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VOLKSU NIE 
ORGAAH MAm^JiS VOIKSUHIE » V. Z. W. 

IN MEMORIAM Z.E.H. Prof. Dr.K. PINXTEN 1 De verkiezingen in Franicrijlc: Poujade 
Voor wie het niet wist dat de in 

Vlaams-nationale kringen zo geachte en 
gewaardeerde Prof. K"arei Pinxten aan 
een ongeneeslijke kwaal leed, voor die 
zullen de woorden van de stervende 
(( Da t had ik niet verwacht » evenzeer 
hun betekenis hebben. Gelijk de profes
sor tot volle rijpheid en verwezenlijking 
gekomen tot de laatste dagen van zijn 
leven nog vol plannen zat, zo had het 
nationale Vlaanderen gehoopt dat hij 
ons verder in de strijd om ons program -
federalisme, amnestie, industrialisatie -
dat ook het zijne was, krachtig zou ge 
steund hebben én als bekend weten
schapsmens, én als gev ie rde ' en aanhoor
de professor én als onversaagde dina-
mische vechter om het bestaansrecht van 
zijn en ons \ naamse volk. 

vorming die noodzakelijk was, er door te 
krijgen. Hij was ook politieker. E n dit 
is voor ons wel een van zijn groots te ver 
diensten : zijn strijdbaar Vlaams natio 
nalisme. Wetenschappeli jk gewapend als 
niet een waren zijn stellingen onaanvecht
baar. Men bedreigde hem dan ook met 
spreek- en schrijfverbod. H e t was de 
enige verdediging die de vijanden van 
\ ' l aanderen overbleef. Maar Prof. Pinx
ten liet zich niet uit het veld slaan. W a a r 
anderen bogen of inbonden, ging hij on
verschrokken zijn weg. O p zijn naam rust 
inderdaad geen smet van halfheid en laf
heid, gelijk bij zovele anderen. D e stu
dent Fleerackers vond in zijn afscheids
rede de juiste woorden. H e t leven van 
Prof. Pinxten was helemaal gewijd aan 
\ ' l aanderen , waarbij zijn geboor tegouw 
Limburg zijn bizondere belangstelling ge 
noot. Zijn dood betekent voor het 
Vlaams-nationale Vlaanderen meer dan 
een zwaar verlies. O p wetenschappelijk 
gebied is hij voorlopig niet te vervangen. 
O p het gebied van de Vlaamse strijd zul
len wij zijn werk voortzetten. 

Met grote belangstelling werd over gans 
de wereld uitgeKCKen naar de uitslag van 
de Franse verkiezingen. Het lot van Euro
pa en mede het lot van hetgeen men « de 
vrije wereld» noemt hangt nauw samen 
met de ontwikkeling van de binnenlandse 
politiek in Frankrijk. Deze ontwikkeling is 
verre van geruststellend. Het land is als 
het ware onregeerbaar geworden door de 
veiwording van het politiek regime. Vrij 
viug is het, na een scnijnoptlakkermg, te
rug bergaf gegaan Het is aan ook met de 
demokratie erg gesteld in Frankrijk. l>e 
kommunistische parti j is er de sterkste 
partij van het land en heeft niet minder 
dan een derde der kiezers achter zich. t e n 
geweldige macht en een geweldige bedrei
ging! Het is duidelijk dat de oorzaak van 
deze kommunistische vloedgolf moet ge
zocht worden in de sociale wantoestanden 
en in de verwording en de machteloosheid 
der zgn. demokraiische partijen, die het 
vertrouwen van de kiezers verspeeld heb
ben. Juist zoals bij ons zijn deze partijen 
verworden tot groepen van beroepspoütie 
kers die alleen gedreven worden door per
soonlijke eerzucht en gelüzucht, doch het 
hoger belang van het land verwaarlozen. 
Het is een rotte boel waar de mensen vies 
van zijn. Dat geidt ook voor de M.R.P., de 
tegenhanger van onze C.V.P. Deze partij 
heeft evenzeer hare kiezers ontgoocheld 

ZE KRIJGEN SCHRIK 

Als zoon van een van onze grote en 
stoere Kempische gezinnen te Overpelt 
in Noord-Limburg in 1903 geboren, 
werd hij in zijn studententijd, zoals het 
bij de meesten van ons het geval was, 
zich bewust van de tragische strijd om 
zijn bestaan dat ons volk voert. E n ge 
lijk voor de meesten van ons toen de 
beslissing viel, zo viel ze ook voor hem. 
Zijn leven zou ten dienste staan van zijn 
volk. 

Gegroeid uit de zelfstandige en fiere 
Vlaamse jeugdverenig ing , het Alge
meen ICatoliek X'laams Studentenver
bond, dat zovele groten uit onze Vlaams-
nationale strijd kneedde, zou hij vooral 
in de naoorlogse tijd toen de jeugd in de 
verwarring van de repressie, het Vlaams 
spoor haast bijster werd, te Leuven naar 
het oude, vertrouw^de ideaal van de 
Blauwvoeterie verwijzen. H e t moge 
voor hem een troost geweest zijn dat de 
studenten dit opnieuw begrepen. 

W a n t van de studenten hield hij. D e 
s tudenten vormde hij . Niet alleen we
tenschappelijk zoals zijn studenten in de 
ekonomische wetenschappen, maar ook 
Vlaams-nationaal. Terecht kon de Leu
vense verbondsvoorzitter dit van hem bij 
zijn lijkbaar getuigen. Prof. Pinxten 
heeft in zijn leven en vooral in de laatste 
jaren hard gewerkt . Zijn werkkracht ge
paard aan zijn scherp verstand hadden 
hem tot een van onze bekwaamste pro
fessoren gemaakt en tot de hoogste we
tenschappelijke autoriteit wat betreft de 
Vlaamse ekonomie. 

Prof. Pinxten beperkte zich echter niet 
tot het opsporen van de ziekteverschijn
selen van de Maamse ekonomie en tot 
de Belgisch-unitaire oorzaak ervan, hij 
vocht ook om de verbetering en de om-

Er is een tijd geweest dat de leiders van 
de Christelijke Volkspartij he t wacht
woord verspreidden de Volksunie dood te 
zwijgen. Zij rekenden er op dat de Volks
unie, die geen miljoenen van de Waalse 
industrie en van het Brussels grootkapi
taal krijgt voor haar propaganda, omdat 
ze aan hen de belangen van ons volk ook 
niet wenst te verkopen, zich toch niet zou 
kunnen bekend maken aan ons volk. On
dertussen hebben ze ingezien dat dit een 
flater van belang was en dat ze het gevaar 
onderschat hebben. De uitbouw van de 
Volksunie geschiedt stelselmatig van ar
rondissement tot arrondissement, van kan 
ton tot kanton, van gemeente tot gemeen
te. De opgekropte gevoelens van onze ver
waarloosde en bedotte volksgenoten zetten 
zich geleidelijk om in onverpoosde op
bouwende werking voor onze Vlaams-na
tionale parti j . Met stijgende onrust ziet de 
C.V.P. ons aantal propagandisten en ka
derleden groeien, met stijgende onrust ons 
blad gemeente na gemeente binnendrin
gen, met stijgende onrust de jongeren en 
vooral de studerende jongeren zich van 
haar afkeren om zich bij de gelederen van 
de Volksuniepropagandisten aan te slui
ten. 

Ze hebben dan ook hun taktiek gewij
zigd, Zij proberen een tegenoffensief, na
tuurlijk niet met open vizier, niet tegen 
ons program, maar met verdraaide feiten 
en met bewust leugenachtige voorstellin
gen. Men kan van hen ook niet anders ver
wachten. Hun gebrek aan moed is terecht 
spreekwoordelijk. De tema's eenheid van 
de Katolieke geloofsgemeenschap en de 
leugen van de scheurpartijen zouden het 
hem weer moeten doen. Het was weer eens 
het enige argument van Theo Lefèvre on
langs te Hasselt. 

Vooreerst zouden we het goed kunnen 
begrijpen zo een groep jonge C.V.P.ers het 
getreuzel, het gesjacher, de onbeweeglijk
heid van hun partij en de onbenulligheid, 
beginsel- en karakterloosheid van hun voor
mannen beu, er toe zouden besluiten een 
scheurpartij te stichten. Jonge mensen 
verwachten immers nog iets anders van 
hun partijleiders als de hang naar buiten
landse reizen op staatskosten en de hete 
begeerlijkheid naar een ministerzetel. Zo 
wij ooit in ons leven iets voor het onvlaams 
C.V.P.program zouden gevoeld hebben en 
in die partij zouden staan, zo zouden we 
inderdaad wel aan een scheurUjst denken. 

Wij hebben echter met de anti-Vlaamse 
partij van de franskiljonse Theo Lefèvre 

nooit wat te maken gehad. Wij trekken het 
spoor van de radikale Vlaamse voorman
nen uit de iS' en 20 eeuw door. Geujk een 
Hendrik Conscience, een Lodewijk De Kaet 
en een Lodewijk Dosfel zien wij in dat er 
ons in de traditionele partijen niets anders 
zou te doen vallen dan de belangen van 
onze Vlaamse landbouwers, middenstan
ders, arbeiders en inteliektuelen te verko
pen voor een knikkersrol en voor een par
lementaire pree en we bedanken er iees-
telijk voor. Theo Lefèvre, die zo misprij
zend onze Vlaamse mensen aan zijn frans
kiljonse zolen lapt en de 7Ü % van zijn 
kiezers, die Vlamingen zijn, onder de mom 
van christelijke eenneid stoffehjk en gees 
telijk bedriegt en besteelt, zou beter de 
mond houuen, dan voortdurend de sciiljn-
heihgaard uit te hangen in het gewaad van 
een hogepriester. Zo ons gelooi maar moet 
dienen om de voorrechten van zijn frans
kiljonse vrienden te beschermen en onze 
Vlaamse mensen verder uit te zuigen, dan 
zou de geestelijke overheid beter handelen 
zoals in Frankrijk en hem verbieden de 
naam Katohek nog te misbruiken. xMen 
spreekt altijd van eenheid in Vlaanderen, 
maar dan ook altijd om de franskiljonse 
en Brussels-Waalse overheersing te besten
digen. De Vlaming mag verder werkloos 
blijven, hij mag verder urenlang treinen 
of bussen om onder het misprijzen van de 
Waalse kapitalisten in Wallonië de vuilste 
werkjes tegen het geringste loon op te 
knappen, onze Vlaamse middenstanders 
mogen verder hogere belastingen bei alen 
dan hun kollega's in Wallonië, onze Vlaam
se boerkes mogen verder de s taat in leven 
houden door hun groot aantal kinderen 
waarvoor ze lagere kindervergoedingen 
trekken dan wie ook en onze Vlaamse ge
studeerden, bekwamer en werklustiger dan 
de Franssprekende, mogen zich verder te
vreden stellen met de lagere betrekkingen 
in de parastatale diensten, in het leger en 
op de ministeries. Die christelijke eenheid 
van de franskiljonse volksverrader, Theo 
Lefèvre, doet ons walgen. En beschaamd 
zijn we dat ons volk zo iemand duldt aan 
het hoofd van een partij , die in Vlaande
ren de meerderheid heeft. Het tekent, be
ter dan welke statistiek van onze achter
uitstelling ook, de politieke onmondigheid 
van Vlaanderen. Het is dan ook te begrij
pen dat men zo iemand zijn gevel gaat be
schilderen met slagwoorden, al achten we 
het overbodig, zijn gevel is zo al vuil ge
noeg. 

(Lees door blz. 'i; 

als de C.V.P. bij ons. Het onverwacht groot 
sukses van Poujade is kenschetsend. Voor 
het prestige van Jtrankrijk m het buiten
land een erge klap : ieder ernstig naden
kend mens moet zich toch alvragen hoe 
het mogelijk is dat een tot nu toe onbe
kende, üie maar alleen aan nietsontziende 
demagogie gedaan heelt, zonder positiet 
programma, maar die zich opwerpt als een 
tegenstander van het regime, zo'n over
weldigend resultaat kan boeken. Niemand 
kan vooiz.en in weltve ricnting de fouja-
de-beweging zich zal ontwikkelen. Het is 
best mOöClijk dat zij vrij vlug door de 
geest van het legime zal overwonnen wor
den en zich zal aanpassen : zonder ideolo
gische grondslag, zonder positiei program
ma, alleen maar negatief ingesteld, plot
seling en zonder noimale groei tot een gro
te partij gewoiden, is zij zeer kwetsbaar. 
De geest van profiteursschap zal zich viug 
ontwikkelen in haar rangen. Zij zal dan 
even vlug verdwijnen als zij opgekomen is. 
Doen zij kan zich ontwikkelen in de rich
ting van een scherpe oppositie tot het re
gime. Alsdan ziet het er uit dat de evolutie 
voor de demokratie in Frankrijk zeer ge
vaarlijk zal worden. In ieder geval is de 
Poujade-geschiedenis een veeg teken voor 
de politieke tafelspringers : het land is het 
spe.leije beu. 

Wal in Frankrijk gebeurt is ook voor ons 
land belangrijk. Omdat België nu eenmaal 
gewoan is in zekere mate op te kijken naar 
Frankrijk en het Franse voorbeeld na te 
vo.gen. Wij zullen niet beweren dat de toe
stand in ons laiid reeds even slecht is als 
m Frankrijk. Maar wij gaan dezelfde weg 
op. Zeker heefi de Kommunistische partij 
bij ons nog niet de betekenis die zij in 
F.ankrijk heeft. Maar het is een geluk dat 
de werkloosheid in ons land hoofdzakelijk 
in Vlaanderen gelokaliseerd is, waar de 
geesten nog niet rijp zijn voor het kommu-
nisme. Wat zal er echter gebeuren wanneer 
de huidige hoogkonjunktuur een einde 
neemt en een Ckonomische depressie de 
v.erkloosheid zou verdubbelen? Dit is niet 
denkbeeldig. Sociale mistoestanden zijn 
steeds de kiembodem van het kommunis-
me. De misnoegdheid groeit trouwens zo
wel bij de middenstander als bij de land
bouwer. De partijen komen meer en meer 
in diskrediet om dezelfde reden als in 
Frankrijk. De wijze waarop de C.V.P. zich 
gedragen heeft gedurende de vier jaar toen 
zij alleen aan het bewind was is voor deze 
partij haar veroordeling, zoals haar gedrag 
in de oppositie ontgoochelend is. Ook in 
ons land tekent zich de mogelijkheid af 
van een Poujade-beweging. Het is onze 
plicht deze krachten op te vangen en er 
voor te zorgen dat zij de Volksunie ten goe
de komen. Het is onze plicht omdat ons 
volk niet gediend is met wilde avonturen, 
maar anderzijds in de mogelijkheid moet 
gesteld worden op te ruimen met de poli
tieke profiteurs die het regime ondermij
nen. Wij zijn geen avonturiers, wij weten 
wat wij willen en wij sluiten aan bij een 
traditie. Anderzijds staan wij vrij van alle 
banden met groot-financie of syndikaten, 
vrij van alle compromissen met de profi
teurs van het regime. Wij kunnen tot het 
volk gaan als een jonge, nieuwe parti j . Wij 
moeten gebruik maken van de mogelijkhe
den die ons geboden worden. Het voorbeeld 
van Frankrijk bewijst hoe groot die moge
lijkheden zijn. Zonder te vervallen in de 
buitensporigheden van een Poujade, die 
typisch Frans zijn, rekening houdend met 
de mentaliteit van onze mensen, die meer 
nuchter en degelijker zijn dan de Fransen, 
moeten wij niettemin op onze wijze het 
voorbeeld van Poujade volgen. 
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ZIJT GE VOOR ZELFBESTUUR 
EN AMNESTIE ? 

ABONNEER NU OP DE VOLKSUTVIE 

Stort 80 fr. op giro 54.45.46 - W. Jo-
rissen, Anderlecht. 
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Spaak, man van principes 

Spaak lieeft uorige week beslist een hoojdvogel 
afgeschoten, waar hljj zijn onthouding van in 
zake opneming Spanje in de U.N.0. voorstelde als 
ingegeven door principiële redenen. Zijn houding 
mocht niet ingegeven worden om zuivere stojje-
lijke belangen te dienen en opportunisme was uit 
den boze I VoHgcnts het socialistisch blad « Le 
Peuple » zou het de C.V.P. alleen zijn in ons 
land, die naar geen principes omziet wanneer ze 
ergens projijt meent uit te kunnen halen. Verre 
van ons om de projijtjagerij van de C.V.P. in Iwij-
Jel te trekken. Ze heeft de linkse partijen weinig 
te benijden. Maar Spaak, een man van principes 
en afkerig van opportunisme en van stoffelijke 
voordelen dat is meer dan de mop van het jaar. 
Wij verdenken er de schrijver van » Le Peuple » 
van dat hij het stukje zelf vol leedvermaak ge
schreven heeft, omdat de socialisten weten dat 
Spaak beter dan wie ook verstand heeft om zijn 
persoonlijke belangen te dienen wars van alle prin
cipes. Van de « arme » socialist Spaak kan er 
zeker niet gesproken worden. Weinig Brusselse 
bourgeois zitten er zo goed in als hij. Zijn poli
tiek rendeert op elk gebied ! En wat principes 
betreft in de politiek, weet het kleinste kind dat 
Polhenri er geen heeft. Met elke stroming zwenkt 
hij mee en zijn zeil hangt altijd in de richting 
van de wind. Als opportunist wordt hij door geen 
enkele C.V.P. er overtroffen, zelfs door zijn inter-
pellant Struye niet. Wat dan toch heel wat zeg
gen wil l 

Struye, vakantieheid 

Af en toe gaan ome C.V.P. voormannen te ver 
zoals met de reis naar Rusland en krijgt ook de 
meest eenvoudige van geest een glimp le zien van 
wat voor kerels het eigenlijk zijn. liet is maar 
goed voor hun stemmenaantal trouwens dat de 
Hezer hen niet zo goed kent als wij ! Slruyc 
heeft het thans weer bont gemaakt. Itij vroeg 
om Spaak dringend le inicrpeleren over de ont
houding van België in de L''..V.O. bij de opneming 
van Spanje. De man, die echter in de Brusselse 
salons de dandy uithangt en voor geen enkele 
niet-Katoliek in prestaties, dat wereldje eigen, wil 
onderdoen, aeht zich verplicht duchtig te geuren 
mei buitenlandse reizen. Op hel winlerprogram 
van dat soort Brusselse profiteurs op de rug van 
het werkende Vlaanderen, staat echter ofwel een 
reis naar het buitenland voor wintersport ofwel 
een reis naar zonnige streken. Men stijgt dan in 

de acliting en heeft een onderwerp voor de salon-
gesprekken. Om zich aan zijn parlementaire plichl 
le onttrekken wendt men dan de een of andere 
dig had. In de leidende C.V.P. kringen is men 
ziekte voor zodat men herstelverlof nodig heeft. 
De koningskwestie en de schoolkwestie zijn inder
daad vermoeiend geweest zodat de man verlof no-
inderdaud gauw ziek van het werk I 

De schim van Poujade 

De C.V.P. ilie met een bezwaard geweten ge
plaagd zit ten overslaan van de middenklasse 
heeft duchtig kippenvel gekregen sinds Poujade 
hun zusterpartij de M.R.P., de Franse C.V.P., zo 
een pil heeft doen slikken bij de jongste verkie
zingen. Meer dan vroeger vreest de C.V.P. dat de 
Middetistand genoeg zal krijgen van de afzctlerij 
van de fiskus. De twee partijen van de Midden
stand, C.V.P. en Liberalen zijn het inderdaad 
broederlijk eens om die mensen aan hun lol over 
te laten. De zware last van de fiskus drukt een
zijdig op de middenklasse ook in ons land. De 
grootwarenhuizen en de grote fabrieken mogen 
zich rustig aan een groot deel van de belasting 
onttrekken omdat ze jaarlijks een flink bedrag 
belalen voor de orgunisalie en de propaganda van 
de Iradilionele partijen. Zonder Poujade zijn pro
gram te onderschrijven, tenzij dan voor de vermin
dering van de belastingsdruk, kunnen we de Franse 
middenklasse maar al te goed begrijpen. De kruik 
gaal zolang te water tot ze breekt. Voor de ugroten 
Franse partijen is het een prachtige les. Men zal 
in Frankrijk wel opletten met belastingswetlen 
bij te stetnmen. Integendeel men zal de belastin
gen diagelijker maken. Want niets vreest men ZJ 
zeer als een nieuwe partij die bijval kent. Die kan 
inderdaad de zetel van die paljassen in gevaar 
brengen en dat is voor hen erger dan gelijk welke 
wereldramp. Al mag Poujade dan nog een klown 
zijn, zoals zijn legenslandcr.^ althans hem if.^chil-
deren, het feit dat de Franse kiezers de traditionele 
partijen, hun getreuzel en hun uitzuigerij de rug 
toekeren, kan niet anders dan hun voordeel bij
brengen. Een makke en volgzame kiezer krijgt 
niets gedaan, een opstandige kiezer dwingt de 
meerderheidspartijen zijn zin te doen, uit schrik 
voor ergere dingen. 

Alleen op de afbrokkelende barrikade 

Lr was een lijd — zo beginnen veel sprookjes -
dat de meeste C.V.P. kranten weigerden de aan
kondigingen vaj} de Minister van Financiën te 
plaatsen, om de wachtwoorden van het Komitee 
voor Vrijheid en Demokratie te volgen. Fnkele 
kranten hebben het ecfiter nooit over liun liart 
l^unnen krijgen het manna van de regering, ook 
al kwam het uit de handen van de belagers van 
de christelijke opvoeding, te weigeren. Andere 
kranten kregen vrij vlug spijt over het verloren 
gegane geld omwille van dwaze, want onprakti-
kche principes. Thans laten de laatste vestingen 
zich innemen door het regeringsgeld Denkt "-en 
of andere luüeve lezer misschien dal de C.V.P. 
kranten thans verstandiger geworden zijn en liet 
geld aanvaarden om het aan de christelijke scho 
len te schenken. Mis, lieve lezer, liet gaat er net 
mee gelijk met de parlementaire verhoging waar
tegen de C.V.P. gestemd heeft. Ook die is in de 
zak van de profiteurs verdwenen en geen school-
oorlog, hoe heilig ook, zoals ze dat althans aan 
Iiun kiezers zeggen, vermag liet er uit te toveren. 

En nog een die schrok... 
.Met alleen Tlieo op de C.V.P. samenkomst le 

Hasselt verontrustte zich over de bijval van Pou
jade bij de jongste Franse verkiezingen. Lr was 
nog iemand met gewetensbezwaren en wel Margot, 
die namens het Nationaal Cliristelijk Midden-
slandsverbond spreekt. Hij steekt een dreigende 
vinger op naar de C.V.P. partijleiding opdat ze de 
belangen van de Middenstand beter zou beharti
gen. Hij vergeet alleen maar een ding en dat is 
dat Poujade de bestaande partijen, « verdedigers 
van de middenstand », de rug toegekeerd lieefl 
en een nieuwe partij stichtte. Hel Nationaal Chris
telijk Middenstandsverbond heeft zich echter met 
lianden en voeten aan de C.V.P. als partij verbon
den en zo de belangen van tiaar leden verkocht, 
want voor de middenklasse doet de C.V.P. niets. 
Zij wil links zijn. En dat links zjn is 
eerder van snobistische aard. Want zo ze sociaal 
wou zijn zou ze de belangen van werklozen en 
mobielen, van de platlelandsarbeider, de kleine 
boer en de kleine middenstander verdedigen, want 
dat zijn sociaal gesproken voor het ogenblik de 

Antivlaamse houding der nationale maatschappij 
der Belgische spoorwegen 

Na de anti-vlaamse houding der Brusselse 
geestelijkheid, door de meeste Vlaamse 
kranten enkele maanden geleden aan de 
kaak gesteld, worden door die zelfde kran
ten, met een niet te vermoeden regelma
tigheid ,de taalwetsovertredingen der zo
gezegde NATIONALE maatschappij gesig
naleerd ! 

In «De Standaard» werden talrijke 
klachten opgenomen, genoteerd door de 
heer Vanhaegendoren op de lijn Brussel-
Leuven. 

In «Het Volk», nummer van 9-12-55, 
wordt een nieuw feit gemeld. Hier gaat het 
niet meer over het gebruik van het Frans 
vóór het Nederlands op een Vlaamse lijn, 
maar wel over het totaal gebrek aan ken
nis van het Nederlands door tieinwacliters 
die deze Vlaamse streek bedienen! 

De toepassing van het beginsel « twee
talige treinwachters in Vlaanderen» (en 
zelfs eentalige franssprekenden) en eenta
lige Waalse treinwachters in Brussel en op 
de treinen die van Brussel uit naar Wal
lonië vertrekken noemt de Waalse kliek die 
op de direktie van de Leuvense steenweg 
17 de plak zwaait, «GELIJKHEID IN 
RECHTE EN IN FEITE». 

De Waalse opvatting van die « gelijkheid 
in rechte en in feite » kan maar worden 
toegepast, dank zij de welwillende mede
werking van de huidige minister van ver
keer, Zijn Franskiljonse Excellentie, An-
seele Edouard, soc. en bourgeois van Gent! 

Volgens de laatst binnen gekomen be
richten, zijn alleen eentalig Waalse trein
wachters aanwezig op de treinen die in 
Schaarbeek vertrekken naar Doornik en 
andere Waalse steden. Wachters der trei -
nen voor Antwerpen en Oostende b.v. roe
pen in Brussel Centraal de bestemming der 
treinen af in de twee talen; voor Mons en 
Tournai geen kwestie van! 

Op de omnibustreinen van Brussel naar 
Waver, over Hoeilaart, kan de treinwach-
ter in dit laatste station geen antwoord 
geven op 'n vraag in 't Nederlands gesteld. 
Hij haal t zijn schouders op en gaat ver
der! Een treinwachter op de « direkt» naar 
Luik kan dat te Leuven evenmin, maar is 
niet zo onbeleefd. Hij verontschuldigt zich 
alle Vlaams te hebben vergeten. Hij had 
het alleen maar geleerd om te slagen in 
een examen ! Sedert heeft hij er royaal zijn 
hakken aan gevaagd! Wanneer over die 
toestanden wordt geklaagd, schijnt die di

rektie nooit te weten wie ze voor deze of 
gene post heeft benoemd! 

Soms wordt dan 'n sukkelaar verplaatst, 
maar de Waalse kliek wreekt zich dan op 
'n andere manier, n.1. met nederlandson-
kundige « chefs » aan te stellen die Vlaam
se bedienden en arbeiders moeten beve
len! Zo'n staaltje van misprijzen tegenover 
ons « Vlaams werkvee » kwam ons ter ore 
enkele dagen geleden. 

Een zekere Lecïerc, wonende te Eigen-
brakel, zal worden aangesteld of is het 
reeds, als « chef » van de dienst der schoon
makers der drie centraal gelegen Brusselse 
stations. De Leclerc in kwestie kent geen 
nederlands maar is als Waal, de aangewe
zen man om Vlamingen te bevelen. Hij 
werd eerst aangesteld als lader, maar werk
te zo geweldig, dat zijn kameraden hem 
niet konden bijhouden! Hij kreeg dan de 

post van kaartjesknipper, maar werd van die 
post verwijderd omdat hij geen Nederlands 
verstond. Waar moest men hem nu zetten? 
De direktie der maatschappij heeft het dan 
goed gevonden dat hij als «chef» werd 
aangesteld van de ploeg der schoonmakers. 

Dat hij zich niet kan doen verstaan? Dit 
is niet nodig! Dan neemt hij maar 'n ver
taler mee! Ofwel moeten de Vlaamse 
schoonmakers hem maar verstaan door te
kens ! Op die manier kan eerriiond ook zijn 
meester verstaan! 

De Waalse kliek in het bestuur der N. M. 
B. S., denkt dat dit spelletje nog heel lang 
kan duren. Wij geloven dat ze zich vergist! 
In de achteruitstelling van en haar mis
prijzen voor Vlaamse bedienden en arbei
ders, no^ heel dikwijls tweetaligen, wordt 
ze geholpen of beschermd, door individuen 
in het Vlaams eland gewonnen en geboren! 
Die manpp-' - .ut.+„^ y^^^^ eigen volk in de 
rug! Maar ook daaraan komt een einde! 

Ze moeten bedenken dat zelfs een Vlaam
se arbeider stilaan begint te beseffen dat 
hij zo goad is als <r-iM'- wie! Op gebied van 
werkkracht mag hij zijn voet zetten naast 
de beste arbeider van Europa! 

Enkele beginnen zo ook een beetje te 
menen dat ZIJ moeten geëerbiedigd wor
den en dat het dus normaal is dat ze be
volen worden door iemand die hun taal 
spreekt! 

Er zijn er nog niet veel die dat inzien, 
maar er komen er alle dagen bij! 

Nog enkele jaren geduld, Waalse kliek 
van de Maatschappij, de afrekening komt 
wel ! 

Motie van de volksunie 
aan minister Troclet 

De raad van leiding van de Volksunie, 
vergaderd te Brussel op 18 januari : 

protesteert in naam van haar 114 000 kie
zers tegen het toekennen, in de nieuwe be
sluiten der ziekteverzekering, van 'n lagere 
rang aan de ambtenaren der nieuw inge
stelde sekretariaten in de Vlaamse provin
ciën, dan aan de ambtenaren der zelfde 
diensten in de Waalse provinciën, 

betreurt het niet vertegenwoordigd zijn 
in het Nationaal Komitee noch in het 
Bestendig Komitee van het Rijksfonds, van 
welke organisatie van de middenstand ook, 

zal zich altijd verzetten tegen de een-
heidsmutualiteit, 

keurt niettemin het invoeren van de ge
neeskundige eenheidskontrole op de werk
onbekwaamheid goed, 

eist de uitbreiding dezer kontrole ook op 
de geneeskundige zorgen, bijz. op die ver
leend door de geïndustrialiseerde poliklinie
ken, 

en gaat óver tot de agenda. 

geringsten. De C.V.P. wil echter de socialisten, 
dat eigenaardig mengsel van Marxistisclie bour
geois volgen. Ze zal ook met hen ten onder gaan. 
Rodenbach een Marxist ? 
Immer VOORUIT ! 

Stel je voor : l OO'HUT, de kletskous van de 
Gentse Socialisten, heeft een cliclié met de foto 
van A. Rodenbach uit de areliieven opgediept (of 
uit de nalatenschap van Hendrik de Man ?). 

Roeselare maakt zicli klaar voor de Rodenbach-
lierdenking. 

(1 Daartegen hebben wij lioegenaanid niets, wel 
integendeel, doch wetend dat de clericalen in 
Vlaanderen gewoon zijn de waarheid op haar kop 
te zetten, houden wij er aan deze kanttekeningen 
over Albrecht Rodenbach te laten verscliijnen. Zij 
werpen een schril licht op wat A. Rodenbach in 
zijn lijd en met zijn strijd eigenlijk lieejl nage
streefd. Doordat de clericalen daarover zwijgen, 
houden wij er aan deze strijd van de jonge Vlaamse 
dieliter te belichten. » 

Hoe edelmoedig van VOORUIT, nietwaar :' 
Ln verder : » De katholieken zullen trachten 

Rodenbach te monopoliseren en voor te stellen, 
op lian gewone soepele wijze, als een der hunne(i. » 

Triestige sinjeurs van YOORUIT, we zien niet 
goed in lioe we een katolieke oud-leerling van liet 
biezonder onderwijs in een marxist melamorfo-
zeren. 

De katolieke vlaams-nationalistcn hebben voor
waar de informalie van 't y ooruitje niet nodig 
om door te hebben dat met onze nationale Albrecht 
een stukje komedie is gespeeld en zal gespeeld 
worden door sommige katolieke organizaties. Maar, 
ZIJ VIERLN. Ln dat is, gelet op de huidige stand 
van de Vlaamse Beweging, hoofdzaak. 

Socialisten (en Liberalen) daarentegen - al heb
ben zij er niets legen ( ?) - vieren niet, maar kan
keren. Ze maken Liever ridikule opmerkingen in de 
Permanente Deputatie van WLST-VLAA\DLRLi\ 
omdat de tekst van het openluchtspel aanstoot zou 
kunnen geven. Die onverbeterlijke huichelaars. Zij. 
schreeuwers van de Internationale, die nooit een 
Belgische vlag aan hun volhshuizen hangen, zij 
die nooit het Belgisch volkslied zingen of spelen 
op liun rode manifestaties, zij schrijven « kantte
keningen bij een herdenking » om... de waarheid 
te dienen. 

Wil VOORblT eens meedelen of de Volksjeugd 
rto.ienbach zal herdenken? En waar en hoe? Zij 
mag op onze aanwezigheid rekenen. Wij zouden 
immers graag de reakties zien en horen van jon-
gemensen die wél Jean Jaurès kennen, maar zel
den of nooit van Rodenbach horen. Waar is der 
oudren fierheid? 

Pas wanneer links gevierd wordt zal de Vlaamse 
Beweging niet te katoliek zijn, zoals dhr. VLOL-
BERGllS, socialistisch syndikalist uit Leuven, be-
tveerde op de llofstaadse studieweek '55. 

Misschien kunnen de heren J. KUYPERS, M. 
LAMBERTY en P. VERMEYLEM bij de Heer AN-
SEELE, frankofoon-geografische Vlaming, voorstel
len een Rodenbach-postzegel uit te geven... Het
zelfde formaat van de Peter-Benoitzegel ! 

Voorts hopen wij dat de redakteurs van VOORIIT 
zich niet zullen beperken tot de negatieve bijdrage 
zoals deze van 4 januari '56. Demonopolizeren, 
meneer Deconinck. 

Maar ja, behalve bij de franskiljonse nonnen 
wordt de jeugd ook nog gedenationalizeerd in bv. 
het Institut de Gand, een officieel verfransend 
instituut. Dal zouden ze (goed) toch moeten we
ten I 

f 

Ons kongres 
op 

22 April 
0t0» 
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PRESIDENT NEY : Ziezo dat zal hun duidelijk 
afblijven I 

zijn, dat ze daar met hun handen moeten gaan 
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Erger en misdadiger tegenover ons volk 
z j n echter diegenen nog, die zich Vlaams 
gezind durven noemen en die die partij 
door dik en dun verdedigen en hoewel ze 
zelf toegeven dat de strekking van die par
tij zal dezelfde blijven toch de C.V.P. on-
voorwaaidelijk blijven steunen! 

Zo doet het de C.V.P.-krant «De Stan
daard ». Nog in haar nummer van dinsdag 
10 januari breekt ze andermaal een lans 
voor de partij van die franskiljon, hoeder 
van het sciiild en zwaard van Vlaanderen. 
Zij vermeldt het feit dat de meest gezag
hebbende Waalse C.V.F.er üuvieusart op 
het jongste kongres van de partij uitdruk-^ 
keiijk en krachtig opkwam om in alle ge
meenten op de taalgrens en in het Brus
selse de tweetaligheid door te voeren. En 
ze schrijft : « We menen daar te mogen uil 
> afleiden, dat wij Vlaamse Katolieken, 
» nadat wij in de eerstkomende verkiezin-
» gen door onze eendracht en onze strijd-
» vaardigheid de meerderheid zullen be-
^ zorgd hebben aan de C.V.P., in de rege-
» ring zelf aliijd weer voor het non possu-
» mus Ld.i. wij kunnen niet. Red.] zullen 
» staan van de Waalse vertegenwoordi-
2> gers. » 

« Een zeer prettig vooruitzicht is dat niet 
s> en wij betreuren dat de C.V.P.-leiding 
» niet de moed gehad heeft haar Waalse 
» minderheid te doen begrijpen dat ook 
» deze een offer moest brengen voor de 
» eendracht. 2> 

« Maar hoe pijnlijk ons dit ook mag val-
» len - we bekennen dat,, waar we te kie-
» zen hebben tussen de linkse Waals-be-
» heerste koalitie en een C.V.P.-bewind. 
» de keuze ons na de laatste ervaring niet 
» moeilijk valt... » 

« De schoolstrijd biedt aan de C. V. P. 
» haar laatste kans om OOK in Vlaanderen 
» al de kristelijke krachten te railleren, 
» maar wie zin heeft voor verantwoorde-
» lijkheid, zal er zich met hand en tand 
» tegen verzetten, dat een tweede eksperi-
ï ment gewaagd wordt als dat van 1950-
» 54. » 

«Men bedenke de waarschuwing : zo 
» lang gaat de kruik te water tot ze 
» breekt. » 

Men lette be^t niet te zeer op dat foefje 
van de nieuwe meerderheid. Ze geloven er 
net zo weinig aan als aan het sprookje van 
de versterkte meerderheid gedurende de 
laatste verkiezingskampanje. IMaar dat ie
mand, die niet volslagen idioot is, te goe
der (rouw zóveel onzin kan samenpersen in 
enkele regels achten we uitgesloten. «De 
Standaard » weet het dat in een volgende 
regering de C.V.P. net zo weinig zal doen 
voor onze Vlaamse mensen als tijdens haar 
vierjarig homogeen bewind en toch roept 
ze de Vlaamsgezinden op zich rond de 
C.V.P.-vlag met de haan te scharen. En 
waarom omdat er alleen maar te kiezen 
valt tussen de C.V.P. en de linksen! Deze 
voorstelling is volslagen vals. Wanneer men 
hen voor de oorlog voor de keus stelde 
Berlijn of Moskou antwoordden ze dat ze 
niet kozen tussen de rode cholera en de 
bruine pest. Er was een derde stad Rome, 
zegden ze, zeer terecht. Welnu ook thans 
zeggen wij zeer terecht dat wij niet willen 
kiezen tussen de linkse cholera en de 
rechtse C.V.P.-pest. Wij kiezen bewust de 
derde en enig goede mogelijkheid, het 
Vlaams nationalisme, de Volksunie. Wij 
verzetten ons tegen een tweede onvlaams 
eksperiment '50-'54. De kruik is voor ons 
zo.ang te water gegaan dat ze brak. 12.5 
jaar achteruitstelling is lang genoeg. En 
om de schoolkwestie te zien oplossen ge
lijk het koningsvraagstuk hebben we bit-
tex weinig lust. Telkens de C.V.P. in de op
positie zat, zowel in 1884 als in 1932 heeft 
ze de ziel van het kind nodig gehad om 
opnieuw ministerzetels te bemachtigen. 
Z j willen doodeenvoudig die kwestie niet 
opiossen, omdat ze hen altijd moet redden 
wanneer ze in de oppositie zitten. Wij wil
len daar eens en voor goed van af zijn. 
Wij vragen de radikale oplossing van de 
vo.ledige gelijkheid door het federaUsme. 

Ook het schoolvraagstuk wordt ons op
gedrongen door de eenheidsstaat. In een 
federalistisch Vlaanderen zal er volledige 
schooigelijkheid zijn, in het unitaire Bel
gië nooit. Als de C.V.P. het unitaire België 
kiest, weet ze ook dat ze nooit het school
vraagstuk in christelijke zin kan oplossen. 
Het is dus voor haar niet meer dan een 
voorwendsel, nieuw verkiezingsmateriaal, 
dat uitgediend na volgende verkiezingen 
op de afvalhoop zal geworpen worden. 

Het schoolvraagstuk is een van de tal
rijke vraagstukken of beter een deel van 
het ene Vlaamse vraagstuk dat in onze 
huidige eenheidsstaat en met huidige uni
taire kleurpartijen nooit opgelost kan wor
den. 

Er zijn helaas al te veel onnozele Vlaams
gezinden, die zich aan het nochtans vrij 
grof spel van onze traditionele ant i -

N S C H R I K 
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Vlaamse kleurpartijen laten vangen. Iede
re partij zet naast een meerderheid van 
Walen, Brusselaars, Franskiljons en knik
kers hier en daar een of twee flamingan
ten. In eik ministerie zit zo een exemplaar, 
die dan wat Vlaamsgezind mag doen om 
de kinderlijke taalflaminganten te paai
en en hen de indruk te geven dat ze ook 
wat te vertellen hebben. Een kinderhand 
is immers gauw gevuld. Zo een of twee mi
nisters op zeventien. Bij de vorige regering 
was dat een Van den Daele, thans is dat 
een Spinoy. De overgrote meerderheid van 
de ministers zetten de verwaarlozing van 
Vlaanderen door, één ervan treft enkele 
maatregelen ten gunste van Vlaanderen. En 
de Kleurfiaminganten juichen ! Er is be
terschap ! Wat ze echter niet inzien is dat 
Van den Daele opgevolgd werd door een 
ïroclet , die alles weer afbreekt wat zijn 
voorganger deed en dat Spinoy op zijn 
beurt zal opgevolgd worden door een 
Franssprekende die zijn werk zal afbreken 
Er is beterschap juicht de kleurpartijenfla-
mingant en hij ziet niet in dat hij de hoorn
drager speelt. De schuld van een Van den 
Daele en van een Spinoy is er niet geringer 
om, wel integendeel. Zij weten dat hun 
partijen anti-Vlaams ingesteld zijn en 
anti-Vlaams handelen maar zij doen be
wust mee aan de kamoeflage ten behoeve 
van de onnozelaars. Wat voor de ministers 
en de enkele zogezegde flamingantische 
volksvertegenwoordigers waar is geldt ook 
voor de kranten. De « Standaard» wordt 
gebruikt om bij de meer radikale Vlaams
gezinden de begoocheling op te wekken dat 
ze ook wat te vertellen hebben en dat het 
kan betekenen. De schuld van « De Stan
daard » wordt des te groter. Zij en de Van 
den Daele's vormen het rookgordijn waar
achter ze de vijanden van ons volk, hun 
partijgenoten, voor de Vlaamse volksmens 
verbergen. 

De ontwikkeling is gunstig voor de Volks
unie. Zelfbestuur, amnestie en industria
lisatie, drie van onze basisprogrammapun
ten dringen zich door de kracht van de. 
rede en door de macht van het buitenlands 
voorbeeld geleidelijk maar onweerstaan
baar aan ons volk op. Men begint in te 
zien dat de Vlaams-nationalisten gelijj; 
hebben. Dat begint een Lefèvre, een Van 
den Daele en een Standaard in stijgende 
mate te verontrusten. Vruchteloos probe
ren ze het met hun monsterbedrog van de 
de eenheid onder Frans-Brusselse heer
schappij. Vruchteloos wordt de schoolkwes
tie nog eens opgerakeld. Maar ook hier be
gint men te beseffen dat de Volksunie, de 
enige partij is die het vraagstuk volledig 
aandurft door de volstrekte gelijkheid te 
eisen en die de enige metode wil gebrui
ken om dit te verwezenlijken, en wel zelf
bestuur. 

Dat ondertussen onze C.V.P.ers ons aan
vallen met de moed der wanhoop — de 
enige moed die ze kennen — verheugt ons. 
Uit de botsing van de gedachten komt de 
waarheid voort. En zij alleen zijn het die 
dat moeten vrezen ! 

De besluilen van minisrer TROCLET 
Woensdag li december werd de match in de 

Kamer voortgezet, 't Is eigenaardig, maar op 
trams, treinen, in koffiehuizen en aan de familie-
tafel spreekt men over de « besluiten Troclet n op 
de zelfde alledaagse manier als over « Bonbons 
Bossaert, Banden Englebert n, of « Beschuiten De 
Beukelaer » / De naam Troclet zal jarenlang ver
bonden blijven aan het woord « besluiten ». 

Toen de degens getrokken werden, vier of vijf 
tegen één, stond het vast; «Barbetje Troclet » 
moest Imngen, want voor de oppositie was na
tuurlijk alles slecht ! Lijk we reeds in onze vorige 
bijdrage schreven, waren ook enkele socialistische 
mutualiteiten wrevelig over de besluiten Troclet I 

Dat verklaarde nu ook de heer BOUOGNE • 
« Ook de heer Merlot wil van geen staatskontrole 
weten, hij aanziet ze als een aanslag op de « eer » 
van de ziekenkassen » / En dat is nu werkelijk 
een toppunt ! Jarenlang heeft de Herlot de stoet 
geopend van de deficitaire ziekenkassen, allen ge-
kunlroleerd door adviseurs die ze zelf hebben 
benoemd en betaald en, wanneer een poging wordt 
gedaan door de minister die voor de gelden ver
antwoordelijk is om de tekorten te verminderen, 
door een onafhankelijke kontrole in te voeren, 
dan zetten mijnheer Merlot en his boys een hoge 
borst en spreken zonder blikken noch blozen van 
de « eer van hun ziekenkassen ». Schaamlclozer 
kan het niet ! 

Voor de heer Bohogne is de uitlating « Merlot » 
ccn sterke steun ! Mr Troclet weet niet hoe zich 
te draaien noch te keren, alhoewel hij weet dat 
de Luikse staf alléén het met baas Merlot eens is, 
de federatie der socialistische mutualiteileti van 
Brabant en andere provinciën eisen wel de onaf
hankelijke kontrole '. 

Mijnheer Bohogne tracht dan de organisatie van 
de gezondheidszorgen belachelijk te maken. 

II Alles krijgt een nummer n zegt hij « ook de 
verzekerde » .' En het stamnummer dat de leden 
van een ziekenkas bezitten en dal sedert ze zijn 
ontstaan ? Ook dat de geneeskundige prestaties 
een nummer krijgen, juist lijk in hel verleden, 
maar nu nog nauwkeuriger omschreven om all" 
mi.fbruiken Ie beletten lat weet de heer Bohogne 
niit, in tracht hij als dwaas te bestemplen! Zalig 
zijn de onwelenden... 1 

< 

BERICHT VAN HET SEKRETARIAAT 

— Ons kongres werd op verzoek van 
tal van propagandisten later ge
plaatst en wel op 22 april en dit 
te Gent. 

Alle briefwisseling voor de par t i j -
werking moet gestuurd worden 
naar het sekretariaat : Volksunie, 
Kipdorp 61, Antwerpen. 

Het sekretariaat is open elke na
middag, behalve de zaterdag, tus
sen 14 en 18 uur. Tel. : 31 01 53 
Antwerpen. 
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In de zelfde zin gaat hij verder : 
» Van nu af aan zal de kontrole worden uit

geoefend door geneeslieren, verpleegsters en zie-
kenkonlroleurs, allen ambtenaren I » Toen ze voor 
de landsbonden werkten behoorden deze drie ka-
tegoriën zeker tot deze der zelfstandige arbeiders '/ 

En nu de formidabelste onwaarheid die de 
H aalse A.C. V.er heeft uitgekraamd, want zo 
sleclit kan hij tocli de besluiten met hebben ge
lezen, u dat voortaan verpleegsters, ziekenkonlro-
leurs beslissingen mogen nemen ten zelfden titel 
als de koniroie-geneesheren » (blz. Iü2 van het 
beknop verslag) ? Niemand lieefl het nodig ge-
oordeela hierop te untwooruen 1 Uezeljue lieer 
heeft tot ieders verbazing ook vastgesteld dat de 
socialist Troclet voor die nieuwe posten bijna uit
sluitend socialisten heefl benoemd I Dat is inder
daad zeer eigenaardig I Dat de graad van de 
ambtenaar aan liet hoofd gesteld van de sekreta-
naten der Vlaamse provinciën, lager is dan deze 
van de ambtenaar aan het hoofd der Waalse 
provinciale sekrelarialen heeft hij niet bemerkt : 
dit IS voor een iVaal te vergeven want zelfs de 
Vlaamse kleppers van voorzitter Lefèvre hebben 
er niet over gejnept. De rangorde der waarden, 
wat ! 

.\o de liberalen wat over de rug te hebben ge
streeld, en met een trtmeloslem te hebben ge
sproken over « liet verloochenen van het verleden, 
en lul verraad van het heden en de toekomst », 
zoiets doet het altijd nog, ging Bohogne zitten en 
gaf pijl en boog aan 'n zekere heer üilson 1 

Wat deze afschoot waren geen pijlen. Al wat 
hij voorlas en minister Troclet verwijt staat in het 
besluit Vandendaele, wat Troclet hem dan ook 
terugkaatst. 

De discriminatie onder de gezondheidsinrich-
tingen was zo'n flater dat deze bepaling reeds als 
ingetrokken kan worden beschouwd. Minister 
Troclet zijn verdediging : wanneer de ploeg ge
neesheren aan een kliniek verbonden in twes 
« clans » uiteengaan, komt er tweede kliniek bij ». 
En dan ? Als die kliniek er komt, gebouwd met 
eigen centen en niet met staatscenten, wie heeft 
zich met de kliniek van de tweede « clan » te 
bemoeien ? Een slecht punt voor minister Tro
etel ! 

En mijnheer Gilson leest maar door uil het be
sluit Vanden daele (bl. 164J l Verder is hij ook 
tegen de derde betalende, die de kristelijke mu
tualiteiten jaren geleden reeds, zo graag aan de 
dokters hadden willen opleggen ! Aa het grapje 
nog eens te hebben herhaald, dat aan iedere zieke, 
aan iedere dokter, verpleegster en kliniek een 
nummer zal worden toegewezen, gaat ook hij 
zitten ! 

liet spel ging weer op de wagen toen minister 
ïroclet zei dat UU tenminste 'n heel aantal per
sonen en leiders van ziekenkassen had geraad-
jüeegd terwijl de heer Vandendaele niemand had 
geraadpleegd l 

II Dat is vals » riep Vandendaele. En inderdaad, 
die bewering van de minister is niet helemaal 
juist. De heer Vandendaele had 'n maand lang 
de leiders van de Kristelijke Landsbond geraad
pleegd. De anderen werden niet geraadpleegd en 
de besluiten werden hun bezorgd op 1 januari 
'öJ, toen ze dachten dat ze nog op het kabinet 
van de minister zouden worden ontboden I Moest 
de heer Vandendaele aan geheugenverlies lijden, 
dan kunnen we hier protest afdrukken van en
kele landsbonden, uitgezonderd natuurlijk dat van 
zijn eigen landsbond ! 

Ook het beroepsgeheim kwam ter sprake. Naar 
ons werd medegedeeld schenden sommige leiders 
van federaties reeds jarenlang het geneeskundig 
geheim ; sommige zelfs het briefgeheim I Brieven 
aan de medische adviseurs gericht worden door 
de administratieve diensten geopend 1 Attesten, 
die de aard der ziekte vermelden, worden uit de 
(jeiiCeskundige dossiers gehaald ! 

Toen sprak de heer Cornet, liberaal naar het 
schijnt : « Geen derde betalende ! Geen onafhan
kelijke kontrole ! n Doch de staatstoelagen om de 
tekorten van zijn liberale landsbond bij te passen, 
wees hij niet af ! 

De heer Cornet werd welsprekend en na te 
hebben verklaard dat de grote meerderheid van 
'Ie geneesheren eerlijke mensen zijn, wat juist is. 
begon hij zonder overgang te spreken, over de 
stijgende kosten van radiologie, en laboratorium-
•jntleomgen ! Minister Troclet keek #p « Zegt Ü 
i'.al om de kontrole te rechtvaardigen?» ^'Absoluut 
niet» antwoordde Cornet, en loch ging hij door 
deze te rechtvaardigen. Luister maar ! 

II De uitgaven stijgen terwijl de gemiddelde ver
goeding vermindert 1 Waarom vermeer/i eren. de 
laboratorium-onderzoeken steeds ? Omdat klinie
ken en poliklinieken van de geneeskunde een 
nijverlieid hebben gemaakt ! En dat met heel 
andere doeleinden dan het zoeken naar en diag
nose of de juiste behandeling van een ziekte » 
(blz. 168 van hel B.V.) ! Deze verklaring 
viel de oppositie zwaar op de maag •' Het 
is de eerste mw^l dat in het parlement een 
zo nauwkeurige en zware beschuldiging wordt 

Vergeet niet Uw Abonnement te hernieuwen, daarom doe het dadelijk * 
e t . . . ^ ^ ^ ^ 

Postgiro54.45.46 W.Jorissen, Brussel 
• ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ f " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ : ^ ^ : ^ : ^ : ^ : ^ : ^ ^ : ^ 
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VLAANDEREN HET TROETELKIND 

Onlangs had er te St-Truiden een 
machhge vergadering plaats van de 
CV.P.-jongeren. Dhr Jozef Smeesters, 
stud. jur. aan de Leuvense Alma Mater, 
handelde er over « De Hogeschoolstu
dent en de Politiek. » Er waren niet min
der dan twaalf personen tegenwoordig, 
waaronder vier studenten en evenveel be
stuursleden van de -jongerengroep. De 
spreker, een ruimdenkende jongeman, 
Vlaming in hart en nieren, scheen zeer 
goed op de hoogte te zijn van de toestan
den te Gent en te Leuven en verklaarde 
vrijmoedig dat een aanzienlijke meerder
heid der huidige studentengeneratie voor
stander is van amnestie en zelfbestuur. 

Die wijze woorden schenen de goed
keuring van senator de Marneffe - frans
kiljon, het kan niet erger - geenszins weg 
te dragen, want bij de bespreking nam 
hij onmiddellijk het woord en gebruikte 
hij al zijn strategie om, de uiteenzetting 
van dhr Smeesters te ontzenuwen. Hij 
sprak met vuur en entoesiasme en met de 
moed der wanhoop en hij gestikuleerde 
alsof hij niet tot elf, doch wel tot duizend 
man het woord richtte. Herhaaldelijk 
haalde hij zijn grof geschut boven tegen 
de Volksunie, die hij de ondergang noem
de van het Katolictsme in Vlaanderen -
precies of hijzelf iets geeft om het kato-
hcisme en om Vlaanderen. Meermaals 
in het vuur zijner rede noemde hij de 
naam van onze vriend, Mter Libens, en 
hij scheen nog steeds niet te kunnen ver
kroppen dat deze jonge advocaat hem bij 
de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
niet minder dan 867 stemmen ontfutselde, 
wat zo ongeveer één vijfde van de CV P. 
stemmen vertegenwoordigde. 

Toen de senator begon in te zien dat 
zijn woorden afschampten op de onver
schilligheid der aanwezige studenten riep 
hij uit, terwijl hij zijn franskiljonse armen 
ten hemel hief en hij zijn uiterste best 
deed om van die patetische bibberingskes 
in zijn stem te toveren : « Maar Heren 
Studenten, weet U dan niet dat de Vlaam
se Kwestie sedert jaren het troetelkind 
van de partij is lil » Algemeen gelach. 

Ofwel is de senator een naïeveling -
daaraan twijfelen wij ten zeerste, want 
een weinig-overtuigd Kristenmens en 
aartsfranskiljon honderdprocent, die zich 
gedurende meer dan acht jaren heeft kun
nen handhaven als arrondisservienteel 
voorzitter van de C.V.P. en dat in een 
van de katoliekste en meest Vlaamsgezin-
de streken van het land, kan toch be
zwaarlijk als naïef doodgeverfd worden -
ofwel heeft de hooggeleerde senator zijn 
toehoorders aanschouwd als onwetenden 
en analfabeten en heeft hij hun met dat 
u troetelkind » de mop van het jaar wil
len vertellen. In alle geval, als dat met 
de Troetelkinderen gebeurt, welk triestig 
lot moet dan weggelegd zijn voor de stief-
kinderenl Wij vragen ons af hoe in een 
man zoveel schijnheiligheid kan steken l 

Dan vinden wij senator Knops, de so
cialistische primair, die met behulp van 
C.V.P. stemmen door de Limburgse Pro
vincieraad naar de Hoge Vergadering 
werd gezonden nog heel wat oprechter. 
In zijn primaire eenvoud en met datzelfde 
kordate en energieke gebaar, waarmede 
dhr. Knops alle zwaarwichtige problemen 
in één handomdraai oplost, verklaart hij 
steeds, wanneer hij ondervraagd wordt 
over de Vlaamse Kwestie : (( Wat kun
nen WIJ dat allemaal in ons hoofd steken ; 
of ge nu Vlaams of Frans spreekt, dat is 
allemaal hetzelfde , als ge Uw buik maar 
vol hebt en af en toe een pint kunt drin
ken.. » 

Van materialisme gesproken. 
En zeggen dat deze twee kultuurdra-

gers het brave Limburgse volk te Brus
sel vertegenwoordigen. 

Voor wie het nog niet weet : er is te 
St-Truiden nog een derde senator, een 
liberaal, nl. de Heer Vreven, een man, 
die het vertikt zijn moedertaal te spreken 
en die, wanneer hij per ongeluk eens het 

imÊm0timm0i^t^t0t0>0^0t0>0>m0tmm0tm0mti>0i0>0t0t0t0>0t0t0»0t0t0t0t0t0tm 

^Jcin J\i&r en ^Indef^ 
1 

m0tm0>m0»0»0t0t0t0»mmm0>mt0»0>0»0>0>0>m>0»m0»m 
De besluiten van Minister TROCLET 

(jebui geid naai lieL lioojd lan de mannen 
tan ut lujveihtidsgeneeskunde I Loyncli uoo, 
ucnkinu duet mijnlitei Loinel luei, luj n 
iinimib. UbciaaL ' Du niuLuuUbtuche poliklinie 
ken, de bijzondeiste schuldigen, wensen imineis 
Ie wolden gekontioieeid dooi een door hen zelj 
aangestelde medisch adviseur 1 

BIJ de kwestie der poliktinieKen vooiat de mu-
tualische moeien we een ogenblik stilstaan. Wij 
htbben de mdiuk dat de leideis dei geneeskun
dig beioepsueienigingen dit punt te zcei m de 

De belieeideis uaii een mulualistische polikli
niek zijn, op enkele uitzonderingen na, dezeljde 
peisonen die aan het lioojd staan van het verbond 
uan ziekenkassen ' Zij noemen zich zondei blik
ken noch blozen u i'eieniging zondei winstbe
jag » llun doel leden winnen door goedkope 
geneeskundige zoigen te veistiekken. De bijdiage 
dei leden is gewoonlijk 5 F per piestatie I Daar 
de piestalies woiden vooigeschieven dooi 'n dok-
lei, Joijauau oj aan zoutel precent piesta 
lie beiaaid, doch door veipleegsteis of aiidei, soim 
met ytdiploineeid, peisonecl woiden mtgevoeid, 
wolden in die poliklinieken schitterende zaken 
gedaan Bonden en politieke mandatai issen zijn 
altijd tot wedeidienst beieid en zoigen voor een 
publiciteit, waarvoor elk zeljstandig welkende 
dokier teistond zou worden tot de oide geroepen 
Üaai de specialistische geneeskunde bijzond>'i 
in de geindustiiaiiseeide poliklinieken zon ge 
weldige bediagen aan hei Hijksfonds kosten weid 
een ogenblik gedacht het i\ederlandse stelsel iii 
te voeren, nl. een attest te eisen van elk huisai ts 
voor ledei bezoek bij de specialist I Dit vooistel 
weid diiect verworpen, de mutualistische poli
klinieken hadden het gevaar ogenblikkelijk inge
zien Het zou een tamp gewoiuen zijn vooi hun 
zaken I 

Van de socialisten is die houding te begnjpen, 
ze ligt besloten in het piogianima van hun siiijd 
en lil de evolutie van hun stieven Van de kuste 
lijken IS uie houding mindei bi giijpelijk / " 
zijii immers voor de « totale vnje keus » In de 
giond huldigen zij de zeljde beginselen als mi
nister Lullaid en zijn vnenden t Zij konkuitn-
ceien het geneesherenkorps m-et hun giatis ge
neeskunde voor iedereen, lijk de Linksen het viij 
ondei WIJS hopen te ondei mijnen mei het staats-
onuerwijs I 

Laat ons nog even kijken wat een zekere lieei 
Gojjin te zeggen had 

hnkele van zijn uitlatingen (blz. 168) dat de 
geneesheien met meei vnj zullen zijn in het stel
len van een diagnose, altijd aan een superkon-
tiole zullen zijn ondtiieoi pen, liun taak als 
huisarts tot een ondei geschikte taak zou woiden 
teiuggediongen, en hun diploma maai de waarde 
van een vodje papier meer zou hebben, kunnen 
we aanzien als zoveel stommiteiten I 

Mijnheei Cilson (C l P J gaj nog 'n weikeiijki 
geniale uitlating ten beste, de geniaalste die die 
dag lil de kamei ueid gehoord t « Tenzij dooi 
liet ABVV IS dooi niemand het aanstellen van 
gencesheien kontioleuis gevraagd » nep hij tot de 
minister ' Zou de heer Gilson met willen zeggen 
wie liet aanstellen van de Rijkswacht heeft ge-
viaagd^ En wie hel koips van tiein- en tiam 
kontiolcuis'^ En wie heeft ei nu, bij God, ge 
viaagd belastmgskontroleurs aan te stellen, n 
aanstelling die op zijn minst genomen ook een 
aanslag is op de « eer » dei belastingsiAichiigen ' 

In een motie van het bestuur van een kriste 
lijk veibond lezen wij « alleen m door ons ge 
kozen en aangestelde medische adviseurs kunnen 
WIJ bctioLiwen stellen» Tienduizenden Vlamingen 

tf\aluuililk, dat weet ik al lang Ge hiijgt zeven 
dagen Geef mij uw boekje » 

Jeanneke oveihandigt haai vooischiiftboekje. 
« Ge zijt veranderd van ziekenkas I Ge waart gij 

toch vioegei bij de « gi oenen » en nu zijt ge bij 
de « gi Ijzen ? » 

« Ja mijnheei de doklei, maai bij de « groenen n 
moet ge altijd direkt naar de kontrole, en bij de 
« giIjzen » duuit het gewoonlijk drie weken eer 
ge moet gaan I » 

Ik herhaal nog eens, iedere morgen is dat het 
zelfde spelletje Wanneer dezelfde konti ole op al 
de ziekenkassen zal woiden uitgeoefend, zal ik 
zelfs geen zeven dagen geven en kollega De Glad
den zal tiet ook met meer doen want na enkele 
maanden zal ledeie u. ceitifikatenspecialist » ge
kend zijn I En eeilijke dokters zullen dan geen 
klanten meer verliezen, soms hele families omdat 
ze zich met willen lenen voor misbiuiken I 

Met beste gioeten » 
Üit genomen inlichtingen blijkt, dat weeral 'n 

politiek mandataiist de hoge toon voeit in de 
leiding van het plaatselijk veibond dezer « grij
zen » I 

Toegeeflijkheid inzake konti ole wordt op t fa-

woord neemt m de Senaat, zich steeds m 
een volksvreemde taal uitdrukt, die hij 
meent wat zangeriger te klinken l 

Met zulke juweeltjes van senatoren is 
Vlaanderen er weldra bovenop l 

Truienaar. 

bliek teistond voortverteld 1 Het is dan ook met 
ie verwondden dat het ledenaantal van het vei
bond dei a gi Ijzen » van sedeit een aantal jaien 
steik IS gestegen en dat in dezelfde male als de 
stemmen vooi de paitij ' 
kunnen op dat tema dooigaan en zeggen met even 
veel ledenen « alleen m door ons gekozen en aan
gestelde magistraten kunnen we nog veiti ouwen 
stellen » Hoe lang gaan DIE ambteiiaien nog 
dooi de staat woiden benoemd ? 

« Trek het koit, mijnheei Giison », zei de ka-
mervoorzittei t Was geen minuut te vioeg I 

Ons voorgaand artikel had ons enkele blieven 
op de ledaktie bezoigd, ondei andeien van een 
apotekei uit Mechelen 

Cl Ongeveer een jaar geleden had het verbond 
dei kiistelijke ziekenkassen alhiei, de apotekei s 
vooi de volgende keuze gesteld of we moesten 
10 % op de veikooppiijs der aitikelen laten vallen 
(JU % van de winst) of ei zouiien zes meuwe 
apoleken woiden geopend in de verschillende wij
ken dei stad legen het kapitaal der ziekenkassen, 
veidicnd aciilei het lUjksfonds, konden wij na 
luuilijk niel op en de een na de andei Kapilu 
leeide' Die gansteistreek hebben ze waarschijnlijk 
oeeigenomen uit Amerika' Ondei die bedreiging 
sturen zen gmdei een kaaitje aan n kaartje «een 
deel van uw winst of een kof f eitje dynamiet aan 
uw deuin! BIJ de euiopesche ubeschaafden» i' hel 
d)namict veivangen door zes apoleken, inaai het 
doel en de uitslag is de zelfde I 

Toen deze handelswijze nog al wat protest deed 
opgaan, merkte een der A C V.ers op « wanneer 
de socialisten zo iets doen, protesteert ge met, 
maai wanneei wij hetzelfde doen, zit ei boven
al ms op» il. Dat komt omdat jullie farizeeërs 
zijn » weid hem geantwoord. Waai schijnlijk heeft 
hij het nog niet begrepen ! 

In alle geval een onafhankelijke, dus staatskon-
tiole, IS ei absoluut nodig voor instelling die zich 
iijk maken met de gelden van de staat, dus van 
de hele gemeenschap Haqueteers als hierboven 
beschreven kunnen met stieng genoeg woiden 
gekoniioleerd ! 

We kiegen ook nog een biiefje van 'n doktei 
uit de algemene piaktijk We geven het hier on
verkort weer 

« Toen ik uw aitikel had, ging ik deze morgen 
mijn konsuitalie doen Ik geef u mijn gespiek 
weel mei een van mijn viouwlijke patiënten Zo n 
gesprek is dagelijkse kost I 

« Wel Jeanneke voor wat is t i' » 
«•Een ceitificaat dat ik met kan weiken gedu-

lende H dagen, 't is vooi de ziekenkas I » 
« Ge zijt gij toch met ziek I » 
« Aee, mijnheer de dokter, maai 'k zou moeten 

thuis blijven. Moeder doet de giote kuis » 
«En ik moet u naluuilijk een vals ceilifihaat 

geven I » 
« Hm, bij Dr De Gladden kiijgt toch iedereen 

een certificaat en dat vooi zoveel dagen als men 
wil I » 

^ABLSGHOUWIl^GL^ 
Deze interpellatie heeft ons de volgende beslui

ten laten tiekken 
L) dat in de politieke strijd alle argumenten 

goed zijn Onbevoegden, en onwetenden hebben 
uien veiloien met het veitellen van onzin, in dit 
getal, ministei Tioclet beslissingen verweten die 
door zijn voorgangers waren genomen, 

2) dat de finantiele gezondmaking van het Rijks-
fonds, de knn van de zaak en het doel van deze 
besluiten, zo goed als onaangeioeid zijn geble
ven, 

S) dat minister Troclet het goede dat hij heefi 
voorgesteld, n l de onafhankelijke kontrole onder 
de vorm van LEMIElDSkuntrole, bedolven heefi 
onder een massa partijpolitieke maatregelen die 
niets met de ziekenkassen te maken hadden, 

4) dat de minister op deze partijpolitieke maat 
ngelen iedereen tegen het hoofd heeft gestoten, 
daaibij blijk gevend van zijn klein politiek en 
ps)chologisch inzicht, 

OJ dat de eenheidskontrole dooi de politiekers 
zeei slecht is onthaald geworden, omdat deze een 
eindt zou maken aan het uitbuiten van het Rijki-
fonds ten bate van hun politieke kiezerswinkel, 

()) dat deze bewering zo juist is, dat op het laat
ste ogenblik zelfs de socialisten, die geïnteresseerd 
zijn aan hun mutualiteit, hun eigen minister heb
ben in de rug geschoten I 

De eenheidskontrole kan nog worden verdaagd, 
maai onder de een of andeie vorm wordt ze toch 
ingevoerd, want de opvatting wint alle dagen 
meer leld dat, WIE centen krijgt van de staat, 
ook de staatskonliole moet ondei gaan I 
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