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M O E T D E K L E I N E M A N H E T D O E N ? UITGESTOTEN VLAMINGEN' 
Het is wel eigenaardig hoe op Vlaams ge

bied — en alleen op Vlaams gebied — 
steeds weer het afleidingsmanceuver toe
gepast wordt dat er in bestaat beroep te 
doen op de kleine man om de Vlaamse pro
blemen op te lossen. De Vlamingen worden 
opgeroepen om dienst te nemen in het le
ger, de rijkswacht de diplomatie, enz... De 
Vlamingen moeten de hoge posten bezet
ten in de administratie. De Vlamingen 
moeten Brusel heroveren door altijd en 
overal aldaar Nederlands te spreken. 
De gewone man moet het dus doen, op 
hem wordt beroep gedaan, en wat meer is 
hij wordt zelfs op min of meer bedekte 
wijze verantwoordelijk gesteld voor de 
wantoestand, o.m. in het leger! Waarom 
hebben de Vlamingen de officierenloop 
baan verwaarloosd ? vraagt men schijn
heilig, alsof men niet beter weet. 

Men zal moeten toegeven dat dit een be-
handige metode is om de aandacht af te 
leiden van hen die de echte verantwoorde
lijken zijn, de gekozen van het Vlaamse 
Volk. Zij zijn het die tot taak hebben de 
belangen van hun volk te verdedigen en 
die daartoe ook over de middelen beschik
ken, nml. de politieke macht. Het is zeker 
niet van onze vijanden dat wij de oplossing 

van onze vraagstukken kunnen verwachten. 
Maar het in gebreke blijven van de Vlaam
se mandatarissen ten overstaan van de 
^^aamse noden en verzuchtingen is een 
ongehoord schandaal dat in de scherpste 
bewoordingen moet aangeklaagd worden. 
En het is dan ook misdadig de verantwoor
delijkheid te willen afwentelen op de Vla
mingen in 't algemeen, in feite dus op de 
kleine man, de man in de straat. Aan dat 
spelletje zou een einde moeten gesteld wor
den. Eenieder die over de zaak eens even 
wil nadenken zal inzien dat dit vulgair be
drog is. De Vlaamse problemen zijn in de 
eerste plaats politieke problemen, m.a.w. 
problemen die moeten opgelost worden op 
politiek plan, hetzij door wetten hetzij door 
de uitvoerende macht te dwingen deze 
wetten uit te voeren en de Vlaamse belan
gen te eerbiedigen. In een parlementaire 
demokratie is dit de taak, de specifieke 
taak van de politieke mandatarissen. Nie
mand zal dit kunnen of dur?en ontken
nen. 

Wat men voorhoudt is trouwens reine 
onzin. Het gaat tegen de meest elementaire 
wett«n van de psychologie en van de so
ciologie in het voor te stellen alsof de «klei
ne man» in de gegeven omstandigheden 
Brussel gaat heroveren en vervlaamsen ! 
Men verwacht hier van die kleine man een 
inspanning, een strijd, een opoffering van 
dag tot dag, die de « grote mannen » niet 
eens bereid zijn te leveren, alhoewel het 
voor hen veel gemakkelijker is. Wanneer 
Van Acker. Major, Cool en Bekaert samen 
komen spreken zij Frans! Dat is geen uit
zondering, maar dat is de algemene regel. 
Wanneer te Brussel een Nederlandsonkun
dig burgemeester benoemd wordt, die daar
enboven sedert jaren verantwoordelijk is 
voor de verfransing der Vlaamse kinderen, 
dan protesteert men niet eens. Maar van 
de gewone Vlaamse mens verlangt men 
heldendaden. Alsof de feiten niet bewijzen 
dat in de gege\en omstandigheden niet 
meer dan 20 '^c van de Vlamingen te Brus
sel fanatiek genoeg zijn (want dat moeten 
ze zijn om vol te houden) om bewuste Vla
mingen te blijven en hun taal te gebrui
ken. Is het niet kenschetsend voor de hui
dige toestand dat er te Brussel slechts twee 
geneesheren zijn die nog de moed hebben 
hun aangifte voor de belastingen in het 
Nederlands te doen ? 

De toestand te Brussel en rond Brussel 
is van Vlaams oogpunt katastrofaal. Het 
is dan ook misdadig afleidingsmanoeuvers 
uit te halen om de aandacht af te leiden 
van de karentie der grote schuldigen. 

Het is klaar en duidelijk dat er van bo
venaf moet ingegrepen worden, dat "Vlaam
se politieke macht zich moet doen gelden 
in een vraagstuk dat niet alleen de inwo

ners van de Brusselse agglomeratie aan
gaat, maar gans het Vlaamse volk. Dit zich 
doen gelden van Vlaamse politieke macht 
is op zichzelf zo belangrijk als de maat re
gelen die zouden genomen worden, omdat 
het vraagstuk Brussel vooral een prestige-
vraagstuk is. Wie zijn rechten niet durft te 
doen eerbiedigen bezit geen prestige. Dat 
is de toestand van het Nederlands en van 
de Vlamingen te Brussel. Er kan niet ern
stig genoeg gewaarschuwd worden omdat 
de wereldtentoonstelling van 1958 en de 
weerslag ervan de noodlottige evolutie nog 
dreigt te versnellen. Tal van Vlaamse ge
meenten van het arrondissement gaan ver
loren wanneer niet ingegrepen wordt. Nie
mand kan zich hierover nog te goeder 
trouw illuzies maken. Maar wie durft er 
nog daden verwachten van de Vlaamse ge
kozenen der kleurpartijen ? 

De toestand in het leger? Wij hebben 
statistieken gepubliceerd. Ongelooflijk dat 
zó iets mogelijk is. Maar die toestand blijft 
bestaan. Er worden geen doeltreffende 
maatregelen getroffen om er een eind aan 
te stellen. Af en toe wordt er een woord 
over gezegd in het parlement en doet de 
minister de gebruikelijke beloften. Maar 
alles blijft zoals het was. De waarheid is 
dat het leger in handen is van een ant i -
Vlaamse, minstens volledig onvlaamse kas_ 
te. die men niet aandurft. Daarom wil men 
dan maar de verantwoordelijkheid afwen
telen op onze Vlaamse jongens. Zij zouden 
het leger moeten vervlaamsen ! Het is mis
dadig : dat men beginne met de wantoe
standen op te ruimen, er voor te zorgen 
dat Vlaamse jongens zich in het leger zou
den kunnen thuis voelen en er niet als ver
volgden of als veinzers, die hun vlaamsge-
zindheid moeten verbergen, moeten leven. 
Dan pas zal men in geweten het recht heb
ben een oproep te doen tot onze Vlaamse 
jeugd. Het is onverantwoord Vlaamse jon
gens in het leger te lokken met de daar 
heersende geest en mentaliteit. Ofwel gaan 
zij verloren voor ons volk en voor de 
Vlaamse zaak ofwel wordt hun loopbaan en 
hun leven een treurige mislukking. On
langs verscheen in «De Standaard» een 
brief van een Vlaams officier in het Bel
gisch leger waarin deze man de vinger op 
de wonde legt en waarin hij schrijft : 

« Er wordt, de laatste tijd, weer gespro-
» ken over de taalwetten bij het leger. 

Bij de verdediging van de begroting van 
» Landsverdediging beloofde Spinoy dat hij 
» er de hand zou aan houden en eerlang 
» een kommissie zou samenstellen belast 
» met het nazicht op de toepassing van de 

» wetten op het Nederlands bij het leger. » 
« Nu de kommissie aangekondigd is, 

» worden Vlaamstalige borden en opschrif-
» ten aangebracht in eenheden waar zij 
» moeten bestaan en nooit bestonden. » 

«Wij die als Vlamingen bij het leger 
» dienen, weten maar al te best dat dit 
» alles onzin en nutteloos palaber is, » 

« Alle beweringen ten spijt, voelt de Vla-
» ming zich nog steeds als 2e rangburger 
» bij het leger! » 

« Ieder is het eens om te verklaren dat 
» er een groot tekort aan Vlaamse hogere 
» officieren bij het leger bestaat. Wat 
» wordt hieraan verholpen ? NIETS, AB-
» SOLUUT NIETS ! » 

« Er bestaan toch proeven voor de ken-
» nis van de 2de landstaal voor kandidaat-
» majoor ? — Nonsens ! » 

« De kommissies zullen er wel voor zor-
» gen dat aanbevolen vriendjes erdoor ko-
» men om nadien de schonere postjes te 
» bekleden en aldus de Vlaamse officieren 
» te verdringen. » 

« De gevallen zijn daar : geen 10 % der 
» Franssprekende officieren die hun eksa-
» men van Nederlands hebben gelukt, zijn 
» bekwaam ook maar gebrekkig zich uit te 
» drukken of zich te doen verstaan in het 
» Nederlands. Tot wat dienen dan die taal-
» proeven ? Formaliteiten die niet het 
» minste nut hebben ! » 

« En wat zien wij nog heden ten dage ? 
» Vlaamse eenheden worden bevolen door 
» totaal Vlaams-onkundigen officieren die 
» slechts het strikt noodzakelijke in het 
» Vlaams doen behandelen door hun on-
» dergeschikten, maar alle voorschriften, 
» kwestie van toepassing der taalwetten, 
» met de voeten treden. » 

« Wanneer zal eindelijk eens een Vlaams 
» vertegenwoordiger in Kamer of Senaat 
» de MOED hebben zich te ontfermen over 
» de Vlamingen bij het Leger en de schan-
» dalen blootleggen die er heersen inzake 
» voorkeur bij benoemingen of aansteUin-
» gen ?... » 

« Wat de minister uitbazuint inzake taal-
» wetten bij het Leger, is klare fantasie ! 
» Het volstaat dat een eerlijk mens eens 
» van dichtbij een oogje komt slaan om 
» zich van het tegenovergestelde te over-
» tuigen. » 

Wat die man aanklaagt willen wij hier 
ook aanklagen : de komedie die gespeeld 
wordt om de goedgelovige Vlaamsgezinden 
zand in de ogen te strooien en de zware 
verantwoordelijkheid, ja medephchtigheid 
van de Vlaamse politieke mandatarissen 

(Lees door blz. 6) 

DE OVERLIJDENSAKTE VAN KIKVORSMAN C 
en daarmee wil Eden eens en voor goed de zaak C 
EDEN : lieis speciaals Sir. het laatste geheimpfe u 

RABB GEREED... 
rab in de doofpot steken. 
it onze keuken.' 

Wij hadden menigvuldige gesprekken met 
Vlaamse nationalisten die voor en tijdens 
de oorlog in de Vlaamse beweging stonden 
en daarom het .slachtoffer werden van de 
onverzoenlijke en niets ontziende haa t der 
belgische unltarlsten. 

Tijdens deze gesprekken Is ons nog eens 
op ontstellende wijze opgevallen, hoe de 
repressie en haar onmenselijke lange duur 
een afzonderlijke klasse van parla's heeft 
gevormd, van uitgestotenen In de eigen
lijke zin van het woord. Iedereen weet het 
maar slechts weinigen beseffen hoe In onze 
westerse, vrije en demokratlsche staat, die 
schijnheilig de rechten van de mens heeft 
ondertekend, MENSEN en voor het meren
deel IDEALISTEN op de hardvochtlgste 
wijze verdrukt en op een bolsjevistische 
manier geestelijk vermoord worden. Is het 
niet giandloos, dat ózze diktatorlale kon-
centratle-kampen-politlek wordt gevoerd 
door een C.V.P. die zich kristelijk, door 
een liberale die zich vrijheldsgezind en 
verdraagzaam, door een B.S.P. die zich hu
manistisch en de parilj der verdrukten 
noemen ? 

Talrijken onder u. die door de repressie 
werdt getroffen verwachten nog steeds de 
redding en het heil van hun grootste vij
anden, n.1. van de grote partijen. Die 
vrienden zouden er goed aan doen het 
programma van de C.V.P. eens na te lezen 
en vooral het hoofdstuk dat over de repres
sie handelt. Dit vurig getuigenis van de 
naastenliefde werd door De Schrijver ge-
.schreven, door Lefèvre en zijn klan goed
gekeurd en — zoals het schljnheiligaards 
past, — omstreeks Kerstmis 1945 — feest 
van vrede en verzoening — afgekondigd. 
Diezelfde vrienden zouden er goed aan 
doen te bedenken, dat een C.V.P.-minister 
er als de kippen bij was om te fusiljeren 
wat door Lllar werd gespaard. En waren 
het niet rechtse weerstanders die op aan
stoken van de C.V.P. op voorhand tegen 
Van Acker's genadeplannen protesteerden? 
Wonder boven wonder boog Azlel onmld 
dellljk voor de eerste dreigementen. Sinds 
wanneer moeten de socialisten bang zijn 
voor dreigementen van rechts ? Het was 
dus niets anders dan komedie. Of... was 
het de rode baas Buset die Aziel de meeste 
vrees aanjoeg ? 

Zelfs als gij van de grote partijen 
MAATREGELEN moogt verwachten, maa t 
regelen uit politiek opportunisme en om
dat er mensen zijn die het vuur brandend 
houden en de rechten der getroffen vrien
den en van het gedeemoedlgde volk bUj-
ven verdedigen, wat gij NIET moogt ver
wachten, dat is het algemene RECHTS
HERSTEL door algemene AMNESTIE. Dat 
alleen laat Vlaanderen en het Vlaamse 
Volk recht wedervaren. Wij juichen het 
toe maar het is niet voldoende als door de 
ene of andere politieke zet volgend jaar 
enkele getroffenen méér mogen stemmen. 
Wij verlangen AMNESTIE. 

Algehele en algemene amnestie is onze 
eerste eis. Waarom ? Omdat de repressie 
geheel het Vlaamse volk heeft getroffen en 
het Vlaamse volk recht heeft op herstel. 
Omdat de repressie voornamelijk idealis
ten en onschuldigen heeft getroffen. Om
dat de repressie een beestachtig karakter 
heeft vertoond en alleen maar kan verge
leken worden met hetgeen in Kenia, 
Noord-Afrika, Rusland en op Cyprus is 
gebeurd en niet past bij de aard van ons 
volk. Omdat de repressie een klasse van 
slaven vormt en erop gericht is de per
soonlijkheid te doden en het geweten te 
verwringen. Omdat elke Vlaming een vrij 
man moet zijn en het recht heeft — van 
nature — zijn Vlaamse idealen zowel in 
een politieke partij als in kulturele en so
ciale organisaties tot uitdrukking te bren
gen en te verwezenlijken en dat met alle 
beschaafde middelen en persoonlijke vri j
heden die door de grondwet worden ge
waarborgd. 

(Lees door blz. 6) 
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Verouderde Romantiek 
ue !,iogan, radikale Vlaamse Beweging verouaerae 

romantien, is bij het ojjicieel Katolicisme gedurenae 
ae naoorlogse jaren met uit (ie lueht geweest. M.eeT 
in het bizonaer wisten zii hun awaze praat aan ae 
nog onkritische jongere jeugd op te dissen. Wanneer 
die leuga geen anaere taal hoorde zou ze het wei 
slikken. Meteen werd ook bij de door hen geestelijk 
en zedelijk geruïneerde nationalistische vülgeliugen 
de slogan van de verouderde romantiek auchtig ge
propageerd, levens werd ook de nationalistische 
jeugaoewegingen met amfurmen. optochten, mu
ziekkapellen en wapperende vlaggen als belachelijk 
afgeschilderd. Vele nationalisten lieten zich vangen. 
Er was immers geen leiding meer. Ze stuurden hun 
kinderen naar de ojjiciële katoUeke jeugdbeweging. 
Aan dit alles dachten we toen we de Rerum Novarum 
stoeten te Brussel en elders zagen opmarcheren met... 
jeugd in uniform, in optocht, met muziekkapellen en 
wapperende vlaggen! Vlaamse Beweging, achterlijke 
romantiek? Of voorloper, wegwijzer en inspiratie
bron? Men moet wel onnozel zijn om ie slikken 
hetgeen van de para-C.V.P. troepen komt. Hun hou
ding wordt gesimboliseerd door hetgeen hun Frans
kiljonse -ook dat is simbolisch- partijvoorzitter, Theo, 
de potsierlijke, in een studentenblad schreef. Hij 
vroeg alle verouderde romantiek vaarwel te zeggen 
maar hij gebruikte als titel een slogan van de schep
per van de Vlaamse Jeugdromantiek A. Rodenbach: 
Sa Knapen, 't hoofd omhoge! 

En Fascisme 
Gooide de C.V.P. alle radikale Vlaamse Beweging als 
verouderde romantiek overboord - thans is alles on
geveer in orde! - dan deden de rode broeders het 
anders. Voor hen was fascisme of rechtse dikta-
tuur -de linkse is goed! - het gebruikte scheldwoord 
Turngroepen, muziekkapellen, scheppingen van het 
Vlaams-nationalisme, werden uitgescholden voor 
fascistische verschijnselen. Ondertussen werd deze 
fascistische vormentaal door hen vlijtig ingestudeerd 
en elk jaar treedt ze duidelijker aan het daglicht. 

üp de 1 meistoeten van dit jaar zagen we heel wat 
van die dynamische fascistische groepen te midaen 
van het restant gezapige troepen opmarcheren tot 
onverholen vreugde en fierheid van roodgezmde toe
schouwers. De fascistische miicroob heeft ae rode 
troepen al sterk aangewreten. Dat beetje dynamisme 
hebben ze anders wel broodnodig want het dynami
sme dat onze sossen uitstralen kan indruk maken 
omdat het staat tegenover het volledig gebrek aan 
enige krachtdadigheid vanwege hun C.V.P. tegen
spelers. Hebben ze het daarom gemakkelijk ! 

Het overnemen van onze vormentaal door roden 
en gelen is het bewijs dat het Vlaams nationalisme 
hen door haar dinamische scheppingskracht heel wat 
geleerd heeft en dat ze het slechts verbeten bekampt 
hebben en bekampen omdat ze aanvoelen dat wij de 
juiste weg gevonden hebben. Inderdaad is het so
cialisme in Vlaanderen niet in de eerste plaats een 
macht geworden door eigen werk maar wel door de 
krachtige steun van Wallonië en Brussel. Dat de 
Vlaamse socialisten uit de hand van de Fransspreken-
den leven bewijzen ze voordurend door hun knech-
tenrolletje. 

Kamiel en Limburg 
Het IS geen onaardige propagandastunt van de sossen 
om veruit hun sLmpatiekste .persoonlijkheid Huys-
mans in Limburg te gaan huldigen. De goedmoeaige 
C.V.P. Hasslaar zal zich wel zat gekeken hebben aan 
dat rood vertoon. Persoonlijk gunnen we Kamiel graag 
deze viering omdat we hem altijd beschouwd hebben 
als een van onze simpatiekste tegenstrevers, in hem 
hebben we het nonkonformisme steeds weten te 
waarderen. Vaak heeft hij afstand van de dwaasheden 
van zijn partijgenoten weten te nemen om rechtvaar
diger oplossingen voor te staan. En niet alleen in 
principe maar ook in de praktijk heeft heel wat on
rechtvaardigheden van de andere kleurpolitiekers 
weten te herstellen. Dat hij gebreken heeft - en 
vele- weten wij ook. Hij heeft echter grote hoe
danigheden.die we vruchteloos bij de meeste van 
zijn partijgenoten moeten zoeken. Achter zijn et
nische uitspraken schuilt vaak een warmmenselijk 
hart. Dat warmmenselijke zoeken we vruchteloos bij 
de meeste anderen. 

Voorwaardelijke Demokraten 
Het drukke verkeer van onze Basel's naar liet 

rijk van Tito en hun beschouwingen bij zijn dikta-
tuur liebben eens te meer de bevestiging gebracht 
van het komediespel dat onze sossen spelen. 
Schijnbaar zijn ze demokraat maar heimelijk hopen 
ze ooit de rode diktatuur naar het voorbeeld van 
Rusland en van Joego-Slavië hier te kunnen in
planten. Ondertussen klinken hun verwijten aan 
Franco's adres, als niet demokraat, hol. Als ze be-
ginselvaste demokraten willen zijn moeten ze alle 
diktatuur, ook die van de massamoordenaar Tito, 
verwerpen. Anders hebben ze geen recht Franco te 
bestrijden om wille van het gebrek aan demokratie 
in Spanje. Dan mogen ze hem alleen bevechten als 
iemand met andere opvattingen. Ondertussen zal het 
onze mensen deugd doen te zien hoeveel achting 
onze rode broeders de vrijheid toedragen en wat 
ze met ons van plan zijn de dag dat ze nog wat 
sterker zouden zijn geworden. Het wordt meer dan 
tijd dat in Vlaanderen een krachtiger groep komt 
dan de C.V.P. om die heren halt toe te roepen. 

Zal het Kamiel genoegen doen te Hasselt eens te 
triomferen om het socialisme in Limburg een nieuwe 
impuls te geven, dan moeten we hierbij toch opmer
ken dat toen het Vlaams-nationalisme in Limburg 
over parlementaire vertegenwoordigers beschikte de 
socialisten er nooit in geslaagd zijn door te breken. 
Eens dit dynamisch Vlaams-nationaal bestanddeel 
verdwenen zijn de socialisten daar doorgebroken. 
Met alleen de C. V. P. als tegenstrever zal 
die opmars trouwens verder gaan. De meest 
dynamischen winnen het. Daarom dat het 
zo nodig is in Limburg opnieuw de Vlaams
nationalisten in het zadel te helpen. Zij alleen kun
nen die opmars stuiten en terug gooien. 

•^^ 

De Ciprioten verdedigen zich uitstekend 

Dat een volk nooit te klein is om zich tegen de 
vreemde dwingeland met andere taal en zeden Ie ver
dedigen bewijzen de Coprioten op een prachtige 
wijze. De Engelse imperialisten wilden het geval
letje weer eens oplossen op de gebruikelijke wijze, 
de terreur. De Ciprioten hebben het hen echter 
gauw duidelijk gemaakt dat uit dat vaatje niet moet 
getapt worden en dat in de strijd om de nationale 
zelfstandigheid het oog om oog, tand om tand kan 
toegepast worden. En al moeten we de vier doden 
betreuren dan toch zal het de gepaste indruk in 
Engeland gemaakt hebben wanneer ook hun soldaten 
gevallen zijn. 

In deze strijd van de volksnationalistische Cipri
oten tegen imperialistische Engelsen gaat onze vol
ledige simpatie naar de Ciprioten. We kunnen niet 
anders dan hun strijdvaiardigheid en hun hardnek
kigheid in het betrachten van het hoogste goed van 
een volk, zelfbestuur, tot voorbeeld stellen. 

Nu overal de onderdrukte volkeren in opstand ko
men tegen de vreemde overheersing, -gans Azië en 
Afrika lijkt een bijenkorf van bedrijvigheid- mag 
Vlaanderen niet het meest achterlijk gebied met 
mensen het minst bewust van hun nationale eigen-
aard, blijven. We zijn sinds de oorlog lelijk achter
uitgegaan. Het wordt hoog tijd dat de Volksuniege-
lederen in vlug tempo versterkt worden om door 
het verwerven van federalisme los van de Brusselse 
ptetentie en onderdrukking te geraken en van Vlaan
deren eindelijk een gebied te maken waar iedereen 
zal werk vinden en waar de vrucht van ons zweet 
voor ons zelf zal zijn. 

De B.S.P. heeft het Vlaams vraagstuk op
gelost 

Men kent de geschiedenis van de struisvogel, 
die, wanneer hij ten einde raad is, zijn kop in het 
zand steekt en die dan denkt omdat hij niet meer 
ziet. men hem ook niet meer opmerkt. Toegepast op 
de politiek noemt men dat struisvogelpolitiek. We 
dachten hieraan toen we in de «Volksgazet» het ver
slag lazen van de Huysmansviering te Hasselt. Buset 
herinnerde eraan dat het in 1929 verschenen uKom-
promis der Belgen» het volkerenvraagstuk in ons 
land opgelost heeft. Het bevatte het toenmalige 
standpunt van de Socialistische Partij (toen nog 
Werkliedenpartij). Zij wilden toen ((het naast elkaar 
bestaan van de twee volksgroepen, één op sociaal , 
ekonomische en politiek terrein met een provinciale 
en gemeentelijke autonomie als waarborg voor de kul-
turele ontplooiing. » 

Hoe onzinnig! Wanneer er twee volkeren zijn met 
twee kuituren hoe kan men dan beweren dat een 
zuivere gemeentelijke en provinciale autonomie vol

doende is! Het is zo onlogisch als het maar zijn kan en 
men moet waarachtig socialist zijn om zulke nonsens 
voorop te zetten. Veel kritische geesten moet hun 
partij wel niet tellen! 

En dan die éénheid op sociaal, ekonomisch en 
politiek gebied. Wat ons nog moeilijk valt te begrij
pen is dat onze laatste werkloze (80 % Vlamingen 
20 7 Walen: socialistische éénheid!) en onze laat
ste mobiel (praktisch 100 "/-. Vlamingen!) het so
cialistisch sindikaat niet de deur uittrapt. De één
heid brengt door de verwaarlozing van de Vlaamse 
industrie noodgedwongen Vlaanderen lagere lonen, 
de éénheid brengt ons werkloosheid en mobiliteit, 
kortom de éénheid is schuld van onze achteruitstel
ling en ekonomische achterlijkheid 

Men zal begrijpen dat de socialistische partij 
waarvan sinds haar ontstaan de touwtjes in handen 
zijn van Brusselaars en Walen en waar de Vlaamse 
knechtenmentaliteit even uitgesproken is als in de 
C.V.P., — zo dan niet meer indien het mogelijk 
ware — met deze oplossing tevreden is! Vlaanderen 
levert het zweet en de Franssprekenden strijken de 
winst ervan op. 
Tegen het Vlaams Nationalisme 

Het zijn niet alleen de Engelse imperialisten of 
staatsnationalisien, die te keer gaan tegen het volks-
nationalisme van ae Ciprioten en van andere onder
drukte volkeren, ook niet alleen de Franse imperia
listen of staatsnationalisten, die het volksnationalisme 
in Indochina. Marokko, Algerië en Tunesië bestre
den hebben of nog bestrijden, neen ook in ons land 
bestrijden de Belgische imperialisten het volksna
tionalisme van het uitgebuit en gekoloniseerd Vlaan
deren. Het socialisme is in akkoord met de Waals-
Brusselse zware industrie steeds de handlanger van 
aie politiek geweest en is het nog. Daarom doen ze 
er best aan hun droom van de meerderheid in Vlaan-
aeren naar de zolder van de vervlogen begooche
lingen te verwijzen. We weten dat ze door de onge
ëvenaarde karakterloosheid van de C.V.P. in Vlaan
deren de laatste tien jaar vooruitgang geboekt heb
ben. Het was moeilijk anders mogelijk. Het feit 
echter dat ze Vlaanderen in zijn onderworpenheid 
wensen te bestendigen zal hun vooruitgang stopzet
ten. Tegenover de kracht van de juiste Vlaamse ge
dachte die wij vooropzetten zullen ze stranden. Men 
blijft de Vlaamse volksmens niet schaamteloos met 
zijn voeten spelen. De waarheid komt altijd om 
haar rechten, en is er wat tijd mee gemoeid soms 
omdat nieuwe ideeën een geestesinspanning vragen, 
de terugslag zal des te krachtiger zijn. 

Waalse Federalisten mistevreden 
Onze Waalse federalistische vrienden zijn niet te

vreden niet omdat het federalisme niet doorgezet 
wordt -- paradoksaal genoeg, gezien de toestanden, 
IS er nog maar een Vlaamse federalist in het par
lement — maar omdat zelfs het minimum niet ge
beurt en wel het vastleggen van de taalgrens, een 
statuut voor radio en televisie dat rekening houdt 
met beide volks- en kuituur gemeenschappen, het in 
leven roepen van Kultuurraden en de splitsing van 
het Ministerie van Openbaar Onderwijs. Zij uiten 
bittere verwijten tegenover de zes Waalse ministers, 
die het federalisme in beginsel onderschreven heb
ben en vragen zich af of ze hun taktiek niet moeten 
herzien. Zij staan tegenover hun « federalistische 
ministers » ongeveer in de positie van de Vlaamsge
zinden tegenover de flamingantische ministers. Al 
dat soort ministers vergeet elk program buiten het 
strikt partijpolitieke. Wij hebben in Vlaanderen ge
durende 125 jaar geleerd dat de kleurpartijen zich 
onverschillig tonen tegenover de belangen van beide 
volksgemeenschappen. Wallonië heeft het geluk ge
had dat de zware industrie daar nu eenmaal geves
tigd is en het een zuiver kapitalistisch belang is die 
industrie daar in stand te houden en uit te breiden. 
Zo niet stonden ze helemaal in de positie van de 
Vlamingen. En hadden ze ook hun eigen Waalse 
partij. Zij zouden er verder mee komen! 

Walen willen bij Vlaanderen blijven 
Al te vaak heeft men gelachen met ae gewone 

Vlaamse volksmens. die de Vlaamse leiders niet 
volgde in hun eisen ten voordele van hun volk. Thans 
doet zich hetzelfde voor voor de Walen in de Lim
burgse gemeenten van het Jekerdal. De burgemees
ters van Rukkelingen, Bitsingen. Eben-Emael, Ter-
naaien en Wonk hebben zich uitgesproken tegen de 
afscheiding van Limburg. Zij wensen Limburger te 
blijven. De rede is natuurlijk de ingewortelde ge
woonte. Om een vergelijking te gebruiken, die na
tuurlijk niet toepasselijk is (!), kunnen we zeggen 
dat ook de krotbewoners vaak hun verblijf niet wil
len opzeggen voor een ander huis. 

Dit ter ontnuchtering van de mensen die in zulke 
feiten perse een kinderlijke onderlinge gehechtheid 
van beide volkeren willen zien. Het is doodeenvou
dig een berusten in abnormale toestanden. De ge
wone man in de straat is vaak konservatief uit schrik 
voor het nieuwe. Zo dat vernieuwers dan ook vaak 
lang mogen vechten om de toestanden voor hem te 
verbeteren. Het is een sociologische vaststelling die 
niet alleen Vlaanderen geldt. 

È 
De Socialistische lokvogel 

De nieuwe Russische taktiek schijnt de socialisten 
geweldig te vervelen! Zij zijn er niet gerust in. Het 
verdwijnen van de Russische boeman zou wel een 
flink deel van de Waals- en Brusselse radikaal-link-
sen naar ket kommunisme kunnen drijven. Vandaar 
grote schrik. Zij tappen thans uit een ander vaatje. 
Toevallig hetzelfde van het internationaal kommu
nisme! De eenheid van de arbeidende klasse! Zo 
er geen kommunisten geweest waren zou het socia

lisme sterker geweest zijn volgens de « Volksgazet » 
omdat de stemmen zouden samengevallen zijn en 
meer zetels zouden opgeleverd hebben. We hebben 
de indruk dat we dat liedje nog gehoord hebben en 
dit uit C.V.P.-mond! Tegen ons dan! 

Oe waarheid heeft echter haar rechten. En hier
bij willen we ze dan de waarheid even neerschrijven. 
Die IS dat zonder de schrik voor het kommunisme 
de sociale veroveringen nooit zo ver zouden gereikt 
hebben. Klaarblijkelijk heeft de K Volksgazet » een 
kort geheugen. Hebben we niet jarenlang moeten 
horen in C.V.P. maar ook in socialistische kranten 
dat de sociale hervormingen dringend nodig waren 
neer hebben ze gelogen toen of nu ? Voor ieder 
om de kommunistische opmars stop te zetten. Wan
mens met enig inzicht in de [wlitiek is dat klaar. 
Nu! 

Luister goed, kleine propagandist 
Voor wie nog niet beseft dat na de koningskwestie 

ook het schoolvraagstuk door de C.V.P. slechts een 
komediespel is, die doet er goed aan het beknopt 
parlementair verslag van de Kamer voor de verga
dering van 23 mei te lezen. 

Op een aanval van Van Acker na de interpellatie 
van Eyskens over de ekonomische politiek waarin 
Van Acker spotte met de verloren schoolstrijd voor 
de C.V.P. antwoordde Eyskens: ti De eerste-minis-
Icr heeft gesproken over zekere wachtwoorden en de 
invloed die zij kunnen gehad hebben op de toestand. 

Wijnheer de eerste-minister. verleden jaar, onge
veer deze tijd, zijn er onderhandelingen geweest, die 
tot een zekere ontspanning leidden. Ik meende dat 
ook u zich verheugde over deze ontspanning. » 

Wie kan er iets anders uit afleiden dan dat Eyskens 
tevreden is dat de spanning rond de wet Collard uit 
de weg geruimd is! Werd die wet nu afgeschaft? 
Neen. ze wordt volop toegepast! Eyskens schijnt 
zich daarover niet te verontrusten. Integendeel hij 
is tevreden dat de strijd errond afgelopen is! De 
kleine propagandist die nu gelijk ten tijde van de 
evenzeer verraden koningskwestie opgeroepen werd 
om propaganda te maken voor de C.V.P. zal nu toch 
eventjes moeten nadenken. 

Ondertussen staat Theo. de heldhaftige, nog steeds 
op zijn ingebeelde barrikade en vertelt overal dat 
de strijd voortgaat! Hij moet zijn gezicht redden! 
De C.V.P. strijd bestaat alleen nog maar in zijn ver
beelding. En zou ze zelfs daar nog bestaan? 

De Boeren hebben de schuld ! 
De socialisten hebben steeds de neiging van de 

verhoging van de indeks op de rug van de boeren te 
schuiven. Voor mei is het indexcijfer opnieuw 
gestegen en wel tot 103,3 punten en dit 
terwijl de prijzen van de landbouwprodukten dalen! 
Alleen de prijs van de aardappelen doet de indeks 
met 0,03 punt stijgen. Door de prijs van de eieren 
daalt hij echter met 0,05 punt en door die van de 
boter 0.14 punt. 

Zal de regering Van Acker, de regering van het 
dure leven, andermaal het volk wijsmaken dat de 
boeren te veel verdienen ?! 

Men weet het of men weet het niet. De indeks 
van de landbouwprodukfen schommelt omstreeks de 
92, de algemene index omstreeks 103, Wie wil 
ruilen met de boeren ? 

Eerst de hoge posten bekleden 
De personen, eerder bekommerd om hun indivi-

auéle belangen dan om het volksbelang, hebben de 
Vlaamse Beweging reeds op alle mogelijke wijzen 
tot « oplossing » gebracht. Feitelijk waren ze hoofd
zakelijk bekommerd om hun eigenbelang en wend-
uen ze Vlaams idealisme voor als alibi of om steun 
te krijgen van de strijdende Vlaamsgezinden. Na dit 
« wordt rijk » motief gold het « de hoge posten be
zetten » Daarna zou alles wel terecht komen! La
rie en apekool. Degenen die een hoge post bezetten 
zwijgen om nog een hogere te kunnen bemachtigen 
of uit zogezegde schrik om die hoge « post » 
te verliezen. In elk geval doen ze niets en wensen 
de meesten, zuiver egoïst en arrivist als ze zijn, ook 
niets te doen. Het faljiet van die taktiek is reeds 
sinds jaren een feit. We hadden niets anders ver
wacht. Ofwel is men Vlaamsgezind en toont men 
het en dan komt men niet ver, ofwel verstopt men 
zijn Vlaamsgezindheid, klimt men een eind op in 
de hiërarchie, maar doet men niets of kan men niets 
doen voor onze Vlaamse volksmens. Dit argument 
inroepen is dus zelfbedrog of een alibi om zuiver 
persoonlijke belangen te dienen. De enige goede 
manier om voor Vlaanderen iets te doen is de stel
ling die men bezet te gebruiken en niet het gebruik 
ervan uit te stellen. Want van uitstel komt vaak 
afstel omdat men uit vaak ingebeelde schrik voor 
sankties stellingnemen uitstelt tot men gepensioneerd 
wordt... En nadien verlangt men rust! 

Het moet gedaan zijn met deze komedie. Wie als 
staatsambtenaar niet durft handelen als Vlaamsge-
zinde mag ook niet als Vlaamsgezinde doorgaan. En 
in plaats van « hoge posten bezetten» moet het 
wachtwoord luiden, u hoge posten benutten ». De 
rest is lafheid en bedrog. 
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VAN DE HAK OP DE TAK 
DE MEFISTO VAN DE B.S.P. 

Dhy Ca)iiille Huysmans' geboren te 
Bilzen van zeer bescheiden en uiterst 
jonge ouders, dr in de germaansc filolo
gie, zelfs parlementair journalist, nog 
steeds volksvertegenwoordiger, exsekre-
taris van de He Internationale (de man 
van Stockholm), gewezen burgemeester 
van Antwerpen, gewezen minister van 
Openbaar Onderwijs, gewezen eerste 
minister en thans voor de zoveelste maal 
voorzitter van de Kamer van Volksver
tegenwoordigers, heeft de leeftijd van 
vijfentachtig jaar bereikt. 

De titels die we hierboven opsommen 
zijn verre van volledig, maar we menen 
dat ze toch reeds volstaan om iemand het 
leven dragelijk te maken. Hij is boven
dien een zee, bereisde meneer. Zijn tach
tigste verjaardag vierde hij door een 
rei-s te ondernemen naar Zuid Afrika. 
Regelmatig gaat hij zijn joodse vrien
den in Israël een bezoekje brengen, hij 
leidde dit jaar de afvaardiging van de 
Kamer en van de Se^iaat tijdens hun be
zoek aan de Soviet-Unie en maakt zich 
klaar om tijdens het parlementair verlof 
een dergelijke reis te patroneren, dit

maal naar het rode China van Mao-Tse. 

Niettegenstaande zijn, wat we mogen 
noemen, hoge leeftijd, ziet hij er nog 
uit als een « jeune premier » en voelt 
zich als dusdanig zeer fit. Tijdens de 

feestzitting in de Kamer heeft hij spot
tend gezegd : « Mijne heren, hetgeen 
ge daar allemaal verteld hebt wordt ge-
lüoonlijk gezegd nadat iemand dood is, 
ik behoor nog tot de levenden en ik vrees 
dat ge verplicht zult zijn nog eens te moe
ten lierbecrinnen. » 

o 

Dlir Camille Huysmans is een socia
list, maar dan van een biezonder soort 
Hij heeft niets gemeen met dat ander 
sieraad van de B.S.P. dat men wel eens 
polderbison noemt, evenmin als met de 
« sterke man van de partij », dhr Buset. 
Hij is Camille Huysmans en daarmee 
uit. Hij is de man die sieeds datgene 
doet wat niet van hem wordt verwacht 
en door iedereen wordt hij gevreesd 
voor zijn sarcasme en dan nog het meest 
door zijn eigen partijgenoten. De socia
listen, op een paar uitzonderingen na, 
zijn lui die zeer ingenomen zijn met hun 
eigen gewichtigheid en weinig of geen 
zin hebben voor humor, zij vooral vre-
-e?7 de fratsen van de oude man, die nie
mand of niets ontziet. 

Er zijn dan ook in zijn langdurende 
politieke loopaan dingen voorgevallen 
die hij zich alleen kon veroorloven. Lang, 
lang geleden was er wat men noemde dat 
mystiek huwelijk tussen Van Cauwelaert 
en Huysmans in de gemeenteraad van 
de goede-stad Antwerpen. Toen kort na 
de eerste wereldoorlog Herman Van de 
Reeck te Antwerpen werd doodgescho
ten door de politie, zagen we dhr Huys
mans naast de lijkbaar van de jonge 
l laanise martelaar opstappen en voerde 
hij het woord op het Kielkerkhof terwijl 
in de verte de donder rommelde. Wij 
zijn ervan overtuigd dat hij voor Borms 
gestemd heeft in 1928, toen deze te Ant
werpen werd kandidaat gesteld, verkie
zing welke Borms uit de Leuvense ge
vangenis bevrijdde. Was het ook Huys
mans niet die ergens aan de zee tijdens 
ee,i uitvoering van de Brabanconne 
kalmpjes op zijn stoel bleef zitten, wat 
een geweldig kabaal verwekte in de pa-
tnotische pers en kringen ? 

Toen men hem lui de tweede wereld
oorlog verweet als burgemeester zijn 
stad Antwerpen in de steek gelaten te 
htbben bij de aankomst van de Duitsers, 
antwoordde hij op dit verwijt met het 
onvervalste Huysmansiaans cinisme : 
Liever een levende Huysmans in Lon
den, dan een dode te Antwerpen... 

Hoe was zijn houding tegenover de 
repressie ? In tegenstelling met wat ge
beurde na de eerste wereldoorlog toen 

het socialisme zijn beste krachten rekru
teerde bij de gewezen aktivisten, blon
ken de socialisten na de zogezegde be
vrijding uit door hun fanatisme tegen al
les wat <i zwart » was getint. Maakte 
dhr Huysmans hierop dan geen uitzon
dering ? In het openbaar heeft hif zich 
niet verzet, zoals nochtans van hem 
mocht verwacht worden, tegen de on
menselijke baldadigheden van na de be
vrijding, toch is hij privé in sommige ge
vallen tussengekomen en toen hij minis
ter van Openbaar Onderwijs was heeft 
hij heel wat leerkrachten die na de oor
log onmiddellijk waren op straat gezet 
terug geïntegreerd. En gebeurde het dat 
in sommige gemeenten, waar hij een on
derwijzer terug had ingezet, het gemeen
tebestuur hiertegen protesteerde en wei
gerde de leerkracht teru(r in dienst te ne
men, dan dreef hij zijn wil door zonder 
zich om het gehuil van de lokale hetzers 
te bekommeren. -Een katoliek minister 
had dit zeker niet aangedurfd, maar hij, 
Huysmans, moclil zich die weelde ver
oorloven. 

Men zegt dat hij een ateïst is, dat 
naast de Reynaert, zijn beste vriend de 
duivel is, dat ook is mogelijk want van 
Huysmans mag men alles verwachten, 
maar toen we onlangs een lijkdienst bij
woonden in een klein Limburgs dorp 

waar ook hij aanwezig was, zagen we 
zijn rijzige gestalte op een der eerste rij
en in de kerk en met de grootste aan
dacht volode hij in het boekje dat op elke 
kerkstoel lag de mis voor de doden. Zo 
is dhr Camille Huysmans. Hij is niet de 
supermens waarvoor men hem thans wil 
doen doorgaan. Hij is origineel en dat 
wil reeds heel wat zeggen in deze tijd 
van kuddementaliteit. In zijn partij steekt 
hij niet enkel fisisch ver boven de d ka
meraden » uit, maar vooral verstande
lijk, overtreft hij de Spaaks, de Busets 
en andere ]'an Acker's inbegrepen. 

geleden aan de Leie heel wat jonge sol
daten van bij ons hun leven gelaten om 
de Engelsen in de gelegenheid te stellen 
veilig hun vaderland te bereiken, terwijl 
zj hier ten slotte niets uitgericht hadden. 
Maar ja, Churchill en consoorten waren 
er innig van overtuigd dat te sne^ivelen 
voor de Em^elsen een grote eer was die 
het Belgisch leger te beurt viel. Onnodig 
hier aan toe te voegen dat Gutt, noch 
Pierlot, noch een andere Londenaar te 
Kortrijk aangetroffen werd. 

P. Ü. 58 

Dat betekent Postbus 5i ' en hierheen 
kan alle briefwisseling worden gericht 
waarin blijken voorkomen genoteerd ge
durende de veertiendaagse van de hojje-
lijkheid welke binnen kort over het ganse 
tand zal plaats hebben, dit met oog op 
de wereldtentoonstelling van 1958. 

En nu kan iedereen op zoek gaan naai 
die hoffelijkheid, want tegen 1958 moet 
volgens liet onblusbaar optimisme van 
de grootmeester onzer wereldtentoonstel
ling baron Moens de hernig, iedere land
genoot een toonbeeld zijn van hoffelifk-
heid, voorkomendheid en minzaamheid, 
t.o.v. de miljoenen vreemdelingen die 
ons land zullen overstromen. 

Er gaat dus een haast onmenselijke 
krachtinspanning gevraagd worden van 
de man achter het loket, van de juffer 
aan de telefoon, van de ontvanger op de 
tram, van de taxichauffeur, van de po
litieagent en van de controleui van de 
belastingen. Men moet natuurlijk over 
het grenzeloze optimisme beschikken van 
voornoemde baron om zich te kunnen in
beelden dat hogergenoemde kategoiiën 
van medeburgers in zulke korte tijdsfan-
ne zouden kunnen overscliakelen, van 
brutaliteit, onbeschoftheid, domheid, on
verdraagzaamheid enz. enz., naar ele-
yntntaire beleefdheid. 

w n 
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DE V.M.O. HAAST ZONDAG OP ZONDAG: KOLPORTAGE : 

ZIJ WAREN ER NATUURLIJK BIJ 

Te Brussel in de buurt van het justi
tiepaleis staan ergens tegen een muur 
twee sombere krijgers gebeeldhouwd, 
de ene moet een Belgisch piot voorstel
len, de andere een Engelse Tommy. Dat 
wordt geloof ik, het monument van de 
Belgisch-Engelse wapenverbroedering 

genoemd. Het heeft zeer weinig bekijks 
tenzij nu en dan van een Engels toerist die 
er een kiekje van neemt. Verleden zon
dag had aan de voet van dit monument 

Maar men kan nooit weten. Moest het 
u overkomen dat ge bijvoorbeeld, na u 
herhaalde malen aan doodsgevaar te heb
ben blootgesteld om door een afzienbare 
rij auto's door te geraken, eindelijk uw 
tram bereikt en de conducteur niet voor 
uw neus weg de deur sluit, wel gelieve 
dan dit feit met alle nodige bizonderheden 
mede te delen aan P.B. 58. 

Moest het noodlot het willen dat ge 
ooit een taxi-chaujfeur ontmoet die, na
dat ge hem de dure prijs van de reis be-

een plechtigheid plaats en de kristelijke taald hebt verhoogd met 10 % drinkgeld. 
graaf Pierlot en de Jood Gutt hebben er 
teder een miniskuul kruisje geplant. Dat 
is hun volle recht, zo betonen zij hun 
dankbaarheid voor de gastvrijheid die zij 
tijdens de oorlog in Londen hebben ge
noten. 

Op hetzelfde ogenblik had te Kortrijk 
een plechhgheid plaats ter herdenking 
van de skig aan de Leie. We hebbent mi-
nitieus de lijst nageqaan van de aanwe
zige personaliteiten, maar daartussen 
hebben we geen spoor van Engelsen 
ontdekt. Nochtans hebben zestien jaar 

en hij u dan minzaam moest bedanken, 
dan haast ge u dit memorabele feit te be
tichten aein P.B, 58. 

..En wellicht wordt er (redurende deze 
o 

hojfelijkheidsperiode ook nog wel een be
leefd agent 07itdekt van de fiskus en een 
autobestuurder die nog begrip heeft voor 
zo iets primairs als een voetganger, zaken 
die dan voor het nageslacht dienen be
waard te blijven door ze bekend te ma
ken aan P.B. 58. 

A. J. 

EEN UITWEG UIT HET SLOP? 
UITSCHAKELING VAN DE MISBRUIKEN 

BIJ DE ZIEKTEVERZEKERINGE^^N 
Reeds veel werd er over de besluiten Tro-

clet van september 1955 geschreven en nog 
schijnt de heftigheid van de strijd niet ge
luwd. Verleden jaar werden opnieuw 800 
nieuwe miljoenen per jaar in de afgrond 
der R.V.Z.I. gestort, maar de afgrond blijkt 
steeds diepei te worden. Nochtans wekt het 
de schijn dat we thans op een zijspoor 
zitten en de eindeloze diskussies over de 
besluiten Troclet, het koórdinatiekomitee 
e.a., ons het essentiële uit het oog hebben 
doen verliezen, nl. de diepere oorzaken van 
het tekort der R.V.Z.I. Het vraagstuk is zeer 
kompleks en moeilijk in al zijn verscheiden 
standpunten te overzien. Sommige perso
nen, uit hoofde van hun vooraanstaande 
funktie in hogere besturen of partijbestu
ren, hebben wel een goed inzicht op het ge
heel, maar vermijden wegens politieke mo
tieven de vinger op de zieke plek te leggen. 
En de anderen, de arbeider, de dokter en de 
apoteker, de sindikalist en de man uit de 
straat, zien het vraagstuk van uit een nood
gedwongen veel enger standpunt. Zo wordt 
het bijna onontwarbaar. 

Het komt voor dat, wil het vraagstuk op
gelost worden, het stelselmatig terug in al 
zijn hoofdtrekken moet herzien worden om 
zo overal de misbruiken aan te wijzen en 
uit te kammen. 

Enkel de staat, de ziekenkassen, de verze
kerden, de dokters en de apotekers hebben 
deel aan de R.V.Z.I. Bij hen moeten dus de 
oorzaken van het finantiéle tekort gezocht 
worden. 

De staat dekt enkel de tekorten en kan 
dus zeker niet beschuldigd worden. Hetzelf
de kan niet gezegd worden van de mutuali
teiten. Hun wordt vooral hun overtollige 
administratie aangewreven en hun machti
ge gebouwen. Zelfs de meest bekrompen 
man in de straat ziet zonneklaar de antitese 
in : men vertelt hem dat zijn ziekenkas in 
deficiet is en hij ziet zowat overal bij alle 
ziekenkassen gloednieuwe en hemelhoge ge_ 
bouwenkompleksen oprijzen. 

Het onderzoek van 1953 (nog een goed 
jaar in vgl. met wat voigt) toont aan dat 
op een totaal van uitgaven voor de R.V.Z.I. 
van 6.437 miljoenen er 618 miljoen naar be
heer, of kontroleuitgaven gingen tegen 707 
miljoen voor alle gewone doktersbezoeken 
samen. Deze toestand is fantastisch te noe
men en ongezond. 

Hoe zijn we zover gekomen ? 
Sedert de middeleeuwen tot op onze tijd 

hebben steeds ziekenkassen bestaan. De 
vorm was meestal dezelfde : een groep per
sonen uit eenzelfde ambacht stortten een 
bijdrage die door enkele vertrouwensmen-
sen beheerd werd en onder de hulpbehoe
vende leden werd uitgekeerd. Andere vor
men van organisatie ontstonden in de 19e 
eeuw. Personen uit eenzelfde groepering 
met religieus of politiek doel, uit eenzelfde 
bedrijf of eenvoudig bezoekers van eenzelf
de stamcafé stichtten een lokale ziekenkas. 
Bevoegde personen verzekerden '< pro Deo > 
het finantiéel beheer dat op een zeer een
voudige grondslag steunde : was de kas 
leeg, kon er niet meer uitbetaald worden. 
Vandaar een uiterst voorzichtig beheer. 

In onze eeuw kregen veel ziekenkassen 
een politiek karakter doordat de politieke 
partijen inzagen dat deze groeperingen po
litieke machtsvorming in de hand konden 
werken. Een losse band hield nu dikwijls 
een groot aantal ziekenkassen bijeen. Maar 
het gezonde beheer bleef een eerste vereiste, 
want uit wedijver tegenover ziekenkassen 
met andere politieke kleur werden aan de 
verzekerde de grootst mogelijke voordelen 
uitbetaald tegen de laagst mogelijke bijdra
ge. Een tekort in de kas was een ondenk
baar iets. 

Door het wetsbesluit van 28 december 
1944 verandert alles in een handomdraai . 
Bij een veralgemeende ziekteverzekering 
kon het oude patriachale systeem natuur
lijk niet gehandhaafd worden, maar nu 
ontbrak het van het begin af aan iedere 
finantiële verantwoordelijkheid. De zieken
kassen weten dat hun deficieten omwille 
van politieke motieven toch uit staatskas 
zullen gedelgd worden. Nieuwe bestuurs-
funkties worden in alle ziekenkassen bij de 
vleet opgericht en royaal bezoldigd. Bedien
den worden bij tientallen aangenomen. 
Nieuwe gebouwen met verfijnde smaak en 
meubileiing worden opgericht. Waar in 
vroeger tijden het politiek belang de zie
kenkas tot bezuining dreef, dreef ditzelfde 
belang nu andersom. De winstgevende post
jes werden onder de verdienstelijke leden 
uitgedeeld en sympatisanten werden als be
diende aangenomen. Het tekort zou de staat 
dan wel delgen. In de beginne was dit alles 
nog niet doordacht. Men was reeds zolang 
gewoon te bezuinigen, maar zeer snel ont
dekte men de ongebreidelde mogelijkheden 
die het nieuwe systeem bood. 

(Lees door bh. 4) 
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EEN UITWEQ UIT HET SLOP ? 

Ook voor de verzekerde veranderde de 
toestand. In 1953 werden op een totaal 
budjet van 6.937 miljoen 2.257 miljoen, het
zij 35 %, uitbetaald aan primaire ziektever-
goeding aan invaliditeit van 1ste en 2de 
periode. Het volstaat de jaarlijkse statistie
ken te raadplegen. Sinds 1945 stijgt het 
aantal ziektedagen op onrustbarende wijze. 
Men krijgt de indruk dat de Belgische be
volking van jaar tot jaar sukkelachtiger 
wordt. De echte reden is dat er natuurlijk 
de misbruiken zijn van de verzekerde die 
thuis blijft, zogezegd ziek, omdat hij zijn 
stuk land wil omspitten of eenvoudig om
dat hij een paar weken vakantie wil nemen, 
maar vooral omdat de verzekerde veel snel
ler thuis blijft en vooral omdat, eens ziek, 
hij veel langer thuis blijft dan vroeger. DiL 
geldt minder voor de bediende wiens werk
gever de eerste maand ziektevergoeding be
taalt en bij onrechtvaardigd arbeidsver
zuim sankties treft die op afdanking kun
nen uitlopen. Maar voor de arbeider betaalt 
de patroon niets. Zeker de arbeider wordt 
gedurende de eerste drie ziektedagen niet 
vergoed en ontvangt voor de volgende da
gen slechts een verminderd loon. Voor zijn 
langer thuisblijven is de reden dat, eens de 
ziekte voorbij, de verzekerde zich nog niet 
helemaal fit voelt. Hij verkiest dan maar 
liever met een gedeeltelijk loon thuis te 
blijven. Dit is zeer zeker gerechtvaardigd in 
de eerste dagen van zijn herstel, maar dik
wijls komen er dan nog enkele dagen of 
weken bij (soms maanden, vooral voor vrou
welijke verzekerden), omdat hij het stilaan 
als een vakantieperiode gaat beschouwen, 
die niet volledig betaald wordt, maar hij 
oordeelt terecht dat je nu alles niet samen 
kan hebben. Kontrole is moeilijk omdat het 
moeilijk is in deze gevallen (wanneer ze 
niet te kras zijn) het bewijs te leveren dat 
de verzekerde zich nog niet helemaal goed 
voelt. Voor de zelfstandige arbeider gaat 
het anders. De ziekte is een zwaar risiko 
voor hem. ledere dag doet hem een volledig 
loon verliezen en klanten voor de toekomst. 
Vandaar dat hij zijn werk herneemt zodra 
hij het maar enigszins kan. Dit begrip van 
risiko is in de huidige R.V.Z.I. verloren ge
gaan. De reeds zo moeilijke kontrole wordt 
nu meestal ook niet ernstig opgevat. Er is 
praktisch geen kontrole ten huize, vervol
gens wordt in de ene ziekenkas de kontrole 
slechts na 2 of 3 maanden uitgeoefend, in 
de andere is de kontrole slechts een admi
nistratieve formaliteit of in het beste geval 
is ze toch niet grondig genoeg. Vooral wor
den er praktisch nooit sankties toegepast, 
omdat het politieke hier opduikt. Geen en
kele ziekenkas houdt ervan door gestreng
heid kiezers te weren. 

(vervolg van blz. J) 

hoeveelheden worden voorgeschreven. « Het 
kost toch bijna niets ». Waar het echter niet 
terugbetaalde specialiteiten betreft, wordt 
naar zuinigheid gestreefd. Zeer eigenaar
dig ! 

•^)r>^-; 

Een andere grote verliespost ligt zeker in 
de poliklinieken en in de mutualistische zie
kenhuizen. Niet alle staan op dezelfde voet. 
Het procédé der misbruiken is algemeen ge
kend. Een polikliniek zal in het meest typi
sche geval raadplegingen verzekeren tegen 
zeer laag tarief. Kwantiteit wordt nu in de 
plaats gesteld van kwaliteit, maar daar een 
geneeskundige diagnose moeilijk ooit ket-
tingwerk woidfc, moet de dokter wegens 
tijdgebrek de patient dikwijls voor bijko
mende onderzoeken bij specialisten van de 
zelfde polikliniek sturen. Meestal worden 
dan ook een ganse reeks radiografies en 
laboratorium-onderzoeken uitgevoerd en al
les eindigt dikwijls met een reeks stralen 
en een reeks inspuitingen. Hetzelfde procé
dé gebeurt in veel mutualistische zieken
huizen. De patient is zeer ingenomen met 
zulke verzorging. Het kost hem weinig of 
niets, maar reusachtige sommen der R.V.Z.I. 
verdwijnen in zulke procédé's waar een be
ter resultaat tegen veel lager tarief had 
kunnen bekomen worden. Gebrek aan tijd 
van de dokter en geen kosten voor de pa
tient (en dus gebrek aan finantiële rem) 
speelden de eerste rol. Gaandeweg kwam 
een veel subtieler reden het hoofd opsteken. 
In een polikliniek of ziekenhuis wordt een 
bepaald kapitaal geïnvesteerd en het zal 
des te groter winsten opleveren, naarmate 
de polikliniek beter op volle toeren gaat 
draaien. Waar gaan deze winsten heen... ? 
Alle onderzoeken worden immers .aan de 
poliklieken terugbetaald door de R.V.Z.I. 
langs de landsbonden om. Hoe meer onder
zoeken, des te beter rendecit het kapitaal. 
En alles is zeer wettelijk, want nooit wor
den die al te veelvuldige onderzoeken aan 
iemand opgelegd. Zij worden tussen de lij
nen door gesuggereerd. Zo wordt de R.V.Z.I. 
steeds meer deficitair en groeien de gebou
wen kompleksen der ziekenkassen steeds 
hoger. 

De slotsom van deze meest in het oog 
lopende misbruiken (er zijn nog ontelbare 
kleinere, maar die van weinig belang zijn 
in het deficiet) moet eerst positief zijn : 
de R.V.Z.I. is ontegensiprekelijk een mijl
paal in de sociale ontwikkeling van België 
en alleen reeds om deze reden moet zij ge
handhaafd. En dan het negatieve bilan. De 
oorzaken van het faljissement van de 
R.V.Z.I. liggen niet, zoals wij het zo graag 
geloven, bij deze of gene, bij de dokter of 
bij de syndikalist. Zij ligt in het systeem 
dat de R.V.Z.I. schraagt. Zijn onvolkomen
heden, zijn gemis aan psychologisch door
zicht, zijn feilen en de improvisatie van het 
geheel nodigen stelselmatig tot talloze mis
bruiken uit. En men kan het de menselijke 
natuur niet al te euvel nemen, zo zij de 
haar aangeboden kansen benut. 

Er is eerst het gemis aan finantiële ver
antwoordelijkheid. Het is zeer menselijk 
niet te bezuinigen, zo men vooraf weet dat 
morgen onze S'",hulden toch door anderen 
betaald worden. Dit eerste gemis wordt dan 
uitgebuit door de politiek. Voor deze is de 
zieke slechts bijzaak. Essentieel is het langs 
de ziekteverzekering kiezers tevreden te 
stellen, ideologische principes te doen zege
vieren, verdienstelijke leden te belonen en 
zelfs voordelen te halen uit de ziekteverze
kering. Maar beiden, politiek en gemis aan 
finantiële verantwoordelijkheid brengen 
een verslapte kontrole mee of maken ze 
zelfs ongewenst om de kiezer vooral niet 
vijandig te stemmen. Voeg erbij dat de ver
slapte kontrole ook weer in verband staat 
ermee dat voor vele verzekerden de ziekte 
geen risiko meer uitmaakt en alles sluit 
aaneen in een vicieuze kringloop. Maar deze 
kringloop is zeer subtiel, want overal vecht 
men met spoken die ontglippen, met mis
bruiken waar men nooit de vinger op de 
rotte plek kan leggen. Want de R.V.Z.I. is 
nutt ig en het is bijna onmogelijk aan te 
wijzen waar het nuttige in het misbruik 
overgaat. Een leger kontroleurs kan dat 
niet. Gans het stelsel dient herzien. Terug
keren naar een werkelijke finantiële ver
antwoordelijkheid, teruggrijpen naar de 
faktor van risiko of eigenbelang voor de 

En de eigenlijke zorgen nu. De werking 
van deze sektor van de R.V.Z.I. vertoont van 
het begin af een karakter van voortdurende 
improvisatie en een volslagen onbegrip voor 
gezonde finantiële toestanden. Eerst de 
raadplegingen en bezoeken van de genees
heren. Deze vertoonden in de eerste jaren 
een niet al te grote stijging en stabiliseer
den zich later. De verzekerde gaat meer bij 
de dokter of sneller, wat in zekere zin wel 
goed is, zo het gematigd blijft. De misbrui
ken van sommige dokters zijn een ifeit, 
maar een gevoelige rem voor de patient is 
het dat hij meestal een deel van de on
kosten voor eigen rekening moet nemen en 
zijn eigen belang hem doet afzien van te 
veelvuldige bezoeken. Waar deze rem niet 
of bijna niet bestaat, in poliklinieken of 
waar een dokter aan een grote onderneming 
is verbonden, worden veelvuldige misbrui
ken opgemerkt. 

In heelkunde zijn er weinig misbruiken 
wegens begrijpelijke terughoudendheid van 
de verzekerde. Hetzelfde geldt niet voor de 
speciale zorgen (radiografie, fisioterafie, 
laboratorium onderzoeken, kuur en herstel
lingsoorden, e.a.) waarvan het budjet in 
enkele jaren steeg tot een veelvoud van het 
vroegere cijfer. Het doel der R.V.Z.I. was 
de moderne geneeskundige middelen tot 
ieders bereik te brengen, maar aangezien de 
patient meestal niets betaalt m deze pres
taties, is het doel voorbij gerend en bestaat 
er geen minste lem voor patient, dokter of 
verzekeringsorganisme om nutteloze of 
overijlde onderzoeken tegen te gaan. Het
zelfde geldt voor de geneesmiddelen, waar 
het magistrale doktersvoorschriften of te
rugbetaalde specialiteiten betreft. Enorme 
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verzekerde : de winsten der R.V.Z.I. kunnen 
hem dan zelfs door een vermeerderd loon 
terugbetaald worden. Een Frans professor 
gaf onlangs als zijn mening te kennen dat 
aan de verzekerde een bijkomend loon kon 
betaald worden wanneer hij zelf de kleine 
risiko's voor ziekte zou dekken. De prak
tische uitwerking lijkt me moeilijk, vooral 
waar het gaat dit bijkomend loon enkel 
voor ziekte aan te wenden, maar het idee 
op zichzelf is interessant. 

Verder moet de politieke faktor uit de 
R.V.Z.I. uitgeschakeld worden, maar laten 
we met minder naïeviteit zeggen dat het 
systeem terug zo moet gekeerd worden dat 
de politiek er voordeel bij heeft geen defi-
cieten meer te hebben. 

Twee pogingen tot sanering werden reeds 
gedaan. In 1952 deed minister Van den 
Daele een schuchtere poging, die echter te 
schuchter, te onvolledig en op bepaalde 
punten niet te rechtvaardigen was en vooral 
werden zijn wijzigingen feitelijk nooit door 
iemand ernstig opgenomen, laat staan uit
gevoerd. En dan in september 1955 de be-
.5luiten Troclet. Zij waren veel meer dan 
wat ook een politiek manceuver om in g\xn-
sLige omstandigheden een politiek gekleur
de, etatistische ordening door te zetten. De 
geneesheren wilden echter niet als enig 
zoenoffer in de etatistische pletmolen fijn
gemalen worden. Vandaar « la révolte des 
médecins ». De wanorde steeg nog. 

Feitelijk baat geen verbetermg meer. Het 
aantal van hen die op een of andere wijze 
aan de misbruiken der sociale zekerheid 
deelnemen, is zo groot geworden dat tegen 
de stroom oproeien niet me-^r mogelijk is. 
Een baantje of " In^tgever Jlc ,';',nekure ont
nemen aan dr.lz3uden, zich do i 'e 'scherpte 
kontrole het misnoegen van mil] Tinen ver
zekerden cp de hals halen, ac bloeiende 
(sic) polik^ -1 eken, vlees van eigej bloed, de 
doodsteek loebreagen, het ongenoegen van 
dokters en apotekers verwekken, dat alles 
kan men van een partij niet vragen. Het 
betekent zelfmoord voor gelijk welke der 
aktuële grote partijen. Toch eist de open
bare mening een sanering van de R.V.Z.I. 
Slechts één weg staat nog open : het vraag
stuk op een zijspoor sturen. 

En voor de toekomst ? In de toestand van 
verwording van het partij leven in België 
zal niemand het aandurven het vraagstuk 
op een nieu.we en gezonde basis te herzien. 
Slechts twee mogelijkheden staan open. De 
meest waarschijnlijke is dat uit vrees voor 
een volledige anarchie, die het verlies van 
de eigen voordelen zou meebrengen, men zal 
trachten de toestand zo goed het gaat te 
consolideren. De andere is dat de R.V.Z.I. 
uiteindelijk met groot gedreun zal ineen
storten. Deze laatste « oplossing » schijnt 
wel op een machiavellistische wijze door 
sommige gev/enst om dan « hun » politiek 
te kunnen verwezenlijken. 

Hier ligt de taak van de Volksunie. Als 
nieuwe, kerngezonde jonge partij , een nieu
we en gezonde oplossing voor iedereen te 
brengen, zoals in de schoolkwestie, waar 
andere partijen, vastgeankeid in hun eigen 
slop, dit niet meer kunnen 

O. R. Gent. 

NOTA VAN DE REDAKTIE 
De ontleding van de huidige toestand 

der -verplichte verzekering,' elf jaar gele
den bij de wet van 1945 ingesteld, wordt 
in dit artikel met niets ontziende scherpte 
uitgevoerd. Het is grotendeels de bevesti
ging van de standpunten, meermaals in 
«De Volksunie » uiteengezet. Nieuwe ge
zichtspunten nochtans worden er in be
licht. We wensen hierbij echter nog eens 
de nadruk te leggen op de allereerste ver
eiste tot sanering, n.1. de onafhankelijke 
geneeskundige kontrole. De finantiële uit
slag na jarenlange « Self control » door de 
landsbonden, is een tekort van een miljard 
frank, som die jammer genoeg dan nog 
niet in de zak der verzekerden is terecht 
gekomen ! 

Het s tandpunt inzake verplichte verze
kering tegen ziekte en invaliditeit ingeno
men door de Volksunie, is voldoende ge
kend. Wij herhalen nog eens de door ons 
vooropgestelde oplossing : 

De werking en het beheer der verplichte 
verzekering wordt geschoeid op deze der 
vrije verzekering. In dit geval moet de 
omslag volgens de bepaalde kriteria wor
den afgeschaft. ledere landsbond int de 
bijdragen van zijn eigen leden en krijgt 
van de staat een vaste en onveranderlijke 
tussenkomst. In dit geval zullen de lands
bonden hun eigen finantiële verantwoor
delijkheid moeten dragen en aan werke-

f^llNISTER DE SCHRIJVER EN... 
LA CHICOTTE. 

In het Volk van 28/5/56 verschijnt een 
interview met Staatsminister Aug. De 
Schrijver naar aanleiding van zijn bezoek 
aan Kongo. Na het verstand, het politieke 
doorzicht, en al de vele gaven van onze 
C.V.P.leider met de nodige zwier te hebben 
onderstreept, vinden wij daar een pareltje 
om ook eens te laten schitteren. Het betreft 
een onderhoud met een verstandige neger 
(geen zwarte hoori) die met veel diploma-
als beschavers aan de inlanders hebben ge
bracht. Als blijk van een sterk geheugen 
-volgens de schrandere Staatsman- voegt 
hij erbij : «maar we zijn nog niet vergeten, 
dat ons grootvader met de zweep (la 
chicotte) werd afgerost». Op een stu
diereis valt veel te leren. Wij zijn 
geen negers. Ons geheugen is verre van 
sterk. Daarom zijn wij veel vergeten uit 
grootvader's tijd, maar uit vader's tijd 
kunnen we een woordje meepraten. 
Denkt Minister De Schrijver met al zijn 
schranderheid, soms niet terug aan Londen 
en wat na Londen, hier in dit Landeke is 
gebeurd. Wij zijn geen negers, o neen, 
maar denkt hij de volgende verkiezingen 
in te gaan met de «de ziel van 't kind» 
Meent hij dat de kinderen van de vaderen 
zich ook niets herinneren in verband met 
«la chicotte» van na de bevrijding en de 
royale amnestie die onder het C.V.P. be
wind, zo vol barmhartigheid werd ver
leend. 

Voor de zieltjes van de negers hier te 
lande, was er in 1944 slechts matige be-
lanstelling, voor hun lichaam geen en voor 
het kroost uit hun kring... och kom! 
O la chicotte van die neger! 

DE VOLKSE STRIJD ELDERS! 
Bij de gemeenteverkiezingen in Italië 

heeift de duitssprekende bevolking van 
Zuid-Tirol op passende wijze gereageerd 
op de denationalisatie politiek door Italië 
gevosrd, door te stemmen voor hun eigen, 
duitse partij in plaats van voor de Ita
liaanse partijen. In de provincie Bokano 
(Opper Adige) behaalde «Edelweiss», de 
pa! tij van de duitse volksgroep, een schit
terende overwinning. 

Een mooi voorbeeld ! 
Er bestaat in Zuid-Tirol een sterke na

tionale beweging en dit sedert lang. Ti j 
dens het Hitler-regime in Duitsland wer
den de Zuid-Tirolers aan hun lot overge
laten en uitgeleverd aan Italië, omwille 
van de goede relaties tussen Berlijn en 
Rome. 

Maar de Zuid-Tirolers hebben moedig 
gestreden voor het behoud van hun volks
nationaliteit. Zij hoopten dat na de oorlog 
recht zou geschieden en dat hun wens, te
rug te keren bij Oostenrijk, zou ingewil
ligd worden. Hun ontgoocheling is dan ook 
groot geweest. Daarenboven heeft Italië 
de aangegane verbintei 's en de gedane be
loften niet nageleefd. Want van autono
mie kwam praktisch niets in huis. In te
gendeel werd en wordt de fascistische po
litiek voortgezet van veritalianisering. Het 
is de Italiaanse C.V.P. die voor deze wei
nig kristelijke politiek in hoofdorde ver
antwoordelijk is. Daarentegen staat de 
geestelijkheid in Zuid-Tirol trouw aan de 
zijde van het eigen volk in de nationale 
volksstrijd. Het doet ons genoegen vast te 
stellen dat deze strijd met sukses gevoerd 
wordt. 

lijke zelfkontrole moeten doen ! 
Ofwel blijft de werking en het beheer 

van de verplichte verzekering wat ze nu 
is en zullen de tekorten door de staat, 
d.w.z. door de gemeenschap, worden bij
gepast. In dit geval moet de geneeskun
dige kontrole aan de, onbeperkt op de 
staatsfinantiën beroepdoende landsbonden 
worden onttrokken ! 

De Volksunie verkiest de tweede oplos
sing. Willen sommige landsbonden en po
litieke partijen op die oplossing, met be
houd van het administratief pluralisme, 
het etiket « Etatisatie » plakken, dat is hun 
zaak. Dat ze dan over enkele jaren geen 
bittere tranen schreien, wanneer hun de 
« Eenheidsmutualiteit» zal worden opge
legd, zonder daarbij te vergeten dat een 
hoog percent jonge geneesheren, weliswaar 
nog een minderheid, verlangend uitzien 
naar de « Nationale Gezondheidsdienst ». 
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M I D DENSTAN DS VRAAGSTUKKEN 
DE GROOTWARENHUIZEN 

Ik geef er mij rekenschap van dat ik hier 
opnieuw een zeer cruciaal probleem te be
handelen krijg, dat, naar mijn mening, nog 
onvoldoende door ons werd uitgediept. 

Sommigen beweren dat wij het probleem 
overschatten, anderen dat wij het onder
schatten, nog anderen dat onze strijd tegen 
het grootwinkelbedrijf te negatief is. 

Iedereen gaat echter akkoord om toe te 
geven dat dit soort ondernemingen voor de 
middenstand een geducht gevaar betekent. 

De concentratie van de handel werd ver
wezenlijkt door de grootwarenhuizen, voor 
het eerst opgericht te Parijs in 1852. 

In de beginne kon men deze grootwaren
huizen slechts met succes exploiteren in 
grote agglomeraties. Dit nadeel heeft men 
opgeheven door het stichten van filialen, 
waardoor men de voordelen van de kleine 
en grote bedrijven verenigt. 

De groei en de uitbreiding dezer onderne
mingen is en blijft een sociale doch tevens 
een economische storing voor het midden-
standsbedrijf. Gedurende de laatste jaren 
viel een gedurige vermindering van het 
aantal Middenstandersinrichtingen met be
zoldigd personeel op te merken. 

Tengevolge van deze bedreiging kregen 
we in februari 1937 een grendelwet, die de 
opening en uitbreiding van alle grootwa
renhuizen verbood. Deze wet was voorlopig 
slechts voor één jaar, doch slechts op 1 juli 
1948 werd ze opgeheven door een meer soe
pele bepaling. 

Vijf jaar later heeft iedereen de ondoel
matigheid dezer wetgeving ingezien. 

Zowel de grootwarenhuizen als de mid
denstandsorganisatie wilden een wijziging 
van de wet. 

In juni 1953 stemde de Senaat een voor de 
middenstand rampzalige wet : 
1) Volledige vrijheid voor de grootwaren

huizen in alle gemeenten met boven de 
30.000 inwoners; 

2) Volledige vrijheid voor de grootwaren
huizen in de randgemeenten die meer 
dan 15.000 inwoners telden, maar die 
grenzen aan een grote stad ; 

3) Verbod van vestiging van grootwaren
huizen in de gemeenten met minder dan 
30.000 of 15.000 inwoners, al naar gelang 
het al dan niet randgemeenten zijn. 

In december 1953 heeft de Kamer deze 
wet verbeterd en wel in dezer voege : 
1) Verbod van vestiging voor een periode 

van 5 jaar in alle gemeenten met bene
den de 50.000 inwoners; 

2) Volledige vrijheid in de gemeenten welke 
meer dan 50.000 inwoners tellen. Dit be
tekent volledige vrijheid voor de groot
warenhuizen in 19 van de grootste steden 
en gemeenten van ons land. 

Eenieder van ons gaat akkoord om te ver
klaren dat zulks een stap vooruit is op de 
wet, gestemd in de Senaat. 

Wij kunnen echter van geen grote over
winning gewagen. 

Wat zal er gebeuren ? Door het dynamis
me zelf dezer ondernemingen en tevens door 
de onderhnge naijver, zullen ze een enorme 
expansie kennen in deze enkele grote ste
den, waar nu reeds geen tekort meer be
staat aan dergelijke huizen. 

Praktisch alle grootwarenhuizen in het 
land behoren tot een 4-tal grote financiële 
groepen. De uitbreiding van de ene groep 
verplicht de andere dit voorbeeld te volgen, 
zo ze niet als tweede ranginstelling wil door
gaan. Dit zal leiden tot een geweldige con
currentie onder deze groepen. De dag waar
op deze economische oorlog losbreekt zal 
een dodelijke slag toegebracht worden aan 
de tienduizenden middenstandsonderne
mingen uit deze 19 grote steden. Zij zijn 
inderdaad niet bij machte een economische 
oorlog tegen deze trusten te voeren. 

Zijn de middenstanders uit de bescherm
de gemeenten er beter aan toe ? Tijdelijk 
ja. Maar wat zal hun toestand zijn over 5 
jaar ? Men heeft het zeer mooi gezegd. Zij 
krijgen 5 jaar respijt om zich t« moderni
seren en aan te passen. Het verleden heeft 
ons echter geleerd dat een aanpassing van 
193S tot heden (dus 14 jaar) niet mogelijk 
is geweest. Zal ze nu mogelijk worden in 
een periode van 5 jaar ? Wij hebben het 
recht dit te betwijfelen. 

Het is overigens bewezen dat de wet een 
dode letter is gebleven daar er thans prak
tisch in alle grote gemeenten verkapte 
grootwarenhuizen worden opgericht. 

Er stelt zich hier een zwaar sociaal pro
bleem: Wat zal men doen met de duizenden 
middenstanders die op een plotse en brutale 

wijze uit het verdelingsproces worden uit
geschakeld ? Zij zullen niet eens het leger 
der ruim 300.000 werklozen kunnen vervoe
gen want zij betaalden geen bijdrage voor 
werklozenvergoeding. 

Zal men ze overleveren aan de Commissie 
van Openbare Onderstand ? Heeft men al 
eens nagegaan welke bron van misnoegd-
heid, haa t en verbittering men hier voedt ? 
De atomische ontploffing die eens komen 
moet zal zich richten tegen alle bestaande 
politieke partijen. Is men zich van dit ge
vaar wel terdege bewust ? 

Doch hoe belangrijk dit sociale aspect 
ook ware, ook voor de andere twee aspecten 
van het probleem mogen we niet blind zijn. 

Het gevaar is niet denkbeeldig dat, na 
een verbitterde economische uitputtings-
oorlog tussen de verschillende groepen, er 
zich een nog grotere economische en finan
ciële concentratie bij deze onderneming zal 
voordoen. 

Dan komen we te staan voor een finan
ciële en economische trustvorming die niet 
alleen dodelijk zal zijn voor de midden
stand, maar gevaarlijk voor de gehele 
maatschappij. 

Zij zullen niet alleen de handel, maar ook 
het ambachtswezen en sommige takken van 
de voortbrenging beheersen. 

Dit zal leiden tot een monopoliemacht die 
ook voor de verbruiker een gevaar zal vor
men. 

Het hoeft geen betoog dat de midden
stand alleen, het tegen deze grootmachten 
niet kan halen. 

Waar blijft het hulpprogramma van de 
overheid ? Er bestaan plannen voor werk
verschaffing aan de arbeiders, plannen 
voor de vernieuwing en modernisering der 
industrie. Voor de middenstand zien we op 
dit gebied slechts een groot vacuum. 

Aanpassing, modernisering en een effi
ciënte hervorming van ons distributiesis-
teem zijn slechts uitvoerbaar als de over
heid ons helpt. 

Zeker, wij moeten blijven streven naar 
verbetering en uitbreiding onzer activiteit. 
Wij moeten ernstig werken aan de vakop
leiding, aan de modernisering onzer onder
nemingen ; onze produkten moeten we le
ren aanpassen aan de zich snel wijzigende 
behoeften van het cliënteel ; het distribu-

den en bedienden. Waar blijven de moderne 
winkelwijken zoals de fameuze centra te 
Rotterdam en te Düsseldorf ? 

Zolang deze zaak niet volledig is opgelost, 
mag men de vrijheid aan de grootwaren
huizen niet geven. Ook op dit gebied dient 
de strijd dus voortgezet. 

Zo gezien kan de verkoop op afbetaling 
voor vele middenstanders een goede zaak 
worden. 

DE SOCIALE ZEKERHEID 

ECONOMATEN 

Deze bestaan zowel in de private nijver
heid evenals in de openbare diensten. Voor
al gedurende de oorlog is hun aantal en 
hun betekenis geweldig toegenomen. In 
oorlogsomstandigheden is het bestaan van 
dergelijke diensten te verklaren; hun be
houd echter in deze tijd is ongezond en zij 
moeten verdwijnen. 

1) een goede organisatie der economie ver
eist inderdaad dat iedere onderneming 
de taak vervult waarvoor zij werd opge
richt. De gehele beroepsvorming en een 
gebeurlijke « vestigingswet » werken in 
dezelfde richting aan de verbetering van 
een bepaalde taak. 

2) het economaat is ontegensprekelijk een 
vorm van deloyale concurrentie. 

3) indien het economaat voor een groep 
handelaars een werkelijke gevaar uit 
maakt dan vormt het bovendien voor 
arbeiders een bedreiging zich te moeten 
bevoorraden aan een bron waar de pri j 
zen langzamerhand door de werkgever 
worden gecontroleerd. 

4) het s tandpunt door velen aangenomen 
om deze economaten te rangschikken 
onder de « sociale dienst » van het be
drijf dient door ons te worden bestreden. 

DE VERKOOP OP KREDIET 

Zoals met talloze andere zaken heerst ook 
hier geen eensgezindheid. Er zijn voor- en 
tegenstanders van het systeem. Men zal 
zich herinneren dat een paar jaar geleden, 
de Nationale Bank haar waarschuwende 
stem liet horen en de vrees uitsprak dat de 
uitbreiding van het sisteem zou kunnen 
leiden tot inflatie. 

Wij geloven dat het onzinnig zou zijn 
deze metode van verkoop te verbieden. Het 

KAMIEL HUYSMANS GEMERD IN 
Toeschouwer tot zijn bijziende vrouw: 

LIMBURG! 
Kamiel? Wel de eerste, de tweede. de derde boom daar' 

t ieapparaat dient vereenvoudigd en voor
deliger gemaakt. Kortom : wij zullen moe
ten bewijzen dat wij een nuttige taak in de 
maatschappij te vervullen hebben. Maar in 
dit alles zullen wij niet slagen als we niet 
100 % kunnen rekenen op de steun van de 
overheid. 

Het kredietvraagstuk moet ten spoedig
ste volledig herzien worden. 

Het beroepskrediet is vandaag herleid tot 
een zuivere hipoteekmaatschappij van 
eerste orde. 

Wij hebben behoefte aan meer en beter 
krediet. De faciliteitsmogelijkheden dienen 
te worden verruimd. Men moet binnen af
zienbare tijd overgaan tot de stichting van 
een vestigingskrediet en een fonds voor mo
dernisering van het bedrijf. 

De gemeentebesturen en bouwmaat
schappijen bouwen wel huizen voor werklie 

is reeds een ingeburgerd sisteem en de 
grootwarenhuizen gebruiken het als een 
machtig wapen. 

Wij zijn nochtans van oordeel dat ge
paste maatregelen, zowel voor de handelaar 
als voor de verbruiker, moeten getroffen 
worden. 

Een stipte controle op de financierings
maatschappijen is noodzakelijk. Er dient 
vooral voor gezorgd dat hun interesten en 
hun kosten niet abnormaal hoog zijn. 

Alle wanbeheer moet worden uitgescha
keld. Wij zouden tevens moeten aannemen 
dat de koper een zeker bedrag van de te 
lenen som bvb. 15 % op voorhand zou beta
len. 

Wij kunnen niet volledig akkoord gaan 
met het wetsvoorstel dat aanhangig is bij de 
Raad van State. Wij zijn trouwens voor
standers van een ruime, maar gezonde re
geling van de verkoop op afbetaling. 

De laatste 60 jaar heeft iedere moderne 
Staat — onder de drang van de opkomende 
arbeidersbeweging — een sociale politiek 
gevoerd die geleid heeft tot een kompleks 
van sociaal-rechterlijke maatregelen. 

Deze politiek heeft in haar streven om de 
sociale kwestie van de kleine man tot een 
oplossing te brengen, het aanzijn gegeven 
aan een nieuwe sociale kwestie. 

Vele sociaal-gerichte economisten verkla
ren dat sociale politiek ook economische 
politiek is. De werkelijkheid heeft ons ech
ter geleerd dat in vele gevallen de sociale 
pohtiek in hoge mate anti-economisch kan 
zijn. 

Er wordt, naar mijn mening ten onrech
te, aan de middenstand verweten dat hij 
gekant is tegen de sociale politiek en vooral 
tegen het onmiddellijk gevolg van dergelijk 
politiek : de sociale wetgeving. 

Wij kunnen niet genoeg de nadruk leg
gen op het feit dat onze beweging niet is 
gericht tegen die van de arbeiders. 

Wij zijn niet blind voor het feit dat in 
vroegere jaren zekere middenstanders een 
eerder conservatieve houding aannamen 
tegenover de eisen der arbeiders, maar dit 
behoort tot het verleden. Dit is trouwens 
gemakkelijk te verklaren. 

De algemeen-kenmerkende eigenschap 
van de oude middenklassen, was de zelf
standigheid van kleine lieden die over het 
merendeel van hun arbeidsmiddelen be
schikten, maar niet hoofdzakelijk beston
den van de winst opgebracht door loontrek
kende arbeiders. Deze klassen bevonden 
zich dus, om zo te zeggen aan de rand van 
de kapitalistische economie, en dat krach
tens economische functies die ouder waren 
dan het kapitalisme zelf. 

Daarentegen is de algemeen-kenmerken
de eigenschap van de « nieuwe midden
stand », dat haar leden niet langer hoofd
zakelijk over eigen arbeidsmiddelen be
schikken, doch voor hun bestaan volledig 
of gedeeltelijk van andermans kapitaal af
hangen. Zij zijn dus voor een deel, zoniet 
loontrekkenden in dezelfde zin als de ar
beiders, dan toch lieden die van bezoldi
gingen en commissielonen bestaan. Voor 
een ander deel zijn het lieden die, zo zij 
winsten maken, dit veelal slechts kunnen 
doen door middel van kapitalen die hun 
zelf niet toebehoren en daarbij slechts een 
klein aantal loontrekkende arbeiders ge
bruiken. 

Wat hen in de middenstand rangschikt 
is, meer nog dan het gemiddeld bedrag 
hunner inkomsten, het feit dat zij die func
tie van middelaar of tussenpersoon uitoe
fenen. Nog steeds behoudt de middenstand 
zijn economische « middenpositie » tussen 
het kapitaal en het proletariaat, wat in zijn 
sociale en politieke houding tot uiting 
komt in een dubbele tegenstelling van be
langen. Toch is het niet meer denkbaar te 
spreken van een « conservatieve » of « ka
pitalistisch gezinde » middenstand. Dit 
spruit niet alleen voort uit het feit dat er 
in de gelederen van de middenstand zelf een 
soort van « sociale evolutie » plaats vond, 
maar ook uit het feit dat het kapitalistische 
regime zelf van karakter veranderd is. De 
grote kapitalistische machten van thans 
zijn monopolistische machten geworden die 
zich niet alleen tegen de arbeiders, maar 
ook tegen de zelfstandigheid van de mid
denstand keren. (Zie in dit verband onze 
strijd tegen de grootwarenhuizen). Het 
anti-kapitalisme van de middenstand be
schouwt het kapitalisme als een stelsel van 
monopolién, waartegenover men de eis van 
de vrijheid moet stellen. Deze overgang van 
het stadium der mededinging naar dat van 
het monopolie heeft zeer verschillende oor
zaken, waarvan het overbodig is ze hier 
omstandig te ontleden. Het zal volstaan te 
vermelden dat de hoofdoorzaak terzelfder-
tijd als de meeste klaarblijkende manifes
tatie daarvan, moet gezocht worden in de 
toegenomen macht van het financiële ka
pitaal, door de grote banken vertegenwoor
digd. 

De tegenstelling van belangen waardoor 
de houding van de meerderheid van de hui
dige middenstanders bepaald wordt, spruit 
voort uit de belemmeringen die door de 
heerscnappij van de grote banken op het 
kredietstelsel uitgeoefend wordt. 
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ADIEU PERON ! 
WAT DENKEN DE VLAMINGEN IN ARGENTINIË DAARVAN 1 

Gebrek aan stijL 
Kleinigheden hebben soms een geweldige 

weerslag op onze waardering van grote ge
beurtenissen. 

— Waarom schrijft ge in ons blad (De 
Schakel) nooit over het justicialisme ? 
vroeg een peronistischgezind Vlaming. 

— Omdat justicialisme zo'n barbaars 
woord is, antwoordden wij frivool. 

De man keerde zich af, innig-veront-
waardigd. 

Wel, 't is waar, Peron en zijn aanhangers 
hadden een specialiteit van plompe, lelijke 
benamingen. RECHTEN VAN DE ANCIËN
NITEIT heette een park hier dichtbij ; 
RECHTEN VAN DE ARBEIDER een ander. 
Wijlen mevrouw Peron noemde haar eigen 
levenschets DE REDEN VAN MIJN LEVEN. 
Niet drijfveer, niet stuwkracht, maar re
den. 

Het peronisme was onbeschaafd, verweet 
men "hun : 

— Vroeger hadden we ook corruptie en 
bedrog, zei me een Argentijn, maar de be
driegers waren toch meneren. 

Over de ongeletterde leiders van het pe
ronisme zijn ontelbare moppen in omloop, 
méér dan over Hitler, Mussolini en Chur
chill samen. Een mikpunt was vroeger Es-
pejo, de machtigste man van de millioenen-
syndikaten, een gewezen portier, die, als 
hij een toespraak begon, steeds vijf minu
ten lang : Kameraden, Kameraden ! riep. 
En de rest was navenant. Later had men 
het vooral gemunt op Aloé, een zeer primi
tief gouverneur van de provincie Buenos 
Aires, die zo groot is als heel Frankrijk en 
de voornaamste van 't land. Hij was het 
« paard », de lomperik van de part i j . Na de 
revolutie juichten de studenten in ons stad
je, als er een paard door de hoofdstraat 
trok : Aloé, Aloé ! Anderen hingen plak
katen van de Dierenbescherming uit om te 
protesteren tegen de smaad, het edele dier 
door die vergelijking aangedaan. 

Met de massabetogingen van de fascisten 
en de nazis hadden die van het peronisme 
alleen het grote aantal deelnemers gemeen. 
Ze waren ordeloos, onbeschaafd in de hoog
ste mate, zelfs als ze niet uitliepen op 
brandstichting in clubs, kranten en, de 
laatste tijd, in de kerken. 
Peron's lietmotieven. 

Aires gereisd. Ik kwam voorbij Estacion 
Evita, voorbij twee werkliedencité's Evita, 
door het park President Peron, later door 
de Avenida Peron. Ik nam de ondergrond 
en reed langs de halte Eva Peron naar de 
grote station President Peron. Daar nam ik 
een trein naar het vroegere Munro, nu Juan 
Domingo Peron. Ik telde vijf-en-twintig 
bustes van Evita en drie van Peron-zelf. — 
Dat was de zuiverfe waarheid. 

Dodelijk zijn deze dingen niet in een we
reld « oü Ie ridicule ne tue plus », maar 
ze doen toch knarsetanden. En de knarse-
tanders hebben mee aan het touw ge
knaagd, waarmee ze gebonden lagen. Een 
keten kan men het nauwelijks noemen, als 
we zien hoe drie-vier dagen opstand in sep
tember 1955 Peron deden vluchten en alles 
omver gooiden wat zo onwrikbaar scheen 
opgebouwd. 

En het Vaticaan, zeggen de peronisten, 
heeft aan de generaals 40 millioen pesos 
gezonden om Peron er af te gooien. 

Zeker is het, dat het katoliek verzet een 
zeer groot aandeel in de revolutie heeft ge
had.. . Met het gevolg, dat Joden en vrij
metselaars nu een geweldige campagne zijn 
begonnen opdat er toch géén vooraan
staand katoliek, vooral van rechts, in de 
regering zou blijven. Eén enkele heeft tot 
nu toe stand gehouden : Dell'Oro Maini, 
minister van Onderwijs. Als gij dit leest, 
IS hij misschien ook al getuimeld. Want 
denk eens aan : Onderwijs in de handen 
van een katholiek ! 

PERON'S LEITMOTÏEVEN 
Peron was een bekwaam demagoog. Hij 

sprak tameUjk knap. Hij verstond de kunst 
zijn prestaties op te hemelen, en de zwakke 
punten van zijn tegenstrevers in 't licht te 
stellen. Er waren er vele. De conservatieven 
wilden, in hun grondig egoïsme, Argentinië 
eeuwig tot een archaïsche exploitatiekolo
nie maken, met slecht betaalde werkkrach
ten en een groot rendement, dat ze dan 
liefst in wereldsteden en aan de Azuren 
Kust gingen verteren. De progressieven 
hadden wel gezonde ideeën verkondigd (die 
ze hem verweten van hen te hebben ge
stolen), maar ze hadden er niets van te
rechtgebracht. 

Zijn behendige argumentatie rond die 
leitmotieven (want hij was een loze vos), 
verloor van haar kracht voor een goed lui
steraar door zijn uitvallen in straatjestaai, 
lumfardo, zegt men hier, en door zijn gekke 
terminologie. Oligarken, waren al de niet-
peronisten, al woonden ze in een houten 
huisje en moesten ze hard werken voor de 
kost. Descamisados, « sans-chemise », wa
ren al zijn aanhangers, ook al zoutten ze 
een paar millioenen per jaar weg en hadden 
ze hun eigen luchtvlootje. 

Verder waren alle anti-peronisten ven-
depatrias, vaderlandverkopers. Maar die 
term was een boemerang, en is op Peron's 
eigen hoofd terechtgekomen toen hij on
derhandelde met de California Petroleum 
Maatschappij om een grote strook van Pa-
tagonië aan die firma te verhuren, met ex
tra-territoriale rechten : een prachtige 
basis voor alle mogelijke dingen, een spring
plank naar de schijf van het antarctische 
continent, die Argentinië voor zichzelf op
eist. 

ZELFVERQODING 
Naast die voorliefde voor misplaatste ter

men verweet men Peron en zijn vrouw een 
ziekelijke neiging tot zelfvergoding. Ik zal 
nooit vergeten hoe het me trof toen ik de 
lachende koppen van Eva en Juan Domingo 
in duizenden exemplaren op de muren van 
ons stadje vond aangeplakt wanneer wij 
hier aanlandden. Moesten we daarvoor het 
land ontvluchten waar Achiel van Acker 
ons van alle schutsels tegengrijnsde ? 

— Gister ben ik van Eva Peron (stad La 
Plata vroeg, en nu weer) naar Buenos 

VLAAMSE PERONISTEN 
— Moi, je joue la carte péroniste ! ver

klaarde een Brusselaar toen hij hier aan
kwam. 

Zo waren onze Vlaamse Perongezinden 
niet. Ze wedden niet op hem, maar ze meen_ 
den in zijn systeem iets terug te vinden 
van idealen waarvoor ze hadden gestreden. 
Aldus, de afbraak van het parlementaire 
praatregime, een sterk gezag. Wel, autori
tair was hij genoeg. Hij steunde op het le
ger, had de werklieden stevig m de hand, 
via 'de almachtige C.G.T., dat wil zeggen : 
zijn almachtig werktuig, en een « uitvoe
rende macht » die in de meeste Amerikaan
se republieken overgroot is — denk maar 
eens aan Roosevelt en Truman —, en die hij 
nog had aangevuld door een grondwether
vorming. « L'Etat, c'est moi » werd door 
hem leukweg vertaald in : « Ik doe wat het 
volk vraagt ». En het volk vroeg altijd wat 
hij wilde, in groots-opgezette schreeuwma-
nifestaties, die knap waren geïnsceneerd. 

Wat zijn manier grondig verschillend 
maakte van de Europese totalitaire stelsels, 
was, dat deze de werkkracht van het volk 
tot het uiterste opdreven, en opdrijven 
(Rusland), en dat hij de Argentijnen ont-
leerde te werken. De Argentijnen hebben 
zich nooit uitgesloofd, maar tegenwoordig 
kan men gerust zeggen, dat één Vlaams 
werkman in sommige grote bedrijven zou 
presteren wat drie-vier werklieden hier 
doen. Dat zal wel een der grootste hinder
palen zijn voor de heropbeuring van 't land. 

Onze Vlaamse Peronisten zagen dat over 
't hoofd, omdat ze geloofden in de slagwoor
den : sociale rechtvaardigheid, ekonomi-
sche onafhankelijkheid, nationale souve-
reiniteit, die ze vertaalden als volkswel
vaart en fiere onafhankelijkheid, vooral 
tegenover het Yankee-imperialisme, waar
aan ze zelf ook een broertje dood hebben. 

BERGAF 
Peron vond de grote oorlogswinsten in de 

schatkist, en dacht dat het niet op kon. 
Met zijn minister van Economische Zaken, 
Miranda, een self-made man, zou hij Ar
gentinië eens industrialiseren en moderni
seren. Ze hebben sommige goede dingen ge
daan, maar de hoofdzaak uit het oog ver
loren : heel de welvaart van dit land is 
gsbaseerd op landbouw en veeteelt. Miran
da moest na enkele jaren mislukt experi
ment verdwijnen. Het land ging verder 
bergaf, en tenslotte ging Peron zich wen
den tot de Verenigde Staten om hulp. Bij 
de duivel te biechten dus. Men vertelt zelfs, 
dat zijn aartsvijand Spruille Bradon, die 
hem onder de oorlog voor Hitler-knecht 
heeft versleten, achter de Oalifornia-trans-
actie zat. 

Vele officieren van Leger en Marine, die 
nooit anders gehoord hadden dan « natio
nale souvereiniteit », kregen er nu genoeg 
van. 

En al degenen die jarenlang hadden ge
sputterd over het gebrek aan vrijheid op 
menig gebied juichten de revolutie van har 
te toe. Nu zou het gauw beteren in Argen
tinië ! 

— God geve 't, zeiden de iflamencos. 
Wel, de speculerende Vlamingen zijn niet 

ontevreden. De Vlaamse industriëlen, voor
al de kleine bedrijfsleiders, zijn niet tevre
den. De eersten kunnen vrij speculeren. De 
anderen mogen vrij verkopen, als ze kun
nen. Maar er is geen geld onder 't volk. De 
peso is nog merkelijk gedaald. Vele prijzen 
zijn schromelijk gestegen. Die van de boot-
reizen naar Europa méér dan schromelijk. 

En dat is een van de redenen, waarom we 
u dit jaar nog niet komen bezoeken. 

E. 
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WAAROVER IS PERON GESTRUIKELD 
Toen Peron aan 't bewind kwam, was het 

land rijk, immers, het had van de wereld
oorlog geprofiteerd ; hijzelf was arm. Toen 
hij wegvluchtte, was hij rijk en het land 
was arm. 

In '47, toen wij hier kwamen, stond de 
peso 13 Belgische F. In september '55 zal 
het zowat 1,50 B. F. geweest zijn. 

Voor zijn langdurig bewind — 10 jaar is 
veel in Zuid-Amerika ! — had Peron zich 
zorgvuldig voorbereid, lang voor hij in 1946 
tot president werd verkozen. Als secretaris 
van Arbeid en Sociale Voorzorg en Leger
minister, had hij 1) de abnormaal-grote 
arbeidersmassa, vooral de ongeschoolde ar
beiders, op zijn hand gekregen, en 2) het 
leger tot zijn hechtste steun gemaakt. 

De arbeiders heeft hij behouden tot het 
einde toe, maar zonder het leger kunnen ze 
niets dan sabotage plegen. Het leger heeft 
hij verloren door allerlei misgrepen. 

Het katolieke element is in de militaire 
rangen nogal sterk. En na een zéér klerikale 
ambtsperiode, die zowat duurde tot na de 
dood van zijn vrouw, werd Peron ineens 
razend antiklerikaal. Waarom ? 

— De curas (pastoors), zeggen zijn aan
hangers, hebben zich het eerst tegen hem 
gekeerd, nadat de wet op de echtscheiding 
werd ingediend. Nochtans, in bijna alle 
landen is de echtscheiding toegestaan. 

— Peron, zeggen de tegenstrevers, is zich 
op bijna 60-jarige leeftijd, zeer verdacht 
gaan gedragen met de piepjonge meisjes 
van zijn scholiers-organisaties ; de pries
ters zijn daar tegen opgekomen. Hij heeft 
zich willen wreken. 

Peron, zei een van zijn ex-steunpila
ren, Teisaire, nijdig, was jaloers op de bloei 
van de katholieke jeugdgroepen, de zijne 
wilden niet vlotten. 

— Peron zat de laatste jaren geheel in 
de handen van Joden en vrijmetselaars, 
zeggen weer anderen. 

Moet de kleine man hei doen 
(vervolg van bh. 1) 

aan deze ongehoorde wantoestanden te 
verbergen. Zij en niemand anders zijn ver
antwoordelijk, zij en niemand anders moe
ten een oplossing afdwingen. Daartoe mis
sen zij de moed en daarom moeten er an
dere mensen naar het Parlement om daar 
als aanklagers op te treden. 

We willen dit artikel niet eindigen zon
der een eresaluut te brengen aan de kleine 
man, aan zijn grote verdiensten in de 
Vlaamse strijd. Hij heeft steeds de zwaar
ste last gedragen, hij heeft zich ingezet 
zonder berekening, zonder enig persoonlijk 
voordeel te verwachten, edelmoedig en uit 
volle overtuiging. Dag en nacht heeft hij 
in de bres gestaan. Zo was het in het ver
leden, zo is het ook nu. Het zijn niet de be
rekenende intellectuelen of de kultuurfla-
minganten die zich in de rangen van de 
Volksunie verdringen. Wij zijn niet be
schaamd te bekennen dat de meeste van 
onze flinkste werkers eenvoudige jongens 
zijn, arbeiders, bedienden, handelaars. Dat 
is voor ons een waarborg : op de kleine man 
kan men bouwen. De kleine man moet het 
doen en zal het doen. Niet op de manier 
door ons bekritiseerd, maar door te strij
den in de rangen van een Vlaams-natio-
nale partij die alle waarborgen biedt de 
Vlaamse belangen niet te verraden. Hij zal 
zich niet laten misleiden, zich niets laten 
wijs maken. Zijn gezond instinkt, zijn ge
zond verstand waarschuwen hem tegen 
afleidingsmanoeuvers en electoraal bedrog. 
Zijn vlaamsgezindheid drijft hem naar 
de logische en konsekwente oplossingen. 
Hij heeft in het verleden veel verwe
zenlijkt. Wij denken o.m. aan de strijd 
voor de erkenning der Vlaamse rech
ten in de administratie waar het ook 
de eenvoudige ambtenaars geweest zijn 
die gevochten hebben, zonder te kun
nen rekenen op de Vlamingen die « hoge 
posten » bezetten ! 

De Vlaamse strijd is een rechtvaardige 
en eerlijke strijd. Hij wordt niet gewonnen 
door bedrog en huichelarij, zoals de voor
standers van het bezetten der hoge posten 
(variante van het «wordt ri jk» motief) 
voorhouden, maar door offervaardigheid 
en strijdbaarheid. Onze machiavelisten in 
zak-formaat bedriegen niemand dan zich
zelf. Men speelt geen verstoppertje in een 
nationale strijd, die in de eerste plaats de 
nationale bewustwording nastreeft. 

De rol en de taak van de kleine man in 
de Vlaamse strijd, die een strijd is om 
meer rechtvaardigheid, is het de voorhoede 
te vormen, de strijdformatie die thans de 
Volksunie is. Zijn plaats is bij ons. Dat dit 
vooralsnog slechts een relatief kleine min
derheid is, is normaal. Maar agerende min
derheden spelen in de geschiedenis dikwijls 
een grotere rol dan passieve massa's. 
Daarom geloven wij vast in de heilzame 
rol die de Volksunie kan en zal spelen. 
Daarom ook zeggen wij : kleine man, grote 
man. 

Uitgestoten Vlamingen 
(vervolg van bh. 1) 

De Volksunie is de mening toegedaan, 
dat de kollaboratie zowel als het verzet 
volgens hun goede en schoonmenselijke 
aspekten moeten beoordeeld worden. Aan 
beide zijden van de barrikade werd voor 
de vrijheid van ons volk gestreden en aan 
beide zijden was de strijd op ©en zuiver 
idealisme gegrondvest. Zuivere bedoelin
gen getuigen voor een zuiver h a ^ . 

Er is een oud spreekwoord dat zegt : 
help u zelf, zo helpt u God. Het wordt tijd, 
dat gij deze spreuk gedenkt. Het Vlaamse 
volk zal geen andere rechten veroveren dan 
die het zelf door arbeid en strijd verdient. 
De liberalen en de C.V.P. vechten voor ka
pitalen en partijbelangen, de socialisten 
vechten voor een ideologie die in strijd is 
met ons volk, met onze aard en met ons 
geloof. Alleen de Volksunie, een 
partij van jonge mensen die geleerd heb
ben de haa t en de leugen te verachten, 
heeft de leuze : Vlaanderen eerst ! 

Amnestie, dat betekent rechtsherstel 
voor Vlaanderen. IndustriaUsatie, dat be
tekent fabrieken voor Vlaanderen, arbeid 
en brood voor het Vlaamse volk. Zelfbe
stuur door federalisme, dat betekent de 
vrijheid onszelf als kristen Vlaming vrij 
naar eigen aard en zeden te kunnen ont
wikkelen en ontplooien. 

Wij geloven, dat gij voor geen andere 
idealen hebt gestreden en daarom roepen 
wij u in 't gelid. Help u zelf, zo helpt u 
God! 

Laat alle nostalgie naar voorbije tijden 
varen, richt uw blikken naar de toekomst. 
Laat alle negatieve idealen vallen. Niet 
België moet ontploffen maar de belgicis-
tische unitaristische küek moet van de 
kommando-post verdwijnen, de belgicisti-
sche diktatoriale ideologie moet eruit. 

Vlaanderen moet zichzelf besturen en het 
eigen materiële en geestelijke goed behe
ren. Laat uw idealisme niet sterven. Blijft 
schone mensen zoals ^ j waart. Begraaft 
niet uw idealen en uw liefde onder de wrok 
en de haat , laat u niet verleiden door een 
plat materialisme want geen goed zal u 
baten als gij daarvoor het beste in u zelf 
moet verstikken. 

Blijft niet machteloos in teruggetrok
kenheid of in verdeeldheid in allerlei krin
gen en groepen. Hebbe en houde elke groep 
zijn ideaal dat tot iets groots zijn bijdrage 
moge leveren. Maar bouwt boven alles met 
ons de Volksunie uit tot wat haar naam 
belooft : de unie van geheel het volk. Wij 
zijn thans een kleine part i j . De toekomst 
eist van ons, die in de partij staan, en van 
hen die er nog niet in strijden, dat wij een 
volksbeweging worden. Dat hangt niet van 
ons alleen af, maar van allen die bewezen 
hebben, dat hun volk hen niet onverschil-
üg laat en van alle andere die beseffen, dat 
zij Vlaming zijn. 

Gelooft ons, Vlaanderen is niet dood. 
Het Vlaamse volk zal opstaan en leven. De 
Vlaamse beweging marsjeert. Er is gele
genheid genoeg voor positief en opbouwend 
werk. Er zijn duizenden-werkende handen 
te kort. En vooral, gij die een eed van 
trouw hebt gezworen, houdt die eed. Gij 
die «mijn eer is trouw » op uw schild hebt 
gedragen, blijft die leuze dragen, het was 
een fier devies. Gij die het testament van 
uw gevallen leiders en uw gesneuvelde ka
meraden draagt, bouwt het uit. 

En treedt in onze gelederen. Staat naast 
ons als oude, onbuigzame nationalisten. 
Bouwt met ons aan de toekomst van ons 
volk en van Europa. 

Vrij Vlaanderen en Verenigd Europa, 
« vaert wel » en hou zee ! 

Een van de oude, getroffen garde. 
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Middenstandsvraagstukk en 
(vervolg van blz. 5) 

Hun zelfstandigheid en de vrije uitoefe
ning van de concurrentie tussen voortbren
gers en handelaars in de weg staan. 

De vijandige houding van de midden
stand tegenover de arbeiders bestaat meer 
in het brein van zekere sindikale leiders 
dan in werkelijkheid het geval is. 

Iedere goed-gerichte sociale politiek — 
die geleid heeft tot het stelsel der sociale 
verzekeringen — moet als grondpostulaat 
hebben : de vrije ontplooiing van de mens. 

De bedoeling der sociale verzekering moet 
zijn : te voorzien in het levensonderhoud 
van de arbeidende mens en zijn gezin en 
hem het recht op uitkeringen te verzekeren, 
in verhouding tot zijn graad van behoeftig
heid, in tijden waarin hij, buiten zijn 
schuld, in de onmogelijkheid komt om zijn 
loon door arbeid te verdienen. 

Het is dus ce bedoeling te voorzien in de 
materiële nood van de arbeidende mens, 
maar ook, wanneer hij door tegenspoed in 
het leven wordt getroffen, hem de moge
lijkheid te bieden, zich zoveel mogelijk als 
vrij en onafhankelijk mens te handhaven, 
en te voorkomen dat hij eerst tot de bedel
staf moet worden gebracht, om dan met de 
pet in de hand, te smeken om een willekeu
rige aalmoes. 

Doch het hoogste sociale ideaal is bvb. 
in geval van werkloosheid niet de uitkering, 
maar de werkverschaffing zelf. 

Immers, de diepste sociale nood van de 
werkloze ligt niet in het missen van zijn 
inkomen maar in het ontbreken van de ar-
beidsmogelijkheid. De omstandigheid, geen 
arbeid te kunnen verrichten, staat zijn ont
plooiing als mens in de weg. De bevordering 
van de werkgelegenheid moet dus de hoog
ste vorm zijn van elke sociale politiek en 
dan is het inderdaaf' juist te verklaren, dat 
sociale politiek eveneens economische poli
tiek is. 

Deze waarde heeft men te huidige dage 
maar al te zeer vergeten. Als men de mis
bruiken aanklaagt, gaat men door als reac-
tionnair en wordt er beweerd dat men te
genstander is van de sociale wetgeving. 

Er wordt tegenwoordig veel gesproken 
over het ondermijnen van het persoonlijke 
verantwoordelijkheidsgevoel en de onder
schatting van de waarde van het bezit. 

Aanvaarden wij dan ook het beginsel van 
een goed ingerichte sociale wetgeving voor 
de arbeiders, wij verwerpen de stelling heel 
dit stelsel ook te willen toepassen op de 
middenstand. 

De middenstander heeft vrijwillig zijn 
zelfstandig beroep gekozen. Elke vrije on
derneming is een risico-dragende onderne
ming en de middenstander heeft dit risico 
vrijwillig aanvaard. 

Maar hij eist van de Staat een economi
sche politiek, die alle bevolkingsgroepen de 
kans biedt zich te ontwikkelen. Nu zien wij 
dat de economische politiek van elke rege
ring zo eenzijdig is gericht, hetzij op de ra-
beiders, of de groot-industrie, dat de mid
denstand steeds het kind van de rekening 
blijft. 

Elders — in verband met de fiscale poli
tiek — hebben wij reeds gewaarschuwd 
voor de collectivitische draak. Welnu, onze 
huidige sociale wetgeving is een andere kop 
van diezelfde draak die wij kost wat kost 
willen weren. 

Wij klagen de ingewikkeldheid van het 
den ingeschakeld in dit stelsel van sociale 
verzekeringen, want dit zou het einde van 
onze zelfstandigheid betekenen. 

Wij Idagen de vele misbruiken aan die 
stelsel aan, want het is voor geen enkele 
kleine ondernemer nog mogelijk zijn weg 
te vinden in deze doolhof wanneer hij ar
beiders of bedienden in dienst heeft. 

Wij beklagen de vele misbruiken aan die 
aan het huidig stelsel kleven. Zij brengen 
mede dat de afhoudingen te hoog zijn en 
te zwaar drukken op de kleine en middel
matige bedrijven die over het algemeen 
loonintensieve bedrijven zijn. 

Sommige onverantwoorde uitgaven zijn 
tevens mede-oorzaak van de geweldige op
voering der belastingen. 

Tenslotte is een differentiatie der bijdra
gen voor bescherming der loonintensieve 
middsnstandsbedrijven hoogst noodzake
lijk. 

DE HERVORMING VAN DE DISTRIBUTIE 
De Griekse wijsgeer Socrates heeft in de 

grijze oudheid de bekende, doch onjuiste 
stelling vooropgesteld dat men goed zou 
handelen, indien men de waarheid zou ken
nen. Onjuist is deze stelling, omdat men 
ook al kent men de wezenlijke samenhang 
in de verschijnselen SUBJECTIEF nog niet 
verplicht is de goede doeleinden te kiezen, 
echter wel : men zal objectief niet goed 

Taalpoliliek en Taalv/elgeving 
De taaiflaminganten hebben weer een 

kluif om aan te knagen : de herziening 
van de bestuurlijke taalwet. Zelfs de voor
zitter van de Katolieke Vlaamse Landsbond 
( j a ! j a ! ) de oude Bouweraerts is weer 
eens wakker geschrokken en heeft een 
moedig artikel gepleegd. De C.V.P. is im
mers toch in de oppositie en dan mag de 
Vlaamse grieventrom wel eens gedraaid 
worden. Ook Leo Lindemans — de man die 
in het arrondissement Brussel de stemmen 
van de Vlaamsgezinden moest lokken voor 
de C.V.P., met als gevolg dat deze Vlaams-
gezmöen een man in de Kamer hielpen 
die het programma ondertekend had van 
de Ligne contre la flamandisation de Brux-
elles, Nossent — schreef een artikel waar-
m we met sprakeloze verbazing o.m. lazen: 

8TÜDENTENLEVM 
Ons vorig artikeltje over « Ons Verbond » 

en het verlenen van een vrije tribune aan 
Theo Lefèvre heeft — natuurlijk — een 
terugslag gehad. Van de redaktie van « Ons 
Verbond » schrijft men ons dat deze vrije 
tribune verleend werd in verband met het 
schoolvraagstuk en dat buiten Theo Lefè
vre er ook geestelijke gezagsdragers naast 
onze volksvertegenwoordiger aangeschre-
werden om hun zienswijze mee te delen. 
De studenten erkennen ontgoocheld te zijn 
over de inhoud van het artikel van Theo 
Lefèvre. 

Dat er een verklaring voor het gewraakte 
artikel is kunnen we licht begrijpen, zo 
niet zouden we ons afvragen waarom een 
strijdend Vlaamse studentenvereniging 
een artikel zou opnemen van een voorma
lige bestrijder van diezelfde Vlaamse stu
dentenvereniging, een franskiljonse be
strijder die dan nog niet aarzelt de voor
gangers van d8 huidige studentenbeweging 
op zijn bekende idiote manier te bekam
pen. Een strijdend Vlaamse studentenver
eniging verleent geen podium aan een 
franskiljon tenzij om hem duchtig met 
zijn neus in zijn vuil te duwen. Begrijpen 
de studenten dan niet dat het beroep op 
hun loyauteit, objektiviteit, nuchterheid en 
al wat men maar wil slechts tot doel heeft 
hun waakzaamheid te verslappen en hun 
strijdlust te beknotten en uit te roeien ? 

Voor de oorlog kregen anti-Vlaamse 
sprekers geen gelegenheid het woord te 
voeren op vergaderingen van strijdende 
Vlaamse studentenverenigingen. In oor
logstijd — kenden de Vlamingen een ande
re tijd sinds 1830 ? — laat men de vijand 
niet binnen in de eigen stellingen om pro
paganda voor zijn eigen winkel te maken. 
Zulke vermeende objektiviteit is ofwel ar
geloosheid ofwel een alibi voor het gebrek 
aan strijdvaaidigheid. 

En Verbondsstudenten, naar wie de hoop 
van Vlaanderen gaat moeten ons dat be
sparen ! We zagen van hen al betere din
gen. 

handelen ook al streeft men de beste doel
einden na, indien men geen juist inzicht 
heeft in de wijze waarop de middelen ge
bruikt kunnen worden. Kennis van zaken 
is dus een eerste voorwaarde voor het voe
ren van een goede politiek. 

Ik dacht aan deze stelling, toen ik voor 
het probleem geplaatst werd, U hier van
daag ook te spreken over de hervorming 
van de distributie. Er wordt over deze zaak 
met een lichtvaardighe'd gesproken, vooral 
door mensen die in de uistributie zelf geen 
rol spelen. 

Voor de meesten dezer buitenstanders is 
het een vaststaand feit dat een handelaar 
een nutteloze tussenpersoon is, en dat zon
der hem het distributieapparaat efficiënter 
en beterkoop zou werken. 

Er zijn trouwens verschillende landen 
welke dit procédé hebben toegepast met het 
gekende gevolg : de goederen wc-den duur
der en schaarser. 

(vervolg volgena nummtr) 

Onze I scmiacrs waren aan het werk te Gent. 
(Zie ajdelingsnieuws Gent-Eeklo) 

« Men kan niet zonder heimwee terugden
ken aan het vierjarig C.V.P.-bewind, dank 
zij hetwelk geen gevolg werd gegeven aan 
de uitslagen van de talentelling... » Zeker, 
de linkse regering heeft de vervalste ta
lentelling gepubliceerd. Maar de verval
sing gebeurde onder de C.V.P.-minister 
Duvieusart en we hoorden destijds uit de 
mond van een zeer bsvoegd man dat de 
verantwoordelijkheid bij Duvieusart ligt. 
En de klachten bleven zonder gevolg, de 
vervalsers weiden niet gestraft, de verval
sing werd niet recht gezet... onder het 
C.V.P. bewind. De C.V.P. deed vier jaar 
niets om de zaak recht te zetten en zo kon
den de linksen, door de schuld van de 
C.V.P., de vervalste talentelling nog publi-^ 
ceren in 1954 ! Er is dus geen reden om de | 
C.V.P. te bewieroken I 

De C.V.P.ers schrijven nu zeer ernstige^ 
waarschuwingen tegen de duistere plan
nen van minister Vermeylen. Wij hebbenl 
niet het minste vertrouwen in Vermey
len, die in waarheid de belangen xan zijn 
volk verraden heeft en ze nog zal verra
den. Wij denken er niet aan hier partij 
voor hem te kiezen. Maar het is toch kras 
dat diezelfde C.V.P.ers, die nu plechtig 
waarschuwen, gezwegen hebben toen het 
wetsontwerp Moeyersoen in de senaat ge
stemd werd, wetsontwerp dat eveneens 
Vlaams volksgebied piijs gaf en de ver
valste uitslagen van de talentelling be
krachtigde, o.m. voor Moeskroen en Edin-
gen; dat eveneens de tweetaligheid uit
breidde tot gejneenten als Dilbeek, Dro-
genbos, Kraainem, Sint-'Genesius-Rode, 
Wemmei en Wezenbeek-Oppem, mits ze
kere formaliteiten; dat de kwestie van de 
definitieve afbakening van de taalgrens en 
de aanpassing van de administratieve en 
gerechtelijke grenzen aan de taalgrehs niet 
regelde. Het toppunt is daarbij dat de 
C.V.P. het niet eens aandurfde dit wets
ontwerp voor de Kamer te brengen en het 
piobleem onopgelost overliet aan de 
linkse regering. 

En dan nog durven schrijven dat men 
met heimwee terugdenkt aan het C.V.P.-
bewind., het is een beetje te zeer specu
leren op het korte geheugen van de naïeve 
kiezer. 

Te Antwerpen werd onlangs op een ver
gadering van het Algemeen Vlaams Oud-
hoogstudenten Verbond ook gehandeld 
over de taalwetgeving. Er werd op gewe
zen dat de huidige taalwetten onvoldoende 
zijn. Er zou een volledig taaistatuut moe
ten komen. Maar men gaf zich toch ook 
wel rekenschap dat een volledig taais ta
tuut evenmin zou helpen als de huidige 
taalwetten, indien het evenzeer zou gesa
boteerd worden en niet nageleefd. Met 
wetten, wetteksten komt men niet ver, 
wanneer dezen die de wetten uitvoeren en 
toepassen moedwillig zijn. Daarom zou 
dan weer moeten verholpen worden door 
een scherpere parlementaire kontrool op 
de uitvoerende macht. Natuurlijk larie en 
apekool : wanneer de eigen partij in de 
oppositie is dan zal men eventueel wel kri
tiek (maar machteloze kritiek) uitoefe
nen ; is de eigen partij aan het bewind dan 
zullen er steeds wel hogere belangen zijn 
die op het spel s taan en die het niet toe
laten de regering in gevaar te brengen. 

Kortom : de taaiflaminganten hebben 
geen oplossing voor het Vlaamse vraagstuk 
en zijn machteloos. 

Het is zeer juist dat men er niet komt 
met taalwetten, met wegevende maat re 
gelen. De uitvoerende machten, de geves
tigde instanties zijn zeer belangrijk. Daar
om is het dat wij zeggen : in Vlaanderen 
de uitvoerende macht zoveel mogelijk uit-
sluiterjd in Vlaamse handen, door zelfbe
stuur, door federalisme. In de unitaire ge
centraliseerde Belgische Staat waarin 
Brussel de sterkste positie heeft en de 
grootste rol speelt (groter dan de rol door 
Vlaanderen en Wallonië gespeeld) krijgen 
wij geen kans binnen afzienbare tijd om 
de geest te veranderen die er thans heerst. 

Heel de taalwetterij is in de grond een 
beschamend en vernederend iets : een volk 
dat zich moet beschermen tegen zichzelf 
bij gemis aan nationale fierheid, aan zelf-
eerbied door taalwetten. Dit feit bewijst 
reeds dat er iets verkeerds, iets ongezonds 
is in de staat. Deze taaldwang is een uiting 
van zwakheid en alles samengenomen on-
simpatiek. Het is onze overtuiging dat hij 
in een normale staat overbodig is en in 
een Vlaamse deelstaat grotendeels over
bodig zou worden mettertijd. 

We zullen het steeds weer herhalen : wij 
zijn geen taalflaminganten. Voor ons is 
de Vlaamse kwestie veel meer dan een taal
kwestie, een kwestie van taalgebruik. 

Maar het is wellicht goed af en toe eens 
te wijzen op de hopeloze sukkelgang van 
het taalflamingantisme, op de ontoerei
kendheid en de machteloosheid ervan. 
Alle grootsprekerij kan daar niets aan 
veranderen. En de tegenstanders weten 
het. Zij storen zich niet aan woorden. Er 
is wat anders nodig om hen tot betere ge
voelens te brengen ' 

* * * 
Ondertussen is het natuurlijk erg dat, 

na de publicatie van de vervalste talentel
ling, de nieuwe bestuurlijke taalwet, die 
een en ander zou rechtzetten, en maar niet 
komt. Minister Vermeylen die vreest geen 
meerderheid te vinden laat de zaak aan
slepen. Het is vrijwel zeker dat de wet er 

ïniet meer komt voor de verkiezingen. Daar-
|door wordt het bewijs geleverd dat de lin-
Ikerzijde evenzeer verdeeld en machteloos 
j:s les de C.V.P. op dit gebied, al beweren 
Ide socialisten dat bij hen het probleem der 
Vlaams-Waalse verhouding opgelost is. 

Het ingebreke blijven van de linkse re
geling is echter geen verontschuldiging 
voor de lamlendige houding der Vlaamse 
C.V.P.ers die sedert de verkiezingen geen 
enkel initiatief genomen hebben. Zij kon
den Vermeylen nochtans dwingen kleur te 
bekennen. 

Het heeft geen zin er over te klagen. Het 
nige wat telt is de treurige werkelijkheid : 
met of zonder taalwetten verliezen wij 
voortdurend terrein. En daar komt geen 
einde aan zolang er geen scherpe reaktie 
van Vlaamse zijde paal en perk aan stelt. 
Aan ons daarvoor te zorgen. 

r.iOF. BAUR, DE FLAMINGANT. 
Prof. Baur kreeg, in zijn oude dag, nog 

de gelegenheid de verzamelde werken van 
Rodenbach uit te geven. Dat schenkt hem 
dan ook de kans om overal over Roden
bach te mogen spreken en... om onze 
Vlaamse voorman door het slijk te sleuren. 
Wat het letterkundig werk van Rodenbach 
betreft, verklaart prof. Baur dat alleen 
" Gudrun » de moeite waard is. Wij vragen 
ons dan af, waarom de hooggeleerde pro
fessor zich dan verlaagt om de verzamelde 
werken van zo een minderwaardig dichter 
te willen uitgeven ? Of doet hij het alleen 
om het geld ? 

In het bizonder betreurt Baur, dat Ro
denbach zich heeft willen verlagen om 
deel te nemen aan de Vlaamse strijd. Mo
gen wij er zijne eminentie hier op wijzen 
dat zonder Rodenbach en zijn Vlaamse 
strijd, de vervlaamste universiteit van 
Gent waarschijnlijk nooit zou hebben be
staan. Dan zou men daar ook geen profes
sor voor de Nederlandse letterkunde nodig 
hebben gehad. Aldus beschouwd, waarde 
professor, hebt U uw mooi plaatsje aan 
Rodenbach te danken. Bedank hem op uw 
twee knieën, in plaats van hem in de rug 
te schieten. 

J E U G D R O E R T Z I C H 
Onze redaktie kreeg mededeling van vol

gende open brief aan de heer Serck, Vis
serij, Gent, vanwege jongstudenten uit het 
Gentse : 
'< Geachte Heer, 

Wij, Vlaamse studenten en leerlingen 
van het Sint Barbara Kollege, 
— kennis genomen hebbende van het feit 

dat U een eentalig franse naamplaat op 
uw poort liet aanbregen, 

— aldus konstaterend dat U openlijk de 
taalwetten van dit land met de voeten 
treedt, 

— evenzo bemerkt hebbend dat hierop 
door oudere Vlamingen werd gerea
geerd, en dat U volhardde in het on
recht, 

vragen U dringend en nadrukkelijk zo 
spoedig mogelijk recht te laten geworden. 
Het is een kaakslag voor de Vlaamse stu
denten van een zich Vlaams noemend kol
lege aldus in het Vlaamse Gent te worden 
behandeld. 

Wij verwachten van U, geachte Heer 
Serck, niet meer dan wat billijk is : «IN 
VLAANDEREN VLAAMS ! » 

Hoogachtend, 
In naam van de Vlamingen van het St. 

Barbara Kollege 
Piet De Pauw, 
Poësis A. 
St. Barbara 

Het is goed dat over de jongeren de geest 
van Albrecht Rodenbach opnieuw vaardig 
wordt. Het is zo dat elk Vlaming, die naam 
waard, hen wenst. 
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L I M B U RG 

Te HASSELT vond de maandelijkse ka-
dervergadering voor Limfcurg plaats. Er 
werd besloten een reeks bussen in te leg
gen voor onze grote federalistische verga
dering te Antwerpen. Er zullen bussen lo
per, ait Steveort-Herk Je Stad, Neerpelt, 

Maaseik-Neerc etcren, Tessenderlj St Trui
den, Hasselt, Tongeren, Riemst-Bilzen, 
Mechelen aan de Maas. 

Men kan van nu af inschrijven op vol
gende adressen : 
Gilissen, Steenweg 49, Mechelen aan de 

Maas; 
Cuppens Jaak, Kerkstraat 8, Neeroeteren; 
Leenaers, gemeenteraadslid. Steenweg, 

Kerkom bij St. Truiden; 
Evers René, Dorp 152, Overpelt; 
Van Geel, gemeenteraadslid, Hulst-Tessen-

derlo; 
Mr. Libens, Tiensesteenweg 38, St. Trui

den; 
Mevr. Brans, St. Trudostraat 7, St. Trui
den; 
Dij 1st Désiré, Zomerstraat 48, Hasselt; 
Jorissen, Bloer 33, Tongeren; 
Ir. Colemont, Kerkstraat, Nieuwerkerken; 

Andere bussen en andere adressen zul
len later meegedeeld worden. 

Ir. Colemont nam de koördinatie voor 
de verdere organisatie van Hasselt-St. 
Truiden op zich. Meer in het bizonder 
zal hij zich bezig houden met de kantons 
Hasselt-Genk en Herk-de-Stad. 

Plannen werden uitgewerkt om van de 
Noordlimburgse Kempen uit de Antwerpse 
Kempen te aktiveren. Voor de oorlog kwam 
het nationalisme van Mol naar het kanton 
Neerpelt. Thans zal Noord-Limburg deze 
schuld vereffenen en de streek Mol-Geel 
aanpakken. 

De organisatie voor het kanton Beringen 
werd aan onze vriend Van Geel toever
trouwd terwijl René Evers kanton Neerpelt 
op zich neemt naast het arrondissements-
sekretariaat Tongeren-Maaseik. Jaak Gi
lissen staat in voor het kanton Mechelen-
aan-de-Maas. Mr. Libens zal meer in het 
bizonder het kanton St. Truiden bewer
ken. 

Om de studenten in de gelegenheid te 
stellen de kader- en sprekersschool Lim
burg te Hasselt te volgen werd de eerste 
les uitgesteld tot half juli. 

VECHMAAL 
Op een vergadering te Vechmaal voer

den Ir. Colemont en Drs. Wim Jo
rissen h«t woord. Het werd een gemoede
lijke samenkomst waarop de aanwezigen 
flink overtuigd bleken van de nood
zakelijkheid van de Volksunie en waar de 
sprekers volle begrip vonden. 

Op dezelfde avond sprak de heer Boo-
gaerts te LAUW waar de Volksunie even
eens reeds flink ingeworteld is. 

Te BRUSTEM sprak Mr. Jef Libens op 
een vergadering, ingericht door de immer 
bedrijvige propagandist Leenaers. 

Te NEERPELT heeft de Volksunie niet 
gerust. Na de bijvalrijke plakbrievenwer-
king werd thans duchtig met de borstel 
gewerkt en verschenen de Volksunieleuzen 
op straat. De Volksunie' is in deze streek 
veruit de aktieifste parti j . 

Kanton MECHELEN AAN DE MAAS zag 
een plakbrievenaktie in al de dorpen. De 
bevolking begint meer en meer aandacht 
te schenken aan onze werking. 

O O S T - V L A A N D E R E N 
•é Arrondissement AALST wordt stelselma

tig verder georganiseerd door kameraad 
Steenhaut in verstandhouding m«t Dr. 
Van Leemputten. Een paar nieuwe plannen 
zijn in uitwerking en de eerste uitslagen 
zijn meer dan bemoedigend. Niet te ver
wonderen ten andere voor een arrondisse
ment dat traditioneel goed is. Flink ver
der werken luidt de boodschap. 

GENT-EEKLO 
Wie herinnert zich nog hoe verleden 

jaar, de berichtgeving van het N.LR. in 
de C.V.P.pers aangevochten werd? Het was 
voor en achter. Pietje de leugenaar ! 

Maar ook de C.V.P.pers heeft haar cen
sors. 

Op ettelijke betogingen, deze voorzomer, 
werden spandoeken meegedragen, waarbij 
« Zelfbestuur » werd geëist. Maar dat zien 
de penneridders niet. Een foto publiceren 
op hun eerste blad, in vetjes wijzen op de 
groeiende spanning, dat loont nog niet. 
Wegmoffelen en doodzwijgen. En de lezers 
bedriegen. Hun verslagen worden saai en 
kleurloos, vertellen wat de « heren » willen 
doorlaten. Ditmaal opnieuw, met de Re-
rum-Novarum betoging te Gent. Toen de 
stoet vertrok, werd (in de middenstad) aan 
een der Gentse kerken een spandoek neer-

gerold met reuzegroot erop «Amnestie». 
(Zie fote beneden). Het lokte veel kijkers 
en bij de brave A.C.V.ers : « Wat gaan de 
roden daar van peinzen ? » 

In de verslagen van onze Vlaamse bla
den, die jagen op radikale abonnés, geen 
spoor er van. « Niets gehoord en niets ge
zien ? » — Is de verbinding met Tijl opge
geven ? Steek uw kop maar onder 't zand, 
Heren ingeroeste politiekers. De doorbraak 
komt wel, uw doodzwijgen ten spijt ! 
MALDEGEM 

Verleden zondag, werden rond de Kerk, 
honderden amnestie-manifesten uitgedeeld 
aan de kerkgangers. Wat later werd met de 
Volksunie gekolporteerd. Er was heel wat 
opspraak. De verkoop was meegaand. Geen 
slecht resultaat, voor een eerste aksie. 
BALGERHOEKE — Op één mei was het 
hier meiboomplanting. Een paar honderd 
volksdansers waren opgekomen. Ook hier 
werden strooibiljetten uitgereikt door de 
Volksunie, waarin «Amnestie» werd ge-
eist. 

.,1 Al\UUhK AMNESTIE 
{zie rubriek Gcnt-Eeklo) 

A.C.V. ZELFBESTUUR EN AMNESTIE TE 
GENT. 

Ook hier stond Rerum-Novarum in het 
teken van Zelfbestuur en Amnestie. Reeds 
van in de vooravond ervan waren onze 
mannen duchtig in de weer met pap en 
kalkborstel. De plaatsen en hun burcht 
« De Poel » waar 's anderendaags de stoet 
gevormd worden zou, werden aangepakt. 
Weldra mochten we ondervinden hoe de 
mannen van ex-minister Van den Daele, 
denken over de Vlaamse problemen. Geluk
kig bleef het nog bij woorden. Nochtans 
waren de Gentse flikken na enkele minu
ten gealarmeerd. Wie heeft dat gedaan...? 

De dag zelf, spijts het twijfelachtig 
weer, was er veel volk te been. De ka jotter 
komt nog op s traat voor een vreedzame be
toging. 
Trouwens daar hadden we ook op gere
kend. St Michiels Kerk waar 'n dankmis 
plaats had, was het vertrekpunt. De stoet 
zet zich in beweging en daar ontrolt zich 
uit de toren een spandoek met de eis Am
nestie. Of de mannen van het « Volkske » 
in hun schik waren ! Van pure vreugde 
stonden ze sprakeloos. Geen nood heren, 
het smaakt naar nog, en komen doen wij 
er, langzaam maar zeker. 

W E S T - V L A A N D E R E N 

POPERINGE 
Snapshot uit de Westhoek 

Bij politiereglement (Verordnung ware 
een beter passend woord) werd te Poperin-
ge het aanplakken slechts toegelaten op de 
openbare borden mits speciale toelating van 
het dito gemeentebestuur door een door de 
stad aangesteld of gemachtigd persoon. 

Gevolg wellicht van de vlammende geel-
rode Amnestieaffiches welke in de stad met 
de auditeur burgemeester naakte waarhe
den verkondigden over hun Pilatus-ge-
schipper ? Is dat hun auditeurs-vrijheid 
en demokratie ? Potsierlijk ware het toch 
Mijnheer de Burgemeester moest de Volks
unie de ex-auditeur de toelating zou komen 
vragen om amnestieplakkaten uit te han 
gen. 

Keikop. 

BRUGGE 
Op 22 april (dag van het Volksunie-Kon-

gres te Gent) 'werd in de abdij te Steen-
brugge een plechtige zieledienst gezon
gen ter nagedachtenis van wijlen Mevr. 
Maréchal. 

Vele leden van de Volksunie konden op de 
plechtigheid niet aanwezig zijn, weerhou
den door opdrachten op 't Kongres te Gent. 

Het Hoofdbestuur werd nochtans verte
genwoordigd door de Gouwbestuurder van 
West-Vl. dhr. Jan De Bondt Verder be
merkten we onder de talrijke aanwezigen 
de HH. Bulkaert, oud Gouverneur - Advo-
kaat Sabbe - Kunstschilder De Vaere - de 
vrienden Top - Logge - Vandepitte - Roo-
se, enz... enz. 

Spijtig dat die herdenking op dezelfde 
dag van ons Kongres te Gent moest plaats 
grijpen. Kon het niet anders ? 

DE PANNE 
De vergadering die belegd werd voor 12 

mei kon niet plaats vinden daar het hoofd
bestuur dringend samengeroepen werd op 
dezelfde dag. 
. De vergadering te De Panne zal nu pas na 
het seizoen kunnen plaats grijpen. 

B R A B A N T 

Te BRUSSEL vond de tweede cursus van 
de kader- en sprekersschool plaats onder 
grotere blangstelling dan de eerste. Mr. van 
der Eist ging verier met d : uiteenzetting 
betreffende cle .aMonaii..;;is''"'e ideologie 
terwijl voer ae srvpkerdSch'Ox (en aan
vang genoire i v e i i niel de p aï.dsche oe
feningen. De nieuv.c: sprekers trr.cken zich 
onder leic.ife van Drs. Wim Jori.sen hele
maal niet sloc'^t uit de siag. 

A N T W E R P E N 

MOL. Te Mol werd een begin gemaakt met 
de Volksunie werking. Voortaan zullen heel 
wat Mollenaren kennis kunnen maken met 
ons blad en met de Volksuniepropagandis
ten. De eerste krachten ter plaatse werden 
gevonden. We wensen hen een vruchtbare 
werking toe. Er is een verleden dat ver
plicht. 
KADER- en SPREKERSSCHOOL : De der
de zeer belangrijke kursus werd gehouden 
op zaterdag 5 mei. Het eerste gedeelte er
van, namelijk het doktrinaire, werd zoals 
steeds verzorgd door de waarnemende 
voorzitter M. Van der Eist. Spreker gaf 
vooreerst een overzicht der vorige kursus-
sen om daarna over te gaan tot de eigen
lijke les, waarvan de bedoeling was de kur-
sisten in hun overtuiging te sterken, dat 
het bestaan van een Vlaams-nationale par
tij in dit land een volstrekte en onbetwist
bare noodzakelijkheid is. 

Het tweede gedeelte van de kursus, na 
melijk de sprekersschool stond zoals steeds 
onder de kundige leiding van onze Drs. 
Wim Jorissen. Evenals de vorige maal be
klommen verscheidene aspirant-sprekers 
het spreekgestoelte, waarna zij de raadge
vingen van de prof mochten in ontvangst 
nemen. 

Onder het voorzitterschap van onze 
vriend Benoit Ceuppens, onvermoeibaar 
voorvechter van de Vlaams-nationale be
weging in 't Antwerpse, vergaderden de le
den van de stadsraad. Alle wijken waren 
vertegenwoordigd. 

Na een hartelijk welkomswoord, gatf hij 
onmiddellijk het woor aan Bob Degol, 
die breedvoerig verslag naar voren bracht 
over de reeds gepresteerde aktie. Het re
sultaat mag als gunstig beschouwd wor
den. 

Na achtereenvolgens de besluiten van 
het kongres te hebben gedetailleerd en daar
uit de nodige lessen en richtlijnen te heb
ben getrokken, vervolgde spreker met nieu 
we projecten naar voren te brengen, die 
met algemene goedkeuring van de verga
dering, onmiddellijk zullen uitgewerkt 
worden. 

Spreker onderzocht de mogelijkheid om 
de talrijke Limburgers te Antwerpen ge
vestigd (ongeveer 30.000) terug te hergroe
peren in partijverband, de vroegere be
trekkingen te verstevigen « In de stad die 
zo gastvrij is voor mijn volk » aldus Theo 
Brouns, zaliger gedachtenis, wanneer hij 
enkele uren voor zijn terechtstelling in 
een laatste wilsbeschikking zijn wens uit
drukte te Antwerpen begraven te worden. 

Als slot van zijn zeer interessante en 
klare uiteenzetting, vol van praktische 
voorstellen, kondigde hij de oprichting aan 
van een Sociale Dienst. De S.D. zal zich in 
het bizonder gelasten met de vele getrof
fenen te helpen in het terug verkrijgen 
van hun burger, en politieke rechten. 
Velen weten helaas niet, wat zij moeten 
doen, en hoe, om deze rechten terug te 
herwinnen. Ook in andere sociale aange
legenheden zal deze dienst trachten be
hulpzaam te zijn. 

Juristen van de VI. Volksunie werden 
belast een plan ter zake op te stellen. 

Met een geestdriftige oproep, om Ant
werpen opnieuw een stevige vesting van het 
Vlaams-Nationalisme te maken besloot 
spreker zijn uiteenzetting. 

Onmiddellijk vroegen de woordvoerders 
der jongeren het woord, om aan de hand 
van de besluiten van het kongres een ak-
tieplan naar voren te brengen. 

Om de jongeren volledig te koördineren 
in partijverband stelde B. Degol voor een 
aktie- en organisatieplan op te stellen, 
met konkrete en uit te voeren voorstellen, 
welke dan door de leiding van de Stads-
raad met de woordvoerders van de jonge
ren Gijsbrecht van Westant en Arm. Coe-
nen zal onderzocht en bestudeerd worden. 
Groot belang werd gehecht aan de op
richting van een V.M.O. ploeg, waarom 
men rekent op de jongeren. 

Als slot van deze vergadering nam de 
de voorzitter het woord om met een klare 
kijk de betekenis van de federalistische 
vergadering die plaats heeft in onze Sin-
jorenstad te belichten. Deze vergadering 
moet 'n hoogtepunt worden, en zal het wor
den. 

Niemand, zal de doorbraak van de 
VI. Volksunie in onze stad, nog kunnen 
stoppen. 

Na de vergadering werden tal van nieu
we leden ingeschreven. 

A.V.S. 
MORTSEL 

Vrijdag, 4 mei jl. had te Mortsel de 
maandelijkse vergadering plaats van de 
leden dezer gemeente. De heer R. Mat-
theyssens, provinciaal voorzitter-Antwer-
pen, nam ook hier het voorzitterschap op 
zich. Een aanvang werd gemaakt met de 
uitwerking van het plan, de gemeentelijke 
simpatisanten aan huis te bezoeken, met 
het oog op de aanwerving van nieuwe 
abonnementen. 

--HASSELT-
Kadervergadering 

Zaterdag 16 juni te 19 uur 
HOTEL WARSON 

Als gij dit blad gelezen hebt, geef 
het verder aan een vriend of sympa-
tizant. Zo wordt gij ook een propa
gandist. 

--ABONNEER NU— 
OP DE VOLKSUNIE 
60 F. tot einde jaar - Postgiro 54.45.46 

W. Jorissen - Brussel 

Jonge man met vlotte kennis van 
Nederlands, Frans, Duits en school-
kennis van Engels en Russisch, teo-
retisch en praktisch op de hoogte 
van alle sekretariaatswerk, boekhou
den, korrespondentie, bureelorgani
satie, dokumentatiedienst, steno en 
daktilo zoekt passende betrekking. 
Schrijven naar het redaktiesekreta-
riaat. 
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