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Nog steeds geniet de heer Lilar de faam 
van een humanist en hij schijnt er wel zeer 
op gesteld te zijn. Tijdens de bespreking van 
de begroting van justitie in de senaat werd 
het nog maar eens herhaald en dan nog wel 
door senator Custers, die wel beter moet we
ten en die nu toch in de oppositie s taat en 
dus gerust kritiek mag uitoefenen. De harde 
waarheid, die helaas slechts in beperkte 
kring bekend is tot nu toe omdat de pers de 
legende in leven houdt van de humanist, is 
dat het beleid van minister Lilar op het ge
bied van de repressie een vreselijke ont
goocheling is en aUes behalve humanistiscJi, 
maar integendeel zeer hardvochtig en on
rechtvaardig. Er kan in dat verband alleen 
gesproken worden van een schuldige ca-
rentie op gans de lijn. Niet alleen werd geen 
enkel van de hangende problemen opgelost 
— en we denken hier in de eerste plaats 
o.m. aan het menselijk gezien diep tragisch 
probleem van de terdoodveroordeelden die 
na zoveel jaren nog steeds geen omzetting 
van hun straf bekwamen en van hen die 
een gemotiveerde omzetting verkregen, met 
het zogenaamd « rood briefje », de door de 
kristelijke C.V.P.ers ingevoerde toepassing 
van het uit schaamte nooit gestemde wets
voorstel Lagae — maar zelfs in de indivi
duele gevallen werden of worden er haast 
geen beslissingen getroffen door de minis

ter, tenzij beslissingen van uitstel... Genade-
maatregelen schijnen afgeschaft. Vrijlatin
gen zijn zo zeldzaam geworden, dat het 
haast een mirakel is wanneer nog iemand 
in vrijheid gesteld wordt — wanneer hij 
niet op sterven ligt en men hem nog vlug 
buiten wil opdat hij niet in de gevangenis 
zou kreperen... omwille van de statistieken. 
Van een regelmatige toepassing van de wet 
Lejeune op de voorwaardelijke invrijheid-
steUingen komt er weinig meer terecht. De 
minister doet letterlijk niets : de dossiers 
stapelen zich op in het kabinet, zaken wor
den steeds maar weer uitgesteld. Het uit-
vluchtsel dat nu alleen nog zeer zware ge-
vaUen overblijven houdt geen steek. Voor
eerst kan daarop geantwoord worden, wat 
alle ingewijden weten, dat velen van hen 
die nog m de gevangenissen verblijven niet 
schuldiger zijn dan vele andero i die reeds 
lang in vrijheid gesteld werden. Vervolgens 
is het een feit dat deze veroordeelden 
nu meer dan tien jaren in de gevan
genis verblijven en dat het meestal gele-
genheidsmisdadigers zijn die gehandeld 
hebben onder invloed van de oorlogsom
standigheden. Overigens werden vrijwel 
overal de oorlogsmisdadigers in vrijheid ge
steld en in tal van landen werd zelfs reeds 
amnestie verleend. En dan spreken we nog 
niet van de zuiver politieke gevahen, een 
Dr. EUas een majoor HeUebaut. De waar
heid is dat de minister geen humanist is, 
maar een man die zijn verantwoordelijk
heid ontvlucht, een man die bang is en 
daarom hardvochtig. 

De weerstand is meester op het ministerie 
van justitie omdat de minister de moed 
mist zelf beslissingen te nemen en er de 
verantwoordelijkheid voor te dragen. De 
gevangenen zijn de gevangenen van private 
verenigingen en private personen, van hun 
persoonlijke vijanden. 3Iinister LUar is een 
slechte minister omdat hij de problemen 
onopgelost laat. Van een humanist heeft 
hij aUeen de uiterlijke schijn. Aan deze 
legende moet een einde gemaakt worden. 

De beperking van de begroting van justi
tie m de senaat is in alle opzichten ont
moedigend. OmwiUe van de houding van de 
C VJ>. : er is van C.V.P. zijde geen enkele 
stem opgegaan om amnestie te eisen, kort 
en klaar. Wat senator Van Hemeh-yck voor
stelt IS weinig meer dan een slag in 't wa
ter. Langs die weg komt men nooit tot een 
afdoende oplossing. De minister echter is 
beneden aUes geweest. Het is nu duidelijk 
dat de regering gewoonweg geen poHtiek 
heeft inzake repressie en epuratie, tenzij 
men het eenvoudig laten voortbestaan van 
het onrecht en van de problemen, de vol

slagen passiviteit een politiek wU noemen. 
Sommigen hadden vanwege de hnkse rege
ring en vooral vanwege de eerste minister, 
A. Van Acker, die goed genoeg weet wat er 
tijdens de oorlog gebeurd is en zelf van 
vrij dichtbij betrokken was bij zekere col
laboratie, verwacht dat in een of andere 
vorm algemene maatregelen zouden geno
men worden, al was het maar om de C.V.P. 
een lelijke toer te spelen. Geruchten heb
ben in dit verband de ronde gedaan, vooral 
rond het tijdstip van de lOe verjaring van 
het einde van de oorlog, maar binnen een 
paar maanden kan men de 11e verjaring 
herdenken en er is niets gebeurd en er zal 
klaarblijkelijk niets gebeuren. 

Het is duidelijk dat van de linkse rege
ring, die hoofdzakelijk een Waalse regering 
is, niets goeds te verwachten is, ook niet 
op het gebied van de repressie. 

Het is de linksen nog steeds niet duide
lijk geworden dat zij door de repressie de 
C.V.P. aan het bewind gebracht hebben en 
dat zij door hun fanatieke houding vele 
getroffenen en hun familieleden er toe dri j 
ven, ten onrechte, hun toevlucht te zoeken 
bij de C.V.P. De linksen zijn hardvochtig en 
hatelijk, met vatbaar voor argumenten van 
rechtvaardigheid, hoger staatsbelang, mens
lievendheid. Het is kenschetsend voor de 
geestelijke teleurgang van het socialisme 
dat na de vorige oorlog de socialisten mee 
de strijd voor amnestie gevoerd hebben 
maar nu niet meer in staat zijn tot enige 

(Doorlezen blz. 4) 

De Komedie " honoris causa ' 
Vlaamse Hogeschool 

m onze 

De moedige rede uitgesproken door rektor 
Gillis ter gelegenheid der plechtige opening 
van het schooljaar '55-56 in de aula onzer 
Vlaamse Universiteit, had te Brussel het ef-
fekt van een atoombom. Maanden na de 
ontploffing zat de hele ministeriele ploeg 
zich nog achter de oren te krabben ! 

Het bewuste Vlaanderen, nog onder de in
druk van de eerste antivlaamse daad, door 
deze bij uitstek antivlaamse regering ge
steld, hief verrast en nieuwsgierig het hoofd 
op. 

« Wie is die Gillis » ? 
« Die staat toch niet bekend als vlaams-

gezind » ? 
« Zo ! zo ! en die man behoort dan nog 

tot links » ! 
« Maar dat is een moedig man, die rek

tor » ! 
Zo gingen de gesprekken hun gang, onder 

mensen die van het leven en de strijd aan 
de Gentse Alma Mater niets meer afwisten. 

Ja, rektor GiUis, was als assistent en is 
als professor en als rektor gebleven, een 
Vlaming. Hij is altijd een onkreukbaar man 
geweest en gebleven ; vandaar zijn stoute 
taal in het gezicht dezer tijdelijk groten der 
aarde. 

Deze rede werd met onverholen blijd-
' schap in sommige bladen opgenomen en ge-
kommentarieerd ; deels omdat de huidige 
oppositie geen enkel Vlaams geluid liet ho
ren ; deels om de huidige regerii.g te kwet
sen met pijlen afgeschoten door 'n man uit 

Op( )en brief aan 
volksvertegenwoordiger Dupont 

DOOR WIM JORISSEN 

Ter gelegenheid van de harde maar dat we de feiten aoed kennen 
mke waarheden, die m de rubriek « Be- Vnl..., 11 •^\ , T' 
wegingsleven ,, van vorige maand se- Jn If ï f "• ̂ ' ^ ' ' . ^ ' " " ('''' 
schreven werden, hebt ge dus een brief T , rj ' ' " " ^« ' ' ^^ '«^«^f ^ mtdrukking!) 

^ ^''^' dat U geweigerd hebt naast mij het 
woord te voeren over het schoolvraag-
stuk, voor de studenten te Leuven waar
bij ieder zijn eigen stelling zou ver
dedigen. Het hooggeplaatst lid van het 
Leuvens studentenbestuur, dat het me 
toevertrouwde, had nochtans geen enkel 
belang daarvoor de waarheid geweld aan 
te doen en ik ben zo vrij eerder hem, 
die niet rechtstreeks bij de zaak geïnte
resseerd was, dan U, rechtstreeks be
langhebbende in die zaak, te geloven. 

gestuurd... aan een van onze propagan
disten! Flink is dat voor een lijstaanvoer
der van de C.V.P.! U verwijt onze pro
pagandist dat zijn artikel niet onder 
lekend was en U weet niet eens wie het 
geschreven heeft! De aanval op U, mijn
heer de Volksvertegenwoordiger kwam 
van mij en mijn naam en adres staan in 
het blad. U schijnt die echter niet te vin
den. Voor alles wat uit Limburg ver
schijnt ben ik verani7voordelijk. Met bi
zonder genoegen ben JK dat trouwens 
voor al hetgeen we over U schrijven om-

(Doorlezen blz. 2) 

eigen gelederen ! De C.V.P. bladen vergaten 
nochtans hun lezers onder ogen te bren
gen, dat gedeelte van de rede, waarin rek
tor Gillis sprak over zijn hardnekkige strijd 
tegen « monsieur Ie ministre Harmei » die 
dolgraag een gedeelte van het Gentse aka-
demisch ziekenhuis zou hebben afgestaan 
aan de nederlandsonkundige en misprijzen
de geneeskundige dienst van het dappere 
Belgisch leger ! 

Deze Vlaamse steen geworpen in de an t i 
vlaamse vijver te Brussel, veroorzaakte eni
ge deining. De wantoestanden aan de Gent
se Universiteit waren te in het oog vallend. 
De behandeling van de Gentse Universiteit 
in vergelijking met deze te Luik, al te stief
moederlijk ! Natuurlijk was dit het zoveel
ste vuil dat men had ontdekt in de nalaten
schap der C.V.P. regering ! Maar dat deun
tje was al zo afgezaagd ! Nee, er moest iets 
gevonden worden, om de Vlaamse Universi
teit, dan nog een Rijksinstelling, meer luis
ter bij te brengen. 

De ministerraad kwam bijeen en Van 
Acker zat voor ! Hij dacht diep na. Hij wou 
de kredieten verhogen, maar zag zes paar 
Waalse ogen streng op zich gericht ! Veel 
centen had hij reeds voor partijpolitieke 
doeleinden uitgegeven en er schoot niet 
veel meer over ! Hij dacht verder na, en 
vond voor het eerst dat politieke vraag
stukken oplossen bijna zo vermoeiend is 
als werken '. Isij stelde voor te Gent een 
paar assistenten meer te benoemen... en 
de zes Walen sloegen de ogen neer ter goed
keuring. Van Acker glimlachte om zijn over 
winning maar was nog niet tevreden. Die 
benoeming zou onopgemerkt voorbij gaan 
en de slechte indruk, verwekt door de rede 
van de rektor, niet neutraliseren. Er moest 
nog iets anders worden opgevonden, iets 
waarover de kranten zouden schrijven ! En 
's anderendaags vernam hij wat in Leuven 
was gebeurd en hij vond het ! Ze zouden 
doctorstitels « honoris causa » uitdelen en 
't zou niets kosten ! Dit is dan ook gebeurd 
op zaterdag 18 februari 1.1. de laatste dag 
van de week van Karnaval ! 

't Was erg koud en 't sneeuwde toen de 
wagen van koning Baudouin Gent 
binnenreed ! Hij werd verwelkomd aan 
de St Lievenbrug, eerst door goeverneur 
M a r i e n van het franskiljons oud 
gekend huis. Omdat voor 1884 de goe
verneur van Oost-Vlaanderen liberaal en 
franskiljon was, zal een goeverneur van de
zelfde soort worden benoemd, zolang in heel 
de provincie één stem wordt uitgebracht op 
de liberale lijst. Als het tegen Vlaanderen 
gaat, noemt men dat « verworven rechten 
en traditie » ! 

Na Marien, stak burgemeester Merchiers 
zijn pollekens uit : van hetzelfde merk en 
het zelfde oud gekend huis als de goever
neur, maar vulgair, ongeduldig en gulzig : 
Nog jong eet hij reeds aan drie ruiven : 

een gemeentelijke en twee staatsruiven! Aan 
de Gentse Universiteit doceert hij in Zotte-
gems Vlaams, en in de kamer van volksver
tegenwoordigers oreert hij in Zottegems 
Frans! Zo'n twee heerschappen verwelkom
den de koning in Vlaanderens oude hoofd
stad ! 

De ontvangst van de koning had plaats 
in de Universiteitshall. Daar waren de rek
tor en enkele professoren, die werkelijk het 
Vlaamse volk vertegenwoordigen ; de meer
derheid van dat professoraal korps parasi
teert er op. De zogezegde « vooraanstaan
den » stonden hier vooraan ; vroeger, in de 
strijd voor de vernederlandsing, stonden ze 
helemaal achteraan of liever bestreden ze 
^^^^- (Lees door blz. 3) 
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Cooremans leert een moniie vol Neüerlan4s om burgemeester van Brussel te kunnen ^rüen 
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En steeds Poujade 
Men zit hier nogal met grote schrik voor Poujade 1 

De arme man mag in ons land niet eens het woord 
voeren. Onze demokratische regering heeft het verbo
den! De middenstanders moeten kalm bliiven. Of 
dit echter de meest geschikte wijze is om ze kalm te 
houden betwijfelen we. Wünneer men ze blijft be
handelen gelijk m^n het nu doet zal er fataal een uit
barsting komen. Zij zullon zich, naargelang de belas
tingsdruk erger wordt meer en meer gaan afvragen 
waarom zij altijd de meikkoe moeten ziin terwijl de 
grootwarenhuizen en de grootiindustrielen, die uitste
kende kontakten hebben met de drie grote partijen 
steeds voor een groot deel de belastingsdans ont
springen. Het ligt alleen maar aan de grote partijen 
het Poujadisme te vermijden. Dat ze ophouden met 
hun onzinnige belastingsdruk en de geldverspilling 
op alle mogelijke en onmogelijke gebieden. 

Thans krijgen ook de socialisten het op de zenu
wen. De « Volksgazet •> besteedde er een hoofdarti
kel aan. Zij trachten niet te paaien, zij dreigen ! Of 
de tot wanhoop gedreven middenstandertjes er zich 
Mn zullen storen geloven wij niet. Wanneer het om 
ie bestaansmogelijkheden gaat laat men zich weinig 
Mn bedreigen gelegen. Men slaat toe. De « Volks
gazet » schrijft echter dat zij er niet veel stemmen 
tullen aan verliezen, maar dat ze de demokratie wil 
verdedigen. Zodus als de middenstanders hun recht 
/villen verdedigen is de demokratie in gevaar I We 
hebben onze mening over Poujade reeds gezegd bij 
gelegenheid van de Franse verkiezingen. In Frankrijk 
kookt het v'ug, maar het vuur dooft even gauw. 
Achter Poujade zitten zeker nog andere machten dan 
alleen maar de middenstanders zelf. Maar op de 
wijze waarop men deze mensen behandeld moest het 
tot uitbarsting komen en er zullen er overal komen 
met of zonder een Poujade. De zware belastings
kruik gaat zolang te water tot ze barst. En wat die 
demokratie betreft, hoeveel Marxistische totalitaire 
en dus anti-demokraten zitten er bij de socialisten ? 
De kunst van met geweld en lawaai iets af te dwin
gen, al is men een minderheid, leert zo naderhand 
iedereen. En brave kinderen zoals onze C.V.P.ers 
vindt men niet overal. Die zijn enig in hun soort. 

PEPERMOTEN 

Herrie op het C.V.P. Jongerenkongres 
Er komt beroering in de Franstalige C.V.P. jonge
renkringen te Brussel. De opstand broeit. Wel is de 
afgescheurde Saint-Remy terug naar de schaapstal ge
keerd omdat hij zijn Franskiljonse propaganda gerust 
bij de C.V.P. kon voeren. Maar een gevaarlijker 
ontwikkeling bedreigt de Franstalige vleugel. Op hun 
jongste kongres te Brussel hebben ze de zaal moeten 
laten ontruimen. Tientallen jongeren hadden de boel 
op stelten gezet omdat ze de C.V.P. een bijhuis van 
de A.C.V. potentaten vinden. In elk geval is het met 
de populariteit van de Scheyven's de Mark Goor's en 
de van den Boeynantsen gedaan. Deze laatste heeft 
zich moeten verdedigen en hij deed het de heftig
heid van iemand die voelt dat hij in het nauw gedre
ven is. In elk geval ziet het er niet naar uit dat de 
C.V.P. haar droom volgende verkiezingen stemmen 
bij te winnen zal kunnen verwezenlijken. Zi] zal flink 
moeten oppassen niet nog heel wat bij te verleizen. 
De partij is in volle ontbinding ook in Vlaanderen. 
De jongeren, die ons schrijven om meer inlichtingen 
over de Volksunie en die zich aansluiten, vaak in 
groep, zijn legio. Men kan vooral jonge mensen niet 
eindeloos paaien met woorden en met knullen als 
voormannen. De C.V.P. gaat dezelfde weg op als 
de Katholieke Partij van voor de oorlog. De ader-
verkalking, het profiteursschap en de karakterloos
heid er van steekt meer en meer de ogen uit. Alle 
ernstige mensen en alle temperamentvolle jongeren 
keren haar de rug toe. Zij kan slechts een mea cul
pa slaan. Men krijgt het lot dat men verdient. Hun 
enige troost moge zijn dat het ook bij de socialisten 
niet al te best meer botert. Hef A.B.V.V. moet de 
ene slag na de andere inkasseren en dat werkt wre-
tend in op haar zenuwen. Zij ook houden slechts met 
de grootste moeite hun troepen kalm. De liberale 
bondgenoten krijgen het hard te verduren, maar ook 
naar Van Acker en naar Buset worden reeds kwade 
blikken geworpen. De nood naar vernieuwing wordt 
groot ! 

Ziekenkassen in schuld 
Voor het ogenblik hebben de Ziekenkassen aan de 
apotekers alleen weer een 50 miljoen schuld en dit 
ondanks de grote chek, die ze voor enkele maanden 
van de regering kregen. De christelijke en de libe
rale hebben elk 9 mi'joen schuld, de socialisten meer 
dan 17 miljoen. En vermits de regering toch maar 
bijgeeft richten de socialisten de ene polikliniek na 
de andere op, die tientallen miljoenen kosten. Hun 
schulden betalen ze niet. Dat doet de staat, dus wij 
allen. Wij betalen dus de oprichting van de polikli
nieken, die nesten van de partijpolitieke propaganda 
zijn. De partijen verstaan de kunst hun uitbouw te 
laten betalen door de belastingsbetaler. Hoelang gaat 
die organiseerde diefstal op onze kosten nog duren ? 

Verjonging in het Yzerbedevaartkomité ? 
Bij de hulde aan Prof. Fransen ter gelegenheid van 
zijn zeventig jaar werd onder meer de verjonging 
van de « kaders » in het Komitee besproken. Vier 
beloftevolle jongeren werden als aanwinsten bestem
peld Karel van Cauwelaert, hoofdredakteur van het 
C. V. P. blad (( Het Volk », Marcel van de Wiele. 

A. C. Ver. en C.V.P.er bekend om zijn bekrompen
heid en zijn fanatisme, Gaby van de Putte van de 
C.V.P. Middenstand en lid van het Nationaal Ko
mitee van de C.V.P. m ten slotte De Schuiffeleer, 
ondervoorzitter van de C.V.P. Men kon bezwaarlijk 
de richting van de verjonging beter laten uitschijnen 
dan door die vier namen af te zonderen van de rest 
van het Komitee ! De geestelijke roof van anti-
Vlaams-nationalisten op de geestelijke erfenis van 
onze Vlaams-nationale frontsoldaten is te walgelijk 
dan dat het ook hier niet vlug tot een uitbarsting zal 
komen. De grote kuis is dringend nodig om die lijk-
rovers buiten te kegelen. 

De Vlaamse pasmunt 
Het gesol met de Nederlandse tekst van de 
Belgische grondwet, die er na 125 jaar gekomen is 
gaat voort I De regering betokkelt de Vlaamsgezinde 
snaar. Voorwaar een nieuw geluid, dat ons zou ver
heugen, zo we hun spottend-grijnzende tronies er niet 
achter zouden zien. En Theo heeft namens de CV. 
P. het voorstel van de regering afgeketst. Volgens 
Theo zou men best de werkloosheid in Vlaanderen 
oplossen. Hoe zal ook hij achter zijn karnavalmasker 
gegrinnikt hebben. Toen zijn homogenen aan het be
wind waren hebben ze zich net zo weinig om de op
lossing van de werkloosheid en om de industrialisatie 
bekommerd als de huidige linksen. En ook nu blijft 
dit motief de C.V.P. vreemd. Voor de gelegenheid 
heeft Theo het eens als politieke pasmunt gebruikt. 
Het zal zijn onnozele vlaamsgezinde C.V.P. troepen 
misschien genoegen doen en hun hoop in de beke
ring van Theo stijven ! 

Max kronkelt zich in alle bochten 
Het is interessant, na de nederlaag van de socia

listen in zake de besluiten Troclet, waar ze over ge
hele lijn hebben moeten zwichten, Max Buset te zien 
schipperen tussen zijn geliefde linkse regeringsfor
mule, die bakzeil haalde, en het A.B.V.V. dat blij
ken van opstandigheid geeft. Het is de moeite waard 
zijn artikel « Verduidelijking » in de « Volksgazet » 
van zaterdag II. te lezen, viij roert zich gelijk 
een duivel in een wijwatervat om het A.B.V.V. 
en de socialistische Ziekenkas de bittere pil te 
doen slikken en om olie op de woedende golven 
van de sindikalistische storm te storten. De « Volks
gazet n heeft weinig geluk. Enkele dagen voordien 
blokletterde ze nog dat we een nieuwe overwinning 
van het socialisme en van de onoverwinbare Brugse 
Achiel beleefd hadden. Helaas, Max Buset zegt zelf 
dat het een nederlaag is. Wie moeten we nu gelo
ven ? De oplossing is maar voorlopig, schrijft Max 
verder. We zu'.len zien of de toestand zal beteren! 
Hij mag gerust zijn. De ziekteverzekering zal van 
jaar tot jaar dieper in de finantiële put geraken en 
meer en meer staatstoelagen vereisen. Hoe kan het 
ook anders. De socialistische ziekenkassen gaan 
voorop in het bestelen van de staat. Hun schulden 
betalen ze niet maar ze bouwen voor honderden 
miljoenen poliklinieken bij. Ook op dit gebied zien 
we dat de staat, dus de belasiingbetaler, de uitbouw 
van de grote partijen betaalt. Op de duur zal iedereen 
het zien. Dat zal dan het einde zijn. 

De geschiedenisvervalsers 
In Rusland is men heftig te keer gegaan op het 

laatste kongres van de Kommjnisiifche Partij tegen 
Sialin omdat liij de gcschied'inis vervalst heeft Men 
zo < denken dat zo iets alleen majr ui een diktatoriale 
staat kan plaats vinden. Men heeft het mis 
voor ! Ook in de staten die althans naar naam 
demokratisch zijn komt men dat tegen. De uni
versiteit te Gent heeft er ons de laatste twee 
weleen een prachtig voorbeeld van gegeven. 
Ter gelegenheid van haar 25 jarig bestaan 
heeft men er de jonge koning het eredoktoraat ver
leend en met hem twee politiekers, Kamiel Huysmans 
en Frans van Cauwelaert. Kamiel Huysmans heeft 
trouwens van de gelegenheid gebruik gemaakt om 
nog eens aan de brief van Kardinaal Mercier en van 
de Belgische bisschoppen in 1906 te herinneren, 
waarbij ze het Nederlands ongeschikt verklaarden 
als taal voor Hoger Onderwijs. De hogere geestelijk
heid heeft helaas nooit de Vlaamse volksstrijd ge
steund. Kamiel was echter zo objectief om ook de 
Socialistische Partij een flinke steek te geven, want 
de meerderheid ervan was ook tegen de Vlaamse uni
versiteit gekant. Frans van Cauwelaert heeft natuur
lijk een « hoogstaande » rede gehouden, vol holle 
woorden, die niemand nog ernstig opneemt evenmin 
als de man zelf trouwens. Hij heeft te zeer zijn jon
ge idealen op zak gestoken om zijn~èlgen voordeel 
te zoeken. Hij wordt geacht zoals hij het verdient. 

Bij die gelegenheid werd hulde gebracht aan de 
strijders voor de Vlaamse Hogeschool en wie het 
niet weet die zou denken dat de strijd ervoor gewon
nen werd door de drie kraaiende hanen, waarvan 
thans de twee voornoemden het eredoktoraat kregen. 
Niets is echter minder waar. Bij het uitbreken van 
de oorlog 1914 waren slechts enkele parlementaire 
kommissies de hervorming goed gezind. Zo een zaak 
echter voor het parlement komt, bij de traditionele 

partijen, zien we dat ze dikwijls niet alleen de kom
missies haalt maar vaak nog een kamer om in de 
andere te blijven steken. Men denke maar even aan 
het wetsontwerp De Gryse! 

De strijd voor de Vlaamse universiteit werd ge
wonnen in 1931 na een harde strijd waarbij de Vlaams 
nationalisten de doorslag gaven. Daarover zijn de 
geschiedschrijvers van de Vlaamse Beweging, een 
Prof. Lamberty en een Pater Walgrave het eens. 
Men had dan ook in de eerste plaats hulde moeten 
brengen aan die mensen. Geen woord erover echter! 
Inderdaad zijn die vechters niet tot de hoogste pos
ten in onze staat opgeklommen, integendeel velen 
zijn gestorven in vervolging of leven in balilngschap. 
Het eerste en het voornaamste wat men echter van 
wetenschapsmensen kan vragen is objektiviteit. Dat 
professoren hier een loopje met de waarheid genomen 
hebben, pleit niet voor hen. Het getuigt van een ele
mentair gebrek aan intellektuële moed en aan weten
schappelijke objektiviteit. De schande is voor hen! 

de C.V.P. niet zou mogen aarzelen. Met de C.V.P. 
oppositie mogen de linksen echter gerust zijn. Er zal 
niet veel gebeuren. Het wordt hen erg gemakkelijk 
gemaakt. Morgen zoekt de C.V.P. een zondenbok 
voor haar ergerlijk gebrek aan aktiviteit in deze aan
gelegenheid. Zij zullen dan waarschijnlijk aan ons 
denken. Onderschatten ze het gezond verstand van 
de man in de straat niet? 

Standaardverraad 

Niets is zo gevaarlijk dan op iemand te vertrouwen, 
die niet te vertrouwen is. Onze minst ontwikkelde 
Vlaamsgezinden laten zich telkens weer vangen aan 
« De Standaard ». Daarom dat we zo herhaaldelijk 
moeten waarschuwen. Verre van ons te beweren dat 
de meeste redakteurs van n De Standaard » geen fat
soenlijke lieden zijn of dat sommigen van hen zelfs 
niet nationalisten zouden zijn. Dat maakt echter door 
de uitgever van het blad deel uit van het bedrog dat 
hij op het oog heeft. Door veel radikaal Vlaamsgezind 
proza moeten de Vlaams gezinden en de nationalis
ten gelijmd worden en vertrouwen leren stellen in 
« De Standaard ». Dit maakt het « De Standaard » 
gemakkelijk op tijd en stond de politiek van de anti-
Vlaamse klan te Brussel te doen slikken. Dat is de 
tol die men te betalen heeft aan de traditionele anti-
Vlaamse kleurpartijen en het onvermijdelijk verraad 
van de Vlaamse belangen die er het gevolg van is. 

Een nieuwe metode om iemand tot tweetalig te be
vorderen is dat die persoon een paar Nederlandse 
lessen neemt, ja en neen leert zeggen en in min of 
meer Nederkndsklinkende taal een Nederlands 
tekstje van een papiertje leert lezen. Zo is hij van 
goede wil en tweetalig! En of die nieuwe tweetalige 
grijnst met de onnozelheid van die onmondige Vlaam
se — en zelfs Vlaamsgezinde! — kinderen. 

De nieuwe burgemeester van Brussel is volgens 
die metode tweetalig geworden. Men heeft een paar 
weken gewacht om hem te benoemen om te zien of 
er geen kritiek uit Vlaanderen kwam. Het schepen-
kollege te Brussel is echter liberaal-C.V.P. Vandaar 
dat « De Standaard » het klassiek telefoontje kreeg 
om de zaak onaangeroerd te laten. En zich schikte 
zoals altijd! Het « Vlaanderen eerst » dat uit som
mige artikels spreekt is louter kamoeflage. Het C.V.P. 
partijbelang verlangde geen incidenten over het bur
gemeesterschap te Brussel. De « Vlaamse » partij-
loopjongens hebben geluisterd. De verfransing te 
Brussel zal tegen versneld tempo verder gaan. De 
fla minganten, die een ogenblik opgeschrikt geraakten, 
geeft men morgen een statistiek met een onderschrift 
om van te snoepen. En de kinderen zijn gepaaid. 
Waar zitten de ergste bedriegers van Vlaanderen? 

Een kleine vergetelheid 
De C.V.P. heeft weer een samenkomst gehouden, 

thans over de Kongoleze vraagstukken. Er heeft zich 
een spijtige vergetelheid voorgedaan, die het ver
trouwen in de Vlaamsgezindheid van de C.V.P. van 
de Kristel!jke kleurflamingant nog wel niet dadelijk 
zal schokken maar die hem toch wel weer eens droe
vig zal stemmen. Men heeft vergeten te spreken over 
het recht van het Nederlands in Kongo. Zoals men 
weet hebben al de oud-flamingantische C.V.P. mi
nisters voor Kongo De Bruyne, De Vleeshauwer en 
Dequay nooit de tijd gehad om het Nederlands teore-
tisch als taal te erkennen voor Kongo. Ze zijn er thans 
op vooruitgegaan. Ze hebben over de zaak zelfs niet 
gesproken. Wij verontschuldigen er ons voor dit aan 
te stippen om zo de rust van de C.V.P. flamingant 
te verstoren. Op de duur zullen ze geen tijd meer 
hebben om te slapen. 

Collard gaat verder 
De C.V.P. maakt misbaar tegen Achiel omdat hij 

zijn belofte de nieuwe schoolwetten gematigd toe te 
passen niet houdt. Ze noemen Achiel een marktgoo-
chelaar — wat juist is — maar laten zich toch altijd 
door liem vangen. 71 Katolieke scholen zullen geen 
volledige weddetoeslagen krijgen. Wat nu, school-
strijders ? Gaan we er tegen opkomen ? We kunnen 
het gemakkelijk beletten. Laten morgen alle parle
mentairen van de C.V.P., alle provincieraadsleden 
en alle burgemeesters ontslag nemen. Wij doen mee! 
Het land is op de slag cnregeerbaar, de linkse rege
ring moet het afstappen pn nieuwe verkiezingen zijn 
onvermijdelijk. De schoolstrijd zal gewonnen zijn! 
De wet Collard en de toepassing ervan is zo erg dat 

De onhumane humanist 
We zijn er aan gewoon geworden in ons parlement 

onchristelijke christenen te moeten zien. Voor het 
ogenblik moeten ze de sterke mededinging dulden van 
de onhumane humanist Lilar. Niets is zo walgelijk 
dan mensen met zogezegde hoogstaande beginselen, 
die deze principes uit gebrek aan moed of om per
soonlijk voordeel niet durven in daden om te zetten. 
Sinds lang zijn we dat van de zijde van de officiële 
Katolieken gewoon. Van Lilar is het nieuw sinds 
een paar jaar. Zijn figuur wordt er zielig en misse
lijk om. Dan toch veel liever iemand die op geen 
beginselen groot gaat en die niets doet. Hij wil ten 
minste niet pronken met veren, die niet van hem zijn. 
Ondertussen blijven er nog een vierhonderd gevan
genen voor oorlogsfeiten brommen elf jaar na de 
feiten, zes jaar na de oproep van onze Paus voor 
amnestie en een jaar na de amnestie in Rusland. Elf 
jaar is een hele tijd. Het is onmenselijk lang. De 
humanist Lilar bekommert er zich niet om. Wal
gelijke farizeeër! 

OPEN BRIEF AAN VOLKSVER-

TEGENWOOORDIGER DUPONT 

(vervolg van blz. 1) 

Dat U anderzijds bij de verkiezingen 
het debat — na eerst te hebben uitge
daagd! — ontvlucht bent, weet iedereen, 
vriend Dupont. Bent U het vergeten dat 
U het zelf geschreven hebt? Nu fluistert 
U overal tegen uw verontruste vrienden 
dat de zaak anders in elkaar zit dan m^n 
denkt en U fluistert over een geantida
teerde brief. Niet kritische partijgeesten 
zullen het wel slikken! Uigesloten is het 
niet dat in de drukte van de verkiezingen 
de brief een dag te vroeg gedateerd werd. 
Maar iedereen zal begrijpen dat dit vol
strekt zonder belang is omdat de brief 
aangetekend verzonden werd DE DAG 
ZELF dat Uw uitdaging verscheen in 
« Het Belang van Limburg ». Ik kon 
toch geen dag vroeger antwoorden dan 
Uw proza verscheen ! Ik schreef U toen 
dat U kon komen te Alken of de dag na
dien te Lauw .Buiten de brief aan U •—-
voor het geval U die dagen niet thuis 
was ! — werden er door gans Limburg 
50.000 exemplaren verspreid van mijn 
antwoord « Aan een Knikker » op Uw 
uitdaging. Ook op dit antwoord kwamen 
beide meetingen voor ! 

Maar kom, laten we al die bewijzen 
vallen ! We zullen U andermaal in de ge
legenheid stellen Uw uitdaging te hand
haven. U mag ons nu nog laten weten 
op welke van onze vergaderingen in 
Limburg U wenst komen tegen te spre
ken. 

Ik wil U zelf bij Uw woord niet vat
ten zo U het bij nader bedenken niet 
zoudt vertrouwen bij ons te komen. Wij 
kunnen overeenkomen het debat te or
ganiseren met voor iedere partij de helft 
van het publiek. Ofschoon ik het, gezien 
Uw vroegere uitdaging, graag persoon
lijk met U zou uitvechten, wil ik U zelfs 
toestaan U te laten vervangen door ie
mand anders uit Uw partij. Eender wie. 
Naar willekeur een fongere of een oudere 
bons of ook Uw pracht van een veld
maarschalk, Theo. 

Ik meen, vriend, moeilijk klaardere 
taal te kunnen spreken en het U moeilijk 
gemakkelijker te kunnen maken. Ik ver
wacht U of Uw plaatsvervanger. 

Tot dan! 

WIM JORISSEN. 

m 
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Onze Vlaamse Hogeschool 
Te Gent werd op plechtige wijze, in aan

wezigheid van de Koning, de vijfentwin
tigste verjaring herdacht van de vervlaam-
sing van de hogeschool. In de dagbladen 
verschenen uitvoerige verslagen en het is 
niet onze bedoeling hier te herhalen wat 
onze lezers reeds elders gelezen hebben. 
Evenwel kunnen wij deze gebeurtenis niet 
laten voorbijgaan zonder kommentaar. De 
strijd voor een Vlaamse hogeschool is een 
brok Vlaamse geschiedenis, Vlaams tragiek. 
Welke herinneringen zijn hieraan niet ver
bonden, welke namen die onuitgesproken 
bleven op deze officiële plechtigheid als 
bewijs dat de tragische tegenstelling volk 
en staat nog steeds geen oplossing gekregen 
heeft in dit land. Bij vele ouderen zal een 
gevoel van walg en woede opgekomen zijn 
bij het lezen van de namen van hen d a ge
huldigd werden, de politieke profiteurs. We 
zullen de doden met rust laten, maar wat 
Frans Van Cauwelaert en Kamiel Huysmans 
betreft wensen wij tot stichting van de 
jeugd een en ander te vertellen over de 
ware rol van deze twee kampioenen-hard
lopers in de uren van gevaar, deze twee 
bezwadderaars van de eer van Koning Leo
pold, deze twee profiteurs van de Vlaamse 
strijd. Wat Huysmans betreft moet dan nog 
toegegeven worden dat de man in de eerste 
plaats (na hberaal geweest te zijn) socialist 
geweest is en van zijn standpunt zijn hou
ding misschien eniger mate kan verant
woorden. Maar dan moest hij zich ook niet 
laten huldigen. Het geval Van Cauwelaert 
is het meest ergerlijke. De onbeschaamd
heid van deze man kent geen grenzen. Zijn 
rol in de strijd voor de vervlaamsing van 
Gent IS een valse en laffe rol geweest. Het 
begon reeds in zijn zgz. idealistische perio
de, voor de oorlog 1914-18. In 1906 versche
nen de beruchte « Instructions collectives » 
der Belgische bisschoppen waarin verklaard 
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werd dat het Nederlands ongeschikt was 
voor hoger onderwijs, dat alleen het Frans 
de taal van de kuituur en de wetenschap 
kon zijn en dat de strijd voor de vervlaam
sing van het hoger onderwijs moest ver
oordeeld worden. Toen kort daarop de Ne
derduitse Bond te Antwerpen een vergade
ring hield trad Frans Van Cauwelaert op 
als verdediger van de bisschoppen en van 
hun instructies ! Het was tegen Van Cau
welaert in dat beslist werd de strijd voort 
te zetten ! Toen reeds was de man in de 
eerste plaats bekommerd om zijn eigen 
toekomst, om zijn carrière 

Tijdens de oorlog verscheen Van Cauwe
laert begin 1918 aan het front, bij de 
Vlaamse Frontsoldaten. Hij kwam als ge
zant en handlanger van de regering van 
L- Havre, die schrik gekregen had voor de 
frontbeweging. Hij kwam om de Vlaamse 
frontsoldaten te bedriegen : hij gaf hen im
mers de stelligste verzekering dat hij de 
plechtige belofte gekregen had van de 
hoogste instanties dat Gent vervlaamst zou 
worden. 

Na de oorlog ging de komedie verder. Er 
kwam niets van een vervlaamsing van Gent. 
De strijd moest opnieuw aangevat worden. 
Op het derde KathoHek Vlaams Kongres te 
Gent in 1922 verklaarde Van Cauwelaert 
plechtig : « Nooit zal de kathoheke Vlaamse 
kamergroep enige andere oplossing aan
vaarden dan de volledige vervlaamsing der 
Gentse hogeschool ». De katholieke Vlaamse 
gekozenen zouden liever in de oppositie 
gaan dan met iets minder genoegen te ne
men. Van Cauwelaert pleegde eens te meer 
woordbreuk en verdedigde het jaar daarop 

de Nolf-formule met allerlei drogredenen. 
Op het vierde Kath. VI. Kongres te Brugge 
in 1922 vond hij niets beter dan te zeggen : 
« De Vlaamse strijd is veel meer dan een 
politieke strijd. Vlamingen bekommert ü 
niet te zeer om de politieke lijn die ge
volgd wordt. » ! Hij kon niet verhinderen 
dat gans het kongres, eensgezind zijn hou
ding veroordeelde en de Nolf-formule ver
wierp. Gans Vlaanderen, ook de Hogeschool
commissie waarvan Prof. Frans Daels voor
zitter was, stond op het s tandpunt : « Gent 
of niets ». 

Toch stemden Van Cauwelaert en zijn 
volgelingen vóór de Nolf-barak, om de rege
ring niet in moeilijkheden te brengen. Het 
was in aller ogen verraad en de verontwaar
diging was groot. Niemand minder dan Dr 
A. Van de Perre hield een scherp rekwisi-
torium en schreef o.m. : « Steeds weer ver
klaarde men plechtig : dat is de laatste toe
geving, om 's anderdaags te herbeginnen 
met toe te geven... ». Van Cauwelaert 
t racht te zich te redden door een sentimen
tele open brief aan Van de Perre, doch deze 
antwoordde bitsig dat deze gevoelsargumen
ten naast de kwestie waren. Het bewuste 
Vlaanderen heeft toen — tegen Van Cauwe
laert en zijn accolieten in — zijn veront
waardiging geuit door een ophefmakende en 
doeltreffende boycot van de Nolf-barak. Dat 
is de ware en triestige rol geweest van Van 
Cauwelaert in de strijd voor de vervlaam
sing. 

En wanneer er dan eindelijk in 1930 toch 
een Vlaamse Hogeschool gekomen is dan is 
dit niet te danken aan een Van Cauwelaert 
of een Huysmans, maar aan het offer van 
Dr August Borms. De Vlaamse Hogeschool 
van Gent is de vrucht van de Bormsverkie-
zing van december 1928. Dat is de histori
sche waarheid die geen objectief historicus 
zal kunnen verzwijgen. 

Wanneer er bij deze verjaring mensen 
moeten gehuldigd worden dan zijn het 
haast allen mensen wiens naam op een 
officiële plechtigheid niet mag vernoemd 
worden. Wij denken hier aan edele figuren 
als Lodewijk de Raet en Lodewijk Dosfel, 
Dr Borms en Prof. Frans Daels. Het is onze 
Vlaamse tragiek dat Vlaamse idealisten niet 
mogen, niet kunnen gehuldigd worden in 
deze staat en dat men dan schaamteloze 
politieke profiteurs gaat huldigen die in de 
eerste plaats hun politieke carrière, hun 
persoonlijke belangen op het oog gehad 
hebben, die het dan ook « heerlijk ver 
gebracht » hebben in de Belgische Staat. . . 
verder dan de Vlaamse Hogeschool, die toch 
maar een assepoester gebleven is in het 
Belgisch huishouden. Zij hebben er ver
stand van gehad de huik naar de wind te 
hangen, te profiteren van de Vlaamse strijd 
wanneer hij hen kon vooruithelpen, maar 
enig offer hebben zij nooit gebracht. 

Alleen reeds ten overstaan van het schan
daal van de achteruitstelling en de verwaar
lozing van de Gentse Hogeschool, waarvoor 
deze twee zo invloedrijke politieke persona
liteiten onbetwistbaar verantwoordelijkheid 
dragen, zouden zij liever in de grond krui
pen van schaamte dan zich te laten huldi
gen, indien zij nog enig schaamtegevoel 
kenden... 
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Wanneer wij terugdenken aan de lang
durige en ontmoedigende strijd voor een 
Vlaamse hogeschool dan maken wij onwil-
ligkeurig de vergelijking met de strijd voor 
het federalisme. Hoe dwaas klinken thans 
niet de argumenten die door de tegenstan
ders van de vervlaamsing gebruikt werden. 
Vanzelfsprekend zou de vervlaamsing van 
Gent het einde betekenen van de Belgische 
Staat. Een goed vaderlander mocht daar 
zelfs niet aan twijfelen. Het was trouwens 
een onmogelijke onderneming : men kon 
eenvoudig geen hoger onderwijs gaven in 
het Nederlands, alleen het Frans was daar
voor geschikt. De onderneming was op voor
hand tot mislukking gedoemd : er zouden 
geen professoren zijn of geen studenten. 
Dat werd allemaal zeer ernstig gemeend en 
de vlaamsgezinden moesten zich inspannen 
om dergelijke argumenten te weerleggen. 
Achteraf vraagt men zich af of die mensen 
met wel wijs waren. Er was toch het voor
beeld van de Nederlandse hogescholen. 
Maar is het thans met de strijd rond )iet 
federalisme niet eenzelfde geval ? Federa
lisme is natuurlijk weer eens het einde van 
België. Het is overbodig, het is niet te ver
wezenlijken. Alsof er niet talrijke federale 
staten in de wereld bestaan waar het wel 
verwezenlijkt werd. Wij doen er dan ook 
goed aan ons niet te zeer te storen aan deze 
argumenten en even terug te denken aan de 
strijd voor de Vlaamse Hogeschool, die ook 
onmogelijk genoemd werd. 
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Voormiddag (10.30 uur) 

SEKTIEVERGADERINGEN. 
ALGEMENE LEIDING : 

Voorzitter : Advokaat Frans VAN DER ELST ; 
Sekretaris : den Heer Reimond MATTHEW SENS; 

/ . — 

/ / . 

Sociaal-ekonomische vraagstukken. 
1. Middenstandproblemen : 

Voorzitter dhr. VIKTOR BOUCKAERT (Roeselare). 
Reteraathouder ; dhr. WARD RULUS (Mortsel). 
Sekrelans ; dhr. JtRüUM VAN BESIEN (Haacht). 

2. Landbouwproblemen : 
Voorzitter : dhr. Ludo SELS (Duffel). 
Referaathouder : dhr. FRANS BÜUGAERTS (Uuven) 
Sekretaris : dhr. }os. Pk.ETERS (Kumtich. 

3. Arbeidsproblemen : 
VoorzUter : dhr. R. BALTHAZAR (Wilriik). 
Reteraathouder : dhr. Achiel VAN MALütREN (Brussel) 
Sekretaris : dhr. jeroom LEFROID (Deurne). 

Politieke vraagstukken : 
1. Binnenlandse politiek : 

Voorzitter : Ingenieur Jan de BONDT (Diksmuide). 
Referaathouder: volksvertegenwoordiger Herman WAGEM.ANS (Ant ) 
Sekretaris : dhr Gynel BULTIN CK (Pervqze). 

2. Vlaamse problemen in het algemeen : 
Voorzitter : dhr. GUtYENS (Brussel). 
Referaathouder : Advokaat Frans van der ELST (Brussel) 
Sekretaris : dhr René EVERS (Overpelt). 

III. — ]ongerenprohlemen : 
Voorzitter : dhr. BOMBEKE (Gent). 
Referaathouder : dhr. ROELAND RAES, student (Gent). 

, , ^ Sekretaris : dhr Paul COOI MANS (Mortsel) 
Ij uur : Gezamenlijk middagmaal in de lokalen « ROELAND ... 

Namiddag : (14.30 uur) 

A L G E M E N E S L O T V E R G A D E R I N G . 
Voorzitter : Mr. F, VAN DER ELST. 
Sprekers : Dr. R. VAN LEEMPUTTE 

LUDO SELS ; 
H. WAGEMANS , 
WIM JORISSEN. 

Grote verwachtingen zijn er gebouwd ge
weest op de Vlaamse Hogeschool. De jonge 
generaties geven zich daar geen rekenschap 
meer van. Doch het is een feit dat de 
Vlaamse strijders er niets minders van ver
wachtten dan de oplossing van het Vlaamse 
vraagstuk. Het is een ontgoocheling gewor
den. Gent heeft niet gegeven wat men er 
van verwachtte. Waarom ? Omdat een wa
re Vlaamse hogeschool in een unitaire, ge
centraliseerde s taat inderdaad niet mogelijk 
is. Gent is van m den beginne en tot op de 
dag van heden geboycot geweest, verwaar
loosd door de verantwoordelijke Belgische 
instanties. 

Stelsehnatig werden franskiljons benoemd 
tot professor, in zover dat de professoren die 
werkelijk leven en werken in de Nederland
se kultuurkring een minderheid zijn. Al
hoewel ons Vlaams volk voor minstens 80 % 
kristelijk gebleven is, werden te Gent vri j
denkers, kommunisten, allerlei linkse ele
menten benoemd die er het hoge woord 
voeren. Niet de bekwaamheid, maar alleen 
de politieke kleur komt in aanmerking. Her
inneren wij ons even de groteske komedie 

van de benoeming van de zonen van Kluys-
kens ! Wij overdrijven niet wanneer wij de 
achteruitstelling, de nood van onze Vlaamse 
Hogeschool aanklagen. Wij kunnen verwij
zen naar hetgeen de rector zelf. Prof. Gillis, 
nog onlangs in dat verban»' gezegd heeft. 
En het mooiste van al is dat er alle protest 
ten spijt geen einde gesteld wordt aan de 
niet gerechtvaardigde achteruitstelling van 
Gent ten overstaan van Luik. Met een onge
veer gelijk aantal studenten zal de hoge
school van Luik dit j aar toch weer 13 mil
joen meer krijgen dan Gent ! Waarom ? 
Dan wanneer voor al die jaren achteruit
stelling terecht aanspraak zou kunnen ma
ken op een herstel-vergoediiig. Het recht
vaardigheidsgevoel van onze Vlaamse men
sen zal tegen dit onrecht in opstand komen 
en ook tegen de Vlaamse gekozenen die er 
verantwoordelijk voor zijn zij en niemand 
anders. Ons besluit kan slechts zijn dat de 
strijd voor federalisme moet voortgezet 
worden en dat in de eerste plaats ook naar 
de radikale splitsing van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs moet gestreefd wor
den. 
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De Komedie «honoris Causa» 
ira onze Vlaamse Hogeschool 

(Vervolg van blz 1) 

Rektor Giliis sprak eerst en herhaalde in 
't kort zijn vroegere rede. 

« Klop en klop nog, dacht hij, ze zullen 
wel moeten opendoen » Hij is een schitte
rend rektor en strijdt voor zijn Universiteit 
met hand en tand en tong ! 

Toen las de minister CoUard iets in 'n 
taal dat op Nederlands geleek. « Voor 1S56 
zal het budjet van de Universiteit vermeer
derd worden zei hij ». En inderdaad het 
schijnt dat er wat zakgeld bijkomt. « Reeds 
in mijn studententijd, zo ging CoUard ver
der, was ik voorstander van de verneder
landsing, omdat ik van oordeel was dat de 
moedertaal de voertaal moet zijn van aiie 
onderwijs ». 

Wij hebben geen redenen om deze woor
den in twijfel te trekken. Coilard is een 
Waal en meer dan een oprechte Waal heeft 
verklaard dat toestanden gelijk ze in 
Vlaanderen nog voorkomen, in Wallonië 
heel wat vlugger zouden zijn opgelost ge
weest, desnoods met een koffertje dyna
miet ! 

CoUard eindigde met de wens dat de stu
denten zich hoge inspanningen zouden ge
troosten, sprak van het verrijken van het 
geestelijk erf van Vlaanderen, enz., enz. 
Dat hij maar vlug hogere kredieten geve, 
wij zorgen voor de rest I 

De hulde aan August Vermeylen bracht 
meer aandacht en een begin van ontroe
ring, vooral bij hen die hem als hun eerste 
rektor hebben gekend ! Schitterend wer
den zijn verdiensten als Vlaming in het 
licht gesteld. Filmisch trok zijn leven als 
strijdend Vlaming, letterkundige, profes
sor en rektor aan ons oog voorbij. Hij was 
een leider voor zijn studenten en heeft ze, 
met de strijd voor rechtsherstel, op de weg 
van het Europeerschap gebracht. Het 
Vlaamse volk in zijn geheel heeft veel aan 
hem te danken, en de kinderen van dit 
Vlaamse volk, zouden vlugger de plaats in
nemen die hen toekomt, hadden ze op hun 
weg niet ontmoet, de zoon van de door hen 
nu gehuldigde vader ! 

Deze zoon. Pierre Vermeylen, gedenationa
liseerde politieke windhaan sprak zeer 
goed. We kwamen meer dan eens onder de 
bekoring van zijn woord, maar de ontroe
ring die we soms voelden opwellen ver
dween plots, telkens we ons bewust werden 
van het soort Vlaming, die deze hulde 
bracht ! 

Daar stond het heerschap, dat als eerste 
daad van zijn ministerschap een vervalste 
talenteling pubUek maakte, met als gevolg 
een plaats en broodverlies van honderden 
jonge Vlamingen, gevormd aan deze Uni
versiteit ! Twee jaar is dit geleden en nog 
heeft hij de tijd niet gevonden het ge
stichte kwaad te hersteUen ! Door kinder
lijke genegenheid gedreven heeft hij rond 
het beeld van zijn vader, een onzer stand-
vastigste Vlaamse voormannen, een lich
tend aureool getoverd, blijkbaar vergetend 
hoe lelijk en gemeen zijn eigen ant i -
Vlaamse ziel hierbij afstak ! De dode ogen 
van het pas onthulde borstbeeld schenen 
aan de zoon te zeggen « Gedurende mijn 
leven hebt ge, als kommunistisch student, 
de vergaderingen waarop uw vadei sprak, 
meer dan eens overhoop gezet. Üat he» ik 
nooit erg gevonden en bij vrienden er om 
gelachen ! Na mijn dood, hebt g'u als Vla
ming onwaardig gedragen tegen over uw 
eigen volk : ik schaam mij over U ». 

* * * 
Toen begon de prijsuitdeling ! 
Het eerste doktoraat ging naar koning 

Baudouin. Met alle eerbeid voor zijn per
soon, zijn we van mening dat zijn vereerde 
vader vóór hem in aanmerking kwam voor 
deze hoge onderscheiding. Koning Leopold 
was student aan de Gentse Universiteit, 
en dat in een tijd waarin de pas gestemde 
vernederlandsing nog fel werd veroordeeld 
en bekampt. Zijn inschrijving deed de te
genstanders knarsetanden maar het kabaal 
verstomde. Koning Leopold was een echt 
student ! Meermaals verkoos hij te « bros
sen », liever dan koUege te lopen ! Waar
schijnlijk Ugt daar de reden dat hij de 
dokterstitel niet heeft gehaald ! 

Koning Baudouin nam het perkament in 
ontvangst en Het zich het manteltje om
hangen. In een korte toespraak toonde hij 
aan, hoe zijn voorgangers steeds belang 
hadden gesteld in de evolutie van de ver
nederlandsing van het onderwijs in Vlaan
deren. Hij zelf zou een kostbaar aandenken 
aan deze dag bewaren. Na zijn toespraak 
vertrok de koning. Nog voor de koninklijke 
wagen de hoek van de Volderstraat om was, 
sprak heel zijn hofhoudelijk gezelschap 
Frans ! 

Dan kwamen de ex-kraaiende hanen aan 
de beurt. Men zag het hen aan, dat het heel 
wat geleden was dat ze voor Vlaanderen 
hadden gekraaid! Hun kam was verschrom

peld en fel verbleekt, maar toch zat er nog 
leven in de heerschappen. Toen ze het he
vigst kraaiden waren ze op politiek terrein 
eigenlijk nog nergens. Ze hadden alles te 
winnen en niets te verliezen ! Het was maar 
normaal dat ze de belangen van hun volk 
verdedigden en ze hebben het noch nut te
loos noch kosteloos gedaan ! Ze hebben 

beiden langs de Vlaamse politieke ladder een 
schitterende loopbaan afgelegd ! Het is wel 
opmerkenswaardig hoe na de verneder
landsing, hun ster aan de poUtieke hemel 
almaar steeg, en te gelijk hun gekraai maar 
« en soudine » meer hoorbaar was. Van 
1936 af, hebben ze nog gekraaid, maar meer 
om het land op te hitsen tegen dezen die 
meenden dat nog veel diende verwezenlijkt, 
dan wel om het Vlaams rechtsherstel te 
vervolledigen ! 

Iedereen herinnert zich nog te goed de 
heldhaftige houding der beide hanen ge
durende de twee wereldoorlogen, bijzonder 
gedurende deze laatste, om er nog op terug 
te komen ! 

Na '44 hebben ze voor Vlaanderen niet 
meer gekraaid ! Integendeel. Het volstond 
niet dat de Gentse Universiteit was verne
derlandst, de afzet aan gediplomeerden 
moest worden verzekerd en dat niet het 
minst in het Rijksambtenarenapparaat ! 
Onlangs werd in de Kamer geprotesteerd 
tegen de benoeming van een nederlands
onkundig ambtenaar aan de Nationale Bank 
van België. Kamiel Huysmans, voorzitter 
en behorend tot de meerderheid, kon ge
baren dit protest niet te hebben gehoord ! 
Maar toch kwam hij tussen en in welke 
zin ? « Het is beter een nederlandsonkun-
dige die iets van financiën afweet, dan een 
tweetalige die onbevoegd is ». Daarmee gaf 
hij een brevet van domheid aan al de 
Vlaamse diplomeerden en al de Vlaamse 
ambtenaren van financiën ! De Vlamingen 
hebben de klauw van die ex-Vlaamse haan 
nog niet vergeten ! 

Frans Van Cauwelaert deed het nog gro
ver ! Toen G. Vandendaele voorstelde een 
speciaal krediet op te nemen om "te komen 
tot meer pariteit op de twee taalregisters, 
nog altijd ten nadele der Vlamingen, stem
de Van Cauwelaert tegen ! Al zijn gezag 
heeft hij nadien aangewend om de totaal 

nederlandsonkundige mevrouw Bohy te doen 
benoemen als hoofdbibhotekaresse van de 
biblioteek van de Kamer, wat hem dan ook 
is gelukt. De Vlaamse tweetahge kandidaat 
mocht het aftrappen ! Verder heeft het 
zelfde heerschap zich gedurende het vier
jarig meesterschap der C.V.P. stelselmatig 
verzet tegen ieder onderzoek, die de Vlaams-
Waalse tegensteUing nog scherper aan het 
licht zou brengen ! Sedert hij uit zijn ka
merzetel is gewipt en in de oppositie zwerft, 
heeft hij weer een poging tot kraaien ge
daan. De regering hoopt hem met dit titel-
ken te sussen ! 

Kamiel Huysmans gaf, alvorens zijn ge-
kraai te eindigen, nog 'n paar pikken rechts 
en links. De geestelijke overheid werd aan 
haar brief herinnerd (1906) waarin werd 
verklaard dat het Nederlands niet geschikt 
was voor hoger onderwijs. Toen de s taats
universiteit te Gent werd vernederlandst, 
zijn ze te Leuven achternagehinkt ! Op wel
ke manier, kunt u lezen in de brochure 
« Hoogleraren, onze trots en onze ontgoo
cheling » uitgave 1954, 22 jaar na de ver
nederlandsing ! 

De linkse pik was schijnbaar voor de 
overleden Anseele Vader bedoelt, die in zijn 
tijd graag sprak over « fritten en biefstuk
ken ». Wij vonden dat niet netjes ! Veel 
heeft vader Anseele, voor de Vlaamse ar
beiders gedaan, en zijn tekortkomingen op 
Vlaams gebied kunnen hem thans vergeven. 
Hij kan, evenmin als August Vermeylen, 
worden verantwoordelijk gesteld voor de 
antivlaamse fratsen van zijn zoon, de frans
kiljon Anseele Junior, die het erg bont 
maakt aan Spoorwegen en nu de wantoe
standen aan het N.I.R. ten nadele der 
Vlaamse ambtenaren nog heeft verergerd ! 

De woordenkramerij der gekroonde ha 
nen, scheen weinig geestdrift te hebben. 
De uitvoering van de « Vlaamse Leeuw » 
schiep wat atmosfeer. 

Toen vertrokken « al die vooraanstaan
den » en ze stapten in de glimmende, fon
kelende wagens, die weg gleden. 

Nog opgemerkt onder de aanwezigen, zou
den de grote kranten schrijven, een zekere 
Bekaert de Furnes et de Dixmude ! Hij was 
ook de verjaring der vernederlandsing ko
men toejuichen ! Als hij 's morgens, ergens 
op ' t gerechthof, zijn toga aantrekt, begint 
hij Nederlands te spreken ; eens zijn boter
ham verdiend, hangt hij het Nederlands 
met zijn toga opnieuw aan de kapstok ! Hij 
werd door Kamiel Huysmans naar Vlaan
deren gestuurd om recht te spreken ! Arm 
Vlaanderen ! 

ÜLAR, DE HUMANIST 
(vervolg van blz. 1) 

grootmoedigheid. Toen was er nog idealisme 
m de socialistische rangen, maar nu is er 
nog alleen een platte geest van profiteur
schap. Zij zullen er echter aan ten onder 
gaan, want dit wreekt zich uiteindelijk. 
Het ogenblik zal komen, en vlugger dan ve
len denken, dat de mensen zich veront
waardigd zuUen afkeren van deze bende 
schaamteloze profiteurs die van socialisten 
alleen de naam overgehouden hebben. 

Wat blijft er nog, over van wat edel was 
in het socialisme en de mensen kon begees
teren en aantrekken ? Waar is de tijd dat 
socialisme betekende de harde en ondank
bare strijd voor de verbetering van het lot 
van de mindere man ? Waar is de tijd toen 
de socialisten het militarisme bestreden en 
het patriotardisme ? Toen minister Emile 
Vandervelde in de gevangenis Dr Borms 
ging bezoeken en Kamiel Huysmans bleef 
zitten toen men de Brabangonne speelde ? 

Waarom wij tegen de repressie zijn en 
voor amnestie ? Is het nog nodig dat hier 
te herhalen ? Wij hebben trouwens vele re
denen daartoe. Als kristelijke mensen uit 
naastenliefde en uit rechtvaardigheidslief
de, uit gehoorzaamheid aan de woorden van 
Z. H. de Paus. Als Vlamingen uit bezorgd
heid voor ons volksbelang en uit solidari
teit met de Vlaamse strijders die als idea
listen gehandeld hebben en veelal getrof
fen werden omwille van hun Vlaamsgezind-
heid. Als staatsburgers uit overtuiging van 
de noodzakelijkheid de gevolgen van de oor
log op te ruimen en verzoening mogelijk te 
maken. Als mensen ten slotte uit gekwetst 
rechtvaardigheidsgevoel, omdat wij weten 
dat op grote schaal onrecht geschied is. 
Wij klagen aan dat de repressie geen werk 
van rechtvaardigheid geweest is maar van 
wraak en haat . Wij klagen aan dat de re
pressie gevoerd werd met miskenning en 
overtreding van de Rechten van de Mens, 
de bepalingen van de Grondwet, de grond
beginselen van ons recht. Wij klagen aan 
de schijnheiligheid waarmee de repressie 
gevoerd werd : de politieke tegenstrevers 
moesten getroffen worden, de ei?en mensen 
gered. De socialisten hebben de 150.000 viij-
willige arbeiders in de Duitse oorlogsindu
strie gered omdat het hun kiezers waren ; 
zij hebben hun eigen bonzen gered door de 
willekeurige bepaling dat medewerking aan 
de Unie slechts van 1 april 1941 af straf
baar zou zijn. De liberalen hebben hun 
klienteel gered : van de 77.335 dossiers we
gens economische collaboratie werden er 
meer dan 76.000 geklasseerd zonder gevolg. 
Slechts een 1.000 tal personen werden we
gens economische collaboratie veroordeeld. 
Waarom zij en de anderen niet ? Uitein
delijk komt het hierop neer dat alleen de 
politieke collaboratie ontzettend zwaar en 
onverbiddelijk gestraft werd, niettegen
staande het feit dat de meeste van deze 
mensen te goeder trouw gehandeld hadden, 
uit idealisme en niet met het inzicht ver
raad te plegen of de vijand te helpen. Mis
bruik werd gemaakt van het beruchte ar t i 
kel 118 bis dat in Vlaanderen in meer dan 
50 % van de gevallen toegepast werd. 

En wanneer wij de verantwoordelijkhe
den voor de collaboratiepolitiek willen vast 
leggen dan moeten wij naar de oorsprong 
gaan, in 1940. En dan zullen wij vaststellen 
dat de verantwoordelijkheid zeer verdeeld 
is en voor een groot deel mede gedragen 
wordt door heerschappen met een kort ge
heugen. 

Er is teveel onrecht gepleegd, er is te 
veel schijnheiligheid geweest, te veel en Ie 
hard gestraft. Alle onrecht moet hersteld 
worden. Maar de doden kan men niet meer 
levend maken en wat geleden werd is ge
leden. Daarom is er maar één oplossing 
meer om onrecht goed te maken : Amnestie! 

De prijsuitdeling werd voortgezet in de 
troonzaal van 't stadhuis. Voor 'n zekere 
Mevrouw Weduwe Franck was nog 'n pen-
ninkje weggelegd. Voor wie de haan Franck 
niet heeft gekend : hij was ook in de oppo
sitie toen hij kraaide, kwam niet in aan
merking voor een ministerzetel en ging door 
met kraaien. Men heeft hem toen in de goe-
verneurszetel van de Nationale Bank ge
stopt, en wonder bij wonder, hij hield op 
met kraaien ! 

Duizenden Vlamingen hebben meer ver
dienste dan die gehuldigde heren, zonder 
er de schitterende en eervoUe voordelen 
van te hebben genoten. Smaad, vervolging, 
broodroof, zelfs verbanning voor 'n vergis
sing, waren hun deel ! Daarom vragen wij 
voor deze strijdende Vlamingen v/aarde-
ring ! De duizenden meisjes en vrouwen 
van Vlaanderen, die ook hebben bijgedragen 
tot de verwezenlijking van deze eerste stap 
naar rechtsherstel, brengen wij hulde in 
de persoon van Mevrouw Weduwe DOSFEL! 
Het zijn deze laatste groepen die de hulde 
verdienden ! 

D. A. 

\By een aanviai van^ 
«DE NIEUWE QIDS» 

ep de ^^oikóufti^j^ 
In « De Nieuwe Gids » (20.2.56) verscheen 

een even hatelijke als gemene aanval op de 
Volksunie als reactie op een artikel ver
schenen in ons blad en waarin wij o.m. de 
dubbelzinnige houding van de C.V.P. inzake 
het repressie- en epuratieprobleem aan de 
kaak stelden. Wij vestigden daarin de aan
dacht op de valse rol gespeeld door zekere 
rechtse weerstanders die de besprekingen 
tussen de regering en de weerstandsgroe
peringen boycotten. Deze besprekingen sle
pen nu reeds bijna een jaar aan en het is 
een bekend feit dat de regering geprobeerd 
heeft de goedkeuring te bekomen van de 
weerstandsgroeperingen voor zekere (be
scheiden) algemene maatregelen ter oplos
sing van de repressieproblemen. De voor
naamste punten waren het lot der ter dood-
veroordeelden en van het wetsontwerp 
Lagae, de toepassing van de wet Lejeune, 
artikel 123 sexies en de schadevergoedin
gen aan de Staat. Een linkse weerstander, 
a t taché bij het kabinet van de eerste minis
ter, de heer Halin, had een verslag opge
steld. De C.V.P.-ers hebben eerst een po
ging gedaan om door voorbarige berichten 
in hun pers de weerstand op te hitsen en de 
onderhandelingen te doen afspringen. En 
indien er tot nu toe geen resultaat bereikt 
werd is dit voornamelijk te wijten aan de 
houding van rechtse weerstanders. Wij 

hebben een proces-verbaal onder ogen gehad 
van een onderhoud dat een afvaardiging van 
weerstanders, gehad heeft voor een paar 
maanden met de heer Van Acker, en vol
gens hetwelk de heer Van Acker hen verwe
ten heeft dat hun houding niets anders 
was dan sabotage ingegeven door de C.V.P. 
« De Standaard » heeft er trouwens in be
dekte termen ook reeds op gezinspeeld. Dit 
alles is « De Nieuwe Gids » ongetwijfeld 
niet onbekend. Hij vermeldt trouwens het 
verslag Bauthier, maar laat het voorkomen 
alsof deze een linkse zou zijn. Gans het art i
kel komt er op neer ons leugenachtig te ma
ken en het voor te stellen alsof wij achter 
de linkse regering zouden staan en vertrou
wen zouden stellen in de heer Van Acker ! 
Ge moet maar durven ! 

Zekere C.V.P.-ers hebben het gevaar ge
zien en willen nu de schijn redden. Maar 
wij hopen dat, na de ervaring met de C.V.P. 
opgedaan, de mensen zich niet zo gemak
kelijk zand in de ogen zullen laten strooi
en. 

Het wetsvoorstel Van Hemelrijck ? De 
draagwijdte er van is miniem. Het beoogt 
aan de personen die van hun rechten be
roofd werden bij toepassing van artikel 123 
sexies zekere burgerUjke rechten terug te 
schenken, terwijl zij echter nog verder van 
tal van rechten beroofd zouden blijven. 
Iedereen weet echter dat rechtbanken deze 
burgerlijke rechten zonder meer terugge
ven hebben aan praktisch allen die een aan
vraag gedaan hebben. Het schandaal be
staat er in dat dit berucht artikel 123 sexies 
door een besluitwet van 6 mei 1944 in ons 
strafwetboek ingelast geweest is, een re
troactieve strafwet in strijd met de grond
principes van ons recht en de Verklaring 
van de Rechten van de Mens. Het is een 
schande voor ons land dat dit artikel nog 
steeds bestaat, dat de C.V.P. het niet afge
schaft heeft en zelfs nu, in de oppositie, de 
moed mist om kordaat op te komen voor de 
afschaffing. Dan zou de Unkse regering mis
schien ook wat moed krijgen. 

Wat het voorstel betreft tot oprichting 
van een nationale commissie : het is een 
nieuwe poging om de zaak op de lange baan 
te schuiven. Er is geen nieuwe commissie 
nodig, maar er zijn maatregelen nodig. 
Waarom heeft de C.V.P. toen zij aan het 
bewind was geen nationale commissie op
gericht ? Nu zij in de oppositie is zou zij 
via dergelijke commissie mee de politiek 
van de regering wiUen bepalen. Het is dui
delijk dat de linkse regering daar niet zal 
op ingaan. Het enige wat de C.V.P. nog kan 
doen voor de oplossing van de repressie- en 
epuratieproblemen is klaar en duidelijk en 
eensgezind steUing kiezen voor doeltref
fende, algemene maatregelen. Het laatste 
partij kongres van de C.V.P. heeft echter 
bewezen dat er niets te verhopen is. De 
Walen hebben ten minste duidelijke taal 
gesproken en het officieel partijstandpunt 
is : geen algemene maatregelen. 

Wat de ene of andere volksvertegenwoor
diger of senator in persoonlijke naam ver
telt bindt de partij niet en telt niet mee. 
En bizonder treurig is het een man als se
nator Custers in de senaat te moeten horen 
verklaren dat het lot van de meesten van 
hen die nog in de gevangenissen verblijven 
onze belangsteUing niet verdient ! Hij is 
de tijd vergeten toen hij ook in de gevan
genis zat. Het is steeds zo dat overlopers 
door « exces de zèle » hun verleden t rach
ten te doen vergeten. 
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MIDDENSTANDSVRAAGSTUKKEN 

Elke politieke partij gaat met de tijd ten 
onder als zij aan het belang van een zekere 
klasse, hoe talrijk ook, het belang van heel 
het volk opoffert. Daar waar iedere partij 
haar zienswijze, doelstellingen en middelen 
moet aanpassen en vernieuwen indien ze 
wenst haar leefbaarheid en aantrekkings
kracht te behouden, teren de grote Belgi
sche partijen op ouderwetse leerstellingen. 

DE KLEURPARTIJEN. 

Het socialisme blijft het beginsel huldigen 
van de klassestrijd. Haar doel is de sociale 
nivelering of gelijkheid van alle standen en 
daarvoor bedient ze zich van de machts-
faktor : de werknemersklasse. De haa t die 
ze predikt tegen het kapitalisme en de be
zittende klasse die haar in de weg staat om 
dit doel te kunnen bereiken, zal dan slechts 
kunnen afkoelen als alle mensen samen be
dienden geworden zijn van den grote baas : 
de staat. In teorie is deze socialistische 
leerstelling immer dezelfde gebleven, in de 
praktijk echter zijn alle socialistische voor
mannen de rijkste profiteurs en bezitters 
van het land geworden. Dit noemen zij soci
ale rechtvaardigheid en privaatzaak en wij 
noemen dit : het zweet aflikken van de 
werkman. 

De andere grote kleurpartij, de C.V.P., 
in een onverbiddelijke mededinging verwik
keld met de rode spitsbroeders om in de 
gunst van de werknemende klasse te blij
ven, kan alleen haar machtspositie hand
haven indien zij zich in hoofdzaak even
eens bedient van de arbeidersmassa. Van
daar een wedloop tussen beide partijen om 
door allerhande sociale uitvindingen, be
moeiingen en tenslotte politieke dwaashe
den in het gevlei te komen van de arbeiders. 
De arbeiders zelf begrijpen er weinig van, 
worden verbluft tot ze er duizelig van wor
den en laten zich verder misleiden. Ze zijn 
nochtans het eerste kind van de rekening. 

Door deze wedijver en door het gekibbel 
in het algemeen tussen deze beide partijen 
loopt de ware volkswelvaart gevaar teloor 
te gaan. Dergelijke partijpolitiek is een ge
woon democratisch verschijnsel en is altijd 
minderwaardig. 

Aan de liberale aftandse teorie en doctri
ne zullen we weinig woorden verspillen. Van 
deze laatsten kunnen wij, buiten hun ant i 
paapse koppensnellerij, alleen nog getuigen 
dat ze veeleer beginselloos geworden zijn. 
De enen verloochenen rap voor een schotel 
ministersoep, wat ze voorheen aanbeden 
hebben, de anderen stemmen per abuus 
vandaag voor gene politieken paljas die in 
Vlaanderen nog rondpikkelt en die onbe
schaamd 25 % belastingsvermindering durft 
voorspiegelen en morgen stemmen ze even
eens per abuus voor iemand die. nog meer 
belooft. Ze behoren voortaan tot het vlot
tend element en oefenen geen invloed meer 
uit op de tegenwoordige maatschappelijke 
stromingen. 

DOEL EN MIDDELEN. 

Om te komen aio ver klassenstrijd naar 
standennivelering, moet het socialisme be
schikken over een sterk staatsapparatuur 
en de menselijke vrijheid beknotten. Van
daar dat het staatssocialisme betiteld wordt 
als de dictatuur van een klasse en dat men 
fataal moet verzeild geraken in een dwang-
regime. Alle naoorlogse ministeries in ons 
land waren doorspekt van deze linkse zwen
king. 

De naijver enerzijds van de C.V.P. en de 
naïviteit anderzijds van deze partij heeft 
deze zwenking nog aanzienlijk verhoogd. 
Zeer bedenkelijk is het feit dat de C.V.P. 
om hare politieke concurrentie met de so
cialisten te verrechtvaardigen, een stelsel 
nieuwe teorieën is gaan aankleven, die een
maal voorgoed aanvaard, tot absurde ge
volgtrekkingen kunnen leiden. Bedenk hier
bij de medezeggingschap van de arbeider 
in de grootbedrijven. 

Daar waar de arbeider door de staat zelf 
niet bevoegd geacht wordt om persoonlijk 
in te staan voor de betaling van zijn be
lastingen, voor de afdrage der verzekering 
voor pensioen, werkloosheid en ziekte, 
wordt hij door de staat wel bevoegd geacht 
om een andermans bedrijf te helpen leiden. 
In feite is het het syndikaat dat naar de 
leiding der bedrijven grijpt. Dit gebeurt 
hier op een onbloedige manier en in wei-
berekende etappen. Begrijpt ge, hoe men 
aiover deelzaamheid in de winst, overge
schakeld heeft naar de bevoegdheid en het 
recht medezeggingschap te verkrijgen in de 
bedrijven. Wat waar is in een bedrijf is 
ook waar in andere bedrijven en zo geraakt 
men in het sukkelstraatje dat stilaan doch 
rechtstreeks leidt naar de Russische kol
chozen. 

i SOCIALE PROBLEMEN I 
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Bij dit gegoochel met sociale nieuwighe
den en de uitbouw van dergelijke en andere 
politieke dwaasheden, zijn we bedacht ge
weest zoals hoger aangehaald met een ar
senaal van nieuwe wetten en besluiten. 

Deze wettenmakerij en bemoeizucht 
voortgebracht in een tempo zoals aan de 
lopende band kan wel de voorbode zijn van 
het einde der demokratie. Alles wordt ge
reglementeerd en bemoeilijkt. Het meest 
eenvoudige wordt ingewikkeld en daar tus
sen staat de werkman als een robot die op 
volle toeren moet draaien. Verhoogde pro
ductiviteit is de laatste slogan. 

Niet alleen de levensvrijheid van een 
mens maar ook de volle vrijheid van de ar
beid komt in het gedrang. Gedaan met de 
vrijheid van de arbeider om te werken 
waar, wanneer en hoe hij wil, van te be
schikken over zijn volledig loon, de vrucht 
van zijn arbeid, ^elfs de vrijheid om te 
beschikken over zijn rechtmatig verworven 
vrije tijd wordt hem ontzegd. 

Een kleine opsomming van verdere ahu-
rissante onzin waarin men verdronken is, 
zou bladzijden vullen. Hier toch enkele 
staaltjes : 

BEKOMEN RESULTATEN. 

De bekende volksjongen Achiel, de man 
die naar rode gewoonte een zelfbeschuldi-
ging aflegde en toegaf dat hij gewoonlijk 
eerst handelt en dan denkt, heeft waar
schijnlijk op een dergelijlce manier het 
Rijksmaatschappelijk wangedrocht op de 
wereld gebracht. 

Indien ge van ziekten gespaard bleeft en 
zoals vele duizenden goed uw man kunt 
staan op 65-jarigen leeftijd, hoeveel denkt 
ge dan daar ooit van terug te zien ? 

Begrijpt ge nu waarom zoveel net geklede 
heren met zoveel hardnekkigheid dit regime 
blijven verdedigen. 

We kunnen verder gaan ; de pensioenver
zekering, de werkloosheidsvergoeding, als
ook de ziekteverzekering onder het mes ne
men, en ge zult verstonid staan, hoe al de 
bijdragen voor deze instellingen vooruit en 
vooral verslonden worden door een koste
lijke organisatie. 

De naiëve C.V.P.ers, en niet het minst G. 
Vandendaele heeft het als een heilige plicht 
aanzien dit socialistisch paard van Troya 
dat de R.M.Z. is. op te kalefateren. Ze wil
den eens tonen wat ze konden, en het ene 
koninklijke besluit draaide na het ander 
door de rotatie pers van het Belgisch s taats
blad. 

De paritaire kommissies vergaderden full-
speed ; de vakbonden deden geleerd, stel
den eisen en maakten ook wetten. Gans het 
wakkere bedrijfsleven moest vastgelegd en 
gereglementeerd worden. Ziehier een klein 
resultaat : onder de honderden reglemente
ringen getroffen onder het C.V.P.-bewind : 

DE LOONBAREMA'S. 

In het hotelbedrijf werden niet minder 
dan 27 verschillende barema's vast gesteld 
voor het keukenpersoneel. 

In de metaalnijverheid werden in West-
Vlaanderen alleen 47 barema's verplicht 
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Na eindeloze pogingen eindelij!< een minister voor de Middenstand... 

Toeschouwer tot Aziel. « üas zeker een vis die reeds lang niets meer tussen zijn 
tanden heeft gehad om in zo een aas te bijten. )> 

DE RIJKSMAATSCHAPPELIJKE ZEKERH. 

Spijts tientallen verjongingskuren, spijts 
herhaalde verhogingen van bijdragen blijkt 
dit organisme een bodemloze mand te zijn... 
altijd maar verder tekort. 

Gij Mijnheer de werknemer, ge acht als 
loon, en met reden, alleen dit gedeelte dat 
door uw patroon netto in uw hand gelegd 
wordt. Met vogels, die vliegen bereidt ge 
geen kokerij. 

Weet ge echter dat als de patroon U per 
maand 4.173 F geeft, hij ter zelfdertijd aan 
vadertje staat 1.667 F moet afdokken voor 
zogezegde belastingen, afhoudingen en pa-
tronale bijdragen. In werkelijkheid wil dat 
zeggen dat buiten nog enkele verplichte ver
zekeringslasten uw arbeid 5.850 F waard 
was, want hij kostte zoveel voor de patroon. 

Van uw onaantastbaar loon waarvan de 
patroon volgens artikel 8 van de arbeidswet 
hoogstens 1/5 mag afhouden voor rechtma
tige schulden wordt door de staat 1/3,5 ge
ruisloos opgeslorpt. Deze stortingen gedaan 
gedurende het ganse jaar en vanaf uw zes
tiende jaar tot uw 65ste bedragen het aardig 
getal van 20.004 F per jaar of op 65-jarigen 
leeftijd 980.196 F zonder samengestelde in
terest ! 

In deze berekening betaalt ge slechts 
133.476 F aan belastingen, zodat de sociale 
welvaart der anderen, die zich met U be
moeiden, U het ronde sommetje kost van 
846.720 F of met de interesten erbij een slor
dige 1.250.000 F. 

gemaakt voor de uitbetaling der lonen aan 
de werknemers van minder dan 21 jaar . 

In het bouwbedrijf stonden 66 verschil
lende barema's vast om het loonverschil te 
bepalen tussen een gewoon manoeuver en 
een bekwaam vakman. Het ganse loonver
schil bedroeg 10,20 F per uur en deze 10,20 F 
werd nog 66-maal onder verdeeld naar ge
lang de aard van het werk of naar gelang 
de zones waarin de arbeid verricht werd ! 

Een dergelijk ingewikkeld systeem is te 
belachelijk om er zelfs over na te denken. 
Geen werkgever kon daarmede ooit in orde 
zijn, en de meest onderlegde syndikalist 
verloor er het hoofd bij. 

Deze dwaze bemoeizucht kan alleen als 
resultaat hebben : tijdverspilling, discussie, 
verlamming van de zaken, nodeloze be
drij f sonkosten en achteraf betwistingen 
voor het arbeidsgerecht en in vele gevallen, 
verlies voor de werknemer van gebeurlijke 
werklozensteun. 

Minima lonen ja, doch in grote trekken en 
voor het overige vrij spel laten aan het in
gewikkelde bedrijfsleven omdat de enkeling 
er zich soepel zou kunnen in aanpassen. 

HET BEDIENDENPENSIOEN. 

Uit het verslag van een der bedienden-
pensioenkassen lichten wij volgende cijfers: 

(Doorlezen blz. 7) 

Hel Iweede kongres van de Volksunie : Genl 22 April 

LANDBOUWKRONIEK 
Bij de Kaderdag van het Boerenfront. 

H e t is ons steeds een genoegen ver
gaderingen, kongressen en kaderdagen 
van het Boerenfront bij te wonen, omdat 
die groeper ing gesticht door boeren, ge 
groeid door de boeren en diep geworteld 
in onze boerenstand met har t en ziel en 
verbetenheid de belangen van onze land
bouwers verdedigt . O p deze vergaderin
gen ziet men hoofdzakelijk kleine boe
ren, die met hun aangeboren gezond 
boerenverstand en met de hen kenmer
kende energie vechten om hun bestaan. 
En ook de weinige grotere boeren, die 
zich solidair verklaren met hun s tandge
noten, zijn geen drukdoende herenboe-
ren. W e zagen er tal van bekenden. W e 
zagen er Ludo Sels en W i m Jorissen, die 
er de Volksunie ver tegenwoordigden. 
W e zagen er de dinamische werker uit 
Kumtich Jos Peeters . Ook Wes t -Vlaan-
deren was er met de heren Senesael , 
St rubbe en anderen. 

Ook op deze kaderdag werden nagels 
met koppen geslagen. 

W e hoorden er de heer Van den 
Broeck, sekrelaris van de vereniging 
van chicorei- en tabak verbouwers . Hij 
klaagde het onderling akkoord aan van 
de 2 gro te chicoreifabrieken in ons land, 
die naar wellust de prijzen van de pro-
dukten drukken en de buitenlandse ko
pers van onze mark t verwijderd houden 
door een stelselmatige afbraakkampanje 
in het buitenland van de kwaliteit van de 
Wes t Vlaamse produkt ie! Produktie die 
dan toch goed genoeg is om door hen 
verwerkt te worden. W i e t rouwens de 
Westv laamse tabak- en chicoreiverbou-
wers kent, weet welke inspanningen zij 
zich getroosten om kwaliteitsprodukten 
op de markt te brengen . D e vruchten 
van hun werk mogen ze echter niet pluk
ken omdat de twee gro te chicoreifabri-
kanten onder de schuldige bescherming 
van onze achtereenvolgende regeringen 
de prijzen naar willekeur drukken. D e 
land- en tuinbouwer alleen m a g in ons 
land nog schandelijk uitgebuit worden. 

Eenzelfde metode wordt gehuldigd 
door de tabakverwerkers . D e W e s t 
vlaamse tabak wordt door de verwerkers 
als mmderwaardig afgeschilderd! Zij ko
pen hem op tegen lage prijzen, leggen 
hem enkele maanden in hun opslagplaat
sen, verwerken hem en als hij de tabriek 
verlaat wordt hij als extra-kwaliteit ver
kocht! O m de index te laten dalen stelde 
de heer Van den Broeck voor de prijs 
van de industriële produkten te doen 
zakken door het geld bestemd voor de 
publiciteit rondom die produkten bij de 
wet te laten vast leggen op maximum 1 
tot 2 %. Voorwaar geen slecht middel! 

E é n wanklank was er op de kaderdag . 
Men kan er echter de inrichters moei
lijk voor verantwoordelijk stellen omdat 
ze die tekst niet kunnen kontroleren. D a t 
was de rede van de liberale kabinetchef 
Lion van de huidige liberale Minister van 
Landbouw. H e t behoort tot de gewoon
ten op kongressen de minister uit te no
digen, die wanneer hij niet komt een af
gevaardigde stuurt, in dit geval was dat 
Lion. H e t is ook de gewoonte dat die 
afgevaardigde zijn minister, van wiens 
genade hij leeft, en zijn landbouwpolitiek 
wat ophemelt . W e zien zo op de Boeren-
frontkongressen geregeld C . V . P . e r s en 
liberalen het wierookvat hanteren. M e n 
blijft echter altijd <( redelijk ». Nie t ech
ter Lion! Hij waande zich net op een 
liberale meeting, brak naar hartelust de 
vroegere C.V.P.- landbouwpoli t iek af, 
maar wilde ons doen geloven dat thans 
onder de liberale minister alle landbouw
vraagstukken opgelost waren! E n dit op 
een ogenblik dat de levensstandaard van 
een derde van onze boerenstand beneden 
het levensminimum ligt en dat geen en
kele kleine of zelfs gemiddelde boer een 
uurloon verdient dat gelijk komt met dat 
van een gespecialiseerd arbeider! Zeker 
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heeft ook deze minister enkele positieve 
dingen verwezenlijkt. Het zou er nog 
aan ontbreken! Het waren echter maat
regelen, die de verdere ondergang moes
ten tegenhouden. Üe enige waardeme
ter van de landbouwpolitiek is echter de 
landbouwindex en die blijft beneden het 
cijfer 90 daar waar de algemene index 
rond 102 ligt. Wanneer we Lion dan ook 
met de gebruikelijke stemverheffing 
hoorden verklaren dat het huidig kabinet 
bestond uit mannen, die liever ontslag 
zouden nemen dan hun program te ver
loochenen, moesten we grijnslachen. 
Het is te zien wat hun program is! Zo 
ze van plan waren in overeenstemming 
met de andere maatschappelijke klassen 
ook de levensstandaard van de landbou
wers te verhogen, wat toch het enige 
program kan zijn van ernstige boeren-
verdedigers, dan moesten ze het al lang 
afgestapt zijn! 

Kalm maar zeker van zich zelf en van 
de waarheid van zijn theorieën bracht 
de knappe sekretaris van het Boeren-
front, de heer Boogaerts, de vergadering 
opnieuw op het peil van een kaderdag. 
Hij legde de nadruk op de lage stand 
van de index van de landbouwprodukten 
en belichtte dan de juiste waarde van het 
toverwoord vrijheid (de liberale kabinet-
chef was hier klaarblijkelijk niet op zijn 
gemak!) Omvat het begrip vrijheid de 
vrijheid om honger te lijden vroeg de 
heer Boogaerts. Betekent vrijheid los
bandigheid of anarchie .i* Wat vragen de 
boeren, bescherming of verdediging .f* 
Het buitenland heeft overal een land
bouwpolitiek, die door toelagen en hulp 

allerhande de boeren aldaar toelaat de 
kostprijs van hun produkten laag te hou
den. Wanneer nu deze produkten tegen 
deze laaggehouden prijzen hier onbelast 
of onvoldoende belast mogen binnenko
men, hoe kan onze boer, die hier hele
maal niet geholpen wordt (omdat er in 
ons land doodeenvoudig geen landbouw-
[KjJitiek is, noch in de liberale partij, noch 
in de C.V.P. noch in de B.S.P.) dan 
konkureren? Dat is toch uitgesloten! 

Nederland is op dit gebied echter niet 
de grootste mededinger, in tegenstelling 
met hetgeen sterk geïnteresserde krin
gen willen doen geloven. De grootste 
vijand voor onze landbouwprodukten 
zijn de Verenigde Staten en voor onze 
tuinbouwprodukten is het ook niet het 
Noorden maar wel het Zuiden. Ook is 
de Benelux voor de landbouw minder 
gevaarlijk dan men in het algemeen 
denkt. Het is juist dat de levensstan
daard in ons land hoger ligt dan in Ne
derland. Dit geldt echter niet voor de 
levensstandaard van onze boeren in ver
gelijking met de Nederlandse boeren. 
Inderdaad is er een flinke marge tussen 
± 90 (index van de landbouwprodukten) 
en ± 102 (algemene index) ! 

De kaderdag werd voorgezeten door 
de heer Van Kerckhoven, die voor twin
tig jaar tot eerste voorzitter van het 
Boerenfront verkozen werd en die het 
sindsdien gebleven is. Voorwaar een 
enig feit. Dit twintigjarig bestaan van 
liet Boerenfront zal herdacht worden op 
het groot Boerenfrontkongres dat dit 
jaar zal plaats vinden de tweede zondag 
van Juli in de gemeente, waar de wieg 
van het Boerenfront gestaan heeft, Heist 
op den Berg. 

STUDENTENLEVEN 
STUDENTENLEVEN TE GENT 

Op maandag 13 februari trad te Gent de 
groep Zuid-Atrikaanse volksdansers op die 
sinds enkele weken een omreis door West-
Europa maakten. Dit optreden groeide uit 
tot een buitengewoon sukses. De inrichtende 
groep studenten, waaronder vooral Johan 
Pasqués zich verdienstelijk maakte, verdie
nen werkelijk alle lof met de inrichting. De 
zaal van de K.N.S. was eivol gelopen, en het 
optreden van onze stambroeders was bui
tengewoon verzorgd, spontaan en stijlvol. 

Een avond die niet gauw zal vergeten 
worden en er zeker machtig zal toe bijdra
gen de banden tussen Vlaanderen en Zuid-
Afrika nog nauwer aan te halen. 

* * * 
De belangrijkste gebeurtenis op studen-

tengebied tijdens de maand februari was 
ongetwijfeld het derde Algemeen Neder
lands Studenten Kongres. 

De dagbladen wijdden aan dit kongres 
uitvoerige beschouwingen zodat wij met en
kele opmerkingen kunnen volstaan. 

Door de meeste betrokkenen werd dit kon
gres met spanning te gemoet gezien. Im
mers, het kongres van vorig jaar te Amster
dam had bij de meeste deelnemers teleur
stelling gewekt ; een mislukking te meer en 
de traditie der studentenkongressen liep 
gevaar verloren te gaan. Zover is het niet 
gekomen ; integendeel, het Gents kongres 
is — voor het eerst — volledig geslaagd. 

Vooreerst was er de talrijke opkomst 
vooral van Nederlandse zijde (Leuven was 
veel zwakker vertegenwoordigd) en dit on
danks het ongunstig weder. Verder was er 
het zeer verzorgde kultureel programma, 
waarvan het Middeleeuws kasteelfeest on
ze gasten imponeerde ! 

De akademische zitingen waren echt aka-
demisch : enkele zeer hoogstaande refera
ten maar die over 't algemeen toch zeer 
vaag en abstrakt bleven. Van veel meer 
belang waren de sektievergaderingen. De 
nieuwe formule die hier werd toegepast, een 
inleiding door een Zuid- en een Noord-
Nederlands (hoog-)leraar, gevolgd door dis-
kussie, blijkt inderdaad de beste manier om 
tot een open gesprek te komen, waardoor 
talloze vooroordelen uit de weg geruimd 
worden. Uit de referaten onthouden wij 
vooral het betoog van Dr Van der Wielen 
in de sociologische sektie over de noodzaak 
van een innige samenwerking tussen 
Vlaamse en Nederlandse studenten ter be
studering van problemen die beide volks
gemeenschappen aangaan (Deltaplan bv.). 

In de historische sektie hield Drs Coppie-
ters een bezielend betoog over de noodzaak 
van inniger samenwerking tussen Noord en 
Zuid ; dat spreker hierbij de noodzaak van 
Zelfbestuur voor Vlaanderen onderstreepte, 
was maar al te begrijpelijk. 

In alle sektie-vergaderingen volgde een 
levendig debat waarin de levendige belang
stelling van de meeste deelnemers tot ui
ting kwam, meer te leren kennen over de 
problemen waar dient mee afgerekend 
voordat de Nederlandse samenhorigheid een 
feit is. De nieuwe formule is dus tot een vol
ledig sukses uitgegroeid en wekt de meest 
optimistische verwachtingen over de ver
dere kennismaking tussen Noord- en Zuid-
Nederlandse jongeren. 

Tot besluit een woord van kritiek : de 
slotzitting van het kongres was meteen op
gevat als een huldiging ter gelegenheid van 
de 25-jarige vernederlandsing van de Gent
se universiteit. De feestredenaar de socialis
tische volksvertegenwoordiger Fayat roemde 
August Vermeylen als dé verdienstelijke 
strijder voor de vernederlandsing. Dat is 
begrijpelijk. 

De tweede spreker Rektor Gillis, roemde 
alweer hemelhoog Vermeylen's verdiensten, 
en sprak verder met veel lof over Van Cau-
welaert, Kamiel Huysmans, Franck, en zelfs 
over Anseele senior : allemaal verdienste
lijke mannen in de Vervlaamsingstrijd (An
seele wellicht uitgezonderd ! ). Dat er nog 
anderen waren, die in diezelfde strijd de 
hoogste verdiensten hebben, wij noemen 
slechts Hypoliet Meert, Dosfel, Leo Augus-
teyns Adelfons Henderickx, en zoveel ande
ren, daè,r werd in alle talen over gezwegen. 
Hadden de inrichters geen spreker kunnen 
vragen die ook de nagedachtenis van deze 
mensen had kunnen huldigen ? Of kon des
noods de Kongresvoorzitter zélf het niet 
doen ? 

Deze laatste beschouwing doet niets af 
aan de grote verdiensten van de onvermoei
bare inrichters, de heer Fleerackers en zijn 
medewerkers. Door hun onverpoosd werk is 
dit kongres zo goed geslaagd. Mochten de 
volgende Nederlandse Studentenkongressen 
de goede weg verder blijven opgaan ! 

R. R. Gent. 

I Deftig restaurant vraagt eerlijke chr. | 
^ opdiener en kindermeid, zeer goed 

loon en verdienste. Onmiddellijke in
diensttreding. Inwonen toegestaan. 
Zich wenden of schrijven, Yzerenleen 

41, Mechelen. 
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STUDENTENLEVEN 
KENTERING IN DE GEEST VAN HET 

KONGRES 
Een der grote hinderpalen voor het vol

ledig succes van de vroegere Kongressen 
was dat de Nederlanders en Vlamingen zich 
NIET als gelijken beschouwden. 

Tijdens de vooroorlogse kongressen voel
den de Vlaamse studenten zich, en mis
schien te recht, als helden en mastodon
ten in hun nationale strijd voor ontvoog
ding. Zij aanzagen de Nederlanders voor 
bijna tweederangse hulpmiddeltjes in deze 
strijd. De nederiandse universitairen kwa
men echter tot de bevinding dat zij ten 
slotte méér dan hulpmiddeltjes waren. In 
feite deden zij dienst als de werkelijke rug
gesteun voor de Vlamingen, omdat zij als 
nederiandse staatsburgers een vaste eigen 
kuituur en vaste ideologische opvattingen 
bezaten. De Vlamingen daarentegen waren 
nog steeds « op zoek » naar deze vaste waar
den, die weliswaar wel aanwezig schenen te 
zijQ, maar nog steeds niet gebu-ideid Uit 
deze toestand ontstond "r dcm een n:eawe 
verhouding tussen de nederiandse en 
Vlaamse kongressisten. Namelijk in de na
oorlogse kongressen, waar de Nederlanders 
zich de meerderen gingen voelen, terwijl ze 
de Vlamingen tot hulpbehoevenden en sme
kelingen aanzagen. 

Dergelijke verhoudingen schaadden na
tuurlijk aan de gezonde atmosfeer. Het kon
gres te Gent bracht hier een gelukkige li^n-
tering. De Nederlanders en Vlamingen be
ginnen zich meer en meer als gelijken te 
beschouwen, omdat ze begrijpen dat ze al
lebei elkanders steun nodig hebben. Omdat 
zowel Noord als Zuid vreest dat de moeder
lijke zorgen van een toekomstige verenigd 
Europa voor onze kleine volksgebiedea wel 
eens STIEFmoederlijke zorgen zouden kun
nen worden. En dat de idee van een één-
wordend Europa wel degelijk dit kongres 
beheerste, kunnen wij zien in het program-
mabrochuurtje en de toespraken liidens de 
openingsvergadering. Citeren wij bijvoor
beeld de woorden van Johan Fleerackers, 
voorzitter der eendrachtskommissie : « Het 
aanlokkelijk gevaar voor ons jongeren ligt 
in het zich blind staren op een schijnbaar 
nieuw wereldavontuur dat grenzen en bar
rières wil opengooien en het eigen nationa
le leven als beperkt en kleinzielig bestem
pelt. Maar dit cosmopolitische levensbeeld 
geeft de mens geen volledige ontplooiing 
van zijn talenten ; gebonden aan volk en 
streek eist zijn geest de trouw aan de aan
geboren geaardheid. » Ook de heer prof. 
Heymans en de heer H. J. Brinkman van de 
universiteit van Amsterdam betrokken in 
hun inleidende rede de gedachte van een 
verenigd Europa, met de gevaren hiervan 
voor onze kleine landen. 

Zowel Noord als Zuid schijnt dus te be
grijpen dat ze tot hun beider voordeel samen 
moeten werken, met het gelukkige gevolg 
dat onze noorderburen de Vlamingen als 
hun gelijken beginnen te beschouwen in de 
strijd voor kultureel en ideologisch zelfbe
houd. 

Dit is misschien de mooiste verwezenlij
king van het derde naoorlogse groot-n«der-
lands kongres. 

J. S. 

POST SCRIPTUM 
VERNEDERLANDST EN VERVLAAMST ? 

Een hoogst boeiend kijkspel: de Aula van de Gent
se Universiteit, wemelend van stralende professoren 
in ambtskledij, dikbuikige monseigneurs, gearriveer
de ekscellenties, militaire m'a-tu-vu's en kwakende 
patapoefs die tot de happy few behoorden die in het 
Heilige der Heiligen binnen mochten. 

En vooral een massa hoogopgezette boezems, rin
kelend van dekoraties allerhande 

Het is de eerste maal dat in Gent niet Vive Ie Roi 
werd geskandeerd. Al zaten daar hysterische tantes 
die graag genoeg de bon ton wilden zijn. LEVE 
DE KONING! werd in-geroepen door een paar voor
uitziende profs die, het « Ik en de Psychologie van 
de Massa » indachtig, de Nederlandse versie voor
riepen. Mooi zo. 

Zon het mogelijk zijn op deze wereldbol een ge
lijkaardige akademische zitting te houden waar hoog
waardigheidsbekleders alleen ambtshalve aanwezig 
zijn en niet omdat zij zich verheugen omdat hun volk 
sinds 25 jacfr een universiteit heeft waar het in zijn 
moedertaal kan studeren ?! 

Je zult het onmiddellijk doorhebben wanneer ik 
een open doekje vraag voor o.a.: Prokureur-G ener aal 
Bekaert, kolonel Herlant, kommandant van de ons zo 
vertrouwde Rijkswacht van Oost- en West-Vlaande-
ren, en dhr. MERCHIERS, burgemeester van de 
Fiere, die als Vlaams volksvertegenwoordiger Franse 
brieven schrijft naar administratieve diensten in 
Vlaanderen. 

Want laten wij nuchter blijven en even nagaan wie 
daar gesproken heeft en wat daar gezegd werd. 

Federalist Collard die onder de vertaalkundige lei
ding van ons aller Julien een ganse week zal gezweet 
hebben op de Nederlandse tekst. Hij was het levend 
getuigenis van die staat waar 2 volksgroepen doo-
één Ministerie van Onderwijs bediend worden, en 
waarvan de chef totnogtoe geen tijd heeft gevonden 
een klad Nederlands te leren. 

De kleine Pierre die sprak over de grote Vermeylen. 
De Vlaming — j ose même dire flamingant — die 
100.000 volksgenoten hielp denationalizeren. De mi-
nicter die in het adresboek van de vertegenwoordigers 
des soevereinen volks zijn adres... in 't Frans laat 
afdrukken. Zo'n poseur spreekt in de Aula met tre
melo's over de Vlaamse Beweging. 

Camille Uilenspiegel en Frans van Cauwelaert 
gaven — onbewust ? — een veeg uit de 
pan aan de anders zo ambitieuze ruitentikkers van 
hun partij. Niemand kan van hen eisen dat ze, op 
hun leeftijd, nu nog op tafel springen. 

Het blijft een eer voor hen dat ze, ondanks de 
Buset's en de Lefèvre's van hun tijd, toch elkaar de 
hand hebben gereikt en gemarsjeerd hebben. En de 
energieke Rektor GILLIS verdient een pluim voor 
zijn initiatief. 

Al zal die zelfde Rektor toegeven dat het fietswim-
peltje dat de buste van August Vermeylen dekte, 
een belachelijk klein leeuwenwelpje was. 

A propos, pas aan de kleedkamer was het hoor
baar dat de A.B.N.-week net voorbij was. De poli
tici, de sabelslepers de ambtenaars en de praatgrage 
snaterganzen spraken Fransoois of een taaltje dat 
tang niet doet vermoeden dat Vlaanderen een eigen 
universiteit heeft. 

De huizen van de anders zo civieke Arteveldestad 
waren mager bevlagd. Zelfs les Grands Magasins 
A L'INOVATION (hofleveranciers) hadden dit keer 
vergeten de Franse kleuren uit te hangen. En dit 
niettegenstaande La Flandre Liberale geschreven had 
dat sa Majesté naar Gent een... bezoek kwam bren
gen aan de Universiteit. 
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MIDDENSTANDSVRAAGSTUKKEN 
(Vervolg van blz. 5) 

Het huidig bezit van deze kas na aftrek 
der patronale en werknemersbijdragen van 
het laatste jaar bedraagt 7 miljard 219 mil
joen F : kortom gezegd een mooi fortuintje 
gewonnen op de bediendenprestaties. In 
1948 was het bezit der zelfde kas 3 miljard 
97 miljoen hetzij een winst in 7 jaar tijd 
van 4 miljard 122 miljoen. 

In hetzelfde jaar werden 56 miljoen F als 
pensioenrenten aan de rechthebbenden uit
betaald en wachten 13 miljoen F nog op 
uitkering ; hetzij samen 69 miljoen die naar 
de oudere bedienden zullen terugkeren. 
Daartoe werden in totaal aan 2.500 
bedienden, beheerders, directeuren, onder
directeurs, sectiehoofden, onderchefs, cor
respondenten, technische klerken, hulpkler
ken en klasseerders, samen met de algeme
ne onkosten 19 miljoen franken uitgegeven. 
In verhouding tot de uitgekeerde sommen 
staat dit gelijk, dat men voor iedere 7 frank 
die de begunstigden trekken, 2 frank kosten 
heeft. Als staaltje van kostelijk staatswerk 
kan dit er nogal door ! Resultaat : enkelen 
zullen betrekkelijk weinig ontvangen en de 
dode verzekerden zullen niet tegenprutte
len, terwijl de levende bedienden zeer goed 
afgeperst werden. 

Maar er is nog meer, om deze 56 miljoen 
uit te keren en deze 13 miljoen problemati
sche ook te betalen, heeft dezelfde kas 620 
miljoen frank geïnd van gestorte bijdragen, 
gestort door Jan en alleman. Het komt er 
dus op neer dat men ongeveer een tiende 
terug geeft van wat men ontvangt. Dit is 
een kenmerk van het regiem. 

Daarenboven heeft dezelfde kas nog een 
inkomen van minimum 340 miljoen door 
haar geldbeleggingen, die evenmin aan een 
der verzekerden zal ten goede komen. Wat 
de kas ook verdient, van nu af staat het 
pensioen wettelijk vast en zo de bediende 
noch zijn vrouw lang genoeg in leven blij
ven zal voor hen én pensioen én winst als 
een rookje verzwonden zijn. Voor hun kin
deren blijft alleen de troost over dat vader 
nooit geen dag te achteren stond met zijn 
bijdrage... maar de kas wordt rijker. 

De staat kan dagelijks door allerhande 
geldleningen zijn handen zeer diep in deze 
welgev'ulde geldkoffers steken die de be-
diendenkassen voor hem bijhouden ! 

HET PENSIOEN DER ZELFSTANDIGEN. 
Met de menselijke vrijheid om de vrucht 

van zijn arbeid te beleggen zo als hij wil 
wordt geen de minste rekening meer ge
houden. Dit was alleen goed in duistere 
tijden. Bij het lezen der toepassingsmodali
teiten voor het uitbetalen van het pensioen 
geraakt iedereen het hoofd kwijt. Wij kun
nen alleen dit nieuwste brouwsel van socia
listen en C.V.P.-ers, beschouwen als een nog 
nooit gekende warboel met het zekere ge
volg dat er bijna zoveel berekenaars voor 
deze uitkering zullen nodig zijn alsdat er 
ten slotte volledig begunstigden zullen over
blijven. 

Van een rekenkundige belegging met vas
te intrest is er in het zuiverste geval zelfs 
nog geen spoor. Wat ge als het uwe, ver
plicht weggelegd hebt voor de toekomst, 
zijt ge nu al zeker en voorgoed kwijt bijal
dien gij op 65-jarigen leeftijd de welstand 
verkregen hebt van een goed en zuinig ar
beider. In tegenstelling met andere gepen-
sionneerden is het pensioen van de zelf
standigen inderdaad afhankelijk van zijn 
later inkomen dat daarbij nog belachelijk 
laag werd gehouden. 

BESLUIT. 
Aan de heren politikers uit de kleurpar-

tijen kunnen we zeggen dat het tijd wordt 
van eens grondig hun stallen te reinigen. 

Alle standen van de bevolking zijn stil
aan hun knutselarijen beu. Niemand kan 
hen nog ernstig opnemen. 

Arbeider zowel als werkgever wensen te 
leven in een volkse geordende staat waar de 
arbeid op de troon staat en de menselijke 
persoonlijkheid zich vrij kan ontwikkelen 
zonder elkaar te bevechten of schade te be
rokkenen. Geen heren en geen knechten 
doch ook geen lakeien van een dwangregi-
me. 

Aan de vakbonden zeggen we : bemoei U 
met zaken waarvan ge iets kent en waartoe 
ge geroepen zijt. Wees niet langer een splijt
zwam tussen arbeider en patroon, jaag deze 
niet langer tegen elkaar op en bedenkt 
vooraleer eisen te stellen dat ge de grond
slag van de ekonomie en van de westerse 
beschaving niet moogt in het gedrang bren
gen. 

Het is uw taak niet, wetten en besluiten 
op te dringen, doch neemt op Uw schouders 
wat ge ten onrechte op de schouders van 
het patronaat gelegd hebt. 

j3ewecilngóLevei\^ 

LIMBURG 

HASSELT 
Te Hasselt troffen de Limburgse propa

gandisten elkaar op de maandelijkse kader-
dag. Abonnementenslag en verdere uitbouw 
werden besproken onder voorzitterschap 
van Wim Jorissen. De Volksunie in Limburg 
bouwt stelselmatig uit. De streken waar we 
nog geen propagandisten hebben vermin
deren van maand tot maand. Vooral de toe
voer van jongeren is groot. 

GENK 
Op de herdenking van E. H. Spitz door het 

plaatselijk Davidsfonds, die ondanks de be
scheiden propaganda van het inrichtend 
Komitee flink werd bijgewoond, werd alge
meen betreurd dat de H. Mis niet gevolgd 
werd door een vergadering waarop publiek 
hulde zou gebracht geworden zijn aan deze 
schone figuur, gelijk zovelen slachtoffer 
van de onzinnige repressie. Eerherstel voor 
deze prachtige priesterfiguur, die zoveel ge
daan heeft voor zijn volk, moet er komen. 

HEERS 
Pantomien ! , 
Deze simpatieke en flinke Vlaamse ge

meente op de taalgrens langs de weg St 
Truiden-Luik heeft de laatste weken in de 
aktualiteit gestaan. Sinds lang ligt de speel
plaats van de gemeenteschool er in een on
ooglijke toestand en kunnen de kinderen 
er naar hartelust ploeteren in de modder 
tot grote ergenis en ongemak van de moe
ders. De liberale kandidaat CoUa had er nu 
niets beters op gevonden dan na twee jaar 
regering van de minister van zijn partij 
te Heers een speech te gaan afsteken en 
het herstel van de speelplaats te gaan be
loven. Dit trof het C.V.P. kamerlid Germai-
ne Craeybeckx nogal pijnlijk. Haar partij 
had gsdurende vier jaar de zaak eveneens 
vergeten. Toen trok ook zij naar Heers om 
verbetering te beloven. Zij sprak ervan aan 
kameraad Dupont, die zijn kemphanenfi-
guur op de parlementaire tribune hees om 
te interpelleren. Wat een spel ! Men heeft 
er te Heers veel plezier aan beleefd. Denk 
eens aan. Het duurt jaren voor die bewind
voerende partijen om een speelplaats ge
maakt te krijgen. Voor fatsoenlijke mensen 
met gezond verstand is het zaak van een 
paar dagen ! 

LAUW 
Op het uitstekend geslaagd jaarlijks boe-

rinnenfeestje heeft een C.V.P. propagan-
distje de moed gevonden de Volksunie aan 
te vallen. Het zit hem en zijn partij inder
daad dwars dat in deze gemeente, die een 
van de verst geëvolueerde is van Haspen-
gouw de Volksunie de vorige verkiezing 
reeds heel wat stemmen in de wacht sleepte 
en dat de simpatie voor de Vlaamse part i j , 
bij de nadere kennismaking, die ondertus
sen plaats vond, nog sterk toenam. 

De Volksunie zijn scheurmakers beweer
de ons kereltje ! Alsof een Wim Jorissen, 
een dierenarts Plas en een Dr. Duchateau 
ooit iets anders dan Vlaams-nationalisten 
geweest waren en ooit deel zouden uitge
maakt hebben van de C.V.P. ! De Volksunie 
is toch tot niets in staat, was een tweede 
argument ! De C.V.P. klaarblijkelijk wel ! 
Hij schijnt ocharme reeds vergeten dat ons 
volk aan die lamzakken de volstrekte meer
derheid gaf om de koning opnieuw op de 
troon te brengen. Waartoe was de C.V.P. in 
staat, vriend, toen ze de VOLSTREKTE 

Indien ge zo met het lot van de werkman 
begaan zijt, verzorg zelf alle sociale tussen
komsten en int rechtstreeks bij de werk
nemer zelf alle bijdragen welke hij verschul
digd is af te dragen aan de verzekeringen 
die gij voor hem in het leven geroepen 
hebt ! Dat is uw sociale taak. 

Zodoende zal eenieder de gedane inspan
ning weten te waarderen naar hun volle 
waarde, inspanningen die nu ongezien druk
ken op de werknemers of gratis verstrekt 
worden door het patronaat . Het komt er 
vooral op aan verantwoordelijkheidszin aan 
te kweken bij al diegenen die in het be
drijfsleven werkzaam zijn. Tot nu toe heb
ben de syndikaten daar geenszins toe bij
gedragen ! 
De Volksunie zorgt bij de volgende verkie
zingen, voor de grondige schoonmaak die het 
politieke en sociale leven van doen heeft. 

Die dag nadert snel. 
V. B. Roeselare. 

Neem nu uw abonnement 
Stort 8 0 fr. postgfro 54A5A6 .\AJ Jori'ssen-Brussel 

MEERDERHEID had ? Hij vertelde niet dat 
alwie de laatste twee verkiezingen zijn stem 
aan de C.V.P. gaf, die stem in de Jeker ge
worpen had en dat de stemmen, die aan de 
Volksunie gegeven werden reeds hun vruch
ten dragen. Want de bedreiging, die onze 
jonge opkomende partij voor hen uitmaakt, 
is reeds voldoende om de C.V.P. te verplich
ten sommige Vlaamse vraagstukken, die an
ders verborgen bleven, op het voorplan te 
brengen. Ten andere, iedere Lauwenaar met 
gezond verstand kent de macht van de 
C.V.P. en weet dat het een bende profiteurs 
is betaald door de Brusselse en Waalse ka
pitalisten om onze Vlaamse mensen te sus
sen, in slaap te wiegen en uit te zuigen. 

Beste jonge propagandist, gij hebt hier 
niet met achterlijk volk te doen. Een goede 
Lauwenaar is slimmer en beter op de hoogte 
dan gij zelf. Zo een kletstaal kan men aan 
gekken vertellen, en zo ge meent met gek
ken te doen te hebben, naar een bijnaam 
die men ons vroeger gaf, dan vergist ge u 
ten zeerste ! 

Gij toonde u ook ongerust over de drin
gende vraagstukken in onze Limburgse 
Kempen en met reden want ook daar begint 
ons volk in te zien dat ze reeds lang genoeg 
bedrogen zijn door valse profeten en zak
kenrollers. 

Het applaus dat gij kreegt was niet zo 
erg. Wil echter niet vergeten dat onze boe
rinnen toch in de handen klapten om het 
feestje niet te bederven ! 

HASSELT 
De volgend kaderdag voor Limburg vindt 

plaats op zaterdag 10 maar t te 19 uur in het 
Hotel Warson, stat ionstraat te Hasselt. Alle 
propagandisten worden verwacht bij het 
begin van onze lentewerking. 
School en Gezin ! 

Ook in Limburg is Schooi en Gezin met 
haar aktiviteit van wal gestoken. Men 
vraagt ons hoe wij er tegenover staan. Ei
genlijk ligt de zaak niet op het politiek 
plan en hebben we onze leden geen « op
drachten » te geven. Het is voor hen een 
gewetenszaak. Het voortbestaan van het 
Katoliek Onderwijs en de pedagogische mo
gelijkheden ervan is echter van groot be
lang voor de opvoeding van de volgende 
generaties en daarom kunnan wij persoon
lijk moeilijk anders dan sirnpatiek staan 
en steunen. Wij kunnen het niet an
ders dan betreuren dat het Komitee voor 
Vrijiieid en Demokratie, dat de overwin-
nng in handen had, wilde het doordrijven, 
de zaken door gebrek aan elementaire moed 
heeft verbrod. Zij zullen zich trouwens ver
gissen in de reakties van ons volk op par t i j 
politiek plan. We leven in 1956 en niet in de 
negentiende eeuw. Dat de naam Duponi 
als een zwarte inktvlek kleeft op deze aktie 
is een flater van buitengewoon formaat. We 
rekenen er anderzijds op dat de laatste 
overblijfselen van Franskiljons Katoliek 
Onderwijs in Limburg opgeruimd worden. 
Zo niet zullen we zelf ingrijpen. Voor de 
rest goed heil aan de nieuwe aktie. En laten 
we hopen dat ze de ogen van onze Limburg
se mensen in die zin opent dat ze zullen 
inzien hoe onzinnig de C.V.P. handelt door 
niet de volledige gelijkstelling van alle on
derwijs in ons land te vragen naar het voor
beeld van Nederland. Het is toch al te bar 
dat ze op dit gebied, waar we toch gemak
kelijk zouden moeten kunnen akkoord ge
raken, ons alleen de volledige gelijkheid laat 
eisen. Nu wij zullen onze weg verder gaan. 
Bijkomende kosten voor ons om het Ka
toliek Onderwijs in stand te houden zijn 
alleen te wijten aan het gebrek aan ge
vechtswaarde van de C.V.P. en door het uit
blijven van de zo noodzakelijke hervorming 
van onze staatsinrichting. Met zelfbestuur 
was het vraagstuk reeds lang opgelost en 
konden we deze bijkomende lasten voor de 
opvoeding van onze Vlaamse kinderen ver
mijden ! 

MECHELEN AAN DE MAAS 
Van hieruit kregen we een vriendelijke 

brief vol lof over de inhoud van ons blad 
maar met het verzoek in onze karikaturen 
de geestelijke overheid niet te bespotten. 
Onze lezer mag het ons niet kwalijk nemen 
maar de taal der karikatuur schijnt hij nog 
niet te verstaan. Op de karikatuur met 
Spaak op Les grandes conférences catho-
liques stond geen enkele bisschop maar wel 
de C.V.P.-ers Struye, Van Zeeland, Pholien 
en De Schrijver. Het priesterkleed duidt op 
het misbruiken van de naam Katoliek door 
onze C.V.P.-ers. Op de personen stonden 
trouwens de namen van hun parti j . Bij 
Spaak B.S.P., bij de anderen C.V.P. De vrije 
diepe halsuitsnijding bij Spaak stelt de link
se bekoring voor. De onbescheiden blikken 
van de klerikale C.V.P.-ers tekent hun ge
neigdheid om de linkse bekoring te onder

gaan. Dat Spaak anderzijds zijn bord reeds 
bijna leeg heeft, daar waar de C.V.P.-ers 
nog aan het bidden zijn, wil zeggen dat de 
woorden van Spaak over de waarde van het 
Christelijk erfgoed in Europa niets anders 
dan woorden zijn en dat de christelijke 
daad hem meer dan vreemd blijft ! Het is 
een van de beste karikaturen, die onze me
dewerker ons reeds gegeven heeft. Het zou 
spijtig zijn moest ze verkeerd verstaan 
worden. 

LOMMEL 
K.W.B. : Een spreker op een wijkvergade

ring van de Katolieke Werkliedenbond, die 
sprak over Binnen- en Buitenlandse Poli
tiek, ging flink te keer tegen de Volksunie. 
Volgens hem waren de socialisten en libe
ralen niet gevaarlijk te Lommei, de Volks
unie echter wel met hun blad en met hun 
propaganda voor federalisme. Federalisme 
kwam 15 jaar te laat, beweerde hij ! Waar
om heeft hij dan 15 jaar geleden de fede

ralisten niet geholpen en waarom werkt men 
ons nu nog tegen het christelijk Vlaande
ren de weldaad van het federalisme te be
wijzen. De Walen zullen met federalisme net 
zoveel te zeggen hebben als de Vlamingen, 
beweerde de inleider. En nu dan ? Hebben 
ze nu en sinds 125 jaar in ons land niet al
tijd veel meer te zeggen gehad en baas over 
ons gespeeld ! Evenveel te zeggen is dan 
ook een merkwaardige vooruitgang. Wij 
willen de Walen niet overduvelen, maar 
hebben ook geen zin om blijvend onder de 
heerschappij van Wallonië en Brussel te 
leven ! En in het bestuur van de C.V.P., 
partij waar meer dan twee derde Vlamin
gen in zijn, hebben de Walen daar geen ge
lijkheid en zelfs de meerderheid met behulp 
van de Franskiljons ? 

Ons aantal abonnementen te Lommei 
stijgt flink. Het zal nog vooruitgaan als men 
slechts die argumenten tegen ons heeft. 

OOST-VLAANDEREN 
AALST 
Te Aalst-stad wordt de werking door kame
raad Steenhaut flink aangepakt. De stad 
werd in blokken ingedeeld. Eerste doel is 
het aantal abonnementen te verdriedubbe
len. En ze zullen slagen ook. Voor het ogen
blik zijn we het aantal van vorig jaar reeds 
een eind voorbij ! Ook het ganse arrondis
sement wordt thans aangepakt door Dr. Van 
Leemputten, gouwvoorzitter. De Troyer ar 
rondissementeel voorzitter, Steenhaut en tal 
van andere kameraden. Het is inderdaad 
van het grootste belang dat in het arron
dissement Aalst net zoals in het arrondis
sement Gent flink gewerkt wordt. Beide 
arrondissementen hebben het kworum in 
hun bereik zodat al de stemmen van Oost-
Vlaanderen vruchtbaar zouden worden en 
we op slag twee zetels zouden hebben in 
deze provincie. 

GENT 
Amnestie meeting. 

Voor het volle zaaltje in Roeland stelde 
de voorzitter Mr Wagemans voor, die breed
voerig het noodzakelijke van amnestie be
toogde. Hij vond een zeer aandachtig ge
hoor, dat met veel instemming naar zijn 
spreekbeurt luisterde. Na hem sprak Mr Van 
der Eist die, de betwistbare waarde aan
toonde van de zgz. wetsbesluiten van Lon
den, de onevenredigheid in de bestraffing 
hekelde en met brio het beklemmend on
menselijke van de gevolgen dezer Repressie 
aankloeg. Er werden veel losse nummers van 
de Volksunie verkocht, enkele jaarabonne
menten ingetekend en kennis gemaakt met 
enkele nieuwe krachten. 

Spijts het afschrikkende van ae weers-
omstandigheid was de opkomst goed. 

Ergens te velde. 
In de laten winteravond van 16 februari 

11. moest Jorissen spreken voor een publiek 
van landbouwers te Vosselaar. Het sneeuw
de, de weg was een en al ijs en bevroren 
sneeuw. De wagen in ! Er wordt behoed
zaam gereden met de ogen zoekend en pei
lend, in de witte vlakte. Een lange, eenzame 
landweg dan rechts af, nog driehonderd 
meter. De auto op zij — er waren reeds 
meerdere wagens, moto's en fietsen een 
hartelijk welkom van de gastheer en de rui
me zaal vol boeren en jonge kameraden, 
uit de streek, die hadden gewroet en ge
sakkerd om er te komen. Jorissen sprak hen 
toe een vol uur, over, voor hen specifieke 
toestanden. Hij deed het raak, warm, scheip 
en zonder bitsigheid maar het mes in de 
wonde, het vuur aan de schenen. Zij kijken 
hem de woorden uit de mond. Daarna vra
gen ! En nog vragen ! Er wordt nagepraat. 
Bladen worden uitgereikt, abonnementen 
ingeschreven. Het wintert buiten dat het 
kraakt, er loopt er geen hond in verloren, 
maar hier zitten, bijeen, van alle hoeven 
uit de omtrek, vijftig boeren, die met veel 
bereidheid zijn opgekomen. Prachtige ar
beid van nationale vorming. Zó wordt werk 
gemaakt van de opbouw van de Volksunie. 
Wie doet het na ? Van harde dank aan de 
inrichters. 
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In Memoriam Mevrouw Marechal. 

In naam van duizenden Vlaamse vrou
wen brengen wij een laatste hulde aan 
Mevrouw iVlAKüUJl iAL, overleden m 
de leettijd van 74 jaar . 

Mevrouw Marechal was een sterke 
persoonlijkheid. Keeds als jong meisje 
stond ZIJ in de Vlaamse beweg ing .h le t 
was een stoere Vlaamse vrouw, onder
nemend, sociaal en dóór eerlijk. Under 
hare leiding hebben wij vrouwen heel 
wat verricht. iNooit duidde zij een 
verilauwing van onze werking. Overal 
en altijd stond zij op de eerste plaats . Zij 
was het toonbeeld van plichtsbesef. 

Een medestrijdster getuigde van haar : 
(( W a t in haar ons vooral trof was de 
grote zekerheid, de diepte van haar o-
vertuiging, die zij vanzelf aan de ande
ren mededeelde. Als vrouw van karakter 
heeft zij in de moeilijke Vlaamse strijd, 
met al zijn teleurstelling en soms zijn 
kleine kanten, maar ook met zijn groots 
doel en prachtige voorbeelden van trouw 
vanwege de aller besten, dat éne besef 
gewonnen: ons Volk is alle offers waard. 
Zelf is zij nooit voor een daad of een 
offer teruggeschrokken, en daarom 
mocht zij van haar medewerksters ook 
zéér veel vragen. » 

H a a r leven heeft zij gegeven voor 
haar Volk. Zij had zeer rustig kunnen 
leven in haar schone familiekring, doch 
zij besefte de noden van ons Volk. Zij 
wist dat het een leiding nodig had. E n 
met een sterke hand wist zij te leiden. 
Zij is het dan ook die de sociale dienst 
inrichtte. Onder hare leiding had deze 
dienst zeer grote uitbreiding genomen. 
Dagelijks stonden onze vrouwen als vrij
willige helpsters onder haar beleid in de 
bres om bijstand en hulp te verlenen aan 
de noodlijdende volksgenoten. Naa r de 
politieke overtuiging van deze mensen 
werd er niet gevraagd : het waren lij
dende mensen en dat was voor M e 
vrouw M A R E C H A L voldoende om 
hulp te bieden. 

N a tientallen jaren van strijd is zij 
hard getroffen geworden door de 
repressie. T e r dood veroordeeld door 
een Belgische krijgsraad week zij uit 
naar het buitenland, waar zij verscheide
ne jaren verbleef. Armoede en ellende 
zijn haar niet gespaard gebleven. Door 
een onverbiddelijke ziekte aangetast 
kwam zij in het geheim terug naarVlaan-
deren om er te s terven. Een troost moet 
het haar geweest zijn nog trouwe 
volksgenoten te hebben kunnen ontmoe
ten, en in het bijzonder te mogen ster
ven omringd van haar kinderen en klein
kinderen. 

E e n s sprak zij tot de Vlaamse vrou
wen : (( Gij zijt hier de mede-pionier-
sters van een nieuwe wereld, en eens 
zal de waarde van U w offer erkend wor
den door duizenden, die U nu verguizen 
en beschimpen, en die dan de eersten 
zullen zijn om mede te genieten van de 
vruchten Uwer offervaardigheid. 

In deze pijnlijke ogenblikken van 
afscheid mogen wij haar eigen woorden 
tot de vereerde Afgestorvene te richten. 

Met haar verdwijnt, na nog zovele an
deren, een schoon figuur van Vlaande
ren. Nooit zullen wij haar vergeten. God 
hebbe hare ziel. Nele . 

VOORDE 

Op 25 februari sprak Drs Wim Jorissen 
voor de « Vlaamse Kring » der gemeente 
Voorde. Er was een flinke opkomst en een 
enthoesiaste stemming. 

Spreker werd ingeleid door Dr. Leo Wou
ters, die een warme hulde bracht aan "Wim 
Jorissen, die zich totaal inzet voor onze 
ontvoogdingsstri j d. 

Daarop kwam Drs Jorissen aan het woord. 
In een flink gedokumenteerd betoog wees 
hij op de noodzakelijkheid van onze strijd 
voor zelfbestuur in de Vlaamse gewesten. 

Beide sprekers kregen hartelijk ap
plaus. Hierna volgde een bespreking. De 
vergadering werd o.a. bijgewoond door de 
heren Dr. van Leemputten, de Troyer, Dael-
man, Drs en Mw Aernouts, Dr. de Ketele, 
Rik Nachtergaele, Mw Leo Wouters, Steen-
haut, Staf Verrept, van der Paal en Rolus. 

O P R O E P 
T O T A L L E K A D E R L E D E N D E R V O L K S U N I E : 

H e t Hoofdbestuur der Volksunie roept U op om zo talrijk moge
lijk de landelijke kaderdag bij te wonen, die plaats vindt 

Z O N D A G , 18 M A A R T e.k. te 15 uur. 
AGENDA : 

— Uitbouw der partij ; 
— Abonnementslag ; 
— Ons tweede kongres. 

De kaderdag heeft plaats in het lokaal SINT MICHIEL, Grote 
Markt, te Brussel. 

WEST-VLAANDEREN 
Het afdelingsnieuws West-Vlaanderen, 

zal in het Ie aprilnummer geplaatst wor
den. 

MIDDELKERKE 
Op zaterdag 10 maar t vindt hier een 

strijdvergadering plaats waarop Mr. van 
der Eist het woord zal voeren. Uitnodigin
gen bij gouw- en plaatselijk bestuur. 

Abonnementen. 
Er wordt aan herinnerd dat de abonne

menten voor West-Vlaanderen ook recht
streeks in West-Vlaanderen kunnen betaald 
worden door overschrijving van het bedrag 
op postgiro 11,08.04 van de heer Jan De 
Bondt, Yzerlaan 32, Diksmuide. 

ANTWERPEN zal sterk vertegen
woordigd zijn op het aanstaande kon
gres te GENT op 22 april. 

Inschrijvingen voor autokar : 
« Boekhandel Eeuwige Mei », Oudaan, 
15, Antwerpen (tel. 32. 85. 12). 

Prijs : 50 F. 

De Volksunie van arrondissement ME-
CHELEN houdt op ZONDAG 4 MAART 
1956 te 10 uur in de bovenzaal van het 
« GILDENHUIS » Veemarkt te Meche-

len, een Voorlichtingsvergadering. 
Zullen spreken : Ludo Sels - Drs 

Wim Jorissen - Mtr Frans Van der Eist 
U wordt vriendelijk en dringend uit

genodigd deze bij te wonen. 

ANTWERPEN 
De eerste Kursus der Kader- en Sprekers-

school. 
Zaterdag, 18 februari 11. ging dan te Ant

werpen de eerste kursus door van de Ka
der- en Sprekersschool der Volksunie, en 
het hoeft terecht gezegd dat hij méér dan 
sukses kende. Inderdaad, de konferentie-
zaal was helemaal volzet. Vanuit alle delen 
der provincie, en zelfs daarbuiten liggende 
gemeenten waren de kursisten. Zowel jong 
als oud en behorend tot elke sociale kring 
was opgekomen, hetgeen met vreugde vast
gesteld werd, omdat dit eens te meer bewees 
dat de Vlaams-nationale idee geestdrift ver
wekt in alle lagen der Vlaamse bevolking 
en niet slechts een « jeugdziekte » is, zoals 
onze tegenstrevers vergeefs willen doen ge
loven. 

Mr. Van der Eist, zette dan het eerste ge
deelte van de kursus in, met het volksnati-
onalisme scherp in tegenstelling te bren
gen met het staatsnationahsme, het laatst 
genoemde verwerpend, omdat de historisch 
gevormde staat geen rekening heeft gehou
den en houdt met het volkseigene van het 
grootste gedeelte zijner bewoners, doch dit 
opzettelijk t racht te vernietigen, en in de 
plaats daarvan, omwille van de staatseen-
heid de taal en kuituur van de imperialis
tische en in de gunst staande groep op
dringt. Na deze geslaagde uiteenzetting 
volgde dan een debat. 

Het tweede gedeelte, nl. de sprekersles, 
werd verzorgd door onze Wim Jorissen, die 
op de hem eigen sappige manier, punt voor 
punt de vereisten opsomde tot het uitspre
ken van een geslaagde redevoering. 

Hiermede werd de eerste kursus besloten, 
terwijl de volgende reeds vastgesteld werd 
op 3 maart . Ook onze andere Vlaamse pro
vincies krijgen hun beurt. 

Het initiatief, uitgaande der partijlei
ding tot het oprichten dezer kader- en spre
kersschool, kan men niet genoeg toejui
chen, omdat zij het is, die de stoottroepen 
vormt der part i j . Paul Cootmans 

KLEIN-BRABANT 
Te Puurs vond in aanwezigheid van R. 

van der Paal en Rolus een eerste kontakt-
vergadering plaats, die druk bijgewoond 
werd. Besloten werd kontakt te nemen met 
Klein-Brabant. 

Men zou onmiddellijk de abonnementen-
slag inzetten. De aanwezigen drukten de 
wens uit dat de flinke propagandaploeg 
van Bob Maes in de nabije toekomst Klein-
Brabant zou bewerken. De heer Peeters en 
dhr. Clemens Tersago drongen er op aan 
opdat met verschillende vakmensen kontakt 
zou genomen worden voor het opstellen van 
het referaat over de landbouwproblemen 
op het aanstaande kongres, waarvoor een 
autokar stellig ingelegd wordt. 

Zondag, 8 april zou een eerste openbare 
vergadering gehouden worden. 
MORTSEL 

Het bestuur besprak de abonnementen
werving. Reeds tientallen abonnenten wer
den opgeschreven. Vooral de oude garde 
maakt zich zeer verdienstelijk. Mooi zo ! 
Socio's en C.V.P.'^te Borgerhout. 

Op de gemeenteraadszitting der maand 
februari te Borgerhout geraakten de socio's 
met de C.V.P. slaags over een te stemmen 
gemeentebelasting voor het personeel. Wet
telijk mag er geen gemeentebelasting ge
heven worden op de leerjongens die met 
een leerkontrakt bij een patroon aangeno
men zijn. 

Dit onderwerp was voor de volgelingen 
van de zuurpruim een welgekome gelegen
heid, om tegen het socialistisch raadslid de 
kans te geven zijn gal uit te spuwen tegen al 
wat middenstander is. Alle kleine am
bachtslieden en patroons werden over een
zelfde kan geschoren. Het waren allemaal 
uitzuigers, uitbuiters van de jongens die 
met een leerkontrakt aangenomen waren. 
Het socialistisch raadslid Wils is van oor
deel dat er 95 % van de jongens met een 
leerkontrakt uitgezogen worden door de 
ambachtslieden en kleine middenstanders. 
Ook bij de C.V.P. begon men zo stilaan het 
betoog van deze galspuwer aan de midden
stand voor waar aan te nemen. Maar..., 
men had ten langen laatste niet vermoed, 
dat ook het gezond verstand nog in de raad 
aanwezig was. 

Het Vlaams-nationalistisch raadslid ka
meraad Van de Vijver, heeft daar dan die 
26 dames en heren van de raad eens aan 
hun verstand gebracht, hoe zo een patroon 
gebonden is door dergelijk leerkontrakt, hoe 
de dienst voor beroepsopleiding uit de Ru
bensstraat te Antwerpen geregeld een stren
ge kontrool uitoefend over de gedragingen 
en de vorderingen die de leerling door
maakt. 

Hoe, waar het nodig mocht blijken, de 
patroon terecht gewezen wordt op zijn 
plicht ten overstaan van te onderwijzen 
leerling en de vorderingen in het ambacht. 

Het ging er bijwijlen heel heftig toe en 
Wils werd bij gesprongen door meerdere van 
zijn kollega's socio's... natuurlijk, waaruit 
bleek dat hij tegenover Van de Vijver in het 
nauwe gedreven werd. 

Neen middenstanders, noch van de socio's, 
noch van de C.V.P. of de liberaal (bleek te 
slapen), hebt U niets te verwachten als U 
dient verdedigd te worden. Te Borgerhout 
werd dat andermaal aangetoond. 

PROVINCIALE KADERDAG 
ANTWERPEN I I MAART 

PROVINCIE BRABANT 

Provinciaal Sekretariaat : Kartuizersstraat, 
58, Brussel. 

BRUSSEL 

(Sekretariaat : alle dinsdagen van 19 u af 
in de Lakenstraat, 87.) 
Op zaterdag 25 februari greep de arron-

dissementele vergadering plaats zoals voor
zien. Gezien de felle koude was de opkomst 
minder bevredigend. Alle kaderleden waren 
nochtans op post en bewezen daardoor dat 
op hen kan gerekend worden. 

Mr Herman Wagemans, volksvertegen
woordiger, hield een korte toespraak, waar
na Mr Van der Eist een uitvoerige uiteen
zetting gaf van de politieke toestand, de re
sultaten van het links bewind, de houding 
van de C.V.P., de noodzakelijkheid van een 
Vlaamse politieke partij . Hij gai een over
zicht van wat reeds verwezenlijkt werd en 
ontwikkelde het aktie-programma voor de 
komende maanden. Tot slot stelde hij aan 
de vergadering voor een motie goed te keu
ren in verband met de benoeming van de 
nieuwe burgemeester der stad Brussel. Deze 
motie werd eenparig aangenomen. Er volgde 
nog een vruchtbare bespreking over meer
dere punten betreffende de aktie. 

Motie van het arrondissement Brussel der 
Volksunie. 

De arrondissementele vergadering der 
Volksunie te Brussel op 25.2.1956 heeft met 
algemene stemmen volgende motie aange
nomen : De afdeling van het arrondisse
ment Brussel der Volksunie protesteert met 
klem tegen de benoeming tot burgemeester 
van de stad Brussel van een anti-Vlaamse, 
Nederlandsonkundige kandidaat waardoor 
aan de Vlamingen de zoveelste kaakslag toe
gediend wordt en de verdere verfransing 
van de historische Vlaamse stad Brussel 
krachtig in de hand gewerkt wordt ; 
wijst verontwaardigd op de komedie ge
speeld door hen die het voorstellen alsof 
deze kandidaat vlug wat Nederlands geleerd 
heeft de laatste maanden en dus alles in 
orde is ; ziet in het feit dat betrokkene die 
sedert jaren schepen der stad Brussel is 
vroeger nooit enige inspanning gedaan heeft 
om Nederlands te leren en ook nooit één 
woord Nederlands gesproken heeft te Brus
sel het bewijs van zijn ware gevoelens ; 
veroordeelt scherp de houding van al de 
Vlamingen die een verantwoordelijkheid 
dragen voor deze nieuwe Vlaamse neder
laag, zowel de minister van binnenlandse 
zaken, de heer Vermeylen, de Vlaamse libe
ralen der hoofdstad, de C.V.P.-schepenen 
van de stad Brussel, als de leiders der 
Vlaamse kultuurvereningingen die in gebre
ke bleven tijdig hun stem te verheffen. 
Drukt even wel de hoop uit dat dit nieuwe 
feit er zal toebij dragen vele Vlamingen de 
ogen te openen en de Vlaamse strijdbaar
heid zal heropwekken. 

SCHAARBEEK 

Afdeling Schaarbeek hield op zaterdag 11 
februari vlaginhuldiging. Spijtig genoeg was 
het Siberisch koud, wat vele personen er van 
weerhouden heeft het feest bij te wonen. 
Toch was er nog heel wat belangstelling. 

De heer Rolus hield de gelegenheidstoe
spraak namens het hoofdbestuur. Het was 
een zeer geslaagd feest. 

LEUVEN 
Te Leuven werd op 28 februari een kern

vergadering gehouden in bijzijn van de he
ren Van der Eist en Jorissen, van het hoofd
bestuur. Ook de studenten waren vertegen
woordigd. De uitbouw en de werking van de 
Volksunie werden besproken. Weldra zal 
ook hier flink opgeschoten worden en zullen 
de resultaten zichtbaar worden. 

WORDT DRINGEND GEVRAAGD 
Jonge bekwame en dinamische kracht 
voor vormvoorbereiding in moderne 
drukkerij. 
Schrijven met referenties en verlangd 
salaris aan bureel blad. 

Kartuizerstraat 58, — Brussel 

Er wordt gevraagd een meisje van 
15-20 jaar als hulp in kath. Vlaams 
huisgezin in de naaste omgeving van 
Brussel. Kost en inwoon. Goed loon 
en goede behandeling. Sshrijven naar 
het blad. 

DE OOEDENDAQ == LEUVEN 
DINSDAG 6 MAART - 19 u. 30 

« ONS HUIS », Goudbloemstraat 
(Blauwe hoek) 

V L A A M S E A V O N D 
met Coppieters, Nackaerts, Pee, e. a. 
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