 
xveg in de gewijzigde omstandigheden. 
Het uitstralingsvermogen van het Vlaam-
Nationalisme ts nog zeer gering, maar 
het bestaat toch. In 1948 wordt spora
disch de opinie geopperd dat een eigen 
p rlii opnieuw noodzakelijk is. Dat het 
l'laams nationalisme verre van dood is, 
wordt bewezen door de verkiezingen van 
1949. Enkele weken er voor wordt de 
l'bamse Concentratie opgericht. Prak
tisch beschikt ze noch over middelen, 
noch over propaganda en de « verrui
ming» in de C . i ' .P . (Leemans, Custers 
e.a.) is een struikelblok voor haar. Toch 
haalt ze 104.000 stemmen. Voor de 
\laams nationalisten van die dagen was 
let een ontgoocheling, want de herinne-
nng aan de glorieuse dagen van weleer 
ivas nog sterk en had de verwachtingen 
hooggespannen. Achteraf gezien mag 
liet nog eerder een sukses genoemd wor
den. Het bewees immers dat de Maams 
Nationale partij, na de hevigste stormen 
getrotseerd te hebben die wel eens dode
lijk hadden kunnen zijn, toch nog een 
stevige invloed bleef bewaren. Van de 
15,08 % stemmen die het in 1939 ge
haald had, bleven er meer dan 4 %, een 
goed kwart, over. En in welke omstan
digheden dan nog ! De enkele klaaizien-
den in de C.V.P. moeten toen wel be-

jpen hebhen dat er aan opslorping nit, 
meer te denken viel. 

Maar veel ]'laams Nationalisten zagen 
deze uitslagen in een ander daglicht-
Reeds diep innerlijk geschokt, braken ze 
onder deze nieuwe ontgoocheling hele
maal te zamen. Anderen zagen duidelijk 
in dat de heropbouw van het \'laams 
Nationalisme nog veel jaren zou vergen 
en stelden zich de vraag of een gemak
kelijker weg niet zou kunnen bewandeld 
-worden en of een niet politieke volksbe
weging boven de partijen om dan toch 
niet moest verkozen worden. Maar een 
rroot deel blijft bereid verder te striiden. 

van de honingsk-a'cstie geeft de doorslag. 
Klaarder kan het niet : de demografische 
en padcmevtaire meerderheid der Vla-
yningen speelt geen minste rol in de Bel
gische staat. De federalistische gedachte 
neemt op het einde van 1950 opnieuw 
vaste vorm aan en wordt in de volgende 
jaren verder uitgediept. Het is de enige 
gangbare oplossing. Er dient opgemerkt 
dat het Vlaams Nationalisme na de oor
log veel positiever is gaan denken dan 
vToeger hei geval was. Er wordt niet 
meer gescliermd met allerlei verafgele-
ff n opvattingen over de Vlaamse staats-
struktuur. Men grijpt nu naar een onmid
dellijk mogelijke oplossing. 

Ook sociale problemen komen de in
houd van het Vlaams Nationalisme ver
rijken. De werkloosheid in Vlaanderen 
kan aVeen door strukiuuru)ijzigingen in 
de Beliiischc ekonomie opgelost worden. 

:i. 1952-1956 

Abonneer 
nu op de 
Volksunie 

l IWMMMMMW4MMMI M M « M « M 

Al met al is er dan toch een zeker de-
tiiitisme in de Vlaams Nationale rangen 
iTcslopen en als bij de verkiezingen van 
1950, volledig beheerst dor de konings
kwestie, de C.V.P. even vóór Je verkie
zingen een karteüijst met de nationalisten 
-ivurrert, hellen sommige nationalisten in 
de grond van'hun hart toch naar de opi-
rae\ver dat de volstrekte meerderheid 
van de C.V.P. ,die in het verschiet ligt, 
toch misschien zeer gunstige gevolgen 
:al hebben voor Vlaanderen, zoals de C. 
\'. P. zelf het steeds heeft beweerd. 
Maar vanaf de eerste maanden C.V.P.-
regering is het pleit beslecht : van die 
kant kan nooit iets verwacht worden. Zo 
is er ten minste een twijfel, een hypoteek 
op de Vlaams Nationale beweging, eens 
en voor altijd uit de weg geruimd. 

Ondertussen wordt de herbouw en de 
reorganisatie van het Vlaams Nationa
lisme begonnen en voortgezet. Ook zijn 
inhoud wordt in die dagen terug opge
bouwd. De federalistische gedachte 
wordt herwaardeerd- In begin 1950 
heerst, zelfs bij de nationalisten, nog zeet 
algemeen de overtuiging dat door het nu
meriek overwicht van de Vlamingen in 
het Parlement en in het land, de toestan
den in België uiteindelijk in ons voordeel 
zullen uitdraaien. Men wenst in die tijd 
alleen een zekere decentralisatie en een 
ajbakering van de taalgrens. De afloop 

Er komt dan een derde periode waar
van de eerste sporen duidelijk tot 1952 
teruglopen, maar die pas in 1953 en zelfs 
In 19 54 goed zichtbaar wordt. 

Niettegenstaande er nog krisissen uit-
bickcn en er nog met de ongunstige na
werking van de oorlog dient afgerekend 
(e worden, is het Vlaams Nationalisme 
nu bodemvast geivorden. Het heeft 
stand gehouden in de storm en het begint 
hu opnieuw naar buiten op te treden, 
jong-rj groepen treden toe of simpati-
zcien en de invloed van het Vlaams Na-
l'onalisnic breidt zich opnieuw uit, eerst 
f, ao en dan steeds sneller. 

F^en simbool van deze ont7i'ikkeling is 
de geschiedenis van de Vlaams Natio
nale Zangfeesten na de oorlog. Opnieuw 
o'yqcricht in 1947, ondergaan zij van 
i048 tot 1952 de opslorpingspogingen van 
Ui C . r . P . Maar deze slaagt daar nooit 
volledig in. Integendeel, in de maanden 
üie voorafgaan aan het zangfeest van 
1052, scheurt een Antwerpse groep van 
iet ANZ zich los en gaat opnieuw een 
v^Ucd•Q onafhankelijke weg op. In de 
weken vóór het Zangfeest van 1952 zijn 
de verho.idingen stiak gespannen. Het 
onweer hanot in de lucht. Zowel de C. 
\'.P. als de Vhams Nationalisten trach
ten de balans naar hun zijde te doen 
overhellen. 

De jeugd geeft de doorskig. De atmos
feer van het zangfeest is opnieuw Vlaams 
Nationaal geworden. Het pleit beslecht. 
Een nieuwe Vlaams Nationaal voelende 
jeugd is aangetreden. Het feit wordt in 
de volgende jaren steeds duidelijker, 
niettegenstaande alle vertwijfelde pogin
gen van de C.V.P. om deze evolutie te 
stuiten. 

De nieuwe doorbraak van het Vlaams 
Nationalism^ vinden we overal terug. 
Vanaf 1951 begint de jeugd ieder jaar 
meer haar stempel te zetten op het alge
meen karakter van de IJzerbedevaart en 
iedereen beseft nu dat we ook daar op 
een keerpunt staan. 

Ook de verkiezingen van 1954 bevat
ten kostbare gegevens, al is het hier 
moeilijker om ze te onderscheiden. Het 
stemmenaantal van de Vlaams Nationa
le partij klom van 104-000 tot 114-000. 
Geringe winst dus. Men vergeet echter 
dat de toe^ heersende twistvraag: « Be
weging oj Partij «> een zeer ongunstige 
invloed heeft gehad en na de verkiezin
gen een nieuwe en ernstige krisis heeft 
uitgelokt. Men vergeet dat veel Vlaams 
Nationalisten, na de ontgoocheling van 
1949, zich uit de strijd hadden terugge
trokken. Verder waren sinds 1939 de 
Vlaams nationalistische gelederen niet 
meer aangevuld geworden en pas nu be
gon de « relève » enkele eerste resulta
ten af te werpen. Tenslotte hadden in 
1949 op bepaalde plaatsen zeer gunstige 

lokale faktoren gespeeld, zoals in Kort
rijk bv. In 1954 bestonden deze niet 
meer en in die arrondissementen viel het 
stemmenaantal loodrecht naar beneden 
Het viel in Kortrijk van 17.762 in 1949 
tot 1687 stemmen in 1954, het viel in 
Gent-Eeklo van 12.391 in 1949 op 8.803 
in 1954. Waar echter de faktoren dezelf
de bleven, daar bleven de posities behou
den, niettegenstaande alle reeds aange
haalde ongunstige omstandigheden. 
Maar op talrijke plaatsen was de terug
werking al aan de gang, en begon het 
Vlaams Nationalisme terug uit te deinen. 
.4lzo wist het niet alleen de ongunstig 
werkende faktoren te neutralizeren, maar 
zcljs winst te boeken. In Antwerpen 
steeg het stemmenaantal, in de arrondis
sementen Leuven en Mechelen werd het 
verdubbeld of verdriedubbeld. In Ton
geren-Maaseik steeg het van 3646 tot 
9.108 mi in Hasselt, 2vaar in 1949 geen 
kandidaat opgekomen was, werden in
eens 7492 stemmen gehaald. Voor de 
ganse provincie Limburg stegen de cij
fers van 1 112% in 1949 tot 7% in 1954. 

Sinds 1954 werd het Vlaams Nationa
lisme veel breder uitgebouwd. Nieuwe 
krachten stromen toe en zijn politieke in
vloed, in 1949 bijna onbestaande, wordt 
nu duidelijk aangevoeld en zit als een 
doorn in het vlees van de grote partijen. 
De partijen moeten opnieuw rekening 
houden met de Vlaamse eisen en hu7i 
houding er tegenover bepalen. Netelige 
kwesties ah amnestie en federalisme wor
den steeds moeilijker te ontwijken. Zelfs 
de socialistische Vlaamse pers moet, hoe 
weinig dan ook, met het l^laamse pro-
oramma rekening houden en bij de libe
ralen — en dat betekent veel — gaan 
stemmen op in verband met bepaalde 
]^laamse vraagstukken. 

De jeugdbewegingen zijn aan het broe
den. Zi] schudden iedere opgelegde poli-
lickc lijn af en zoeken op l'laams gebied 
hun eigen weg. De studentenbewegingen 
hebben hun naoorlogse inertie afgelegd 
en zoek:n ook hun weg op ]'laams ge
bied. 

Toen de schoolstrijd — op zichzelf vol 
ledi'; onafhankelijk van ieder Maams 
vraagstuk — zeer snel en op een konse-
kwente manier gevaarlijke afwijkingen 
in Vlaams nationale lijn teweeg bracht bij 
ac massa, moest de ziel van het kind er 
dan maar aan geloven om erger kleer
scheuren te voorkomen. 

Belangrijke kultuurorganismen treden 
meer en -meer radikale J^laamse stand
punten bij. 

De rechtstreekse of onrechtstreekse 
invloed van het Vlaams Nationalisme is 
op onze dag nu overal duidelijk te be
speuren en de vraag van het voortbestaan 
van het Vlaams Nationalisme komt bij 
niemand meer op. De enige vraag die 
open blijft, is die van de snelheid van zijn 
ontwikkeling in de toekomst. 

H. B. 
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DE VOLKSUNIE — 2 FEBRUARI 1957 N ! 

VUUR MOET BRANDEN 
(Pater Lieven'̂ ) 

iiEcn vuur ben Ik komen brengen op aarde, en 
hoc verlang Ik da> het brande'^ — KWeat Mijn 
getuige :> 
Dat is de wens van Kristus. 

Dit I'S- dus onze taak, de zending van ons leven. 
Wil hebhen als plicht met al de geestdrift, de ijver 
en de bevoegdheid die in ons steekt ons in te zetten 

voor ons volk, niet alleen bij een groep idea'isten, maar 
altijd en overal .zolang onze krachten het toelaten. 

Enkele feiten vallen nu zó in het oog, dat ze niet 
onbesproken mogen voorbijgaan : daar is eerst en 
vooral de geestdrift bij de Vlaamse jeugd. Al wie in 
kontakt is met sommige jonge merLscn, en eigen 
eisen stellen durft, wordt beschaamd door de dur
vende houding die ze aannemen, welke gaat tot de 
hoogste toppen van offerzin, konsekwentie en zelfs 
heldhaftigheid. 

Maar er is ook het andere. Niet zelden rs men 
getuige van een vermindering van geestdrift bij on
ze Vlaamse jeugd. Velen hebben in de meeste geval
len niet moeten vechten voor hun bestaan, zodanig 
dat de wet van de luiheid ook hun leven komt aan
vreten. Men zal zich ofwel verzoenen met de stro
mingen van het leven ofwel men wordt een sterke 
persoonlijkhe.d om de strijd voor V>aanderen door te 
voeren. 

Meerdere jongeren zijn «brave» jongens : maar 
het bedreigde Vlaanderen heeft geen ubraven» nodig, 
maar militantt'ii, idealisten, die apostohverk ver
richten, die op de loer liggen, om overal <ihun» zaak 
ingang te doen vinden, de mensen aan te klampen 
met liefde. Want die braafheid vindt men zelfs 
niet in het Evangelie. Gewoonlijk ziet men een op-
tlakkering van de geestdrift als de jongeren op een 
bepaald terrein belanden, en in pimts dat men de 
jongeren steunt in hun ijver ,hun initiatieven, lacht 
men hen uit. maakt men de schampere bedenking: 
"'t Zal wel koelen! Niet naïef zijn! We_ hebben dat 
ook geprobead !n en zo komt het dat alle idealisme 
gesmoord wordt na zeer korte tijd. 

Neen, de idealist verliest zijn geloof niet. maar hij 
sluit zich soms op m het enge kringetje van enkele 
goedwillende kameraden. Moet er dan irerkelijk zo
veel geremd worden bij de jonge idealisten? 

Zal de tijd, de tegenkanting van anderen, onze ei
gen traagheid er niet al te vlug voor zorgen ? 

Een nieuwe generatie idealisten moet worden op
geleid, durvend en weerbaar, die willen stand hou
den, ook onder de spot, die standhouden bij deser
tie van zovel'' andere Vlamingen. 

Want het kan niet genoeg herhaald worden: als ve
le bewuste Vla7nin)gen van vroeger met 
naam en faam op vele plaatsen in 
het defensief zijn terruggedrongen en de 
Vlaamse zaak achteruit loopt, dan is het hoofdzake
lijk bij gemis aan geloof bij deze Vlamingen. 

Niet zozeer onze tegenstanders zifn de schuld 
maar wel het gemis aan dynamisme bij onze 
Vlamingen. 

Ze licbben voor zich altijd bergen gezien, of bijna 
altijd in hnn verbeelding. Ze waren vergeten dat ze 
geroepen waren deze bergen te verzetten. 

Lezen en herlezen wij tiet zo aangrijpende boek 
van Kar! Rahner: aKnstendom en Kerk in onze 
Tijd»: de helft van het boek doet niets anders dan 
de "Vermoeidheid der goeden», vooral der priesters, 
Kristenen, Iwoggeplaatsten als schuld aanwijzen van 
de achteruitgang van deze tijd. 

Het is één der grote verdiensten van onze heden
daagse Vlaams Nationale leiders het Vlaamse volk 
te hebben opgeroepen, opnieuw hun zending voor 
Vlaanderen ernstiger te gaan beleven. Zij verdienen 
al de kracht die in ons steekt voor het goede dat ze 
doen voor ac geslagenen. de verstotenen, de over
wonnenen, de kleinen. 

Wij plegen ook verraad tegenover ons volk als 
wij Vlaamse Nationalisten van vóór de oorlog in 
denkbeeldige bedreiging zich vast zetten in een lang
zame .maar dan toch werkelijke verburgeUjking. 
Cyricl Verschaevc zei Wie sterk bleef en 't zwaar
ste torste jaren lang, kan geen verrader zijn. Ver
raad kan niets dragen en goud maakt geen helden, 
Wie jaren offers draagt, draagt ze op zijn liefde en 
op niets anders.. - «Hartsontaarding, die vals de 
levensvoorwaarden weegt is verraadswortel. Het 
hart zal niets verraden, als 't zijn eigen aard niet 
reeds verried... 

Ik ben geërgerd wanneer ik mijn vroegere kame
raden hoor treuren. Nochtans moet alles in het werk 
gesteld worden om van Vlaanderen een strijdbaar 
Vlaanderen te maken. Het is inderdaad toch de zui
verste waarheid dat Vlaanderen niet enkel uiige-
boawd wordt door mirakelen, maar door o-s woord, 
onze daad, onze vermoeienis en ons zweet .. 

Hei eist inderdaad grote zielekracht, mmf de on
middellijke opgave, tegen alles in, de nodige tijd vrij 
'e houden, of vrij te maken voor de praktische be
oefening van het veroveringsapostoluat. 

Het uschone Vlaamse Volk» moet niet opge
schroefd, en als dit Volk een onloochenbare achter-
"itgang kent, dan is het woord van Napoleon toe-
passeliik : Er zijn geen slechte soldaten: er zijn alleen 
slechte officieren! Ons is de opdracht weggelegd 
ons van nu af in te schakelen in de vermcuwings-
beweging. .de Volksunie, de Vlmmse Nat. Partij. 
We vioeten weten, dat de tijd voor Vlaanderen aan
gebroken IS öe verkiezingen zijn in 't zicht, de 

r X / ' : , ^ " ' " ' ^ ' ' ' " ""'•'"^" -'^Sgeveegd. deze "/« stelt voor ons de keuze 
Vlaanderen boven al ' Fn HU ,V 
Wezen precies wat wij 
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Zij ó\e teveel u/fllen 
Raadsheer GOMBAULT kontra Dr BORMS 

en Z. M. Koning BOUDEWIJN 

Dat is Geschiedenis 

Hei ligt voor de hand dat de studenten van nü 
dr. Eorm'i alleen kennen o. m. uit gesprekken met 
ouderen Een icden te meer om via oude kranten 
en tijdschriften op te sporen w'.e en wat deze Vla
ming geweest is. 
In een of andere biblioteek vind je nog wel een 
eksemplaar van DR. AUGUST BORMS VOOR HET 
GERECHT, uitgave n.v. ONS VADERLAND. Bru.9-
sc', 1920. 

Dit boek (398 blz.) brengt o.a. de integrale tekst 
van het zgn. Borms-proces. Uit de INLEIDING : 

<< Zoo zal de geschiedenis het oordeel over Borms 
.. te vellen hebben. En zij die hem tot het uiterst 
» veroordeeld hebben, zelfs van zuiver Belgisch 
» standpunt uit : hoe zij en ieder Borms blijven 
" beoordelen, dees kunnen zij niet wegfooveren. dat 
» zijn geding in 't teeken staat*van den Vlaamschen 
" sfiid; dat, met de veroordecling van Borms, indien 
" het nageslacht ze zelf bekrachtigd, ook de veroor-
.. deehng uitgesproken werd van de toestanden die 
• de Bormsactie noodzakelijk, ja, onvermijdelijk heb-
» ben gemaakt en dat, na de beteugeling, voor Vlaan-
» deren en ook voor Borms de dageraad moet op-
» stijgen van een radikale erkenning op alle gebied 
» van de rechten en het wezen van het Vlaamsche 
» Volk. » 

L'Histoire se répètera 

Voorzitter van het Assisenhof van Brabant was 
Meester Gombault, raadsheer bij het Hof van Be
roep. Verdediging : Meesters Schiltz en Van Die
ren. 

De geestesgesteldheid van het Hof blijkt voldoende 
uit de meesterlijke nonsens van voorzitter Gombault. 
Lees en admircer. Voorbeeld (blz. 42) ': uV. : En 
wat de vervlaamsching der Gentsche Hoogeschool 
betreft : deze gedachte heeft vroeger 2.000 verdedi
gers gevonden : thans nog een honderdtal en van 
dit klein getal zijn er dan nog verschalende die 
reeds hun handteeken hebben teruggetrokken terwijl 
andere beweren dat zij in dwaling werden gebracht 
of zich bedrogen hebben. » 

Dat de Vlamingen onverbeterlijke kankeraars zijn 
'S doo' de magistratuur bevestigd op 2 september 
1919 bi, monde van dezelfde achtenswaardige man 
(blz. 45) • 

"Maar men spreekt altijd :win de verdrukking 
» der Vlamingen op alle gebied, net of er worden 
»altiid geen veranderingen en verbeteringen in 
). 's lands wetten gebracht. Op rechtplegingsgebied 
>. komt over een paar maand een nieuwe wet gestemd 
X te zijn. België, dat sinds 90 jaren bestaat, doet al 

>< het mogelijke (merci. Noot van « De Volksunie ») 
>' om de Vlamingen te helpen en te beschermen. Er 
» zijn altijd personen geweest, en die zullen er altijd 
). zijn, die te veel willen hebben en vele van die 
.. personen vragen eene onmogelijke oplossing voor 
.. het talenvraagstuk» 

Inderdaad! In de Kon. Biblioteek van Brussel 
staan 73 van die malkontenten op de Ndl. taalrol en 
maar 206 op de Franse. Laten wij nu niet zeuren 
over de miljoenen m«er salaris die de niet-kankeraan-s 
aldus opstrijken. Enfin soit I 

Een vooroorlogs nationalistisch 
oud-afdeiingsleider 

Koninklijke woorden 

Dat er toch iets niet in orde moet zijn met die 
Gentse universiteit doet de welsprekende Gombault 
den volke en Borms kond (blz. 29) • 
I. Ik heb hier al de stukken waarop het gerecht de 
). de hand heeft gelegd: dagbladen, programma's, 
» verslagen, brochuren, enz. waarin zich al de voor-
» naamste daden der activisten tegen de eenheid 
» van het Vaderland. 
1. (tot Borms) : Gij bekent medegewerkt te hebben 
.. tot de Zelfstandigheid van Vlaanderen! 
.. Doch ik zal eerst spreken over de Gentsche Ho-
.. geschool. Deze Kwestie heeft reeds veel inkt doen 
» gebruiken. Een zeker getal Vlamingen vindt dat de 
>. oude Hogeschool, die sedert honderd jaar bestaat 
» en die zoveel diensten bewezen heeft aan het land, 
>. dat ze moet afgeschaft worden. Nochthans zijn 
" er in Vlaanders vele families en zelfs Vlaamse 
>. families die verlangen dat hun zonen hun hooger 
>. onderwijs in de Fransche taal zouden ontvangen. 
'. En daarom vraag ik nu. waai om mag die Fransche 
>. Hoogeschool te Gent niet blijven bestaan ? En 
» indien ei Vlamingen zijn. die eene Vlaamsche 
" Hoogeschool willen, wel dat zij er eene oprichten 

>. te Gent of elders, maar dat zij ten minste de rech-
). ten eerbiedigen van hoogervermelde families. Wij 

.' weten wel dat er in alle partijen menschen zijn, 

. die een afschaffing willen van de bestaande Hoo-
.'geschool, maar dat is een kwetsing der gedach en 
van vele andersdenkenden.» , 
Borms : 

» Dat is mogelijk. De Koning zelf heeft gelijkheid in 
'. rechte en feite toegezegd. Er zijn twee Staats-
» hoogescholen. De Vlamingen die Fransch onderwijs 
» willen, kunnen naar Luik gaan. De Vlaamsche 
» Hoogeschool te Gent is ons recht. De Gentsche 
» Universiteit is niet altijd Fransch geweest. Onze 
» Vlaamsche soldaten willen ook de vervlaamsching 
» van de Genrsche Universiteit.» 
Voorzitter. 

.. Ik geloof dat men benauwd is voor een Vlaamsche 

.> Universiteit naast de Fransche^ Het zou kunnen 
'. gaan als met den Vlaamsche reisgids, dien men 
» met den Franschen samenvoegde om te verber
gen dat de Vlaamsche zoo weinig verkocht wordt.» 
Bonus• 

" De Vlaamsche reisgids wordt gesaboteerd, komt 
» later van de pers of bevat fouten. We kennen die 
» knepen. Nu, er is tusschen eene Vlaamsche Hoo-
" geschool en een reisgids nog al-een verschil.» 

Om alle twijfel uit de gerechtzaal te helpen ver
klaart de Belg Gombault op een andere zitting 
'blz. 168) : 

» Borms zegt dat ik geen Vlaamsche Hoogeschool 
» wil. Dat heb ik nooit gezegd. Ik heb wel gespro-
" ken over een gebeurtelijke in te richten, nevens 
» de Fransche te Gent of elders. Geen vervlaam-
» sching \m Gtnt; doch een nieuwe daar of elders. 
Boims: " 

» Dat willtn de Vlamingen niet; dat wil Sevens ook 
" niet!» 
Voorzitter • 
.' Sommige Viamngen... 

Op 18 febKiaji 1956 spreekt Z. M. Koning 
Boudewijn in de Aula van die toch "vervlaamste,, 
universiteit: 

" Overtuigd v.m de noodzakelijkheid in de breedste 
). (goed Nederlands is ruimste-red.) mate de kul-
» turele verheffing der jongere geslachten en de we-
.1 ter»schappelijke roepingen te bevorderen, zal ik 
" steeds met de meeste aandacht de verdere evolu-
» tie van onze Gentse Alma JWater blijven volgen. 
» Bij de maatsch%opeli?fke zending die deze uni-
» versiteit wordt opgedragen, wordt Vlaanderen niet 
" alleen betrokken. Door onze Vlaamse landgenoten 
" al wijder en dieper te belichten en te sterken, 
'. verzekerd zij de algemene vooruitgang en de wel-
" vaart van het Belgisch vaderland.» 

Meester vsui Dieren 

Op dit tragisch proces verloor Meester van Dieren 
zijn humor niet. (blz 282) • 
Voorzitter • 

.. Richt u tot de leden van de Jury en tot het Hof, 

.. iVleester van Dieren, zij zijn toch de voornaamste 

.. personen tot wien gij moet spreken. Ik vraag u dus 
» zoveel mogelijk langs deze kant te spreken... 
Meester van Dieren • 

.. Wanneer ik mij tot het twaalfde jurylid, dat in 
.. den hoek Hnks zit, wend spreek ik toch niet 
" tot het publiek geloof ik. (tot de Beëdigden) Wel-
» nu, Heren, in dit blad..... 

Borms moest hangen 

Op 4 maart 1920 zei Em. Vandervelde, minister 
van Justitie, in de Kamer: cdk keur de aktivistische 
leerstelsels af... maar ik zie het als een plicht aan 
te verklaren, dat tegenover de meesten van hen, die 
wegens aktivisme werden veroordeeld, het ongegrond 
is hun te verwijten, dat ze gehandeld hebben uit 
winstbejag. Zij handelden uit idealisme...» 

DE STANDAARD van 16 oktober 1956: «Dat men 
een oude zieke man als dr. Borms, die onder de 
laatste oorlog slechts een volkomen secundaire rol 
heeft gespeeld, onder een liberaal minister van jus
titie heeft kunnen fusiljeren, (Van Glabeke, 
koalitie genoot in het schepenkologe te Oostende 
van de C.V.P.er Piers, schoonbroer van De Smaele 
eigenaar van <(De Standaard» redaktie) zegt genoeg 
over de dekadentie van de humanitaire gevoelens 
ook in liberale kringen.» 

Ziekteverzekering 
Nog over SLORDIGE 

Nederlandse Teblen 
In lorige nummers van de Volksunie hebben we 

reeds herhaaldelijk geprotesteerd tegen het feit dat 
verschillende Stukken, zelfs konii\klijke besluiten, 
uitgaand van het ministerie van Arbeid en Sociale 
Vonrvorg, in ~nlk stuntelig Nederdlands zijn gesteld. 

Nadat een landsbond van Ziekenkassen verleden 
jaar reeds had geprotesteerd, hebben ook "De Stan
daard» en andere Nederlandstalige kranten erop ge
wezen dat de zogezegde vertalingen in het Neder
lands van koninklijke besluiten aangaande de Ziekte
verzekering, niet te lezen noch te begrijpen zijn. 

De Slechte "Gids» en zijn ^raaskallende redak-
teurs hebben zulks nog niet opgemerkt, ofwel strij
den ze w.aar tegen minister Troclet wanneer het om 
centen giat! 

'n Week geleden hadden de diensten van hoger-
genoemd departement een nieuw wetsontwerp uit-
gebroeid. Het gaat over veiligheid, gezondheid en 
verfraaiing van de werkplaatsen in de bedrijven: 
een zeer lofwaardig initiatief. Jammer genoeg 
was de vertaling van dit ontwerp zo gebrek
kig, dat ditmaal de Raad van State het nodig heeft 
geoordeeld een geheel nieuwe Nederlandse versie 
voor stellen! 

Het is niet uitgesloten dat na de daad van de Raad 
van State ,ook de "Libre Belgique» eens zal protes
teren tegen slechte Nederlandse teksten! 

Aangezien deze teksten een almaar groter aatal 
Vlaams geneesheren interesseren, geneesheren die 
in velschillende komitees zetelen is het ook niet uit
gesloten dat zelfs de Vereniging der vlaamse ge
neesheren van België eenmaal zal protesteren nu ze 
toch sedert maanden op de onaanvaardbare toestan
den werd opmerkzaam gemaakt' 

Landsbonden, spaar a.u.b. 500 miljoen 
Het tekortje der verschillende Landsbonden zal 

voor '5t> zo maar even het miljard bereiken! Een 
peulschilletje dus! 

Minister Trcclet heeft aan de Landsbonden ge
vraagd of het niet mogelijk zou zijn gedurende '57 
een 500 miljoen te besparen. De Landsbonden hebben 
tot nu toe de tijd niet gevonden te antwoorden uit
gezonderd de socialistische afigevaardigden in het 
Rijksfonds, die zegden dat er geen sprake was van 
besparingen' Waarom zouden de Landsbonden spa
ren? Hun tekorten worden aangevuld uit de staats
kas, dus door de gemeenschap! De verkiezingen zifn 
in het vooruitzicht en de verbonden maken een helse 
jacht op nieuwe leden. Ieder ^nieuw lid kan een 
nieuwe kiezer zijn! En dat ie bereiken — met de 
centen van de gemeenschap! - Wie zou daar niet 
van profiteren ? 

•n Paar weken geleden, kreeg een medisch advi-
zeur van zijn verbondssekretaris. politiek mandataris 
de volgende gedragslijn voorgeschreven: werkonbe-
kwamen door ziekte mochten voorlaan niet meer door 
hem worden geschorst, de leden die hij. de advi-
zeur, als werkonbekwaam aanzag mocht hij niet meer 
zelf uitsluiten, maar alleen hun uitsluiting aan me
neer de sekretaris voorstellen!!! 

De stelling Van Helsoecht dus! 

Maar nu is er sprake van dat de Ziekteverzekering 
wet volmachten zou worden gesaneerd!! Wedden 
dat eenmaal die volmachten gestemd, de Kristene 
Landsbond zijn saneringsplan zal beginnen uitwerken' 

FRANSWATJE 

Wilt gij het lot der Hongaren 
ondergaan ? 

Tot wat het barbaars Russisch kommunisme in 
staat is, hebben we de laatste tijd genoeg te aan
schouwen gekregen, en geen enkel weldenkend mens 
kan met deze metode genoegen nemen. Maar elkeen 
die tegen deze metode gekant is, moet dan ook de 
moed bezitten er zich tegem te weer te stellen, zo 
niet zouden we wel eens de moed moeien hebben 
om alles op te offeren wat we bezitten. Dat heeft 
Hongarife genoeg bewezen. 

Het is aan alle Vlaams-Nationalisten, zich daad
werkelijk in te zetten om het niet zo ver te laten 
komen. De rotte politiek die de regeringspartijen 
hier voeren, maakt de baan vrij voor het verachter-
lijke kommunisme, ook hier in ons land. Het is dan 
ook ome plicht NU de strifd aan te binden, en dit 
met alle middelen die we ter beschikking hebben, 
tegen deze voorlopers van het kommunisme, of ze 
zich C. V. P. (door hun laksheid) of B. S. P. noe
men. Er is maar een middel om er een dam tegen 
op te werpen, en dit middel is een sterke Vlaams-
Nationale partif. Versterkt dm de Volksunfe. 

Vlamingen, geef NU enkele uren van uw vrije 
tijd aan onze strifd om later niet alles, misschien 
zelfs uw leven, te laten als gevolg vait Jiet dulden 
en laten begaan. 

DE GOEDENDAG. 
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HET T R E U R I G L O T V A N LIMBURG - ASSEPOES 
DE V L A A M S E BOER 

SOLDATENFRONT 
Uit «De Limburger» (6de jaargang, nr 1 19^7), 

her wakkere blad van de Limburgere_ te Brussel, 
ontlenen we volgend striemend artikeltje 

Onze arrondissementele voorzitter van 
Roeselare-Tielt kreeg tussen de vele brief
wisseling van de Volksunie-leden en sym-
patisanten, volgende brief welke wij aan 
onze lezers wensen mede te delen. 

Deze brief belicht ten volle, hoe in deze 
tijd van snelle sociale vooruitgang, de mid
denstander, de boer, de kleine bezitter die 
have en goed, gans zijn bezit inzet, een 
uiterst onzeker bestaan kan vinden. Alle 
partijen, zijn nu eens om beurt, dan eens 
samen, aan het bewind geweest en zijn 

dus verantwoordelijk voor deze huidige 
toestand. 

Een arsenaal wetten werden gestemd om 
het bestaan van andere klassen der bevol
king te organiseren en te verbeteren. De 
middenstander werd aan zijn lot overge
laten of verder doodgedrukt door sociale 
en fiscale verplichtingen. 

Hij mag zwoegen tien tot veertien uren 
daags en wordt nu en dan ter verantwoor
ding geroepen voor een nalatigheid by het 
vervullen van zijn sociale verplichtingen, 
loopt allerhande boeten of navorderingen 
op en wanneer men hem met een stukje 
wet bedenkt is het gewoonweg een ver
plichting of bijdrage. 

Als men iets extra voor hem doet, dan 
wordt hij gezegend met een vermomde be
lasting... gelijk de pensioenwet, waaraan 
bij niet naleving der formaliteiten, woeker-
intresten en straffen verbonden zijn. 

Gelijk welk ander staatsburger die geen 
middenstander of bedrijfsleider is, bekomt 
bij het uitzetten van zijn spaargeld een 
intrest en kan rustig, nog een job uitvoe
ren waaraan alle sociale voordelen ver
bonden zijn, terwijl alle tijdrovende las
ten en kosten daarvoor, uitsluitend op de 
rug van middenstander of werkgever ge
schoven worden. 

De middenstander plaatst gans zijn be
zit in zijn eigen zaak en alle opbrengst van 
dit bezit samen met zijn verdienste voor 
zijn talrijke werkuren maken zijn han
delswinst uit. Die is vatbaar voor bednjfs-
aanslag d.w.z. dubbele aanslag tegenover 
diegene die zijn geld uitleent en elders 
werkgelegenheid zoekt. Meer nog, de syn-
dikaten loeren op de geringe inkomsten 
van de bedrijven om ze te belasten. 

Of deze toestanden en doenwijzen ons 
niet regelrecht naar het collectivisme lei
den ! 

Zo men de arbeiders zovele lasten moest 
doen dragen en zoveel dagen en uren gratis 
doen werken om de verzorging te verze
keren van de sociale- voordelen van de 
middenstanders, dan brak wellicht morgen 
een revolutie uit. We zouden ze geen on
gelijk geven maar vragen ons af waarom 
de middenstander zo passief blijft. 

Hier volgt nu de brief : 
s. Waarde Heer, . 

« Verleden zomer en herfst zi]n voor de 
> boerenstand rampzalig geweest, voor een 
* groot deel, de oorzaak het slechte we-
* der voor een minder deel de uitbuitings-
y, geest vanwege openbaie besturen en 
» landsregering. » . 

«Wü baten een hofstede uit m opper-
* vlakte 12 ha, wij zijn in bezit van mo-
» derne werktuigen onder meer traktor, 
> wentelploeg en schare, onze veestapel is 
. middelmatig goed, wij s taan gemiddeld 
» met twee fokzeugen, waarvan de atkom-
* stige iongen, vet gemest worden op de 
» hofstede.» . 

« Zonder overdrijven mag ik neerschrij-
> ven dat wij. mijn vrouw en ik, een over-
» dreven werk hebben uit te voeren, in 
* een woord, onmenselijk : in de zomer 's 
» morgens gemiddeld van 4,30 u. tot s a-
y vonds omstreeks 9 u.; 's namiddags na 
» het eten wordt er algemeen een Va u. 
» rust genomen, dus 13 u. werk» 

« Als wij daarbij voegen dat de gebou-
> wen met 5 ha oppervl. het eigendom 
, zijn van een eigenaar j - 1 Vs ha aan een 
» ander eigenaar en 5 14 ha mijn eigen-
» dom. » ,^^ 

«De famiUe bestaat uit vader, moeder, 
» drie dochtertjes en twee zoontjes, waar-
> van het oudste 8 jaren wordt in 1957 en 
j. 't jongste 1 jaar oud is. » 

« God dank wij zijn tot heden gespaard 
» van grote ziekten in de familie en van 
» de grote tegenslagen m 't bedrijf, hoe-
» wel in de boerenstiei het zeer regelmatig 
» is dat de ene vrucht oeter opbrengt dan 
^ de andere en zo is het ook in de stal.» 

« Na dit kort verslag m.oeten wij de on-
> dervinding opdoen, dat er een beleg-
. gingskapitaal zich in ons bedrijf bevindt 
» van : 1) als eigendom ongeveer 1.100.000 
^ Fr 2) hofbekleding 300.000 Fr. hetzi] 
»nagenoeg 1.400.000 Fr. waarvoor geen 
» frank intrest wordt ontvangen. 

., Na dit kort overzicht zult U, Waarde 
» Heer en Vriend misschien een gedacht 
» kunnen vormen dat wij somtijds denken 
-> 'ons bediijf en onze stand vaarwel te zeg-
>; gen. Onmiddellijk hievop stelt men zich 
» de vraag. Waar naartoe ? » 

« Eigen rechter in eigen zaak ben ik niet, 
» ik tel 58 jaren en veranderen van bedrijl 
» gaat ook zo gemakkelijk niet, zoals ver-
» anderen van bovenvest. Maar wat ik tae-
» sel en waarvan ik ten steUigste over-
. tuigd ben, dat is dat als wanneer men 
>̂ brut gerekend ongeveer 1.500.000 Fr. be-
» zit en daarmee moeiUjk een bestaan vm-
» den kan, dat dit nog meer dan onrede-
» lijk is. » , 

«Daarom zou ik bereid zijn een ander 
>> levensbaan op te gaan. Met mijn boe-
. renverstand heb ik geen begrip van mid-
» denstand of aanverwante beroepen. » 

« Voor mij ware het aangenaam te mo-
» gen vernemen wat mij te doen staat en 
» welke de mogeUjkheden zijn van een 
» middenstander die een handelszaak uit-
» baat .» 

« Wat Uw wederwoord ook wezen moge, 
» U dank ik bij voorbaat. » 

4 U zult willen begrijpen zo wij van be-
* drijf willen veranderen, dat de eerste 
» stap dient te worden geplaatst, en die 
. stap doe ik bij U zeer vertrouweli3k. Ik 
» blijf steeds trouw aan de gedachte en 
» het werk der Volksunie. » . 

« Aanvaard Waarde Heer en Vriend mi] n 
» eevoelens van veitrouwen en oprecht 
^ Hoogachtend». 
P S . Deze brief tekent de haast hopeloze 

strijd die de boer voert om zijn bedrij L 
te doen renderen. De boer wordt vol
ledig verwaarloosd door de kleurpar-
tiien : door de socialisten en kommu-

nisten omdat ze zich vastklampen aan de 
gedachte van de klassenstrijd, door de h-
beralen omdat alleen de grootfinantie en 
Brussel hen interesseert, door de t-v.r. 
omdat de boerenstemmen toch zeker voor 
hen zijn terwijl zij om de stem van de ai -
beider moeten vechten door een arbeiders-
politiek. 

In andere artikels komen we nader op 
het landbouwvraagstuk terug. 

«Ik ben een realist», zei CV^^er De 
Schriiver op de partijraad in november 56. 
! , ï vralg mij af» ging hij verder «of er 
nog Jelen zijn: het Recht heeft geen kracht 
Tls het niet kan gesanktioneerd worden.» 
(applaus). , 
(de Londense realist bedoelde met sank-
tus voor mbreuken op Belgische taal
wetten, wel sankties wanneer aan het 
R-^cht van de Hongaren wordt getornd) 

De ondergrondse rijkdom van de Kempen mast 
de vnichtbcrc velden en boomgaarden van Hasper;-
eoaw zouden van onze provincie het troetelkind 
moeten maken van al wie te zorgen heeU voor de 
ekonomische welvaart van ons land. Doch Limburg 
ligt in het Vlaamse tand en dal is voldoende om zijn 
o'pgang zoveel mogelijk te remmen. 

Aan belofte en mooie woorden ontbreekt het met, 
düt konden we nog ondervinden vanwege onze mi
nister van Ekonomische Zaken bij de plechtige m-
huldiging van de Philips-fabricken te Hasselt, enkele 
weken geleden. Doch de jeüen spreken een andere 
taal. 

Wat er onlangs is uitgelekt over het gekonkelwes 
van het groot-kapitaal in verband met de in uitzicht 
gestelde stikstofnijverheid in Limburg is kenschet
send. 

Er mocht zogezegd geen uitbreiding gegeven wor
den aan de Belgische stikstojnijverheid daar de we
reldproductie reeds te groot was en de Belgische 
ondernemingen reeds marginaal werkten en bii mia-
ael van staatss: bsidies in het leven moesten gehou
den wordev. 

Enkele maanden"later bleek echter dal dezelfde 
financiële groep 1.5 miljard geïnvesteerd had voor 
de uitbreiding van de Waalse stikstoffabriekcn te 
Tertre. 

De Limburgse kolen in stee van ter plaatse be
nuttigd te worden om nevenbedrijven aldaar m het 
leven te loepen en werk te verschajfen aan de be
volking van onze demografische meest gezonde pro
vincie zuJen voort verplicht worden naar de Wa
len te trekken nm daar hun brood te gaan verdie
nen. 

Cr is een nijpende kolensjphaarste, de Waalse 
niinen wordin met een overvloed van miljarden uit 
de' 'ta:itskc.s in het leven gehouden maar talrijke 
Kempische kolenlagen blijven onuitgebaat, want 
d:.crvoor is er geen geld. 

Het is trouwens niet alleen het groot kapitaal dct 
de opgang van onze gouw tegenwerkt, ook de Staaf, 
wil zeggen de administratie die onder de voogm 
staat van de Waalse ambtenaars, loopt in hetzelfde 
spoor. 

In verband met de parlementaire mandaten blijkt, 
ud de cijfers die in het Staatsblad van 15-8-56 wer-
de- bekendgemaakt dat het Vlaamse land thans een 
vüksvertcgènwcordiger heeft t w r 39.819 inwoners. 
In Vlaa-.dcren z.jn thans 347.842 inwoners met ver-
tegcnwoorJgd in het parlement. Limburg heeft thans 
cui volksvertegenwoordiger voor 48.012 inwoners, 
terwijl Luxemburg een volksvertegenwoord'ger heeft 
loor 30.065 inwoners. 

Dit « soldatenjroni » ncht zich tot alle 
soldaten en kandidaat-soldaten van ons 
dapper vaderlands leger. 

De ]'olksumc heeft zich steeds geïn
teresseerd aan de ware belangen van de 
soldaten. Zij tveet dat het leger een nood
zakelijk kwaad is en dat in de huidige 
tijdsomstandigheden alleen dwazen een 
radikale ajschajfing van de diensttijd kun
nen vragen. Zij weet echter eveneens dat 
het leger voor de militairen zelj verloren 
tijd is en daarom komt zij krachtig op 
voor een inkorting van de diensttijd. De 
Volksuyiie is de eerste partij die de 12 
maanden dienst geëist heejt. Anderen 
komen nu achternagehinki. En zij die de 
diensttijd kunnen inkorten, willen het nit^ 
nog niet doen. Later kan het hun immers 
stemmen opbrengen en ondertussen kun
nen de soldaten nog maar wat meer tijd 
verliezen. 

Elke soldaat, die Vlaams-nationaal 
voelt en die zich met zijn volk — dat zijn 
ook zijn vrienden-soldaten — verbonden 
weet, heejt tot plicht zijn vrienden te ver
tellen dat de Volksunie het eerst de in
korting van de diensttijd vroeg. Hij moet 
daarom niet aan politiek gaan doen; hij 
moet all?en maar de waarheid zeggen. 

Gebeure wat wil, maar bij de volgen
de verkiezingen mogen noch de socialis
ten, die NU de diensttijd niet willen in
korten, noch de C.V.P.-ers, die eens de 
2J, maanden invoerden, stemmen winnen 
door het geven oj het beloven van een 
verkorte diensttijd. Voor hen tellen de 
soldaten niel. alleen de stemmen. 

Voor de Volksunie telt er nog iets 
meer : de ware belangen van de soldaten. 

GENTSE KRABBELS 
_ miele Claeys, de grote geslagene der vorige 

gemeenteverkiezingen, is senator «««'"^f" / ^ ^ l ' ' : 
vanging van de overleden jurist Albert Klayskens. De 
man van het - Volkske » heeft het reeds ver ge
schopt... met zijn ellebogen. Hij zou erJ>esUst geen 
slecht aandoen de A.B.N, kursus van de V-T-B- ^ 
lolgen want nu hoort ge reeds van uren ver dat 
Miele mor van Cein^ es. 

- Vanwege het V.V.K.S. gouw Oost-V laanderen 
ontvingen alle oud-scoutsleiders een bedelbrief onder 
„:otto • . .E.ns scout, altijd scout.. Maar waarom 
toch als referentie 0'gust De Sc/^n/ver en sch.W-
knaap depute Maurits De Wulf opgeven ? Het spijt 
o-s mmr ditmaal zuUen we ons vroeger padvinders-
leven moeten vergeten. Sorry. 

- Van Maurits De Wulf gesproken. Ik herinner 
mij nog goed in 1952 een zeker week-end te Brussel, 
waar een 400tal scoutsleiders debateerden over de 
scouts en de p-oütiek. Toen ik op vnj hfèewi,ze 
de CVP politiek aanviel en de noodzakelijkheid 
beklemtoonde van een zelfstandige Vlaamse-nationale 
partij, sprong Mauriske. toen nog maar arrondisse
menteel secretaris van de C.V.P.. op het podium 
om met veel tremollo's en advokatentranen de scouts 
te bezweren geen belang te schenken aan mi,n tus
senkomst daar alleen de eenheid enz. (ge kent dat) 
Toen het nadrukkelijk applaus van de voorste nj 
wcs uitgestorven, stonden er van achter m de zaal 
twee zeer bekende paters jesuiten recht, die, tot 
veler verbazing, verklaarden het volledig met mi, 
eens te zi,n daar de C.V.P. reeds al te lang de Vla
mingen had bedrogen. In de persverslagen was na
tuurlijk geen letter te vinden in dü voor de C.V.P.-
ekens zo pijnlijk incident. 

Wanneer ik nu in een of ander tijdschrift de naam 
lees van een dezer paters moet ik steeds bij mijzelf 
grinniken : « Kijk, nog ne pater die voor de Vollks-

unie stemt ». „ ^ . , ^ . , 
DEMON. 

UI' het antivoord dat de minister van Binnenlandse 
Zaken onlangs gaf aan de H. Bertrand, volksverte-
e.ennoor;iger voor Limburg (Bulletiin van 29-11-55). 
bl ?3 rr 3) blijkt dat in de 4 Vlaamse provincies, 
loor 'een bevolking van 4.172.000 inwoners. 353 
provinciale ambtenaars, fungeren, terwijl m de 4 
Waalse provincies, voor een bevolking van 2.835.000 
inwoners, :,71 provinciale ambtenaars fungeren. Op 
ie merken dat deze ambtenaars betaa'd worden uit 
de Stsatska-i (BeguAing Binnenlandse Zaken 
— Hoot st: k I — Sectie 1 — art. 3, 4 en 5). Uit de 
verstokte gegevens blijkt eveneens dat in Namen 
een provinciaal ambtenaar is voor nog geen 5.000, 
en in Luxemburg voor nog geen 4.000 inwoners, ter
wijl in Limburg slechts een ambtenaar is voor meer 
dan 7.000 inwoners 

Volgens het Jaarverslag van de Posterijen (1954. 
bl. 63) is er in Umburg één postkantoor voor 
5 025 inwoners, terwijl in Luik één postkantoor be
staat voor 4.,97 inwoners, in' Henegouwen, voor 
3.778 inwoners .in Namen voor 2.415. en in Lu
xemburg voor 1.735 inwoners. 

Wanneer de betrokken minister destijds over deze 
wanverhouding werd ondervraagd beweerde hij dat 
niet alleen de bevolking maar ook de uitgestrektheid 
van het grondgebied in aanmerking moest genomen 
worden voor het inrichten van postkantoren. 

Helemaal akkoord, inzover het gaat om onderge
schikte kantoren naar de bevolking de meest voor
komende bewerkingen kan verrichten, zoals onder-
ontvangerijen, overdraagkantoren, hiilpkantoren. enz. 

Het zou inderdaad normaal zijn dat Luxemburg en 
Namen b.v. met een grote oppervlakte en relatieve 
kleinere bevolking, toch over een groot aantal onder-
aeschikte kantoren zouden beschikken. Doch naar 
"de verhouding de vorenstaande cijfers aanduiden, 
reeds zo nadelig uitvalt voor Vlaanderen en inzon
derheid voor Limburg, blijkt de bevoorrechting van 
Wallonië nog veel duidelijker wanneer we de ver
houding nagaan inzake de eigenlijke postontvange-
rijen waar de uitgestrektheid het grondgebied wei
nig of geen rol speelt. 

Welnu, waar Luxemburg met 40, en Namen 65 
postontvangerijen bedeeld worden, of 1 ontvangen, 
voor respectievelijk 5.400 en 5.600 inwoners, daar 
moet Limburg het stellen met 37 ontvangcrijen .of 
1 ontvangerij voor 14.300 inwoners. 

Volgens hH Statistisch Jaarboek (1954 bl. 142) 
zijn in Wallonië ', • erkende gesubsidieerde boe
kerijen .in Vlaanderen 1905. Naar verhouding der 
bevolking geeft dat, 1 gesubsidieerde biblioteek voor 
2 541 inwoners in Wallonië, tegenover 1 gesubsi
dieerde biblioteek voor 4.610 inwoners in Vlaande
ren, of. Olie provincie vergeleken wet Luxemburg: 
1 gesubsidieerde biblioteek voor 1.109 inwoners in 
Luxemburg, tegenover 1 gesubsidieerde biblioteek 
voor 3.600 inwoners in Limburg 

f. N. 

WAARDE KAMERADEN 
De Socialist isch-liberale koalitieregeniiK 

is grotendeels aan de macht gekomen door de 
vermindering van de legerdienst te beloven, 
de enige v.?n al hun mooie beloften die ze 
hebben volbracht onchtnks ai het geschreeuw 
van de C . V . P . dat dit onmogelijk was zou
der het land in gevaar te brengen. ^^ at we 
zien is dat het land daardoor m e t meer ot 
minder in gevaar verkeert maar wat deze 
reger ing heaft gedaan door de dienst t i jd vau 
24''op IS maand te brengen, is waarlij)k be-
:,pottelijk, minder kouden ze toch moeilijk 
beloven. W i j eisen meer, we eisen de \~ 
maandeu dienst . Nu zullen deze heren van de 
reoering de woorden van de C . V . P . . over
nemen,^ en zeggen dat dit onmogelijk is 
Wel wij durven hen verzekeren da t dit wel 
mogelijk is. W e zullen er n ie t meer of min
der in gevaar door verkeren en het land zal 
er wel bij varen. Of durven ze misschien met 
daar dit de werkloosheid nog meer zou ver
groten Ze hebben immers ook de belofte ge
daan de werkloosheid op te lossen. Daar î , 
weinig of niets van in huis gekomen. Zekere 
dikhuikige heren zullen met de woordeu 
komen aandraven , dat ze gebonden zijn aan 
de kontrakteii met het bu i ten land . AVel he
ren, deze kontrakten zijn niet door ons aan
gegaan, en kontrakten waardoor de ene 
helft van onze bevolking moet arbeiden om 
de andere helft in leven te houden, hebben 
we niet nodig. Heren die kontrakten aan
gaan die de welvaar t van een volk remmen, 
l\\u niet waard vertegenwoordigers van het 
volk genoemd te worden. K u n t ge de leger
dienst niet op 12 maanden brengen, heren, 
wel. t r ap het dan af. K u n t ge de werkloos
heid nie t oplossen, nogmaals , t rap het clan 
•af W i j zullen het doen. W i j zijn geen rege
r ingspar t i j die enkel op stemmenjacht gaat in 
de verkiezingst i jd, om, eens de verkiezingen 
voorbij onze t i jd te verbeuzelea met onbe
nul l ig gepraat om de ja ren door te krijgen, 
en enkele reizen te ondernemen op de kos
ten van de belast ingbetalers . W a t wij eiseu 
heren, is, en vroeg of laat zullen we dit ver
wezenlijken, voorlopig 12 maanden diens . 
Iedereen aan het werk, aanzienlijke vei-
minder ing der belast ingen, zelfbestuur voo 
Vlaanderen, en ten laatste maar met bet 

minst A M N K S T I R : 
De Goedendag. 
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Voor Avanneer 
de 

Verkiezingen 
(vervolg van blz. 1) 

dat na vier jaar nieuwe verkiezingen moe
ten plaats hebben. Sommige spifsvondiee 
Mnkse juristen hebben wel beweerd dat 
men zou moeten rekenen met vier legisla-
turen en niet met vier jaren. De legisla
tuur ( = wetgevend jaar) begint pas de 
tweede dinsdag van november, zodat in 
deze veronderstelling de verkiezingen pas 
in november 1958 zouden moeten gehou
den worden. Deze stelling is echter onver
dedigbaar omdat de grondwet zeer duide
lijk spreekt van vier jaar en aldus ook 
steeds toegepast geweest is. 

In april 1958 moet echter de wereldten
toonstelling te Brussel geopend worden en 
men kan deze gebeurtenis moeilijk laten 
samenvallen met een verkiezingsstrijd. 
Daarom verwacht men zich alleszins aan 
vervroegde verkiezingen. 

Het hangt van de regering af de datum 
van de verkiezingen te bepalen. Het is 
duidelijk dat op dit ogenblik niemand in 
het land deze datum kent. 

De regerende partijen hebben plechtig 
verklaard dat zij het bewijs zouden leve
ren in staat te zijn vier jaar lang het 
land te regeren zonder de C.V.P. 

Dergelijke politieke belofte is waard wat 
zij waard is. maar het is toch in het be
lang van de ministers en van hun partijen 
het zo lang mogelijk vol te houden. Nu is 
het echter een feit dat een regering ook 
verslijt : sommige ministers hebben het 
bewijs van hun onkunde geleverd, andere 
zijn vermoeid, de wrijvingen en tegenstel
lingen zijn scherper geworden, de moeilijk
heden stapelen zich op. 

De huidige linkse regering kent onge
twijfeld de grootste moeilijkheden. Lange 
tijd heeft zij geleefd in een toestand van 
euforie, profiterend van de hoogkonjunk-
tuur. De schoolstrijd verenigde de linksen 
en deed hen hun onderlinge tegenstellin
gen vergeten. Kwistig werd er met het 
geld omgesprongen, men maakte grootse 
plannen, maar men leefde van de hand in 
de tand, van dag tot dag. Zeer belang
rijke problemen bleven onopgelost en het 
is duidelijk dat deze regering niet bij 
machte is ze op te lossen. De liberalen 
willen naar rechts, de socialisten willen 
naar links en uiteindelijk blijft aUes zoals 
het was of neemt men halfslachtige maat
regelen die meer kwaad dan goed doen. 
Onbetwistbaar is de regering, vooral op 
finantiëel gebied, in een noodtoestand ge
raakt. Reeds heeft zij beroep moeten doen 
op de hulp der bankiers. Thans tracht zij 
volmachten te bekomen van het parlement, 
klaarblijkelijk in de eerste plaats om zich " 
te kunnen recht houden. 

Toch is het verkeerd de val van de rege
ring van vandaag tot morgen te verwach
ten. De tegenstellingen in de schoot der 
regering en tussen de regerende partijen 
zijn zeer reëel, doch diezelfde tegenstellin
gen zijn niet minder scherp in de schoot 
van de C.V.P. Men hoeft maar te lezen wat 
de conservatieve C.V.P.-kranten geschre
ven hebben over de stakingen door het 
A.C.V. op touw gezet. De A.C.V.-leiders 
worden als misdadigers voorgesteld die de 
bevolking midden in de winter zonder ko
len zetten. Over tal van problemen is de 
C.V.P. innerlijk verdeeld. Daarom zal zij 
niet uiteenvallen, omdat er ook ge
meenschappelijke belangen zijn, in de 
eerste plaats het persoonlijk belang van 
de mandatarissen. Zo ook kan de regering 
het nog een tijd volhouden, omdat het 
ogenblik nog niet gekomen is dat door de 
B.S.P. of de L.P. gunstig geacht wordt om 
er uit te trekken. Deze partijen hebben 
op dit ogenblik nog geen verkiezingsplat
form. Ten overstaan van de toenemende 
moeilijkheden zullen zij het moeilijk heb
ben er een te vinden. Ongetwijfeld beloe
ren de regeringspartners mekaar reeds vol 
•«'antrouwen. We komen stilaan in een 
pre-electoraal klimaat. Wie zal de eerste 
round winnen ? Wie zal er in slagen « eeri 
vol» de regering te verlaten en de deur 
dicht te slaan ? Niemand kan dit zeggen. 

In ieder geval moeten wij ons voorberei
den op de komende verkiezingsstrijd : hij 
kan ook vlugger komen dan wij verwach
ten^ Er staat voor ons zeer veel op het spel. 

Mede met het oog op de wereldtentoon-
stellmg die in 1958 de aandacht van gans 
de wereld op België zal vestigen is het ten 
zeerste gewenst dat de Volksunie het par
lement zou binnen rukken met een schaar 
Vlaams-nationalisten die de levenswil van 
het V aamse volk tot uiting brengen 

\::..TZt'l'!^,'^ '^-'^ - n de ploeg 

Mr WA6EMAHS volt aan 
(vervolg van blz. 1) 

De heer Wagemans. — Wat dat betreft, 
treed ik Uw zienswijze volkomen bij, dat 
het niet opgaat in 1957 te spreken van 
dringende noodzakelijkheid, zoals dit in 
december 1944 wel het geval was. 

De huidige dienst voor de Regeling der 
Binnenvaart is praktisch totaal identiek 
met de Belgische Binnenvaart Centrale 
(B.B.C.) opgericht onder de oorlog .Het 
moet mij toch even van het har t dat 
hieruit blijkt dat de mensen die toen de 
oprichting beweikstelligden, zulks ge
daan hebben op verantwoorde en dege
lijke wijze vermits de instelling — on
der een andere naam •— tot heden toe 
in stand gehouden werd. 

De heer De Kinder. — Maar ze hebben dat 
toen gedaan onder druk van de Duit
sers. Ik heb de toestand van nabij ge
volgd. 

De heer Wagemans. — Ik ook, mijnheer De 
Kinder, ik was ook hier, sinds 1941 pleit 
ik herhaaldelijk in binnenscheepvaart 
aangelegenheden, zodat ik van 1941 tot 
op dit ogenblik die zaak van zeer nabij 
heb kunnen volgen. 

Mijnheer de Minister, ik verheug mij 
dat U een subsidie hebt voorzien voor de 
sociale dienst in het kader van de D.R.B. 
Dat is een vooruitgang. Het spijt mij 
echter dat zij zo klein is en zelfs terug
gebracht werd van 275.000 fr. op 240.000 fr. 

Nu kom ik, Mijnheer de Minister, tot 
de hoofdbrok van mijn tussenkomst; nl: 

ling heeft gemeend deze aanvraag te 
moeten afwijzen op tweeërlei manier : 

Eerst en vooral heeft de Raad van Be
heer een brief geschreven, waarin ons 
de volgende voorwaarde was gesteld : 
«Dat slechts konden worden toegelaten 
tot de vrije politiexe tribune die poli
tieke partijen, die in ieder taalgebied 
ten minste één afgevaardigde tellen in 
de Kamer en in de. Senaat ». z 

Ik wil daaraan onmiddellijk toevoegen, 
Mijnheer de Minister, dat, indien aan' 
een dergelijke stelregel zou gehouden 
worden, onafgezien welke de verkie
zingsuitslagen ook mogen zijn van een 
poUtieke partij gelijk de mijne, die zich 
enkel en alleen richt tot het Vlaamse 
landsgedeelte en dus nooit of nooit een 
vertegenwoordiger kan krijgen in het 
andere taalgebied, dat mijn partij dus 
definitief daardoor de toegang tot de 
vrije politieke tribune zou ontzegd wor
den. 

Wanneer wij dan hebben laten opmer
ken aan de Raad van Beheer dat de 
stelling, die het N.I.R. innam, niet op
ging en dat wij, o.m., verwezen naar de 
mogelijkheid, die wel verstrekt werd aan 
de kommunistische partij om ook voor 
de Vlaamse uitzendingen op te treden, 
dan hebben wij een nieuwe brief gekre
gen vanwege het N.I.R. dd. 2 juli 1956 : 

«Overwegende dat : a) Overeenkom
stig de beslissing van de Raad van Be-

! Ï i llJ[;iiVlinister Rey te Marcinelle of «Les Mains Süles» vrij naar Sartre. 
Rey • zo, il< heb mijn handen in onschuld gewassen 

leggen. Er is werk ! 

een interpellatie die verband houdt met 
het verbod... 

De heer Voorzitter. — Mijnheer Wagemans, 
het spijt mij U te moeten onderbreken,' 
maar U hebt uw tussenkomst niet ge
houden in het kader van de interpella
tie. 

De heer Wagemans. — Ik ben akkoord, 
Mijnheer de Voorzitter, maar dan had 
ik in het vorig debat moeten spreken. 

De heer Voorzitter. — Uw interpellatie 
heeft niets te maken met de begroting. 

De heer Wagemans. — Mijnheer de Voor
zitter, ik had mij laten inschrijven als 
spreker vóór de indiening van interpel
latie. 

De heer Voorzitter. — Wij hadden de in
druk dat gij enkel zoudt spreken over 
de interpellatie. 

De heer Wagemans. — Dat is een misver
stand. Mijnheer de Voorzitter. 

De heer Voorzitter. — Dat is een groot mis
verstand. Ik hoop dat U in de toekomst, 
wanneer U een interpellatie verbindt 
met de begroting, dat U dan zult zeg
gen te spreken in een dubbele hoedanig
heid, maar het is niet mogelijk dit te 
doen op hetzelfde ogenblik. 

De heer Wagemans. — Ik verontschuldig 
mij. Mr de Voorzitter. 

De heer Voorzitter. — Ik verontschuldig 
mij ook, omdat ik U die opmerking heb 
moeten maken 

De heer De Paepe. _ u zijt dus beiden ver
ontschuldigd ! 

De heer Wagemans. — Mijn tussenkomst 
betreft nl het volgende : de partij die ik 
de eer heb hier te vertegenwoordigen — 
tot hiertoe nog altijd als alleenstaande 
(Gelach)... 

De heer De Paepe (C.V.P.). — Straks mis
schien niet meer. 

De heer Wagemans. — ...had een aanvraag 
ingediend om ook toegang te verkrijgen 
tot de vrije politieke tiibune van het 
N.I.R. 

De Raad van Beheer van deze instel-

heer, alle politieke partijen, die in de 
twee Kamers ten minste één vertegen
woordiger voor meer dan één provincie 
van een taalgroep tellen, in het verleden 
tot de vrije politieke tribune toegang 
hadden; 

b) De Volksunie, deze voorwaarde niet 
vervult, daar zij slechts één vertegen
woordiger in de Kamer van Volksverte
gen woordigeis heeft; 

c) Overwegende dat in strijd, met het
geen deze politieke partij beweert, de 
kommunistische partij wel degelijk 
deze voorwaarden vervult daar zij o.m. 
vertegenwoordigd is in het arrondisse
ment Brussel, dat tweetalig is; 

De Raad van Beheer stelt vast dat de 
Volksunie niet de voorwaarde vervult, 
die aoor hem werden vastgesteld om toe
gang te hebben tot de vrije politieke tri
bune ». 

Ik doe onmiddellijk opmerken. Mijn
heer de Minister en achtbare collega's, 
dat de Raad van Beheer hier, i r zijn 
tweede mededeling, nog een andere 
voorwaarde toevoegt aan wat vroeger 
was vereist. Want, volgens de Raad van 
Beheer zou het vereist zijn dat er thans 
tenminste één vertegenwoordiger voor 
meer dan één provincie van een taal
groep zou moeten bestaan. 

Ik vraag mij af waarop dat steunt. 
Maar nog meer, Mijnheer de Minister, 
stel ik dan het demokratische principe 
voorop, dat U zeer wel in de commissie 
hebt laten gelden. 

Wanneer een lid van de kommissie de 
vraag stelde of de tijd niet aangebro
ken was om aan de kommunistische par
tij de toegang tot de vrije politieke t r i 
bune te ontzeggen, dan hebt U ver
klaard : «De minister is van oordeel 
dat het niet gewenst is de radio aan de 
kommunistische partij te ontzeggen. Hij 
herinnert aan het feit dat de Raad van 
Beheer van het N.I.R. eenparig beslist 
heeft aan de kommunistische partij drie. 

Parlementaire vraag 
van Volksvertegen

woordiger Wagemans 
Vo'gcns de bepalingen van art. 75 van het O.K.B. 

van 22 12 38, betreffende liet stelsel van kinderbij
slag voor de werkgevers en niet-lcontrekkenden, 
werd in de apricbting voorzien wanneer feitelijke 
omstandigheden eigen aan een beroep, de werking 
van een onderlinge kas bemoeilijken — 

In toepassing hiervan werd hij Regentsbesluit van 
16 2 1946 overgegaan tot de oprichting van een 
speciale (.nderlinge kas voor beroepen door rondtrek
kenden uitgeoefend. Deze speciale onderlinge feos 
werd i:tiissen opgenomen in de onderlinge hulpkas. 

Art. 1 van het Regentbesluit van 16/2/1946 be
paalt o.m. dat benevens de foorlielen en rondrei
zende ambachtslieden, ook de personen die goederen 
op de markten te koop stellen, van rechtwege deel 
uitmaken van deze speciale onderlinge kas voor 
rondtrekkenden. 

Art. 5 van datzelfde Regentsbesluit voorziet de 
mogelijkheid zich hij een gewone (vrije) onderlinge-
kas aan te sluiten voor de marktkramers die een ge
vestigde handel uitbaten, op voorwaarde deze wens 
bij aange'ekend schrijven aan de speciale onderlinge 
kas voor rondtrekkende te laten kennen binnen de 
negentig dagen die volgen op de datum van het be
komen van de marktvergunning. 

De personen die in het bezit zijn van een markt-
vergurining hebben nochtans geen kennis van de 
verplichting binnen de negentig dagen bij aangete
kend schiijven de speciale onderlinge kas voor rond
trekkenden er van te verwittigen dat zij wensen aan 
te sluiten of aangesloten ie blijven — bij een gewo
ne onderlinge kas voor gezinsvergoedingen. — 

Dit heeft voor gevolg dat een groot aantal zelf-
stan>dige arbeiders met gevestigde handel, toch moe
ten overgaan in genoemde speciale onderlinge kas 
alhoewel het feit dat zij hun produkten op een of 
andere markt te koop bieden, in niets de normale 
aktiviteUen van de onderlinge kas voor gezinsver
goedingen bem'^eibjken. Nochtans moeten de onder
linge kassen om die onbillijke reden talrijke van hun 
regelmatige aangesloten leden overschrijven naar de 
speciale Onderlinge Kas. Dit gebeurt steeds tegen 
de wU ven betrokkenen zelf die dergelijke handels
wijze nut kunnen begrijpen. De belangen' van de 
vriie onderlinge kassen w.orden hierdoor ook ten 
teerste geschaad. 

Meent de heer Minister niet dat aan deze onlogische 
en onbillfke toestand spoedig zou moeten verholpen 
worden ? Dit is eenvoudig te bewerkstelUgen door 
schrapping van woorden aten laatste binnen de 90 
dagen ., die voorkomen in al. 1 en 1 en 3 van art 5 
van het Regentsbesluit van 16-2-1946. 

—ABONNEER NU— 
OP DE VOLKSUNIE 

tot vier uitzendingen per jaar toe te 
staan. De minister denkt dat een demo-
kratisch land sterk genoeg moet zijn om 
geen maatregelen te nemen welke in to
talitaire landen getroffen worden. Hij is 
ook de mening toegedaan dat een partij 
in clandestiniteit een veel grotere aan
trekkingskracht uitoefent dan een par
tij welke m.en geen enkele demokratische 
vrijheid ontzegd. Hij belooft nochtans 
de kwestie aan de Raad van Beheer voor 
te leggen ». 

Die principes, die u zo juist formuleert, 
over demokratie en demokratische me
ningsuitingen, in de praktijk, — als wij 
het zo mogen uitdrukken — lapt U ze 
eigenlijk aan uw laarzen, want mijnheer 
de minister het- gaat toch niet op, als 
men bv. de cijfers neemt van de verkie
zingsuitslagen, aan de kommunistische 
partij , die in het Vlaamse landsgedeelte 
G5.413 stemmen heeft behaald, drie of 
vier uitzendingen toe te staan dan wan
neer wij die 113.631 stemmen behaald 
hebben geen enkele mogelijkheid zou
den krijgen. 

Ik bind daaraan de volgende bemer
king : wanneer wij optellen wat de hbe-
rale partij heeft bekomen in het Vlaamse 
landsgedeelte — en ik beperk me daar
toe, alhoewel het arrondissement Brus
sel daaibij werd inbegrepen dat voor 
een groot gedeelte Franstalig is (wat 
ook geldt voor de komunistishe partij) — 
dan komen wij tot het cijfer 434.803. We 
staan dus, wat het aantal stemmen be
treft, in verhouding van 2/7 tot 5/7 ten 
overstaan van de liberale patri j . 

Dan vraag ik me af, mijnheer de mi
nister, op welke demokratische princi
pes — principes die U beweert te verde
digen — U steunt en hoe U dat kunt 
overeenbrengen met uw democratisch ge
weten om dergelijke uitsluitingsmaatre
gel ten overstaan van de Volksunie te 
nemen, die een zelfstandige partij is ge
lijk de andere partijen. 
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BELANGRIJK BERICHT 
Al de zelfstandigen (landbouwers, 

handelaars, nijveraars, vrije beroe
pen) die zich in orde moeten stellen 
met de Pensioenwet voor de Zelfstan
digen worden dringend verzocht zich 
tot de sociale Dienst van de Volks
unie, Kartuizersstraat 58, Brussel, te 
wenden. Wij zorgen kosteloos voor 
het vervullen der formaliteiten en de 
aansluiting bij een erkende pensioen
kas. 

Onze kaderleden en propagandis
ten kregen reeds opdracht zich op 
dit plan verdienstelijk te maken. 

^^ewe^lngói<^vei\^ 

ONZE KADERVERGADERING TE BRUSEL 

Op zondag 20 januari vergaderden onze 
propagandisten te Brussel. De opkomst — 
het wordt een vaste gewoonte — was uit
stekend. Propagandisten uit praktisch aUe 
arrondissementen waren aanwezig De zaal 
zat eivol. 

Mr. Frans van der Eist, die de vergade
ring voorzat, heette de aanwezigen wel
kom. Hij gaf een verslag over het verlo
pen jaar dat een uitbreiding zag van ons 
kader propagandisten, van onze leden en 
van ons aantal abonnenten. Hoewel er 
geen mirakelen gebeuren in de politiek, 
hoorden onze propagandisten met zichtbaar 
genoegen aan dat de vooruitgang van de 
Volksunie wezenlijk en belangrijk was. De 
voorzitter schetste dan onze plannen voor 
1957 aan de hand van onze begroting '57, 
die opnieuw met 60 % vergroot wordt. 
Vooral de post propaganda zal merkelijk 
uitbreiding nemen. 

Mr."F. van der Eist handelde dan over 
de abonnementenslag. In verhouding tot 
begin vorig jaar noemde hij het aantal 
abonnementen schitterend, doch daar we 
dit jaar weer een grote sprong vooruit moe
ten doen vroeg hij onze propagandisten 
hun inspanningen onverpoosd voort te 
zetten. Hij gaf verder verslag over de fi-
nantiële mobilisatie door hem en Drs Wim 
Jorissen gedaan in de loop van het jaar en 
over de kontakten allerhande die door Drs 
Wim Jorissen en hem gedurende de laat
ste maanden gelegd werden en waar zij 
het grootste gedeelte van hun tijd aan be

steedden. Het krediet van de Volksunie stijgt 
ook in de meeste kringen, die tot nog toe 
afzijdig bleven. 

Na hem nam Drs Wim Jorissen het 
woord om over de verkiezingen en de pro
paganda het woord te voeren. Hij maakte 
een vergelijking met vorige verkiezingen, 
die aangegaan werden met gebrekkige 
lijsten, zonder partijorganisatie, zonder 
blad en met weinig propagandisten. Hij 
deed een oproep om van nu af aan de 
lijstvorming te werken en om de populaire 
Vlaams-nationalisten in dat verband op 
hun plicht te wijzen. Verder wees hij naar 
de juiste weerlegging van tal van argu
menten, die tegen de Volksunie gebruikt 
worden. 

Mr. Wagemans gaf dan verslag over zun 
aktiviteit als parlementair en weidde uit 
over zijn plannen voor de onmiddellijke 
toekomst. 

Daarna was het de beurt aan de propa
gandisten om met hun voorstellen uit te 
pakken en om verslag te geven over plaat
selijke aktiviteiten. Ook de kwestie van de 
bandoperatie was aan de orde. Tegen Pa
sen zullen alle gouwen over minstens een 
installatie beschikken. 

Kennis werd genomen van het groot aan
tal steunabonnementen dat in Kanada 
werd gemaakt door de heer Glas, de Gent
se Amerikaan. Zijn werking werd met lui
de toejuichingen begroet. Een nieuwe 
reeks steunabonnementen van hem werd 
trouwens in uitzicht gesteld. 

Ons kongres zal dit jaar te Antwerpen 
gehouden worden en wel op de eerste zon
dag van mei. Onze sekretaris, de heer Rudi 
van der Paal s taat voor de organisatie in. 
En dus zal alles op wieltjes lopen. Hij leg
de trouwens de zaal reeds vast en ook de 
tijdsverdeUng. 

Mr. Van der Eist besloot de samenkomst 
met een oproep tot eendrachtige samen
werking. 

lan^- te bed! Bij het uitgaan der hoog-
mis°in de S. Peter- en Pauluskerk kwam er 
beweging en ook... verkoop. 

De verkoop was niet schitterend; amper 
een vijftigtal bladen aan de man gebiachl. 
De kameraden E.T. en C.B. hadden 't 
meest sukses, op de voet gevolgd door 
Gistel. Ja, 't zijn nu eenmaal ook... de 
schoonste jongens van de ploeg. 

Spijtig dat de vrienden van Middelkerke 
en van Oostende zelf op zich lieten wach
ten. Ze hadden nochtans nuttige aandui
dingen kunnen geven over de uren van het 
ungaan der H. Missan in de meest be
zochte kerken, over de meest bevolkte 
volkswijken, enz. . 

Nu, uit ervaring weten we dat een eerste 
kolportagetocht zelden slaagt. Maar ze 
welït de aandacht op. Nadien stijgt de ver
koop geiegeld m.et flinke sprongen. 

« Is dat een C.V.P.-blad » werd aan ka
meraad T. gevraagd. « We verkopen geen 
slechte bladen * was het gevat antwoord. 
En 't aangeboden blad werd aanvaard en 
bstaald. 

Was de uitslag van deze eerste kolpor
tagetocht niet suksesvcl, dan zeggen we 
toch het woord van Verschaeve indach
tig : «herbeginnen». Toelating is reeds 
gevraagd om met de volgende tocht de 
bandopname met luidspreker te gebru.-
ken. , 

De omstandigheden van deze eers.e 
tocht waren vooizeker niet gunstig. Maar 
onze kolporteurs, echte aurvers, laten zich 
door de omstandigheden niet beheersen. 
Ze geloven vast in een reddingbreng:nd 
Vlaa°ms nationalisme; ze geloven en die
nen ! 

Hun ideaal laten ze noch door angst 
noch door vrees overwoekeren. Zij zullen 
niet versagen want het zijn jongens die 
weten wat ze willen, neen 't zijn geen jon
gens maar mannen van de Vlaamse daad
kracht. 

Bij deze eerste kolportagetocht is hu-i 
e'varing nog eens verrijkt en hun kans op 
slagen bij de volgende tocht is dan ook 
meikelijk tegeuomen. 

ze kolporteurs veroveren de straten van 
Gent. De veriassing is algemeen De ver-
.ioop enorm, bij gebrek aan bladen, moes. 
hij echter vroegtijdig ophoudCi 

Winkelende ou'.l-nraen-\-a s'.nmcn per-
pleks, zoiets r"?-"' s^en wcl:eiijks niet 
mee. ' o t er gepraat wc en geluisterd en 
gelezen ! In enkele \:vz^. L.reikt men alzo 
.^uizencen uit tientallen gemeenden die 
dan op hun beurt bij de thuiskomst, onze 
Vlaams nationale gedachte, verder uit
dragen. Het nieuwe jaar werd schit terenl 
ingezet en belooft voor de toekomst. Vü''..r 
vrfjheid en lecht, ongeknecht naar Zelf
bestuur en Amnestie, met de Volksunie ! 

Hou zee ' 
Die van Gent ' 

« Nationaal Verbond van Blauwvoet-
vendeis» — Afdeling Groot-Gent 

10 DIETS JEUGDFEEST 

VLAANOFREN 
WORDT WEER GROOT 

Zaterdag 16 februari 1957 om U u. 30 
in de zaal « Roeland » 

Korte Kruisstraat 3, Gent 
SPREKER : HER!VL\N SOETAERT 

STEUNKAART : 10 fr. (rechtgevend 
op kosteloze toegang) |; 

Het programma met nieuw karakter ^ 
^ zal de illustratie zijn van de verant- | 
I wojrding van onze aationaHstische | 
$ Jeugdbeweging. \ 
t ^ 

Op zondag 10 februari 1357 
Lokaal Roeland, Korte Kruisstraat 3 

• • Gent 
K A D E R V E R G A D E R I N G 

Spreker : Wim Jorissen 
Aanvang : 10 uur 

Sprekers : 
— Jeroom van Besien, lid van het Hoofd

bestuur over : « De Middenstand en on
ze Standpunten »; 
Bob Degol, Alg. voorzitter Vlaams Ar-
beidsfront over : ^< Vla",ms Nationalisme 
en sociale organisaties»; 

— Volksvertegenwoordiger Herman Wage
mans herdenkt Dr Adelfons HEN-
DLRIKX. 

Wij verwachten al onze leden ! 
de Stadsleiding 

WILLEM DE MEYER-HULDE 
30 jaar zingend door Vlaanderen. In-

lichters : Algemeen Nederlands Zangver
bond (Gewest Antwerpen)-Davidslonds 
(Antwerpse Gouwbond) Vlaamse Toeristen
bond en Vlaamse Automobilistenbond (Afd. 
Groot-Antwerpen) Zondag 3 lebruari 1957 
te 15 uur Zaal «Apollo-, Kon. Astridplein 
2-3, Antwerpen. 

Programma . Kinderkoor • 't Lijster-
nestje ^> (Eeklo) — Een versterkt volks
zangkoor. De muziekkapel van Sint Nor-
beitus Instituut (Berchem) (150 uitvoer
ders) — Willem de Meyer zelf — Al de 
aanwezigen. — Feestredenaar : Toondich-
ter Meester Emiel Hullebroeck (die ook zijn 
lied «De Blauwvoet » leidt). 

Algemene toegang : 20 Fr. 
Op voorhand afgehaalde kaarten geven 
recht op een besproken plaats. Kaar

ten zijn verkrijgbaar op volgende adres
sen : Sekretariaat V.T.B.-V.A.B., Kon. As-
tadplein, 2-3 (2e verd.) Antwerpen, en «De 
eeuwige Mei», Dambruggestraat, 106, Ant
werpen, en Sint Norbertus-college, Ameri-
kalei, 47, Antwerpen, tel 38.28.62 (Davids-
fonds). 
VOLKSZANGERS PARAAT. 

Tijdens de Willem de Meyer-hulde op 
zondag 3 feoruari 1957 (15 uur, zaal ApoUo, 
Antwerpen) treedt eveneens een versterkc 
volkszangkoor op. 

L I J I B U R G 

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

DIKSMUIDE 
De plakkersploeg wacht ongeduloig op 

een nieuwe voorraad plakbrieven en hoopt 
dat het Hoofdbestuur er eerlang zal vcor 
zorgen. 

Meer door hun daden dan met wooroen 
willen ze De Volksunie vooruit helpen 
lEPER ^ ^ . . 

Weleerwaarde Dom Dumon van de aöai] 
te Steenbrugge, sprak te leper over de 
edele Dom van Assche figuur. 

Hij gaf een breedvoerige uiteenzetting 
over het leven en streven van deze Vlaam
se martelaar, die een heilig priester was, 
een man van wilskracht en van onkreuk
baar Vlaams leven in alle omstandigheden. 

Wat moeten de oren getuit hebben van 
de C V P.-pilatussen bij 't vernemen van 
Dom van Assche's gruwelijke marteldood. 

En zeggen dat tijdens haar bewind, de 
C V P -regering de moed en het zedelijk 
t'^wustzifn niet heeft gevonden om een 
cDtm.oedig « mea culpa* te slaan en eer
herstel te vei lenen. 

De heer Oscar Glas, de Gentse Ameri
kaan, die verleden zomer spreekbeurten 
hield te Antwerpen, te Gent, op de IJzer
bedevaart en in de Atlaskelder liet aan 
oize arrondissementele Voorzitter een 
eerste lijst geworden van 35 steunabonne
menten op De Volksunie, onderschreven 
door uitgeweken Vlamingen thans in Ka
nada of U.S.A. verblijvend. Op-de kader-
ve-gadering van 20 januari te Brussel, 
heeft de wn. Voorzitter, Meester Van der 
Eist er van gehouden deze prachtige daad 
van vriend Glas eens luidruchtig en warm 
te laten toejuichen. 
KORTEMARK 

Een paar vooroorlogse strijders vragen 
een kolportagetocht te Kortemark en te 
Lichtervelde. 

Na onze tweede tocht te Oostende komt 
Kortemark aan de beurt en zo er tijd over 
blijft, Lichtervelde eveneens. 

r I I 
I 

HASSELT >: 
K-VDER- EN SPREKERSSCHOOL ; 

op zaterdag 2 februari 1957 ^ 
löu . : Sprekersschool : Leiding Drs S 

W. Jorissen; ^ 
1; u. : Kaderschool : Leiding Mr Fr. > 

van der Eist. •, 
Lolraal : Hotel «V/arson», stationstr. 

ANTWERPEN-WEST 
Zaal Tijl - Halewijnlaan 
op 9 februari te 20 uur 

VLAAMSE BREUGHELAVOND 
Inschrijvingen : 
— in zaal Tijl; 
— bij Fonne Mannaerts, Dambrugge

straat 106, Antwerepen; 
— bij Piet Pot, Grote Pieter Potstr., 

Antwerpen. 
Inrichters : Genootschap Vlaams Le
ven, Antwerpen-West 

*b.-V'>^'-«^'v-^'/«-'''>«^*'^^'^'*^^ 

HASSELT 
PROPAGANDISTENVERGADERING 

op zaterdag 2 februari te 21 uur on
der voorzitterschap van Wim Joris
sen. — Hotel «Warson», stationstraat. 

B R A B A N T 

-̂̂  PEPINGEN v̂  
t Op zondag 17 februari te 10,30 uur ^̂  
I LANDBOUWVERGADERING v̂  
\ Spreker : WIM JORISSEN ^ 
t Lokaal: Van Caeckenbeeck, KerkpL i* 

.'/',','^f",• 

BEERT 
Te Beert bi] Halle wordt er op zaterdag 

2 februari te 19 u. 30 in het Café Struelens 
een voorUchtingsvergadering gehouden 
waarop de heer Achiel van Malderen en 
Dr. Bouchery het woord zullen voeren. 

A N T W E R P E N . 

AAN ALLE VLAAm-HAIlOUALlSTEn. 

Nog enkele maanden en wi; staan voor de verkie
zingen. De iiiiste datum is nog niet zeker geweten, 
en de regeringspartijen zullen zich wel wachten deze 
bekend te maken. Alle middelen zijn vcor i.e heren 
goed om hun tegenstanders te bekcmperi. Het is dan 
ook de verdomde plicht van alle Vlaams-NotMnal^-
ten hun krachten samen ie bundelen om de stnjd 
uin te binden, de. naar de tegenstander zelf bekent, 
zeer hard zal gevoerd worden. 

Het is dan ook rUet het ogenblik om kleine mc-
mngsverschülen naar vcor te brengen, en zeker niet 
om partijties te stichten van 2 man en 1 paardekop, 
om de strijd in deze of gene richting te ér^ven- V 
weet dien dat wij tegen een machtige vijand te 
strijden hebben, zelfs sterk samengebundeld zullen 
u-e het riet voor de poes hebben, om ome eisen 
af te dwingen. 

Er zal nog tijd genoeg zijn om te vitten hoe we 
ons eigen huishouden zullen inrichten, eens dat we 
er waarlijk zullen over te beslissen hebben. Vla
mingen, laat het niet zo zijn. als iri het gezegde van 
2 honden en 1 been. Er bestaat een Vlaams-Nationate 
part-.j. die haar bestaansrecht verworven heeft. Het 
LS dan ook onze plicht al onze krachten in te span
ne-i om ze sterk en doordrijvend te maken. 

Vooruit vrienden, de tijd is aangebroken, om de 
handen alt de mouwen te steken en te strijden voor 
de Volksunie. 

De grote partijen Uiten in tijd van verkiezing alle 
geschillen op zij. Laat ons dit voorbeeld volgen. Laa^ 
on^ strijden tegen de grootste vijand die Vlaanderen 
heeft, namelijk de verdeeldheid. 

DE GOEDENDAG. 

Dinsdag 5 februari 1957, te 20 u. in de 
zaal «SALVATOR^, Oude Koornmarkt, 66, 
te Antwerpen (L verdieping) algemene 
vergadering. 

Voorzitter : Benoit Ceuppens. 
Verslaggever : Lode Delrue. 

ABONNEER NU 
OP DE VOLKSUNIE 

"'«smB^.'S^:^ <»' 

OOaTK.MJt; 
Onze eerste kolportagetocht van 1957 

vond plaats te Oostende op 27 januari, on
der leiding van de arrondissementsvoor
zitter Jan De Bondt. 

De propagandisten van Roeselare-Gistel-
Peivijse-Merkem en Nieuwkapelle waren 
stipt cm 10 uur op de vastgestelde verza
melplaats aanwezig. Een goed punt ! 

De verkoop van «De Volksunie* werd 
ingezet omstreeks 10 'ó uur, in het cenrum 
van de stad. Bijna geen volk in de stra
ten De Oostendenaars blijven voorzeker 

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

GENT 19-l-'57. • . . un 
Een prachtig winterzonnetje lacnte bo

ven de vechtstad Gent. Onze geluidswagen 
met klauwende leeuw getooid doorkruist 
de belangrijkste winkelstraten, de luid-
spr-'vers spuwen de Volksunreleuzen uit, 
harde waarheden en striemende aanklach
ten overstelpen het atraatlawaai. Maar 
boven dat alles nog « lees de Volksunie, het 
orgaan der Vlaams Nationale Partij». On-

— 3 JAARGANG 
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