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VOLKSU NIE 
MAANDBLAD - O R G A AN V A N « D E V O L K S U N I E » V. Z. W 

De C.V.P. en de A m n e s t i e 
De parti jraad van de C.VP. heeft thans 

een studievergadering gewijd aan het 
vraagstuk van repressie en epuratie. Eens 
te meer werd duidelijk bewezen voor een
ieder die niet ziende Wind is dat de C.V.P. 
geen partij is maar een samenraapsel. 
Bij gemis aan eensgezindheid kan deze 
partij slechts bijeengehouden worden in 
dubbelzinnigheid en bedrog. Bedrog in de 
eerste plaats tegenover de volgelingen, de 
kiezers. 

De Vlamingen hebben zich uitgesproken 
voor amnestie, a l thans voor de politieke 
gevallen. Maar wat hebben die Vlamingen 
(nochtans de meerderheid in de C. V P.) 
in de pap te brokken ? De franskiljonse 
partijvoorzitter heeft hen afgesnauwd. 
Zij hebben zich laten afsnauwen. De C. 
V. P. is tegen amnestie heeft de voorzit
ter verklaard. En de Vlamingen hebben 
gezwegen. Zeer terecht verklaarde sena
tor Van Hemelrijck : « AMNESTIE IS DE 
NEGATIE VAN DE POLITIEK DIE DE C. 
V. P. SEDERT 1945 VOERT.» Inderdaad 
draagt de C. V. P grotelijks de verant
woordelijkheid voor de repressie en epu-
ratiepolitiek en de wijze waarop deze po
litiek doorgevoerd werd. De C. V. P. heeft 
niet alleen niets gedaan voor de afbouw 
der repressie, voor het herstel der onge
rechtigheden en het goed maken der over
drijvingen, maar heeft de repressiepoli-
tiek streng doorgevoerd. Daarom ook heb
ben wij steeds voorgehouden dat de C. V. 
P.-propaganda in Vlaanderen bedrog was. 

De voorzitter van de C V. P. s taat op 
het s tandpunt dat ei u l o ^ verkeeid ge
beurd is, dat het zó moest gebeuren en 
dat er ook nu geen aanleiding bestaat tot 
clementie of verzoening. Het zijn alle-

. maal verraders die hun verdiend lot on
dergaan hebben en dat men daarbij de 
rechtsprincipes met de voeten getreden 
heeft en onmenselijk wreed geweest is 
heeft geen belang, want het waren toch 
maar.. . flaminganten, slechte Belgen. Het 
is immers een schitterende gelegenheid 
geweest om eens af te rekenen met deze 
vervelende politieke concurrenten met wie 
men in de Vlaamse provincies de macht 
moest delen. Van enig inzicht in de t ra 
giek van de Vlaamse Beweging, van enig 
besef van Vlaamse solidariteit, van enige 
zorg om de toekomst van de Vlaamse kui
tuur, van enig geloof in de oprechtheid, 
de goede trouw en het idealisme van de 
getroffenen kan bij deze man geen spraak 
van zijn de veroordelingen van de krijgs-
gerechten zo maar te aanvaarden. 

Hij staat buit«n de Vlaamse volks
gemeenschap, hij is de volksvreemde die 
zijn kinderen in het Frans opvoedt. Hij 
is niet in s taat tot het gebaar van een 
Vlaamse socialist als AchUle Mussche die 
als voorzitter van het Vermeylenfonds 
reeds in 1947 de hand uitstak ter verzoe
ning naar de Vlaamse idealisten die zich 
vergist hadden tijdens de oorlog, maar 
hun volk niet verraden hadden. Deze man 
werd echter tot voorzitter van de C. V. P. 
gekozen met algemene stemmen ook de 
stemmen van AL de Vlamingen. Hij is de 
incarnatie van de C. V. P., van de geest 
van deze partij waarin de Vlamingen de 
knechtenrol mogen vervullen in dienst 
van franskiljons, Brusselaars en Walen. 

Deze vernederende positie vindt haar 
uitdrukking in de paritaire samenstelling 
van de partijleiding. Waarom zwijgen de 
Vlamingen, waarom zetten zij hun wil niet 
door ? Zij kunnen niet omwiUe van de 
eenheid... Maar ondertussen ondergaan 
zij de wil van de minderheid, van Brus
selaars en Walen, die daarenboven de gro
te profiteurs zijn van die eenheid. Want 
het is aUeen deze eenheid die hen toelaat 
een rol te spelen op de rug van de Vla
mingen, rol die geenszins in verhouding 
is tot hetgeen zij vertegenwoordigen in 
het land en in de partij . 

* * 
Het peil waarop deze bespreking ge

voerd geweest is is beneden aUes. Niemand 
beheerste het probleem of was in staat 

het op te tillen tot een hoger peil. De 
meest demagogische, lage argumenten 
werden aangewend. Gewoon beschamend. 
Senator Van Hemelrijck, verslaggever, 
heeft zich hierbij onderscheiden. Deze ge
kozene van de Vlaamse boeren van het 
arrondissement Brussel, wiens dochter 
Frans spreekt, is blijkbaar kort van ge
heugen. Want hij stond tijdens de bezet
ting helemaal niet zó afkerig van de kol-
laboratie als zijn uitlatingen van nu zou
den laten vermoeden. Wij zouden zijn ge
heugen wel eens kunnen opfrissen. Sena
tor Van Hemelrijck verwonderde zich er 
over dat er elf jaar na de bevrijding 
« m a a r » 397 veroordeelden in de gevan
genissen verblijven. 

Het is niet waar, en Van Hemelrijck 
weet dit ook, dat dit 397 misdadigers van 
gemeen recht zijn. Er zijn nog Vlaamse 
idealisten onder en er kan geen sprake 
van zijn de veroordelingen van de krijgs-
gerechten zo maar te aanvaarden. Dat 
het niet gaat om de gemeenrechtelijke 
gevallen wanneer er over amnestie ge
sproken wordt weet Van Hemelrijck zeer 
goed. Daarom is het zo aartsgemeen de 
publieke opinie op te hitsen door te spre
ken van de moordenaars van Braffort. 

De onbetaalbare Theo Lefevre deed er 
nog een schopje bij en vroeg met een ern
stig gezicht wat men wel zou doen met 
de grote ekonomische kollaborateurs. Als
of niet iedereen weet dat de grote ekono
mische kollaborateurs niet gestraft wer
den, dat er van de 78.000 dossiers wegens 
ekonoLüsche koliaboratie bij «Ie 77.000 
zonder gevolg geklasseerd werden... Het 
gaat er trouwens ook niet om het l.OOOtal 
ekonomische kollaborateurs die wèl ge
straft werden. In Vlaanderen alleen wer
den echter een 30.000 mensen veroordeeld 
wegens politieke koliaboratie en wapen
dracht. Daar tegenover zinken de zuiver 
gemeenrechtelijke gevallen en de geval
len van ekonomische koliaboratie in het 
niet. Er zijn wel een betrekkelijk groot 
aantal gemengde gevallen, wat niet ver-
wonderUjk is wanneer men weet hoe men 
stelselmatig gepoogd heeft onterende ver
oordelingen te doen uitspreken in zaken 
van politieke koliaboratie door de mensen 
verdikkingen in hun schoenen te schui
ven. 

Dit probleem is niet eens nieuw. Het 
stelde zich ook na de vorige oorlog toen 

amnestie verleend werd en het werd op
gelost door de amnestiewet van 1937 : 
door zeer eenvoudig te voorzien dat am
nestie verleend werd voor de inbreuken op 
artikel llSbis èn voor de inbreuken op 
artikels 115, 117 en 121bis wanneer deze 
gepleegd werden in samenhang met een 
inbreuk op artikel llSbis. Gevallen van 
gemeenrecht en van zuiver ekonomische 
koliaboratie bleven aldus uitgesloten van 
de amnestiemaatregeL 

Niettemin ziet de voorzitter van de C. 
V. P., nochtans zelf advokaat !, hier een 
technisch-juridisch probleem dat hij niet 
kan oplossen en wordt er nog steeds ge
schermd met dit probleem als goedkoop, 
maar demagogisch argument tegen de 
amnestie. 

Uit de mond van de franskiljonse par
tijvoorzitter spreekt de onkristelijke en 
onvlaamse nauwelijks beheerste haa t te
gen al wat Vlaams-nationaal is. Het is 
deze haa t die de repressie in Vlaanderen 
geïnspireerd heeft en die zich verzet tegen 
amnestie, zich steeds zal blijven verzet
ten tot wanneer Vlaanderen amnestie zal 
afdwingen. ^ 

Het moet wel een bittere ontgoocheling 
zijn voor diegenen in Vlaanderen die nog 
zo dwaas waren hun hoop op de C. V. P. 
te stellen. Het is wel klaar en duidelijk 
dat een nieuwe (overigens denkbeeldige) 
absolute meerderheid van de C. V. P. voor 
de amnestiegedachte nefast zou zijn. Deze 
onverbiddelijke houding van de C. V. P.-
\o.i>zitter en vau üe partij!cl-.iig is des 
te krasser ten overstaan van de oproepen 
van Z.H. de Paus en de buitenlandse voor
beelden, laatst zelfs van de Sovjet-Unie. 

Wanneer wij opkomen voor amnestie 
dan spreken wij ons daardoor niet uit 
over de koUaboratie-poIitiek en de daden 
van hen die veroordeeld werden Dat is het 
verleden en wij wensen naar de toekomst 
te zien. Het is omwille van de toekomst 
dat wij wensen dat dit verleden zou afge
schreven worden. Daartoe zijn er redenen 
te over. Theo Lefevre heeft van morele 
verantwoordelijkheden gesproken. Deze 
verantwoordelijkheden zijn echter, zeker 
wat de politieke koliaboratie in Vlaande
ren betreft, verdeeld. De Belgische Staat 
en de machtdragers in deze Staat gaan 
niet vrij uit. De diepe oorzaak van de po-

(doorlezen blz. 3) 

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Tal van lezers die het maandeUjks 
kontakt met ons blad onvoldoende 
vonden, vroegen ons vaker te ver
schijnen. De vlucht, die ons blad door 
zijn abonnementenaantal , dat vijf 
maal hoger ligt dan gelijk welk na
tionalistisch naoorlogsblad, genomen 
fieeft, maakt het ons mogelijk thans 
een stap verder te zetten. 

«De Volksunie» zal van volgend 
jaar af twee maal per maand ver
schijnen en wel op vaste data, de 
eerste en de vijftiende. 

Om de abonnementsprijs laag te 
houden zullen we eenmaal per maand 
op acht bladzijden zoals nu, en een
maal op vier bladzijden verschijnen. 
Het abonnement wordt gebracht op 
80 fr., het steunabonnement op mini
mum 150 fr. We dringen er bij de 
abonnenten krachtig op aan DA
DELIJK hun abonnementsgeld op het 
postgiro 885.72 van de «Volksunie», 
Antwerpen te sturen zodat de abon
nementsvernieuwing zo vlug mogelijk 
zou verlopen en we de slag om nieu
we abonnementen onmiddellijk kun
nen beginnen. 

We zullen volgend jaar met post
abonnementen werken zodat de abon
nenten hun blad daags na verschij
nen zullen hebben. 

Het sekretariaat zal echter de bla
den rechtstreeks onder band blijven 
sturen aan de leden die dat wensen. 

In de loop van december laten we 
kwijtingen aanbieden aan de abon
nenten die iiog niet vernieuwden. We 
rekenen er echter op dat de abonnen
ten ons zullen voor zijn. 
HELP MEDE AAN ONZE STRIJD 
VOOR DE O N T V O O G D I N G VAN 
VLAANDEREN DOOR ZELFBESTUUR 
AARZEL NIET LANGER U TE LATEN 
ABONNEREN OP DE « VOLKSUNIE » 

LE.\ GESTERKTE C. V. P. TRAD AA.\. — Eerste deurwaarder tot collega : De heilige vlam... nee dal 
zijn allen maar die naar de mis van den Heiligen Geest geweest zijn in St. Goedele ! 

DE RA.NGORDE DER WAARDEN 

Seden een paar maanden laat een zekere Theo 
Lefevre geen geiegenheid voorbij gaan, de bewus
te en strijdende Vlamingen te beledigen gedurende 
zijn toespraken. 

Zijn laatste stunt was de bewering dat het maar 
normaal is, volgens de rangorde der waarden, dat 
voor de verkiezing van een Waals katoiiek volksver
tegenwoordiger min stemmen zijn vereist, dan voor 
de verkiezing van een Viaming ! Die uitlating heeft 
veel ergernis verwekt. Wij vragen ons af waarom ! 

Die Lefevre, voorzitter van de C. V. P. is een 
Vlaams-Waalse bastaard, 'n soort hybridisch indi
vidu, dat, spijts zijn geboorte in de Vlaamse stad 
Gent, zich nog niet heeft kunnen aanpassen ! 

Enkele dagen geleden lazen we in de pers dat 
HH. ExeJenties de Bisschoppen tot het stichten 
van een « Katoiiek schoolfonds » hebben besloten. 

Het « Komitee voor Vrijheid en Demokratie » zal 
de lijsten aanbieden : 

Voor 't geval dat op de « Parasieten » die niet in 
de optochten mochten meegaan, toch beroep worde 
gedaan, zouden we toch een zekere rangorde moe
ten eisen wat het storten der bijdragen betreft ! 

Daarom stellen we voor aan het hoofd der lijsten 
te plaatsen : 

1) de namen van de kato'.ieke Waalse volksver
tegenwoordigers met een bedrag gelijk aan het dub
bel van het supplement op hun parlementaire vergoe
ding, dat ze na een « neen » stemming, tegen hun 
zin hebben opgestreken; 

2) de namen der Katolieke Vlaamse volksverte
genwoordigers met een bedrag gelijk aan het sup
plement op hun parlementaire vergoeding, dat ze na 
een « neen » stemming tegen him zin hebben opge
streken ; ' 

3) de namen van al de Libre Belgique-lezers in 
Vlaanderen n. 1. de geestelijken, de dokters, advo-
katen, notarissen ei; alle andere inte'ilekiuëlen of 
semi-intellektiië:en die wel van Vlaams geld willen 
leven, maar zich te hoog verheven achten om Vlaam
se kranten te lezen; bedrag lOOO fr. 

Dan, zou ook het katolieke Vlaamse plebs even 
in zijn portemonee kunnen kijken om te zien of er 
nog wat af kan ! 

Men noemt in sommige hoge kringen, de katolieke 
Vlamingen « brouve maar doum ». Het wordt hoog 
tijd dat ze zich van een andere zijde laten kennen. 

J . V: 
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De n a t i o n a l e grossecaisse m a a k t F r a n s 
l awaa i . 
Vorig nummer hebben we er op gewezen dat 

de grote projiteur-proleet Spaak zich Frar^s minis
ter waande en stelling nam voor de Franse eks-
ploitatie en onderdrukking van het Algerijns
volk, daar waar de simpatie van ieder rechtgeaar
de gaat naar het voor zelfbestuur vechtende Alge-
rië. Nadien heeft hij andermaal het imperialis
tisch nationalisme van Frankrijk verdedigd tegen 
het onderdrukte Duitse volksdeel in het Saarge-
bied. Deed hij aan de vooravond van het referen
dum geen oproep tot de Saarlanders opdat ze 
Europees d. i. voor Frankrijk zouden kiezen ? 
Klaarblijkelijk wil hij het België, satellietstaat van 
Frankrijk laten herrijzen. 

Er is heel wat veranderd sedert de periode van 
vóór 1940, toen hoofdzakelijk onder drukking van 
de Vlaams-nationalisten de « Los van Frankrijk »-
politiek doorgezet werd omdat onze voorgangers 
zich niet wilden binden aan een lijk. Ook op dit 
gebied voelen we-weer wat de geweldadige uit
schakeling van de Vlaams-nalionale partij voor 
slechte resultaten met zich meegebracht heeft. 
Ook op het gebied van de buitenlandse politiek 
voelen we de achteruitgang van de Vlaamse Be
weging na deze oorlog, nu de unitaire anti-Vlaam
se partijen het heft in handen genomen hebben. 
Onze nationale grossecaisse maakt uitsluitend 
Frans lawaai. 

Wie h e l p t Li lar u i t de p u t ? 
Onze « humanist » maakt een diepe crisis door. 

Het is moeilijk denkbaar dat hij zo dom is om 
niet in te zien dat hij zich onsterfelijk belachelijk 
aan het maken is nu Sovjet Rusland amnestie ge
schonken heeft aan zijn « oorlogsmisdadigers » 
en nu hij hier nog vierhonderd persorien gevan
gen blijft houden. De « humanist n zit met een 
akuut ministerszetelsangstkompleks. Dal het kom-
muniserend « verzet » thans geen graten meer 
vindt in vrijstellingen is hij niet meer in staat 
in te zien. De redenen waarom hij niet handelt, 
werpen een juist en vernietigend licht op de po-
litiekers van onze traditionele partijen. Hun hoog
ste betrachting is de ministerzetel. Alle principes 
en alle mannelijke beslissingen worden daaraan 
opgeofferd. Dat ze met die handelswijze niets meer 
hebben van de deugd van een staatsman ontgaat 
die carnavalministers. Het paljassengedoe van 
Frankrijk, waarmee de ganse wereld Lacht, vindt 
hier navolging bij onze paradeprulleventen. Dat 
de gewone volksmens thans Lilar reeds potsierlijk 
begint te vinden met zijn kompleks van niet-han-
delen-kunnen schijnt hem te ontgaan. Hij zal 
onder een schaterlach begraven worden. 

De l ibera len zi jn n i e t ve r legen 
Niet alleen de C. V. P. had verwacht dat de 

liberalen zich zouden verzetten tegen de vijfdagen-
week, ook de middenstanders hadden dat gehoopt. 
Zij blijken de liberalen nog niet goed te kennen. 
Wanneer die heren een ministerzetel zien zijn ze 
bereid alles te verkopen. Overigens is het verkeerd 
te denken dat de liberalen bekommerd zouden 
zijn om de belangen van de middenstand. 

De liberale partij dient uitsluitend hel belang 
van degenen die hen betalen en hen in het le
ven houden, de kapitalisten. En die zorgen er wel 
voor dat hun winsten gevrijwaard blijven. De 
belastingen zijn niet voor hen, de geschenken van 
drie miljard en half om nieuwe machines te ko
pen wel. Zal de bedotte middenstand ooit leren 
dat er noch van de liberalen, noch van de C. V. P. 
iets voor hen te verwachten valt. Na een C. V. P.-
regering kiezen ze liberaal,, na een regering met 
de liberalen stemmen ze C. V. P. En gefopt zijn 
ze altijd. 

S t a a t s s c h o l e n voor socia l is ten. 
Bij de aanstellingen in het staatsonderwijs wordt 

thans niet alleen gekeken naar de school of de 
universiteit die het diploma afleverde, maar ook 
nog naar de school waar de kandidaten hun mid
delbare studies deden. Als men op dit gebied 
zekerheid heeft dat het met de staatsschool in 
orde is, kijkt men er naar of de betrokkeiw uu!: 
wel lid is van het socialistisch sindikaat (de libe
rale sindikaten mogen ook enkele kandidaten le
veren, maar niet te veel I) De meeste benoemin
gen gebeuren pas nadat men die inlichtingen 
heeft. 

Dat men een poging doet om de staatsscholen 
met een socialistische atmosfeer te begiftigen (of 
moet het zijn vergiftigen ?) is duidelijk. Het is 
nodig dat wij ons hier hardnekkig tegen kanten. 
Zo de socialisten hun eigen scholen willen, staat 
het hun vrij die te bouwen. Evenmin als voor de 
kolleges kan een oprecht demokraat zich tegen 
toelagen hiervoor verzetten. In de staatsscholen 
studeren echter kinderen van alle opvattingen, 
ook Vlaams-nationalistische. Dat de C. V. P.-ers 
menen de kinderen in de staatsscholen, die in 
meerderheid kristelijk zijn, te moeten prijsgeven 
is haar zaak. Als het gaat om te kapituleren staan 
ze altijd klaar. De Vlaams-nationalisten moeten 
zich echter hardnekkig kanten tegen dit linkse 
machtmisbruik. We hebben al C. V. P. kolleges 
genoeg om ook nog socialistische atenea te moe
ten aanvaarden. 

PEPERNOTEN 
dof het een hetzelfde is als het ander, maar ook 
de Waalse Katolieke Studenten vonden het nodig 
de Vlaamse studenten in de rug Ie schieten. Zij 
beweren dat de aklie van de Vlaamse studenten 
tegen Collard « het nationaal gevoel van de door
snee Belg verzwakt»! Dat is het intelektueel 
kruim van « die arme Waalse Katolieken », die 
de federarlistcn aan hun lot willen overi.aten 
gelijk de C.V.P.ers dat met tranen in de ogen 
zeggen. Onze Vlaamse studenten zullen voor dat 
argument bizonder gevoelig zijn! 

« Le Soir » op s t a p voor h e t f r ansk i l jon i sme 
« Le Soir » nam een artikel van de Franse 

schrijver Daniël Bops op waarin opgekomen 
werd voor een nieuw offensief tot redding van 
het Frans als internationals taal. Er moet een 
eenheidsfront gesmeed worden van alle Frans-
sprekenden ter wereld, betoogt hij. Tot daar toe. 
Maar waar het spel weer begint is daar waar hij 
betoogt dat bij dit bondgenootschap ook degenen 
moeten betrokken worden, die het Frans niet 
als moedertaal hebben, maar die er een bizondere 
liefde voor koesteren. 

Om het Frans een grote rol te laten spelen 
werd thans de Union Culturelle Franqaise ge
sticht. 

Interessant is het dat ook Daniël Rops verplicht 
is aan te stippen dat het Frans als internationale 
taal sterk in achteruitgang is. Inderdaad niet 
alleen het Engels heeft hel Frans grotendeels 
verdrongen, maar ook het Spaans en het Rus
sisch zijn in een opmars die het Frans uil zijn 
laatste verdedigingsstellingen gooit, afgezien nog 
van het feit dat ook het Duits weldra als mede
dinger zal opdagen. 

Wij Vlamingen zijn niet zo fanatiek anti-Frans 
als de Franssprekende Vlamingen en Brusselaars 
anti-Vlaams. Wij zijn te verstandig om niet in 
te zien dat elke kuituur haar waarde heeft. Mis
schien is het echter een ongeluk dat we nog ob-
jektief blijven. In elk geval gunnen onze Frans
kiljons ons het leven niet in ons eigen land en 
houden ze ons met behulp van Brussel-Wallonië 
op eigen bodem voor de zot. Het Frans, en de 
Franse kuituur is voor hen een wapen om ons 
te bestrijden. Daarom ook moeten we de propa-
gande voor het Frans en voor de Franse kulluur 
in Vlaanderen bevechten. 

« La Libre Belgique » doet een o n t d e k k i n g . 
In verband met de uitslag van het referendum 

in de Saar, is de krant die het meest schade be
rokkent aan het Katolicisme in ons land, La libre 
Belgique, na haar pro-Franse artikels en haar 
onjuiste pronostiek in verband met de uitslag 
van voormelde volksraadpleging de oorzaken gaan 
onderzoeken van de verpletterende meerderheid 
van neen-stemmers. 

Tot haar groot spijt moet ze vaststellen dat het 
Frans prestige ook in de Saar harde klappen ge
kregen had door het onvermogen van de achter
eenvolgende regeringen en door de luiheid van 
het Franse volk. 

Het schijnt dat alleen onze potsierlijke Frans 
kiljons en Brusselaars hun ogen niet willen ope
nen en Frankrijk willen zien gelijk het werkelijk 
is : een land in volledig verval! Nu weten we 
wel dat ze nog geweldig schermen met hun kui
tuur, die nog steeds toonaangevend zou zijn. 
Verre van ons te onderschatten wat er nog voor 
waardevols gepresteerd wordt, doch de toon aan
geven kan ze alleen bij mensen die weinig ver
stand hebben van kuituur en die door gebrek 
aan kennis van andere kuituren geen vergelijking 
kunnen maken. Dat men anderzijds door de mil
jarden, die de Fransen besteden aan kulturele 
publiciteit, de schijnwerpers kan richten ook op 

van middelmatige en minderwaardige pro-tal 

Klass iek ka to l iek w a a l s c in i sme. 
Bij de tweede kampagne die het Leuvens Ka

tholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond begon 
tegen de wet Collard vonden ze niet alleen weinig 
steun bij de C.V.P. of bij het Comité voor Vrij
heid en Demokratie, die door dezelfde passiviteit 
die ze aan de dag legden, eens te meer bewezen 

dukten is allerminst een bewijs voor de waarde 
van de huidige Franse kuituur! Wie verstand 
heeft van de kuituur ziet het bedrog wel in. De 
Franskiljons, die helaas le dom zijn om te hel
pen donderen zullen wel nooit iets leren. Reden 
te meer voor ons, om hen die niet verstaan, te 
doen voelen. Dom zijn is nu eenmaal een slechte 
verontschuldiging! 

Het eeuwig ref re in . 
Op de jongste vergadering van hel Algemeen 

Vlaams Oud Hoogstudenten Verbond werd de 
positie van de Gentse Universiteit ten overstaan 
van de Luikse onderzocht. 

Bij ongeveer een gelijk aantal studenten telt 
de Luikse Universiteit zeventig professoren en 
twintig werkleiders meer dan die van Gent. Wat 
de toelagen aangaat krijgt Luik twintig miljoen 
meer dan Gent. 

Wij hebben nu onze Vlaamse Universiteit en 
goed is dat alleszins. Maar weer eens stellen we 
vast dat ze niet volledig kan renderen omdat de 
eenheidsstaat, die achtereenvolgens de C.V.P. 
Waal Harmei en de B. S. P. Waal Collard tot 
minister van Onderwijs maakte, een politiek van 
stelselmatige sabotage van de Gentse Vlaamse 
Universiteit voert. 

Na de oorlog heeft men te Gent van de anti-
Vlaamse repressie gebruik gemaakt om een reeks 
van de beste professoren buiten te zetten. Wat 
men thans benoemd zijn niet alleen hoofdzakelijk 
Franssprekenden maar daarbij nog minder be
kwamen. Dit doet men om de waarde van ons 

Nederlands Onderwijs te diskrediteren. Dan kan 
het licht der lichten, Charles Bernard in de nieu
we neutrale Nation Beige schrijven dat het de 
schuld is van de Vlamingen dat Gent niet meer 
rendeert! Zij saboteren de machine en als ze dan 
niet goed loopt zijn wij liet geweest! Gent moest 
maar Frans blijven, schrijft die stuinperd, het 
Nederlands is als taal te weinig gesproken om 
taal van een Universiteit te worden! Waarom 
voeren de Franssprekenden dan het Engels niet 
in als taal van de universiteit te Luik. of Duils ? 
Vermits in die talen de meeste wetenschappelijke 
werjten verschijnen en die talen veel meer ge
sproken worden dan het Frans ? Ook in het geval 
van onze universiteit zien we dat het met d,e 
eenheidsstaat niet zal gaan. Ook onze universi
teit wordt door de unitairen gesaboteerd. Zo we 
door zelfbestuur baas worden in eigen huis zal 
tiet met onze universiteit vlug in orde komen. 

T h e o m a a k t h e t w a t t e bon t . 
Men had Theo nooit mogen voorzitter maken 

van de C. V. P. Hij is klaarblijkelijk niet in 
staat te begrijpen dat hij als voorzitter alleen 
maar de rol van een poppenkastheld mag ver
vullen. De personen, die achter de schermen de 
touwtjes trekken en de C. V. P. leiden, de grote 
finantiële groejien en de hogere clerus, zullen 
hun hart wel wat vasthouden telkens als hij 
optreedt. Sinds Theo echter een paar vriendjes 
gehuurd heeft om hem op de schoolstrijdbeto
gingen op de schouders te heffen, meent hij 
werkelijk ook de leider te zijn. Hij heeft moeten 
ervareti dat dit zo niet is. Tc Amsterdam op het 
Kongtes van de Nederlandse Katolieke Partij 
voelde Theo zich de held en proklameerde hij 
dat de schoolstrijd met « ongekende heftigheid 
zou voortgezet worden ». Een drietal weken later 
moest hij echter voor de studenten te Leuven 
bekennen dat de strijd een laagtepunt bereikt 
had en dat hij voorlopig geen strijd meer voor
zag ! De toejuichingen uit Nederland, voor de zo 
u manhaftige » voorzitter, vonden te Leuven geen 
weerklank en de C. V. P. voorzitter was er blij 
na een paar uur op de rooster te hebben gelegen, 
door de voorzitter gered te worden, onder de 
verontschuldiging dat het uur te ver gevorderd 
was. We vrezen sterk dal ook hel uur van de 
C. V. P.1 bij de studenten ver gevorderd ge
raakt ! 

T h e o en de Amnes t i e . 
De amnestie vond Theo onpraktisch omdat er 

geen eensgezindheid voor was. Het dringend ver
zoek van onze huidige Paus, reeds vijf jaar ge
leden, om amnestie, speelt voor Theo natuurlijk 
geen rol. Wat hij orakelt is van meer belang dan 
hetgeen de Paus zegt. Overigens kan een C.V.P.-
er onmogelijk iets verkeerds doen op gebied van 
de kristelijke beginselen. Zij zijn immers de par
tij die de godsdienstige waarheden in pacht heeft 

Ongewoon potsierlijk is echter dat argument 
van gebrek aan eenstemmigheid. Is er eenstem
migheid voor de verdere begunstiging van de 
Waalse industrie ten koste van de industriali
satie van Vlaanderen ? Is er eenstemmigheid in 
de C. V. P. over het verdere verfransen van Brus
sel ? Is er eenstemmigheid over het verdere ach
teruitstellen van Vlaanderen in het algemeen ? 
En nochtans op al deze gebieden, zo in regering 
als in oppositie steekt de C. V. P. de helpende 
hand uit naar onze volksvijanden. Juist is het 
dat de Franskiljonse, Brusselse en Waalse bazen 
in de C. V. P. steeds hun politiek doorzetten, 
— eenstemmigheid of niet : — reeds sinds 125 
jaar en zonder ons zal dit nog wel minstens even 
lang duren. Theo bekent het zelf dat die enkele 
Walen en Brusselaars alle maatregelen voor 
Vlaanderen beletten en dat hij tegen hen geen 
sankties kan treffen. Hoe prachtig voor onze 
Vlaamse C. V. P.-volksvertegenwoordigers ! 

Voor hen heeft men nog nooit aan de moge
lijkheid van sankties moeten denken ! Zij heb
ben nog nooit een poging gedaan om anders dan 
volgens de partijrichtlijnen te stemmen, ook 
wanneer het tegen Vlaanderen ging ! 

E n T h e o word t c in isch. 
De haat tegen alles wat Nederlands en wat 

Vlaamsgezind is, is wel groot bij de nationale 
voorzitter Theo. In elk geval wordt hij bepaald 
cinisch tegenover zijn Vlaamse partijgenoten, die 
onder druk van de Volksunie, beginnen op te 
komen voor het federalisme. 

Hoor hoe Theo schimpt als hij de « verwezen
lijkingen >) van de C. V. P. op Vlaams gebied 
opnoemt « Mogen we herinneren aan het Kerst
programma 1945 dat het gemeenschappelijk werk 
is van Vlamingen en Walen ? Mogen we herin
neren aan het initiatief van de heer Harmei ? 
Mogen we herinneren aan het voorstel tot ak
koord over de wetten betreffende de repressie ? 
Mogen we herinneren aan het feit dat minister 
Moyersoen steeds geweigerd heeft de vervalste 
talentelling te publiceren ? » 

In het Kerstprogramma staat zeer weinig over 
Vlaamse eisen en van hetgeen er in vooropgezet 
wordt werd niets verwezenlijkt. Het geloof (?!) 
zonder de werken ! Het Centrum Ilarmel ? Wie 
men daar niet zag waren de Vlaamse CV.P.-ers! 
De Waalse verzuchtingen zijn echter goed naar 
voor gebracht. Dat zal ook wel het doel van de 
Waal Harmei geweest zijn. Van een « Vlaamse » 

C. V. P. verwezenlijlüng gesproken I Het voor
stel van akkoord over de wetten betreffende de 
repressie ? Typisch C. V. P. een « voorstel » een 
verwezenlijking noemen ! En de klap op de 
vuurpijl : de Franskiljon Moyersoen, die de publi-
katie van de talentelling tegenhield ! Deed hij 
dan een onderzoek over de vervalsingen ? Is hij 
er geen rechtstreekse oorzaak van door de zaken 
le laten verjaren dat le valse uitslagen konden 
gepubliceerd worden ! Prachtig wat de Vlaam.ie 
c< verwezenlijkingen » betreft. In ons voordeel 
0,00; in ons nadeel alles .' En daarvoor moet het 
cinisch bedot Vlaanderen die partij twee derde 
van haar stemmen geven ! 

E e n h e i d en P lu ra l i sme . 
Herhaaldelijk hebben we op het gebrek aan 

logika gewezen — doelbewust gebrek aan logika 
trouwens — bij de C. V. P.-ers, die zich aan de 
ene kant op alle gebieden verzetten tegen het 
eenheidsbeginsel in naam van het pluralisme, 
b. V. bij ziekenkassen, sindikaten, scholen, maar 
die anderzijds op partijpolitiek plan bij de Kato
lieken alle pluralisme verketteren en uitsluitend 
de eenheid voorstaan ! 

(I De Standaard » waarin we sinds het heen
gaan van de oud-nationalist uit het Aalsterse, 
die evenals de redakteur voor de buitenlandse 
politiek op pensioen gesteld werd, gewoonlijk 
de Feiten en Beschouwingen moeten missen, pu
bliceerde thans op die plaats op zondag 6 Novem
ber een artikel over «De Breuk in de Duitse 
Vakbeweging n. Daarin schrijft ze « De meer na
tuurlijke formule van het pluralisme, dat de 
verscheidenheden in de maatschap/nj eerbiedigt, 
haalt opnieuw de bovenhand. Zij stemt trou
wens beter overeen met de geest van de demo
kratie. De eenheid en het monopolie zijn typische 
marxistische begrippen. liet pluralisme sluit de 
samenwerking voor gemeenschappelijke doel
einden niet uit... De eenvormigheid kan slechts 
opgelegd woidcn door dwang en zij is ve.'l meer 
een verarming dan een verrijking. » 

Kan « De Standaard » nu niet konsekwent zijn 
en met juist diezelfde argumenten niet alleen 
het recht maar ook de wenselijkheid van een 
afzonderlijke Vlaams-nationalistische partij op 
kristelijice grondslag bepleiten ? We zouden ze 
dan eindelijk als een krant met een intellektuë-
le inslag kunnen beschouwen. 

En de ze t e l aanpass ing . 
Volgens de grondwet en volgens de demokratie 

in de unitaire staat moet er een volksvertegen
woordiger op 40.000 inwoners verkozen worden. 
De Walen hebben echter geen 40.000 inwoners 
daarvoor nodig. Vlaanderen heeft er heel wat 
meer nodig. We zouden thans tien zetels voor 
Vlaanderen moeten bij krijgen. 

Wat zegt Theo en de C. V. P. daan an ? Geen 
zetels bij voor Vlaanderen want dan zou het aan
tal Waalse volksvertegenwoordigers in de C.V.P. 
nog dalen I Dat er in Vlaanderen meer zouden 
bijkomen als ze er in Wallonië kwijt geraken 
heeft geen belang. In dit licht kan men de eer
lijkheid zien van Theo als hij het gebrek van de 
« enkele» Walen aan partijtueht betreurt. Ah 
hij ze kan kwijtgeraken en ze door Vlamingen 
zon kunnen vervangen wil liij niet. 

Wanneer gaan de Vlaamse C. V. P.-ers begrij
pen I 

Hoe o n t s t a a t de afkeer voor de C. V. P . ? 
Volgens Theo is de C. V. P. de meest gekriti

seerde partij. Hij kan het weten ! 
Een van de redenen volgens hem voor het ge

brek aan geestdrift voor de C. V. P. is liet feit dat 
de C. V. P. een regeringspartij is. Hij zit thans 
echter reeds anderhalf jaar in de opjiositie en "r 
is geen sprake van dat men er geestdriftiger voor 
wordt, ook niet df eigen partijleden. De reden 
ervan is de grenzenloze lafbekkerij. die bij de C. 
V. P. niet alleen de schering maar ook de inslag 
is. Niet het minste, maar ook niet het minste 
greintje politieke moed zit er in. De socialisten 
hebben mooi schimpen op het gebrek aan tegen
stand vanwege de C. V. P. Het is inderdaad een 
onvergeeflijke fout van zo een partij te verwach
ten dat ze aan de linkse machtswillekeur paal en 
perk zou willen stellen. Voortdurend lonken de 
partijbonzen naar de « sterke » mannen van links 
— ondanks alle wachtwoorden over niet verbroe-
ren ! — om toch maar niet vergeten te worden 
wanneer de socialisten de C. V. P.-ministers zul- ~ 
len aanduiden. Walgelijk gedoe. Maar er veel aan 
veranderen zal niet gaan. Het zit die heren profi
teurs in het bloed. En om het te verbeteren is er 
maar een oplossing. Wie Vlaanderen tot schande 
maakt eruit En radikalen in hun plaats ! 

Houd Dolf t egen . . . 
Dolf Van Glabbeke, de baas van het liberaal 

sindikaatje, tracht zijn voormalige partijgenoten 
collega's ministers, die hem om hun eigen minis
terzetel te redden, lieten vallen als een baksteen 
bij zijn zoveelste schandaal, te pesten zoals hij 
kan. Het liberaal sindikaat weigert het vertrou
wen aan de liberale ministers zo ze geen verte
genwoordiging zouden krijgen in de paritaire 
kommissies! 

Dolf wil opnieuw een rol spelen. Het is ken
merkend voor het peil van de parlementairen 
van de kleurpartijen, dat zo iemand als Van Glab
beke nog zijn gezicht mag vertonen. Maar ja niet 
alleen kennen zij Dolf zijn schandaaltjes. Dolf 
kent ook de hunne. En als ze hem niet wat 
ontzien, zou hij zijn kaarten kunnen op tafel 
leggen. En er zijn zoveel geurende potjes in de 
Wetstraat, die best gedekt blijven. 
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De C.V.P. en de Amnestie 
(Vervolg van blz. Ij 

litieke koUaboratie in Vlaanderen moet 
gezocht worden in de wantoestanden waar 
over de Vlamingen zich te beklagen had
den, in de daardoor aangekweekte mis-
noegdheid en het daaruit voortvloeiend 
gemis aan vertrouwen en aanhankelijk
heid t.o.v. de Staat. Niet te vergeten even
eens de ineenstorting van het regime in 
1940 en de kapitulatie niet alleen militair, 
maar ook geestelijk, met de daaruitvol-
gende verwarring. De koUaboratie had in 
Vlaanderen een eigen karakter en kan o£ 
mag in waarheid niet zonder meer gelijk 
gesteld worden met verraad, zeker niet 
met volksverraad. Alleen reeds de omvang 
en de betekenis van de koUaboratie in 
Vlaanderen (zie de lange lijst van Vlaam
se kunstenaars, geleerden, vooraanstaan
den die er bij betrokken waren) levert 
hiervan het bewijs. Hier speelde de ver
houding, de dualiteit volk en staat een rol. 
Het Belgisch staatsnationalisme miskent 
met opzet deze dualiteit. En het is wel een 
merkwaardige speling der geschiedenis 
dat op een ogenblik toen de Vlamingen 
de kracht misten, ingevolge de repressie, 
om deze dualiteit te affirmeren, de Walen 
naar voren getreden zijn om dit te doen 
in de naoorlogse periode. Daarbij komt 
dat de repressie ontegensprekelijk anti-
Vlaamse geïnspireerd geweest is en mis
bruikt werd om de Vlaamse Beweging te 
treffen in haar meest aktieve vleugel. 

Wij zullen hier de kritiek niet herhalen 
die reeds herhaaldelijk uitgebracht ge
weest is op de repressie omwille van de 
miskenning van de grondprincipes van 
het recht en de rechten van de mens. 
Retroactive strafwetten, uitzonderlijke 
rechtbanken, uitzonderlijke rechtpleging, 
burgerlijke dood, konfiscatie der goede
ren enz... Wat de mateloze overdrijving 
in de bestraffing betreft moge het vol
staan er even op te wijzen dat volgens 
een vlugge berekening niet minder dan 
3.632.266 jaren gevangenisstraf uitgespro
ken werden ! 

Het leed dat gesticht geweest is, is ma
teloos en daarom ook diep-onkristelijk, 

vooral waar het onschuldige vrouwen en 
kinderen getroffen heeft. Doch wij willen 
ons hier niet eens beroepen op kristelijke 
naastenliefde en vergevingsgezindheid. 
Alleen reeds uit het oogpunt van het her
stel der rechtvaardigheid en van het ho
ger volks- en staatsbelang is amnestie 
noodzakelijk. Men laat een dergelijke 
wonde niet nodeloos voortkankeren. 

Is het trouwens nodig te herhalen wat 
reeds dikwijls gezegd werd : dat de Vla
mingen in de praktijk reeds lang amnes
tie verleend hebben, dat amnestie ook in 
rechte een feit zou zijn indien de Vlamin
gen alleen, onder hen, hierover konden 
beslissen. Wat trouwens ook weer geble
ken is op de studievergadering van de C. 
V. P.-partijraad. Doch eens te meer zijn 
de Vlamingen omwille van de unitaire 
staatsvorm verplicht de wet te ondergaan 
van Walen en Brusselaars. Het is de eeu
wige geschiedenis. Het is trouwens een 
feit èn dat de koUaboratie in Wallonië 
een ander karakter vertoonde èn dat het 
Waalse volk gans anders staat tegenover 
koUaboratie met Duitsland. De Walen 
willen geen amnestie verlenen Het is hün 
zaak en men kan moeilijk beroep doen op 
hun kristelijke gevoelens ! Tenzij bij de 
C. V. P.-Walen... maar het zal wel zonder 
sukses zijn. 

Ook voor dit probleem is er in de uni
taire staat geen oplossing mogelijk die 
beide volksgroepen bevredigt. En het is 
nu veel moeilijker dan na de vorige oor
log toen het aktivisme hoofdzakelijk zo 
niet uitsluitend een Vlaams verschijnsel 
was. De slotsom is dan ook dat amnestie 
er slechts komt wanneer de Vlamingen 
hun wil opdringen aan de Walen. En dat 
zien we nog niet zo vlug gebeuren. Zie de 
houdmg van de Vlamingen in de C V P 
waar zij de 2/3de zijn. Toch moet de strijd 
voor amnestie voortgezet worden, maar 
tevens de strijd voor federalisme. Want 
het ene zou wel eens de voorwaarde voor 
het andere kunnen zijn. Ondertussen weet 
men wat men kan verwachten van de C 

^et 5Cmd. 
Schilderij van onze grote ^iaamóe óckiider cAlbert 

Servaeó, tkanó kelaaó nog óteedó in baliingóckap 

Rome en Moskou voor Amneslie ï 
Wanneer Brussel ? 

DE BESLUITEN VAN TROCLET 
(vervolg van vorig nummer; 

Etatisatie, de boeman - Vlaamse ambtena
ren achteruitgesteld. 

In het voorgaande nummer (oktober) 
eindigden wij deze bijdrage met de eis van 
de meerderheid van het geneeskundig 
korps. «De kontroleartsen worden benoemd 
en bezoldigd, niet meer door de landsbon
den zelf, maar door het Rijksfonds of 
rechtstreeks door de minister». 

Het is maar normaal dat instellingen, 
die zichzelf niet kunnen bedruipen en, na 
jarenlang telkens terugkerende tekorten, 
steeds kunnen beroep doen op de staatskas, 
gevuld door al de belastingsbetalers, zich 
moeten onderwerpen aan een onafhanke
lijke en onpartijdige kontrole. Men kan 
niet terzelfder tijd rechter zijn en partij . 

Voor een gehoor, hoofdzakelijk bestaand 
uit kristelijke middenstanders van Ant
werpen, heeft een bestuurslid der Vereni
ging der Vlaam.se Geneesheren dit s tand
punt uiteengezet en verdedigd. 

De aanwezigen vonden deze opvating zo 
vanzelfsprekend en zo in éénklank met het 
gezond verstand, dat ook in hun Vereni
ging dit s tandpunt zou worden vooropgezet. 
Tot hiertoe is daarvan niets terechtgeko-
m.en. Waarschijnlijk hebben deze niet po
litiek noch sociaal geschoolde middenstan
ders, sedertdien van hogerhand een her
senspoeling ondergaan! 

Heeft minister Troclet deze onafhanke
lijke kontrole nu ingesteld? Zeer gedeelte
lijk, alleen op een sektor der verzekering 
tegen ziekte en werkonbekwaamheid, n.1. 
op de laatste; voortaan zullen verplicht-
verzekerden, werkonbekwaam door ziekte 
door onafhankelijke kontroleartsen wor
den onderzocht. 

Wat de sektor «geneeskundige zorgen» 
betreft, de kontrole hierover valt, lijk voor 
heen, onder de bevoegdheid van medische 
adviseurs benoemd en bezoldigd door de 
landsbonden zelf. Lijk voorheen zal hier 
door « ruimheid van toepassing » en door 
«verschillend interpreteren» der regle
mentering de konkurrentie voortduren i 
EN DE ETATISATIE? zal men vragen' ' 

Wel, dat stukje onafhankelijke kontrole 
heeft aan de leiders der landsbonden, deze 
der socialistische Unie uitgezonderd de ge
legenheid gegeven over alle daken te 
schreeuwen over « de etatisatie » der ver
plichte verzekering. Voor die heren s taat 

alle toezicht door de s taat uitgeoefend op 
instellingen die jaarlijks miljarden krijgen 
uit de staatskas, gelijk met ETATISATIE 
van die instellingen! 

Is er niets veranderd wat het toezicht 
op de geneeskundige zorgen betreft? Jawel, 
er is een « Hoge raad voor geneeskundig 
toezicht» ingesteld! Hierdoor zal de voor
zitter, een magistraat, ofwel de direkteur 
generaal der kontroleartsen, onderzoeken 
kunnen doen instellen naar bepaalde onre
gelmatigheden, gepleegd door dokters, kon
troleartsen, medische adviseurs, zieken en 
ziekenkassen. Dit toezicht of kontrole kan 
niet anders dan toevallig, willekeurig en 

ondoeltreffend zijn. Of denkt de magistraat
voorzitter, dat de medische adviseurs hun 
onregelmatigheden, gedaan onder druk van 
de administratieven, en de onregelmatig
heden vastgesteld bij hun kollega's advi
seurs, zo maar aan Brussel zullen overma
ken? Zo idioot zullen ze wel niet zijn! 

Nochtans is het juist in deze sektor, als 
we de geraadpleegde adviseurs mogen ge
loven, dat de misbruiken het ergst zijn 
en het moeilijkst uit te roeien. Van deze 
t jestand hebben de ziekenhuizen, de heel
kunde, de fisische terapie en vooral de mu-
tualjstische poliklinieken het meest gepro
fiteerd. 
WAAROM GEEN ONAFHANKELIJKE KON
TROLE VAN AMBTSWEGE OP DE GE
NEESKUNDIGE ZORGEN? 

Omdat, zo beweert men in de omgeving 
van zijn departement, de minister dan in 
konflikt kwam met de leiding van zijn ei
gen landsbond, deze der socialisten! 

Dit klinkt niet zo onwaarschijnlijk! 
De laatste maanden werdt de naam van 

de heer Merlot, grote baas in het bestuur 
van de Socialistische Landsbond, meer dan 
eens vernoemd in de pers, als wat aan op
positie doende. 

Eerst nog wat uitleg over de werking van 
het toezicht in de ziekenkassen zelf. De 
kontrole op de werkonbekwaamheid door 
ziekte gaf nooit aanleiding tot spektaku-
laire betwistingen. Mogelijke geschillen 
werden scheidsrechterlijk beslecht. Ten 
andere, door de supervisie van de Centrale 
Medische Raad voor Invaliditeit, waarin 
vertegenwoordigers zetelen van alle lands
bonden, was reeds van het begin af der 

(Lees door blz. 4) 

Her vraagsruk van Repressie 
en de Epuratie 

door Herman WAGEMANS 
Volksvertegenwoordiger 

Het wordt stilaan normaal op elke ver
gadering te spreken over de likwidatie van 
de repressie en de epuratie. 

Ook de huidige regering heeft thans een 
klein proefbalonnetje opgelaten en laat in 
vage bewoordingen een mildering van de 
toestand doorschemeren. 

De C.V.P. voorzitter, Theo Lefèvre, waar
schijnlijk om genoegen te doen aan zijn 
franskiljonse kliek en een kleine minder
heid waalse zetbazen in zijn partij, verzet 
zich weliswaar tegen amnestie maar an
derzijds werd bij de heroprichting van de 
Katolieke Vlaamse Landsbond, welke vóór 
een paar dagen te Antwerpen een kongres 
hield, aan sommige C.V.P. leden de gele
genheid geboden te spreken over epuratie 
en repressie. 

Er werden zeer kleine, voorzichtige maat
regeltjes voorgestaan, die feitelijk reeds 
achterhaald zijn. 

Op geen enkel ogenblik echter durft ie
mand van die heren het aan het enige ge
zonde en radikale middel voor te staan, 
dat een einde kan stellen aan de schreeu
wende onrechtvaardigheid en de morele 
ellende, verwekt door een niets ontziende 
repressie, gesteund op retroaktieve wetten 
(voor zover men dat wetten kan noemen), 
uitgevaardigd door mensen, die niet het 
minste benul hadden van de werkelijke 
toestand in het land, vermits zij veilig in 
het buitenland verbleven. 

Wij mogen niet vergeten welke personen 
mede verantwoordelijk zijn en zelfs een 
gioot aandeel hadden in de oorlogsrepres-
siewctgeving, welke een aanfluiting is voor 
het gezond verstand en een hoon voor al 
wie zich kristelijk wil noemen. 

Vóór enige maanden deed ik een poging 
om bij sommige, voor Vlaamsgezind door
gaande, parlementairen steun te bekomen 
voor het wetsvoorstel, dat nog maar aUeen 
beoogde afschaffing van het fameuze ar
tikel 123sexies met de daarmede verband
houdende epuratie. 

De uitslag was meer dan mager! 
Thans wordt echter openlijk gezegd dat 

men de represie wil oplossen. Daarvoor is 
slechts één middel, dat radikaal een einde 
kan stellen : AMNESTIE. 

In dien zin zal dan ook één der volgende 
dagen in het Parlement een wetsvoorstel 
worden ingediend. 

Het zal het eerste voorstel zijn, waarover 
het Parlement zich zal moeten uitspreken. 
Iedereen zal dan ook kunnen vaststeUen 
welke houding elke « gekozene des volks » 
zal aannemen. Elk parlementair zal dus 
zijn verantwoordelijkheid moeten opne
men. 

PRAATJE MET DE LEZERS 
Een jaar is v.'iig voorbij, En zo zijn we aan 

het voorlaatste nummer gekomen van onze 
eerste iaargana Alle begin is moeilijk, vooral 
wanneer men slechts over bescheiden geld
middelen beschikt. Wij kunnen ons nog niet 
de weelde veroorloven van bezoldigde mede
n-erkers. 

Toch zijn wij, in alle bescheidenheid, niet 
ontevreden over het bereikte resultaat. Het 
aantal abonnees w reeds aanzienlijk, alhoewel 

er nog ontzettend vee! te doen is op stuk van 
de abonnenicnwervmg. Zonder te vervallen in 
onvruchtbaar extremisme of negativisme heb

ben wil er naar gestreefd aan dit blad een 
zuiver Vlaamse en konsekwnte lijn te geven. 

Wij hebben er naar gestreefd belangstel
ling te betonen voor de specifieke problemen 
van onze landbouwers, middenstanders en 
arbeiders. Wat deze laatsten betreft zou

den wij graag meer gedaan hebben. Wij ho
pen een regelmatige medewerker te vinden 
die op de hoogte is van de arbeidersproblemen 
en er met gezag en kennis van zaken kan 
over schrijven. 

Er zijn nog leemten en gebreken, de redak-
tie weet het en hoopt er gaandeweg aan te 
verhelpen. Onze lezers kunnen ons overigens 
helpen. Wij hebben reeds op hen beroep ge
daan om mee te werken door ons te schrijven 
en in te lichten over interessante zaken. 

Na zes maanden was het ons reeds mogelijk 
ons blad uit te breiden en het uiterlijke fel te 
verbeteren. Toch voldoet een maandblad niet 
om de politieke strijd te volgen en is de band 
met de lezers te los. Wij hebben dan ook be
sloten een vegere stap te zetten en van 
nieuwjaar af om de veertien dagen te ver
schijnen : beurtelings op 8 en op 4 bladzijden. 
Alhoewel wij de abonnementsprijs vanzelf
sprekend moeten verhogen wensen wij deze 
w laag mogelijk te stellen opdat iedereen in 
staat zou zijn een abonnement te betalen. Al
leenijk drukken we de wens uit dat er veel 
STEUNABONNEMENTEN zouden genomen 
worden. Elders in het blad verschijnt een be- I 
richt over de vernieuwing der abonnementen. 
Toch wensen we hier een dringende oproep 
tot onze lezers te doen opdat zij zouden trouw 
blijven (en daar twijfelen we niet aan), maar 
ook ons veel werk en onkosten besparen door 
zelf. vrijwillig hun abonnementsgeld te stor
ten op onze P.C.-rekening of te betalen aan 
onze bestuursleden of propagandisten. Al vast 
zullen al diegenen die niet wensen dat het 
abonnementsgeld over de post geïnd wordt 
zich in verbinding willen stellen met onze 
vertegenwoordigers. 

En om te eindigen een laatste wens en een 
taaiste oproep • laat ons alen een inspanning 
doen om naar aanleiding van de vernieuwing 
abonnementen bij te maken ! 

http://Vlaam.se
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De Besluiten van Troclet (vervolg) 

werking van het rijksfonds, een weder
zijdse kontrole mogelijk. 

Op de terugbetaling der geneeskundige 
zorgen bestaat deze wederzijdse kontrole 
niet. Daaruit vloeit voort, dat de medische 
adviseurs van de ene landsbond hun col
lega's van de andere landsbonden wan
trouwen en gemakkelijk beschuldigen van 
willekeurige toepassing der reglemente
ring! Soms niet zonder reden! 

De meeste klachten van de kant der le
den, doen zich voor in de sektor der ge
neeskundige zorgen. Indien de medische 
adviseurs de reglementering toepasten en 
de leden, totaal onwetend over deze regle
mentering, ontevreden zijn, gaan ze zich 
beklagen bij de administratieve leiding van 
federatie of landsbond. Worden ze naar 
hun mening te weinig terugbetaald dan 
dreigen ze met mutatie, d.w.z. inschrijving 
bij een konkurrerende ziekenkas. Dit doet 
de sekretaris of voorzitter nadenken en de 
adviseur wordt onder druk gezet. Meer dan 
een adviseur, die blijk gaf van te weinig 
lenigheid werd het leven zuur gemaakt of 
aan de dijk gezet! 

Hier dient nog opgemerkt dat heel wat 
politieke mandatarissen deel uitmaken van 
of een leidende fuktie bekleden in het be
heer van een ziekenhuis of federatie van 
ziekenkassen! HET VERLIES VAN EEN LID 
STAAT ONGEVEER GELIJK MET HET 
VERLIES VAN EEN OF MEER KIEZERS! 
De leiders van de socialistische landsbond 
waren teoretisch voor de onafhankelijke 
kontrole op de algehele werking van de 
ziekteverzekering. Maar toen ze vernamen 
dat deze ook door de beroepsverenigingen 
der geneesheren werd geelst, hebben ze op 
dat punt niet meer aangedrongen, inte
gendeel! Ook zij wilden wel het geld van 
het rijksfonds, ongeveer voor de helft 
voortkomend van niet verplicht verzeker
den, maar ze wensten niet dat ongekende 
totaal onafhankelijke kontroleartsen hun 
neus zouden steken in hun mutualistische 
privézaken en allerminst in de werking 
van hun poliklinieken! Daar nu de groep 
van Luik de hoge toon voert in de socia
listische landsbond, kreeg minister Troclet, 
ook Luikenaar, opdracht de kontrole te be
perken tot de werkonbekwaamheid door 
ziekte, wat dan ook is geschied! 

Wie enigzins de huidige politieke en so
ciale konjunktuur volgt en enig inzicht 
heeft in het funktioneren van de ziekte
verzekering, zal deze beweringen heel aan
nemelijk vinden voor de houding van de 
minister. 

« Eens de onafhankelijke kontrole inge
steld op een deel der ziekteverzekering, is 
het niet zo moeilijk deze uit te breiden over 
al de verrichtingen» beweren sommigen. 
Wie aandachtig de voorgaande regels over
leest zal het daar niet mee eens zijn : de 
wolven verscheuren elkander niet, zegt het 
spreekwoord! En dan, moest nu de alge
hele kontrole worden ingesteld, wie een 
zuiver geweten heeft moet toch niets vre
zen? 

EN WAT MET DE EENHEIDSMUTUALI-
TEIT? 

De leiders van de Kristelijke Landsbond 
bekampen de besluiten Troclet uit vrees 
voor de eenheidsmutualiteit. Die vrees is 
niet helemaal ongegrond. 

Ingeval van socialistische volstre^'te 
meerderheid zou deze kunnen worde ^̂  ' .-
gevoerd, doch deze meerderheid is niet v. ;r 
morgen! 

Van zuiver sindikalistisch standpunt uit 
is het de beroepsverenigingen der genees
heren om het even met wie ze moeten on
derhandelen als werknemers! Misschien 
zouden er meer stoffelijke voordelen te be
komen zijn vanwege een staatsziekenfonds, 
dan van een komité van landsbonden! 

Van het s tandpunt ait onzer zieken moet 
ieder onbevoordeeld mens toegeven dat het 
administratief pluraUsme veruit te verkie
zen valt boven het ene « staatsloketje » en 
dat, niet alleen voor de vrijwaring der ze
delijke belangen van onze mensen, maar 
vooral voor hun stoffelijke belangen. 

Ter verdediging van het administratief 
pluralisme, staat voorlopig de overgrote 
meerderheid der geneesheren, a l thans in 
het Vlaamse land, aan de zijde van de lei
ding van de Kristelijke Landsbond. 

Doch dat deze zich geen begoochelingen 
make! 

Reeds jaren is er een stroming merk
baar naar meer bestaanszekerheid onder 
alle lagen der bevolking, de dokters maken 
hierop geen uitzondering! De opening van 
altijd meer poliklinieken hebben het klien-
teel van menig specialist ernstig onder
graven! Allen hebben angst voor een onze
kere toekomst! De steeds vermeerderende 
papperasserij b3gint iedereen geweldig de 
keel uit te hangen! 

Enkele lokale opiniepeilingen hebben uit
gewezen dat, zowel onder de algemene 
praktici als onder de specialisten, een be
langrijk percentage gewonnen is voor de 
Nationaie gezondheidsdienst (Niet ver
warren met "geneesherendienst") De voor
waarden zijn : wedde van hoger ambte
naar, zesurendag, vijfdagenweek, een 
maand vakantie en het aanlokkelijk s taats
pensioen op G5 jarige leeftijd! 

Het s tandpunt verdedigd door de leiding 
der beroepsverenigingen, komt niet altijd 
overeen met dat van de overgrote menigte 
onverschilligen, die te indolent zijn om 
hun mening te laten kennen. Een geheim 
referendum zou op dit gebied onthutsende 
uitslagen geven! 

Deze beschouwingen waren reeds ge
schreven maar niet getijpt, toen we in de 
pers enkele uitlatingen en voorstellen te 
lezen kregen van de heer Van Helsoecht, 
sekretaris - generaal van de Kristelijke 
Landsbond. 

Er wordt vanwege deze heer beroep ge
daan op volledige samenwerking tussen 
het geneesherenkorps en de Kristelijke 
Landsbond. Ter verwezenlijking van dat 
doel stuurt hij aan op de vorming van één 
groot kristelijk geneesheren verbond! 

Wij menen dat dit voorstel, 'n paar jaar 
na de oorlog een kans had tot verwezenlij
king, maar toen hield de heer Van Hels
oecht het met de vrienden van de een
heidsmutualiteit en, sprak liever van 
« de geneesheren te dwingen » en «van 
de geneesheren zijn wil op te leggen! » 
Meer vooruitziende personen uit de me
dische wereld hebben hem toen wegens 
zijn voortvarendheid meer dan eens ver
manend op de schouders getikt! 

Deze voorstellen tot sam.enwerking, al
léén met de Kristelijke mutualiteit hebben 
bij het geneesherenkorps geen schijn van 
kans meer! 

Men kan het jammer vinden, maar bij 
deze leiders lijk bij de leiders der C.V.P., 
waarvan de Kristelijke Landsbond de mu
tualistische macht ]S, komt men ook eeuwig 
te laat! Eerst dan is men bereid een stand
punt bij te treden, wanneer dit reeds lang 
is achterhaald! Als besluit, heren van de 
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ZE WORDEN LANGZAAM WAKKER 
Vaak werd de nadruk gelegd op de nood

zakelijkheid van een Vlaams-nationale 
oppositiepartij, die als striemende zweep 
diende neergeknald te worden op de rug 
van de Vlaamse karakterloze kleurpolitie-
kers. De reorganisatie en de uitbouw van 
de Volksunie hebben weer eens die gewo
ne funktie vervuld. Het feit dat een stevige 
kern van onversaagde onomkoopbare en 
niet te lijmen Vlaams-nationalisten het 
gevecht voor goed begonnen is, blijft niet 
zonder gevolg. De socialistische en libe
rale minderheden in Vlaanderen stellen 
het nieuwe feit vast en zoeken hun hou
ding te bepalen. De Vlaamse C.V.P.-meer-
derheid blijkt echter in alarm toestand te 
geraken. Wij krijgen in elk geval heel wat 
Vlaamse «aktiviteit» ! De beide laatste 
kaderdagen van onze kristelijke broeders 
waren gewijd aan twee van de hoofdpro
grammapunten van de Volksunie, namelijk 
het federalisme en de amnestie. En er wa
ren zelfs voorstanders voor beide program
mapunten. Zo ver zijn we dus al. 

Sommige C. V. P.-parlementairen, uit 
schrik hun kiezers te verliezen, geven reeds 
toe dat we gelijk hebben. Ze beginnen te 
geloven of doen alsof ze geloven. Wanneer 
het echter op aankomt door te zetten zijn 
ze er echter nog niet. Het is dan het ge
loof (in het beste geval !) zonder de wer
ken, waarvan de Mechelse katechismus 
zegt dat het dood is. De berekening is na
tuurlijk de volgende : aan de C. V. P.-kie-
zers, die voor federalisme en amnestie zijn, 
laten zien dat het niet nodig is naar de 
Volksunie te komen om voldoening te krij
gen. Dat deze voorstanders echter toch de 
anti-federalistische en anti-amnestiege-
zinde C. V. P. volgen bij de stemming is 
minder belangrijk, menen ze, en flink per
cent van de voorstanders van beide ideeën 
zal wel zo ver niet nadenken. En ze heb
ben helaas gelijk. Ze vergeten echter een 
zaak en dat is dat ze de idee zelf helpen 
verder propageren en daarvoor zijn we de 
kersverse bekeerlingen dankbaar. 

Het is echter nog niet alles ! Een ganse 
week lang maakte «De Standaard» een 
uitvoerige propaganda voor de naweek van 
de Katolieke Vlaamse Landsbond en het 
gevolg was dan ook dat een zestigtal per
sonen, waaronder heel wat parlementai
ren een vol optimisme gekozen zaal van 
zevenhonderd man, probeerden te vullen. 
Voorwaar een merkwaardig geval dat ont
waken van die Katolieke Vlaamse Lands
bond. Sinds vijf jaar wisten we oud-sena-
tor Bouweraerts, een «schone slaper». 
Helemaal wakker was hij zondag nog niet, 
want na de lektuur van de brief van de 
zieke ere-voorzitter Frans Van Cauwelaert, 
verklaarde de brave man dat men met een 

« godsdienstige stilte naar de woorden van 
de grote voorman geluisterd had ». Onder 
die «grote voorman» werd Van Cauwe
laert verstaan. De zieke voorman, die de 
parlementaire voorzitterszetel moet mis
sen en ontgoocheld schijnt door de politiek 
(ligt er een verband tussen deze dingen?) 
heeft het dus klaarblijkelijk nodig geoor
deeld zijn marionet even voor de poppen
kast te laten dansen. Hij denkt dit klaar
blijkelijk nog een geschikte manier om het 
Volksunieoffensief in te dijken. De Heer 
beware hem deze begoocheling. 

De tanende Vlaamse C. V. P.-grootheden 
waren er : Jantje Verroken, de vreesach
tige Delwaide, De Saegher, de welgenaam-
de en Lowietje Kiebooms, de onmisbare 
Concentratiekampman. Deze laatste speelt 
bliksemafleider, wanneer de op de graat 
civieke socialisten en liberalen de C. V. P. 
er ook maar van zouden verdenken het na
tionaal burgerdeugdenpatrimonium niet 
in eer te houden. 

Lowietje beleefde thans weer een nacht
merrie in volle namiddag. Denk eens aan, 
na de amnestie zou hij Leon Degrelle in 
hoogst eigen persoon kunnen tegenkomen, 
wandelend op de Meir te Antwerpen ! 

Persoonlijk willen we er ons graag mee 
verzoenen die broeder Waal eens in leven
de lijve te ontmoeten zo wij daarvoor wis
ten dat de ellende van duizenden getrof
fen, geruïneerde en uiteengerukte gezin
nen, zou ophouden. Dit tweede is de kern 
van de zaak, niet het eerste. Of heeft Lo
wietje soms schrik dat Leo, de Schone, 
weer aE,nhang; zou krijgen ? Moet hij nu 
in iedereen konkurrenten gaan zien ? Mis
schien zou Leo, de Schone, een sensatie-
nummer kunnen zijn voor de volgende 
feestzitting van de Katolieke Vlaamse 
Landsbond ? Voor dat wereldwonder zou
den er dan misschien wat meer dan 67 
man opkomen. De demagogie is wat te 
grof, Lowietje om nog in te slaan. En ge
lukkig ook maar, de toestand wordt toch 
wat al te zot. Rome vroeg amnestie gedu
rende het heilig jaar, nu vijf jaar geleden. 
Moskou gaf amnestie dit jaar. Onze Rus
land-reizigers vonden helaas geen tijd de
ze Russische verwezenlijking te bestude
ren. Kan Brussel nu nog zwijgen, te meer 
daar ook Parijs reeds lang voorgegaan is. 
Kan men dan in ons land niet meer luis
teren ? De Katolieken naar de Paus. het 
verzet naar Moskou, de Franskiljons naat 
Parijs. We herkennen op de duur ons eigen 
land niet meer ! 

Nu alle C. V. P.-ers op het kongres ble
ken die schrik van Lowietje niet te delen. 

Het begint te lichten in hun duisternis. 
Beter laat dan nooit ! 

W. J. 

Hongarije schenki ihans ook amneslie en nog 
wel aan Duirse oorlogsmisdadigers j 

Wanneer België voor polirieke gevallen ? 

Kristelijke Landsbond, verzet U niet langer 
meer tegen een onafhankelijke kontrole, 
maar scherp uw wapen tegen de eenheids
mutualiteit, zoniet s taan jullie nog eens 
alleen. 

WEG MET DE DERDE BETALENDE? 

De herrie die tegen deze bepaling in het 
ministerieel besluit, is opgegaan, zou ons 
doen denken dat deze manier van honora
ria betalen helemaal nieuw is. Nochtans 
bestaat deze vereffeningsmetode in het 
Vlaamse land reeds tientallen jaren. De 
ondervinding heeft jammer genoeg geleerd 
dat de leiders van sommige mutualiteiten 
voor alles en nog wat geld ter beschikking 
hebben, echter niet altijd voor het uitbe
talen der rekeningen der dokters en der 
apotekers. Indien de minister de uitbeta
lingen dezer honoraria binnen bepaalde 
tijd kan waarborgen zou de meerderheid 
der geneesheren hier wel mee instemmen. 

Sommige geneeskundige groepen stelden 
in hun moties voorop dat deze manier van 
betalen, voor veel patiënten vernederend 
zou zijn! Deze bewering schijnt ons te wij
zen op een volledig gemis aan werkelijk
heidszin! Wij zijn zo ver geëvolueerd, dat, 
wanneer iets gratis te bekomen is, daar
onder begrepen geneeskundige zorgen, geen 
enkele vernedering te zwaar valt, op voor
waarde dat ze in groep wordt ondergaan! 

Zie en luister naar het publiek in de 
wachtzaal van 'n polikliniek. Uren hebben 
de dames van verzekerde joernalisten, in
genieurs, juristen en fabriekdirekteuren er 
voor over, hun beurt af te wachten het 
volgnummertje oplettend in de hand! Ze 
doden de tijd met het vertellen over de 

laatste reis naar Zwitserland, de vakantie 
aan zee en de nieuwe bestelde toiletten! 

In de moties door andere groepen ge
neesheren opgesteld, komt systematisch 
het argument terug van het « kontakt tus
sen dokter en patiënt! •» 

We zullen er geen sarkastische beschou
wingen aan vastknopen, alleen er maar 
op wijzen dat er erg veel sleet is op dit 
argument! 

Bij de « derde betalende » wordt ook nog 
de kontroleur der belastingen betrokken. 
De heren medici zouden moeten bedenken 
dat ze op dat gebied niet beter zijn dan de 
andere klassen der maatschappij. Daarbij 
weten ze toch heel goed dat, wat de ont
vangen honoraria betreft voor zorgen aan 
vrij verzekerden en aan niet verzekerden 
verleend, er nog heel wat kan « vergeten » 
worden bij de aangifte! 

EN DE NIEUWE BENOEMINGEN? 
« 120 nieuwe kontrole-artsen t> jammert 

de altijd zo goed ingelichte « Libre Belgi-
que » die er vergeet bij te voegen dat dit 
maar een verplaatsing is van vrij gekomen 
personeel uit de landsbonden, personeel 
dat in veel gevallen een vermindering van 
salaris zal ondergaan. 

Er worden wel nieuwe administratieve 
kaders voorzien voor de provinciale sekre-
tariaten. De titularissen van deze diensten 
hebben van deze minister, Waal, federalist, 
een hogere graad gekregen in de Waalse 
provinciën, dan in de Vlaamse! Daartegen 
is nog door geen enkel sindikaat gepro
testeerd; waarschijnlijk omdat zoiets se
dert 1830 de mode is. Aan de top van de 
nieuwe geneeskundige dienst wordt er door 

(vervolg onderaan volgende kolom) 
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DE SAAR EN E U R O P A 
De gfebeurtenissen rondom het Saarrefe-

rendum zijn zo leerrijk dat wij ons ver
plicht voelen er op terug te komen om er 
enkele beschouwingen aan vast te knopen. 
Het gaat er dan in de eerste plaats niet om 
de uitslag op zichzelf : deze is zo klaar en 
duidelijk dat elke kommentaar overbodig 
is. De Saarlanders hebben eenvoudig be
vestigd dat zij Duitsers willen blijven. Dat 
was niet alleen hun volstrekt recht, maar 
hun plicht. Zij hebben geweigerd zich te 
laten verkopen, als pasmunt te dienen in 
een duistere koehandel waarbij het grond
element was Franse kapitalistische be
langen en Frans imperialisme. Het is nu 
tevens bewezen dat Johannes Hoffmann 
een dictator was die door de Saarlanders 
uitgespuwd is en dat de demokratische 
beginselen, waarmee men zo hoog oploopt, 
in Saarland netjes met de voeten getre
den werden. 

Waar wij de aandacht willen op vesti
gen dat is op het feit dat weer eens geble
ken is dat België toch maar een verleng
stuk van Frankrijk is. Het is een schande 
hoe de pers, ook de Vlaamse pers, in deze 
aangelegenheid het lezend publiek belogen 
en bedrogen heeft in dienst van de Franse 
propaganda. Geen enkel dagblad heeft de 
moed gehad om de waarheid te schrijven, 
om de zaken te zeggen zoals ze waren en 
de nederlaag van Frankrijk te voorspellen. 
Dat was niet moeilijk, want wanneer men 
vaststelt dat de twee derden van de be
volking zich uitgesproken heeft tegen het 
statuut dan weet men meteen dat al die 
journalisten en korrespondenten ter plaat
se op voorhand geweten hebben waar het 
naartoe ging. Met een dergelijke meerder
heid kan men niet spreken van verrassing. 
Zij hebben echter de moed niet gehad hun 
journalistieke plicht te doen en de waar
heid ter kennis van hun lezers te brengen, 
doch verkozen mee te huilen in het koor 
der Franse propaganda. Onze pers is niet 
alleen hopeloos geblameerd door deze ge
schiedenis in de ogen van ieder nadenkend 
mens, maar hare onbetrouwbaarheid is 
bewezen. 

Tot de vurige propagandisten van Frank
rijk behoorde natuurlijk ook onze minis
ter van Buitenlandse Zaken, P. H. Spaak. 
Zo pas nog had hij in de UNO bewezen een 
trouw dienaar van Frankrijk te zijn, door 
zich als advokaat van de Franse belangen 
op te werpen in een slechte, een zeer 
slechte zaak waar ons land niets mee te 
maken heeft en zeker niets bij te winnen 
heeft. Thans deed hij op de vooravond van 
het referendum een oproep tot de Saar-
landse kiezers. Met welk recht bemoeit 
zich de Belgische minister van buitenland
se zaken met het Saarreferendum? waar
om deze inmenging? Zogezegd was het de 
man van Straatsburg die sprak, om plech
tig te verklaren dat niets minder op het 
spel stond dan het lot en de toekomst van 
Europa, dat de uitslag van het grootste 
belang was en de Saarlanders een zware 
verantwoordelijkheid op zich zouden laden 
door het zgn Europees statuut te verwer
pen. Dit was dus drukking op het kiezers
korps in het voordeel van Frankrijk. Na 
de verkiezingen echter verklaarde diezelf
de Spaak met de verbluffende onbe
schaamdheid die hem eigen is dat de uit
slag van het referendum geen invloed zou 
hebben op de toekomst van Europa, dat 
geen overdreven belang mocht gehecht 
worden aan de Saarkwestie. Dus het tegen
overgestelde van wat hij enkele dagen te-
een eentalige Waal gekumuleerd dat de 
stukken er af vliegen! Nog eens om niet 
uit de gewoonte te geraken! 
NOG 'N NIEUW ORGANIEK BESLUIT? 

Er wordt «in doorgaans welingelichte 
kringen » gefluisterd aat al deze besluiten 
zouden worden ingetrokken, en dit op 
grond van nieuwe besprekingen. Normaal 
zouden éérst besprekingen moeten worden 
gehouden! We stellen echter vast dat de 
beroemde slogan van minister Van Acker 
«z'azi et pui ze reflesi» van langsom 
meer wordt toegepast I Moesten deze 
besluiten in plaats van geamendeerd, 
voor de derde maal worden onderste 
boven gegooid, dan zouden we toch 
de indruk hebben dat de Koning en 
het land op zes maand tijd wel erg voor 
de gek worden gehouden! In dit geval 
blijft, naar onze bescheiden mening, aan 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers 
maar een zaak over, n.1. minister Troclet 
de raad geven zich aan een psychiatrisch 
onderzoek te willen onderwerpen. Indien 
ziekteaf wij kingen worden vastgesteld, dan 
kan de Centrale Medische Raad voor Inva
liditeit, ten uitzonderlijken titel, minister 
Troclet meer dan 66 % werkonbekwaam
heid verlenen en dit tot... April 1958! 

Dr d'Acosta 

voren plechtig verklaard had. Wanneer is 
de man oprecht? Welke waarde, welk ge
loof kan men nog hechten aan de woorden 
en de « plechtige verklaringen » van deze 
man? Maar deze man is ONZE minister 
van Buitenlandse Zaken, hij heeft ons 
buitenlands beleid in handen. 

De houding van Spaak, de grote man 
van Straatsburg, de houding van de Franse 
en Duitse regeringen, de schijnheilige hou
ding van Engeland, gans deze Saarkwestie 
bewijzen hoever wij verwijderd zijn van 
een waarachtige en oprechte Europese 
geest en Europese politiek. Het is schijn 
en bedrog waarachter zich de duistere be
langenstrijd afspeelt. Het is wel diep treu
rig dat deze Europese politiek zelfs in ons 
land dienst moet doen om de Vlaamse Be
weging en de Vlaamse volksbelangen te 
bestrijden. 

Grote gevaren schuilen in deze po litiek, 
vooral voor de kleine staten en volken. 
Dit moet nu wel meer dan ooit duidelijk 
zijn. Wij hebben steeds gewaarschuwd te
gen voortvarendheid en naïeveteit. Meer 
dan ooit moet er gewaarschuwd worden en 
moeten wij waarborgen eisen, in de eerste 
plaats in België zelf door het verlenen 
van een eigen politiek statuut aan ons 
volk door het federalisme. 

Wij zijn niet tegen een Europese een-
makingspolitiek. Wij ook zien in dat in 
het wereldgebeuren Europese eenheid een 
dringende noodzaak is en dat op ekono-
misch gebied Europa te klein is om verdeeld 
te zijn; wij aanvaarden een eenheid van 
lotsbestemming en de wenselijkheid van 
een Europese federatie. 

Maar wie ziet niet in dat de grootste 
vijanden van een waarachtige Europa-po
litiek juist mensen zoals Spaak zijn. Een 
Spaak die zelf een ontwortelde is, die dat 
elementair menselijk bewustzijn mist van 
de volkstoehorigheid, van het nationaal 
bewustzijn. De man die zich telkens weer 
ontpopt als de knecht van het buitenland, 
zij het van de V.S.A., zij het van Frankrijk. 
De man die slechts bewogen wordt door de 
persoonlijke ambitie een grote rol te spe
len. Deze man kent geen respect voor volk
se rechten, voor nationaal bewustzijn in 
de diepe zin. Zie zijn houding tegenover de 
Vlaamse volksgemeenschap. Maar de geest 
die hem kenmerkt is helaas ook kenmer
kend voor de ganse bende te Straatsburg. 
Daaruit groeit geen Europa. Dat zijn de 
grootste vijanden van iedere waarachtige 
Europese geest die impliceert een diepe 
en oprechte eerbied voor de volksgemeen
schappen die grotere en blijvender reali
teiten zijn de staatsconstructies. 

* * 
Het is een oude geschiedenis... 
Ze dateert sinds 843 bij het verdrag van 

Verdun. Sedert die tijd is er een voortdu
rende strijd tussen het Franse en het Duit
se Rijk geweest om het bezit van het Mid-
denrijk, het oude Lotharingen, dat zowel 
Italië als de Nederlanden, zowel Zwitser
land als Burgondië, Elzas-Lorreinen en de 
Saar omvatte. Burgondië kwam vrij vlug 
bij het Franse Rijk, Italië werd eeuwen
lang door het Duitse Rijk overheerst, 
Zwitserland en de Nederlanden vochten 
zich vrij, Elzas-Lorreinen werd voortdurend 
tussen het Franse en het Duitse Rijk heen 
en weer geslingerd. In de 20° eeuw gebeurt 
met het Saargebied hetzelfde... 

De eeuwenoude Franse droom is de Rijn 
te bereiken als grens. Daartoe zouden ze 
niet alleen Elzas-Lorreinen en het Saar
gebied moeten behouden maar ook nog an
dere delen van Duitsland aan deze zijde 
van de Rijn moeten veroveren naast Bel
gië en een stuk van Nederland. 

Slechts personen, die geen inzicht heb
ben in de politiek, en die geloof hechten 
aan de officiële onnozelheden van tradi
tionele vriendschap en zo, zullen niet ge
loven dat de Franse internationale politiek 
dergelijke oogmerken had en nog steeds 
heeft. 

Het testament van Richelieu, de bekende 

(lees door bldz. 6) 

MIDDENSTANDSRUBRIEK 
Ekonomaten en grootwarenhuizen 

ZELFBESTUUR 

Recht dat verging wordt recht dat lerrijst. 
Recht is de baan die het heden ons wijst. 
Vrijheid en toekomst zijn gloed en zijn vuur : 
Vlaanderen, uw recht heet : zelfbestuur. 

Kracht zonder vorm wordt in storm en in strijd 
zuiver gesmeed tot een zwaard dat bevrijdt, 
't Gloeit als de vlag en het wappert als vuur : 
Vlaanderen, uw kracht dwinge : zelfbestuur. 

Volk, dat het brood voor uw kindren begeert I 
niemand is vrij dan wie zelf zich regeert I 
Luidt voor uw knechtschap het opperste uur ; 
Weg met de vreemden ! Zelfbestuur I 

JUVENALIS. 

Hoe weinig ernsti;; de kleurpartijen het opnemen 
met de middenstandproblemen wordt reeds voldoen
de geïllustreerd door de beschermende hand die ze 
houden boven de grootwarenhuizen, en wordt verder 
onweerlegbaar bewezen door de houding die ze in
nemen tegenover de ekonomaten en de oprichtingen 
die ze doen van hun eigen syndikaatwinkels. De we
zenheid zelf van de ekonomaten beklemtoont klaar 
en duidelijk het onsociale en het on-ekonomische 
karakter van deze verkoopsorganismen; hun leuze 
is : zonder winst aan een ekonomisch zwakker 
kliënteel de meest noodzakelijke verbruiks- en ge-
bruiks-goederen verdelen. Misschien is het onbe
wust, maar feitelijk staan we voor een collektivis-
lisch verschijnsel van het zuiverste allooi. 

ONTSTAAN 
Dit nieuwe soort naamloze vennootschap is meest

al ontstaan op initiatief van een groep bezoldigden 
die gedurende hun vrije uren (wanneer ze reeds 
een goed dagloon cpgesïreken hadden) nog voldoen
de vrije tijd over hadden om rechtstreeks aan de 
productiebron, met hun eigen spaarcenten allerhande 
consumptiegoederen te kopen bestemd voor eigen 
gebruik. De- produuent-v^arkoper stelde natuurlijk 
aan dit nieuwe soort afnemers zijn eisen : er moest 
een minimum kwantum genomen worden om aan 
voordelige voorwaarden te kunnen leveren. Vandaar 
de onmiddellijke noodzakelijkheid van veel kopers 
in dcre zaïk te betrekken. De oplossing lag voor 
de hand : men sprak de werkmakkers aan van een 
en dezelfde werkgever en nadien onder den druk en 
de eisen van ekonomische en van commerciële aard, 
werd de verkoops-kring nog uitgebreid tot de werk
nemers in het algemeen. 

WERKING 

Verkopen zonder winst is zeker niet moeilijk, 
Joch zonder veslies en toch zonder winst is zoveel 
als Wandelen op de snede van een mes. ledere ver
koop b'engt zijn onkosten mede, kleinverkoop brengt 
zware onkosten mede die niet alle voorafgaandelijk 
kunnen berekend worden. Deze kosten verzwaren 
grotendeels ais men boven zijn eigen prestaties, nog 
personeel moet bijhouden en allerhande uitgaven 
doen voor het opslaan, tentoonstellen, katalogeren, 
aanbieden, veikopen, inpakken, ontvangen en 
comp.abiliseren. 

De stichters der ekonomaten hebben niet voldoen
de vrije tijd om zich te kunnen inzetten op de top-
uren der winkelbedrijvigheid en moesten derhalve 
uitzien naar vast personeel. Ze Kepen ook het 
risico op. dat alle stokkering van goederen meebrengt: 
bederf, breuk, verlies en onverkoopbaarheid. On-
tiiiddtllijk verkopen zonder winst aan de konsument 
was levensgevaarlijk voor hun bedrijf, en daarom 
moesten ze zich aanpassen aan de geldende ge
woonten in het winkelbedriijf en boven hun kosten 
een voorlopige winstmarge nemen als waarborg te
gen een eventueel verlies. 

Bij het afsluiten van het boekjaar, na aftrek van 
de bedrijfsonkosten en van de hoogst toegelatene 
reserves, na aftrek ook van kosten voor de verdere 
uitbreiding, wordt het batig saldo onder de leden 
verdeeld. Deze ristoumes gaan in de huidige be
slaande ekonomaten zelfs tot 15 % op alle aange
kochte goederen. 

Het ekonomaat zelf boekt geen winst, al.een de 
verknenier er tewerkgestld verdient een loon, de 
beheerders een karige zitpenning en het maatschap
pelijk kapitaal dat gegroeid is uit de winstneming 
werpt geen winsten af. 

Bij de ontleding van het ontstaan en de groei 
dtr ekonomaten kunnen we nog aanstippen, dat 
de ekonomaten opduiken bij de verkorting van de 
arbeidsduur der werknemers, op he>t tijdstip van de 
massale aangroei van het staatspersoneel en bij de 
doorbiaak van het socialisme. 

Bijna alle ekonomaten zijn onstaan en gegroeid, 
bij en door het staatspersoneel en zijn derhalve vast-
eeankerd in de meeste ministeries. Enkele zijn wol 
uit de staatsorganismen weggegroeid, omwille van 
hun snelle uitbreiding. Deze zijn des te beter toe
gankelijk voor alle werknemers. 

Het zijn die echte kollectivisfische strijdmachinen, 
gericht tegen de middenstand. 

Wij die dezelfde onkosten hebben als gelijk welk 
ekonomaat en zelfs veel grotere en daarenboven 
over een be<vroren kapitaal moeten beschikken die 
\oor de kontroleur, geen duit interesten mag op
brengen voor ons zelf, wij, die onze bedrijfsinstel-
ling zoveel uren meer voor het publiek moeten toe
gankelijk stellen dan het ekonomaat, wij zouden om 
gelijke tred te kunnen houden, alles moeten doen 
zonder winst, zoniet maken we ons hopeloos be
lachelijk met onze prijzen. 

Daar waar deze naamloze vennootschappen of 
ekonomaten bij den belastingskontroleur doorgaan 
als brave schaapkens van een onfeilbare en onbe
rispelijk belastingsgedrag, worden wij nog beloerd 
en belegerd als een onvoorwaardeliijke belastings
ontduiker. 

Weinig middenstandszaken namen echter een zo 
snelle opbloei als sommige ekonomaten. 

Dat in de ganse schakering van partijpoiitiekers, 
vanaf de bloedroden tot de bleekroden ze er allen 
wenig om bekommerd zjn om aan deze toestand 
een einde te maken, ondervinden we aan den lijve; 
de ekonomaten blijven bestaan en worden be
schermd. Waarom? Omdat de politiekers weinig te 
verwachten hebben voor hun politieke winkel van
wege de middenstanders, en ze de massa moeten 
in het gevlei blijven komen. 

GEVOLGEN 
Het gevolg van deze zwam gegroeid op het eko

nomisch leven is : 
— een mindere inkomstbelasting voor vadertje staat, 

daar op de omzet van deze verhandelde goede
ren door de ekonomaten niets af te melken valt. 
Verkoop zonder winst immers ; ! 

— allerhande gemis aan inkomsten voor de staats
kas, waaronder niet het minst de derving van 
erfenisrechren en registratieontvangsten. Iedere 
middenstandszaak verandert in een decennium on
geveer drie maal van bezitter, ofwel door erfenis 
ofwel door verkoop... het anonyme ekonomaat 
nooit; 

— Verzwaring der belasting voor alle andere be
lastingbetalers, door de cmredelijke vrijstelling 
op de omzet gedaan door de ekonomaten; 

— loonderving voor een ganse kategorie van hoger 
bediendenpersoneel die zou kunnen tewerk ge
steld worden. Her ekonomaat heeft praktisch geen 
betaald bediendenpersoneel; 

— verkoop van minderwaardige producten door de 
geringere vakbekwaamheid van de zaakvoerders 
dezer organismen ; 

— inkomstenveriies voor een aantal middenstanders 
die met de omzet van de door de ekonomaten 
verhandelde goederen zich een bestaan zouden 
kunnen verzekeren; 

— een werkelijke oneeriijke mededinging bestendig 
toegestaan en bevoordeiigd door de overheid; 

VOOli IEDEREEN ZIfN FAKKELTfE EN DECORATIES OP II NOVEMBER. — Allee 'fe doe er 
nog een schoon decoratieke bij, en dat allemaal voor nen armen Be.ga, wie wilt er voor zo 'n prijske 
nog verder sukkelen g' hebt er nog geen pakske sigaretten voor ! 
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DE SAAR (vervolg) 

Franse staatsman uit de XVIF eeuw, ver
meldt : « Gallië de grenzen terug schenken 
die het van de natuur ontvangen heeft -
de Alpen, de Pyreneeën en de Rijn ». 

In 1793 verwoordde Carnot, namens het 
Comité de Salut Public, opnieuw het Fran
se doel : « De grenzen van Frankrijk zijn 
de Rijn, de Pyreneeën en de Alpen ». 

In 1948 bevestigde de beruchte generaal 
de GauUe nog eens deze politieke betrach
ting door het lanceren van de slogan : « La 
France jusqu'au Rhin ! ». 

Wanneer Frankrijk de kans zag op te 
rukken naar deze strategische Rijngrens 
(thans verouderde strategie!) heeft ze het 
nooit gelaten. Ontelbaar zijn de Franse 
invallen in deze « buffergebieden». Den
ken we maar aan onze nationale geschie
denis. . . , 1 

Kan ze niet rechtstreeks militair te werk 
gaan dan handelt ze langs omwegen. 
Frankrijk was de grote bewerker van de 
scheiding van de Benelux landen in 183U. 
Een sterk blok van de Nederlanden was 
natuurlijk niet geschikt voor de Franse 
Rijnpolitiek. Afzonderlijke staatjes pasten 
daartoe beter. Sinds 1830 steunt en voert 
zij dan in ons land de verfransingspohtiek 
op kultureel gebied. Zij wil eerst de gees
ten rijp maken voor de aanhechting door 
hen als deelgenoten van de Franse kui
tuur te integreren. 

In die zin wordt terecht de Gulden Spo-
renslag gekoppeld aan de huidige Vlaam
se Beweging. In dit opzicht gezien ook is 
de Vlaamse Beweging de voornaamste oor
zaak geweest van het voortbestaan van 
België. De pro-Franse kringen in ons land 
zijn talrijk en invloedrijk. Een uitwendig 
teken voor deze pro-Franse richting zijn 
de nationale feestdagen van 14 en 21 juli. 
Dan hangen er te Brussel en te Luik haast 
evenveel Franse vlaggen als Belgische. 
Een laatste poging om ons land bij Frank
rijk in te palmen vond plaats omstreeks 
1870 toen Napoleon III een akkoord wilde 

•> sluiten met Bismarck waarbij België aan 
Frankrijk zou komen. Bismarck maakte 
echter het plan bekend. Sinds toen wordt 
in België de onrechtstreekse metode van 
de verfransing van Brussel en van Vlaan
deren gehuldigd. En er is geld genoeg be
schikbaar. 

De politiek ten overstaan van het Saar-
gebied is soortgelijk. Frankrijk heeft ge
poogd van de Duitse nederlaag na de eer
ste wereldoorlog gebruik te maken om 
Saarland de weg van Elzas-Lorreinen te 
doen opgaan. Bij een volksstemming over 
het feit of de Saarlanders Duitsers of 
Fransen wensten te zijn, verkregen de 
Duitsgezinden toen een 90 % meerderheid. 

"Thans wilden de Fransen wat wijzer zijn 
en vervingen Frankrijk door Europa! De 
list is niet geslaagd ondanks de weinig 
demokratische metode van het tienjarig 
verbod van de Duitse partijen en alle 
mogelijke buitenlandse druk. De sluwe 
Adenauer, die schijnbaar de Europeanise
ring voorstond — men weet hoe het hem 
opgedrongen werd — staat thans moreel 
des te steviger om het Saargebied opnieuw 
op te eisen. 

Wanneer we ons verheugen over de uit
slag van de Saarlandse verkiezing dan is 
dat in de eerste plaats omdat we de eeu
wenoude Franse Rijnpolitiek waardoor wij 
net zo goed als Saarland bedreigd zijn eens 
te meer zien mislukken. Daarbij komt de 
faktor dat een slag voor het Frans prestige 
steeds zijn ongunstige terugslag gehad 
heeft op de pro-Franse en op de ver _ , i-
sende kringen in ons land. Na de Fr̂ -̂.̂ e 
nederlaag van 1870 werd het klimaat gun
stig voor de eerste taalwetten. Onmiddel
lijk na 1918 en na 1944, na de Franse 
«overwinningen» zagen wij Franskiljonse 
en FransdoUe offensieven tegen Vlaande
ren losbarsten. Na elke Franse diploma
tieke nederlaag echter kreeg de Vlaamse 
Beweging meer wind in de zeilen. 

Een tweede rede voor onze tevredenheid 
is het feit dat het imperialisme of het 
staatsnationalisme weer een nederlaag leed 
tegen het volkse nationalisme. Het Franse 
staatsnationalisme verloor het tegen het 
Saarlandse volksnationalisme, dat eigen 
taal en eigen aard niet wilde opgeven om 
onder te gaan in de Franse volkerensmelt-
kroes. Ook de Vlaamse Beweging is volks-
nationalistisch en strijdt tegen het Frans-
Belgisch staatsnationalisme. Dezelfde idee
ën en machten, die ginder tegenover el
kaar stonden, komen ook hier in botsing. 

Het degelijk heelnederlands maandblad 
« Het Pennoen » schreef na het Saarlands 
referendum: «Met de stemming in Saar
land werd de eerbied voor eigen nationaal 
besef in eer hersteld. De tijd van de Eu
ropa-bonzen is voorbij. Vlaanderen waar
op wacht ge? » 

Terecht worden de gebeurtenissen in het 
Saargebied als een keerpunt beschouwd, 
keerpunt ten voordele van het volkse na
tionalisme, keerpunt ten gunste van de 
idee die wij voorstaan. Na de voorbeelden 
van de volkeren in Azië en Afrika, die de 
vreemde overheersing beu werden en zich 
wisten vrij te vechten, komt er thans een 
voorbeeld uit Europa zelf. Het imperialis
me of staats-nationalisme van de getal
sterke volkeren gebruikt vaak mooie leu
zen om hun weinig fraaie bedoelingen te 
dekken. Europa heeft een hele tijd dienst 
gedaan. We hebben dan het potsierlijke 
feit beleefd dat heel wat voormalige pa
triotten de nationale souvereiniteit wilden 
prijs geven om toch maar in het gevlei te 
komen van de imperialistische volkeren. 
Waarop zij groot gingen en waarvoor zij 
zogezegd vochten was de eigen persoonlijk
heid van ons land. Voorwaarde daartoe 
was de nationale souvereiniteit en die wa
ren ze bereid op te geven! 

De houding van de Vlaams-nationalisten 
daarentegen was schijnbaar abnormaal, 
maar in de grond uiterst logisch. In België 
hebben we nog een betrekkelijke macht 
die groot genoeg is om de weegschaal in 
ons voordeel te doen overhellen. In het 
Europa dat men federalistisch noemde 
maar dat sterk gecentraliseerd zou zijn, 
hadden wij die kans niet meer. Wij waren 
willoos overgeleverd aan Frankrijk en 
Duitsland. De verkiezingen in Saarland 
zullen de laatste Europese dromen van de 
oude stempel wel in scherven geslagen 
hebben. Als er een Europa komt zal het een 
zijn op grondslag van de volkeren en an
ders zal er geen komen. 

In het Saarland heeft het volk het Frans 
imperialisme afgewezen. Wij zitten nog 
steeds in een land dat een satellietpositie 
heeft niet alleen tegenover de Verenigde 
Staten maar ook tegenover Frankrijk. De
ze satellietpositie is natuurlijk een sterke 
steun voor de Franssprekende Brusselaars, 
kliek 1830, die ons onder de knoet houdt. 
Ook wij moeten ons zo vlug mogelijk uit 
die Frans-Brusselse greep bevrijden zoniet 
blijven wij het enig politiek achterlijk volk 
in West-Europa. De traditionele partijen 
zijn anti-Vlaams georiënteerd. De politie-
kers die hoge funkties wensen te be
kleden zijn verplicht zich te schikken naar 
de Fransgezinde en Franssprekende ba
zen. Anders komen zij er niet. Met de tra
ditionele partijen is er dus geen verande
ring te verwachten. Een nieuwe Vlaamse 
partij moet die omwenteling brengen. Met 
de eenheidsstaat zal het anderzijds niet 
gaan omdat die juist de beide volkeren in 
ons land miskent. Een federatie tussen bei
de volkeren is logisch. 

Zo zou het klimaat van 1830 dat pro-
Frans is kunnen gewijzigd worden en zou 
ons volk de normale ontplooiing kunnen 
krijgen waarop elk volk recht heeft. 

De Saar heeft ons het goede voorbeeld 
gegeven door alle vreemde heerschappij 
af te wijzen. Het gezonde nationalisme 
heeft het er eens te meer gehaald. Het 
weze voor ons een aanmoediging en een 
voorbeeld. 

Ter gelegenheid van de Rodenbach-
feesten brengt de firma Bouckaert, 
Kokelaerstraat 13, te Roeselare een 
gedenkschild 

« VLIEGT DE BLAUWVOET » 
op de markt. 

De verkoopprijs is vastgesteld op 
195 fr. Speciale voorwaarden zijn 
voorzien voor voortverkopers, ook 
voor Volksuniepropagandisten. 

HERNIEUW NU UW ABONNEMENT 
Stort 80 fr. op Postcheck 885.72 

« VOLKSUNIE-ANTWERPEN » 

, ^ TUDEMrEMKÜBKIE;<. 
SAMENWERKING TUSSEN STUDEN

TEN MET VERSCHILLENDE POLITIE
KE OVERTUIGING 
Het gebeurt wel eens dat studenten met 

een verschillende politieke opvatting op 
een zelfde studenten-bal of in een zelfde 
studenten-café terecht komen. En aange
zien op dergelijke plaatsen een gemoede
lijke stemming heerst (of kan heersen), 
gebeurt het ook wel eens dat men zijn 
eigen partij-politieke overtuiging opzij 
zet om over algemeen Vlaamse problemen 
te spreken. En het blijft niet alleen bij 
spreken. Neen, men zweert dure eden van 
eeuwige samenwerking, men zingt samen 
de oude strijdliederen en tot slot wordt 
de kameraadschap met een goed glas 
Vlaams bier bezegeld. Maar, 's anderdaags 
komt de ontnuchtering. Wat de mond de 
avond te voren zo kwistig verteld heeft, 
kan de hand vandaag niet ten uitvoer 
brengen. Vandaag niet, en morgen niet. 
En waarom niet ? Om de eenvoudige re
den dat ook de jongeren, misschien zon
der het te willen, het voorbeeld volgen in 
hun groeperingen van de grote traditio
nele partijen : in het gareel lopen van het 
eigen klein politiek wagentje, waarop de 
alles-zaligmakende partij-leiding zit. En 
het ongeluk wilt dat de rood-getinte koet
sier geen groene verkeerssignalen ziet, en 
de groengetinte geen rode signalen. En 
daar komen natuurlijk (Vlaams-politieke) 
ongelukken van. Ongelukken die zouden 
kunnen vermeden worden, wanneer de 
Vlamingen niet in het gareel liepen, maar 
integendeel zelf op de wagen zouden gaan 
zitten om zelf de verkeerssignalen in het 
oog te houden. 

Vooral gij, Vlaamse nationalistische 
studenten, gij die jong zijt — en is jeugd 
geen synoniem voor vrijheid ? — hoe kunt 
gij in het gareel blijven lopen en Uw vrij
heid laten verloren g a a n ? Gij, die toch 
de toekomstige elite zijt van Uw volk, hoe 
kunt gij Uw opbouwend verstand laten 
verdorren door alleen te doen wat ande
ren U voorzeggen. Maakt U vrij en volgt 
Uw eigen wetten. Zijt gij K. V. H. V.-er, 
goed. Zijt gij L. V. S. V.-er goed. Zijt gij 
in « Het Zal », ook goed. Maar om de lief
de Gods, wees voor alles Vlaming. Tracht 
samen te werken wanneer het typisch 
Vlaamse aktiviteiten geldt. Waarom dit 
jaar bijvoorbeeld geen Rodenbachfeest 
voor ALLE Vlaamse studenten? En indien 
samen WERKEN niet altijd mogelijk is, 
wees dan toch zo konsekwent om samen 
te STREVEN. En wanneer ook dit STRE
VEN van « hogerhand » verboden wordt, 
verlaat dan Uw groepering. Zo zult ge 
deze verplichten rekening te houden met 
de echte Vlamingen. 

V.M.0 
Gedurende de laatste weken ging de ak-

tiviteit van de militanten steeds in st i j
gende lijn over geheel Vlaanderen, on
danks het feit dat heel wat problemen 
dienden opgelost o. a. de vervoerkwestie 
die ons altijd veel last bezorgt. 

We doen langs deze weg dan ook een 
oproep tot alle gelukkige eigenaars van 
een wagen die met de Volksunie sympati-
seren om af en toe eens in te springen bij 
het vervoer van onze mannen op hun pro-
pagandatochten die gewoonlijk 's zondags 
plaats vinden en slechts de voormiddag 
in beslag nemen. Ze zouden ons hiermee 
werkelijk een grote dienst bewijzen. Geef 
a. u. b. uw adres op aan de plaatseljke V. 
U.-leiding of aan een onzer V M. O.-man-
nen ! 

Op 29 oktober greep te Hasselt een kon-
tactvergadering plaats waarop enkele kan
didaten voor de V. M. O. aktiviteit inge
licht werden over onze manier van wer
ken. Hopelijk komt er weldra ook uit die 
hoek nieuws over de propaganda naar bui
ten uit. 

V. M. O-kameraden uit Lier koljDorteer-
den met sukses te Wiekevorst Heist-op-
den Berg en andere gemeenten. 

Een groep V. M. O.-mannen uit Antwer
pen en Brussel kolporteerde tweemaal te 
St-Niklaas, waarbij bv. op 23 oktober al
leen een paar honderd nummers van ons 
blad verkocht werden 

Op 30 oktober grepen kolportages plaats 
te Gent, Eeklo en Maldegem. Vooral te 
Gent werd goed verkocht. Aan deze tocht 
nam een talrijke Gentse V. M. O.-groep 
deel, naast mannen uit Antwerpen en 
Brussel. De deelnemers verdienen wel een 
speciaal pluimpje, want het regende prak
tisch gedurende de hele tocht en onze 
mannen waren allen doornat. Desondanks 
werd toch steeds verder gekolporteerd. 

Verder werd plaatselijk nog heel wat 
propaganda gemaakt o. a. in de omgeving 
van Gent en Brussel. 

SCHOOLVRIJHEID ? 
• Vele studenten van de Gentse Universi

teit vragen zich af waarom zij op hun in
schrijvingsformulier moeten invullen, 
welk middelbaar onderwijs zij gevolgd 
hebben, vrij of officieel ? 

Kan men dit schoolvrij held noemen ? 
CIRCUS-VOORSTELLINGEN ? 

Men hoort soms de vraag, waarom de 
Gentse studenten de schoolstrijd niet her
opgenomen hebben, openlijk al thans 

Waarom? Wel, om de eenvoudige reden, 
dat de jonge Vlaamse intelektuelen niet 
wensen te spelen in de circus-voorstellin
gen, waarin de hoge Pieten van het Comi-
tée voor Vrijheid en Demokratie optre
den. Want deze hoge Pieten, die gezworen 
hebben nooit met de linksen te willen sa
menwerken en die de Vlaamse studenten 
tot de uiterste konsequenties hiervan aan
spoorden, vergeten zelf deze konsequen
ties. 

En zo gebeurde het, dat het officieel 
November-bal de Gentse Universiteit, dat 
onüer de hoge bescüermmg staat van 
zijne Ex.-Mmister van Onderwijs, in zijn 
beschermcomiiée de beroemde namen 
mag citeren van Theo Letevre en staats-
minister De Scnrijver. Wanneer aiies goed 
venoopt, kan men misschien een foto in 
de kranten vinden van minister Coilard 
die Mevr. De Schrijver ten dans vraagt. 

Ik sprak toch van een circus-voorstel
ling ? j . 

MIDDENSTANDSRUBRIEK 
(vervolg) 

— onberekenbare ontreddering in het winl^eibedrijt. 
ÜE VERKAPTE EKONOMATEN 

De partijbonzen zagen in deze nieuwe vorm van 
aanval op liet IcapitaaJ van de middenstander ©en 
goed middel tot de uitbouw, van hun ideoiogién en 
tol de nivellering der bezittende klassen. Ue terug-' 
b&taling der zogezegde winsten door de ekonomaten 
viel nogal in de smâ ak van de werknemers. 

Langs dt> andere kant had iedere paitij een klein 
legenje piopagandisten en syndikale leiders die in 
den beginne nog niet zo goed konden vetgemest 
woiden door de bijdrage der werknemers aan hun 
syndikaat. Er moest door de partij toch voor een 
betaald job gezorgd woiden voor haar propagandis
ten en klaar was kees; iedere fatsoenlijke politieke 
partij richtte haar winkeis op » door het volk, voor 
het volk » en zonder winst in eik geval, want dit 
was iets naar de tand van hun meeste kiezers en 
verder : foert voor de middenstanders; men zou 
die wel hebben, ze blijven toch braaf. Bank van 
den arbeid en Boerenbond waren wel geen goed 
befaamde experimenten geweest, maar men gaat 
meer naar de winkel dan naar de bank en er zijn 
meea- v/erklieden dan boeren. 

Daarboven zijn dit geen finantiéle experimenten 
van uit het bovensie schof, daar moest men het 
genie en het bdeid van de politieke mandatarissen 
en syndikalisten niet meten met dit van de mees
ters uit de grootfinantie. Silvie van achter de hoek, 
kon toch ook winkel houden en er is dagelijks zo
veel nodig in de menage. Honderden, ja duizenden 
" Voorzorg en Welvaart », insiellingen groeiden in 
aile volkswijken ails rijpe konkommers en dit alle>-
maal uit liefde en bezorgdheid voor het kind van 
hun hart : de ruggegraat der maatschappij zeggen 
ze, ja voor de middens.and die ze willen voorlichten 
of juister gezegd <( verlichten »! 

DE NIEUWE GROOTWARENHUIZEN 
En terwijl men zijn gang gaat, waarom niet zover 

en zo goed mogelijk... de middenstand sluimert 
nog... hij is zwak want hopeloos verdeeld en ver
spreid. Men moet rap toeslaan en aan het groot
warenhuis met zijn veelvuldige aktiviteit kan men 
ook niets leren. 

Als bekwame farizeeërs stemden de partijpolitie-
kers ,nadat het kaïf verdronken was en overal nieu
we succursalen der grootwarenhuizen gesticht wa
ren waar ze enigszins leefbaar geacht werden, met 
veel publiek vertoon, een grendelwet. Schrorae-
liike schaamteloosheid, want op hetzelfde ogenblik 
hebben zo daarenboven hun syndikaalwinkels over 
gans het land vertienvoudigd in aantal, terwijl ze 
dezelfde hebben omgebouwd tot kleine grootwaren
huizen. 

Hun syndikaatwinkels gespijsd door de partij zijn 
inderdaad sarma's geworden waar allerhande koop-
v/aren van de meest diverse aard, voeding, kleding, 
huishoud-artikelen, boekhandel en kolen, enz. kun
nen bekomen worden, ook in dorpen naar het slag 
van Zoetenaie, en dit spijts de grendelwet. 

Alles is er goed gedoseerd vo'igens de plaatselijke 
noodwendigheid en geordend naar de mode *van 
den dag d. w. z. uitgerust met ristournezegels, ver
koop zonder winst en daarbij nog premiewaren op 
de koop toe. 

Werkelijk zijn het de gekoncentreerde aanvals-
burchtei'. geworden van waaruit ze met de allerlaat
ste en beste middelen de middenstand kunnen pes
ten in zijn vitale belangen. 

Bedenk U, waarde middenstander hst is meer dan 
vijf vcor twaalf, ruk U los van alle kleurpartijen, 
alleen een korporatieve ordening kan redding bren
gen. 

V. BOUCKAERT. 
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ARR. GENT EEKLO 

Op 30 oktober 1.1. werd in het centrum 
van Gent met '< De Volksunie» gecolpor
teerd. De verkoop ging vlot: heel wat num
mers werden verkocht. Een twintig man 
sterke ploeg bewerkte Eeklo en Malde-
gem. Hier ook baarde het verschijnen van 
deze kolportage-grcep niet weinig opzien. 
Spijts het motregende, werden een vijftig
tal nummers aan de man gebracht. Onder
tussen werden door huisbezoeken verschei
dene abonnementen geplaatst. Voor de 
verdere werkmg werden vruchtbare kon
takten gelegd. 

Amnestie - aktie — Op zondag 5 novem
ber waren de kerkgangers in de streek tus
sen Leie en Schelde niet weinig verwon
derd, aan hun kerk in grote witte kalklet-
ters te vinden «Zelfbestuur». Met verba
zing keken zij naar de vele rode affiches : 
« Amnestie. In 1949 vroeg de Paus amnes
tie. In 1955 gaf Moskou amnestie. Wan
neer Brussel ? » De grote massa in Vlaan
deren vindt dat elf jaren na de oorlog, het 
meer dan tijd wordt, komaf te maken met 
dit netelig vraagstuk. Zoveel onderwijzers 
van hun plaats beroofd, zoveel getroffe
nen verstoken van hun recht of oorlog
schade, zoveel Oostfronters zonder rech
ten, erger dan boeven behandeld; ander
zijds de grote fabrikanten, die grof geld 
verdienden, gerustgelaten, kunnen als 
vroeger, de « eeuwige » patriot uithangen. 
Als de C. V. P.-bonzen naar Moskou kun
nen gaan en Wodka drinken, met diege
nen, die ze voor kort nog, beulen van Kard. 
Minzentky noemden, mochten zij wel wat 
méér durf betoond hebben toen zij aan 
het bewind waren en, ten minste, de on
menselijke kanten van de repressie weg
gewerkt hebben. Of verkiezen de heren dat 
de linksen de vruchten zouden plukken 
van hun durfloosheid ? 

Vlaams-nationale bedrijvigheid te Gent. 

In de loop van de maand oktober sprak 
in «Roeland» voor de Heel-Nederlandse 
Beweging afd. Gent Dr Leo Wouters over 
«De Dietse Gedachte». Goede opkomst, 
overzichtelijke en leerrijke voordracht, 
vooral voor de nè.-oorlogse jongeren. 

Op 4 november, op initiatief van A. D. J. 
V. en andere Vlaamse groepen trad het 
Lijsternestje op, het gekende meisjeskin
derkoor, met een keus van Vlaamse liede
ren. Stemmige, stijlvolle uitvoering, vaak 
ontroerend van zuiverheid, met een schat 
van mimiek bij de vertolking. Aan juffer 
De Bruycker, de meest oprechte gelukwen
sen en onze warme dank om dezen avond. 
Kinderen die zó kunnen zingen zullen la
ter hun volk van har te dienen. Prachtig 
werk en hartelijk aanbevolen. Een volle, 
entoesiaste zaal bisseerde herhaaldelijk. 

Op 8 november sprak Dr Jaak De Mees
ter over Verschaeve. Het stemmige zaaltje 
in Roeland was bezet met een scherpluis-
terend, aandachtig gehoor, dat zeer ge
boeid werd door de fijne belichting van 
Vlaanderens profeet. Nationaal opvoeden
de en verdienstelijke arbeid. Te Gent wordt 
gewerkt. Wie zaait, zal maaien en were 
die, strijdvaardige jeugd 

NEVELE 

Op zondag 24 oktober, trad op initiatief 
van onze vrienden Mortier en Dekeyzer, 
een Gentse toneelgroep op met het stuk 
van wijlen Jean du Pare « Christine La-
fontaine». De opkomst, spijts zekere te
genwerking, was overweldigend. Spijtig 
genoeg, moest volk worden geweigerd. Hoe 
spannend het moeilijke stuk werd gespeeld 
bewees de ademloze stilte in de overvolle 
zaal. Vele sympatisanten uit de streek 
hadden de oproep beantwoord en waren 
blij mekaar eens in familie te treffen. Pro
ficiat en dank voor het initiatief. Wat het 
stuk en de groep betreft, het zal volle za
len lokken. 

Einde oktober, kwam oud-minister Van 
den Daele spreken voor de C. V. P.-afd. 
Nevele, over Vlaams-Nationale verhoudin
gen en oplossing der repressie. Gérard was 
tegen zelfbestuur : hij wil nog minister 
worden en dan mag hij de machtige 
«uni ta i ren» niet mishagen. De school
strijd is na de lange vacantie en het reisje 
naar het Rome-van-achter- het-ijzeren-
gordijn stil gelegd. 

Om te rusten en uit te blazen. De stu
denten die Theo Lefèvre te Utrecht ge
loofden en zijn trompetgeschal te Leuven 
met « daden » eer aan deden, werden net
jes af geklopt en door de «grote» pers en 
de «grote» leiders losgelaten. Want Gérard 

ging het met de vijf dagen-week wel klaar-
stoven. Helaas, de kogel ging naast de roos 
en Achiel bleef. Arme C.V.P.-voormannen 
Peuteren net als met de koningskwestie. 
Veel zwammen over eendracht en onder
tussen de middenstanders en de boeren 
een « eiken » bakken ! Doe maar op, he
ren, het getal groeit, die de unitaire stel
ling prijsgeven en radikaal kiezen voor 
Zelfbestuur door Federalisme : de jonge
ren vooraan, maar wie de jeugd heetft, 
wint de toekomst. 

Drie rradilionele herdenkingen 

DE EERSTE 

Dom Modest van Assche plechtig te Steen-
brugge herdacht (30 Oktober) 

Honderden bewuste en trouw gebleven 
Vlamingen waren van heinde en ver naar 
Steenbrugge gekomen, om in de St Pieters
abdij de plechtigheid ter herdenking van 
de tiende verjaardag van het afsterven 
van Dom van Assche, bij te wonen. 

Door de huidige abt, Hoogwaarde Dom 
Is. Lambrecht, werd te tien uur een pon-
tifikale H. Mis opgedragen. De kerk was 
te klein om al de aanwezigen te bevatten. 

Onder de zovelen opgekomen om te bid
den voor een hulde te brengen aan wijlen 
Dom van Assche bemerkte men, benevens 
zijn familieleden : 

Z.E.H. Kannunik De Coene; Z.E.H. De-
puydt; E.H. Corsmit (van Rijsel); Mevr. 
Wed. Brauns; Mevr. Wed. d'Haene; Mevr. 
Bouckaert; Mevr. Andries en andere nog. 

Het hoofdbestuur van de Volksunie was 
vertegenwoordigd door de H.H. Jan De 
Bondt en Bouckaert. De arrondissementele 
diensten door de H.H. Vandevijvere, Bul-
tinck en Roelof. 

Verder werden bemerkt de H.H. Prof. 
Elaut, Fred Vindevogel, Moortgat, Bob 
Standaert, De Vischer, Germain Lefever, 
Bulkaert, Jan Olsen, Senesael Sintobin, 
Top, Daniel Godderis, enz... enz... 

« Ze hebben er in het H. Misol'-fer gebe-
» den voor de zielerust van Dom van As-
» sche, en ook opdat hij in de hemel, bij 
» Gods Troon, ons Volk, Vlaanderen, en 
» het Prinsenvolk der oude Nederlanden 
» zou gedenken.» 

Bij het bezoeken van zijn graf kwamen 
me de laatste versregels te binnen uit een 
middeleeuws «chanson» gewijd aan de 
oudste Willem van Oranje, versregels even 
treffend aan Dom van Assche toepasselijk: 

« In een heldenzang die over mij ge-
» hoord zal worden zal, als het God be-
» haagt, van geen laagheid verhaald wor-
» den. » (vertaling) 

Neen, over geen laagheid bij Dom van 
Assche zal verteld worden, maar wel over 
de afschuwelijke laaghartigheid van zijn 
vervolgers. 

Bij de huideviering, na de H. Mis, die 
plaats greep in open lucht, op het plein van 
de feestzaal, werd door de Abt van nu, 
Dom Is. Lambrecht, een dankwoord gezegd 
tot de talrijke deelnemers. 

Antoon Van der Plaetse deklameerde een 
paar huidegedichten en door het Vere-

manskoor werd de Psalm van Rodenbach 
uitgevoerd. 

Daarna nam E.P. Dr. Wildiers het woord 
om het leven en streven te schetsen van 
een der meest geliefde prelaten van 
Vlaanderen, van de martelaar Dom van 
Assche. 

Terloops wees Dr Wildiers op de : « tus-
» senoorlogse tijd die een uitstekende tijd 
» voor Vlaanderen is geweest, zowel op 
» het politieke, kulturele, als volkse plan >. 

Een zeer gepaste herinnering voor de 
beknibbelaars, de muggezifters die denken 
alles zonder de politiek of met bewegings-
kes te kunnen bereiken. 

Een daverende Vlaamse Leeuw, spijt de 
plassende regen met vuur en entousiasme 
gezongen besloot deze uiterst wel geslaag
de plechtigheid. 

* * 
* 

DE TWEEDE 

De 11 November plechtigheid te Kaaskerke 

De traditionele 11 November plechtigheid 
in het fraaie en zó stemmig kerkje, te Kaas
kerke, met na de H. Mis de optocht naar 
het IJzermonument, werd voor het eerst 
in 1933 gehouden. 

Op dat tijdstip voerde J a n De Bondt, 
toen nog lid van het Bedevaartcomité, een 
geweldige pacifistische actie. Hij werd 
daarin krachtig gesteund door de Comité-
voorzitter. Prof. Daels. 

Het is dhr. De Bondt die het voorstel 
indiende tot het houden van bedoelde 11 
November herdenking, te Kaaskerke. Het 
was echter bedoeld de plechtigheid te la
ten doorgaan in een pacifistische, ja anti-
militaristische geest. 

Prof. Daels spande zich in om de bede-
vaartgronden als kerkhof voor de Vlaamse 
gesneuvelden te laten erkennen. Hij zou 
ook te Kaaskerke een oorlogsmuseum laten 
oprichten. «Diksmuide zou dan met de 
» slag worden een centrum van pacifisti-
» sche werking » zo schreef de toenmalige 
Voorzitter van het Bedevaartcomité. 

De plechtigheid van toen, met een heel 
andere betekenis dan de plechtigheid van 
heden, gaf dan ook een volstrekt ander 
beeld aan de toeschouwers. 

Een machtige katafalk werd in de kerk 
opgesteld. Boven het zinnebeeldig lijkkleed 
werd de Nooit-meer-iOorlog vlag uitge
spreid, vlag die gewijd werd door Z.E.H. 
Pastoor Vinck, thans rustend priester te 
Veurne. 

Geen rouwplechtigheid dus, maar een 
openbare aanklacht, in het huis van God, 
tegen het oorlogsmonster. 

Z,E.H. Vinck sprak in zijn kanselrede 
over het onmenselijke onze Vlaamse jon
gens aangedaan met ze, bij duizenden, 
naar de slachtbank te drijven... «gelijk 
zwijnen te Chicago... » 

Na de H. Mis werd de stoet ingezet met 
de nooit-meer-oorlog vlag aan kop. En 
tijdens de plechtigheid aan het monument 
werd die vlag in top van de toren gehesen 
waar ze dan de ganse dag wapperen bleef. 

Dergelijke 11 Novemberviering gaf met 
een gelegenheid tot het verspreiden over 
gans Vlaanderen van een geweldige paci
fistische stroming. 

Het gebed voor de vrede, geschreven door 
Dom Modest van Assche voor de plechtig
heid van 1939 werd door hem zelf voorge
lezen op die plechtigheid. 

Het waren duidelijk uitgesproken paci
fistische plechtigheden. • 

Het C.V.P. Bedevaartcomité van thans 

heeft die traditie gebroken. Sedert 1945 
hebben de 11 November plechtigheden een 
heel ander uitzicht, een heel andere bete
kenis. 

Het door de compromissenpest aange
taste Bedevaartcomité heeft eerst getracht 
de plechtigheid door een Belgische vlag 
te laten dekken. De Nooit-meer oorlog vlag 
moest wijken voor de driekleur. 

Naderhand werd van die poging afge
zien, maar de Nooit-meer-oorlog vlag 
bleef toch geweerd. 

Vóór 1944 zette de Staatskatholieke par 
tij er alles op, om de anti-militaristen het 
zwijgen op te leggen. De katholieken dans
ten naar de pijpen van de fortenbouwers, 
van de militaristen. Maar in het Vooroor
logs Bedevaartcomité zetelden mannen 
met durf en met fanatieke doorzettings
kracht. Het Comité had dan ook gezag in 
Vlaanderen en de katolieke partij kon het 
zwijgen niet opleggen. 

Nu zoals toen dansen de katholieken, 
de C.V.P.ers, naar de pijpen van de mili
taristen, van de Van Zeelandts en Cie. 

Nu zo als toen zoeken de C.V.P.ers in 
't gevlei te blijven van de militaristen die 
meer en meer naar ongehoorde militaire 
verspillingen sturen.. . 

Zo is dan nog eens de 11 November plech
tigheid, te Kaaskerke, braafjes, buiten de 
traditie verlopen, behalve de kranige rede 
door Juul Platteau uitgesproken. De tekst 
van die rede werd wellicht te laat inge
diend om nog te kunnen gecensureerd 
worden en kon alzo de eigen vrije menings
uiting van dhr. Plat teau (niet van het Co
mité zegt men) weergeven. 

Spijt de huidige breuk in de kontinuïteit 
van de vooroorlogse traditie, blijven de 
nationalisten in overgrote meerderheid de 
plechtigheid volgen. Ze weten dat het kan, 
dat het moet en zal verkeren. 

De Volksunie was door een groot getal 
deelnemers vertegenwoordigd. We bemerk
ten de aanwezigheid van de H.H. Adv. Van 
der Eist; Drs W. Jorissen; Jan De Bondt 
en Bouckaert van de Raad van Leiding. 
Verder vele leden o.m. de H.H. Bultinck, 
Devischer, Zwaenepoel enz. enz., te veel 
om allen te vernoemen. 

DE DERDE 
Verschaeve herdenking te Alveringen 

(13 November) 

Het afsterven van C. Verschaeve werd 
herdacht in het opdragen van een H. Mis, 
om 8 u. 30, te Alveringen. Daarna 
niets meer ! 

Een H. Mis, die gezien het al te vroege 
uur alleen door de Alveringemnaars kon 
bijgewoond worden. 

Louter een vroege H. Mis voor de grote 
kapelaan, groter dan een prelaat. Schande, 
effenaf schande ! ! ! 

De Volksunie had opdracht gegeven aan 
de H.H. Bouckaert en J a n De Bondt om 
aanwezig te zijn. 

Geroepen om 's zaterdagsavond (12e) 
deel te nemen aan de vergadering van de 
raad van leiding, te Antwerpen, was het 
hen onmogelijk bij een buitengewone dich
te mist dezelfde dag terug te keren. Op
dracht werd gegeven aan de H.H. Bultinck 
en Devischer hen te vervangen. 

De Volksunie zal er op waken dat de 
volgende herdenkingen een Verschaeve 
waardig zullen zijn. 

* * 

RECHTZETTING 

Wij vestigen de aandacht van de 
abonnenten en vrienden die om in
lichting hebben gevraagd over het 
artikel van de hand van dhr. J a n De 
Bondt, verschenen in ons blad nr 10, 
bij vergissing onder de titel : " C, 
Verschaeve en de IJzerbedevaart" , 
dat de originele titeltekst luidt : 
"Verschaeve's laatste IJzerbedevaart 
(1940) ". 

De kaderschool, geleid door Mr. van 
der Eist en de sprekersschool onder 
voorzitterschap van Dr. Wim Joris
sen, zal een eerste kursus inrichten 
te Gent, lokaal Roeland, Korte Kruis
straat, 3. 
De eerste dag vindt plaats zaterdag 
3 december, te 14 u. 30, en zal een 
namiddag en een avond in beslag 
nemen. 
De algemeen voorzitter, Prof. Cou-
vreur, zal de dag openen. 
Inschrijvingen zenden aan Rudi van 
der Paal, Volksunie, Kipdorp 61, 
Antwerpen. 
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ANTWERPEN 
Mechelen : Een beperkt komitee van de 

Arrondissementele Raad, onder voorzit
terschap van de h. Stevens kwam samen 
om de winterwerking en de uitbouw van 
de Volksunie te bespreken. Aangepast aan 
de mogelijkheden van het arrondissement 
zal door en binnen het kader van het 
arrondissement een vlugschrift op ruime 
schaal verspreid worden, ten einde de 
Volksunie als partij en als blad in ALLE 
gemeenten bekend te maken en te laten 
binnendringen. Dit vlugschrift zal van 
volgende maand af, verschijnen en op zijn 
manier de abonnementenslag in hel ar
rondissement voeren. 

Lier : Op vrijdag 4 november vergader
de de plaatselijke afdeling samen met 
Mr Wagemans. Op zondag 25 september 
kolporteerden een veertigtal propagandis
ten met ons blad en dit onder leiding van 
Bob Maes en met aktieve medewerking 
van andere leden van het Hoofdbestuur. 
Hoewel er in het stille stadje voor sukses 
kon gevreesd worden werden niettemin 
honderden nummers aan de man gebracht 

Antwerpen : Het arrondissementeel be
stuur, dat geregeld vergadert, legde thans 
de nodige aanknopingspunten voor de 
stichting van de afdelingen te Hoboken, 
te Wilrijk en te Antwerpen-West. 

Berchem : Op donderdag 22 september 
hield de h. Van Duynslager de stichtings
vergadering Berchem. Als spreker trad 
volksvertegenwoordiger Herman Wage
mans op, die de noodzaak van een poli
tieke partij belichtte voor het flink opge
komen gehoor. Afdeling Berchem belooft 
voor de toekomst. 

Brasschaat : Hier wordt ijverig gewerkt 
door enkele flinke kernleden. Op korte 
tijd werd het aantal abonnementen ver
dubbeld. Mettertijd ontstaat ook hier een 
flinke groep. Onverpoosd vooruit ! 

Deurne en Mcrksem : Hier zullen in de 
loop van november voorlichtingsvergade
ringen gehouden worden met als sprekers 
de h. Rob Mattheyssens, voorzitter van 
het arrondissementsbestuur, de h. Ferd. 
Van de Vijver, provincieraadslid en Dr Sc 
Bert Hermans. 

Borgerhout : Op 18 november wordt er 
een belangrijke voorlichtingsvergadering 
gehouden in de « Worstepan » om 20 uur 
stipt. Alle nationalisten op post. 

Te CElegem sprak Mr. Herman Wage
mans voor een talrijk publiek. De verga
dering liep vooral over de plaatselijke 
vraagstukken en noden. Te Puldetl)os wer
den belangrijke kontakten gelegd. 

De vrouwenafdeling der Volksunie Ant
werpen hield op maandag 7 november een 
gezellige familieavond waarop de h.- Piet 
Vermeir handelde over zijn boek «Edel-
weis op woeste Toppen ». 

BERICHT : Mr. Herman Wagemans, 
volksvertegenwoordiger, zal elke tweede 
woensdag van de maand van 20 tot 21 u. 
te spreken zijn op het algemeen sekreta-
riaat, Kipdorp 61, te Antwerpen. Tel. : 
31.01.53. 

j5&wecflncfólevei\^ 

LIER. — zaterdag 10 december te 
20 uur, lokaal « De'Toerist », onder 
voorzitterschap van de h. Volckaerts, 
provincieraadslid : 
ANTWOORD AAN THEO LEFEVRE 
door Mr. Wagemans, de heer Sels en 
Dr. W. Jorissen. 

Alle belangstellenden welkom. 

Mededeling 
«De Vlaamse Kring van Antwerpen» ver

zoekt ons mede te delen dat zij, in sa:_ ^.i-
werking met de Antwerpse kultuurvertui-
gingen, een groots huldebetoon inricht ter 
ere van Z. Eerwaarde Pater Dr. D. Stracke, 
S. J. ter gelegenheid van diens' tachtigste 
verjaardag. 

De feestavond vindt plaats in de zaal 
«Gru te r» , Mechelsesteenweg, 123, Ant
werpen, op donderdag 22 decembe 1955, 
te 20 uur. 

Als feestredenaars treden op de h. Arthur 
de Bruyne, en Z. Eerwaarde Pater Calle-
waert,, O. P. 

De artistieke omlijsting zal verzorgd wor
den door Vlaanderens' grootste voordracht
kunstenaar Anton van der Plaetse, en door 
het « Antwerpse Muziekgezelschap » (be
staande uit Dr. Jos Macken, Dr. jur. Jef 
Couturier, Ward de Beer, Dr. Phil. Jef van 
Tichelen, Dr. Marcel Smits, Dr. G. Mahé). 

Het sekretariaat van het « Huldebetoon 
Pater Stracke» is gevestigd te Mortsel 
(Antwerpen), Antwerpsestraat, 150 (tel. : 
49.99.91). 

VOOR HET KERSTFEEST VAN DE BE
HOEFTIGE KINDEREN 

OPROEP tot al de leden van de VOLKS
UNIE, tot de LEZERS van ons Maandblad 
en tot alle sympathisanten : 

De tijd van Kerstmis is niet ver meer af. 

Sinds een hele tijd zijn wij bezig het 
kerstfeest voor te bereiden. Reeds van 
enige weldoeners bekwamen wij het nodige 
tot het vervaardigen van klederen, enz. 
Maar dit volstaat niet : wij blijven nog ver 
beneden hetgeen verleden jaar op dit tijd
stip reeds werd bereikt. 

Daarom smeken wij U : helpt met ons 
mee! De nood is groot in Vlaanderen! Met 
Kerstmis willen wij wat vreugde en wat 
hulp brengen in zwaar getroffen en nood
lijdende gezinnen. 

Wij verwachten van U dat U ons helpen 
zult. Doet een goed gebaar ! 

Indien U zich niet persoonlijk daadwer
kelijk kunt inzetten met en naast ons dan 
verwachten wij toch van U een gift in geld 
of in natura. U weet toch dat de ellende 
zwaar drukt op menig gezin. Ze zijn in 
vele gevallen niet alleen behoeftig doch 
tevens ziek en met een talrijk gezin. 

Wij leden der Vrouwenafdeling Antwer
pen der Volksunie bezoeken deze gezinnen 
in de mate van het mogelijke. Wij vragen 
U het nodige te willen geven opdat wij 
mild zouden kunnen helpen. 

Wij danken op voorhand. 
Giften in geld : P.C.R. 1732.59, Mevr. 

Vincke-Joris, Helleputtestraat 39, Borger
hout. 

In na tura : Verwittigen Sekretariaat 
Volksunie, Kipdorp 61, Antwerpen. 

Naaistonde : ledeie Vrijdagavond van 
8 tot 10 uur, bovenzaal «Rubenshof» 
Groenplaats, Antwerpen. 

Het bestuur der Vrouwenafdeling 
Antwerpen van de Volksunie 

TENTOONSTELLING DER WERKEN DER 
VROUWENAFDELING 

Op Zondag 11 december 1955, vanaf 10 
uur voormiddag tot in de late avond, in de 
bovenzaal van <• Rubenshof ». Groenplaats, 
Antwerpen, tentoonstelling van de kle
dingstukken en knutselwerken vervaar
digd door de Vrouwenafdeling van de 
Volksunie en Tijdwende. 

Het is plicht voor ieder overtuigd Vla
ming deze tentoonstelling te bezoeken. Zij 
toont het resultaat van vele uren noeste 
arbeid. 

Al het tentoongestelde is bestemd voor 
voor de kerstpakken voor de behoeftige 
families. 

Wij doen een warme oproep tot allen om 
deze tentoonstelling te bezoeken. Toon 
door uw bezoek dat U belangstelling koes
tert voor ons werk; het zal ons een morele 
steun wezen tot verdere aktie. 

Het Bestuur van de Vrouwenafdeling 
Antwerpen der Volksunie 

BRABANT 

BRUSSEL 
Op 25 november : Kadervergade

ring voor het arrondissement. 
Op 3 december : Algemene arron

dissementele vergadering. St Michiel, 
Grote Markt te 18 u. 

Schaarbeek. — Op zaterdag 5 november 
greep te Schaarbeek de gewone maande
lijkse vergadering plaats. Voor een bevre
digende opkomst gaf dhr V d. Spiegel en
kele voorbeelden van wat de Brusselse 
Vlaming zoal bereiken kan met alleen 
maar zich in aile kleine dagelijkse voor
valletjes als Vlaming te gedragen. 

Afdeling Schaarbeek smeedt ook grote 
plannen voor een weldra in te richten 
vlaginhuldiging, gepaard met een feestje. 
Een kontakt werd tot stand gebracht tus
sen een aantal goedgezinde handelaars die 
onze beweging steunen en dan ook onze 
steun dienen te ontvangen in de vorm van 
kliënteel. 

Ook wat de propaganda naar buiten uil 
betreft, waren de aktieve leden van afd. 
Schaarbeek zeer bedrijvig en, samen met 
een paar V M. O.-kameraden van elders, 
verdienen ze wel een speciale vermelding. 

Molenbeek. — Hier werd de reeks huis
bezoeken voortgezet. Ondanks het feit dat 
al het werk hier tot op heden slechts door 
een paar kameraden moest gedaan wor
den, werden toch reeds een hele reeks 
abonnementen geboekt. 

Anderlecht. — Te Anderlecht werd ten 
huize van een onzer kameraden een kleine 
vergadering gehouden, waarop de nodige 
plannen uitgewerkt werden om ook hier 
der abonnementenslag verder uit te brei
den en de reeks huisbezoeken voort te zet
ten 
BRUSSEL 

Te Brussel vond een vergadering plaats 
waarop de voorman uit Frans-Vlaanderen, 
E.-H. Gantois, een voordracht hield over 
de bijdrage van Frans-Vlaanderen tot ons 

kultuurpatrimonium en tot ons nationaal 
gevoel. Hij klaagde de kléin-Vlaamse geest 
aan die geen begrip heeft voor de eerste 
borstwering van onze Nederlandse taal en 
kuituur, Frans-Vlaanderen. De vergade
ring werd voorgezeten door Mr Frans Van 
der Eist. De spreker werd ingeleid door 
kmd Staf Verrept. Van het hoofdbestuur 
waren verder aanwezig de h. Bob Maes 
en Dr. Wim Jorissen. 
LIMBURG 

VOLKSUNIE - LIMBURG 
De eerstvolgende kadervergadering 

vindt plaats op zaterdag 26 novem
ber, te 19 uur, in het Hotel Warson, 
Stationstraat, Hasselt Verschillende 
leden van het Hoofdbestuur zullen 
aanwezig zijn. Iedereen op post ! 

Te Hasselt vond de maandelijkse samen
komst van de propagandisten plaats voor 
een goede opkomst. Plannen voor de eerst
volgende weken werden besproken en in
lichtingen over de aktiviteit van de ver
schillende kantons uitgewisseld. De plak-
brieven voor zelfbestuur die er uitgedeeld 
werden, waren 's anderdaags 's morgens 
op .de meeste plaatsen reeds uitgeplakt. 
Buiten de provinciale voorzitter Dr. Wim 
Jorissen, die een kort overzicht gaf over 
de aktiviteit van de Volksunie in andere 
provincies, was het Hoofdbestuur even
eens vertegenwoordigd door de heer Bob 
Maes, die sprak over de kolportagetochten 
in andere provincies, tochten die in Lim
burg nog niet plaats vonden. Besloten werd 
hiermee ook in Limburg een aanvang te 
maken. Verder was er eveneens belangstel
ling voor jeugd- en arbeidersorganisaties, 
waarvan vertegenwoordigers op volgende 
vergadering op zaterdag 26 november zul
len aanwezig zijn. 

Te Opoeteren sprak Dr. Wim Jorissen, 
voor een talrijke opkomst over het land
bouwprobleem en over het landbouwpro
gramma van de Volksunie. De bespreking 
na de vergadering bewees dat er heel wat 
belangstelling was voor ons streven. 

Ook te Opgrimbie werd een vergadering 
over het landbouwvraagstuk belegd die 
eveneens druk bijgewoond werd. Het Maas
land is trouwens gedurende de laatste 
maanden flink onder stoom gekomen. 

Te Neeroeteren werd door onze jonge 
maar uiterst bedrijvige propagandisten 
flink geplakt. Ook de omringende dorpen 
werden « bewerkt». 

Te Genk werden de zaken eens werke
lijk grondig aangepakt. Niet alleen werd 
er duchtig geplakt door onze flinke groep 
jonge mijnwerkers aldaar, maar zelfs werd 
de « Volksunie » in haar geheel op de re-
klameborden aangeplakt ! En of ze gele
zen werd. Het gevolg was dat onze propa
gandisten, die flink meelazen(!) heel wat 
nieuwe abonnementen wisten te noteren. 
Genk wordt werkelijk een voorbeeld. 

Neerpelt : Onze tweede vergadering te 
Neerpelt ging door onder de algemene af
keuring en tegenkanting vanwege de C. V. 
P. Enkele dagen voor deze vergadering be
legde de C. V. P., dixit de C. V P. sekretaris 
van Lommel-Barrier een vergadering om 
de « tegenmaatregelen » te bespreken, die 
in verband met onze vergadering moesten 
genomen worden. De voortreffelijke C. V. 
P.-geesten hadden na een lange vergade
ring deze maatregelen « gevonden ». De 
Volksunievergadering zou op stelten gezet 
worden, er zou gevochten (!) worden en 
volksvertegenwoordiger Dupont zou dan 
tegen de lillende Volksunielij ken een toe
spraak houden !... Helaas echter werden 
deze moeizaam gevonden en uiterst oor
spronkelijke maatregelen niet in daden 

omgezet. Hun dreigementen lieten ons 
overigens ijskoud en willen ze komen te
genspreken ze zijn altijd welkom. Ze heb
ben het immers wel nodig de waarheid 
eens te horen. Het voorbeeld van de lei
ding van de G. V. P., haar laksheid en be
sluiteloosheid, vond hier een voorbeeldige 
navolging. De demokratie bleef dan toch 
geëerbiedigd. 

De C. V. P. moet toch wel een heilige 
schrik hebben voor de « Volksunie ». Of is 
het schuldbewustzijn ? De schoolstrijd te
gen de linksen moet immers nog uitge
vochten worden. Maar daar waar ze zou 
moeten vechten, daar blijft ze bang van 
achter. Ondertussen zoeken ze te slaan 
waar niet moet geslagen worden. 

En denken onze politieke C. V. P.-broe-
ders ook niet dat de linksen niet zullen 
verlagen worden door de uithangborden 
« Hier wordt de dwangwet niet toegepast ». 
(Vv'̂ aar zijn ze gebleven ?) en met zwarte 
vlaggen in de kerktorens waarvan nu al
leen nog de stok overblijft, waarschijnlijk 
als simbool van de behaalde overwinning? 

Men moet de oorzaken niet zoeken waar 
ze met zijn. Veel meer dan de holle C. V. 
P.-woorden in een schoolstrijd waarin de 
C.V.P. al lang niet meer vecht, waarderen 
we de woorden van een pastoor uit Noords 
Limburg, die tijdens de zondagsmis in voile 
kerk verklaarde dat de schoolstrijd niet 
gewonnen wordt door zwarte vlaggen en 
dat de C V. P. in deze strijd niets doet. 
Voorwaar die pastoor zag het niet alleen 
juist, hij zei het ook juist. 

Voor de rest : vrij en demokratisch is de 
C. V. P. niet. Wij spreken niet van te slaan, 
zij praten over niets anders, klaarblijkelijk 
omdat ze het niet durfden wanneer het 
tegen de linksen nodig was. We zijn in de 
Kempen zo vrij dat we alleen nog voor de 
C. V. P. mogen kiezen. En als we dat niet 
doen is de C. V P. zo vrij te dreigen ons op 
ons gezicht te elaan ! Volgens de C. V. P.-
sekretaris van Lommel-Barrier zijn ander
zijds de «zwarten» niet genoeg gestraft 
geweest. Zij moesten dubbele straf gehad 
hebben. Hij is een volgeling van de oud-
voorzitter van de C. V. P. De Schrijver, de 
man die verantwoordelijk is voor het op
stellen van de repressiewetgeving, die zo
veel kristenjke gezinnen in de grootste 
ellende gedompeld heeft. Die sekretaris 
verdient gedekoreerd te worden om wille 
van zo een groot patriotisme. Een dekora
tie met grote rood geel en zwarte linten 
verdient hij . Overigens is hij zo een goed 
Katoliek — alle C. V. P.-ers zijn dat en al
leen zij — dat hij de woorden van onze 
Paus in 1950 voor amnestie d.w.z. het vol
ledig kwijtschelden van alle straffen en de 
gevolgen daarvan, i. ^oit gehoord heeft of 
er geen gevolg aan w. ^even ! 

Zijn andere bewering, als zou de provin
cieraad de wedde-te-korten van de leer
aars uit het technisch onderwijs, die door 
de wet Collard getroffen geweest zijn, 
bijleggen op uitzondering van de leraars 
die Volksuniegezind zouden zijn, tekent 
ten volle het politiek genie dat hij is !Maar 
spijtig dat er zoveel leraars Volksuniege
zind zijn, niet ? Het is ^en bedroevend feit 
inderdaad voor de C. V. P. dat de verstan
digste mensen in Vlaanderen a 11 ij c 
Vlaams-nationalist geweest zijn, nog zijr 
en in de toekomst nog meer zullen zijn. 

En weest getroost C.V.P., in Noord-Lim-
burg gaan we net zo goed vooruit als elders, 
uw tegenstand ten spijt. 

Uitknippen en opsturen aan | 
«De Volksunie», Kipdorp 61, | 
Antwerpen. | 

= Naam Voornaam 

Straat Nr 

Woonpl Prov 
(1) Stort op Postgiro 885.72. 

VOLKSUNIE-ANTWERPEN 
(1) Wenst kwijting te krijgen 
(1) Schrappen wat niet gewenst wordt. 
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