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WIkT IS POLITIEK? 
door 

Herman Wagemans 
Volksvertegenwoordiger 

Politiek betekent niet alleen de kunst 
om te regeren. In de strijd die gevoerd 
wordt om dit « regeren », in het tegen el
kaar botsen der verschillende opvattingen 
omtrent staatsbouw en regeringssysteem, 
wordt politieke zin vereist. Dit dan in de 
betekenis van : kennis der mogelijkheden, 
het doelmatig benutten der omstandighe
den om tot het doel te geraken, om zijn 
staatsopvatting te doen zegevieren. 

De gebeurtenissen zijn wisselvallig ge
noeg, dat wij niet alles «hineinkalkulie-
ren » zouden, onze eigen tekorten nagaan 
en trachten de middelen te vinden om ze 
te verbeteren, onze eigen mogelijkheden 
berekenen en er trachten het maximale 
rendement uit te halen. 

Dit gaat natuurlijk niet van de ene dag 
op de andere, en vereist een stille doch 
gestadige voorbereiding. 

Wij willen in dit verband slechts enkele 
vaststellingen doen. 
1° De nationalistische kracht heeft nog 
steeds geen met haar overeenstemmende 
macht gevonden. De macht naar buiten, 
de organisatorische uitdrukking, is niet in 
evenredigheid met de potentiële kracht 
van het nationalisme. 

V'erschillende oorzaken kan men hier
voor aanduiden. Doch niet steeds heeft 
de organisatie er zelf schuld aan. Integen
deel; meestal zijn het faktoren van uit
eenlopende aard, die beletten dat de na 
tionalistische massa ook een nationalistisch 
leger wordt. Enkele oorzaken? Een gedeel
te der nationalisten heeft nog een zekere 
angst, een wantrouwen om opnieuw te 
beginnen. De vrees dat het weer een expe
riment <t sans lendemain» zou worden, 
houdt hen tegen. Velen onder hen hebben 
geld, tijd, inspanning in dienst gesteld, 
jaren lang. Een harde repressie heeft velen 
geslagen, en getroffen in carrière, wel
stand, vrijheid... Sommigen der getroffe
nen bezitten niet meer de kracht om zich 
geestelijk weer op te richten. Hun enige 
droom is nog « rijk » te worden. 

Een ander gedeelte, ontgocheld, kan niet 
meer geloven in een nationalistische we
deropstanding. Ze wensen deze in hun 
binnenste, doch ze laten het werk liever 
door anderen doen, dan hun inspanning 
nog eens voor niets te zien gedaan zijn. 

Een derde categorie zijn dezen, die alle 
kontakt met enige organisatie verloren 
hebben, die ergens in Vlaanderen van verre 
de gebeurtenissen volgen, maar zelf de 
stap niet doen. 

Het terrein ligt open voor de partij : 
haar taak is het van de nationalistische 
kracht een wapen te smeden. Zij kan het 
wantrouwen wegnemen en weer het ge
loof schenken, als ze toont dat ze in Vlaan
deren een bestendige tegenwoordigheid 
kan teweegbrengen op politiek terrein, dat 
ze een onverpoosde en intense aktie voeren 
wil. Tegenwoordigheid en aktie zijn de 
magneet waardoor de nog weifelende wor
den aangetrokken. 

Wat hen betreft, die verspreid over 
Vlaanderen, het kontakt met de partij 
verloren hebben, hier dient zelf tot een 
systematische uitbouw over te gaan. Sys
tematisch : in alle steden en grote gemeen
ten de kernen te vormen, en van daar uit 
de verbindingen tot de afzonderlijke na
tionalisten te leggen, zodat gans Vlaande
ren weldra met een dicht net overdekt 
wordt. 
2° Er is nog steeds geen volledige nationa
listische eenheid in Vlaanderen. Er be
staan groepen en groepjes, min of meer 
poUtiek getint, dikwijls met diverse spe
cifieke doeleinden, die zeer achtenswaar
dig zijn, dikwijls met zeer weidse naam 
en zeer miniem ledental. Wij bedoelen 
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HET FEDERAÜSNE IN DE BRANDING 
Het is eenieder opgevallen hoe de C. V. P. 

ten overstaan van het federalisme geruime 
tijd een struisvogelpolitiek gehuldigd heeft. 
Doodzwijgen was het wachtwoord. Slechts 
af en toe een giftige aanval. 

Waarschijnlijk misleid door de eigen 
taktiek meende oud-minister Wigny met 
hautaine minachting te mogen vaststellen 
dat het federalisme afgedaan had. Men 
maakte hem ondertussen diets dat hij zich 
lichtelijk vergiste en zijn wensen voor wer
kelijkheid nam. 

Het moet wel zijn dat de C. V. P.-leiding 
tot het inzicht gekomen is dat deze struis
vogelpolitiek gevaarlijk begint te worden 
ten overstaan van het wassend getij van 
de federalistische stroming, want er wer
den op korte tijd een paar felle aanvallen 
uitgevoerd op het federalisme in het alge
meen en op het Vlaams-Waals ontwerp 
van federale grondwet voor België in het 
bizonder. Op de Vlaamse Sociale Week te 
Leuven hield oud-minister Van den Daele 
een « moedige» rede tegen het federalis
me. De jonge Leuvense professor J. De 
Meyer herhaalde de aanval ter verdediging 
van de C. V. P. voor een studentenpubhek. 
Het moet wel zijn dat het nodig is en het 
krediet van de C. V P. bij de studenten 
laag gezakt is, wat nogal begrijpelijk is. 
Deze «moedige» redevoeringen zullen 
trouwens de vooruitgang van federalisti
sche gedachte niet hinderen, want, zoals 
ook De Standaard deed opmerken, het is 
niet door ijdele woorden en groospraak 
maar door hun daden dat deze heren zou-
üen moeten oewijzen dat het lederalisme 
overbodig is. Dat is echter een ander paar 
mouwen... 

Ondertussen beleven wij veel plezier aan 
de sofistische redeneringen en de valse 
voorstellingen die het moeten « doen » om 
toch maar te kunnen betogen dat het fede
ralisme uit den boze is en « niets oplost ». 
We geven trouwens toe dat het een hele 
toer is bvb. te bewijzen dat het federalisme 
de schoolkwestie niet oplost, waar toch 
een ieder die niet te kwader trouw is het 
vanzelfsprekende inziet van deze oplos
sing ! 

Alhoewel wij overtuigd zijn dat deze 
redevoeringen een weerlegging niet waard 
zijn en de toehoorders of de lezers van de 
persverslagen wel verstandig genoeg zijn 
om in te zien dat deze aanvallen geen hout 
snijden en alleen maar moeten dienen om 
de C. V. P. te verdedigen, kunnen we toch 

aan de verleiding niet weerstaan een en 
ander recht te zetten. 

Weliswaar moeten wij ons verlaten op 
de verslagen die in de pers verschenen, 
maar we mogen toch veronderstellen dat 
de verslaggevers de argumenten van de 
sprekers juist zullen weergegeven hebben. 

Een bedenking die we onmiddellijk ge
maakt hebben is de volgende : nadat men 
steeds gepoogd heeft de federalisten ver
dacht te maken door het spook van het 
separatisme te hanteren, nadat men steeds 
zwaarwichtig betoogd heeft dat het fede
ralisme te ver ging, dat dit de scheiding 
zou betekenen, krijgen we nu plots te ho
ren dat.. . het ontwerp van federale grond
wet niet ver genoeg gaat ! Van de Vlaamse 
en Waalse zelfstandigheid zou er niet veel 
overblijven in dit federaal s tatut peroreer-
de Van den Daele m e t e e n doodernstig ge
zicht. Alsof er op dit ogenblik in de gecen
traliseerde unitaire Belgische Staat zo iets 
bestaat als Vlaamse en Waalse zelfstan
digheid ! Hoe kan hij van «overblijven» 
spreken als er niets te verliezen is en alles 
winst is ? 

Ook prof. De Meyer beweerde dat alle 
belangrijke aangelegenheden tot de be
voegdheid zouden blijven behoren van de 
federale instanties. Afgezien van het feit 
dat dit een onjuiste voorstelling is, zou men 
aan de spreker willen vragen hoe zijn hou
ding samen te rijmen is : enerzijds verde
digt hij de gecentraliseerde, unitaire staat, 
maar anderzijds is hij van mening dat het 
federaal s ta tuut niet ver genoeg g a a t ! 

Overigens, indien de sprekers van oor
deel zijn dat de bevoegdheid van de fede
rale instanties zou moeten verminderd 
worden en de bevoegdheid van de deelsta
ten vergroot : het s taat hen toch vrij dit 
s tandpunt te verdedigen, want het ontwerp 
van federaal s tatuut is maar een ontwerp 
en kan altijd gewijzigd worden. Maar het 
manoeuvre van de sprekers is al te door
zichtig : hun schijn-extremisme moet die
nen om het vertrouwen der toehoorders 
te winnen en zo mogelijk verwarring te 
stichten onder de federalisten, door som
migen van hen het pad van een onvrucht
baar extremisme op te jagen. 

Het mogen volstaan er op te wijzen dat 
er eenvoudig geen vergelijking mogelijk is 
tussen de huidige toestand en de toestand 
in een federale s taat wat betreft de auto
nomie en de zelfstandigheid. 

Demagogisch is evenzeer het argument 

C. V. P. FAMASIEES. Folien : Is mijn slogan misschien zo origineel niet als die van U, ik mag 
toch ook van gedacht veranderen zeker ? 

dat sprekers menen te vinden in de pari
taire samenstelling van het federale par
lement (de bondsraad). 

Een federaal stelsel is niet leefbaar zon
der pariteit, zonder evenwicht. Dat moet 
eenieder inzien. Ook de sprekers. Doch zij 
zijn niet oprech t : waarom is Van den 
Daele niet tegen de pariteit in de leiding 
van de C. V. P. waar de Walen op voet van 
gelijkheid met de Vlamingen vertegen
woordigd zijn, dan wanneer zij toch in de 
partij een minderheid zijn ? In zijn eigen 
partij aanvaardt hij de pariteit zonder pro
test ! 

En in de homogene C. V. P.-regering, 
waarin de heer Van den Daele minister 
was, was er niet eens pariteit maar waren 
de Vlaamse ministers in de minderheid ! 
Dat zijn de feiten ! Laat ons trouwens 
maar zwijgen over de numerieke meerder
heid van de Vlamingen in de Belgische 
Staat. De C. V. P. heeft niet eens de moed 
gehad om aan de Vlamingen het aanta l 
zetels in het parlement te verzekeren 
waarop zij grondwettelijk recht hebben, 
zodat de Walen teveel en de Vlamingen te 
weinig gekozenen hebben. Toestand waar
van die zelfde C. V. P. het slachtoffer is ! 
Onze numerieke meerderheid dient ons tot 
niets in de praktische politiek omdat zij 
verdeeld is over politieke partijen die uni
taire partijen zijn, waarin de Walen ook 
weer het hoge woord voeren. Na 125 jaar 
ervaring op dit stuk moet men geen pro
fessor zijn om in te zien wat wij aan die 
numerieke meerderheid gehad hebben. We 
hebben in de naoorlogse periode reeds een 
paar staaltjes gekregen van de Vlaamse 
meerderheid die haar wil oplegt aan de 
Waalse minderheid ! Dat is grootspraak 
die door de werkelijke toestanden scherp 
tegengesproken wordt. 

Ergerlijk is ook de bewering van beide 
sprekers dat het federalisme de school
kwestie niet zou oplossen. Wat zij hierover 
vertelden is bepaald misleidend en bewijst 
hun onwetendheid of hun kwade trouw. 

Het Vlaams-Waals ontwerp van federale 
grondwet voorziet dat al wat het onder
wijs en de kulturele aangelegenheden aan
gaat tot de uitsluitende bevoegdheid van 
de deelstaten behoort. Op federaal plan 
bestaat er geen ministerie van onderwijs 
meer. Beide deelstaten zullen dus hun ei
gen onderwij swetgeving hebben. Dit alles 
wordt door de sprekers verzwegen. Zij ma
ken alleen gewag van een bepaling die in 
het belang van het katholiek onderwijs in 
Wallonië ingelast werd en die zij in een 
vals daglicht stellen. Er werd namelijk 
voorzien in het ontwerp dat de toelagen 
aan het vrij onderwijs slechts kunnen af
geschaft of veranderd worden door een 
federale wet, na gelijkluidend advies van 
beide gewestelijke raden. 

De enige bedoeling was de afschaffing 
van de toelagen aan het vrij katholiek on
derwijs in Wallonië te voorkomen. Deze be
paling werd opgenomen op aandringen van 
de Vlamingen om ieder gewetensbezwaar 
bij de katholieke Vlamingen te voorkomen. 
Deze bepaling behelsde het behoud van de 
status quo zoals deze bestond op het ogen
blik toen het ontwerp opgesteld werd, dit 
is op een ogenblik toen de Harmel-wetge-
ving van kracht was, zodat deze bepaling 
de bestendiging inhield van de door Har
mei tot stand gebrachte regeling, waarvan 
de onderhandelaars toch moesten veron
derstellen dat zij voor de katholieken be
vredigend was. De bedoeling was dus waar
borgen te geven aan het episcopaat wat 
Wallonië betreft. Dit werd trouwens uit
drukkelijk gezegd in het commentaar op 
het ontwerp opgenomen in de brochure 
«Het Vlaamse Federalisme», waarin de 
volledige tekst van het ontwerp gepubli
ceerd is. Moeten wij veronderstellen dat 
de sprekers niet eens kennis genomen heb
ben van deze publicatie ? 

Het is bedrog deze bepaling te willen toe-
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De overlopers vinden een argument ! 
liet is een verscliijnsel van alle tijden dat over

lopers zich in het voormalige vijanden- en nieuwe 
vricndcnkamp iraclilen verdienstelijk te maken 
dour liun vroegere geestesgenoten in de rug te 
schieten, liet is even klassiek dat die tegenpartij 
hen wel gebruikt maar hen in de grond veracht. 
Zo is thans de rol van enkele Standaard redak-
teurs waaronder de Feiten-en-Beschouwingen-man. 
Niet het geringste suksesje krijgen ze van de C. 
V. 1'.-bonzen, hoe ze er ook om kruipen en om 
smeken. Trouwens juist daarom. 

Tot nog toe heejt De Slaiidaard de naam van 
de Volksuiiio nooit vernoemd. Ze dacht zo de 
Vlaams-nationalisten onkundig te kunnen laten 
Dan ons bestaan. Ze is thans tot het inzicht ge
komen dat deze taktiek misschien toch verkeerd 
kan zijn, daar wij De Standaard misschien niet 
zouden nodig hebben om ons program bekend 
te maken 1 

In elk geval tracht ze te doen uitschijnen dat 
de Volksunie eindelijk ook het linkse gevaar ont
dekt heejt I Alsof we niet juist onder andere ar
gumenten een afzonderlijke partij willen omdat 
we weten dat 'de C. V. P. de linksen niet aan
durft. Alle C. V. P.-bonzen willen beste maatjes 
met de linksen blijven om morgen opnieuw mi
nister te mogen zijn. Vandaar dat zij geen krach
tige oppositie durft voeren tegen de linksen, ook 
inzake schoolstrijd. Ziet iedereen titans niet in dal 
de C. V.P. op alle mogelijke wijzen de volkse oppo
sitie tegen de linksen tracht te onderdrukken ? 
Die moet thans gespaard worden om in de ver
kiezingsstrijd voordeel te lialen. Daarna mag de 
scliüulkwcstie weer rusten tot dal de C. V. P. een 
volgende irmal in de oppositie zit. 

Daarom ook dat de C. V. P. het sehoolvraag-
stuk nooit wil oplossen. De 'broodroof interesseert 
hen thans klaarblijkelijk even weinig als in 18Si, 
toen ze na de verkiezingsovei'winning de afge
zette onderwijzers aati hun lot overliet. 

De eenheid in de lafheid 

Tegen dat links gecaar moeten wc één zijn, be
toogt de oude overloper. Dal het de eenheid in 
de lafheid moet zijn, verzwijgt hij natuurlijk. 
Zijn. argument geraakt versleten. Zowel in de re
gering als in de oppositie geeft de C. V. P. blijk 
van dezelfde lafheid en van hetzelfde arrivisine. 
Wat liebben ze maling aan het geloof en aan alle 
andere onbelangrijke dingen. Als ze maar kun
nen profiteren van ministerszetels of van gratisclie 
reizen naar Moskou, dan kan de rest hen alles 
niet schelen. 

Wie ook maar wat gezond verstand en politieke 
belangstelling heeft in Vlaanderen, begint dat in 
te zien en begint te weten dat we hier met een 
ongeneeslijke zi^ekte te doen hebben. De verzuch
ting naar een nieuwe rechtse partij om kordaat 
n effeklicf de linkse willekeur en de rechtse laf
heid te bestrijden wordt dan ook steeds groter 
in steeds ruimere kringen. Wij betreuren dit voor 
de overlopers van De Standaard, die thans begin
nen in te zien dat Vlaanderen nog niet zo dood 
is als ze dachten. Dat ze geen schaamtegevoel meer 
bezitten om voor de vijanden van Vlaanderen te 
ijveren moet voor ons een rede zijn om ze des te 
grimmiger te bestrijden. 

In de harde oorlog die we voeren voor Vlaan-
dcrens bestaan kunnen we de overlopers niet spa
ren. Het zijn de grootste vijanden van Vlaande
ren, omdat ze weten waarom liet gaat, en dat 
ze desondanks eerst hun persoonlijk voordeel ge
zocht hebben. 

Wie maakt de l inkse partijen sterk ? 

Altijd weer tracht de krant, van welke Cyriel 
Verschaeve zei dat de lektuur ervan een braak
middel was, ons voor bondgenoot van de linksen 
te doen doorgaan. Voor wie de afkeer van de 
linksen voor ons kent — hij is trouwens weder
zijds ! — doet dit wel potsierlijk aan. De bedoe
ling is echter de onpolitieke man in de straat te
gen ons op te jagen door gemene leugens. Zo het 
feit dat meer dan een partij slecht is rechts, waar
om huldigen de linksen, die men als zo doortrapt 
aanziet, dan niet diezelfde taktiek en versmelten 
zij liberalen, socialisten en kommunisten niet tot 
één partij ? 

Iniuaarheid zijn de kinderen van de duisternis 
weer zoveel verstandiger als vele kinderen van 
het licht. Zij halen alle voordeel uit hun ver
scheidenheid. De Christelijken verzwakken zich 
ontzettend door de fihtie van de éne partij in het 
leven te willen houden. Trouwens hoeveel partijen 
zijn er in die partij ? Er is het sindikaat dat de 
baas speelt, er is de Boerenbond en het Nationaal 
Christelijk Middenstandsverbond, die oppositie 
voeren, al haalt die oppositie niet veel uit. Er zijn 
de Brusselaars en de Walen, die alhoewel sterk 
in de minderheid, met de Franskiljons de baas 
spelen. Er zijn de Vlaamsgezinden, die hun stem
men ter bescliikking stellen om overheerst te 
worden en die hoogstens eens inwendig mogen 
grollen. Bij de kranten speelt La Libre Belgique 
baas en De Standaard is de dienstmeid, die om 
haar meesteres de baas te laten spelen, de Vlaams
gezinden moet aan het lijntpe houden. Voorwaar 
een mooie eenheid I 

En een tweede vraag. Wie de verscheidenheid 
van christelijke partijen vóór de oorlog nog kent, 
antwoorde eens op de vraag wanneer rechts het 
meest te zeggen had in ons land. Vóór de oorlog 
met de zogenaamde « schcurpartijen » of thans 
met de eenheidspartij ! Het antwoord voor elk 

objektief mens is gemakkelijk te geven. Laat ons 
daar de lessen uit trekken, die zich opdringen I 

Buset l ichamelijk genezen. 

Max Buset is na een afwezigheid van enkele 
maanden weer op het toneel verschenen. Zo hij 
lichamelijk genezen is, dan vertoont zijn geest 
echter nog steeds geen enkel spoor van beterschap. 
In zijn eerste artikel dat in de linkse kranten 
verscheen, beweert hij dat de werkloosheid van 
3 % normaal is en dan stort hij een paar kroko
dillentranen over « het kontingent van bekwame 
arbeiders, die het ongeluk hebben in een streek 
te verblijven waar de nijverheid zich niettegen
staande de algemene voorspoed nog in moeilijk
heden bevindt ». 

Waarom niet bekennen dat deze onderindustria
lisatie te wijten is aan het feit dat hij en zijn 
partij al even goed'met gouden ketens gebonden 
ligt aan de Waals-Brusselse kapilalistcn als de 
liberale partij en als de C. V. P. De werklozen zijn 
lucl te beklagen wanneer ze van deze kwakzalver 
redding moeten verwachten uit hun ongelukkige 
toestand. Hij heeft nu toch de hartstochtelijk be
trachte macht in handen. Waarom handelt hij 
niet ? Het antwoord is niet lastig te vinden I 

Wordt Fred Bertrand nu de vedette ? 
O/J Vlaams gebied presteert de C. V. P. al even 

weinig in de oppositie als in de regering. Dat 
brengt de C. V. P.-kranten, die als Vlaamsgezind 
doorgaan en die als taak hebben de onnadenkende 
en naïeve flaminganten te lijmen, in grote ver
legenheid. De Slaiidaaixl heeft destijds een hele 
reeks Vlaamse helden gekreiird zoals Delwaide, 

voor een oplossing daarvan voelen. Het A. C. V. 
heeft de kampanje voor de vijf dagen ontketend 
en het A. B. V. V. laat zich natuurlijk niet over
troeven, in demagogie. Dat onze ekonomie en meer 
in het bizonder onze kleine en middelgrote Vlaam
se nijverheid en onze landbouw, die maatregel 
liians rnet kan dragen, speelt bij deze kerels geen 
rol. En dat door het sluiten van kleinere bedrij
ven de werkloosheid nog zal verhogen evenmin I 
Men kan trouwem de werkloosheid niet blijven 
verbergen achter e gemeentewerken n I 

Kardinaal Ruffini kritiseert de zielzorg. 
Kardinaal Ruffini uit Sicilië heeft de kritiek op

gemaakt van de politiek van de hogere klerus. 
« De Kerk heeft te lang de gegoede burgerij ge
diend en het volk verwaarloosd <> heeft hij gezegd. 
Heblien de Vlaamsgezinden ook niet altijd moeten 
klagen over het onbegrip en de tegenkanting die 
ze ondervonden van de hogere klerus in ons land, 
die ook altijd de gegoede Franskiljonse burgerij 
diende tegen de bewuste Vlamingen in. De ge
schiedenis van de Vlaamse Beweging is doorweven 
van de trouw van paters en van pastoors, maar 
helaas ook van de tegenkanting van de hogere 
klerus. 

In verband met het vraagstuk Brussel wordt het 
probleem opnieuw gesteld. Daar zijn er vele pries
ters, die er een verachting van het Nederlands op 
na houden. Daar waar de apostelen een Sinksen 
kenden met vurig,; tongen zodat ze alle talen 
spraken van de gelovigen waarvoor ze preekten — 
trouwens altijd traditie in de Kerk — hebben de 
Brusselse pastoors zo een Sinksen nog niet mee
gemaakt. Wanneer men hen beleefd vraagt ook 
Nederlandse preken te houden voor de Nederlands-

DE TICKETTEN VAN THOCLET. Geneesheer : Terminus alleman afstappen... euh euh. 
van de consultatie I 

einde 

Verroken, Van Elslande, ja zelfs Craeybeckx. Die 
helden zijn echter allen bij gebrek aan daden van 
hun voetstuk gevallen. De Linie schijnt thans 
De Standaard ziekte te erven en samen met De 
Standaai'd beginnen ze thans de figuur van volks
vertegenwoordiger Bertrand naar voor te schuiven 
als man, die het Limburgs ekonomisch probleem 
zal oplossen. Ongetwijfeld is de heer Bertrand een 
goede vent, die in elk geval moreel een stukje bo
ven de CV.P.-bonzen uitsteekt. Op politiek gebied 
echter is zijn verantwoordelijkheid voor de ver
waarlozing van .de Vlaamse ekonomische belan
gen even groot als van gelijk wie. Als vertegen
woordiger van de arbeiders mocht en mag men 
van hem verwachten dat hij de oplossing van 
vraagstukken als dat van het pendelverkeer, de 
de werkloosheid en de industrialisatie van. Lim
burg krachtig zou bevorderen. Heeft hij het gs-
daan ? Heeft iemand gehoord dat hij in konflikt 
zou liggen met zijn sindikale of partijbonzen, voor 
wie die vraagstukken niet bestaan, gebonden als 
zij liggen aan de gouden ketens van hel Waals-
Brussels kapitaal ? Best zou hij doen zich te scha
men en zijn bek in de pluimen te houden. Een 
volksvertegenwoordiger moet niet in de kranten 
en op straat de vóórvechter spelen als hij in de 
schoot van sindikaat en parlij niet radikaal durft 
vechten voor ideeën, die hij beweert voor te staan. 

Sindikale demagogie. 

Terwijl er nog zo grote vraagstukken als werk
loosheid, mobiliteit en industrialisatie op een be
gin van oplossing wachten, waartoe in de eerste 
plaats de sindikaten een taak te vervullen hebben, 
zou men verwachten dat A. B. V. V. en A. C. V. 
hier hun beste krachten zouden voor over heb
ben. Men heeft het echter mis voor ! Die vraag
stukken schijnen voor hen niet te bestaan, vermits 
hun Waals-Brusselse kapitalistische meesters niets 

sprekenden, antwoorden ze dat ze geen lessen van 
leken te ontvangen hebben I Voorwaar geen voor
beeld van Christelijke nederigheid en naastenlief
de. Zouden ze niet een christelijke krant lezen in 
plaats van La Libre Belgique ? 

Taal verloren, godsdienst verloren ? 
Tegen deze slogan keren de Franssprekende en 

Franskiljonse Brusselse pastoors zich met onge
mene heftigheid. Slechts waarheid kwetst zegt 
men in het Frans ! De feiten te Brussel en op de 
taalgrens zijn klaar. Waar men van het Neder
lands als gezinstaai overgaat naar het Frans, daar 
wordt men van gelovig ook vaak ongelovig. Het 
spreekt vanzelf dat dit niet altijd het geval is, 
maar zeer vaak is het dan toch zo. De zaak is 
trouwens niet zo te verwonderen. De Franse kui
tuur en de Franse geest is thans hoofdzakelijk 
vrijzinnig, terwijl de Nederlandse geest en kuituur 
hoofdzakelijk christelijk, hetzij Protestans hetzij 
Katholiek, is. De ontworteling naar taal gaat daar
bij vaak samen met ontworteling op ander gebied. 
Het godsdienstige is daarbij zeker niet uitgesloten. 

Wat nu Lilar ? 
Wie thans een potsierlijk figuur begint te slaan 

in de regering, is wel Lilar. Hoog geeft hij op 
van zijn humanisme, waaraan thans wel niemand 
meer zal geloven nu we de Russische « humanis
ten n de politieke gevangenen en zelfs de veroor
deelden wegens oorlogsmisdaden niet alleen zien 
vrij laten, maar zelfs amnestie zien schenken. 

Volgens Lilar zijn de Russen geen humanisten. 
Maar toch zien we dat hun daden thans veel mens
lievender zijn dan die van onze humanist bij 
uitstek ! 

Wanneer gaat Lilar nu eindelijk eens de poli
tieke gevangenen en de « oorlogsmisdadigers n, 
zo er die hier ook zijn, in vrijheid stellen ? Zelfs 
moed is er thans niet meer nodig bij zulke schit

terende voorbeelden. Hoe kan het kommunistisch 
verzet Ihans amnestie afkeuren, zo hij het voor
beeld van achter het IJzeren Gordijn volgt. Hij 
za integendeel van de uUraroden lofbeluigingen 
mogen verwachten. Nu nu Rome ook Moskou voor 
amnestie is, hoe kan trouwens nog een van de 
drie traditionele partijen aarzelen ? 

Spaak over Algerië. 
Terwijl alle bewuste Vlamingen met simpalie 

de strijd van de Noord-Afrikaanse volkeren voor 
zelfbestuur volgen tegen hel Frans imperialisme 
waaronder ook wij steeds hebben te lijden gehad, 
en waaronder we nog lijden, heeft onze nationale 
grosse-caisse. Spaak het nodig geoordeeld, ons 
Frans « zuslerlund » in de V. N. O. debalten ter 
hulp te schieten. 

Men kent de Franse stelling dat Algerië deel 
uitmaakt van Frankrijk en dat de Algerijnen dus 
geen gekoloniseerd volk vormen, maar dal ze 
echte Fransen zijn. Men heeft al veel op het on
gerijmde van de Franse opvatting van een « volk' » 
gewezen dan dat we hier nog lang zouden bij 
stilstaan. Als Frankrijk morgen een stuk van 
China, van Kongo of van Indië als deel van de 
Franse staat zou uitroepen, dan zouden die Clu-
nezen, Kongolezen of Indiërs Fransen worden. 

Die Algerijnen zijn dan toch Fransen van een 
bizonder soort. Na honderd jaar Frans bestuur 
zijn er nog HJ % ongeletterden en een arbeider 
kan er tot iO fr. per dag verdienen. Typiscti is 
weer fiun verfransingspolitiek. Het arabisch van 
de Algerijnen is natuurlijk weer geen taal, net 
zo min als het Nederlands er een is en al de 
scholen hebben er Frans tot voertaal. 

Het Frans is wel geen wereldtaal meer, hun 
kuituur is in vol verval, maar ja iedereen ziet dit, 
behalve de Fransen zelf l Wie kan er nu weige
ren Imn weldaden te ondergaan ? I 

Het was potsierlijk van Spaak om de onnozele 
Franse politiek te verdedigen en alles belialve in 
hel belang lan ons land. 

Dupont, de Bedelaar. 
Volksvertegenwoordiger Dupont gaat thans 

overal zijn zelfde speech afsteken om steun te vra
gen voor de vrije scholen. Tot daar uitstekend. 
Koddig duet het echter aan dat hij zichzelf altijd 
over deze zaak wil rechtvaardigen : « Ik schaam 
me niet te bedelen ! » roept hij altijd uil. Waar
om moet hij zich schamen ? Wij Vlaams-natio
nalisten hebben altijd geld gevraagd en doen dat 
nog. Er is volstrekt niets minderwaardigs aan. 
.Maar een zaak verwondert ons allen. Hij en -de 
C. V. P.-ers allemaal waren tegen de parlemen
taire verhoging van i.'J.ÜÜU fr. gekant. Zij hebben 
er tegen gestemd. Waarom schenken ze die som 
niet aan het schoolfonds ? 

Theo weer wakker ? 
Te Utrecht op hei Kongres van de Nederlandse 

Katholieken heeft de « Neus » weer van zijn neus 
gemaakt. «De schoolstrijd wordt met heftig
heid hervat », heeft hij daar verklaard. Het zal 
alleszins nodig zijn, want de linksen zijn van 
plan hun werking voor de staatsschool en voor 
het verder verlinksen van de staatsschool voort te 
zetten. Evenwel zal Theo zijn partijgenoten moe
ten overtuigen want die horen thans liever niet 
meer praten over het schoolvraagstuk, daar zij 
hopt.n de regering op grond van sociaal-ekono-
mische vraagstukken te doen vallen. Een minis
terszetel is voor die heren toch heel wat interes
santi r als de schoolstrijd. 

Lefèvre had anders de averechtse bijval van die
gene die hij verwachtte. De Nederlanders zongen 
immers bij het afscheid « De Vlaamse Leeuw » / 
Zij kennen Theo niet en veronderstelden dus dat 
een Vlaming ook Vlaamsgezind zou zijn 1 

OPROEP TOT ONZE VROUWEN 

Ten einde tegen Kerstmis aan al onze 
behoeftigen een nuttig Kerstpakket te kun
nen aanbieden zijn de vrouwen van de af
deling Antwerpen van wal gestoken met 
het maken van kinderkleedjes. 

Voortaan zal op elke Vrijdagavond in de 
bovenzaal van het «Rubenshof» op de 
Groenplaats door de dames gewerkt wor
den. We nodigen alle kameraadskes harte
lijk uit zich bij ons aan te sluiten. Laat ons 
het aangename met het nuttige verenigen 
en wel zo, dat we op het einde van het jaar 
voor den dag kunnen komen met en partij 
keurige kinderkledingstukjes, waarop wij 
als maaksters trots kunnen zijn en waar
mee we in vele gezinnen een vreugde kun
nen brengen. 

Tot nu toe zijn het steeds dezelfde per
sonen die zich inspannen en tijd en goed 
overhebben voor het werk van naasten
liefde. Dat is niet eerlijk ! Geen enkele 
uitvlucht kan hier gelden. We hebben elk 
een plicht te vervullen in deze hoogst vrou
welijke taak en niemand van ons heeft 
het recht zich daaraan te onttrekken. Laat 
de mannen maar eens een avond op de 
kinderen passen, moedertjes ! U zult zien 
dat gaat best ! Voor U is het een ontspan
ningsavond, een leerrijke avond, een avond 
van de Goede Daad ! 

Dus van nu af, aan zoveel mogelijk vrou
wen op post, elke Vrijdagavond ! 

Wat in andere partijen mogelijk is moet 
en zal ook kunnen slagen in onze rangen. 
De nood is overal nog enorm groot, aan 
ons Vrouwen de taak de handen uit de 
mouwen te steken om die nood te lenigen. 
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(Vervolg) 
passen op deColIard-wetgeving waar toen 
nog geen sprake van was. Al heeft deze 
bepaling door de gebeurtenissen haar oor
spronkelijke betekenis verloren, de geest 
ervan blijft en moet gerespecteerd worden. 

Het zou overigens niet moeilijk zijn deze 
bepaling te laten wegvallen en aldus de 
meest volledige zelfstandigheid der beide 
deelstaten inzake onderwijs te voorzien. 

Maar waarom, wanneer het federalisme 
toch niet deugt en niets oplost, wanneer 
het zo gemakkelijk is het af te breken, is 
de C. V. P. er dan zo bang voor ? Waarom 
wordt er aan de C. V. P.-leden geen vrij
heid van mening gelaten inzake het fede
ralisme ? Het verwerpen van het federa
lisme en het onvoorwaardelijk aanbidden 
van de unitaire staat is toch geen geSoofs-
punt ? Waarom deze oekase vanwege de 
r . V. P.-bonzen ? Van geestelijke vrijheid 
gesproken ! Dit is geen « vrijheid en de
mocratie » maar onvrijheid en dictatuur. 

Het is ondertussen verheugend te kun
nen vaststellen hoe onze Vlaamse studen
ten op grond van eigen inzicht en ervaring 
tot het federalisme gekomen zijn. Wij her
inneren ons nog hoe zij onder invloed van 
de partijpolitiekers en hun akkolieten in 
de eerste jaren na de oorlog naïef geloof
den in de grootspraak van hen die gans 
België gingen veroveren en afwijzend ston
den tegenover het federalisme. Federalis
ten waren negativisten. Ondertussen heb
ben zij de gelegenheid gehad de verover
aars, de grootsprekers aan het werk te zien. 
De ervaring heeft hen geleerd wat de wer
kelijke toestanden zijn in het unitaire Bel
gië Het federalisme veroverde de geesten 
der studenten omdat het een evidente 
waarheid is, omdat het een eerlijke oplos
sing is voor onze noden en problemen. 

De Vlaamse federalisten beschikken he
laas niet over een machtige pers, over fi
nanciële middelen die een grootscheepse 
aktie zouden mogelijk maken. Het enige 
vi-apen waarover zij beschikken is de juist
heid van de gedachte waarvoor zij s t r i j 
den. De werfkracht van de federalistische 
gedachte zal echter sterker en sterker wor
den naar gelang klaarder en duidelijker 
zal blijken de onmacht van hen die het 
federalisme afwijzen om de levensproble
men van ons volk op te lossen. 

Wat voorafgaat werd geschreven vóór 
wij kennis genomen hadden van het ver
slag over de vergadering van de parti jraad 
van de C.V.P. gewijd aan de Vlaams-Waal
se problemen. Het verheugt ons ten zeerste 
te kunnen vaststellen dat men de politiek 
van «doodzwijgen» en minachtend nege
ren heeft moeten opgeven en dat het fede
ralisme het hoofdthema geweest is van de 
besprekingen. Meerdere sprekers hebben 
thans moeten toegeven dat de federalisti
sche stroming in Vlaanderen belangrijk is 
en de geesten verovert. De vooruitgang van 
de federale idee is niet te stuiten tenzij 
door ingrijpende maatregelen, verklaarden 
zij. Voor de Vlaamse federalisten zijn deze 
bekentenissen een mooi sukses. Niemand 
zal kunnen ontkennen dat zij in iedergeval 
er in geslaagd zijn de lammelingen wakker 
te schudden en uit zelfverweer te verplich
ten eindelijk eens iets te gaan doen. Het 
is de eerste maal dat op een vergadering 
van het C. V. P.-bestuur met zoveel kracht
dadigheid van Vlaamse zijde aangedrongen 
werd op ernstige maatregelen... uit vrees 
voor de federalistische stroming. Wij heb
ben altijd voorgehouden dat de vrees het 
begin der wijsheid is en dat van de C. V. P. 
niets te verwachten is zolang wij er niet 
in slagen de Vlaamse C. V. P.ers het vuur 
aan de schenen te leggen. Aan hetgeen er 
zoal verteld werd hebben we overigens veel 
plezier beleefd. Vooral dan aan de vast
stelling dat het noodzakelijk is de Vlaams-
Waalse problemen eens ernstig te gaan be
studeren. Proficiat voor het Centrum Har
mei dat gedurende zes jaar niets anders 
gedaan heeft. Proficiat voor de Lodewijk 
De Raetstichting en haar studiedagen... 
Het procédé van de studiecommissie om 
moeilijke problemen uit de weg te gaan en 
op de lange baan te schuiven, kent nog 
steeds sukses. Wij twijfelen er niet aan dat 

Het Federalisme In de branding 

«HET VLAAMSE FEDERALISME» 
Deze belangrijke brochure, met o.m. het 

Vlaams-Waals ontwerp van federale grond
wet voor België, uitgegeven door het Vlaams 
Comité voor Federalisme, moet gelezen 
worden door al wie belang stelt in het fede
ralisme. 

Een overschrijving of storting van 25 fr. 
op P. C. rekening nr i779.6i van Mr. F. 
Vander Eist, advokaat, Nederr-over-Heem-
beek (Brussel) en de brochure wordt U toe
gezonden. 

men in Vlaanderen enthousiast zal zijn 
over dit wijs voorstel ! 

De heren van de C. V. P. zijn blijkbaar 
nog steeds niet tot het inzicht gekomen 
dat het probleem van de Vlaams Waalse 
verhoudingen niet te herleiden is tot en
kele grieven, maar veel dieper ligt en dat 
het nooit zal opgelost worden zolang deze 
twee volksgemeenschappen niet zullen ge
nieten van een publiekrechtelijke struk-
tuur, waardoor hen in ruime mate zelfbe
stuur verzekerd wordt opdat zij zouden 
kunnen leven als volk, naar eigen geaard
heid en kuituur. Dieper dan alle grieven 
wortelt de wens van ieder normaal volk 
zich zelf te zijn. 

Er werd een mooi rekwisitorkim uitge
sproken aan het adres van de C. V. P. 

Gedurende vier jaar alleen aan het be
wind en niets gepresteerd ou Vlaoms ge
bied. Carrentie op gans de lijn. De schuld 
wordt zeer elegant op de schouders van 
« enkele » Walen geschoven ! Van de frans
kiljonse bonzen spreekt men niet... 

De Vlaamse C. V. P.ers beseffen blijk
baar niet dat zij zichzelf een brevet van 
lafheid toekennen. Dezelfde heren die 
openlijk belijden dat zij vier jaar lang ge
zwicht en gebukt hebben voor « enkele » 
Walen, achten het federalisme overbodig 
en spreken van de meerderheidspositie van 
de Vlamingen die niet mag prijsgegeven 
worden. Laat ons lachen ! 

Het federalisme werd scherp bestreden. 
Door de Waalse C. V. P.ers en de Brusse
laars, vanzelfsprekend. Ook door de mees
te Vlamingen. De argumentatie bracht wei
nig nieuws. Het is goedkoop te beweren dat 
het federalisme niets oplost, wanneer men 
zelfs geen poging doet om dit te bewijzen. 

Oud-minister Wigny beweerde dat de fe
derale staten evolueren naar de unitaire 
staatsvorm en dat er geen unitaire staten 
zijn die voordeel zouden gehaald hebben 
uit een federale reorganisatie. Het is over
duidelijk dat een onderscheid moet ge
maakt worden tussen nationaal-homogene 
staten en multi-nationale staten. Het is 
een onloochenbaar feit dat twee of meer 
volltsgemeenschappen op gelukkige wijze 
kunnen samenleven in een federale staat, 
maar dat het samenleven van twee of meer 
volksgemeenschappen in een unitaire staat 
steeds aanleiding geeft tot grote moeilijk
heden en innerlijke twisten. Er zijn voor
beelden genoeg aan te halen. Ook van sta
ten die ten ondergegaan zijn aan hun uni
taire struktuur. 

Het is dan ook onzin te beweren dat het 
federaUsme de positie van België op het 
internationaal plan zou verzwakken. Het 
tegendeel is waar. Iedereen weet toch dat 
de Vlaams-Waalse tegenstelling het zwak
ke punt is van de Belgische Staat en in 

het verleden steeds de bron geweest is van 
innerlijke twisten en voortdurende politie
ke moeilijkheden. Een eerlijke en afdoende 
oplossing van dit probleem zou integendeel 
de positie van België ten goede komen en 
een voorbeeld daarstellen voor gans Euro
pa en gans de wereld van een vreedzame 
oplossing van een nationaliteitenprobleem. 

Men ziet trouwens niet goed in waarom 
een federale s taat op het internationaal 
plan zwakker zou s taan dan een unitaire. 
Alsof niet tal van staten federale staten 
zijn ! Vooral met het oog op een Europese 
eenmaking is het voor ons Vlamingen van 
kapitaal belang dat wij eerst en vooral ons 
bestaan zeker stellen. Hier begrijpen wij 
helemaal niet de houding van de heer Del-
waide. Deze laatste is ook tegen het fede
ralisme omdat hij niet gelooft dat het bin
nen afzienbare tijd kan verwezenlijkt wor
den. Waarom niet ? Alleen door de houding 
van de heer Delwaide en zijn Vlaamse par 
tijgenoten. De meerderheid van de Waalse 
volksvertegenwoordigers en senatoren is 
er voor gewonnen en heeft er zich voor uit
gesproken. 

De doorvoering wordt verhinderd door de 
Vlaamse C. V. P.ers. Maar gelooft de heer 
Delwaide dan wel in de mogelijkheid en 
de doeitreffendheid van de lapmiddelen 
die hij voorslaat na 125 jaar ervaring ? Hij 
zou er goed aan doen ons een klaar en dui
delijk te zeggen welke afdoende en ernstige 
oplossing hij wel verwezenlijkbaar acht 
binnen korte termijn. Maar dan geen 
grootspraak, want hij is een dergenen die 
in de naoorlogse jaren de Vlaamse open
bare opinie en zijn kiezers zwaar ontgoo
cheld heeft door zijn lafheid. 

Men heeft wat geschermd met provin
ciaal federalisme (dat in werkelijkheid 
geen federaUsme is), met decentralisatie 
door uitbreiding van de autonomie van 
provincies en gemeenten . ziedaar oplos
singen die hopeloos verouderd zijn en in
gaan tegen de noodwendigheden van onze 
moderne samenleving. Federalisme lost 
niets op, want alle belangrijke problemen 
zullen op federaal plan moeten opgelost 
worden beweren de heren. Maar wat gaan 
zij dan oplossen op provinciaal of gemeen 
telijk plan ? Welke belangrijke problemen 
kunnen beslist worden en opgelost door 
provincieraad of gemeenteraad ? Het is 
afleiding en-meer niet. Decentralisatie of 
deconcentratie kunnen ons niet bevredigen 
o ndat zij ons nooit kunnen geven wat wij 
noodzakelijk achten : een publiekrechte
lijke struktuur voor onze Vlaamse volks
gemeenschap, eigen Vlaamse gezagsorga
nen, een eigen Vlaamse politiek ter behar
tiging van ons volkswelzijn op alle gebied. 

Mr. F . V. d. E. 

Amnesrie in Sovjer Rusland 

PRAATJE MET ONZE LEZERS 
De zomer en de verlofperiode zijn weer 

voorbij. Het najaar is nog buitengewoon 
nu>o0geweest, maar nu staan we toch voor 
hut winterseizoen. Het is dan ook normaal 
dat stilaan de politieke aktiviteit herneemt. 
Weliswaar zijix de parlemenlariiirs nog 
steeds met verlof en tuten ze bitter weinig 
van zich lioren. Maar de studenten zijn terug 
in aktie getreden : zij zijn niet van plan de 
schoolstrijd uls verloren ie beschouwen en 
Ie begraven ...lot de verkiezingen. BlijSibaar 
komt liun akklie de C.V.P. veeleer ongele
gen. Maar zij hebben gelijk : wanneer de 
.•:eliüolkwcslic inderdaad van zo groot belang 
is ais ons werd voorgeliouden, dan is het 
onverantwoord de strijd niet voort te zet
ten. Onderlussen hoort men niets meer van 
liet Comité voor Vrijheid en Demokratie. 
Slaapt liet Comité of is het ter ziele ge
gaan? Of is voor de heren en dames van hei 
Comité de sclioolkweslie wellicht een aan
gelegenheid waarvoor zij hun vacantiege-
noegens niet kunnen op zij zetten? Van de 
Moskou-reizigers zullen we maar zwijgen..: 
Triestig is het te moeten vaststellen dat de 
rector van de Katolieke Universiteit van Leu
ven weer eens lieeft lalen zien hoe weinig 
moedig liij is. 

Ook de geneesheren zijn op het oorlogs
pad getreden tegen minister Troclet en 
brengen beroering in de politieke winkel. 
Hel is voor Iien inderdaad een beslissend 
moment . indien zij thans tiet onderspit 
delven of zich laten doen, dan is het gedaan 
niet hun onafhankelijk en wordt hun beroep 
(jeelatiseerd. Wij staan hier trouwens maar 
voor een onderdeel van een meeromvattend 
plan dat op de socialisering van gans onze 
samenleving gericht is. liet is vooral de 
miildenklusse die in liaar beslaan bedreigd 
wordt., liet is tioog tijd dat de midden
klasse zicli teweer stelt I 

De opbod-politiek tussen de grote syndi-
kalen gaat verder. Wij mogen ons dan ook 
verwacliten aan sociale konfUkten. De rege
ring gaat liet moeilijkk liebben om zicli 
staande te iiouden. 

Verheugend is liet ook te mogen vaststel
len dal de strijd rondom het federalisme 
in een nieuw, wellicht beslissend stadium 
is getreden. Kortom : er is werk op de 
plank. De Volksunie moet zich volledig in-
zellen gedurende de volgende maanden die 
zeer gun.-,lig zullen zijn voor onze aktie. 
Wij doen dan ook beroep op al onze lezers 
om niet langer passieve toe.whouwers te 
blijven, maar om met ons de strijd te voe
ren. In deze strijd is en blijft ons blad een 
voornaam wapen. Hel is dan ook van hel 
g-ootste belling de lezerskring van ons blad 
.•>/('('u\ '(,•/ tt breiden. 

Daarom moet een nieuwe abonnementen
slag ingezet worden : wie thans een abon-
nrnunt neemt voor l'JöG krijgt ons blad 
grain tot begin volgend jaar. Aan den slag 
(lus ! 

De dagbladen brachten ons het bericht 
dat in Sowjet-Rusland amnestie verleend 
werd aan hen die veroordeeld werden we
gens collaboratie met Duitsland tijdens de 
oorlog. Deze amnestiemaatregel valt samen 
met het herstel der diplomatieke betrek
kingen tussen de USSR en de Westduitse 
Bondsrepubliek. In het kommunistische 
Rusland heeft men blijkbaar meer zin voor 
elementair fatsoen, voor menselijkheid dan 
in België. Onze politiekers weten blijkbaar 
niet eens meer wat fatsoen of zelfrespect 
is : de lijken van de jongens die zij opge
roepen hebben om in Korea het kommu-
nisme te gaan bestrijden, zijn nog niet 
Ivoud, en reeds reizen zij naar Moskou als 
gasten van diezelfde kommunisten en ver
kondigen de lof van de kommunistische 
prestaties. Het geweten van ieder rechtge
aard mens moet in opstand komen wanneer 
hij deze paljassen bezig ziet. 

Het is een schande dat in ons land elf 
jaar na het einde der bezetting en de inzet 
der bestraffing nog geen de minste clemen-
tie-maatregel, laat s taan amnestie-maat
regel getroffen geweest is. Noch de plech
tige oproep van Z. H. de Paus naar aanlei
ding van het Heilig Jaar, noch de troons
bestijging van de Koning, noch de over
winning van de C. V. P. in 1950, waren aan
leiding tot enige blijk van vergevingsge
zindheid of eenvoudige menselijkheid.' Ge
durende vier jaar is in ons land een partij 
aan het bewind geweest die zich uitdruk
kelijk beroept op de kristelijke beginselen, 
maar deze partij heeft niets gedaan om 
deze beginselen toe te passen. Ondertussen 
is ook de tiende verjaardag van het einde 
van de oorlog voorbijgegaan zonder dat 
zelfs maar een gebaar gedaan werd. Inte
gendeel wordt de repressie onverbiddelijk 
verder doorgevoerd : er zitten op dit ogen
blik in de Belgische gevangenissen nog 
meer dan driehonderd mensen die door de 

uitzonderlijke krijgsgerechten veroordeeld 
werden, waaronder idealisten veroordeeld 
uitsluitend wegens zuiver politieke delik-
ten; er zitten nu nog steeds mensen met de 
doodstraf die reeds zeven en acht jaar 
wachten op de beslissing over hun genade-
verzoek; er zitten mensen levend begra
ven met een « rood briefje », onmenselijke 
uitvinding van de ongebreidelde haat , 
daarenboven onwettelijk en in strijd met 
de Verklaring van de Rechten van de Mens. 
Bijna al deze mensen zitten reeds meer 
dan tien, ja elf jaar . En in welke voorwaar
den werden vele van hen veroordeeld ! 
Hoevelen zijn er niet die onschuldig ver
oordeeld werden voor verklikking of ande
re zware feiten op grond van valse beschul
digingen. Al deze mensen werden in feite 
overgeleverd aan hun vijanden : het zijn 
niet meer de gevangenen van de Staat, 
maar van private organisaties van weer
standers. Hun vrijlating hangt in feite af 
van het advies van Commissies van Weer
standers, een instelling zonder wettelijke 
basis en ondemokratisch. Want de aanstel
ling der leden gebeurt willekeurig, de be
raadslagingen zijn geheim, de belangheb
bende kan of mag zich niet eens verdedigen 
en de leden kunnen niet ter verantwoor
ding geroepen worden. Men mag dan nog 
de fiktie in leven houden van de minister 
die in laatste instantie beslist : in hoeveel 
gevallen zou de minister de moed gehad 
hebben zijn verantwoordelijkheid op te ne
men en over het advies heen te stappen ? 
De toestand onder de « humanist » Lilar is 
slechter dan ooit. Bijna allen die nog in 
de gevangenissen verblijven, hebben een 
derde of zelfs de helft van hun straf uit
geboet en komen in aanmerking voor de 
toepassing van de wet Lejeune. De proce
dure voor de voorwaardelijke invrijheid
stelling is echter een echte lijdensweg voor 
de betrokkenen. 

Het is geen zeldzaamheid dat gevange
nen zes maanden of een jaar ineens uit
gesteld worden door de personeelscommis
sie van de gevangenis. Wanneer men deze 
eerste klip voorbij geraakt, komt de twee
de : de administratieve commissie, samen
gesteld uit dames en heren die op hun 
beurt nog eens gaan krijgsraad spelen; 
dan komt de derde klip : het auditoraat-
generaal dat advies moet geven; vervol
gens wordt nog dikwijls advies gevraagd 
van het gemeentebestuur of plaatselijke 
weerstandgroeperingen; tenslotte moet de 
Commissie van Weerstanders geconsulteerd 
worden. Uiteindelijk wordt het dossier 
voorgelegd aan de minister, wanneer men 
ai deze klippen voorbij geraakt is, die dan 
op zijn beurt het dossier nog een paar 
maand kan laten liggen omdat hij op reis 
is, geen tijd heeft of geen zin heeft om 
een beslissing te nemen. Men kan zeggen 
dat hetgeen overblijft zware gevallen zijn. 
Dat is gedeeltelijk waar. Maar daarom 
werden ze ook zwaar gestraft en boeten ze 
reeds tien jaar en meer. En dan zijn er 
tal van voorbeelden van even zware of 
zwaardere gevallen die reeds lang opgelost 
werden omdat een politiek mandatar is of 
een invloedrijk man tussen gekomen is, 
omdat men de steun wist te bekomen van 
«weerstanders», omdat het toeval het zo 
wilde... Maar des te zwaarder is het lot 
van hen die dit alles rondom hen zien 
gebeuren en blijven zitten, met buiten een 
vrouw en kinderen in de miserie... en zich 
afvragen of dat gerechtigheid is. 

Het is onmenselijk wreed. Wij zullen dan 
niet spreken van het lot van hen die ziek 
worden in de gevangenis, die tot drie we
ken voor hun dood nog een aspirine kr i j 
gen wanneer zij bij de geneesheer gaan.. . 
die in stervensgevaar vlug naar een kliniek 
overgebracht worden opdat zij niet in de 
gevangenis zouden kreperen, om de schijn 
te redden. 

Het is tijd dat er een einde aan komt. 
(Doorlezen bldz. 6) 
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urg en de economische integratie van Europa 
De « Economische Integratie van» Euro

pa » stelt zich uiteindelijk ten doel de 
afzonderlijke landen van West-Europa tot 
één economisch geheel samen te bundelen. 
Contingenteringen, invoerrechten, mone
taire beperkingen en andere handelspoli
tieke beschermingsmaatregelen, welke de 
West-europese staten met hoge scheidsmu
ren omringen dienen afgeschaft, en ver
vangen te worden door daaraan tegenover
gestelde tendenzen: samenwerking, vrije 
concurrentie en optimale arbeidsverdeling. 
Allemaal middelen om het steeds beoogde 
doel, verhoging van het welvaartspeil, te 
bevorderen. 

Meer en meer wint de overtuiging veld, 
dat de economische integratie van Europa 
onmisbaar is voor de bestaanscrisis waarin 
ons oude werelddeel zich bevindt. Maar 
allen welke zich met dat probleem daad
werkelijk bezighouden zijn ook eensgezind 
om te verklaren dat er veel tijd, geduld en 
overleg nodig is om de lange weg, welke 
gaat van nationale handelspolitieke be
scherming tot éénheidsmarkt, af te leggen. 
De uitbouw van de Europese economische 
eenheid zal ongetwijfeld aan de betrokken 
landen tijdelijke offers vragen, welke men 
slechts streng gedoseerd de bevolking kan 
opleggen. Het feit dat men de Europese 
eenheid in volle vrijheid, met behoud van 
eigen aard der betrokken volkeren, wil tot 
stand brengen, is de sterkste waarborg 
voor de hechtheid van dit groots opgevat 
economisch complex, maar is terzelfder-
tijd de oorzaak voor de schoorvoetendheid 
waarmee wij nader tot ons einddoel komen. 

Om hun economie geleidelijk aan te 
passen aan de eisen van de gemeenschap
pelijke markt van morgen hebben alle 
staten van West-Europa voorbereiding no
dig. Dit is dan ook de verantwoorde be
staansreden voor de langdurige overgangs
periode waarin wij ons bevinden. 

Door hun toetreding tot die organen 
welke de europese éénheid beogen hebben 
de betrokken staten duidelijk hun wil te 
kennen gegeven en zich verbonden, zich 
ook op die eenmaking te willen voorbe
reiden. 

Evolueert de Belgische economie in de 
richting van die noodzakelijke aanpas
sing? Dragen de genomen economische 
maatregelen van de jongste jaren geza
menlijk dit kenmerk : dat ze alle mede
helpen om ons paraa t te stellen voor die 
dag, waarop de éénheidsmarkt zal in wer
king zal treden? Het antwoord op deze 
vragen zou ons van ons eigenlijk onder
werp afldien, maar er zijn voorbeelden bij 
de vleet te vinden om te bewijzn dat het 
Belgische partijpolitiekers aan moed ont
broken heeft om een rechte lijn te trkkken 
in hun economische planning(?) en zij de 
consequenties welke voortvloeien uit onze 
toetreding tot de organen voor economische 
samenwerking niet hebben durven aan
vaarden. Vernoemen we slechts het geval 
van de deficitaire mijnen uit de Borinage, 
dat een vlugge oplossing zou krijgen in 
aanpassing met de eisen, welke ons door 
onze toetreding tot de Europese Gemeen
schap voor Kolen en Staal gesteld worden. 

De economische integratie schijnt door 
de gelijktijdige werking van drie verschil
lende organen welke ieder een verschillen
de methode huldigen tot stand te zullen 
komen. Het is opvallend welke bijzondere 
rol Limburg weggelegd is in ieder van deze 
drie integratievormen. 

Globaal gezien, wanneer we dus al de 
lidstaten van de «Europese Organisatie 

voor economische Samenwerking » beschou
wen, vormt Limburg het centrale punt van 
het West-Europees industriegebied. Niet 
alleen is het zelf rijk aan steenkolen en 
arbeidskrachten, maar gaande van Noord 
naar Oost en Zuid, ligt het omringd door : 
de Nederlands-Limburgse mijncentra met 
hun steeds groeiende aanverwante bedrij
ven; de Peel met zijn rijke nog onont
gonnen kolenreserves; het Ruhrgebied, het 
Akener-kolengebied; het Saargebied, Elzas-
Lotharingen en het Waals industriegebied. 
Westwaarts ligt Limburg nauw verbonden 
met de machtigste Europese zeehaven : 
Antwerpen. 

Een tweede methode om de economische 
integratie te benaderen is de « regionale » 
methode Hier t rachten enkele aangren
zende landen aanvankelijk de onderlinge 
handelbelemmeringen op te heffen om na 
dien een economische eenheid te vormen, 
zowel tussen de betrokken landen zelf, als 
tegenover het buitenland. De regionale in
tegratie is het verst gevorderd in Benelux. 

Ook in deze integratievorm heeft Lim
burg een voorname rol te spelen. De eco
nomische samenwerking zal grotendeels 
vergemakkelijkt worden indien zij gepaard 
gaat met culturele toenadering. Indien 

wij, met de volksaard als basis, een inde
ling van het Benelux-gebied zouden ma
ken, zouden we drie goed onderscheiden 
groepen terugvinden : 

a) Het gebied benoorden de Moerdijk. Daar 
woonde de rijke handelaar en zeevaarder 
uit de gouden eeuw, welke, met de protes
tantse geloofsbelijdenis, in het karakter 
van de « Hollander » blijvende sporen na 
gelaten heeft. 

b) Het gebied bezuiden de taalgrens : Wal
lonië, ons genoegzaam bekend. 

c) Daartussen ligt « Midden-Nederland » 
een gebied dat historisch, naar godsdienst, 
taal en zeden, sterk verbonden is. Dat cen
trale gebied, waarvan Limburg deel ui t
maakt, moet kunnen de rol spelen van 
bindmiddel tussen de Noordelijke en Zui
delijke gebiedsdelen van Benelux. Dat cen
trale gebiedsdeel zou in Benelux als een 
eenheid moeten kunnen optreden, indien 
het wil vermijden dat zijn belangen door 
de Noordelijke of de Zuidelijke zouden 
in de schaduw gesteld worden. Maar de 
Zuidelijke provinciën van Nederland en 
Vlaanderen zijn geschieden door de rijks-
grens hetgeen de natuurlijke toenadering 
sterk bemoeilijkt. 

Culturele samenwerking blijft echter, 
spijts voornoemde moeilijkheid, broodno
dig, zowel omwille van Midden-Nederland, 
als van geheel Benelux. De geestelijke 
samenhorigheid is een onmisbare voor
waarde voor dergelijke economische sa
menwerking. Het is juist door dit gebrek 
aan éénheid dat Benelux is geworden tot 
een loutere handelsaangelegenheid, en dat 
na iedere getroffen beslissing bij beide 
partijen het gevoel zich opdringt, dat de 
ene partij de andere om de tuin geleid 
heeft. De zegswijze : « Voor ons de benen 
en voor andere de luxe. » maakt zowel in 
Belgié als in Nederland opgang. Het gemis 
aan wederzijds begrijpen en vertrouwen 
is er de oorzaak van. Op het gebied der 
verruiming der contactpunten s taat Lim
burg weerom op een vooruitgeschoven stel
ling. Brussel en de Haag kunnen dat mis
schien met meer uiterlijk vertoon. De beide 
Limburgen kunnen dat echter degelijker, 
meer bestendig, meer diepgaand. Beide 
provinciën hebben een lange gemeenscap-
pelijke grens. In geen enkele provincie 
werden geloof en zeden onzer voorouders 
zo trouw bewaard als in de beide Limbur
gen. Samen kunnen zij bogen op een ge
meenschappelijke historische zending. Ti j 
dens het Romeins tijdvak werden Tongeren 
en Maastricht in één adem vernoemd. Het 
oude land van Limburg en Loon moet zich 
terug bewust worden wat het eenmaal was 
en steeds gebleven is. 

Bekijken we nu eens Benelux van uit 
economisch standpunt. Wanneer wij vorige 
indeling behouden dan stellen we vast dat 
er zich in de drie onderscheiden gebieds
delen voorname belangenverschuivingen 
voordoen. 

Noord-Holland heeft zijn overwicht en 
rijkdom steeds te danken gehad aan zijn 
handel en vervoer, vooral met zijn over
zeese gebieden. De koloniale verhoudingen 
werden na de oorlog echter grondig ge
wijzigd. Noord-Nederland is niet meer uit
sluitend een zeevarend en handeldrijvend 
volk. Het voelt trouwens zelf aan, dat het 
bi] zijn economisch herstel een ruimere 
plaats moet geven aan de industriële func
tie, wil het zijn verworven welvaartspeil 
t rachten te behouden. 

Wallonië, zuidelijk gebiedsdeel van Be
nelux, vormt nog steeds een industrieel 
zwaartepunt. Maar zijn bronnen van rijk
dom drogen op. Het bevolkingscijfer daalt 
er in onrustwekkende mate, de kolenaders 
worden steeds armer. Kunstmatige en niet 
economisch verantwoorde middelen zijn 
er reeds nodig om dat zwaartepunt in Wal
lonië te behouden. Maar de economische 
vestingsfactoren zullen ook hier eenmaal 
hun rechten laten gelden en de tijd zal 
komen dat de zwaarindustrie zich naar 
het Noorden zal verplaatsen : naar Limburg 
en de Kempen! Daar waar de arbeids
krachten met de dag toenemen en waar 
nog ontzaglijke hoeveelheden kolen, welke 
op rendabele wijze kunnen ontgonnen wor
den, aanwezig zijn. 

Dezelfde toestand doet zich voor in Ne-
derlands-Limburg. Beide Limburgen heb
ben dus niet alleen historische banden om 
zich op te beroepen, maar daarnaast moe
ten zij reeeds nu hun toekomstige zending, 
als deel uitmakend van het industrieel 
zwaartepunt in een Europese werkelijk
heid, voor de geest roepen. Het is ook in 
dit bewustzijn, dat het Midden-Oosten 
van de lage landen bij de zee een steeds 
hernieuwde kracht moeten putten voor 
groeiende samenwerking. 

W a t i s P o l i t i e k ? 
(vervolg) 

hiermee niet de sociale of kulturele ggroe-
pen, die integendeel in menige omstandig
heid blijk gegeven hebben werkelijk op
bouwende elementen geweest te zijn voor 
de nationalistische machtsvorming. De 
organisatorische eenheid op politiek ter
rein is de eerste noodbaak van het ogen
blik. Er zullen altijd waar mensen bijeen 
zijn wrijvingsvlakken bestaan, nuancerin
gen, persoonlijke appreciaties. Over dit 
alles heen moet de idee de kracht zijn die 
de organisatie niet alleen innerlijk door
dringt, doch ook uiterlijk samenbindt. Er 
wordt alleen van de verantwoordelijke ge
vraagd dat zij goede wil aan de dag leggen. 
Alle pogingen in de richting tot eenheid 
moeten onze steun genieten. 

Daarenboven moet een kontaktname met 
sociale en kulturele groeperingen het mo
gelijk maken, dat met de eerbied voor 
elkanders zelfstandigheid, ook de meest 
efficiënte wijze gevonden wordt voor het 
gebruiken der krachten, en het vermijden 
van krachverspilling. Wij hebben elke man 
nodig in onze vrijheidsstrijd, en op dit 
ogenblik is politieke machtvorming eerste 
en meest-dwingende gebod. 

De derde en laatste vorm van integratie, 
welke wij willen behandelen, is de func
tionele of deze per bedrijfstak. Deze vorm 
is in tamelijke hoge graad van volmaakt
heid, uitgewerkt in het zgn. « Schuman-
plan», de «Europese Gemeenschap voor 
Kolen en Staal», waarvan België lid is. 
Het Schuman-plan beoogt het scheppen 
van een éénheidsmarkt voor kolen, staal 
en aanverwante bedrijven. Daar België 
zich bij het tot stand komen van het Schu
man-plan, in bijzonder moeilijke positie 
bevond, wat zijn kolenontginning en pr i j -
zenpeil betrof, werd voor ons land een 
vijf- tot zevenjarige overgangsperiode 
voorzien. 

Maar overgangsperiode wil ook hier zeg
gen : zich gereed maken voor de d'̂ .g waar
op wij zonder beschermingsmaatregelen, 
met onze kolen in het concurrentiestrijd-
perk zullen moeten treden. Ook op het 
gebied van kolenproductie moet dus met 
bekwame spoed de economische politiek 
gewijzigd. Vroeger luidde die politiek : 
« Kolen, ten allen prijze! » Wegens de vrije 
concurrentie, alsook wegens de concurren
tie met andere energiebronnen wordt het 
nieuwe motto : «Kolen tegen concurre
rende prijzen! ». Limburg en Limburg 
vooral kan daartoe bijdragen om dat doel 
te bereiken. 

In het Kempisch bekken werd tijdens 
het jaar 1953 een positief bedrijfsresultaat 
geboekt van 49 fr per ton. De andere bek
kens, op dit van Charleroi na, boekten 
verlies. Het rendement per arbeider ver
meerde in de periode 1944-1953 met 30 %. 
En nog zijn de mogelijkheden niet uitge
put. Rijksreserves wachten nog op ont
ginning en zouden de kostprijs nog aan
zienlijk doen dalen. Ruime kapitalen om 
de verdere uitbouw van de Limburgse mi j 
nen te financieren, zouden heel de indu
strie en de volkswelvaart in ruime mate 
ten goede komen. 

Daarmede hebben we de drie wegen wel
ke de Europese economische integratie 
volgt, om tot haar einddoel te komen, over
lopen. Bij iedere vorm hebben we kunnen 
vaststellen welke verantwoordelijke en toe
komstvolle plaats Limburg er bekleedt. 

En daarom mogen we besluiten : De eco
nomische politiek welke haar volle aan
dacht wijdt aan de Limburgse problemen, 
welke op daadwerkelijke wijze de econo
mische expansie van Limburg bevordert; 
dient niet alleen de belangen van Limburg 
zelf, maar bevordert tevens deze van de 
hele volksgemcsnschap en deze van een 
zeer vitaal gebied uit het Europese een-
heidscomplex. 

Wie « Limburgs •» denkt en handelt, h a n 
delt niet chauvinistisch, maar Europees. 
Zij die verantwoordelijkheid dragen, en 
Limburgs expansie niet bevorderen of zelfs 
t rachten te remmen, zij geven blijken van 
chauvinisme en egoïsme. 

De vraag welke hierbij aansluit is wel 
deze : « Heeft de na-oorlogse economische 
het probleem Limburg? » Gedane zaken 
hebben echter geen keer, en daarom ware 
het beter de vraag anders te stellen : « Wat 
kan er en moet er gedaan worden ter be
vordering van de Limburgse expansie, op
dat Limburg zijn rechtmatige en speci-
politiek voldoende aandacht besteed aan 
fieke plaats op waardige wijze zou kunnen 
veroveren in het Europa van morgen? Hoe 
en door wie zal Limburg van zijn stief
moederlijke behandeling bevrijd worden? » 

G. D. 

Onmiddellijk na de verkiezingen van 
1954 schreef Ossian Mathieu in « Rivarol»: 
«Faute d'audace, les nationalistes fla-
mends n'ont guère su emporter Ie grand 
troupeau. Mais de l'audace, ils pourraient 
enprendre.» 

Hoe langer de weg is die nog is af te 
leggen, hoe meer wilskracht er vannode is 
om hem te gaan. Stoutmoedigheid, poli
tieke machtswil hebben wij vannode. 

Een machtswil, die van nationalistische 
kracht ook nationalistische macht maakt, 
die uit de vormloze kracht het wapen 
smeedt, dat partij heet; die de vonk slaat 
uit de steen, en de gloed doet opvlammen. 
Niet de Nietzscheaanse machtswil tot de 
Ubermenschlichkeit van het opperste indi
vidualisme, van de eenzame uitverkorene, 
maar deze, die heersen wil en macht be
zitten omwille van een gemeenschap waar
mee men door bloed en wezen verbonden 
is, op leven of dood. 

De huidige politiek is een opeenbotsen 
van ambities, niet alleen tussen de par
tijen maar in de partijen zelf. Wij hebben 
politieke ambitie nodig, niet voor ons zelf, 
niet binnen een partij. Onze ambitie moet 
er op gericht zijn al stijgend ook onze 
macht te doen stijgen. — Wij mogen slechts 
één wil hebben, en deze wil moet zo sterk 
zijn dat al het andere er dienstbaar aan 
wordt : de wil tot verovering. « Wille zur 
Freiheit» die «Wille zur Ubermacht» 
wordt Overmacht op de vijanden van ons 
volk, op al wat verdeelt, op al wat vreemd 
is. Overmacht, die het lot dwingt, en de 
toekomst smeedt naar ons ideaal; die het 
eigene vrijwaart en het levende volk be
hoedt. 

Wij kunnen deze verovering pas begin
nen, wanneer wij eerst afgerekend hebben 
met onze eigen zwakheden, wanneer wij 
eerst allen hebben verbonden die met ons 
staan in dezelfde gedachte, wanneer wij 
allen hebben bereikt die over geheel Vlaan
deren hetzelfde geloven en dromen als wij, 
en wanneer wij de verscheidenheid der 
groepen hebben overkoepeld en gesmeed 
in één sterke doelbewuste macht, in één 
partij. 

Vanuit deze vesting gaan wij ten aan
val. In een opstel van Freud over « Het Ik 
en de Psychologie der Massa » onderstreept 
deze ondermeer het feit, dat wie tot de 
massa gaan wil, bestendig hetzelfde moet 
herhalen, kort en in eenvoudige beelden. 
Heel onze agitatie, heel onze propaganda 
moet herhalen, dag in dag uit, tot het een 
obsessie wordt : « Géén recht, geen arbeid, 
geen toekomst voor U zonder zelfbestuur.» 

Onze taak is moeilijk, maar elke revolu
tionaire partij die zich in stand weet te 
houden, en die haar bestaan en haar doel 
onophoudelijk affirmeert, groeit en grijpt 
om zich heen. 

De Volksunie zal groeien, en de Vlaamse 
kracht tot macht omsmeden, als wij het 
maar stoutmoedig willen... 

Volksvertegenwoordiger Wagemans. 

HENDRIK DE MAN EN LEOPOLD Hl 

jf In het Parij se blad « Rivarol » verscheen 
'de tekst van een nota door wijlen Hendrik 
De Man in november 1946 opgesteld en 
overgemaakt aan koning Leopold III. Het 
betrof hier een tussenkomst ten voordele 
van de ter dood veroordeelde journalist 
Robert Poulet. Dit stuk heeft ongetwijfeld 
een groot historisch belang. Hendrik De 
Man bevestigt in dit stuk op de meest 
formele wijze en dit op grond van zijn per
soonlijke contacten met de koning in de 
jaren 1940-41 dat Leopold III de regering 
van Londen ieder wettelijk gezag ontken
de. Hij dacht er niet aan deze regering als 
de wettige regering te erkennen. Een ander 
punt betreft het beruchte Manifest van 
De Man, door hem als voorzitter van de 
Belgische Socialistische Part i j , in 1940, na 
de kapitulatie, ondertekend. Volgens De 
Man zou hij de tekst van dit manifest 
voorafgaandelijk aan koning Leopold voor
gelegd hebben die het met hem besprak en 
goedkeurde mits een paar lichte wijzigin
gen. Deze revelaties, hoe belangrijk ook, 
verrassen ons niet uitermate. Zij werpen 
eens te meer een schril licht op de kome
die die in ons land na de bevrijding ge
speeld geweest is en op de vervalsing der 
geschiedenis die gepleegd geweest is. Het 
ware te hopen dat ooit eens een moedig en 
onpartijdig man de geschiedenis, de ob
jectieve geschiedenis zou schrijven van de 
oorlogsjaren en de naoorlog. 
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Voor onze Landbouwers : 
Nog het Landbouwfonds. 

In een der vorige nummers hebben wij 
het reeds gehad over het wetsontwerp 
houdende oprichting van een landbouw
fonds. Wij hebben toen aan de hand van 
de Memorie van toelichting de voornaam
ste bestanddelen van dit fonds behandeld. 
Daar dit Landbouwfonds geroepen is een 
gewichtige rol te spelen in het landbouw
beleid in ons land, menen we het nuttig er 
nogmaals op terug te komen. 

VOOR EN TEGEN. 
Toen de tekst van het wetsontwerp hou

dende oprichting van een Landbouwfonds 
werd bekend gemaakt, werd deze dadelijk 
door de oppositie aangevochten Imjners 
deze tekst verscheen toen we ons in het 
heetste van de schoolstrijd bevonden en 
bijgevolg moest alles wat door de regering 
werd voorgesteld afgekeurd en bestreden 
worden. De landbouworganisaties voegden. 
Vooreerst de Boerenbond en de « Alliance 
agricole », enkele weken later de U.P.A. Het 
Boerenfront daarentegen, zonder zich en
thousiast te tonen, besprak het onderwerp 
op zakelijke wijze en stelde de vraag of 
gezien de toestand het beter ware geweest 
zonder landbouwfonds, want over het alge
meen waren de argumenten die men tegen 
het Landbouwfonds deed g- .den weinig 
steekhoudend. 

Toen kwam het ontwerp voor de Com
missie van Kamer en Senaat. Daarna werd 
het behandeld in de Kamer en aangeno
men door de meerderheid bij onthouding 
van de leden der oppositie. Ook in de Se
naa t werd het ontwerp gestemd door 88 
leden van de meerderheid tegen 19 van de 
oppositie en 2 onthoudingen (de hh. Van 
Houtte en Duvieusart). 

Wij zegden reeds dat de argumentatie 
tegen het wetsontwerp weinig steevhou-
dend was. Zij werd aan de ene zijde inge
geven door partijpolitieke redenen, aan de 
andere kant door sentimentele, indien ik 
me zo uitdrukken mag. 

PARTIJPOLITIEKE REDENEN 
Toen de huidige regering met de onge

lukkige wet Collard is voor de dag gekomen 
heeft zij niet alleen zich zelf en het 
land een grote ondienst bewezen, zij heeft 
tevens de oppositie gered. Voor er van het 
schoolontwerp Collard sprake was, bleek 
de C.V.P. in een zeer diepe slaap gedom
peld. Maar het schoolvraagstuk bracht de 
redding en sindsdien wordt alles onder
geschikt gemaakt aan dit vraagstuk waar
door de oppositie binnen afzienbare tijd 
weer hoopt aan, het bewind te komen. Wij 
gaan hier niet uitweiden over het school
vraagstuk. Wij zegden reeds dat het een 
ongelukkig initiatief was van de regering 
en dat het haar ten slotte zeer duur zal 
komen te staan. 

Daar het Landbouwfonds nu een voor
stel is dat uitgaat van de huidige regering, 
moest het natuurlijk bekampt worden en 
dit werd en wordt dan ook gedaan, eerst 
en vooral omdat de C.V.P. in de oppositie 
s taat en er het noodlottig schoolvraagstuk 
is. Dat noemen wij de partijpolitieke mo
tieven. Wij moeten hier aan toevoegen dat 
de verdediging door zekere socialisten van 
het Landbouwfonds eveneens ingegeven is 
door de politiek en absoluut niets temaken 
heeft met begrip van of medevoelen voor 
de landbouwzaak in ons land. 

DE GEVOELSREDENEN 
Een Waalse landbouwvereniging had ge

ruime tijd geleden een voorstudie gemaakt 
van het landbouwfonds. Zij waren zo te 
zeggen geheel er voor gewonnen. Toen het 
wetsontwerp ingediend werd, duurde het 
enkele weken alvorens deze vereniging 
stelling nam, maar politieke beweegrede
nen en het feit dat de Minister van Land
bouw in de memorie van toelichting er op 
gezinspeeld had dat dit fonds afgekeken 
was van hetgeen er in Nederlad bestaat, 
dreef deze organisatie eveneens naar de 
kant van de oppositie. Hier speelde vooral 
een ingeankerd gevoel van anti-Hollandse 
gezindheid een voorname rol, want de 
Benelux is voor veel Walen nog steeds een 
samengaan met de Noorderduivel. Moest 
het met Frankrijk zijn dan was alles reeds 
lang in kanen en kruiken. Het is zeer ty
pisch voor de mentaliteit die in deze krin
gen heerst dat het dirigisme zoals het in 
Nederland beoefend wordt, uit de boze is, 
terwijl ditzelfde dirigisme in Frankrijk, 
Duitsland, Denemarken, Amerika, enz., als 
vanzelfsprekend wordt beschouwd. 

Deze argumenten voortspruitend uit de 
anti-Hollandse gezindheid welke men zoals 
gezegd vooral in de Waalse kringen en de 

echte of geveinsde afkeer voor een zeker 
dirigisme noemen wij dan ook gevoelsmo-
tieven, die evenmin veel aarde aan de dijk 
brengen. 

DE BEHANDELING VAN DE WET OP HET 
LANDBOUWFONDS IN KAMER EN SE
NAAT 

Hier hadden de tegenstanders van het 
Landbouwfonds dus de gelegenheid hun 
gedachten te verdedigen en de regering te 
dwingea op hun argumenten te antwoor
den. 

Het spijt ons hier te moeten herhalen 
dat hetgeen de leden van de oppositie naar 
voren hebben gebracht ons de indruk ge
laten heeft dat zij ten slotte beschaamde 
voorstanders zijn van een landbouwfonds, 
maar omdat zij nu in de oppositie staan 
het moeten bekampen.. Wat hebben ze ar 
tegen? Dit fonds werd ons opgedrongen 
door de Nederlanders. Het is dirigisme. Het 
landbouwprotocol werd onttakeld. Het 
brengt herinneringen aan dwangmaatre
gelen van tijdens de oorlog. De landbouw
organisaties werden niet geraadpleegd. Wij 
willen van de lage levensstandaard van de 
Hollandse boeren niet weten. We moeten 
een gedeelte van onze souvereiniteit opge
ven. Waarom slechts een algeriieen land
bouwfonds en niet zoals in Nederland voor 
elke sektor een speciaal fonds?... 

De minister van Landbouw heeft op al 
die opwerpingen min of meer uitvoerig 
geantwoord, maar wij gaan hier de argu
menten van de heer Lefebvre niet volgen, 
noch zijn verdediging op ons nemen. Wat 
ons in de eerste plaats aanbelangt is het 
volgende : Is de tegenpartij (d.i. de 
tegenstanders van het landbouwfonds) er 
in geslaagd ons te overtuigen dat het land
bouwfonds slecht is, gezien de toestand 
waarin wij ons bevinden, voor de Belgi
sche landbouw, en Indien zij het Land
bouwfonds bekampt wat stelt zij in de 
plaats? 

Dat dit Landbouwfonds ons opgedrongen 

werd door de Nederlanders, is volgens ds 
Minister niet het geval maar zoals wij in 
een vorig artikel reeds schreven de onge
lukkig gekozen bewoordingen in de Memo
rie van toelichting, gaven toch enigzins die 
indruk. 

De gedachte van een landbouwfonds is 
niet nieuw. Wij wezen daar reeds vroeger 
op. Een lid van de oppositie had ten an
dere reeds lang een wetsvoorstel ingediend 
houdende de oprichting van een vlees-
fonds. Dit voorstel werd gedeeltelijk over
genomen in de wet op het Landbouwfonds. 
Het is verder een feit dat in Nederland het 
landbouwfonds reeds lang bestaat en be
wezen heeft van groot nut te zijn voor de 
boeren. Ook in Frankrijk bestaat een der
gelijk fonds dat samen met de marktrege
ling heel wat meer uitgesproken dirigis
tische strekkingen vertoont dan hetgeen 
wij thans bij ons nebben. Dat een land
bouwfonds een zekere vorm van dirigisme 
betekent is niet te ontkennen en alles wat 
de minister hier over gezegd heeft is larie. 
Het is dirigisme, zoals de verplichte inen
ting tegen mond- en klauwzeer en de be
sluiten genomen in extremis door de vorige 

r minister van Landbouw, dhr Heger, in zake 
de melkhandel, dirigisme is, en de Zuivel-

j dienst en de Nationale Dienst voor afzet 
van land- en tuinbouwprodukten, en de 
Handelsdienst voor de Ravitaillering diri
gistische maatregelen treffen. 

Het is bijna onmogelijk in de huidige 
conjonctuur een landbouwpolitiek te voe
ren zonder aan een zeker dirigisme te doen. 

^ Is het protocol van Luxemburg bijv. dat 
' onze land- en tuinbouw voorlopig moest 

beschermen tegen een overrompelende in
voer vanuit Nederland, ook geen dirigisme? 

^ Waarom dan die huichelachtige afkeer 
•• voor het woord, terwijl men stilzwijgend 

de daad goedkeurt? Volksvertegenwoordi-
' ger Vanden Eynde, nochtans een lid van 
' de oppositie heeft tijdens de bespreking in 
^ de Kamer, de moed gehad deze vrees voor 
•" het dirigisme aan de kaak te stellen. Hij 
J was ten andere de énige spreker van de 
^ C.V.P. die getracht heeft zakelijk en objec-
^ tief het probleem te behandelen. 

Het zou ons te ver leiden hier alle tegen-
'. werpingen te bespreken. Geen enkele heeft 
^ om zeggens de grond van de zaak aangge-
[ roerd. 

HET LANDBOUWFONDS IS GEEN IDEALE 
OPLOSSING, MAAR HET IS EEN STAP 

Uit hetgeen vooraf gaat mag men niet 
besluiten dat het Landbouwfonds de ideale 

^ oplossing is Dit fonds is volgens onze me-
' ning niet het gevolg van de Beneluxcon-

ferentie welke in de maand Mei jl. werd 
> gehouden, maar wel van de internationale 
t verplichtingen die ons land op zich geno-
i- men heeft inzake liberalisaties in het ka-
- der van de E.O.E.S. In de nota die destijds 
' van de vergadering der Ministers te Parijs 

aan de landbouworganisaties door de Mi-
l nister van Landbouw werd overhandigd 

werd ten andere een projekt van landbouw
fonds uitgestippeld, dus waren de land-

- bouwverenigingen wel enigzins op de hoog
te van hetgeen volgen ging, alhoewel de 

L Minister beter had gedaan deze vereni

gingen te raadplegen alvorens het wets
ontwerp in te dienen. 

Om het hoofd te bieden aan deze inter
nationale verplichtingen moest er iets ge
daan worden om onze agrarische sektor 
in s taat te stelen het hoofd te bieden aan 
de buitenlandse konkurrentie. Dit middel 
werd dan het Landbouwfonds. Volgens 
onze mening kwam dit fonds te laat. Reeds 
lang had het moeten in werking getreden 
zijn, dan hadden we thans over de moei
lijkheden heen geweest, die zulk een ingrij
pende nieuwigheid steeds medebrengt en 
had het nu reeds zijn nut kunnen afwer
pen. Maar de feiten zijn nu lijk ze zijn. 
Tijdens de besprekingen in de Senaat 
heeft de Minister verklaard dat in het be
heer van het fonds ook de afgevaardigden 
van de 4 grote landbouwverenigingen zul
len zetelen. Op deze afgevaardigden berust 
dan ook een grote verantwoordelijkheid. 
Zij zullen er moeten over waken dat de 
gelden waardoor dit fonds gespijsd wordt, 
uitsluitend en alleen gebruikt worden 
ten voordele van de land- en tuinbouw; zij 
moeten zich dus niet tevreden stellen met 
de eer de georganiseerde landbouw in dit 

beheer te vertegenwoordigen. Van hen 
wordt verwacht dat zij er voor zorgen dat 
het Landbouwfonds in zulkdanige wegen 
wordt geleid dat het de landbouw in zijn 
geheel ten goede komt. Moest dit niet het 
geval zijn, dan mogen zij het niet laten bij 
platonische protesten, maar moeten zij 
zich terugtrekken, want dan zou het Land
bouwfonds niet meer beantwoorden aan 
zijn doelstelling en zouden zij, de afge
vaardigden van de landbouw, mede verant
woordelijk zijn. Dit mag niet gebeuren. 

In afwachting dat dit fonds in werking 
treedt, moeten onze boeren en tuiniers het 
hoofd koel houden en zich niet laten mee
slepen door partijpolitieke of andere ge-
voelsmotieven die men thans rond dit 
fonds geweven heeft. 

Het Landbouwfonds is geen ideale op
lossing, we herhalen het, het is in de ge
geven omstandigheden toch beter dan 
niets. Zonder de steen te willen werpen 
naar de vorige regeringen, dient het toch 
erkend dat zij inzake landbouwaangele-
genheden steeds maar halve maatregelen 
hebben getroffen, steeds maar de moei
lijkheden hebben uitgesteld. Thans werd 
er iets konkreets gedaan, het Landbouw
fonds is een eerste stap. Wij moeten nu de 
uitwerking afwachten. Dan eerst zullen Wij 
kunnen oordelen of het een goed betekent 
voor de landbouw, zoals de Minister be
weert of een gevaar zoals door bepaalde 
tegenstanders werdt vooropgesteld. 

M. Jaentjes 

C. Verschaeve en de 

Yzerbedevaart 

Als naar gewoonte kwam hij me ten 
huize afhalen om samen naa r de Bede
vaart te gaan. Mijn zieke dochter Jeanne, 
enkele weken nadien overleden, zat op het 
zonnige hofterras en schouwde naar de 
Uzer waar het wemelde van Duitse mili
tairen, meest officieren. 

Verschaeve sprak haar moed in; ook 
aan mijn zieke vrouw. 

'K had geen de minste lust om naar de" 
Bedevaart te gaan. 'K moest echter de 
dagelijkse fles melk, op de hoeve De Pauw 
langs de IJzer gelegen, gaan afhalen. 

Kom zegde Verschaeve, « ' t wordt t iet>. 
En we gingen, traag, wandelend naar 
Kaaskerke toe. 'K voelde me zo heel alleen, 
net of mijn grote vriend bij me niet was. 
Geen van beide sprak een woord. 

We bereikten het monument bij 't begin 
van de... plechtigheid(?) 

Was dat nu de bedevaart? Anders niets 
dan militair gedoe; geen burgers om zeg
gens. 

Was het een militaire parade? 
We stonden, in alle geval voor een nieuw 

werkelijkheidsbeeld dat het beeld van de 
vorige Bedevaarten weg joeg. 

De bezetter kwam pralen en pronken 
onder het : « nie wieder Krieg » en «Vloek 
aan de oorlog »... 

Verschaeve, nieuwsgierig nagekeken, 
daalde de trappen van de Krypte af, t raag 
met afgemeten, ietwat gereserveerde tred, 
zal ik maar zeggen. 

Hij zag mijn aarzeling, ging voort... al
leen. 

Achting en eerbied, het moet gezegd, 
omzweefden hem; een met lauweren om
kranste Vlaamse beroemdheid ging voor
bij. 

Dromend ging ik verder, naar de brave 
boer De Pauw, de fles melk voor mijn 
zieke dochter halen. 

Neen het was geen bedevaart. De bede
vaartweide zag ik als een slagveld met dui
zenden gebroken mensenlevens. Vervloekt 
militarisme, dacht ik, betaald met zoveel 
vlees en bloed, met zoveel mensengeluk! 
Uw walgelijk praalvertoon past hier niet.. . 

Bij mijn terugtocht zie ik Verschaeve 
op de bovenste trappen van de Krypte 
staan. Ik wil verder gaan, hem niet storen. 

Hij komt tot mij en stapt meê huiswaarts 
toe. 

Zijn anders zo strakke blik is neerge
slagen, schijnt niet te zien. 

Aan de brug gekomen legt hij beide h a n 
den op mijn schouders, ziet me als ver
moeid aan. Was het ergernis, verachting, 
onderdrukte toorn die ik in zijn ogen las? 
Een raadsel... 

Ontroerd zegt hij : Jan g'hebt gelijk; 
'T is geen bedevaart, 't is een militaire 
parade. Nooit zet ik hier de voet nog... 

Op de volgende bedevaarten was Ver
schaeve niet meer te zien. 

Jan De Bondt 
30-8-55 

Jje J5oer ku ploegde voort 
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Amneslie in Sovfef Rusland 
(Vervolg v a n bldz. 3) 

He t lot v a n de invr i jhe id ges te lden blijft 
s t eeds zwaa r : de p lager i j en d u r e n voort . 
Voogdij , pol i t ie toezicht , geen bewijs v a n 
bu rge r t rouw, geen paspoor t , beroving v a n 
r e c h t e n , geen pens ioen , weder rech te l i jk i n 
h o u d e n v a n inva l id i t e i t skaa r t , s c h a d e v e r 
goeding a a n de S t a a t , enz. . . . 

W a t d i t l a a t s t e p u n t be t re f t werd door 
m i n i s t e r L iebaer t opn ieuw een offensief 
ingezet : bedre ig ing m e t dwangu i tvoe r ing , 
m e t beslag op h e t voor beslag v a t b a a r g e 
deel te de r wedde . Dit l a a t s t e b e t e k e n t i n 
vele geva l len n i e t s a n d e r s d a n broodroof, 
o m d a t h e t gevolg e r v a n is d a t de be t rok 
kene a f g e d a n k t en op s t r a a t gezet word t . 
E n hoeveel moe i te heef t h e t dikwij ls n i e t 
gekos t om n a veel zoeken een s c h a m e l 
b a a n t j e te v inden . 

Min is te r L iebaer t word t b l i jkbaar n i e t 
i n h e t m i n s t g e h i n d e r d door de h e r i n n e 
r ing a a n zi jn e igen h o u d i n g in 1940, t oen 
h i j s a m e n m e t a n d e r e t ex t i e l indus t r i ë l en 
een de lega t ie n a a r r i j k s m a a r s c h a l k G o e -
r ing s t u u r d e o m h u n goede d i e n s t e n a a n 
te b ieden en t evens een ge schenk voor 
mevrouw Goer ing . 

He t is deze hypocr is ie die ieder rech t 
z inn ig m e n s in o p s t a n d doet k o m e n . M e n 
is er in ges laagd t e doen ve rge t en w a t de 
werkel i jke t o e s t a n d e n in 1940 e n t i j dens 
de oor logs ja ren geweest zi jn en de h o u 
d i n g v a n vele pol i t iekers en a n d e r e h e e r 
s c h a p p e n . De repress ie is n i e t s a n d e r s g e 
weest d a n een ge legenhe id die m e n a a n g e 
g r e p e n heef t om af t e r e k e n e n m e t h i n d e r 
lijk pol i t ieke t egens t r eve r s . Er w a s r e d e n 
te over om groo tmoed ig te zijn, o m veel 
te ve rge ten en te vergeven, o m d a t m e n zelf 
moes t r e k e n e n op ve rge ten en vergeven. 

De Vlaamse o p e n b a r e opinie is s ede r t 
vele j a r e n bereid om groo tmoed ig te zi jn . 
Reeds op h e t Congres v a n h e t V e r m e y l e n 
fonds in 1947 v e r k l a a r d e de h e e r Mussche 
zich bereid t e r u g de h a n d te r e iken a a n 
h e n die zich t i j dens de oor logs ja ren h a d -

D£ BESLUITEN VAN 
MINISTER TROCLET 

R u m o e r r o n d de bes lu i t en v a n Min i s te r 
Trocle t . E t a t i s m e is de B o e m a n . 

0 In cafés, trams en treinen wordt erg veel over 
Minister Troclet gesproken en in alle kranten 
wordt er met hartstocht over gesproken, vóór of 
tegen ! 

« Wat is dat met Troclet ? », vraagt de werkman. 
« Iets tegen de dokters » 
« Wat tegen de dokters ? » 

« Dat ze niet meer zullen mogen vragen, wat ze 
willen ». 

« 't Is hoog tijd dat ze die dieven op hun plaats 
zetten » .' 

'T is niet helemaal dat; komt 'n bediende van 
'n zieke kas tussen, hij wil de ziekekas verstaatsen, 
etatiseren lijk men zegt. 

« Staat of geen staat, zegt de man met de pet en 
de zak alaam op de rug, moeten we dan minder 
betalen en krijgen we dan meer terug ? De rest 
kan mij niet schelen, n 

De omstanders knikken en glimlachen ! 
E n zo g a a n de ge sp rekken h u n g a n g . 

De 3Ó0 bladzijden « Staatsblad » worden uitge
legd en de slechten of goede gevolgen ervan voor
spelt naar gelang o men » behoort lot die of geen 
politieke partij. 

De hele wetgeving over de verplichte verzeke
ring tegen ziekte en invaliditeit vertoont een po
litiek aspect. Heel zeker, maar er is met deze 
kwestie; lijk, met veel anderen die de openbare 
opinie sedert enige tijd beroeren, ook 'n kwestie 
van centen gemoeid. 
De vri je verzeker ing . 

Hoe het staat met de vrije verzekering ? Om 
lid te worden van een ziekekas, moet men maan
delijks een bijdragen strten. Die bijdragen vol
staat niet om solidairlijk al de aangeslotenen ge
neeskundig te verzorgen. Daarom stort de Staat, 
d. w. z. al de belastingbetalers samen, aan de 
wettelijk erkende ziekekassen een bedrag dat 
gelijk is aan 30 procent van de som der ge
ïnde bijdragen. En darmee moeten de Landsbon
den zien dat ze finantieel de twee eindjes aan 
mekaar knopen, en al de Landsbonden doen dan 
ook hun best, omdat ze weten dat ze ingeval van 
tekort niet moeten rekenen, noch op het over
schot van hun concurrent, noch op een zogezeg
den lening van een minister, die toevallig behoord 
tot hun partij I 

Aangezien, wat de vrije verzekering betreft, 
de Landsbonden over vaste gegevens beschikken, 
en dus moeten zaaien naar de zak en geen beroep 
meer kunnen doen op de openbare kas, is het ook 
niet nodig voor hen een speciale wetgeving uit te 
vaardigen of hun handelwijzen van dichtbij te 
kontroleren. 
De verp l ich te verzeker ing . 

Heel anders is het gesteld met de vc-nlichte 
verzekering tegen ziekte en invaliditeit. De vet 
zekerde wordt een zekere percent afgehouden op 
zijn loon, de werkgever of patroons doen er ooK 
'n percentje bij en vadertje staat, t. t. z., weer 
eens de belastingbetalers samen, doen ook een 
duit in hel zakje n. 1. zestien procent van de ge-

den vergist . I n V l a a n d e r e n zou reeds s ede r t 
j a r e n a m n e s t i e ver leend zijn. Doch eens 
te m e e r zi jn wi j , door de u n i t a i r e s t a a t s 
s t r u k t u u r , gedwongen geweest de wil te 
o n d e r g a a n v a n de Walen . Zij h e b b e n ons 
h u n oplossing opgedrongen , m e t m e d e w e r 
k ing v a n a l de Belgische s t a a t s i n s t a n t i e s : 
de oplossing in h e t t e k e n v a n de ongebre i 
delde h a a t , in de ee rs te p l a a t s h a a t t egen 
a l w a t V l a a m s - n a t i o n a a l is. He t was een 
enige ge legenhe id om h e t V l a a m s - n a t i o n a -
l isme m e t wor te l en t a k u i t te roe ien , om 
de j a r e n l a n g opgekrop te h a a t u i t t e v ie
ren . D a t de Vlaamse k a t h o l i e k e n zich daa r 
toe ge leend h e b b e n blijft een eeuwige 
s c h a n d e . M a a r h e t is ook zo d a t h e t in de 
eers te p l a a t s de C. V. P . geweest is die op 
pol i t iek p l a n geprof i teerd heef t v a n de r e 
press ie . He t is d a n ook vanwege de getrof
f enen een begr i jpel i jke , m a a r toch zware 
en ve r r e ikende fout geweest h u n hoop te 
s te l len op de C. V. P . Niet a l leen moes t deze 
hoop i jdel b l i jken te zi jn, m a a r door h e t 
feit zelf d a t zij de C. V. P . g ingen s t e u n e n , 
m o e s t e n zij de a n d e r e p a r t i j e n o n v e r m i j -
deii jk t egen zich in h e t h a r n a s j a g e n . W a a r 
de C. V. P . de sch i jn a a n n a m de ve rded i 
g ing op zich te n e m e n v a n de s lach tof fe rs 
de r repress ie , spee lden de a n d e r e p a r t i j e n 
de t egenoverges te lde k a a r t u i t om de C.V.P. 
in h e t n a u w te dr i jven . He t r ep ress i ep ro 
b leem werd de inze t v a n de pa r t i jpo l i t i eke 
s t r i jd , m e t a l de ne fa s t e gevolgen. 

De ge t ro f fenen h a d d e n er be te r a a n g e 
d a a n h u n eensgez inde s t e u n t e ve r l enen 
a a n een afzonder l i jke Vlaamse p a r t i j . Deze 
p a r t i j h a d m e t veel m e e r sukses k u n n e n 
i jveren voor a m n e s t i e . Zij kon de C. V. P . 
ve rp l i ch t en k leur te b e k e n n e n . De a n d e r e 
p a r t i j e n zouden z ich m i n d e r s che rp ve r 
zet h e b b e n , w a n n e e r de m a a t r e g e l e n de C. 
V. P . n i e t zouden t e n goede k o m e n . Zo is 
h e t n a de vorige oorlog t och geweest . 

S lech t s w a n n e e r de V lamingen opn ieuw 
m e e s t e r zul len zi jn in e igen hu i s , e n d i t 
door de a k t i e v a n de e igen p a r t i j , zal d i t 

_vraags tuk opgelost worden . 

zamelijke afhoudingen. 
En nu denken de meeste metisen, maar ook 

heel wat dokters, dat de verdeling of d'e tussen
komst gebeurt per lid, juist lijk bij de vrije ver
zekering I Absoluut niet ! En daar zit het hem 
juist ! Daar zit het begin van de eeuwige herrie. 
Al de geïnde bedragen (afhoudingen en tussen
komst van de staat) worden in één grote pol ge
daan en de verdeling ofte omslag gebeurt dan, 
wel in evenredigheid met het aantal leden, maar 
na toepassing i<an zekere « criteria » ofte maat
staven. Die maatstaven zijn : ouderdom van het 
lid, woonplaats van het lid, geslacht van het lid, 
soort arbeid dat het lid verricht, enz. enz. 

Een Landsbond waarvan de leden een zekere 
ouderdom hebben bereikt, of waarvan de leden 
in nauwe enge straten, ongezonde stadskwartie
ren wonen, of een landsbond die veel vrouwelijke 
leden telt, of veel leden die zwaar werk moeten 
verricliten, zal hogere finantiële lasten hebben 
te dragen, omdat al deze leden meer vatbaar zijn 
voor ziekten. 

Om deze finantiële lasten gelijk te verdelen, 
wordt bij de omslag of verdeling der sommen 
dan ook rekening gehouden met de hogerge-
noemde ongunstige faktoren en, zo komt het dat 
de ééne landsbond meer krijgt per lid dan de 
anderen ! Men heeft op voorhand de probabiliteit 
van ziekte van de leden trachten vast te leggen. 
Er valt voor deze manier van verdeling wel iets 
te zeggtn I 

De veplichte verzekering tegen ziekte en inva
liditeit krijgt daardoor een nationaal en solidair 
aspect, zogezegd boven de partijtucht verheven. 
Maar in de berekening van wal elk, volgens 
hogergenoemde maatstaven, toekomt, zit ook de 
kiem van de ontevredenheid. Het is onmogelijk 
de ziekte probabiliteit te berekenen. Men heeft 
zich voor de eerste berekening gesteund op de 
ondervinding van Duitse en Engelse ziekenfondsen 
en zelfs na lange jaren ondervinding in eigen 
land, zal die berekening dan toch altijd maar bij 
benadering juist zijn. 

Indien nu een landsbond op het einde van hel 
jaar een overschot heeft en al zijn leden heeft 
kunnen uitbetalen, zal die landsbond de manier 
van verdelen loven en met de « critaria » tevre
den zijn. Sluit de balans van een landsbond met 
een tekort, dan is niets gemakkelijker dan die 
verdelings methode af te keuren en te zeggen 
dat de hoger opgenoemden ^criteria » absoluut 
in zijn nadeel zijn toegepast. 
W a t is er m e t die kon t ro l en ? 

Alvorens een uitbetaling voor geneeskundige 
zorgen mag worden toegestaan, moet in iedere 
Federatie,onderafdeling van de Landsbond, een 
medisch adviseur die uitbetaling goedkeuren. 
Deze goedkeuring geschiedt aan de hand van een 
reglement, geldend voor alle Landsbonden uit
gevaardigd onder vorm van koninklijk of minis
terieel besluit. 

De medische adviseurs oefenen dus in hun res
pectievelijke Landsbonden een kontrole uit. 

Het is die « kontrolen » nu die het voorwerp 
uitmaakt van krantenartikels en lezersgesprekken 
sedert he' verschijnen van de ministeriële beslui-
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Ontdek Zuid-Afrika. 
Bijna iedere Vlaamse Oud-stri jder 14-18 

heeft ten minste eenmaal met de s tad 
Roeaan kennis gemaakt , hetzij o p bezoek, 
hetzij als gekwetste, en dan is hij ook in de 
gelegenheid geweest kennis te maken met 
de geweldige macht van het Brits Imperium 
Dicht bij de s tad was er 'n formidabel En
gels k a m p dat als verzamelplaa ts d iende 
voor al de t roepen en hu lp t roepen van over 
de ganse wereld. T o e n gold het nog : 
« Britania rules the waves ». Engeland was 
door de historie heen om zo te zeggen mees
ter van de zee, zoniet meester over bijna 
de ganse wereld. Die opeenhop ing van 
macht was door de eeuwen heen bewerk
stelligd nada t opvolgentli jk de Deense , 
Hol landse , Franse , Spaanse vloten vernie
tigd werden om de onbetwis tbare alleen
heersers over de zeeën te blijven; dit stel
de hen In de gelegenheid zich te nestelen 
waar het hen beliefde en interessant genoeg 
was. en zo onts tond het Brits Imper ium : 
het klein Engeland, heer en meester over 
een koloniaal gebied dat nooit zijn's ge
lijke in de wereldhistorie te zien kreeg. Zijn 
macht ten opzichte van kont inentaal Euro
p a behield het met er zijn taktiek van de 
« ba lance of power » toe te passen, waar
door een te macht ig w o r d e n d e concurrent 
uit de weg geruimd werd met de medehu lp 
van kleinere mededingers . 

Dit is in het kor t de ganse Engelse bui
tenlandse polit iek. 

De overwinning 14-18 is voor Engeland 
n ware Pyrrhus overwinning geweest, het 

keerpunt van de Engelse machtsposi t ie ; de 
oorzaken er van liggen echter verder en 
dieper . Maar keren we tot Rocaan terug. 
Niemand kon vermoeden , alleen de Engels
man wist, wat al verscheidene rassen onder 
zijn beheer s tonden : van geel tot zwart , 
a iover bruin, groen en alle andere schake
ringen van kleur; lange en kor te ha ren ; ge
kleed of min gekleed; schoon en niet schoon, 
het lelijke type meestal domine rend ; hon
derd verschil lende talen sprekend alleen 
deze niet om hen met u vers taanbaar te 
m a k e n ; wat er achter die zwar te ogen, die 
semi lachende wezens, en mysterieuse tro
nies schuilde was een raadsel ; de naoor log 
14-18 en vooral de naoor log 39-44 heeft 
genoeg bewezen, en de fanatieke wijze 
waa rop sommige zich van de Engelsen heb
ben on tdaan , h e b b e n doen inzien hoe 
diep zij de bezet ter van hun land ha ten . 
En nochtans waren zij te Roeaan en hebben 
meegeholpen om Engeland de oor log 14-18 
te doen winnen! 

W a r e n ook te Roeaan de beste soldaten 
van blank ras, waa rop de Engelsen terecht 
fier mochten gaan; we zeggen de A N Z A C S 
(naar de benaming van het b loedig Chur
chill exper iment (Engeland is altijd kwistig 
met n ande rmans b loed omgesprongen) 
da t de grootste flater geweest is van die 
oorlog, namelijk het s tormlopen tegSn de 
rotsen ten einde de Turken uit hun vestin
gen te jagen en de weg naar Constant lnopel 
te openen en de Russen ter hulp te k o m e n ) 
dat waren de Afrikaners, Nieuw-Zeelan
ders . Austral iërs , Canadezen . O m t r e n t de 
gevoelens van al deze soldaten en voeg 
daarbi j nog de Ieren en d e Schot ten was 
men nooit bedrogen ; allen waren solidair 
in hun haa t ten opzichte van de Engelsen; 
er was zich geen schoner « apar the id » in 
ie denken , nooit zag men ze samen, en 
wanneer dit wel gebeurde in een of ander 
café (het hoeft niet bewezen da t er daar 
duchtig gedronken w e r d ) was het nooi t 
anders of er werd gevochten da t het ram
melde , en allen maar allen waren solidair 
om bovena rms op den Engelsman te val
len, en nooit of te nooit onder malkaar (de 
Vlaming me t zijn a r m e menskens soldij was 
de graag geziene klient van iedereen, ook 
van de Enge l sen ) . He t was om er noch kop 
noch steert aan te krijgen : al die soldaten 
komen de gehate Engelsman helpen de oor
log te winnen! Geld spee lde hier natuur
lijk 'n grote rol. Men moet toegeven dat 
de Engelsen behendige d ip lomaten zijn en 
n formidabele koopmansgees t moe ten be

zitten. Maar die mythe : De Engelsen zijn 
de enigste koloniseerders ter were ld! Z o 
leerden de ketters , m a a r zij doo ldegeden! 
Van de Duiters zei men : ze hebben geen 
besef van koloniseren ' Ga maar terug waar 
ze geweest zijn, na veert ig jaar zal men daar 
nog diepe sporen van sympath ie vinden, 
daar waar de Engelsman slechts haa t na
laat! 

En zou het in Europa be te r zijn ? Kom, 
kom, beha lve de poli t ieke leiders die er van 
leven of geleefd hebben , de londonieters , is 
er geen enkel volk als volk dat Engeland in 
het har t draagt , verre van daar (de Hollan
ders misschien u i tgezonderd! ) Zelfs de 
Amer ikanen kunnen d e Engelsen niet luch
ten! 

De liberalistische polit iek van Engeland 
heeft zich alleen geïnteresseerd aan uitslui
tend egoïstische belangen, en is zich gaan 

vestigen waar het de moei te waard was ; 
waar geen business te doen was, of geen 
caoutchouc, petrol , d iamant of goud te vin
den was, kwam de Engelsman niet. Sir Cecil 
Rhodes in een gesprek met Paul Krüger had 
het over wetenschappen en dies meer ; Rho
des zei : «wanneer men de sterren beziet, de 
flikkering er van bewijst toch da t er daar 
meta len moeten voorhanden zijn ». En Krü
ger : « wat er zo al is kan ik niet zeggen; 
iets is zeker, het is geen goud, anders zouden 
de Engelsen er ook zijn ! » 

G o u d ! dat is om zo te zeggen het onge
luk voor Zuid-Afrika. W a t h a d d e n de boe
ien interesse aan d iamanten en goud ? Grond 
beboeren en vruchtbaar maken, ja. De En
gelsman heeft mal ing aan grond indien er 
geen mineralen insteken en hoe meer hoe 
groter zijn nooddruf t tot koloniseren, hoe 
groter zijn roeping om er zijn vlag te vesti
gen en er G o d s woord te brengen! Men 
m a g niet vergeten da t zijn evangelisten de 
dienaars van Engeland zijn, vermits de 
Koning of de Queen het opperhoofd der 
Engelse Kerk is. Engeland zegt G o d en 
denkt caoutchouc! De histoiie zal nooit we
ten met welke middelen Engeland zich 
overal heeft ge ïmponeerd ; de haat die het 
overal heeft nagelaten is slechts het logisch 
en rechtstreeks gevolg van een egoïstisch 
op t reden . Leopold II is er ook met geen 
houten hamer doorgegaan in Kongo ; 
Maar dat Engeland hem iets zou te verwij
ten hebben , is 't t oppun t ! En in Zuid-Afri
k a ? Zijn de boerenoor logen geen schande 
voor Engeland, en de gepleegde moordpar 
tijen, de eerste concent ra t iekampen waar 
5 0 0 0 vrouwen en k inderen zijn omgeko
men, niet wraak roepend ? De meeste Engel-

u ? " j ' " ? • ^' ^'^" "^^' ^^^^ ^^^^ ^"^^^ <^eze 
bladzijde van de Engelse historie, ze noe
men dat de fouten van 'n onbegr i jpende 
adminis t ra t ie in Enge land! 

W a t niet wegneemt dat de houding van 
een groot deel der Engelssprekende Afri-
kaanders absoluut vals is. De apar theids
polit iek die door de Nat ionale Parti j gevoerd 
word t heeft tot doel al de groepen of rassen 
zoals de naturel len, kleurlingen, Indiërs, 
Maleiers een zelfstandig statuut te geven 
o p d a t ze zichzelf zouden kunnen uit leven 
naar eigen aard ; deze politiek geeft ook aan 
de b lanke bevolking de zekerheid van zijn 
eigen bes temming. De nationalisten op 
grond van hun eigen geloof zijn gedreven 
door de eerbied voor de menseli jke waar
den in al die ande re groepen. 

De Engelsen hebben slechts hun por te
feuille als basis van hun redener ingen en 
beweegredenen ; wat b e k o m m e r e n ze zich 
over de belangen van die groepen ? De lief
de tot naturel of kleurl ing? Indien gij zo 
lets^ bij 'n Engelsman kunt on tdekken zijt 
ge 'n pheniks . 

W e staan hier voor 'n typisch voorbeeld 
van wat de Fransman « la perf ide Albion ), 
noemt . Indien er van enige waarder ing 
sprake kan zijn, vindt men dat bij de boe
ren. Z e hebben t rouwens sedert honder
den jaren bewezen met de naturel len te 
kunnen omgaan , dan wanneer de Engelsen 
al die rassen slechts aanzien als iets waar
mee men iets kan verdienen, gelijk ze 'r nu 
'n polit ieke kaar t van maken . De Engelsman 
die zo smalend van het duitse «herrenvolk» 
spreekt is misschien de enige type van een 
mens die denkt superieur te zijn en die su
perioriteit overal meedraagt . Daarom ook 
maak t hij zich overal onverdraa.glijk, en 
word t hij overal buitencrewalst. Of is het 
misschien onwaar dat ziin koloniale poli
tiek over de ganse lijn failliet is ? Met welke 
pretent ie kan hij zeggen da t hij er vers tand 
van zou hebben de zaken te kunnen bered
deren ? of is het niet vo ldoende van te weten 
wat ziin s tandpunt is om met absolute ze
kerheid te kunnen zeeo^en dat het slecht is? 

Zie bv. Kenia! e^liik overal hf>eft hij 
al de lakens naai zich toe ge t rokken: zijn 
hofsteden met de vruchtbaars te grond zijn 
zo onmeteli jk groot dnt ze niet kunnen be-
b o e r d worden ; wat blijft er voor de inboor-
lin<^en over ? te wfeinig en min interessant, 
Inde i ra ' Z o n d e r de methodes van de mau-
m a u in den geringsten dele goed te keuren, 
is hun s tandpunt toch begrijpeijk. En nu in 
Zuid-Afrika : de Regering kooot van de 
beste gronden om ze aan de inlandse bevol
king toe te ver t rouwen voor bewerking; zo 
zijn reeds duizenden hektaren van bestem
ming veranderd « we moeten U be te re gron
den geven omda t ge geen vers tand hebt 
van boeren zoa ' s wij; wij zullen minder
waardige gronden verbeteren » en dan 
moe t men hen nog zeggen hoe ze 't moeten 
doen, anders zouden ze met hun ingeboren 
luiheid, irrigatie en besnroei ïng verwaarlo
zen, te veel beesten kweken die de weiden 
kaalvreten, de erond ui tnut ten en laten ver
vallen, zodat al4éiet werk zou te he rdoen 

zi]n. 
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Het schandaal van Overmaas 
De gemiddelde Vlaming is verwonderd 

bovenaan in de provincie Luik, omgeven 
door Waals gebied, Vlaamse dorpen aan 
te treffen. Deze verwondering is slechts te 
begrijpen wanneer men de kaar t van Bel
gië afzonderlijk bekijkt. Zo men zich de 
moeite getroost een kaart onder ogen te 
nemen waarop ook Nederland en West-
Duitsland liggen, dan verdwijnt vlug die 
verwondering. Immers de streek van Over
maas waarvan die dorpen deel uitmaken, 
sluit aardrijkskundig aan bij Nederlands 
Limburg met de steden Maastricht en 
Vaals en anderzijds bij Duitsland met de 
streek van Aken. Wanneer men de gren
zen wegdenkt is er geen enkele reden meer 
tot verwondering. In Overmaas ligt de 
scheidingslijn tussen de Nederlandse, 
Waalse en Duitse dialekten. 

Bij hen die anderzijds wel wat over 
Overmaas afweten komt een andere grove 
vergissing vaak voor. Men denkt dat Over
maas zich beperkt tot een zestal kleine 
dorpjes, waar men een Nederlandse ge
westtaai spreekt Men heeft het dan over 
de Voerstreek, die inderdaad die zes, eer
der kleinere, dorpen met een goede vier 
duizend inwoners samen omvat. Het zijn 
Moelingen, Remersdaal, Teuven, 's Graven 
Voeren, 's Maartens-Voeren en 's Pieters 
Voeren. 

Naast die zes Voerdorpen bestaat er ech
ter een veel belangrijker gebied, de zoge
naamde Platdietse streek waar eveneens 
een Nederlands dialekt gesproken wordt, 
streek met een bevolking van ongeveer 
22.000 inwoners, verdeeld over tien dorpen: 
Montzen, Komburg, Sippenaken, Gemme-
nich, Moresnet, Kalmis, ?Iendrikkapelle, 
Welkenraat, Balen-Wezer en Membach. 
Door de geringe rol, die Vlaanderen en 
Nederlands-Limburg politiek speelden in 
de negentiende eeuw en door de afzonde
ring ervan enerzijds en anderzijds door 
de opbloei van Duitsland en de kulturele 
uitstraling van het nabije Aken, zien we 
die dorpen in de negentiende eeuw gelei
delijk op school en in de kerk het Duits 
als kultuurtaal aanvaarden. Dit feit ver
schaft thans de achtereenvolgende rege
ringen het voorwendsel tot verfransing, 
vermits het Duits tot rechtloze taal ver
werd. 

Een derde onderdeel van Overmaas 
vormt het stadje Aubel, dat reeds gedeel
telijk verf ranst werd gedurende de laatste 
paar tientallen jaren. Hst telt een goede 
3.000 inwoners. 

Een laatste gebied vormt de streek van 
Eupen, eveneens Nederlands van dialekt 
die door de aanhechting van 1815 tot 1918 
bij Duitsland naar kultuurtaal volledig 
Duits werd. Deze streek, alhoewel aange
vreten door de verfransing, houdt nog vrij 
goed stand. Gewoonlijk laat men ze bij de 
Viaams-Waalse kwestie buiten het geschil 
omdat ze als Duits doorgaat. 

Ook de naam Overmaas wekt bij de 
buitenstaander verwondering. Nochtans 
is ook hier de oplossing eenvoudig. De 
streek kwam na 1288 bij de slag van Woe
lingen bij Brabant en bleef daarbij tot 
aan de Franse Omwenteling. Voor de Bra
banders nu lag die streek aan de overzijde 
van de Maas, vandaar de benamingen van 
Overmaze en Overmaas. 

Ook wordt er te weinig aandacht gehecht 
aan de slag van Woeringen en aan de da
tum 1288. Het is de waardige tegenhanger 
van de Slag der Gulden Sporen en 1302. In 
1288 werd Limburg, het Oosten van ons 
volksgebied beslissend aan de Duitse 
machtsgreep ontrukt, net gelijk in 1302 het 
graafschap Vlaanderen definitief aan de 
Franse machtsgreep ontrukt werd. Over
maas omvatte toen het hertogdom Limburg, 
het graafschap Dalhem, de heerlijkheden 
Valkenburg en 's Hertcgenrade In 1815 
gingen Eupen en 's Hertogenrade over naar 
Duitsland maar Eupen kwam terug na 
1918. In 1839 ging Valkenburg over naar 
Noord-Nederland en werd de huidige 
Voerstreek, Aubel en de Platdietse streek 
bij de provincie Luik ingelijfd. 

Tussen beide wereldoorlogen werd de 
streek van Overmaas steeds meer en meer 
bij Limburg betrokken en sloot kultureel 
meer en meer bij Vlaanderen aan. Dat ook 
was ongetwijfeld weer aan de werking van 
de Vlaams-nationalisten te danken. Er 
waren kulturele manifestaties Vlaams van 
inhoud en geest, er waren tal van Vlaamse 
voordrachten, er werden zitdagen gehou
den door de Limburgse volksvertegenwoor
digers zowel van de Katolieke Partij als 
van de Vlaams-nationalisten. Waar deze 
laatsten begonnen waren konden de eer
sten niet ten achter blijven. Wanneer na 
deze oorlog er geen nationalistische volks
vertegenwoordigers meer waren bleven 
ook de C.V.P. volksvertegenwoordigers er 
weg. Zonder de nationalistische zweep geen 

Vlaamse werking meer! 
Voor de oorlog was er een vrij goede 

treinverbindipg met Limburg. Daardoor 
kwamen de Overmazers naar de markt van 
Tongeren en bleven ze zich een voelen met 
Limburg. Toen deden ook een groot aan
tal Overmazers hun middelbare studies te 
Tongeren. Na de oorlog werden de trein
verbindingen afgeschaft. Er werd bij de 
« Vlaamsgezinde » P.W. Seghers het onmo
gelijke gedaan cm die treinverbinding op
nieuw tot stand te brengen. Het mocht 
niet helpen! Hij was toen even moedig als 
wanneer hij Meisbroek liet verfransen, na 
een eerste aanval van de «Libre Belgique»! 
Met de Franskiljon Anseele is er na tuur 
lijk ook niets te beginnen. 

De geleidelijke aanhechting voor allerlei 
diensten bij Limburg werd na deze oorlog 
stop gezet en vele diensten keerden reeds 
terug naar Luik. De Waalse C.V.P.-ers die 
tegen de socialisten in Wallonië niets aan
durven tenzij knielen vonden een prachtig 
en haast weerloos terrein om hun verdron
gen machtswellust bot te vieren. Het dient 
niet meer gezegd te worden dat ze daarbij 
de steun kregen van de franskiljonse lei
ding van de C.V.P. De zogenaamde Vlaams
gezinden uit de C.V.P. hebben hen daarbij 
niet gehinderd. 

Volksvertegenwoordiger Verroken durf
de het gebied niet eens bij het Nederlands
sprekend landsgedeelte voegen toen hij 
zijn kaart tekende. Het was een eerste 
gebaar van prijsgeven van degenen die 
zich opgeworpen hadden als de verdedi
gers van Vlaanderen. Bij de minimalisten 
inderdaad niets dan defaitisme en stra

tegische terugtochten. Overmaas, dat nog 
Vlaams is en daarom haast homogeen 
christelijk werd de prooi van de Waalse 
C.V.P.ers Hanquet en Phillippart, die 
het met alle geweld willen verfransen. 
Nog op de jongste studiedag van de C.V.P., 
enkele weken terug kon een gevaarlijke 
onnozelaar als een Parisis — zonder pro
test! — opsnlijk de verfransing langs de 
taalgrens en in Overmaas verdedigen. 
Wat zal het partijvoorzitter Lefèvre ge
noegen gedaan hebben, hij die zijn kinde
ren in het Frans laat studeren! 

Na de laatste oorlog werden alle scholen 
in Overmaas op een paar dorpen na vol
ledig verfranst. De kinderen die van huize 
uit geen woord Frans kennen, moeten 
alles in het Frans studeren. Het moet dan 
ook niet verwonderen dat de kinderen er 
op het gebied van onderwijs een paar jaar 
ten achter zijn. Deze achterstand halen ze 
nooit meer in. De misdadige C.V.P. poli
tiek berokkent aan deze streek een ont
zettend verlies op geestelijk gebied. Frans, 
dat deze mensen niet spreken, beheersen 
ze slechts onvolkomen en hun eigen moe
dertaal het Nederlands kunnen ze noch 
lezen, noch spreken, noch schrijven. 

De grote meerderheid van ambtenaren, 
die aangesteld worden, zijn Walen. En wat 
de C.V.P.ers niet schijnen tewelen is dat 
de meerderheid van de Walen links is. Zo 
dringt door de verfransingspolitiek, door 
de C.V.P. burgemeesters, meestal nog kas
teelheren, in hun kortzinnigheid, voor hun 
dorpen gevraagd, de linkse politiek en ook 
het ongeloof in Overmaas binnen. Net ge
lijk thans in de schoolkwestie de Katolie
ke scholen mogen verdwijnen als de Bel
gische eenheidsstaat maar blijft, zo mag 
ook in Overmaas het geloof vergaan als 
het maar verfranst wordt. Brussel, waar 
ze eveneens'flink aan de verfransing mee

gewerkt hebben en dat thans veel linkser 
is als de Vlaamse steden is voor hen klaar
blijkelijk geen les geweest. 

Als verbindingsstuk tussen de Ardennen 
en de uitlopers ervan in de streek van 
Valkenburg is Overmaas een van de heer
lijkste streken van ons land. Het is er 
terzelf dertijd goede landbouwgrond. De 
streek sluit ook aan bij het heuvelachtig 
weidengebied van het Land van Herve. 
Tal van oude burchten getuigen er nog 
van een intensief beleefd verleden.-Op het 
uiterste puntje van Overmaas ligt de Barak 
Michel, die een paar eeuwen terug nog de 
scheidingsgrens was van het Nederlands, 
het Waals en het Duits gebied. 

Ook voor Overmaas dient de strijd her-
aangepakt en dit door mensen voor wie 
het «Vlaanderen eerst > geen leugen is 
maar doorleefde werkelijkheid. Een kleine 
kern van werkers biedt er weerstand en 
levert harde afweergevechten. Het wordt 
hoog tijd dat we hen helpen vooraleer ze 
uitgebloed zijn. 

Tal van middelen kunnen het eigen Ne
derlands leven nieuw bloed inpompen. 
Overmaas kan een toeristisch oord worden 
waarheen de Vlamingen bij voorkeur gaan. 
Kontakten kunnen niet anders dan goed 
zijn. De belangstelling van onze jeugd voor 
dit gebied moet gewekt worden. Zij moe
ten het land gaan ontdekken. Getracht 
moet er worden naar Nederlandse kultu
rele voorstellingen. Is dit geen taak voor 
de studenten? Al deze middeltjes kunnen 
er toe bijdragen de latente kern van verzet 
te sterken. 

Vanzelfsprekend echter kunnen deze 
hulpmiddeltjes het vraagstuk niet oplos
sen. De redding kan alleen op politiek ge
bied bewerkt worden. Bij het vastleggen 
van de taalgrens mag er geen aarzeling 
zijn. Het Zuiden heeft ons al genoeg ter
rein ontroofd dan dat we nog maar de 
geringste toegeving zouden doen. De streek 
van Overmaas moet losgemaakt worden 
van de provincie Luik en als gemengd Ne
derlands-Duits kanton bij Limburg ge
voegd. 

Om dit te bereiken zal er een sterke druk 
nodig zijn, die alleen een Vlaams-nationa-
le partij kan brengen. Daar waar de 
Vlaamsgezinden in de oude partijen te 
laks zijn om een daad te stellen, dient de 
nationalistische zweep striemend gehan
teerd te worden. Zetelverlies zal voor hen 
het begin van de wijsheid worden. Vlugge 
en krachtige uitbouw van de Volksunie 
zal blijken het enige middel te zijn om ook 
Overmaas te redden vooraleer het onher
roepelijk te laat is. 

W. J. 

ONTDEK ZUID-AFRIKA 
(Vervolg .van bldz. 6) 

Dat is de geest waa rmee de nationalisten 
b e h e p t zijn ten opzichte van de naturel len, 
en 't is ook die geest die bij hen aanwezig 
is wanneer ze door apar the id , hun eigen 
onderwijs opva t ten en eigen gemeenschap 
en bestuur in 't vooruitzicht stellen. 

De gewezen Smutspart i j ziet in de natu
rellen alleen 'n goedkope arbeidskracht , en 
in de kleurlingen 'n eventueel s temgerech
tigde ten e inde de nat ionalis ten te bevech
ten. 

DE BESLUITEN VAN MINISTER TROCLET 
(Vervolg van bldz. 6) 

ten van 26, 27 en 28 September j.l. 
Bestond er vroeger een kontrole ? 
Jawel, maar het was een der eigenaardigste kon-

trolen die ooit werden ingesteld. Met deze die 
de reglementering uitvaardigde benoemde de 
kontrolen-artsen, om toe te zien of ZIJN regle-
jnentering goed werd toegepast, maar dezen die 
Tioesten worden gekontroleerd, namelijk de 
Landsbonden van ziekenkassen benoemden en be
zoldigden hun kontrole-artsen zelf ! 

Het was en is dus niet te verwonderen dat de 
medische adviseur, onjuiste naam voor kontrole-
artsen, min of meer onder druk van de instanties 
die Itcn hadden benoemd, de reglementering van 
hel Rijksfonds in brede geest toepasten wat be
treft de leden van hun eigen Landsbond. Advi-
feiin die niet soepel genoeg bleken en schuld 
hadden dat er leden verloren gingen, werden hel 
leren 'uu; gemaakt en zo mogelijk een oaanlie 
g^igraen in een ministeriële dienst, en zo omcha-
delijh gemaakt. 

De Landsbonden hadden dus tot voor kort de 
vrijheid. Ze interpreteerden zelf de ministeriële 
bisluiien en de toepassing ervan. 

Dit alles ware onopgemerkt voorbij gegaan, wa
ren er jaar na jaar geen schrikwekkende tekorten 
geboekt. De voorzitter van de eene Landsbond 
schoof^ de schuld op onrechtmatige verdeling van 
de bedragen (zie criteria). De andere beschuldig
de vlakaf het geneeskundig korps van misbruiken 
en bedrog. En hier moeten we zeggen dat de 
leiders van de kristelijke Landsbond in het af-
kammen der heren dokters voor deze van de socia
listische 'Landsbond niet moesten onderdoen. 
Wanneer liet er op aan kwam strenge kontrolen 
op de prestaties van liet geneeskundig korps te 
eisen en -de geneesheren op alle manieren in het 
openbaar en in hun afwezigheid te kwetsen en 
zelfs te beledigen, dan waren de kristelijke en 
socialistische mutualiteilsleiders als twee handen 
op één buik. 

Het geneeskundig korps liet deze beledigingen 
niet op zich zitten. Een zeker percentage van dit 
korps had het Rijksfonds langs de mutualiteiten 
om, met een kortzichtigheid, universitairen on
waardig, trachten te bedriegen, ook dat wisten 
de leiders van de geneeskundige beroeps vereeni-
gingen. Maar aangezien de grote meerderheid der 
geneesheren soms zwakke, maar toch eerlijke 
mensen zijn, wensten ook ZU de kontrole, maar 
dan niet alleen op hun prestaties, maar ook op 
de medico-commerciele verrichtingen van de mu
tual! stische polikliniekken. 

Het geneeskundig korps eiste daarenboven met 
klem dat de kontrole-artsen zouden worden aan
gesteld, niet meer door de Landsbonden zelfs, 
maar door hel Rijksfonds of rechtstreeks door de 
Minister. 

Met mathemat i sche zekerheid zou m e n 
kunnen zeggen dat , moes ten de Engelsen 
bij mach te zijn enige jaren hun polit iek te 
voeren gelijk overal , Zuid-Afr ika ook voor 
hen zou ver loren gaan, gelijk overal . En dan 
wanneer het onvermijdeli jke gebeurd is, 
t rekken al de Engelsen naar het moede r l and 
terug! Maar hier zijn meer dan 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
b lanken die absoluut nergens kunnen terug
keren o m d a t hun voorouders vóór 300 jaar 
hier rnet V a n Riebeek in 1654 gekomen 
zijn; hier zijn die Hol landers die nade rhand 
gekomen zijn, die Franse Hugeno t t en , al die 
Duitse, Vlaamse , Noorse uitwijkelingen en 
Engelse die geen ander tehuis meer hebben , 
wier k inderen hier geboren zijn en wier 
enig vader land Zuid-Afr ika geworden is en 
IS. En voor wie geen ander alternatief is dan 
van hier te bli jven! 

En indien de koloniale be langen van En
geland, en indien de intresten van het Joods -
Engels kapi taal anders zijn dan die van 
2 .500 .000 b lanken die weigeren zelfmoord 
te plegen, dan is het van zelfsprekend da t 
het welzijn van die b l anke bevolk ing pri
meer t en het Nat ionaal Zu id - Afrika zijn 
eigen lot in h a n d e n wil nemen. Alles wijst 
er op da t de opposi t ie dagelijks terrein ver
liest (er is geen enkel Smutsgezind dag- of 
weekb lad in het Afr ikaans meer , een na een 
zijn allen u i tges to rven) . De Eers te Minister 
Stri jdom heeft het vaak gezegd toen hij de 
noodzakel i jkheid van de Republ iek bepleit
te, dat het moes t uitzijn m e die misopvat t ing 
van met een voet in Zuid-Afr ika te s taan 
en met de andere in Engeland. Dit heeft de 
Engelssprekende kwaad bloed gezet; ze zijn 
toch zó Afr ikaans!! ! O p 'n meet ing onlangs 
in Kaaps tad was er 'n d a m e (horresco re-
fereus) die heftig tegen de bewer ing van 
Stri jdom pro tes tee rde : « wij zijn afrikaans, 
en s taan met ons twee voeten in Zuid-Afri
ka ! )) r iep ze uit! E n bijval da t ze had , die 
m a d a m ! 

De huidige poli t ieke verwikkelingen zijn 
de laatste s tuiptrekkingen van 'n opvat t ing 
die niet s terven wil maar tot ondergang 
gedoemd is. 

Indien de S tandaa rd specialist in finan-
tieele voorspel l ingen 'n « t ip » wil hebben , 
dan kan hij met alle zekerheid op het na
tionalistisch paa rd w e d d e n ; zijn paa rd , de 
opposit ie, geef ik hem h o n d e r d tegen een! 

K A A P 

MEMOHiE^ V,i.\ EE.\ POLE\LAyD V.-HHDER. — Senator De Baeck : En euh, ik heb met ei' 
ogen gezien dat de kerken in Polen voor iedereen open staan en druk worden bezocht I 
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LIMBURG 
In Limburg grepen vergaderingen plaats 

te Hasselt, te Gruitrode en te Neerpelt. Te 
Maaseik vond een zitdag plaats. Te Hasselt 
werd op de kadervergadering kennis ge
nomen van de werking van de kantons en 
werden nieuwe plannen opgemaakt. Te 
Gruitrode werden op een vergadering de 
huidige vraagstukken op gebied van de 
landbouw behandeld. Te Neerpelt richtte 
onze onvermoeibare en simpatieke mede
werker René Evers een nieuwe vergadering 
in waarop Mr. van der Eist het vraagstuk 
van het federalisme behandelde. De uiteen
zetting werd gevolgd door een langdurige 
gedachtenwisseling waaruit bleek dat de 
idee zelfbestuur in onze Noorderkempen 
flinke vorderingen maakte en dat er heel 
wat personen te vinden waren om er een 
aktieve propaganda voor te voeren. 

MAASEIK 
Het C. V. P.-gemeentebestuur gaat voort 

met zich onbetaalbaar belachelijk te ma
ken. Bij een uitgebroken brand snelden de 
brandweer ter plaatse en stelden vast dat 
ze hadden haar watertank te vullen ! Het 
was een prettige variante van de geschie
denis van de soldaat die zijn geweer ver
gat toen hij naar het front optrok. Wan
neer de pompiers dan op de waterleiding 
wilden inschakelen, vonden ze het aanslui
tingsmateriaal niet. Als dat tenslotte op
dook, stelde men eens te meer vast, wat 
iedereen te Maaseik weet, dat de stedelijke 
waterleiding geen drukking genoeg bezat. 
Gelukkig dat er nog een brandweer be
staat te Bree en een te Sittard', die ter 
plaatse kunnen snellen, zo niet kan Maas
eik rustig uitbranden. 

BRABANT 
De afdeling Schaarbeek gaat voort met 

iedere voorstad te verbazen over de moge-

jDi^wegln^óieven^ 
lijkheden om resultaten te boeken te Brus
sel. Onverpoosd wordt er verder gewerkt 
aa nhet stelselmatig huisbezoek aan 
Vlaamsgezinden en het aantal abonne
menten en belangstellenden voor de gere
gelde vergaderingen nemt steeds toe. 

Afdeling Anderlecht begint eveneens de 
zaken flink aan te pakken. Huisbezoeken 
worden afgelegd en belangstelling voor ons 
blad en onze vergaderingen wordt gewekt. 

OOST-VLAANDEREN 
Te Gent wordt er onder voorzitterschap 

va nonze vriend Omer Van de Kerckhove 
krachtig verder gewerkt. De flinke jonge 
groep, die hem omringt, wordt nog steeds 
aangevuld. 

Voor een talrijke vergadering sprak de 
sekretaris Edgar Vandegenachten over het 
onderwerp : Hoe spreken met de Vlaming 
1955 ? Slechts voor degenen die deze bui
tengewoon onderlegde sekretaris niet ken
nen was de voordracht een openbaring. 
Gent blijft aan de spits voor wat betreft 
de aktiviteit. 

Voor Aalst-stad kwam het thans tot een 
bestuur, dat dadelijk met de ataonnemen-
tenslag een aanvang genomen heeft. In 
gans het arrondissement komt er beroering. 
Moge deze winter Aalst opnieuw uitgroeien 
tot de oude nationalistische burcht. 

In het Waasland wordt er verder gewerkt 
met het leggen van de basiseenheden. Ge
durende de jongste weken maakte Norbert 
Kestermans, buitengewoon aktief, zich hier 
uitermate verdienstelijk. 

FIMMERS GECOUNTERD 
Twee maanden geleden werd ik uitge

nodigd op een vergadering van de midden
stand N.C.M.V. Waarom? ik weet het niet. 
Dat wil niet zeggen dat ik niet christelijk 
ben, integendeel. Maar toch vond ik het 
eigenaardig, aangezien er een C.V.P. volks
vertegenwoordiger kwam spreken, name
lijk Anton Fimmers. 

Wat die persoon daar heeft uitgekraamd 
grenst aan het ongelooflijke. Mijnheer de 
volksvertegenwoordiger sprak over de vele 
millioenen en ^milliarden verspild door de 
huidige regering. Niemand kon hem vol
gen in zijn uiteenzetting, maar toch ap -
plaudiseerden de aanwezigen. De clou van 
zijn spreekbeurt was echter : Wat heeft 
de C.V.P. verwezenlijkt voor de midden
stand gedurende haar vier jaren homogene 
regering? 

Wel beste toehoorders, de C.V.P. heeft 
volgende 4l^ punten verwezenlijkt : 

1° Zij heeft de vestigingswet gestemd, 
die echter nog niet wordt toegepast. 

2° Beperking op de grootwarenhuizen. 
Zoals u weet, mogen er in de gemeenten 
onder de vijftig duizend inwoners geen 
nieuwe gevestigd worden. 

3° Verhoging der kindervergoeding. 
4° Pensioen voor de middenstand. Ver

volgens de wet De Taeye, wet die echter 
nog maar gedeeltelijk in orde is. 

U ziet, verklaarde onze achtbare verte
genwoordiger, dat we ons uiterste best 
doen om de middenstand te helpen, na
tuurlijk weet ik dat er nog veel te doen is, 
maar alles kan niet in eens gebeuren, alles 
vraagt veel studie en tijd, en ik hoop me
vrouwen en mijne heren, dat gij tevreden 
zijt met het reeds gepresteerde en ons ver
der uw vertrouwen zult schenken ten ein
de uw belangen te kunnen verdedigen in 
de toekomst. Hij werd hartelijk toege
juicht zodat ik moest veronderstellen dat 
de toehoorders het eens waren met zijne 
uiteenzetting. Nu moet ik er a a r toevoe
gen dat het publiek uitsluitend besldud 
uit personen van de C.V.P. en het N.C.M.V. 

De spreekbeurt was op touw gezel onder 
het motto tegen de grootwarenhuizen, 
omdat er op een bepalde plaats in de ge
meente weer een zogezegd grootwarenhuis 
was geopend. Men zweeg in alle talen over 
de grootwarenhuiskwestie, omdat de eige
naar in kwestie zelf aanwezig was. Toch 
had de voorzitter de moed om het debat 
open te verklaren. Niemand replikeerde. 
Natuurlijk niet, wat zouden ze tegen hun 
volksvertegenwoordiger kunnen zeggen. 
Mij klopte het har t in de keel omdat ik 
me voelde als Daniel in de leeuwenkuil. 
De voorzitter vroeg mij of ik soms niets 
had in te brengen. Hij voelde zich sterk. 
Er waren zoveel mensen om hem bij te 
springen en ten slotte was daar de volks
vertegenwoordiger om eventueel de zaak 
in het reine te trekken. 

Ik voelde mij verplicht en aanvaardde 
het debat. Ik dankte Mijnheer de Volks
vertegenwoordiger voor zijn klare uiteen
zetting maar vroeg hem of hij wel goed 

ernstig kon blijven bij de uitleg over zijn 
4 1/2 punten. Het is niet veel 4 1/2 van de 
vooropgestelde 15, die de C.V.P. beloofde 
te verwezenlijken. 

Laten we beginnen met punt 1. Ik moet 
u bedanken mijnneer de volksvertegen
woordiger, dat"^ en de mandatarissen van 
de C.V.F, die wet gestemd hebben. Maar 
mijnheer, die wet werd nooit gestemd in 
de Senaat, daar hadden die heren geen 
tijd voor. Vier jaar is veel te snel voorbij, 
en u was gerust mijnheer de volksverte
genwoordiger dat uw opvolgers deze wet 
toch nooit zouden stemmen. We zijn het 
wachten gewoon een paar jaar onder of 
boven kan de zaak niet maken. 

Punt twee. Beperking van de grootwa
renhuizen. Weer eens te meer mijn dank 
voor het stemmen van die wet, bij God, 
in ons land is alles mogelijk. Sindsdien 
rezen de grootwarenhuizen als paddestoe
len uit de grond. Denk aan Kortrijk, Geel, 
Viivoorde, St Niklaas, Merksem enz. U ver
weerde zich met te zeggen dat de aanvra
gen voor opening van hogervernoemde 
huizen reeds lang binnen waren voor het 
stemmen van de bewuste wet. Mogelijk 
mijnheer de voorzitter. Maar was ook de 
aanvraag van het voor enkele dagen ge
opend grootwarenhuis binnen voor die 
tijd? Raadselachtig geval. 

Punt drie : Verhoging van de kinder
vergoeding. Flink werk geleverd. Kunt u 
me echter zeggen, hoeveel onze vergoeding 
verhoogd werd en hoeveel die der loon-
trekkenden? 

Punt vier : het pensioen der midden
klasse. Weer moet ik U en uw vrienden 
bedanken voor de leeuwenmoed betoond 
bij het stemmen van die wet. Maar weet 
U Mijnheer de Volksvertegenwoordiger 
hoeveel middenstanders er kunnen genie
ten van die wet. Niemand Mijnheer, U 
hebt wel gewerkt om ons drie duizend 
frank extra belasting te doen betalen zo
gezegd voor ons pensioen, wat een kaak
slag is voor de middenklasse. U verdedigt 
zich met te verklaren dat die wet slechts 
voor twee jaar geldig is en dan zou er ver
der over gepraat worden. Ziet ge hier het 
schandalige niet van in? Mocht de huidige 
regering verklaren dat de wet slechts voor 
twee jaar gestemd is, dan zijn wij er aan 
voor onze duiten. Wij brave, gedweëe mid
denstanders betaalden 6.000 fr. extrabe
lasting voor het paard van Christus. 

Punt 4 1/2. De wet De Taeye voor de 
middenstanders. Ik moet eerlijk bekennen 
dat het deze avond de eerste keer was dat 
ik hier iets over hoorde. 

Gelet op het vergevorderde uur maakte 
Mijnheer de Volksvertegenwoordiger er 
zich van af door te zeggen dat ik een on
dankbare middenstander was. Ik maakte 
hem nog a t tent op het feit dat hij niet 
alleen ondankbaar was maar tevens onbe
schaamd om 225.000 fr. te aanvaarden van 
de Middenstandsgemeenschap voor het 
door hem gepresteerde werk, dat alleszins 

KADERVERGADERING - LIMBURG 
Volgende kadervergadering voor Lim
burg zal plaats vinden in het Hotel 
Warson, Stationstraat, Hasselt op 
Zaterdag 29 oktober te 19 uur. 
Geen verontschuldiginggen. 

WIJNEGEM : Linkse terreur. 
De socialistische partij van Wijnegem 

beeldt zich in te leven in de repressie
periode van moord, brand en... verdacht
makingen. De partijgangers van de Waal 
Buset gaten in heel de gemeente een strooi
biljet uit, waarin medeburgers, bekend om 
hun anti-coUardgevoelens, verdacht wor
den gemaakt. Die heren hebben sinds de 
bevrijding reeds drie kategoriïn incivieken 
ontdekt : in 1944 alles wat Vlaming en 
vlaamsvoelend was — in 1950 al wie Leo-
poldsist was — en nu al wie anti-Collard 
denkt. 

De zuivere « civieken » zitten dus bij de 
mannen van de Internationale en het ge
broken geweer. We nemen er nota van ! 
De kruik gaat echter te water tot ! 

NOTA: Wegens overvloed aan kopij werd 
een gedeelte van het afdelingsleven naar 
het nummer van volgende maand verscho
ven. 
piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiî  
I HERZIENING der KIEZERSLIJSTEN | 
= Wij (jeven onze lezers de raad op het = 
E gemeentesekretariaat de kiezerslijst te gaan = 
= inzien om de zekerheid te hebben dat zij 5 
5 voorkomen op de lijst ! = 
= Tot 20 november a.s. kan men nog be- = 
= zwaar indienen bij het kollege van burge- = 
= meester en schepenen. = 

i Na 20 november is het te Iaat ! | 
I Opgepast dus ! 1 
nlllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiig 

Bij de SludenB-en 
Eveals vorig akademisch jaar zijn de 

studenten weer bezig op spektakulaire 
wijze te laten gelden. De kameleon Dema-
ny, voormalig liberaal en kommunist, thans 
socialist, spuwt reeds vuur en vlam, een 
bewijs dat de studenten op het goede pad 
zijn. Vooral Leuven als Katolieke Univer
siteit krijgt het er van langs. «Leuven» 
schrijft die kwistenbiebel «is altijd het 
werkterrein geweest voor de ekstremisten 
van rechts. Zij was de kweekschool van 
Rex, van het V. N. V. en van Dinaso ». Er 
zit wel waarheid in, gelijk er trouwens 
waarheid steekt in de vaststelling dat de 
Universiteit te Brussel een kweekschool 
was van het socialisme en het thans nog 
is van het kommunisme. Maar goed dat 
Leuven een tegenwicht vormt voor Brus
sel, want alleen ekstremisten van links 
zonder ekstremisten van rechts brengt ons 
de ene nederlaag na de andere, zoals we 
de laatste tien jaar gezien hebben. 

Zal het reddingbrengend ekstremisme 
opnieuw bij de studenten ontstaan ? De-
many krijgt in elk geval reeds de heilzame 
schrik. « Zal Leuven morgen de voedings
bodem leveren voor een Vlaams neo-natio-
nalisme, waarvan we de laatste tijd ver
schillende symptomen hebben gezien ? > 
vraagt hij zich angstig af. 

Wij Vlaams-nationalisten, Fernand, wij 
hopen het omdat het dan zal gedaan zijn 
met het feit dat gij linksen het hoge woord 
voert. Naast bibberende C.V.P.-ers zul
len er dan rechtsen s taan van een ander 
kaliber. 

Het nationalisme is trouwens kenmer
kend geweest voor de studentengeneratie 
tussen beide wereldoorlogen. Het was een 
van de konstanten van het studenten-le-
ven, even goed als de a-partijpolitieke hou
ding van het Studentenverbond. Het ware 
te wensen dat de studenten honderd per
cent beide tradities terug zouden opnemen. 

We hebben dan ook met belangstelling 
uitgezien naar het program van het K. V. 
H. V. Gent en Leuven en naar de beide 
presesverklaringen. Beide groepen zijn ge
wonnen voor de idee van het federalisme, 
alleen hadden we de Vlaams-nationalis
tische visie waaruit de eis van zelfbestuur 
logisch voortvloeit klaarder tot uitdrukking 
willen zien komen. De nood aan ideologi

sche scholing is na deze oorlog echter groot 
en niet altijd waren de docenten voorhan
den. Verheugend is het echter dat de idee 
zelfbestuur naast de idee amnestie met 
grote beslistheid wordt vooropgezet. 

Dat de studenten niet te spreken zijn 
over het stilleggen van de schoolstrijd, om
dat dezelfde argumenten tegen de wet Col-
lard geldig blijven, pleit voor het eerlijk 
inzicht waarmee zij de strijd voeren en 
steekt schril op tegen het onwaardig ver
toon van politiek profijtjagerij van de C. 
V. P.-ers. 

Klaarblijkelijk zien de C. V. P.-ers met 
lede ogen dat de studenten in dit Roden-
bachjaar opnieuw naar het radikalisme, 
dat hen sinds Rodenbach gekenmerkt 
heeft, teruggrijpen en dat ze zo krachtig 
de federalistische idee vooropzetten. Het 
A. C. V. heeft gekamoufleerd te Leuven 
reedseen nieuwe studentengroep onder de 
naam « Solidariteit » gesticht, die de sindi-
kale en partijpolitieke propaganda zal 
moeten voeren. We voorspellen ze niet veel 
sukses, omdat partijpolitieke studenten-
groepen' nooit het studentenleven hebben 
kunnen beheersen. De student is uiteraard 
te zeer belust op zijn vrijheid. En zijn na 
tuurlijk radikalisme zal hem trouwens 
uiteraard tegen de georganiseerde lafheid 
opjagen. 

Met genoegen vernamen we dat ook een 
grootse Rodenbachviering op het program 
staat. Tot nog toe kenden we alleen die 
van de K. S. A., de jongstudentenorgani-
satie die de door Rodenbach gestichte 
Blauwvoeterij vormelijk en geestelijk ver
drongen heeft en ze zelfs gtracht heeft uit 
te roeien. Bij hun hulde zal de ekstremist 
Rodenbach zich wel omkeren in zijn graf. 
Laten de studenten hem huldigen volgens 
zijn eigen geest, onverbiddelijk gekant te
gen de « wijze » ouderen met hun refrein
tje over gematigheid en voorzichtigheid, 
en kloek de blik gericht op de volledige 
ontvoogding van Vlaanderen. Dan zullen 
ze hun plicht doen en Rodenbach zal op 
waardige wijze herdacht zijn. 

* 
Terwijl we dit artikel schrijven braken 

delinkse kranten allerlei verwensingen uit 
tegen de studenten, die bezig zijn hen het 
monopollum van de straatsrevolutie te 
ontrukken. « Katolieke schoelies », « jonge 
neo-V.N.V.-ers », schrijft de kaalgeschoren 
en weldoorvoede belhamel van « De Volks
gazet •» en hij vervolgt dat « de Leuvenaars 
de studenten op hun intellektuële tronies 
timmerden » ! En hij beweert dat die knok
ploegen ook het « Vlaamse volk » zijn net 
zo goed als de studenten die zich de verde
digers van het Vlaamse volk noemen. In 
derdaad behoren die knokploegen daartoe 
maar wat de van angst briesende Polder-
bison vergeet te zeggen is dat die Vlaamse 
socialisten steeds klaar te staan om dank 
zij de kruimels die van de regeringstafel 
vallen de overgrote meerderheid van ons 
volk aan de machtswellust van onze frans-
sprekende tegenstanders over te leveren. 

Mooie leden van het Vlaamse volk zijn de 
B.S.P.ers. Zij missen de elementaire eerbied 
voor de demokratie, zodat zij met behulp 
van onze vijanden de overgrote meerder
heid van ons volk een regime wil opleggen 
dat die meerderheid niet wil. Zij ontken

nen en verloochenen metterdaad dat Vlaams 
volk waarop zij zich beroepen. Het is vol
komen te begrijpen dat de studenten wei
nig voelen voor volksgenoten die zo met de 
volksvreemden aanpappen zuiver uit ei
genbaat ! 

Het is voor de linksen natuurlijk weinig 
prettig dat nu ze meenden van de opposi
tie van de Katolieken op het gebied van 
het schoolvraagstuk verlost te zijn, daar 
ze de C. V. P.-ers andermaal hebben weten 
te paaien en in de doeken te doen, dat de 
studenten hen opnieuw tegen de schenen 
beginnen te schoppen. 

Het is anderzijds een kenschetsend feit 
dat de studenten in hun strijd weinig op 
de steun van de C. V. P. en van het Komi-
tee voor Vrijheid en Demokratie kunnen 
rekenen, ook omdat de besturen van de 
Studenten Verbonden krachtig ijveren voor 
het federalisme, doel waarvan het komitee 
voor de Vrijheid en Demokratie hen vruch
teloos heeft proberen af te houden. 

Wij vertrouwen er op dat ons volk dat 
niet zo laf is als de « grote » kristelijke par
tij de studenten, wanneer het hard om 
hard gaat, niet in de steek zal laten. De 
linksen moeten leren dat we ze kunnen be
vechten met hun eigen metodes ! 
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