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Het Xle C.V.P. partijkongres. 9Mt«MIMMiAMMMCM« 

In ons voTig nummer konden wij geen 
bespreking meer wijden aan liet (J.V.P.-
partijkongres. Alhoewel dit nationaal kon-
gres dat in het teken stond van de tiende 
verjaring van de oprichting van de C.V.P. 
en drie dagen duurde om te eindigen met 
een bal, weinig weerklank gevonden heeft 
en reeds vergelen is vinden wij het toch 
nodig er even op terug te komen. 

l>it groots opgevat kongres moest de 
vernieuwing van de doktrine brengen. Zo 
werd aangekondigd. Het is echter geble
ken dat het gemakkelijker gezegd dan ge
daan is en dat de noodzakehjkheid de 
meest uiteenlopende strommgen en strek
kingen samen te houden in een unitaire 
partij het onmogelijk maakt klare taal te 
spreken. Het is duidelijk dat de C.V.P. 
geen eigen doktrine of ideologie heeft. Zij 
heeft alleen een partijprogramma, resul
taa t van allerlei kompromissen en dan ook 
in vele opzichten vaag en dubbelzinnig. Al
le voorzorgsmaatregelen ten spijt blijkt 
bij iedere nationale samenkomst van de 
C.V.P. het gemis aan eenheid. Hoe kan der
gelijke partij geestdrift verwekken? Kan 
men anders dan schoorvoetend de C.V.P. 
volgen, met de bestendige vrees bedrogen 
uit te komen? Zelfs in de oppositie is de 
C.V.P. niet in s taat tot een eensgezinde, 
krachtige, volgehouden aktie. Daarvoor is 
er ook te veel persoonlijke berekening bij 
de «personaUteiten » die maar een grote 
bekommernis hebben : terug minister of 
voorzitter van kamer of senaat worden. 
Daarom willen zij liefst, achter de scher
men, goede vriendjes blijven met de so
cialistische en liberale prominenten. Eu zo 
zien wij don Quichotte Lefèvre telkens al
leen op de barrikade staan met enkele 
tweederangsfiguren wanneer de strijd be
gint warm te worden. Het is kenschetsend 
dat niemand van die heren bereid is het 
partijvoorzitterschap waar te nemen en er 
maar één kandidaat is. Wie wil er voor
zitter spelen van zo'n partij? 

Staatsminister De Schrijver, de vader 
van de Londense epuratiewetgeving, heeft 
het kongres geopend met een zeer akade-
misch betoog, waarin hij toch ook een 
heel klein beetje aan «opbouwende kri
tiek » deed. Het zeer vaag gehouden Kerst
programma van 1945 dat nog steeds het 
partijprogramma is was zijn werk. Na tien 
jaar staat men even ver en even onmach
tig om een eigen doktrine, die iets te bete
kenen heeft, vooruit te zetten. Het jvas 
wel een gelukkige inval van de spreker de 
C.V.P. te vergehjken met een yijver waarin 
te veel onkruid gegroeid is. Inderdaad : 
meer dan een vijver is het niet. Over de 
eigenlijke politieke problemen had De 
Schrijver niet veel te vertellen. De 
vooroorlogse federalist en gewezen eerste 
minister. Prof. G. Eyskens, was al even 
voorzichtig. Hij deelde zelfs mede dat hij 
in zijn verslag over sommige kwesties zo
als de Vlaams-Waalse verhoudingen en de 
repressie OPZETTELIJK een zekere bon
digheid in acht genomen had. Kommen-
taar overbodig! 

Wat juist de Vlaams-Waalse verhoudin
gen betreft werd de tussenkomst van de 
gewezen eerste minister Duvieusart zeer 
opgemerkt. Deze Waal, een van de invloed
rijkste Waalse C.V.P.ers, deed een open
lijke en rechtstreekse aanval op de taal
wetgeving en hield een pleidooi voor taai-
vrijheid en tweetaligheid. Wij weten allen 
wat dit in de mond van een Waal te bete
kenen heeft en wat de draagwijdte hier
van is. Dit kon niettemin gezegd worden 
zonder enig protest van Vlaamse zijde! 

Kongres van de 
Volksunie 

ANTWERPEN, 25 JMAART 

Het is de zoveelste waarschuwing voor de 
naïevelingen die nog iets zouden verwach
ten van de Waalse C.V.P.-ers op Vlaams 
gebied. «De Standaard» heeft terecht 
doen opmerken dat de Waalse C.V.P.ers 
die in het verleden iedere verwezenlijking 
die hen niet aanstond verhinderd hebben 
geenszins blijk geven van een veranderde 
mentaliteit. De Vlaamse meerderheid 
wordt telkens door de Waalse minderheid 
schaakmat gezet. Welke waarborgen be
zitten de Vlamingen die uitgenodigd wor
den verder hun vertrouwen aan de C.V.P. 
schenken dat dit niet meer zal gebeuren, 
vraagt het blad. Het geeft echter geen 
antwoord op deze vraag. Het gevolg van 
deze Waalse houding is trouwens dat de 
C.V.P. geen Vlaams programma heeft die 
naam waard. Zelfs geen programma! 

De Vlaams-Waalse tegenstelling is even 
scherp ten overstaan van de repressie en 
epuratieproblemen. Een paar Vlamingen, 
tweederangsfiguren in de partij , mogen 
een voorzichtig pleidooi houden voor op
ruiming van de gevolgen van de repressie 
en voor amnestie, doch dat verbindt nie
mand, zelfs de sprekers niet die eindigen 
met te verklaren dat zij zich niettemin 
neerleggen bij het officiële part i js tand
punt. De Waal Litt daarentegen verklaar
de, onder toejuichingen van de Walen, dat 
het woord «amnes t ie» uit de woorden
schat van de C.V.P. moest geschrapt wor
den Het erge van het geval is dat het offi
ciële part i jstandpunt NATUURLIJK het 
Waalse is : geen amnestie, geen algemene 
maatregelen. Het wordt trouwens stilaan 
een publiek geheim dat de C.V.P. op ge
niepige wijze, langs sommige weerstan
ders om het plan van de regering om toch 
zekere algemene maatregelen te treffen 
boycot. Sedert maanden en maanden sle
pen de onderhandelingen met de weer
standsgroeperingen en vaderlandslievende 
verenigingen aan. Het verzet komt niet van 
links. Het schijnt echter dat Van Acker 
het spelletje beu is en dreigt de juiste toe

dracht bekend te maken. Het zou ons ver
heugen indien aldus de schijnheiligheid 
van de C.V.P. eens openlijk aan de kaak 
zou gesteld worden. Niet alleen heeft deze 
partij toen zij zelf aan het bewind was 
niets gedaan voor de oplossing van de re
pressie maar zelfs in de oppositie poogt zij 
de regering te weerhouden van het nemen 
van algemene maatregelen. Het is trou
wens ook in dit licht dat de officiële stel-
iingname van de C.VJ*. moet gezien en be
grepen woiden. 

Het is overduidelijk dat de unitaire 
struktuur van de partij en de paritaire 
vertegenwoordiging van Vlamingen en Wa
len in het partijbestuur voor de Vlamingen 
nefast zijn. Is het daarom dat zo sterk de 
nadruk gelegd wordt op de noodzakelijk
heid van het behoud van deze unitaire 
struktuur en op de part i j tucht? 

Zeer opgemerkt werd ook de tussen
komst van Mgr Philips in verband met de 
schoolkwestie. Het doet ons genoegen te 
kunnen verwijzen naar hetgeen wij maan
den geleden reeds in ons blad geschreven 
hebben. Wij hebben toen betoogd dat het 
verkeerd was het staatsonderwijs zonder 
slag of stoot in handen te spelen van de 
linksen en er de stempel van linkse scho
len op te drukken. Thans zegt Mgr. Philips 
ongeveer hetzelfde. 

Eens te meer kon vastgesteld worden 
dat de C.V.P. geen positieve oplossing voor 
het schoolprobleem heeft of durft voor
staan. Duidelijk is het echter dat men 
achteruitkrabbelt. Er werd overigens van 
C.V.P.-zijde nog nooit geantwoord op de 
bewering van regeringszijde dat het vrij 
onderwijs nu dubbel zoveel aan subsidies 
ontvangt dan ten tijde toen Eyskens eers
te minister was? Is dit juist? Men krijgt 
meer en meer, in ruime kringen, de indruk 
dat de C.V.P. de schoolkwestie vreselijk 
opgeblazen heeft om er politieke munt uit 
te slaan, doch er nu verveeld mee zit. Men 
spreekt reeds openlijk van een kompromis. 
Van groot belang is dan ook de verklaring 
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MEDEDELING 
VAN HET HOOFDBESTUUR 

Het hoofdbestuur van de Volks
unie houdt er van ter gelegenheid 
van de jaarwisseling aan al de le
den, lezers en sympatisanten de 
beste wensen aan te bieden voor een 
gelukkig en voorspoedig jaar. 

Het drukt de wens en de hoop 
uit dat de Volksunie in 1956 een 
flinke vooruitgang zal kunnen ver
wezenlijken op de weg van de uit
bouw van de partij en rekent daar
voor op de inzet van allen. Met de 
Volksunie vooruit ons Vlaams Volk 
ten bate ! 

Antwerpen, 4 januari 1956. 

F. VAN DER ELST en H. WA-
GEMANS, d.d. voorzitters. 

R. Vanderpaal, sekretaris. 
H. Balthazar, v. Bouckaert, J. De 
Bo7idt, W. Jorissen, R. Maes, 
R. Proost, E. Rolus, L. Sels, Van 

Besien, R. Van Leemputte. 

van de herkozen voorzitter, Lefèvre, de 
held van de schoolstrijd, die de mogelijk
heid openliet van een deelneming van de 
C.V.P. aan de regering zonder voorafgaan-
delijke verkiezingen. Is dit « une invita
tion a la valse »? En zo stond dit kongres, 
dat tot doel had de doktrine te bepalen, 
volop in het teken van het opportunisme. 
Een veeg teken! Ondertussen zal het niet 
zo gemakkelijk meer gaan om de school
strijd nog nieuw leven in te blazen om ons 
in de hoek te duwen. Daar moet de C.V.P. 
maar niet te veel meer op rekenen. 

Onze verhouding tegenover de C.V.P. 
hebben wij reeds herhaaldelijk uiteenge
zet. Zoals de C.V.P. s taan wij op kristelijk 
s tandpunt en zijn wij een rechtse part i j . 
Doch wij zijn geen scheurpartij of splin
terpartij zoals van C.V.P.-zijde gezegd 
wordt. Wij ontkennen dat wij alleen maar 
een groep extremisten zouden zijn die om
wille van een paar programmapunten, zo
als federalisme en amnestie, buiten de 
C.V.P. staan. Dat is niet waar. Wij willen 
in alle eerlijkheid en oprechtheid een 
Vlaams nationale partij zijn. Wij hebben 
als nationalisten onze eigen ideologie, on
ze eigen doktrine. Dat is ons volstrekt 
recht. Wie durft ons dat recht betwisten? 
Wij willen strijden voor onze eigen idea
len. In de C.V.P. kunnen wij dat niet. Deze 
partij is ons wezensvreemd. De taak die 
wij op ons genomen hebben is zeer zwaar. 
Persoonlijk voordeel kunnen wij nauwe
lijks verwachten. Alleen harde strijd in de 
oppositie. Maar wij weten wat wij willen 
en wij zijn er eerlijk van overtuigd dat wij 
onze plicht doen tegenover ons volk. Van 
de C.V.P.-zijde moet men zich geen iUu-
zies maken : van een heruitgave van de 
fameuze «verruiming» kan geen spraak 
zijn. Wij vragen aan de C.V.P. niet van ons 
te sparen. Wij zullen de C.V.P. ook niet 
sparen. Dat is politiek. Maar wij vragen 
dat men zou ophouden ons voor te stellen 
als « scheurmakers », wat wij niet zijn. 

Frans Van Immerseel : DRIEKONINGEN 

WACHT NIET LANGER. 
NEEM NU DADELIJK 

UW ABONNEMENT 

s tor t 80 fr. op postgiro 54.45.46, W. 
Jorissen, Rekening B, Brussel 

^mmtt 



DE VOLKSUNIE - JANUARI 1956 N-̂  1 

Goed zo, Mgr. Philips 

Reeds herhaaldelijk hebben we de onzinnige po-
lUiek van onze L V P eis aangeklaagd ten ovei-
staan van het ojjicieel onderwijs Hun houding 
IS zuiver ajbiekend Zij laten het staalsondeiwijs 
waa, loch alie opcallingui als gelijkwaamig moe 
ten bejegend wolden, helemaal in handen van 
linksen Hun houding heejt leeds als gevolg ge 
had dat alle lauwe christelijke lei aan, omaat ze 
geen steun vonden bij de Uuistelijke politiekeis, 
zich dooi de linkse smdikaten hebben talen ooei-
weldigen hr is echUr niet alleen het waagstuk 
van de leeikrachten, er is vooiat hel viaagstuk 
van de leeitingen In de nw^sle aU, ^a m Vlaan-
duen en dit uooial m de klemeie sleden en ge 
meenten is hel aantal leei tingen dat uit Aat/io-
lieken huize stamt veruU de meeideüieid Ln dat 
zouden de C V P eis zo maai piijsyeuen aan de 
linksen Li] menen klaarblijkelijk op die wijze 
hun tiüuw aan geloo] en Keik te bewijzen I 2 hans 
hebben ze een opsloppei van belang gekiegen bij 
monde van hun eigen senatoi, Moiuagneui Phi 
lips, die aan dat onviuchtbaai en onzinnig gtslook 
een' einde stelde Wil dan de Kukel.jke ovuheid 
maai in het gevlei komen I 

De «diKke» steen des aanstoots 

Tuwijl thans haast geen enkel land - zelfs Rus
land met I - zich nog veizet tegen de opneming 
van bpanje in de U l\ O , welke toch een oigani-
satie is waarin alle landen moeten veilegtnwooi-
digd zijn, hebben onze kindeiachtigt soccen toch 
nog eens moeten laten over zich spieken Zij heb
ben hun aikke man bpaak opdiachl gegeven in 
geen geval voor de opname van « Franco i>panje » 
te stemmen bn de « dikke » man - de t V P eis 
noemen hem de « fif/üte » - heeJt natuuilijk ge 
luisteid Vandaar herrie m de C V P gcleduen, 
waar men terecht een ongunstige tei ugslag op 
onze handelsbetrekkingen vieest i>teeds weer la
ten deC V P onnozelaal s zich dooi de paljas bpaak 
om de tuin leiden Hun aanbidding van Je socia
listische voorman grenst ook aan het ongeloof
lijke 1 De « reden » van de socialisLen is dat bjian-
je geen demokratie is 1 Hoeveel tanden mei alleen 
van achter het Yzei en Goiüijn maai ook uit Azie 
en Zuidamenka zijn dat niet en toch zitten die m 
de U N O l De ware reden is natuurlijk dat ze 
het tianco maar niet kunnen veigeven ooit hun 
lode kommunistische vrienden te hebben vei-
slagen I 

PEPERNOTEN 
ondei toezicht van de vijanden van on? volk, tegen 
het fedeiahsme zijn I De diktaiuui van de min 
deiheid zou dan inderdaad plaats dienen te ma 
ken voor gezonde demokrati'iche vcihoudingen 

Theo en de zwarte lampisten 

De stiijd om de stem van de zo misprezen en zo 
onchristelijk behandelde zwarten woedt thans in 
lolle hevigheid Pas heeft Buset, de primaire vooi-
zittd van de socialisten zich medelijdend uitgela
ten over hun droevig lot of de glorierijke CVP 
vooizittei ontdekt ook dat hij zijn lange neus voor-
bijgepiaat heeft door zich tegen elke amnestie uit 
te spieken Thans wil hij - zo zegt hij althan<; 
maai luoorden zijn bij hem gewoonlijk geen ooi
den - ook wat doen voor de kleine gevallen opdat 
deze mensen zich zouden losrakken van de grote 
schuldigen ! Hij en zijn Londense baas De Schrijver 
hadden dit beter elf jaar vroeger bedacht dan had
den ze geen tienduizenden, vaak grote, en gewoon
lijk chiistelijke gezinnen in de diepste ellende 
gestoit Maar de socialiüen weten mei goed wat 
sociaaal is en de christelijke volkspartij weet met 
wat chiistelijk is Het if kleine gjut « is niet zo 
dom als de Buset's en de Iheo's in hun waan
wijsheid denken ' 

Van den Daele en de Paters 

Minister Vermeylen vindt een uitweg... 

Ministei Veimeilen, Biusselaai en fianskiljon, 
houdt thans vooi dl achten om Brusselse Vlaams
voelende socialisten de pil Ie doen slikken van zijn 
nieuw taaistatuut vooi Brussel en de taalgiens 
Het gebeulde te Ganshoien dat de socialisten ook 
een van onze pi opagandisten uitnodigden om naai 
de uitleg van hun minister te komen luisteien 
ZIJ zullen het zich wel beklaagd hebben Want 
na het betoog van de ministei dal men het de 
Franssprekenden met kon aandoen, [^edei lands te 
moeten studeien om de hoogste ambten in ons 
land te bezetten en na zijn slellmg dal de Ovu-
inazeis giaag bij Luik bleven, vioeg onze pwpa-
qandist - als zodanig met gekend door het pu
bliek - en ondei bijval van een gioot deel van d, 
toehoorde,s of het dan normaal was dat de klein
ste Vlaamse ambtenaar Fians moest kennen en )f 
het veianlwooid was de mening van enkele Frans 
sprekende kasleelheien uit Oveimaas als algemeen 
geldend voor de ondei diukte Oveimase bevolking 
te nemen Onze ministei, die dergelijke kiistische 
zin en zoveel gezond verstand bij zijn socialistische 
p, opagandisten met gewoon was, viotg de naam 
van onze piopagandist en beloofde hem na de vei-
gadering alleen te antwooiden Na de veigadeiing 
was de minister echter te zee, gehaast om nog tijd 
te vinden op die veivelende viagen te antwooi
den I VOOI waai een schitterend minister die zich 
zo laat vloeien op zijn eigen veigadeiing door eén 
piopagandist van ons 
e^ _—— 
Linkse profiteurs aan het werk 

De linkse machtswellust m Vlaandeien kent 
weinig g,enzen Zij schaamt zich met als minder
heid, om ,net behulp van haar rra,issprekende 
meesters, in Vlaandeien wat ondei baasje te spe
len Op alle gebied laat hun piofiteuiszin zich 
gelden Wanneei onze bisschoppen geld bedelen 
voor de Katholieke scholen, spotten de linksen 
met hen met de razeinij van struikioveis, die hun 
aanslag mislukt zagen Zij echtei gaan met bedelen 
bij hun geestesgenoten maar giabbelen met volle 
hand in het geld van iedereen in de staatskas 
Thans hebben ze het aantal nummeis dat de Staat 
afneemt van linkse tijdschriften weer eens flink 
opgedreven Het aantal boeken andeizijds dat de 
Staat koopt voor bibliotheken en scliolen zijn 
hoofdzakelijk werken van socialisten al weet het 
kleinste kind dat de voornaamste schiijvers in ons 
land - gelijk de meeste intellektuelen trouwens die 
hun talent met wensen te verkopen - onze vlaams 
nationalistische stiekking toegedaan zijn i\iet te 
verwonderen dat die heien die kollaboieien met en 

Geiard Van den Daele, de « oud ministe, » zoals 
hij zichzelf noemt, die angstvallig hel debat met 
de fedeialisten vlucht en die zijn Vlaamse overtm 
ging opaffeit om samen met zijn anti-Vlaamsge 
zmde bazen eens minister te mogen zijn - een paar 
u flaminganten » zijn er nodig voor de kamoefla-
ge I - IS in zijn anti-federabftUche brochure ook ten 
stiijde getrokken tegen de « paar » paters die fede-
lalist zijn Geiard weet wel beter Hij weet dat 
niet alleen een paar pateis maar een gioot deel 
om met te zeggen het grootüe deel ei van voor 
liet federalisme en voor hel Vlaams nationalisme 
gewonnen zijn En niet alleen de paterf maar ook 
veel pastoois Sommigen zetten eveneens hun 
handtekening onder het elf juli manifest van de 
fcdcalisten De franskiljons bij de klerus vindt 
men slechts hoofdzakelijk te Biussel en onder een 
groot deel van de hogere kleius In de geschiede
nis van de Vlaamse Beweging stonden de pateis 
en de simpele pastoors aan de zijde van hun onder-
diukt en gckoloniseeid Vlaams volk, wat ook bij 
andere onde,drukte volkeren het geval is En zo 
e,g IS het met leiandeid 1 

Zoals onze lezers welen heeft een onbekende 
Waal, een zekeie Litt uit Vcviers, met onveiholen 
instemming van de pa, tijleiding op het kongres 
van de C V P het gevleugeld woord m de zaal 
geslingerd dat het woord amnestie, uil de C V P 
woordenschat moest gebannen wolden u Pil » de 
karikaturist, die samen met Scrutator, de enige 
genietbare politieke kommentatoren zijn van de 
CVP krant « De Standaaid » maakte er een enig 
geslaagd pientje van, waaiop een CVP propagan
dist in de zaal rechtstond en logisch instemmend 
met dat gevleugeld woord vooistelde eveneens het 
woord chiistelijk uit de C V P wooidenschat te 
schiappen i Amnestie betekent inderdaad veigelen 
in het vergeten en veigeven is inde,daad wezen
lijk chiistelijk Alleen de C V P naamkatholieken 
schijnen dat met te weten Wie die bende profi-
teuis op de kap van de godsdienst kent, zal dit 
niet ve, wonde, en En wie ze nog niet kent zal 
wel geleidelijk wijze, wo,den l 

De knechten verontschuldigen de meesters 

Hel feit dat de C V P op haar jongste kongres 
de amnesliegedachte veiwoipen heeft, verwekte 
heel wat deining m het Vlaamse volksgemoed - dat 
de Tiansspiekende CVP bonzen inderdaad met 
verstaan - en ook in de C V P gelederen zelf Hun 
kranten, die wel mogen schrijven maar mets m>e 
te beshssen hebben, spnngen naluuilijk weei -n 
voor hun assepoestersrol In « De Gazet lan Ant
werpen )) wijst Kiebooms er op dal alleen de 
CVP « wat )) deed voor de mildering van de 
,ep,essie, waarna hij toegeeft dat de idee amnestie 
op de voorgrond is gel,eden en ziendeiogen veli 
wint « Daarom n mag de idee niet als ongewenst 
beschouwd worden 

o Het Volk-n andeizijds schiet met los poedei en 
beweert dat « zij >> altijd voor amnestie geweest 
zijn ! Waarom hebben dan geen vie, christen de-
mokraten de moed gevonden om het amnestiewets-
voostel van Wagemans mee te onde, tekenen ' 

Het spelletje begint nu weer op het gebied van 
de amnestie De C V P leiding - Frans naar geest -
daifl slechts ove, het vraagstuk denken gelijk 
Walen, Brusselaais en Fianskiljonse volksver,a-
deis het doen Zij alleen beslist De Vlaamse CVP 
klanten zullen anderzijds wat over de amnestie 
schiijven am de o,imondige Vlaamsgezinde CVP 
kerstekinderen aan een zoet lijntje te houden Zo 
blijven eens temeer de onvolkse krachten hun wil 
opdringen En zo zijn ook de zogezegde Vlaamsge 
zinde kranten eens te meer de grootste vijanden -
want misleiders - van Vlaanderen 

De derde man. 
Afgunstig op de bijval die de 'etatislen Collaid 

en Tiocht in de bepeikte eigen kiing genielen 
is een nieuwe linkse vedette op de vooigiond ge-
tieden om zijn deel in de toejuichingen van de 
pai tijgenoten op te eisen Leburton Vt'ilde de 
eeiste de school m handen spelen van de « socia
listische staat » en ivenste de tweede de zieken 
kassen en de dokttis in zijn macht te kiijgen, de 
dei de wil baas spelen over de spoil De eerste 
kieeg zijn wetsvoorstel er nog dooi, de tweede 
moest lelijk achte, uitkiabbelen, de derde moet al 
kiasselen om er mee voor de senaat te komen 
Onze V,lenden de « soccen » kiijgen lelijk lood in 
dt vleugels 

Verplicht sindikalisme ! 
Van helangloze leidedigeis van de wciklicden 

zijn de smdihalen er geleidelijk de bloedzuigers 
van geworden Inderdaad het getal viijgestelden 
en het getal velbetuulde sindikalislen gioeit mit 
de dag De aibeideis, die tooi d&rgclijhe sindi 
Laten terecht beginnen te walgen, tiekken er zich 
dan ook m steeds groeiend aantal uit teiug De 
p,ofiteu,s van het proletariaat beginmn zieh ech 
te, teieeht te verontiusten en vangen aan zoals 
we in «De, Volksgazet >^ zien, te dieigen met 
liaidhandige argumenten Blijkbaar zijn ze echtei 
niet al te zeer oveituigd van de doeltreffendheid 
tan deze metode en m hun zenuwachtigheid be
ginnen ze zich bloot te geven en laten ze thans 
aan iedereen zien hoe bovenstebeste maatjes ze 
zijn met de kapitalistische uitbuiters In de ei-
me,itni]ve,heid werd een akkoord openbaar ge
maakt tussen de sindikalisten en de kapitalisten 
waarbij de patroons jaarlijks via het sindikaat een 
premie zullen uitkeren aan de aangesloten arbei-
de,s, terwijl de niet aangesloten niets zullen ont
vangen ! Waar de sindikaten de kapitalisten steu

nen in hun verzet tegen de nieuwe industrieën 
in ] laam'erin, uaar ueihiozen en mobielen zou
den kunnen tewerkgesteld worden, zo strijken ze 
thans leeds zelf de piemies op ' 

De wallmgant Rey zal ons helpen 

Als onze nationale Aziel maar eeiste ministei 
IS, dan stellen zich geen viaagslukken meei, zo 
OOI deelt allhans onze Brugse held Met de weik-
loosheid in Vlaandeien, alleen te veihelpen door 
industrialisatie, wordt een loopje genomen dooi 
giachten te kuisen, de mobiele sukkelaais, die da
gelijks enkele uien mogen bussen of iieinen wol
den betere vervoermiddelen beloofd (!), de ellende 
van de kleine boeren gaal onze Biugse klown niet 
aan Vlaamse taalviaagstukken ! Aziel kent toch 
lians, wat bazelt men dan ' Op een viaag over 
de plaats die het Nederlands zal bekleden op de 
wtieldtentoonstclling in 58 anlwooidt Aziel dal 
de Waalse ministei vooi Lkonomische Zaken, de 
Wallingant Rey, de zaak wel naai behoren zal oj)-
knappen 1 Hij meent dan geestig te zijn, ook 
nog 1 Weel Aziel wat een volköveriader is ? Dat 
IS iemand die de belangen en de taal van zijn 
bloedeigen volk vei koopt aan zijn aikke viienden, 
de Waalse en Biusselse gioolfabiikanten Men mag 
mei die heien aan tafel zitten Hoe zou men zich 
dan nog bekommeien om de Vlaamse bocienpum-
mels en om de Vlaamse wci klieden en om hun 
taal daaibij ook nog I 

De Nieuwe Gids juicht 

LI IS spiake van de kapuciieit van de bestaande 
elektnsehe centiale te Wateischei met JU UOU Kw. 
uit te bieiden De Nieuwe Gids juicht I Het inau-
sti lalisatieoiaagstuk van Limbuig is opgelost I In 
WöJt bezat gans Litnbuig een vei mogen van 
205 000 Kw ITenegouwen daaientegen kiijgl van 
de Euiopese Gemeenschap vooi Kolen en Staal vier 
elekliische centiales van 100 000 Kw elk dus 
UOO 000 Kw mee. De huidige kapacitcil is 788 000 
Kw Henegouwen heeft 26 t h. van de liuidige 
Belgische kajjaciteit en zal na de aanwinst 35 t h 
hebben Limbuig heeft thans 8,7 l h van de Bel
gische kajjaciteit en zal na de uitbieidmg een ver
mogen hebben van 8,5 th hen achlei uitgang 
dus I De Nieuwe Gids is een Vlaamse kianl Hel 
IS een CVP kiant Ze juicht omdat de linkse 
legering Vlaanderen vei de, jmait met een dode 
mus en toveit — het is tiadilie I — Vlaamse ne 
deilagen iii ove, winningen oni Met deigelijke 
Vlaamsgezinden schiijden we naai een nieuwe 
peiiode van 125 jaar achlei uitstelling en ondei-
drukking 

Te koop voor één miljoen 

Met de geestelijke diefstal vanwege de A C V -
C V P ers op onze Yzerbedevaard heeft de geest 
van ondei wei ping, van politieke kombine en van 
hel ve, kopen van onze volksbelangen haai intrede 
gedaan in het Yzerbedevaartkomitee, hoe goed ook 
onze oudere nationalistische strijdgenoten de in
vloed van die onderkruipers trachten te weren Op 
een viaag van de socialistische senator Lemal over 
de toelage van een miljoen vooi de wederopbouw 
van de Yzertoren die de regeiing jaarlijks schenkt 

de bekende dinamiteuis kan het gerecht niet 
vinden ' — kieeg hij van de minister tot ant-
wooid dat de jongste bedevaait verlojien is « m 
omstandigheden die het vaderlands gevoel van onze 
bevolking met kwetsen » Van de belastingen die 
we aan de staat betalen kiijgen we voor onze 
Yzertoren jaarlijks een miljoen terug als we braaf 
zijn Het is het onderhands akkoord van de C V P 
bedevaartkomiteeleden met de regering Het wordt 
hoog tijd dat we de hoon die deze rekels onze 
onkieukbare doden aandoen wreken door ze bui
len te schoppen, daai waar ze met op hun plaats 
zijn 

De meerderheid «za l» baas spelen! 

"Tiet IS een van de stellingen waarmee de C V P-
ers en hun Katholieke voorgangers de zoetwater
flaminganten sinds 125 jaar aan het zoet lijntje 
Jiouden « Tedeialisme geeft slechts gelijkheid aan 
Vlamingen en Walen Wij willen meer Wij wil
len baas zijn« Wat ze echter vergeten is dal 
Vlaandeien sinds 1830 voo,tdu,end in de meer
derheid geweest is, dat het ook zo was onde, de 
homogene ,ege,ing van de C V P ers en dat het nog 
zo is I Geraid Van den Daele gaat thans op zijn 
beuit dit aigument nog eens opdiepen Het woidt 
echte, door meer dan 125 jaar Belgische geschiede 
nis onder gelijk welke regeling bewezen dat de 
eenheidsstaat Vlaanderen onder de knoet houdt 
Siechfs zelfbestuur kan daaraan verhelpen Het 
heeft geen zin te zeggen dat in een huishouden 
van negen man, vijf Vlamingen volgens demo-
kratische stelregel meer te zeggen hebben dan 
vier Franssprekenden, ivanneer we weten dat en
kele Vlamingen altijd bij die vier Fransspreken
den aansluiten ' Slechts wanneer de Fransspre
kenden in een ander huis naast ons gaan wonen 
kunnen we de deur sluiten om te- beletten dat ze 
het beste vlees uit onze keukenkast halen en dat 
ze zich vooitdurend in onze salonzetels komen 
nestelen ' 

NOG DE OVbRJAS £N PATERNCSTERGESCHIEDEMS VAN JEF VAN EYNDE EN VAN DEN 

l?^ll^weJ%olksvertegenwoordiger Van Den Boeynants Of dat wel mijn ,as is? Wel hm is mijn 
pater .. euh mijn bewijs. 
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PATER STRACKE : 80 JAAR 
Zelden zal een hulde zo de instemming van al de Vlaamse kringen gekend 

hebben als het nationaal huldebetoon dat aan Pater Stracke gebracht werd ter 
gelegenheid van zijn tachtigste verjaardag in de Gruterzaal te Antwerpen op 
22 december 11. Hij verdient de hulde niet alleen van de kulturele en weten
schappelijke kringen maar ook van de godsdienstige verenigingen en niet het 
minst van de strijdbare politiek Vlaams-nationalistische groepering. Het le
ven van Pater Stracke is veelzijdig geweest - en is het nog - ten dienste van 
volk en godsdienst. 

Op kultureel en we
tenschappelijk gebied "s 
hij bekend om zijn verza
melen van alles wat in 
vroegere eeuwen betrek
king had op de Neder
landse vroomheid en om 
het heruitgeven van tal 
van deze werken. Het is 
zijn aktiviteit in het Ruis-
broec-genootschap, een 
van zijn talrijke scheppin
gen. In de strijd tegen de 
stellingen van Prof Piren-
ne trok hij met een af
doende weerlegging er 
van te velde in zijn voor
dracht en brochure : 
(( Was Vlaanderen altijd 
tweetalig als nu ? » 

Op godsdienstig ge
bied was hij niet alleen 
werkzaam op theoretisch 
terein zoals in het Ruus-
broec-genootschap maar 
herhaaldelijk was hij ziel
zorger in binnen- en bui
tenland onder de vreemde 
arbeiders onafgezien van 
zijn bestendige zielzorg in 
de beproefde en in de 
strijdbare Vlaamse kringen waarvan hij vaak de toevlucht was. 

Zoon van een Noordnederlandse vader en een Vlaamse moeder te Antwer
pen geboren in 1875 strekte zijn belangstelling zich uit tot het ganse N ederlands 
gebied en niet het minst tot Frans-Vlaanderen waarvan hij het Nederlands ver
leden bewees. Terecht kon priester Gantois, de huidige voorman van de Vlamin
gen in Noord-Frankrijk hem te Antwerpen huldigen als een van de grondleggers 
van de Vlaamse Beweging in Noord-Frankrijk. 'En als een verziende ! Want 
evenmin als voor E. II. Gantois gold en geldt de strijd van Pater Stracke im
mers alleen de tweehonderdduizend nog Nederlandssprekende Zuidvlamingen in 
Noord-Frankrijk maar wel gans het gebied dat eens Frankisch, dus Nederlands 
was, het gebied benoorden Somme en Aa. Pater Stracke is echter vooral de 
strijdende Vlaming, de man die de noodzakelijkheid inziet, verdedigt en uitbouwt 
van de eigen Vlaams-nationale politieke strijdformatie. Van zijn hand zijn de 
brochures « Vlaanderens Nood », (( Vlaanderens Brood » en « Wordt Vlaan
deren nog eens groot ? » Na beide oorlogen vervolgd, verbannen of afgezon
derd, heeft hij nooit begeven maar bleef hij de <( strakke » Vlaams-nationale lijn 
getrouw. Het was dan ook in de eerste plaats passend dat de leidende leden van 
de Vlaamse politieke partij bij die hulde betrokken waren en het lag ook in de be
doeling van de inrichtende « Vlaamse Kring » waarvan onze vrienden Rolus en 
Vanderpaal voorzitter en sekretaris waren. Enkele Vlaamse « kulturele » figuren 
wensten echter niet mee te doen, zo ook de (( politiekers » in het beschermkomi-
ee zaten ! Zij staan « buiten en boven de politiek » beweerden ze met de geijkte 
uitdrukking, (( boven » vooral dan wanneer ze bij de regerende « politiekers » 
kruipen om toelagen ! Wandelen, met de wagen rijden en dansen is in Vlaande
ren kuituur. Deze ruime betekenis van het woord kuituur geldt echter niet voor 
stijlscheppende politiek. Dan is weer de enge betekenis van toepassing ! Daar 
we wel wisten dat Pater Stracke overtuigd is van de waardering die we hem 
toedroegen, hebben we niet aangedrongen. Op zulke vertegenwoordigers van 
de <( kuituur » met hun prachtig voorbeeld van kulturele dorpspolitiek zijn slechts 
de eigen woorden van Pater Stracke toepasselijk « Arm Vlaanderen ». W e wen
sen er echter aan toe te voegen dat we voor de ware kulturele figuren in Vlaan
deren te veel achting hebben dan dat we hen met die stumperds zouden verwar
ren. W e weten trouwens dat die achting wederkerig is omdat zij net zoals wij 
inzien dat in de strijd voor Vlaanderens ontvoogding en zelfbestuur kuituur en 
politiek hand in hand dienen te gaan. 

iCultuur en politiek gingen en gaan ook bij Pater Stracke gepaard. Zijn 
rede tijdens zijn hulde was zelfs uitsluitend gev/ijd aan de politiek, omdat ook 
Pater Stracke inziet dat daar de zwakke plek is in ons volksgestel. Het hoeft 
niet gezegd dat de kulturele dorpspolitiekers sip keken ! Pater Stracke kwam op 
voor zelfbestuur en amnestie. Het was roerend toen hij voorbad opdat de poli
tiekers in ons land amnestie zouden verlenen. De verstokte zondaars op dat ge
bied, onze C.V.P.ers, werden duchtig aangepakt. Ze waren er spijtig genoeg 
niet. Vervolgens drong de gevierde aan op eenheid in de Vlaams-nationale ge
lederen. Dit laatste sloeg op de typisch Antwerpse toestand van kliekjesmentali
teit, wat in die stad helaas zo wat traditie is en wat morgen nog wel niet zal ver
anderen. Hoe ware het anders te hopen ! Ook degenen die beweren met elite 
bals Vlaanderen te zullen redden, kregen er van langs. Het betoog van Pater 
Stracke voor politieke strijdbaarheid in een strijdbare Vlaamse partij maakte 
diepe indruk. 

Opvallend was het tenslotte dat ook de provinciaal van de Jezuïeten, Stracke's 
overste het zich als plicht aangerekend had onze tachtigjarige te komen huldigen 
als zoon van de orde. De aanwezigen - ongeveer alles wat in het nationale Vlaan
deren naam heeft - hebben dat dankbaar op prijs gesteld. 

W e hopen Pater Stracke nog lang naast ons te hebben in onze nationale 
strijd. 

Bij een polemiek 
In ons vorig nummer wezen we 

op de verklaring van de Franse bis
schoppen waarbij zij de kandidaten bij 
de Franse verkiezingen verboden van de 
naam Katoliek gebruik te maken. De 
Franse katolieke schrijver Mauriac nu 
publiceerde een artikel in het blad van 
de Joods-Franse radikaal socialist Men-
dès-France, - een radikaal socialist in 
Frankrijk is zo iets als een vooruitstre
vend liberaal bij ons zou zijn - waarbij 
hij die politieker en diens partij zijn steun 
toezegde. Die partij nu is hoojdzakelijk 
samengesteld uit anti-Katolieken en 
heeft zich uitgesproken tegen toelagen 
aan de Katolieke scholen. 

Vertnits die zaak zich in Frankrijk 
afspeelt en de geestelijke gezichteinder 
van onze Brusselse kranten, Franse en 
ook Nederlandse, nog hoofdzakelijk be
perkt blijft tot het wegdeemsterend Pa
rijs, is er een herrie van belang. De zaak 
verergerde natuurlijk nog toen de Frans
talige socialistische krant (( Le Peuple » 
dat artikel van Mauriac volledig over
nam en als argument gebruikte tegen de 
C.V.P. Mauriac had immers betoogd 
dat het schoolvraagstuk in Frankrijk van 
ondergeschikt belang was in het geheel 
van politieke vraagstukken en dat het 
belang van de maatschappelijke en eko-
nomische vraagstukken diende voor te 
heersen. Nu moet men weten dat in 
Frankrijk de katolieke scholen sinds ja
ren praktisch geen toelagen meer krij
gen, maar anderzijds in Nederland alle 
scholen in gelijke mate betoelaagd wor
den. Men ziet dat ook achter het school
vraagstuk in ons land de Nederlands-
Franse tegenstelling schuilt. De Franse 
katolieke volksvertegenwoordigers nu 
komen meestal op voor toelagen, al blij
ven hun wensen vaak platonisch. De 
Franse geest in Frankrijk is niet christe
lijk meer, evenmin als de Franse geest 
in 07ts land. 

Mauriac nu kreeg het aan de stok met 
het officieuze blad van het Vaiikaan 
<( L'Osservatore Romano » dat geen 
stelling kiest tussen de verschillende par
tijen die een christelijk program verde
digen maar dat het afkeurde dat Kato-
lieken zonden kiezen voor » anti n-Ka-
tolieke personen en partijen. Deze 
stellingneming is ongetwijfeld logisch. 

De reaktie nu van Mauriac is wel 
leerrijk onder tweërlei opzicht. Voor
eerst verwijt hij « L' Osservatore Roma
no » als « vreemdeling » stelling te kie
zen in een Frans vraagstuk. Dit is 
typisch voor het Franse chauvinistisch 
staatS7iationalisme. Logisch doorgerede
neerd zou Mauriac dan ook alle uitspra
ken van de Paus moeten verwei pen 
wanneer die zich zou uitlaten over vraag
stukken van politieke taktiek in een land. 
De Paus is immers ook een vreemde
ling. Maar Frankrijk staat nu eenmaal 
boven alles en iedereen en niemand heeft 
het recht iets af te keuren wat een Frans
man doet ! 

Onze socialistische (( Volksgazet » 
vindt die stelling natuurlijk uitstekend. 
Godsdienst -heeft niets met politiek te 
maken schrijft zij. Zij zouden mogen 
alles wat Katoliek is aanvallen en af
breken en de Katolieke overheid zou 
zich daartegen niet mogen verzetten. 
Dergelijke houding is natuurlijk idioot. 
Zo onze socialisten niet strijdbaar anii-
Katoliek waren zoals de socialisten in 
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Engeland en Duitsland en de uitbouw 
van de Kerk niet zouden storen dan zou
den ze kunnen verlangen dat ook de 
Kerk zou rustig zijn. Het gaat echter 
niet op te boksen en te eisen dat de te
genstander het niet zou doen. Wie kaatst 
moet de bal verwachten. Op een ander 
punt heeft Mauriac onbetwistbaar gelijk 
en dat is waar hij een Franse katolieke 
kaste ten scherpste verwijt misbruik te 
hebben gemaakt en te maken van het ge
loof om voor zichzelf hun voordelen te 
behouden of ze te verwerven. Dat is in
derdaad een schandalige toestand waar 
niet alleen Frankrijk mee geplaagd zit. 
Ongetwijfeld is het de stijgende veront
waardiging tegen dergelijke wantoestan
den en het inzicht dat dit inderdaad alles 
behalve kristelijk is maar wel op farizeïs-
me en schijnheiligheid neerkomt, dat de 
Franse bisschoppen er toe gebracht 
heeft deze mensen te verbieden de naam 
christelijk te gebruiken in hun verkie-
zingskampagne. 

Ook in ons land staat men versteld 
met wat een schaamteloosheid onze frans
kiljonse volksvreemden en Brusselaars 
het geloof als schild gebruiken voor hun 

(Lees door blz. 5) 

PRAATJE MET DE LEZERS 
Dit is dan het eerste nummer van het 

nieuwe jaar. Het past dat wij onze lezers, 
zoals gebruikelijk, onze beste heilwensen 
aanbieden. Dat doen wij graag en van gan
ser harte. Maar in de allereerste plaats 
gaan onze wensen dan toch naar de kamp-
jormatie waarin wij allen, schouder aan 
schouder staan, in de vaste overtuiging 
aldus in dienst van ons Volk te staan. Het 
is onze innigste wens deze kampjormatie 
te zien uitgroeien in korte tijd tot een 
machtige, tuchtvolle, strijdlustige Vlaams 
nationale partij, waarin allen eendrachtig 
voor onze idealen zullen strijden die ook 
werkelijk in deze idealen geloven en bereid 
zijn zich er voor in te zetten. Ook de dik
wijls herhaalde wens naar eenheid in het 
Vlaams nationale kamp onderschrijven wij 
graag. Doch zonder ons illuzies te ma
ken. Wij zijn geen H. Kerk, met dogma's 
en een onfeilbare Paus, die de ketters in 
de ban kan slaan. Waar mensen moeten 
samenwerken in vrije verenigingen botsen 
karakters en opvattingen. Dat is nu een
maal onvermijdelijk en dal is in de grond 
normaal. Zo is er ook in het verleden nooit 
volledige eenheid geweest. Hoojdzaak is wel 
dat een eensgezinde, tuchtvolle groep zich 
weet door te zetten, het vertrouwen weet 
te verdienen van de massa en aldus lei
dinggevend wordt en representatie] voor 
het Vlaams nationalisme. 

Wij hebben ons in het verleden steeds 
onthouden van aanvallen op andere Vlaam
se groepen of personen. Ook wanneer zij 
ons aanvielen. Wij hopen ons aan deze 
stelregel te kunnen houden. Omdat in onze 
ogen positief werk belangrijker is dan ne
gatief werk. Overigens is het onze oprechte 
wens dat alle ernstige, degelijke krachten, 
die met ons akkoord gaan, zich aan onze 
zijde zouden scharen. Dat is toch vanzelf
sprekend. 

Onze taak ligt op politiek terrein. Omdat 
wil inzien dat daar en nergen<> anders de 
strijd moet gestreden worden : het is op 
politiek plan dat over onze volksproblemen 
beslist wordt en moet worden. Met de poli
tieke arena te ontvluchten zal men nergens 
kamen. Wie dat inziet moet konsekwent 
zijn en ons steunen : wij zijn de enige 
Vlaams nationale politieke partij. Wie niet 
steunt, wie niet meiwerkt moet zich ook 
niet beklagen over de ellendiy> lorsiinden 
op Vlaajns gebied. Kritiek wordt niet aan
vaard van « stuurlui aan wal n. Wij doen 
dan ook, op de drempel van het nieuwe 
jaar een krachtige oproep tot AL onze 
lezers om met ons mee te werken. Ieder 
op zijn manier. De ene door de inzet van 
zijn persoon, de andere door financiëU 
steun. De ene openlijk, de andere in stilte. 
Doch iedereen MOET ZlJ?i VLAAMSE 
PLICHT DOEN. 

Dit nummer wordt nog naar al onze 
abonnenten van verleden jaar gestuurd. In 
de stellige overtuiging dat zij die hun 
abonnement nog niet hernieuwden dit nu 
onmiddellijk zullen doen. Mogen wij daar
op rekenen ? 
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ANTWOORD AAN GERARD VAN DEN DAELE. 
In ons oktobernummer hebben wij reeds gereageerd op de uitlatingen van ü. Van den 

Daele op de Vlaamse Sociale Week te Leuven in verband met het jcderaüsmc in een artikel 
getiteld : o Het Federalisme in de branding ». Wij moesten toen voortgaan op de pen erslagen. 
Thans is de <c les » van de heer Van den Daele in brochure-vorm uitgegeven on op grote 
schaal kosteloos verspreid, (a Politieke en administratieve problemen in Vlaanderen », les 
gegeven op de XXXIe Vlaamse Socia'.e Weck. Zonder vermelding van uitgever.) üe onder
tekenaars van het Icdpratisiisch manifest kregen deze brochure toegezonden " met de beste 
groeten van G. Van den Daele». Alleen werd het Vlaams Komitee voor Federalisme en dezes 
voorzitter en sekretaris « vergeten », alhoewel de heer Van den Daele destijds een present
exemplaar ontving van de brochure « Het Vlaams Federalisme ». 

Scrutator in u De Standaard» (6.12.1955) heeft ook gereageerd op deze brochure en 
Van den Daele o.m. gewezen op de flater die hij begaan heeft door het voor te stellen alsof 
het Vlaams-Waals ontwerp van federale grondwet de bestendiging zou inhouden van de on-
derwijswetgeving-Collard! 

Wij zullen thans meer uitvoerig de heer Van den Daele van antwoord dienen. 

In een eerste deel van de vrij oppervlak
kige brochure van de heer Van den Daele 
wordt een zeer schematisch overzicht ge
geven van de Vlaamse grieven op kultu-
reel, sociaal-ekonomisch, administratief 
gebied, in het leger, het gerecht, moreel-
psychologisch, op godsdienstig gebied, in 
Kongo en in het buitenland. Het is een 
lange reeks grieven waarover iedereen zich 
akkoord kan verklaren. De vraag is dan 
hoe deze grieven binnen het Belgisch 
Staatsverband kunnen opgelost woraen 
Volgens de heer Van den Daele : geleide-
delijk, langs parlementaire weg, zonder 
ingrijpende maatregelen, zoals federalisme. 
Als argument haal t hij aan het tot stand 
komen van de taalwetgeving in ds periode 
tussen de twee oorlogen. « Wat tussen de 
twee oorlogen mogelijk was, is dat nu niet 
meer mogelijk? » vraagt hij. Hij vergeet 
maar één zaak en dat is dat deze taalwet
ten er gekomen zijn dank zij de door hem 
zo misprezen Vlaamse extremisten. Indien 
hij daaraan twijfelt moet hij maar eens 
lezen wat onverdachte geschiedschrijvers 
van de Vlaamse Beweging daarover ge
schreven hebben. De taalwetten en de an
dere Vlaamse verwezenlijkingen waren het 
resultaat van de Bormsverkiezing en 
van 'de groei van het Vlaams nationalisme. 
«De bedreiging verkreeg van de schrik 
wat in vreedzamer tijden aan de recht
vaardigheid geweigerd was» schrijft M. 
Basse. Max Lamberty wijst eveneens op de 
belangrijke rol van het Vlaams extremis
me, zoals hij het noemt. « Het is met vol
doening te geven aan de vlaamsgezinde(?) 
eisen dat de achtereenvolgende regerin
gen en haar parlementaire meerderheid 
het extremisme pogen te ontwapenen i. 
Het is deze rumoerige minderheid die agi
tatie teweegbrengt en onrust verwekt. «Zij 
houdt de aandacht gespannen. Te Brussel, 
in de regeringskringen en in het parle
ment, houdt zij het verlangen wakker om 
de politiek van tegemoetkoming tegenover 
de vlaamsgezinde eisen te blijven volgen. 
Dat juist is belangrijk. Dat legt ruim
schoots uit waarom de politiek, in 1929 na 
de Bormsverkiezing ingeluid, met zulke 
opvallende continuïteit wordt voortgezet 
door de verschillende achtereenvolgends 
regeringen... ». Zeker werd er in de periode 
tussen de twee oorlogen heel wat be
reikt. Maar waarom stonden de Vlaamse 
voormannen, ook de huidige C. V. P. ers 
Eyskens, Verbist, De Bruyne, De Vleeshou
wer, e.a., toen, niettegenstaande deze ver
wezenlijkingen, op een federalistisch stand
punt? Heeft de heer Van den Daele daar 
reeds over nagedacht? 

Het is, volgsns hem, de « ongunstige po
litieke atmosfeer» die moet verantwoor
delijk gesteld worden voor de achteruit
gang en de lamlendigheid op Vlaams ge
bied. Dat is gemakkelijk. Ondertussen 
vergeet hij bij de opsomming van de fak-
toren die deze «ongustige atmosfeer * 
moeten verklaren de belangrijkste : ds 
uitschakeling van de Vlaams nationalis
ten. En indien thans, elf jaar na de bevrij
ding, in de Vlaamse C.V.P.-rangen stem
men beginnen op te gaan, zoals deze van 
Van den Daele, om aan te dringen opdat 
er op Vlaams gebied iets zou gedaan wor
den, is het dan niet omdat de vooruitgang 
van de federalistische idee en de bedrei
ging van een groeiende Vlaams nationale 
partij sommige mensen ongerust begin
nen te maken? Is het niet kenschetsend 
dat de Vlaamse aktiviteit van de heer Van 
den Daele bestaat in het geven van voor
drachten om de Vlaamse federalisten te 
bestrijden? 

De heer Van den Daele heeft het vooral 
gemunt op het Federalisme en op het 
Vlaams-Waals ontwerp van feaoraie 
grondwet voor België in het bizohder. Zijn 
beschouwingen hierover vangen als volgt 
aan : « Wij hebben dit statuut aandachtig 
onderzocht en ons besluit is, dat er van 
de Vlaamse en Waalse zelfstandigheid in 
zulk federaal België praktisch niet veel 
overblijft. » Wat is dat voor demagogische 

onzin? Van de Vlaamse en Waalse zelfstan
digheid zou er niet veel overblijven! Be
staat er dan in de unitaire, gecentrali
seerde Belgische Staat zo iets als Vlaamse 
en Waalse zelfstandigheid? Hoe is het mo
gelijk, te goeder trouw, zo iets neer te 
schrijven. Een zelfs oppervlakkige verge
lijking van de huidige toestand met de 
toestand die zou voortvloeien uit het fede
raal s tatuut volstaat om een verschil van 
dag tegen nacht vast te stellen. Schrijver 
VERZWIJGT echter opzettelijk dat op 
wetgevend gebied belangrijke aangelegen
heden VOLLEDIG onder de uitsluitende 
bevoegdheid van de deelstaten zullen val
len; dat op bestuurlijk gebied (uitvoeren
de macht) de bevoegdheid van de deelsta-

daar alles van sedert de Koningskwestie. 
Deze Vlaamse numerieke meerderheid 
komt op het politiek plan niet aan bod, 
orndat zij verspreid is over verschillende 
politieke partijen, unitaire partijen waar
in de Walen minstens paritair vertegen
woordigd zijn in het bestuur. De ervaring 
heeft ons toch geleerd dat zelfs voor de 
meest Vlaamsgezinde mandatarissen de 
partijtucht, het partijbelang de voorrang 
heeft op de Vlaamse belangen. 

Mensen zoals Van den Daele die de Vla
mingen tegen de Walen ophitsen en het 
voorstellen alsof de Vlamingen van hun 
meerderheid gebruik moeten maken om de 
Walen te overstemmen zijn slechte Belgen 
en separatisten. Zij moeten immers weten 
dat dergelijke politiek, indien zij werke
lijk zou gevoerd worden, in Wallonië een 
reactie zou verwekken waarvan de gevol
gen gemakkelijk te voorzien zijn. Het uni
taire België is slechts leefbaar door het 
« geduld » van de Vlamingen. De federa
listen willen daarentegen streven naar een 
eerlijk akkoord met de Walen, op voet van 
gelijkheid en met volstrekte eerbiediging 
van de wederzijdse rechten en belangen. 
Dat is mogelijk wanneer de Walen verza
ken aan iedere inmenging in de Vlaamse 
aangelegenheden en omgekeerd. De Vla
mingen meester in eigen huis is geen ijdel 
woord in een federale staat. Wat wij fede
ralisten willen is dat de twee volksgemeen-

Bravo voor de Joden I 

RAYMOND SCHEYVEN OOK NAAR INDIA , . g 
Mw. Scheyven : Raymond weet gij welke plezante die lakens van dat pas opgemaakt bed heeft gehaald? 

ten nog veel ruimer is. Zo ook wat de 
rechterlijke macht betreft, die praktisch 
volledig overgaat naar de deelstaten, be
houdens het Hof van Cassatie. Hij ver
zwijg., dat er een Vlaams parlement, een 
Vlaamse regering, een Vlaamse magistra
tuur, esn Vlaamse administratie zal zijn . 
eigen Vlaamse gezagsorganen. Hij ver
zwijgt dat de grote parastatale instellin
gen zullen gesplitst worden en uitsluitend 
in Vlaamse handen zullen zijn wat Vlaan
deren betreft. Hij maakt een karikatuur 
van het federaal s ta tuut wanneer hij dit 
voorstelt als een «Belgisch pari tair , be
heer ». 

De paritaire samenstelling van de bonds
raad (federaal parlement) uit een gelijk 
aantal Vlamingen en Walen is zoals te 
verwachten het mikpunt van de aanvallen 
der tegenstanders. Zij zijn daarbij niet op
recht : wij zouden er ons kunnen toe be
perken aan de heer Van den Daele do 
vraag te stellen waarom hij zonder protest 
de paritaire samenstelling aanvaardt van 
de leiding van de C.V.P. : in de schoot van 
de C.V.P. is de verhouding Vlamingen-Wa
len nog veel ongunstiger voor deze laat-
sten dan in de Belgische Staat en toch 
hebben zij in het Nationaal Comité van 
de C.V.P. evenveel vertegenwoordigers als 
de Vlamingen. Wij zouden hem nog ds 
vraag kunnen stellen waarom de regering 
waarvan hij deel uitmaakte in gebreke 
gebleven is de aanpassing van het aantal 
zetels in het parlement aan de bevolkings
evolutie door te voeren en de Vlamingen 
het aantal vertegenwoordigers te geven 
waarop zij recht hebben? De C.V.P.-voorzit-
ter Lefèvre heeft daarover te Leuven eni
ge uitleg gegeven. Men mag de Walen niet 
ontstemmen, men mag hun positie in het 
parlement niet verslechten. Tegenover de
ze feiten klinkt de ijdele grootspraak des 
te holler van hen die het voorstellen alsof 
de Vlaamse meerderheid de Waalse min
derheid de wet gaat opleggen. Wij weten 

schappen als dusdanig de samenstellende 
elementen van de Belgische Staat zouden 
zijn. Dat is waarachtig pluralistisch den
ken in de lijn van de katolieke maatschap
pijleer. Een tweeledige federale staat waar
in de ene deelstaat een permanent over
zicht zou hebben op de andere is niet leef
baar. Zoals ook de unitaire Belgische Staat 
onleefbaar zou blijken indien in feite de 
Walen niet evenveel en zelfs meer dan de 
Vlamingen te zeggen hebben in het s taats
bestuur. 

De bevoegdheid van de paritaire bonds
raad is overigens beperkt, beperkt tot aan
gelegenheden die in het belang van beide 
volksgemeenschappen eenvorming moeten 
geregeld worden. Wij menen dat in die 
aangelegenheden een eerlijk compromis 
mogelijk moet zijn. Indien dat niet het 
geval is dan moet de Belgische Slaat ont
bonden worden, want dan zou het samen
leven niet mogelijk zijn zonder bevoorde
ling van de ene volksgroep ten nadele van 
de andere. De redenering van Van den 
Daele dat het statuut de Vlamingen af
hankelijk zou maken van «een Waalse 
meerderheid» kan natuurlijk evengoed 
omgekeerd worden en men kan met even
veel klem betogen dat het de Walen af
hankelijk maakt van een « Vlaamse meer
derheid ». 

De heer Van den Daele doet zijn best 
om de Waalse federalisten verdacht te 
maken en is daarbij niet zeer eerlijk in de 
middelen die hij aanwendt. Hij schrikt er 
niet voor terug verwarring te zaaien door 
uit hun verband gerukte citaten en valse 
voorstellingen. Enkele staaltjes. De Waalse 
federalist Van Belle was in 1930 tegen de 
vervlaamsing van de Gentse Hogeschool. 
Daarom begrijpt hij niet waarom de 
Vlaamse federalisten in 1952 de Vlaamse 
parlementsleden konden verzoeken het fe
deraal voorstel Van Belle welwillend - te 
bejegenen. 

De waarheid is dat de Vlaamse federa-
(Lees door blz. 6) 

Althans voor die van Palestina ! In 
de jongste aflevering van het dappere 
tijdschrift uit Frans-Vlaanderen « Notre 
l" kindre-Vlaamse H e e r d » wordt er op 
gewezen dat de Joden die zich terug in 
Israël zijn gaan vestigen, loffelijke in
spanningen deden om hun oude moeder
taal, het Hebreeuws , nieuw leven in te 
blazen. Inderdaad was deze oude spraak 
een dode taal geworden, nog enkel ge 
bruikt door enkele geleerden. D e meeste 
Joden spraken, vooral de Oost-Joden, 
een taal die eigenlijk een vervormd Duits 
is : het Jiddisch. D e naam zelf is duide
lijk te herkennen als een afleiding van 
het Duitse woord jüdisch. In het nieuwe 
Israël echter werd het Hebreeuws in ere 
hersteld en naast het Arabisch tot nationa
le taal uitgeroepen. Geleidelijk is het terug 
een levende taal geworden, die gespro
ken wordt door de ingezetenen van ouds
her en door de nieuw-aangekomen inwij-
kelingen. Overal klinkt de leuze K Rak 
Ivritt » : Hebreeuws alleen, en dit zelfs 
uit de mond van kinderen. 

Soortgelijk streven bestaat ook in 
de Vrijstaat Ei re , sedert het afwerpen 
van het Engelse juk. Door de staat werd 
de herleving aangemoedigd van de oude 
Keltische taal, het Gaëlisch, dat reeds 
in het begin van de vorige eeuw aan het 
verdwijnen was, behalve in enkele afge
legen distrikten. H e t is nu officiële taal 
van de Ierse Vrijstaat en al spreekt de 
overgrote meerderheid nog Engels , met 
overheidssteun breidt de oude moeder
taal zich systematisch uit. 

T w e e zaken moeten wij hierbij ont
houden. D e Joden in Israël en de Ieren 
streven er naar hun oude moedertaal weer 
levend te maken en dit mei goede uitsla
gen. W a t zij kunnen, kunnen wij ook. 
Des te meer daar onze taak oneindig 
makkelijker is. W a n t bij ons gaat het om 
een taal die nog springlevend gebleven 
is en die enkel wat moet beschaafd en ge 
zuiverd worden en aan de restanten van 
de eilandjes asociale Franskiljons opge
drongen. Laten we dus onze taal in ere 
houden, in de eerste plaats door haar zui
ver te spreken. Een echte nationalist 
spreekt altijd en overal beschaafd Neder
lands. 

Een tweede bedenking is wel deze : 
zie wat een goed staatsgezag vermag ten 
bate van de volkscultuur om het werk te 
voltooien dat door de nationale beweging 
aangevat werd. Israëliërs en Ieren bezit
ten hun nationale staat. Laten wij er ook 
voor zorgen dat we baas in eigen huis 
worden door een federale staatsvorm aan 
iielgië te geven. 

P. C. 

listen alleen vroegen tegenover dit voor
stel een kritisch opbouwende houding aan 
te nemen en er op wezen dat zij niet kon
den instemmen met alle onderdelen van 
dit voorstel en o.m. iedere vorm van drie
ledig federalisme (Vlaanderen-Brussel-
Wallonië) nadrukkelijk verwierpen. Dat 
verzwijgt Van den Daele. 

Hij zoekt een argument in het federaal 
s tatuut Grégoire, een eenzijdig Waals ont
werp van 1947, om het Vlaams-Waals ont
werp van 1954 te bestrijden. Hij verwijt 
de Walen dat zij, in de regering, geen fe
deralistische politiek voeren. Alsof dit in 
de unitaire staat mogelijk zou zijn en als
of hij zelf en zijn partijgenoten zich niet 
hardnekkig zerzet hadden toen de Walen 
een federalistisch voorstel deden. 

Hij verzwijgt angstvallig de « open brief 
aan de Vlamingen » van F. Schreurs. Hij 
verzwijgt de stellingname van het Vlaams-
Waals Kollege in zake de schoolkwestie. Hij 
verzwijgt alles wat niet past in zijn valse 
voorstelling. Wij hebben de Walen niet te 
verdedigen. Wij hebben alleen het federaal 

(Lees door blz. 6) 
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Heht ge uw abonnement reeds her
nieuwd? 

Dae het dadelijk en stort 80 fr. op 
postgiro 54.45.46 Wim Jorissen, Re
kening B, Anderlecht. 
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Herwaarding van de Syndicale aktie 
Herwaarding van de Sindikale aktie. 

De sindikale aktie, zoals deze door de 
kleursindikaten tijdens de laatste jaren 
werd gevoerd, is bij onze arbeiders gewel
dig in diskrediet geraakt. De oorzaken 
daarvan zijn niet ver te zoeken. Het is 
meer en meer tot het besef van de arbei
ders doorgedrongen, dat de werking van 
het A.B.V.V. en van het A.C.W., die beide 
het monopolium van de sociale aktie voor 
zich alleen trachten op te eisen, niet meer 
ingegeven wordt door zuiver sociale motie
ven, maar volledig ten dienste staat van 
de partijpolitieke strijd. Hoeft het dan 
verwondering te baren, dat de misnoegd-
heid en ontevredenheid onder de arbeiders 
met de dag groter wordt? Waar zoveel zui
ver sociale vraagstukken sedert lange tijd 
op een oplossing wachten, moeten onze ar
beiders en bedienden steeds weer de vast
stelling maken, dat de houding van de 
kleursindikaten ten aanzien van deze pro
blemen van elke werkelijke belangstelling 
gespeend blijft. 

De stichting van het « Vlaams Onafhan
kelijk Verbond van Werknemers » en van 
het «Vlaams Syndikaat van Openbare 
Diensten» werd dan ook door onze Vlaam
se arbeiders met vreugde begroet. Duizen
den onder hen beseften onmiddellijk dat 
hiermede de noodzakelijke instrumenten 
geschapen werden om binnen afzienbare 
tijd de sindikale aktie, los van elke par
tijpolitiek, opnieuw in ere te herstellen. 

Het komt er thans op aan deze organi
saties uit te bouwen, niet alleen in de grote 
centra maar ook in de verste hoeken van 
het Vlaamse land, omdat het bestaan van 
deze uitgesproken Vlaamse sindikaten voor 
de Vlaamse arbeiders een kwestie van le
vensbelang is. De schrijnende achteruit
stelling waarvan Vlaanderen het slacht
offer is kan maar ongedaan gemaakt wor
den wanneer bij de Vlaamse arbeider de 
wil voorhanden is om, met inzet van al 
zijn krachten, die maatregelen af te dwin
gen die de onontbeerlijke grondslag zul
len vormen voor de verwezenlijking van 
betere levenvoorwaarden, grotere bestaans
zekerheid en een hoger welvaartspeil. Ter 
bereiking van dat doel moeten alle krach
ten gebundeld worden tot een strijdbare 
éénheid, gehoorzamend aan de onafwijs
bare imperatieven waarvan in laatste in
stantie de kentering ten goede afhangt. 

De opvoering van de levensstandaard 
van de arbeiders is in de eerste plaats af
hankelijk van de bestaanszekerheid. Zo
lang tienduizenden geen werkgelegenheid 
vinden, zolang tienduizenden anderen ver 
van huis hun brood moeten verdienen en 
zolang het spook van de werldoosheid als 
een zwaard van Damocles boven de hoof
den van onze loon- en weddetrekkenden 
blijft hangen kan meft niet spreken van 
sociale vooruitgang, \ l aanderen heeft nog 
steeds werkgelegenheid te kort voor circa 
250.000 arbeiders en bedienden en alle 
plechtige beloften ten spijt werden nog 
geen initiatieven genomen om aan deze 
wankele toestand te verheipen. Schrijnen
der dan door de hiernavolgende cijfers kan 
de toestand van ekonomische verwaarlo
zing van Vlaanderen niet worden uitge
drukt. 

De bevolking van de vier Vlaamse pro
vincies (we laten gemakshalve de provin
cie Brabant buiten beschouwing) bedraagt 
in procent uitgedrukt 46,7. Het spaarte
goed bij de A.S.L.K. van deze vier provin
cies wijst een procent aan van 48,5. Voor 
de vier Waalse provincies daarentegen be
draagt het spaartegoed amper 25,1 t.h. 
Wie nu zou verwachten dat deze spaar
gelden, in DEZELFDE VERHOUDING, naar 
de onderscheiden gebieden, onder vorm 
van investeringen, terugvloeien, komt le
lijk bedrogen uit. Raadplegen wij de be
dragen die door de Nationale Maatschap-

• pij voor Krediet aan de Nijverheid werden 
bekend gemaakt, dan steUen wij vast, dat 
de Vlaamse provincies maar een aandeel 
van 20,85 p.h. bekwamen van de kredieten 
door deze instellingen verstrekt terwijl 
aan de vier Waalse provincies niet minder 
dan 50,15 p.h. kredieten werden verleend. 
Een andere vergelijking is nog welspre
kender voor de systematische veronacht
zaming van het Vlaamse land op ekono-
misch gebied. West- en Ost-Vlaanderen 
hebben ongeveer een zelfde bevolkings
aantal als Luik en Henegouwen. De twee 
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Vlaamse provincies brengen respectieve
lijk 13,9 en 15,7 t.h. op van het spaarte
goed bij de A.S.L.K. Voor Luik en Hene
gouwen zijn deze cijfers respectievelijk 8,9 
en 9,8 p.h. Waar de werkloosheid in de 
Waalse provincies praktisch onbestaande 
is tellen' West- en Oost-Vlaanderen elk 
niet minder dan EEN VIJFDE van het to
taal aantal werklozen van het Rijk. 

En toch kregen de twee Waalse provin-
vies samen niet minder dan 45,59 p.h. van 
de kredieten door de N.M.K.N. verleend 
terwijl de Vlaamse provincies genoegen 
moesten nemen met (val niet om, beste 
lezer)... 7,95 p.h. 

Wie deze cijfers ontleedt komt tot de 
verbijsterende vaststelling dat Vlaanderen 
met eigen spaarcenten zijn eigen achter
uitgang financeert! 

Om deze noodlottige ontwikkeling te 
stuiten zijn radikale middelen en spoedige 
maatregelen nodig. De Vlaamse arbei
der kan niet langer genoegen nemen met 
vage beloften en het verkondigen van 
plannen waarvan de verwezenlijking steeds 
weer op de lange baan geschoven wordt. 
Hier moet gehandeld worden. Op de kleur
sindikaten moeten wij daarvoor niet re
kenen. Die blijven doof voor de specifiek 
Vlaamse noden. Sedert jaren bewijzen zij 
dat het lot van de Vlaamse arbeiders hen 
onverschillig laat en dat zij niet het min 
ste begrip hebben voor de typisch Vlaamse 
aspekten van de sociaal-economische pro
blematiek in ons land. 

Alleen een sterk Vlaams Onafhankelijk 
Verbond van Werknemers en een even 
sterk Vlaams Syndikaat van Openbare 
Diensten zullen in staat blijken de hinder
palen uit de weg te ruimen die de opgang 
van ons volk naar betere levensvoorwaar
den belemmeren. 

Deze zekerheid is thans reeds het voor
recht van duizenden Vlaamse arbeiders en 
bedienden. Morgen zullen tienduizenden 
deze zekerheid bezitten. Alle maatregelen 
ten spijt, die de twee vijandige broeders, 
het A.C.W. en het A.B.V.V. ook mogen be
denken om de vrijheid van vereniging, 
door de grondwet gewaarborgd, te beknot
ten, zullen zij niet kunnen verhinderen dat 
onze organisaties verder zullen groeien tot 
een machtig blok, in staat om de sindikale 
en de sociale aktie, terug de naturlijke 
zin en inhoud te verlenen waarvan zij 
nooit hadden mogen afwijken, 

door bestendige lotsverbetering en steeds 
hogere opvoering van de levensstandaard 
de arbeiders deelachtig maken aan de ho
gere goederen van beschaving en kuituur. 

Met deze taak voor ogen schrijden het 
V.O.V.W. en het V.S.O.D. een herwaarde
ring van de sindikale aktie tegemoet en 
leggen zij de grondvesten waarop de toe
komst van de Vlaamse arbeiders stevig 
zal gebouwd worden. 

A. VAN MALDEREN, 
Gouwsekretaris V.O.V.W. 

BIJ EEN POLIMIEK 

(vervolg van blz. 3) 

onkristelijke praktijken en hoe zij trach
ten de clerus voor hun onzuiver farizeërs-
kar te spannen. Dat de Kerk in de ogen 
van velen gekompromitteerd geraakt 
kan hen bitter weinig schelen, als zij er 
hun macht maar niet bij inschieten. De 
konservatieve krachten te hing hebben 
gesteund om -wille van het smeer is in
derdaad een fout die de bedienaars van 
het geloof te lang gemaakt hebben. Ge
lukkig is op dat terrein een kentering 
gekomen, al valt er op de christelijke 
sociale politiek met de verwaarlozing van 
kleine landbouwer en middenstander, 
van werkloze en mobiele arbeider nog 
heel wat te zeggen. Het is te hopen dat 
er niet alleen op sociaal gebied maar ook 
op nationaal gebied hier een einde ge
steld wordt aan het favoritisme van de 
heersende klaste. 

Heeft Mauriac op dit punt alle ge
lijk, in zijn verdere besluiten faalt hij. 
Waarom sticht hij geen nieuwe paitij of 
stelt hij persoonlijk zijn kandidatuur niet 
ten teken van protest tegen de niet-chri-
stehjke politiek van lieden die willen 
doorgaan als christenen. Dan had hij een 
positieve daad gesteld. Thans loopt hij 
van de regen in de drop door de laïcise-
rende Jood Mendès te steunen en be
reidt hij zich nieuwe ontgoochelingen 
voor. 
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De Volksunie sluit 
zich aan bij de hulde 
die thans aan onze 75 
jarige grote Vlaamse 
kunstenaar gebracht 
wordt. 

Bij de interpellatie over 
de besluiten Troclet 

Onwetendheid, domheid of 
leugenachtigheid ? 

Ieder objektief lezer die deze interpellatie in de 
bladen heeft gevolgd en dit aan de hand van het 
kommentaar die wij over deze besluiten in tiel 
nummer van de Volksunie van november j.l. 
hebben neergepend, zal moeten toegeven dat onz; 
IJjk juist was en dat de luisterposten, die we in de 
verschillende ministeriële diensten bezitten, op 
de hougle 2i]n van hun taak ' 

De heer VAXDE\DAELE zette het steekspel in. 
Hij begon met de pensioenkweslie die we builen 
bespreking laten. De aanval tegen de besluiten 
Troclet werd ingezet. Het ging eerst over alge
meenheden, waarover iedereen gewoonlijk akkoord 
gaat, maar wanneer de toepassingsmodaUleilen 
Ier sprake kwamen, vlogen de heren, de keure 
van de natie, overeind en scholden ze malkaar 
uit voor dommerik en zelfs voor dief 1 

Houden we ons aan enkele duidelijk gestelde 
vragen, verklaringen of antwooraen, gelezen in 
het u Beknopt verslag » der kamerzittingen van 
22 november, 6 en IJ, december j.l. 

Mr Van den Daele had het over de 250 000 000 F 
door minister Troclet aan de landsbonden over
gemaakt tot delging i'an hun tekorten. Wij ge
bruiken het woord « overgemaakt » omdat men, 
maanden na die geldelijke verrichting, nog niet 
kan uitmaken onder welke financiële of juridische 
vorm die sommen zijn overgemaakt .' Heel nauw
keurig stelde de heer Vandenduele zijn vragen : 
Zijn die 250 millioen overgemaakt onder vorm van 
lening ? en zo ja, wie is er de lener, de onlener, 
welke zijn de interesten, welk is het tijdstip van 
terugbetaling, en welke zijn de garanties ? Op 
al die vragen werd door minister Troclet een ver
ward antwoord gegeven, hij draaide rond de pot, 
sprak van voor.<scholten, van overhevelen van som
men uit andere kassen, enz,, enz. Ten slotte 
weet niemand, de minister waarschijnlijk ook 
niet, welke financiële verrichtingen er gedaan 
zijn. Een zaak staat vast : de tekorten der lands
bonden zijn nog eens gedeeltelijk aangezuiverd 
met de centen der gemeenschap. We komen hier 
verder op terug. 

Vervolgens ging hel over u het advies van den 
Raad van State n. Minister Troclet had veel vroe
ger zijn besluiten aan de koning kunnen voorleg
gen, maar, indien onze inlichlingsbronnen juist 
zijn, waren in de omgeving des konings, lieden 
die de heer Troclet hadden aangeraden eerst het 
advies van de raad van state te vragen, om te 
verhinderen dat Zijne Majesteit voor een tweede of 
derde maal ontoepasselijke besluiten zou moeten 
tekenen 1 Het advies is dan gekomen en minister 
Troclet heeft het in 'n geheime schuif van 
zijn bureau geborgen 1 

« Publiceren » riepen Van den Daele en de oppo
sitie in koor ! 

« Goed » blafte Troclet terug, ik wil zoveel 
publiceren als u hebt gepubliceerd gedurende uw 
ambtsperiode, akkoord ? 

Wij vinden nergens het jawoord van Van den 
Daele op de uitdaging van de minister. 

A'a nog enkele wetteksten en artikelen, lijk ten
nisballen, heen en weer te hebben gegooid, kwam 
het slot van minister Troclet : « Wij willen dat 
de verzekerden tegen ziekte en invaliditeit, dank 
zij de verenigde inspanningen van de mensen 
van goede wil, beantwoorde aan haar sociaal doel 
en bijzonderlijk aan haar hoog menselijk doel. » 
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Iedereen akkoord ? Natuurlijk ! IN de kerst
tijd doet het altijd goed te spreken over mensen 
van goede wil. Jammer genoeg dienen deze reto
rische mistgordijnljes maar om de goedgelovige 
gemeente te verschalken, en als men ze weg
schuift ontdekt men maar alleen laagpolitieke 
doeleinden in jAaats van hoogmenselijke I Enkele 
socialistische mandatarissen kwamen nog aan hel 
woord. Ze tokkelden de snaar der « nationale so
lidariteit » in zake ziekte en verzekering. Hun 
bedoeling was, de verplichte verzekering te doen 
aanvaarden, als een boven en builenpolitieke in
stelling. 

Hebben ZIJ dal wel altijd gedaan ? 

Wij gaan liet geheugen van die heren even op
frissen : 

Toen in 1050 de koningskwestie in een akuut 
stadium trad, verschenen op muren en afslui
tingen van hel hele land, reusachtige plakbrie-
ven waarin het socialistisch « aktiekomitee » ie
dereen opriep tot hardnekkige strijd tegen de 
terugkeer op de troon, van koning Leojiold III. 
En welke vereniging üond daar, o.a. ook te prij
ken, gewapend voor 'n strijd, die niets met sociale 
motieven te maken had ? : DE LANDSBOND DER 
SOCIALISTISCHE FEDERATIE VAN ZIEKENKAS
SEN I Die plakbrieven zijn niet allemaal « ver
jaagd door de wind » .' Het vermelden van hun 
Landsbond, samen met zuivere strijdgroeperin-
gcn, is onzes inziens, een der voornaamste blun
ders geweest die de socialistische « mensen van 
goede wil » in die lijd hebben gemaakt. Als we 
nu zien dat juist dat Verbond tot hiertoe het 
meest heeft geprofiteerd van de rijkstoelagen, dan 
zouden de socialistische mandatarissen wel 'n 
toontje lager mogen zingen inzake « nationale 
solidariteit » ' 

Gedurende de zitting van de 6de december kwa
men andere tenoren aan de beurt n.l. de heer 
D'HAESELEER. Daar deze volksvertegenwoordi
ger tot de regeringsmeerderheid behoort, werden 
zijn aanvallen tegen de besluiten Troclet door de 
oppositie zeer gesmaakt en toegejuicht ! 

" Van 1951 tot einde 195i », zo verklaarde de 
achtbare heer volksvertegenwoordiger, « heeft het 
Rijksfonds voor ziekte en invaliditeit, d.w.z al 
de landsbonden samen, een deficit gerealiseerd van 
1 800 000 000 F. 

^a deze vaststelling zou men mogen verwach
ten hebben dat M. D haeseleer « als mutualist » 
de minister de middelen zou hebben aan de hand 
gedaan, zodat kolossaal deficit zoniet te doen ver-
awijnen, dan toch gevoelig te doen verminderen 1 
Mis, mensen, mis I '''• ~' 

Hij verwijt de minister, nog niets te hebben 
gedaan tot sanering van de verzekering, en ... 
de eerste maatregel die de minister treft, de meest 
noodzakelijke en de meest dringende, nl. het 
invoeren van een onafhankelijke kontrole (alleen 
op de werkonbekwaamheid) tracht deze politieke 
mutualist grondig af te breken I 

Mr de Coomand d'Herlinckhove, voorzitter van 
het Nationaal Komitee van het Rijksfonds, heeft 
in zijn jaarlijks verslag verklaard dat het jammer 
is dat de Rijksverzekering totaal in de handen 
zit der partijpolitiek. Mr D'Haeseleer zou dat, als 
bevoegd in de kwestie, volmachtig moeten bevesti
gen ! Maar hij weet langs een andere kant zeer 
goed, dat de zekerheid van zijn herverkiezing ver
band houdt met het ledenaantal van zijn mutua
liteit. Daarom, geen onafhankelijke kontrolege-
neesheren, maar door zijn federatie aangestelde 
en betaalde medische adviseurs, die men de zach
te wenk kan geven, het de werkonbekwamen 
niet te lastig te maken door vroegtijdige en her
haalde kontrole ! Eerbied voor de kiezer-koning 
a.u.b. ! 

(Lees door blz. 6) 
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ANTWOORD AAN G. VAN DEN DAELE 
(vervolg van blz 4) 

statuut te verdedigen dat v/ij met de Wa
len ondertekend hebben. Maar wij zeggen 
dit : Wanneer de Walen onze vij
anden zijn, wanneer de Waien onbetrouw
baar zijn, wanneer met de Walen geen ak
koord mogelijk is, waarom staat de heer 
Van den Daele dan in een unitaire partij 
samen met die onbetrouwbare Walen' 
Waarom helpen de Vlaamse C.V.P.ers die 
Walen aan ministerszetels? Waarom zijn 
zelfs in een homogene C.V.P.-regering de 
Vlaamse ministers in de minderheid? Zijn 
de Waalse C.V.P.ers misschien beter dan 
de Waalse federalisten? Voor ons niet. Wij 
hebben nog zopas gelezen wat oud eerste 
minister DuvieusarL op het C.V.P.-kongres 
gezegd heeft : dat de taalwetten moeten 
afgeschaft worden. Van den Daele heeft 
niet eens geprotesteerd. Wij beweren dat 
met de Waalse federalisten kan gepraat 
worden en dat een akkoord mogelijk is. 
Wanneer dit overigens niet mogelijk is en 
Van den Daele gelijk heeft dan moeten wij 
verzaken aan de Belgische Staat; dan is 
er geen oplossing binnen het Belgisch 
staatsverband. Wij durven herhalen wat 
wij op een grote volksvergadering van de 
Volksunie gezegd hebben : «Wij moeten 
begrijpen dat niet de Walen onze grootste 
vijanden zijn (met hen is een akkoord mo
gelijk), maar wel de Van Zeelands, de 
Struye's, de Wigny's, de Harmel's, de Van 
Houtte's, de Lefevre's, die geen van allen 
Walen zijn, maar Brusselaars of franskil
jons. » 

Bij Van den Daele wordt dit citaat : dat 
niet de Walen, maar de C.V.P.-leiders onze 
ware vijanden zijn. De verminkmg van 
een ander citaat laat hem zelfs toe het 
voor te stellen alsof de Vlaamse federalis
ten entousiast zijn over de linkse regering! 

Opmerkelijker nog is de kwade trouw 
waarmee Van den Daele argumenteert in 
verband met de schoolkwestie. Hij stelt 
het voor alsof het Vlaams-Waals ontwerp 
de bestendiging inhoudt van de onderwijs-
wetgeving van Coilard. Dan wanneer hij 
goed genoeg weet dat dit ontwerp tot stand 
gekomen is onder het C.V.P.-bewind, on
der de onderwijswetgeving-Harmel, toen 
er nog geen spraak was van m.inister Coi
lard. In het kommentaar op de tekst van 
het ontwerp in de brochure « Het Vlaams 
Federalisme » kon hij lezen : dat aan de 
Katolieke Kerk alle waarborgen gegeven 
worden, ook wat Wallonië betreft; dat ds 
grondwettelijke waarborgen behouden 
worden en slechts door het federaal par
lement kunnen gewijzigd worden wanneer 
de meerderheid van de Vlaamse en de 
meerderheid van de Waalse afgevaardig
den akkoord gaan; dat deze waarborgen 
ook gegeven worden wat het vrij onder
wijs betreft en dat dus het vigerend sub
sidiestelsel in stand zal gehouden worden 
en niet zal kunnen afgeschaft of gewij
zigd worden dan bij federale wet. Vanzelf
sprekend was dit vigerend subsidiestelsel 
het stelsel Harmei, waarvan toch mocht 
verondersteld worden dat het bevrediging 
schonk aan de katolieken. Deze bepaling 
werd opgenomen op verzoek van de Vlaam
se federalisten en betekende een toegeving 
van Waalse zijde. De Walen hebben er 
geen het minste bezwaar tegen gans de 
onderwij sregelmg over te laten aan de 
deelstaten. Het is dus duidelijk dat een 
Vlaamse deelstaat het onderwijsvraagstuk 
onmiddellijk zou kunnen oplossen in een 
geest die de katolieke openbare mening in 
Vlaanderen volledig bevredigt. Daarop werd 
trouwens reeds de nadruk gelegd in een 
motie van het Vlaams-Waals Kollege in 
verband met de schoolkwestie. Het is dus 
volkomen vals wanneer de heer Van den 
Daele voorhoudt dat het federalisme geen 

oplossing voor de schoolvrede zou mee
brengen. 

Zo is het ook onjuist wanneer hij be
weert dat het geen oplossing voor de struk-
turele werkloosheid in Vlaanderen mogelijk 
maakt. Omdat de sociaal-ekonomische 
wetgeving zoals die thans bestaat niet zou 
kunnen gewijzigd worden zonder federale 
wet, dus zonder toestemming van de Wa
len. Hij stelt het dan voor alsof deze wet
geving de Walen bevoordeeld en deze dus 
hun voorrechten gaan behouden. Dat is 
ook weer onzin. Welke zijn de sociaal-
ekonomische wetten die de Walen bevoor
delen? Alle Belgen zijn gelijk voor de 
wet. Het gaat niet zozeer om deze wetten 
maar om de uitvoering, de toepassing van 
deze wetten. Het gaat er om de regerings-
politiek, om de politiek van de vele offi
ciële en semi-otficiéle insteihngen, kom
missies, enz ...Het gaat er om kredietpo-
litiek, de belegging der spaargelden. Het 
gaat er om de handelsakkoorden, de be
hartiging van de ekonomische belangen in 
het buitenland. 

Wat voor ons van belang is voor de op
lossing van onze sociaal-ekonomische pro
blemen IS dat een Vlaamse regering een 
Vlaamse ekonomische politiek kan voeren; 
dat de Viaamse deelstaat, die zijn eigen 
inkomsten heeft, tinantiele midaeien ter 
beschiküing heeft; dat de Vlaamse spaar
geiden in Vlaanderen blijven; aat de kre
dietverlening met overheidsgeld ons volk 
ten goede Komt; dat de inmenging van 
volksvreemden uitgesloten wordt; dat gans 
het ekonomisch beleid in Vlaanderen in 
Vlaamse handen berust; dat op federaal 
plan een strikte pariteit bestaat en bewus
te Vlamingen ae posten bezetten die ons 
toekomen. De Vlaamse deelstaat beschikt 
trouwens ook op sociaal-ekonomisch ge
bied over wetgevende bevoegdheid. Dat 
komt hier op neer dat in aile aangelegen
heden die niet bij federale wet geregelo 
zijn onbeperkt eigen initiatief mogenjk 
is; dat wanneer Viamingen en Waien zich 
niet akkoord kunnen stellen nogmaals het 
initiatief aan de deelstaten blijft. 

War. wij aldus met federalisme in één 
slag bekomen kan men langs de weg der 
geleidelijkheid in de Belgische unitaire 
Staat tussen dit en vijftig jaar nog niet 
bekomen. Het Nationaal Kongres van de 
C.V.P. heelt nogmaals het bewijs geleverd, 
de heer Eyskens heeft het impliciet toe
gegeven, dat er zelfs in de schoot van de 
C.V.P geen akkoord mogelijk is over een 
sociaal-ekonomische politiek tot oplossing 
van het werkloosheidsprobleem in Vlaan
deren door het halsstarrig verzet van de 
Walen. Dus is hetgeen de heer Van den 
Daele schrijft over de noodzakelijkheid 
om de C.V.P. terug de absolute meerder
heid te bezorgen in dit opzicht larie en 
apekool. Dat weet de heer Van den Daele 
ook. Hij bewijst daardoor alleen dat ook 
voor hem het Vlaamse volksbelang onder
geschikt is aan het C.V.P.-partijbelang. 

Het federalisme is geen doel op zichzelf. 
Het federaUsme is ook voor ons een mid
del, geen wondermiddel, maar' het nood
zakelijk middel om met behoud van de 
Belgische Staat aan het Vlaamse volk een 
publiekrechtelijke struktuur te geven, om 
volk tot staat te maken. Om het lot van 
ons volk in Vlaamse handen te leggen. Dat 
IS geen extremisme, dat is zelfrespekt, dat 
is ook de logische uitkomst van 125 jaar 
Vlaamse Beweging. De werfkracht van de 
federalistische oplossing zal steeds toene
men naar mate van jaar tot jaar meer en 
meer de onmacht zal blijken van de Van 
den Daele's om onze Vlaamse problemen 
op afdoende wijze op te lossen. 

Deze"opgang' 'zar"niët""tê~'remmen zijn 
met anti-federalistische brochures! 

De besluiten Troclet 
(vervolg van blz. 5) 

Ieder gezond denkend staatsburger zal het dan 
ook onaanvaardbaar vinden dat politieke manda
tarissen, zi] liet ook onrechtstreeks, gebruik kun
nen maken van de bijdragen van het rijksjonds, 
uoortkomefid voor de heljt van niet verplicht 
verzekerden, om de groei van hun partij en zo 
han Jierverkiezing veilig te stellen I Hun plaats 
is niet aan het hoojd van een mutualiteit, tenzij 
een volledig onafhankelijke kontrole, ook op de 
zorgen, ten spoedigste zou ingevoerd worden. 

Als argument tegen de kontrole-geneesheren 
(werkonbekwaamheid) citeert de heer D'IIaeseleer 
nog 'n uitlating van een zekeren dhr. Delvigne, 
uitlating verschenen in de « Volksgazel » van 
30-'J-ü5. Uit ingewonnen inlichtingen blijkt dat 
dhr Delvigne zijn goed gesmeerde boterhamme
tje Dcrdient in de klinieken en poliklinieken der 
socialistische mutualiteiten te Luik I Leider dezer 
poliklinieken is mijnheer Merlot I (zie vorig ar
tikel). 

liet is hel eeuwig rejreintje ! Millioenen 
staatsfranken zijn welkom I Maar onafhankelijke 
(stacils)kontrolegeneeslieren moeten buiten blij
ven I , « want » sclirijjt dhr Delvigne « de kon-
Irulegeneesheren zijn ontrokken aan de mutua
liteiten en deze verlaagd tot betalingsorganis-
mcn » / Snapt g'het ? De kontrole-geneesheren 
MOETEN onder de plak blijven van de mutuali
teiten, anders wordt het 'n ramp voor hun poli
tieke poliklinieken, waar hel uitoefenen van 
(1 geïndustrialiseerde geneeskunde » (dixit mr 
Cornet) zou kunnen worden geremd. Wat 'n slag 
voor hun sindikaten en hun partij ! 

De heer D'IIaeseleer breekt dan nog 'n lans ten 
voordele van de « Autonomie » der eeuwig in de
ficit verkerende Landsbonden, beklaagt zich over de 
afwezigheid der liberale ministers, en gaat zitten ! 

De lieer VA^DË^ DAELE ireedl opnieuw in het 
strijdperk. Hij herkauwt nog eens zijn toespraak 
over de 300 millioen ; spreekt over de u Autono
mie » der eeuwig aeficHaire landsbonden en ver
klaart dat de krislelijke mutualiteiten een boni 
liadden (tot 1953 ?) van 533 millioenen. 

« En nu » roept de heer GELDHOF, » hoeveel 
boni bezitten ze nu nog ? Het is het bezit van alle 
arbeiders I » 

.\a deze demagogische uitroep is het noodzake
lijk dat we de bron der bedragen, die aan de 
landsbonden worden overgemaakt, even nagaun. 
De werknemer (arbeider en bediende) laat 8 % 
afhouden op zijn loon, de patroon doet er tot 
15 % bij (sedert mei '55) en de staat, altijd de 
slaat, stort 16 % als bijdrage op hel gezamenlijk 
ojigcbrachte bedrag door werknemers en patroons. 
Dit bediag gaal naar de Maatschappelijke Zeker
heid in haar geheel. Gedurende hel jaar 195i 
kreeg het Rijkfonds voor Ziekte voor haar deel 
de som van ongeveer 6 QOO 000 QUO F. 

De bijdrage der patroons overtreft deze der 
werknemers. Betalen de patroons deze bijdrage 
uit Iiun eigen zak ? In geen geval I Al de sociale 
lasten de werkgevers opgelegd, worden heel een
voudig bij de kostprijs der gefabriceerde goederen 
gevoegd of bij de prijs der uit te voeren of uitge
voerde werken. Het zijn dus al de verbruikers en 
de lewerkstellenden van hel hele land die deze 
Injdrage betalen. De meest welslellenden en de 
incest kapitaalkrachtigen zijn niet te vinden on
der de vier en half millioen verplicht verzeker-
len, maar wel onder de niet verplicht verzeker
den ! 

De 16 % door de wet voorziene bijdrage uit de 
staatskas, beliep voor 1954, 750 millioen frank, 
die ook komen van al de belastingsplichligen sa
men I 

Wie zou ook hier het meest bijdragen, de ver
plicht verzekerden of de niet verplicht verzeker
den ? Om de oorsprong der honderden millioe-

EEN SIMFONIE VAN IJS EN WOLKEN 

nen overgemaakt tot delging der schulden, te 
kennen mogen wij de zeljde redenering loepassen 
en besluiten DAT Mli\b'iEl\S 50 % DEH SOMMEE 
VEliliHUlKT DOOH DE LAi\DaBOi\DEt\ VOORT
KOMEN UIT HET BEZIT VAN NIET VERBLIGHT 
VERZEKERDEN. DE HELE WERKENDE BELGI
SCHE GEMEENSCüHAP EN DAT IS 98 % DER 
BEyOLKlNG, DRAAGT BIJ TOT HET FINANTIEEL 
IN SIANDHOUDEN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE 
ZEKERHEID 1 

Politieliers, en leiders van sindikaten en zieken
kassen zouden er beter aan doen niet te luid te 
roepen over « liet bezit der arbeiders », indien 
Ze daarmee bedoelen het bezit der handarbeid''rs 
alleen 1 

En hoe zijn de niel verpliclit verzekerden, die 
zeker 50 % van de sommen opbiengen, verleuen-
woordigd in het Rijksfonds / 

in het Naliunaal Koinitee, dat het Rijksfonds 
beheert, zetelen negen afgevaardigden der werk
gevers, negen afgevaardigden der werknemers, en 
negen ajgevaaidigden der landsbonden (verdedi
gers der werknemers) dat maakt 18 tegen 9, 
ongeacht de lioudmg aangenomen door de drie 
I egei inyskommissarissen I 

Hel Nationaal Komitee stelt in zijn schoot een 
Bestendig Komitee aan, bestaande uit: 

1) negen leden gekozen door de landsbonden, 
2) twee leden gekozen door de werkgevers, 
3) twee leden gekozen door de werknemers, 
Hier zijn de verhoudingen nog meer ten nadele 

der meer dan 50 % bijdragenden nl. 11 (werkne
mers en hun verdedigers^ legen 2 ; ongeacht de 
houding aangenomen door de drie regeringskom-
missanssen. Die verlioudingen zijn totaal onaan-
vaaidbaar ! 

De patioons hebben tot voor enkele maanden, 
niet de minste belangstelling aan de dag gelegd 
vour wat betreft de bestendige tekorten der lands
bonden 1 Indien ze nu schijnen wakker geschud, 
IS dit nog gedeeltelijk aan politieke motieven toe 
te schrijven. Wij mogen besluiten dat praktisch 
de geldschieters van de helft der geïnde sommen 
voor de Maalsellappelijke Zekerheid, niet eens zijn 
vertegenwoordigd m het beheer van die instel
ling I De nadruk van die mistoestand wordt ge
legd, niet om de bijdragen te verminderen, maar 
om de zo « flink verenigde « middenstand op zijn 
plicht te wijzen, nl. te waken dal de miljarden 
bijdragen worden aangewend tol verzorging en 
verzekering der mutualiteitsleden, en niet om aan 
politieke landsbonden toe te laten aan winstge
vende geïndustrialiseerde geneeskunde te doen en 
aan de uitbouw kunnen partij mee te helpen ! 

Laat ons doorgaan met de lezing van het be
knopt verslag 1 

De heer VANDENDAELE verschijnt weer in de 
ring. « Minister Troclet heeft het boni der krisle
lijke mutualiteilen verdeeld onder de deficitaire 
landsbonden. Dal is diefstal I » 

Als antwoord spreekt minister Troclet over « ka
pitalisme en solidariteit ». Nochtans was dit boni 
vergaard onder de voorgaande wetten en reglemen
ten en moet dus het bezit blijven van de landsbond 
die hem heeft verwezentlijkt I Heel deze round 
is voor Vandendaele ; Troclet verliest hem op de 
punten, daar hij hier een « lage slag )> heeft toe
gebracht I 

Verder de gewone bekvechterij. « Er zijn 2 500 
formulieren in te vullen voor een verzekerde » 
roept Mr Bohogne. « Neemt u dal getal voor uw 
rekening ? » vraagt Troclet. « Ha neen hé » krab
belt Bohogne terug. Van de 700 000 dossiers van 
invalieden, waarover Mr D'Haeseleer sprak schij
nen er maar 25 000 over te blijven I Overdrijven 
is goed en wel, ... als het niet wordt ontdekt I 

De zitting wordt geheven te 17,35 uur, en nie
mand had er spijt van I 

(wordt vei-volgd in 't volgend nunmier). 
Dr. d'Acosta. 

TAALVERHOUDINGEN OP HET MINISTERIE VAN 
KOLONIËN. 

LEIDENDE AMBTENAREN. 

Nederlands Frans 

Hoofdbestuur 
Koninklijk Muzeum voor Belgisch-Kongo 
Laboratorium voor Scheikundige Onderzoekingen 
Koloniale School 

T O T A A L 

48 
5 
6 
1 

64 
9 
6 
0 

60 79 

Er zijn in ons land ongeveer 60 % Nederlandssprekenden tegen
over 40 % Franssprekenden. Wie is verantwoordelijk voor de toe
standen op het Ministerie van Koloniën ? De huidige en voormalige 
ministers die tot de drie traditionele anti-Vlaamse partijen behoren. 

ONS K0NQRE5 
Antw/erpen-25 Maart 
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S T U D E N T E N L E V E N 
"Te'Leuveh w'aait'de wind sinds enige"ja

ren terug uit de goede ncliting. De Viaam-
se studenten zien meer en meer in dat het 
hun verdomde plicht is nationalist te zijn 
en dat ze hun vertrouwen niet langer kun
nen schenüen aan een hoop protiteurs en 
marionetten. «De Volksunie», die zich 
daar natuurlijk over verheugt, wil dan ook 
regelmatig wat Leuvens siuaentennieuws 
brengen. 

Op maandag 12 december sprak P. N. 
Wiiüiers voor Kring Vorming over « Princi
piële bescnouwingen over de .huiaige 
Vlaamse str i jd». Het werd een zeer dege-
lijKe uiteenzetting, gevolgd door debat. 

Woensdag 14 aecember spraKen volks
vertegenwoordigers KieDooms en Wage-
mans over amnestie.. Kieooomske, a.e 
dacht in Leuven suüses te komen oogsten 
— Theo heeft üat ook eens gedacht —, had 
klaarblijkelijk richtlijnen van zijn grote 
baas geüregen en duriae dan ook niet veel 
zeggen. ï o c h had hij verstanaig geaaan 
met te luisteren naar de wooraen van de 
preses, die vroeg aan geen partijpolitiek 
te doen; dan had hij geen at i ronten op
gelopen toen hij verklaarde dat Wage-
mans de vertegenwooraiger is van een 
snipperpartijke. Met zijn hand op zijn ha r t 
maaKte hij ons wijs dat de C.V.P. de enige 
partij is, die iets gedaan heelt voor de ge-
trottenen van de repressie. Dat ötruye na 
tionaal rekordnouder is in het neerknallen 
en dat het De öchrijver is die de monster
achtige retroaktieve repressiewetgeving ge
baard heelt, zei hij echter niet. l o e n hij 
cijlers aanhaalde vergat hij er ook bij te 
zeggen dat de verklikkers, spionnen en 
ekonomische kollaborateurs meestal bezui
den te taalgrens wonen. 

Vplksvertfcgenwoordiger Wagemans be
antwoordde eerst de aanval op zijn partij 
en had dan enige kompiimenten over voor 
Kiebooms. Dat is ten minste een beleefd 
mens. Zijn toespraak was zeer zakelijk. Het 
waarom en de inhoud van zijn amnestie-
wetsvoorstel werd in kernachtige bewoor
dingen uitgelegd. Het sukses dat Wage
mans oogstte was dan ook heel wat groter 
dan dat van Kiebooms. 

Nu we toch met goede punten aan het 
smijten zijn, moeten we er natuurlijk ook 
een geven aan « De Goedendag ». Dit stoot-
blad voor de Vlaamse jeugd heeft de 
krachttoer uitgehaald in twee jaar tijd 
meer dan 2.500 lezers bijeen te krijgen. Het 
is werkelijk een houvast voor onze jeugd 
en biedt hen vooral dat, wat hen in onze 
kolleges geweigerd wordt : een aegelijke 
voorlichting op Vlaams gebied. Het laat
ste nummer stond in het teken van de am-
nestiegedachte. In een ingezonden stuk 
maakte een Kajotster — het blad bereikt 
niet alleen studenten — haar beklag over 
de mobiliteit. Aan dit braaf meisje willen 
we hier antwoorden dat zolang de C.V.P. 
of de B.S.P., die beide de knechten van 
het Waals groot kapitaal zijn en vandaar 
trouwens de centen halen om hun verüie-
zingskampagnes te betalen, in Vlaanderen 
de baas zijn, dit nooit zal verandeien, daar 
hun Waalse meesters het niet willen. 

Ten slotte nog iets over onze universi
taire C.V.P.-jongeren. Dit zijn werkelijk 
mensen met goede smaak; hebben ze me 
daar voor hun eerste vergadering De 
Schrijver niet uitgenodigd. Hij zaagde wat 
over demokratie; dat is altijd gemakke
lijker dan over Londen en zijn stommitei
ten aldaar te spreken. Wij willen deze 
C.V.P.-jongeren één raad geven : zich niet 
langer belachelijk te maken en niet te 
denken dat zij helden zijn. Wij kunnen 
aan de universiteit een universitaire Volks
unie-j ongerenploeg oprichten en we zou
den heel wat meer leden hebben dan zij, 
maar we willen dat niet doen, omdat de 
werking van het Verbond thans op Vlaams
nationaal gebied alle nodige waarborgen 
biedt en omdat het goed is dat de studen
tenverenigingen buiten de partijpolitiek 
blijven. 

* * * 

De Leuvense C.V.P.-jongeren kwamen in 
vergadering bijeen. 

Punt één op de agenda was het oprich
ten van een knokploeg. Die sukkelaars we
ten waarschijnlijk nog niet dat voor Eys-
kens en konsoorten de schooloorlog reeds 
lang genoeg geduurd heeft. Toen ze echter 
vernamen dat geen enkele verzekerings
maatschappij hun stommiteiten zou willen 
dekken, waren ze onmiddellijk eens dan 
maar geen knokploeg op te richten. Ja, 
beste C.V.P.-vrienden, voor knokploegen en 
dergehjke moet men geen berekenaars, 
maar wel idealisten en extremisten heb
ben en die zijn er bij jullie niet veel. 

Daarna had men het over het inrichten 
van een bal, waarschijnlijk het nieuwste 
middel om leden te werven. Dat kan ech-

ter ook al niet gebeuren want de B.J.B, 
mag niet dansen. Daar de K.A.J. ander
zijds geen gemengd toneel mag spelen 
komt er ook geen toneel. Het is een plezan
te boel hoor bij de C.V.P.-jongeren. 

Een maal hebben ze aangekondigd dat 
er debat zou zijn. Dat gaat dan zo. De 
voorzitter zegt — in een taaltje dat alles 
behalve A.B.N, is — : « Het debat is open » 
en eer iemand tijd gehad heeft iets te zeg
gen, volgt er op : « Daar er niemand iets 
wenst te zeggen, verklaar ik het debat ge
sloten ». Mooie demokratie, want dat moet 
U ook nog weten, het debat moest over de
mokratie handelen. 

Dat de zaal vol zat moeten we toegeven, 
maar dat is niet moeilijk als men een paar 
honderd internen bijeentrommelt. Dat pen
sionnaat denkt toch zeker niet dat ze kin
deren toevertrouwd krijgen om ze naar 
C.V.P.-meetingen te sturen ! D.- Leuven 

drukkenjk dat alle uitzonderingswetten 
zouden opgeheven worden! In 1949! Even 
tragisch als dit lustrum van de weerspan
nigheid, van onze gezagsdragers tegenover 
de oproep van de Paus, is het in ge
breke blijven van de pers, in het voorlich
ten van de openbare opinie. Zij die de 
moed hadden op te hitsen tot haat , heb
ben niet de moed de liefde en de verzoe
ning te verkondigen. De volksmentaiiteit 
kan, in Vlaanderen vooral, spoedig ge
wonnen worden om een volledige amnes
tie te aanvaarden : het is nodig dat hier 
duidelijk de verantwoordelijkheden worden 
vastgelegd! » 

De C.V.P. die zich nog onlangs op haa r 
kongres tegen de amnestie kant te wordt 

V L A A M S E A R B E I D E R S , 

KTOMT T O T B E Z I N N I N G . 

D e twee grote Belgische partijen 
roepen om liet hardst dat zij de verdedi
gers zijn van de arbeidende Idasse. Zij 
roepen ons om beurt ten strijde om ho
gere lonen. E n soms na wekenlange 
stakingen heeft het sindikaat dan een 
zogenaamde overwinning behaald door 
ons uurloon met 50 centiem te verho
gen. Maar wat ze niet zeggen, is, dat 
enkele dagen later de levensduurte weer 
zo is ges tegen dat deze verhoging weer 
is te niet gedaan . Maar de reklame voor 
hun politieke winkel is toch weer ge -
slaacrd. Vlaamse kameraad, leer toch te 

e worat i •• , n i •• 
door de studenten eens te meer terecht begrijpen dat een volk dat zijn vrijheid 
gewezen. De studerende jeugd verlaat eens "'"^ ' ' " " ' ' " ' 
te meer haar gelederen. Het zal de C.V.P. 
later zuur oprispen. 

tiai ntnöLbu VAN Hhl LULHI LEütR /ONbER ORoTt UnUAVE. — Minister SPINüY : 
Allo hier _ het ministerie van Landsveidediging, wij wij stellen wel erg belang in die aanbieding van uw 
aankondiging in de krant, kunnen we een van de volgende dagen geen afspraak vaststellen. 

niet kan bewerken, nooit een sociale 
strijd kan winnen. Onze meesters zitten 
in Wallonië, en gij als Vlaamse arbei
der, zijt hun eerste slachtoffer. 

W a t wij in de eerste plaats behoe
ven, is een eigen industrie in een zelf be
stuurd Vlaanderen. D a n hebben wij met 
onze eigen mensen te doen. D a n blijft 
het Vlaamse kapitaal in Vlaanderen tot 
welvaart van ons allen. 

Sluit u aan in een groot Vlaams 
V^erbond. D e Volksunie is de enige par
tij die werkelijk voor de Vlaamse arbei
der de ontvoogding kan bewerken. 

M E E R N E G E R A R B E I D E R S 
D A N B L A N I C E N I N B E L G I Ë . 

W i e de evolutie der neaerbevol-
king in Kongo volgt, zal tot het besluit 
komen dat de negers het zo ver hebben 
gebracht dat het blanke bestuur moet 
rekening houden met hun eisen en hun 
kuituur. Iets wat de Vlaming in België 
tot nog toe niet heeft bereikt. W i e te 
Brussel woont, en in kontakt komt met 
één of ander bestuur, kan dit dagelijks 
ondervinden. 

Stel u voor dat een neger die uit de 
broesse komt in een of ander bureel in
lichtingen vraagt . Automatisch zal men 
hem in zijn taal te woord staan. T e 
Brussel zal men u, al vraagt u de inlich
tingen in het Neder lands , een P rans for
mulier voorleggen om in Ie vullen. Di t 
op taalgebied. Ook op sociaal gebied 
echter zijn de Vlamingen er niet beter 
aan toe dan de negers . In K o n g o richt Tl j • . , '^^^^ Lue uaii ue necjers. in ivongo richt 

Reeds in vorige nummers schreven we , " ^vungv. in,iii, 
it de studenten opnieuw in het Vlaams- = : " ' ^ " ^""^ onderneming op en dan gaat men 

dat de studenten opnieuw in het Vlaams 
nationale spoor liepen van hun vooroolog-
se voorgangers. Dit bleek ook weer bij de 
Kerstboodschappen van beide Verbonds
voorzitters, Flamey te Leuven en Soetaert 
te Gent. Beiden kwamen ze krachtig op 
voor amnestie. Beiden beriepen zich op de 
Kerstboodschap van Z. H. de Paus in 1949 
toen hij de christelijke gezagvoerders vroeg 
dat « ze mild hun genaderecht zouden ge
bruiken ». «Onze vraag om amnestie» 
schrijft Soetaert « is een beroep doen op 
de menselijkheid. Wij vragen amnestie op
dat alle mensen in Vlaanderen terug als 
gelijkwaardige mensen naast elkaar zou
den kunnen staan, opdat de grootst moge
lijke kans zou geboden zijn op een weder
zijds begrijpen. Het is trouwens God zelf 
die deze boodschap op de wereld bracht, 
toen Hij als mens op de wereld kwam. 
Want wat was de betekenis van de komst 
van Kristus anders dan een verlenen van 
algemene amnestie aan de wereld? » 

In de boodschap van het KV.H.V. Leu
ven lezen we anderzijds : 

«Verzoening zonder amnestie is een ijdel 
woord, dit wisten reeds de heidense filoso
fen voor de eerste Kerstmis! Zonder am
nestie is het onmogelijk verzoening en 
liefde te brengen aan die honderdduizen
den die door de repressie werden getroffen. 
Het is immers een verantwoorde schatting, 
dat langs de gezinnen om, ruim een half 
miljoen mensen werden getroffen. Als er
gens de dringende oproep van de Paus op 
de vooravond van Kerstmis 1949 moet be
luisterd worden door allen die zich kriste
lijk durven noemen, dan zeker hier! De 
Paus vroeg niet alleen een mildering in de 
toepassing van de straffen; hii vroeg uit-

ABONNEER 

W E R F NIEUWE 
ABONNEMENTEN AAN 

BESPOEDIG D E . V E R D E R E 
GROEI VAN DE 
V O L K S U N I E ! 

VLAANDEREN EERST 

negers ronselen om er te arbeiden. In 
Wallonië zorgt men voor werkgelegen
heid, en de Vlammgen kunnen 's mor
gens om drie uur het bed uit, om ginder 
ver hun schamel brood te gaan verdie
nen om na acht uur arbeid, om negen 
of tien uur 's avonds thuis te komen. 
Reken deze uren per dag samen en u 
komt tot het besluit dat deze arbeiders 
per uur nog geen negen tot twaalf frank 
loon t rekken. Di t is niet meer dan het 
uurloon van een neger . E n zeggen dat 
de Vlamingen 65 % van de belgische 
bevolking uitmaken. E r zijn dus mee'-
negers dan blanken in België ! 

RODENBACHHERDENKING Ï L ANTWERPEN 
Zaterdag 28 januari Li,56 te 19.30 uur stipt vindt te Antwerpen de 

Vlaams-Nationale Rodenbachherdenking plaats in zaal MajestiC, Carnot-
s t raat 90, Antwerpen. 

Verlenen hun medewerking : Mw Lisbeth van Thille; dhr Remi van 
Duyn, regisseur der Vlaams-Nationale Zangfeesten; Meester Renaat Vere-
mans; het koor «Zingende VVandelkring Sint Norbertus»; de muziekkapel 
der Blauwvoetvendels. 

Toegangskaarten te verkrijgen in «Boekhandel 't Karveel», Kerk
straat 57, Antwerpen (tel. 35.89.91) 

Onder de velen welke toetraden tot het komitee ter aanbeveling ver
melden wij vooral : Dr. jur. Valeer Portier, algemeen voorzitter van hel 
A.N.Z.; Dr. H. Ballet; iMw Theo Brouns; Prof. Dr. Vital Celen; Prof. Dr. 
Waiter Couvreur; Ingenieur Jan de Bondt; Z.E.H. Prof. Aloies de Maeyer, 
de letterkundige Valere de Pauw; Dr. Filip de PiUecijn; dhr Clem de Rid
der; Mw Lodewijk Dosfel; lic. Lutgart Dosfel; Meester Lieven Duvosel; Drs 
Willem Grauis; Dr. Med. Maes; dhr Albert Moortgat; Dr. P. H Ritter ir 
(Utrecht) ; dhr Eugeen Top; Dr. J. van Boxelaar; Dr. Oskar van der Hal
len; Apoteker Jef van Eyck; Dom Renaat van Hecke; Advokaat Herman 
Wagemans; dhr Johan van Mechelen; dhr Staf Verrept; dhr Staf Vermei
re; dhr Alfred Vindevogel; dhr Cyriel Rousseeuw; dhr Benoit Ceuppens; 
Dr. j . Wannijn; Pater Prof. Dr. N. Wildiers; Dr. Leo Wouters; Dr. se. Bert 
Hermans; dhr Karel Dillen; dhr Rudi Van der Paal ; dhr A. Cuypers; dhr 
R. Godaert; dhr R. Hulstaert; dhr E. Rolus; dhr Herman Senaeve; dhr 
Ferdi van de Vijver; Drs Wim Jorissen; Mr Frans van der Eist; Jw Aleide 
Andries dhr P. van de Velde, dhr V. Bouckaert, dhr O. van de Kerckhove; 
dhr G. Dckeyser. 

THANS SCHENKT OOK 
OOST-DUITSLAND 

AMNESTIE 
WANNEER BRUSSEL ? 

I e f ?® r^^L".'^^''®""®'"®"^ ®̂ hernieuweii, daarom doe her dadelijk ï 
j Posrgiro54.45.46 WJorissen, Rekeninq B Brussel I 
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WEST-VLAANDEREN 
Te Brugge vond een kadervergadering 
voor West-Vlaanderen plaats waarop on
der voorzitterschap van Ir. De Bondt, de 
heer Bouckaert, Mr. van der Eist en Drs, 
Wim Jorissen het woord voerden. De voor
zitter mocht op deze samenkomst oude 
strijdmakkers, die na lange afwezigheid, 
zich thans opnieuw meldden, hartelijk be
groeten. Het begint er naar uit te zien dat 
West-Vlaanderen zich in zijn geheel net 
gelijk Limburg, Brabant en Oost-Vlaan-
deren aan de zijde van de Volksunie zal 
scharen, zodat vlugger dan algemeen ver
wacht werd, het politiek Vlaams nat iona
lisme ook in deze gouw, in de Vlaamse Be
weging wel de traditierijkste, een een-
heidsfront zal vormen. 

Ir. De Bondt gaf voor de opgekomen ka
derleden uit al de arrondissementen een 
overzicht van de werking van het voorbije 
jaar. Hij wees er op dat wat het abonne
mentenaantal betreft West-Vlaanderen de 
andere provincies ongeveer ingelopen had 
en hij bracht hulde aan tal van propagan
disten, die deze uitslag hadden helpen be
werken. De heer Bouckaert behandelde de 
vraagstukken waarvoor het hoofdbestuur 
zich de laatste maanden gesteld zag. Mr. 
van der Eist wees op de noodzakelijke 
tucht, die in een vastgesloten politieke for
matie onontbeerlijk is, gaf een overzicht 
van de werking van de Volksunie gedu
rende het voorbije jaar en deelde richtli j
nen mee in verband met de uitbouw van de 
organisatie in alle arrondissementen. Drs. 
Wim Jorissen belichtte de aktualiteit van 
de voornaamste Volksunieprogrammapun
ten : federalisme, amnestie en industria
lisatie, waarover in ruime volkskringen 
eenstemmigheid heerst en kondigde voor 
de eerstvolgende weken het amnestieof
fensief met plakbrieven en vergaderingen 
aan. 

De volle nadruk werd gelegd op de her
nieuwing en op de aanwinst van abonne
menten. In de overtuiging van de groeien
de eenheid in West-Vlaanderen en met de 
vaste wil om van West-Vlaanderen op
nieuw een vaste burcht van het politiek 
Vlaams nationalisme te maken werd de 
vergadering geheven. 

DIKSMUIDE 
Voor de Westhoek worden te Diksmuide 

geregeld vergaderingen belegd door Ir. De 
Bondt en de even bedrijvige sekretaris 
Bultinck. Ze worden flink gevolgd met 
steeds groeiend resultaat. 
Abonnementen West-Vlaanderen 

De abonnementsgelden (80 fr. gewoon 
abonnement, minimum 150 fr. steunabon-
neraent) worden liefst gestort aan het 
gouwbestuur via postgiro 11.08 04 van dhr. 
Jan De Bondt, 32 IJzerlaan, Diksmuide. 
Het gouwbescuur rekent dan af met het 
hoofdbestuur. Vermelden indien kwijting 
gewenst. 

De abonnenten die rechtstreeks aan het 
redaktiesekretariaat betaalden of betalen, 
behoeven het Westvlaams gouwbestuur 
niet te verwittigen. Dit is zaak van het in
tern Volksuniebestuur. De abonnenten on
der band worden van de gouwbesturen uit 

— verstuurd, de postabonnenten worden van 
Brussel uit bediend. Qebeurlijke klachten 
dienen, voor abonnementen onder band 
dan ook tot het gouwbestuur gericht, per 
adres de heer De Bondt, voor postabonne
menten tot het redaktiesekretariaat Volks
unie, Kartuizerstraat 58, Brussel. 

LIMBURG 
HASSELT 

Op de maandelijkse kaderdag te Hasselt 
gaf de Limburgse voorzitter Wim Jorissen 
een uiteenzetting over de resultaten van 
een jaar Volksuniewerking, belichtte de 
vraagstukken waarvoor het hoofdbestuur 
zich gesteld zag en de oplossing die er aan 
gegeven werd en vroeg hij verder de volle 
aandacht voor amhestiekampanje en a-
bonnementenslag. Een plan voor de wer
king gedurende de maand januari werd 
opgemaakt. Limburg dat na Oost-Vlaan
deren de gouw was die het meest Volks
unieabonnementen telde wil zijn abonne-
mentenaantai gedurende '56 verdubbelen. 
Door de verschillende kantons werd verslag 
uitgebracht over de werking gedurende de 
voorbije maand. Van de abonnementen-

• vernieuwing was reeds flink werk gemaakt 
en tal van abonnementen, waaronder heel 
wat nieuwe, kwamen binnen. 

ST. TRUIDEN 
Onder leiding van het kantonnaal be

stuur met Mr. Libens en de heren Besse-
mans en Leenaers werd een begin gemaakt 
met de hernieuwing van de abonnemen
ten. Kanton St Truiden heeft op het ge
bied van de abonnementen gedurende het 
afgelopen jaar de leiding gehad voor Lim
burg. Vooral de heer Leenaers maakte 
zich op dit gebied verdienstelijk. Gezien 
de krachtige aktiviteit van de kantons 
Neerpelt, Bilzen-Mechelen-aan-de-Maas, 

j5ewe^ln^óLevei\^ 
en van de afdeling Genk zullen ze zich 
dubbel moeten inspannen om de leiding 
te kunnen behouden. Goede moed. St. 
Truiden! 

flIAASEIK 
Te Maaseik vergaderden onder voorzit

terschap van Wim Jorissen de kantons 
Maaseik en Mechelen-aan-de-Maas. Be
sproken werd de abonnementenslag en de 
aftichenkampanje. Als program werd voor
op gezet het aantal abonnementen te ver
driedubbelen. Aan onze beproefde werker 
Theeien en aan onze jongere propagandis
ten Cuppens, Gilissen en Opdenacker zo 
te werken en hun medewerkers zo aan het 
werk te stellen dat deze uitslag zo vlug 
mogelijk behaald wordt, want heel wat 
nieuwe aktiviteit wacht! 

GENK 
Onze mijnwerkersgemeente, waar mijn

werkers de kern vormen van de aktieve 
afdeling, gonst van bedrijvigheid. Hon
derden amnestieaffiches werden over de 
ganse gemeente oordeelkundig uitgeplakt. 
Ondertussen werden hier alle abonnemen
ten reeds vernieuwd. Thans werd op een 
kadervergadering belegd door kameraad 
Ponnet, waarop de Limburgse voorzitter 
Wim Jorissen aanwezig was, tot een groot
scheepse proefnummeraktie besloten. Daar
toe werd een adressenlijst van het kanton 
aangelegd en werd een ploeg abonnemen
tenwervers samengesteld. Te Genk wint 
de Volksunie zienderogen veld. 

NEERPELT 
Door onze arrondissementssekretaris, 

René Evers, werd voor het kanton Neerpelt 
een kadervergadering samengeroepen 
waarop Wim Jorissen de richtlijnen mede
deelde voor de werking gedurende de eerst
volgende weken. De mogelijkheden voor 
uitbreiding van het abonnementenaantal 
in het kanton werden grondig onderzocht 
en een plan werd uitgewerkt om het aan
tal abonnementen in de kortst mogelijke 
tijd te vervierdubbelen. Kanton Neerpelt 
wil opnieuw zijn traditionele plaats in her, 
politiek Vlaams Nationalisme innemen : 
vooraan ! Ondertussen werden Overpelt, 
Neerpelt en Achel met amnestieaffiches 
bewerkt en de andere gemeenten zullen 
spoedig volgen. 

ALKEN 
Te Alken vond in aanwezigheid van onze 

gouw voorzitter Wim Jorissen een strijd 
vergadering voor onze boeren plaats. Er 
was een flinke opkomst. 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

I HASSELT I 
1 De eerstvolgende kadervergadering | 
I voor Limburg vindt plaats op Zater- | 
I dag 21 januari te 18 uur in het hotel 1 
1 Warson, stationstraat. Liefst geen = 
1 verontschuldigingen ! 1 

ASSE 
Te Asse vergaderde de plaatselijke af

deling. Er werd verslag uitgebracht over 
de hernieuwing der abonnementen. De uit
slag was tot nu toe bevredigend. De aan
wezigen waren vast besloten de aktie de 
eerstvolgende maanden krachtig door 
te voeren. 

BRUSSEL 
De kaderleden kwamen samen om de or

ganisatie van de abonnements-hernieu-
wing te regelen. De nodige maatregelen 
werden getroffen. Een algemene vergade-
ringe voor het arrondissement zal belegd 
worden in de maand januari . 

SCHAARBEEK 
De afdeling Scaarbeek heeft zich zeer 

verdienstelijk gemaakt door een groot
scheepse aktie voor amnestie en voor de 
vervlaamsing van de gemeente. 

De voorbeeldige afdeling Schaarbeek zal 
de eerste zijn om een eigen vlag te bezit
ten. De vlaginhuldiging heeft plaats op 
zaterdag 11 februari 1956 te 18 uur, in het 
lokaal « L'Ecusson », Collignonplaats 2, te 
Schaarbeek. 

OOST-VLAANDEREN 
GENT : Kerstfeestje A D J V. Op 2' Kerst
dag greep een kerstfeestje plaats van het 
A D J V ingericht voor ouders en leden. De 
grote zaal van Roeland was dicht bezet. 
Als programma werd een kersttoneel op
gevoerd en werden geschenken uitgereikt 
aan de knapen en de leden. 

EEKLO : In het onlangs opgerichte «Bea
trijs •» gaat tot 15 januari e.k. een tentoon
stelling door gewijd aan de werken van de 
verbannen kunstenaar Albert Servaes. Daar 
bleek eens te meer dat ons volk zich niet 
langer stoort aan de heropname van poli-
tiek-veroordeelde kunstenaars in het open
baar leven, hoe kortzichUig de regeerders 
zich ook gedragen. Onze hartelijke geluk
wensen aan de inrichters omdat zij een 
doodgezwegen figuur als Servaes uit de af
wezigheid hebben gehaald en zodoende het 
ongerijmde en het potsierlijke van veel 
miskenning en kleinheid weer eens tref
fend hebben doen uitkomen. 

Lijsternestje : Het bekende kinderkoor 
vierde Jef Tinel in eigen kring. En dit 
met een schitterend programma van volks-

^ nationale liederen. 
Deze volks-culturele arbeid moge ein

delijk bijdragen tot het loskomen van een 
strijdbaar nationale kerngroep in het 
noordergewest. 

MALDEGEM : Op Kerstavond, had een bal 
plaats in een gekende zaal waar vele 
Vlaams-nationaal gezinden zich hebben 
teruggevonden. Hoe bescheiden ook, mocht 
het de voorbode worden van een nieuw 
geluid in het eens zo trouwe Maldegem. 

Jongeren, handen ineen en aanpakken, 
voor amnestie en zelfbestuur. 

Abonnementenslag : In ons arrondisse 
ment wordt de abonnementenslag flink 
doorgevoerd. Het beste bericht kwam van 
de heer Norbert Kestermans uit St Amands-
berg die reeds 80 abonnementen (her
nieuwde en nieuwe) binnenbracht. 

Op Dinsdag 13 december sprak voor de 
sociale Studiekring van de Volksunie, af
deling Gent, de heer Bob Mertens over 
Sociaal-Ekonomische problemen. Spreker, 
die uit een buitengewoon rijke dokumen-
tatie kon putten, maakte ons aan de hand 
van onweerlegbare statistieken de achter
uitstelling van de Vlamingen, ook in de 
sociale sekor duidelijk. Een lezing die in al 
haar nuchterheid beklemmend bewees hoe
veel er nog moet veranderen eer wij in dit 
land de plaats innemen die ons toekomt. 

Op donderdag 15 december sprak de heer 
Karel Dillen voor de plaatselijke afdeling 
der Heel-Nederlandse beweging over René 
De Clercq. Ondanks een iets minder talrijk 
opkomst, mochten de aanwezigen een 
prachtige bezielende voordracht aanho
ren, over onze grootste Vlaams-Nationale 
strijddichter. De heer Bert de Wildeman 
droeg voor uit « De Noodhoorn ». 

Op zaterdag 14 janari te 19u 30 neemt 
de HNB-Gent het initiatief tot het inrich
ten van een grootse vlaams-nationale Ro-
denbach-herdenking, die plaats vindt in 
Vlaams Huis Roeland. Feestredenaar : Drs. 
Maurits Coppieters. Werken nog mede : 
het Veremans-koor, Antoon Vander Plaet-
se, Hilmer Verdin en Jef Tinel. het vende-
lierskorps « Die Pioene * en de ADJV-mu
ziekkapel. 

PROV. ANTWERPEN 
De afdeling Mortsel werd begin decem

ber opgericht onder het impuls van de ar-
rondissementele voorzitter, dhr R. Mat-
theyssens. 

Het arrondissementeel bestuur Antwer
pen vergaderde en besprak de winterakti-
viteiten, w.o. vooral de abonnementenslag. 

De afdeling Merksem richtte een flink 
geslaagd Kerstfeest in, waarop Meester 
Wagemans tegenwoordig was. 

De Vrouwenbeweging voor Amnestie 
richtte in het Rubenssalon een prachtige 
tentoonstelling in en een mooi Kerstfeest 
voor kinderen van getroffenen. 

Het bestuur der stad Antwerpen verga
derde regelmatig onder voorzitterschap 
van de onvermoeibare heer Benoit Ceup-
pens. 

MECHELEN 
Op 18 december 11. colporteerde een 

groep VMO-mannen te Mechelen. Ondanks 
het gure weder werden een honderd 
bladen aan de man gebracht. Volksverte
genwoordiger Wagemans was ook weer 
van de parti j . 

>.a.llilllilUMIIi lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllll.l 

BRABANT 
LEUVEN 

Na Leuven-arrondissement kwam het 
thans tot een afdeling Leuven-stad. Op de 
stichtingsvergadering waren van het 
hoofdbestuur aanvjezig Drs Wim Jorissen 
en de voorzitter Brabant Mr Van der Eist. 
Het voorlopige bestuur sloeg onmiddellijk 
de hand aan de ploeg voor de werking. De 
amnestieaffiches verschenen op de muren 
van Leuven en de abonnementenslag kreeg 
een aanvang. Het bestuur van Leuven
stad komt om de veertien dagen samen. 

Ook voor Leuven arrondissement kwam 
het tot een vergadering samen met Leu
ven-stad. Besloten werd abonnements-
ploegen voor huisbezoek te vormen en voor 
elke gemeente adressen van goedgezinden 
aan te leggen. 

Voor het Katoliek Vlaams Hoogstuden-
ten Verbond te Leuven sprak samen met 
Prof. Van Himbeeck en de C.V.P.-volks-
vertegenwoordiger Lode Kiebooms onze 
volksvertegenwoordiger Herman Wage
mans over amnestie. Waar Kiebooms zich 
niet kon weerhouden de C.V.P.-politiek 
goed te praten, werd hij uitgefloten ter
wijl Wagemans, die zijn amnestiewetsvoor
stel verdedigde, flink toegejuicht werd. 

t * 
t EIGEN LOT t 
* IN EIGEN HANDEN t 

V. A. F.- AFD. BRUSSEL 

Zaterdag 11 februari 1956 — te 18 u. 

Zaal <( l 'Ecusson » Collignonpl. 2, Schaarbeek 
G R O T E V O O R L I C H T I N G S V E R G A D E R I N G V. A . F . 

Sprekers : dhr. RIK BALTHAZAR : algemeen Voorzitter V.A.F. 

dhr. J. DE DECKER : Voorzitter V. S. O. D. 

dhr. A. VA^ MiLDEREN : Gouwsekretaris V.S.O.W. 

dhr, Ir. R. BOGAERTS : ondervoorzitter Jeugdzorg. 

Slotrede : dhr. F. DIRIKS : algemeen Sekretaris V.A.F. 

Alle Vlamingen uit de Brusselse agglomeratie zijn op post ! 
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