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Over kleine partijen en verloren stemmen 
Is het waar dat kleine partijen geen in
vloed of geen toekomst hebben en dat een 
stem voor een kleine partij een verloren 
stem is ? Dat is wat onze tegenstrevers be
weren en we moeten toegeven dat heel wat 
mensen die er niet verder over nadenken 
onder de indruk komen van deze argumen
tatie. Het is dan ook nodig er tegen te rea
geren en deze bewering te ontzenuwen. 

Na de oorlog heeft men een tijd lang be
weerd dat in West-Europa, zoals in 
Engeland en de Verenigde Staten, de po
litieke ontwikkeling in de richting van het 
tweepartijenstelsel liep en dat er slechts 
twee grote partijen zouden overblijven ter
wijl al de kleine partijen gedoemd waren 
om te verdwijnen. Ondertussen is deze 
voorspelling door de feiten in alle Europese 
landen zozeer tegengesproken dat men er 
nu maar over zwijgt. Het is geenszins waar 
dat de rol der kleine partijen uitgespeeld 
is. Er zijn trouwens « grote partijen » van 
voor de oorlog die thans kleine partijen 
geworden zijn : kijk maar naar de socia
listische partij in Frankrijk en Italië. Het 
is overigens onzin het voor te stellen alsof 
een kleine partij altijd klein moet blijven 
en geen toekomst heeft. De grote partijen 
zijn meestal ook begonnen als kleine par
tijen. Hoe moeizaam is het begin niet ge
weest voor de socialisten en hoe lang heb
ben zij niet moeten vechten vooraleer de 
doorbraak kwam. Hetzelfde geldt voor de 
kommunistische partij , zowel in Rusland 
als in andere landen, zoals bvb. Frankrijk 
en Italië, waar de kommunistische partijen 
nu grote partijen zijn. En hoe moeizaam 
is het begin der Vlaamse Beweging niet ge
weest : een handvol moedige mannen, zon
der aanhangers, in een vijandige atmos
feer. Indien men dit s tandpunt moest aan
vaarden zou dit neerkomen op een haast 
volledige verstarring van het politiek leven, 
daar geen enkele nieuwe partij meer zou 
mogelijk zijn vermits iedere nieuwe partij 
toch als kleine partij moet beginnen. Nie
mand kan voorspellen of een partij klein 
zal blijven of groot zal worden omdat hier
bij al te veel onberekenbare faktoren een 
rol spelen. Zo zullen de bereikte resultaten 
o.m. in verhouding zijn tot de inspanning 
die geleverd wordt. Deze inspanning vergt 
offervaardigheid en strijdbaarheid, vooral 
zolang de partij klein is en geen voordelen 
kan aanbieden. Hier speelt de aantrek
kingskracht die uitgaat van de idee en de 
princiepen die door de partij voorgestaan 
worden een grote rol. Niet ten onrechte 
spreekt men in dit verband van de macht 
en de heerschappij der ideeën. Het is de 
idee van de sociale rechtvaardigheid die 
het socialisme groot gemaakt heeft. 

Het is de idee van nationale rechtvaar
digheid die in Vlaanderen het nationalisme 
tot een nieuwe bloei zal brengen. Want 
het is een grove vergissing de macht en de 
aantrekkingskracht van het nationalisme 
te onderschatten. Velen zijn daarvan 
reeds teruggekeerd. 

Het is ook een simplistische redenering 
het belang en de invloed van een politieke 
partij alleen maar te meten aan het aan
tal stemmen en het aantal zetels in het 
parlement. Men hoeft in ons eigen land 
maar te kijken naar de invloed en de rol 
gespeeld door de liberale parti j , die toch 
ook een kleine partij is. Het is ook een 
feit dat kleine, maar dinamische, agerende 
partijen een grotere invloed kunnen uitoe
fenen op het politiek leven dan logge, in 
zichzelf verdeelde, passieve massapartijen. 
Zie het voorbeeld van de C.V.P., de 
«grootste part i j» van het land... in om

vang, maar niet eens bij machte een ern
stige oppositie te voeren. Kleine partijen 
kunnen in de parlementaire demokratie 
een grote rol spelen, in zovere dat zij de 
grote partijen er kunnen toe brengen hun 
programma te verwezenlijken. Wij kunnen 
hier het voorbeeld aanhalen van het V.N.V. 
dat de katolieke partij op de knieën kreeg, 
haar verplichte zich te splitsen in een 
Vlaamse en een Waalse partij en de K.V.V. 
tot het federalistisch s tandpunt bracht. 

Zo moeten wij ook reageren tegen de 
onzin van « verloren stemmen ». Een stem 
is nooit verloren, zelfs een blanco-stem niet 
omdat zij ook haar betekenis, zij het dan 
ook negatieve betekenis heeft. Het enige 
effectief aandeel dat de burgers hebben in 
het staatsbeleid is hun stem bij de verkie
zingen. Om de stemmen gaat het. Welnu 
men moet een naïveling of een dwazerik 
zijn om zijn stem te schenken aan een 
partij waarin men geen betrouwen heeft, 
waarover men ontgoocheld is... in de hoop 
dat het zal beteren. Het zal maar beteren 
wanneer men zijn stem niet rneer schenkt 
aan die partij , omdat stemmenverlies de 
enige sanktie is die telt in de parlemen
taire demokratie. Men stemt niet voor een 
partij omwille van kiesbeloften, maar men 
beoordeelt een partij naar haar daden. 
Het is veeleer door te stemmen met de 
kudde voor de massapartij dat men zijn 
stem weggooit en er toe bijdraagt om de 
wantoestanden te bestendigen waarover 
men anderzijds klaagt. 

Het is een belangrijk feit in de Belgische 
politiek dat in Vlaanderen meer dan 
100.000 kiezers hun stem gaven aan een 
Vlaamse parti j , gans afgezien van het aan
tal gekozenen. Deze stemmen hebben een 
grote waarde en betekenis, omdat zij in de 
meest ongunstige omstandigheden het be
wijs leveren dat de Vlaamse kwestie niet 
opgelost is. 

De regeerders en de partijleiders, indien 
zij verstandig waren, zouden ze met dit 
feit terdege rekening houden. 

De massapsychologie leert ons da t de 
enkeling doorgaans geneigd is de kudde te 
volgen, te doen zoals de massa. Maar dit 
is geen stelregel van politieke doelmatig
heid, veeleer van politieke domheid. De 
grote partijen speculeren en teren hierop. 

Politieke scholing en opleiding is het beste 
middel oni hier tegen in te gaan. Vooral 
in Vlaanderen moeten de mensen op het 
politieke plan nog loskomen van veel voor
oordelen, veel kortzichtigheid. Dat ook de 
godsdienst misbruikt wordt om deze voor
oordelen in 't leven te houden is bizonder 
treurig. 

* * 

We wensen er nog eens op te wijzen dat 
geen enkele politieke partij zich mag ver
eenzelvigen met de katolieke kerk of het 
monopolie mag opeisen van de verdedi
ging der geloofsbelangen voor zover deze 
op het politieke plan moeten verdedigd 
worden. 

Zo is het ook onjuist te beweren dat de 
rechtse krachten zouden verzwakt worden 
door het bestaan van een afzonderlijke 
Vlaamse part i j . Wij zouden hierop reeds 
kunnen antwoorden door er op te wijzen 
dat in de C.V.P. zelf de sindikaten, in hun 
opbodpolitiek met de rode sindikaten, 
evenzeer links staan als deze. Men zou 
zich overigens kunnen afvragen welk ver
schil er praktisch zou zijn tussen C.V.P. 
en B.S.P. in zake regeringsbeleid indien er 
niet de schoolkwestie was. Men begrijpt 
waarom de C.V.P. geen oplossing van de 
schoolkwestie wenst. Deze «grote» par
tijen zijn al Ie zeer verworden tot sindika
ten van beroepspolitiekers die er in de eer
ste plaats, en zonder onderscheid van 
kleur, op uit zijn zoveel mogelijk te pro
fiteren. 

Maar, afgezien hiervan, stellen wij vast 
dat de linksen die opkomen in drie afzon
derlijke partijen meer bereiken dan er be
reikt wordt met een diktatoriale eenheids
parti j , die iedereen moet bevredigen en 
niemand bevredigt. De linkse partijen 
trekken door hun verscheidenheid meer 
kiezers aan dan normaal zou mogen ver
wacht worden in een land dat nog in meer
derheid katoliek is. 

Indien de C.V.P. in 1950 dank zij de ko
ningskwestie en dus in zeer uitzonderlijke 
omstandigheden de absolute meerderheid 
behaald heeft, dan kan men nu wel zeggen 
dat dit geen tweede keer zal gebeuren. 
Daar heeft de C.V.P. in de eerste plaats 
zelf voor gezorgd. De schoolkwestie is nog 
geen koningskwestie en de ontgoocheling 
bij alle eerlijke mensen over de houding 
der C.V.P. in de schoolstrijd is groot. 

(Lees door blz. 7) 
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DE NATIONALE OPLOSSING VOOR DE REIS NAAR DE 2 CHINA'S 
De Socialisten naar Peking de Liberalen naar Formosa 

1 Het hoofdbestuur van de Volksunie § 
1 steil met vomoening vast üat eiuue- 1 
i iijjK meer aan eil j aa r na net einae | 
E van ae ooriog, een gunstige kentering 1 
= waar te nemen is in Depaaiae krin- i 
1 gen aie zien steeas verzet neouen te- = 
E gen een opiossiiig van ae repressie- § 
1 pioDiemen; 1 

1 stelt echter eveneens vast dat er in i 
= feite niets verauüerd is in üe hard- 1 
i vocntige en inuumaue politieK van üe 1 
1 heer LiUar, minister van Justi t ie; i 

i stelt vast dat deze, na meer dan 1 
1 twee jaar ministerscnap, nog geen 1 
1 enKei probleem in veroauü met de re- 1 
i pressie opgelost heel t ; aa t hij nog = 
Ë steeds geen beslissing genomen heeit = 
I nopens net lot van üe teraooüveroor- f 
i aeeiden, dat hij in teite het wetsont- f 
I werp Lagae, dat nooit wet geworüen i 
I is en dat hij niet durft voorleggen | 
= aan het parlement, toch toepast; dat = 
I hij de wet Lejeune op de voorwaar- = 
I deiijke vrijlating stelselmatig niet 1 
I toepast; dat de minister in waarheid | 
I de moed mist zijn verantwoordelijk- = 
f heid te nemen en zich verschuilt acb'^/1 
= ter adviezen van onwettige commis- 1 
I sies van weerstanders en zelfs van f 
i private personen en verenigingen; 1 
= stelt met verontwaardiging vast i 
= dat in feite in dit land gemeenrech- | 
I telijke gevallen veel milder behandeld i 
I worden dan politieke en er zelfs nog 1 
1 steeds zuiver politieke gevallen onop- i 
1 gelost blijven; | 

i eist met klem dat in de eerste plaats i 
I een einde zou gesteld worden aan het i 
i lijden en de ellende van hen die meer 1 
i dan elf jaar in de gevangenissen ver- i 
§ blijven en van hun gezinnen; weigert 1 
E personen die gedreven werden door 1 
I politieke beweegredenen te beschou- | 
= wen als misdadigers van gemeenrecht | 
I en aanvaardt de uitspraken van de 1 
I ongrondwettelijke, want uitzonder- f 
I lijke krijgsgerechten van na de oor- i 
i log niet als maatstaf; is overigens 1 
I van oordeel dat het nu wel is, dat er i 
I genoeg geboet is en het tijd is gehoor f 
§ te schenken aan de oproep van Z. H. = 
I de Paus voor amnestie en het voor- f 
I beeld te volgen van zovele landen, | 
I waaronder zelfs Rusland en tal van i 
I andere kommunistische staten, die 1 
I reeds amnestie verleenden voor oor- 1 
i logsfeiten; = 

1 protesteert tegen de politiek van 1 
I de heer Liebaert, minister van finan- 1 
I cièn, die thans, meer dan tien j aa r na 1 
I de veroordelingen, op volkomen wille- f 
I keurige wijze overgaat tot de invor- f 
i dering van de schadevergoedingen aan f 
I de Belgische Staat, wat veelal op | 
I een nieuwe broodroof neerkomt, daar 1 
I waar alle weldenkende personen se- = 
I dert lang akkoord gaan over de nood- i 
I zakelijkheid gans dit probleem der | 
I schadevergoedingen te herzien in het i 
I licht van een gewijzigde rechtspraak; i 

I eist de stopzetting der invorderin- | 
I gen en een definitieve, rechtvaardige i 
I oplossing van het probleem; | 
I besluit de aktie voor amnestie met Ë 
= kracht voort te zetten. i 
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naar de grole Vergadering van de Volksunie ! 
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Arbeiders tegen Marxistische Diktatuur 
De Marxisten, o] ze nu ::itaLmisien 

üj Demsten zipi, werpen zien maar ai te 
graag op ais vercLeaigers van de arbeiders 
terwijl, ze feitelijk, noojdzaaeiijk, net zo 
goea ais de Hapnausten, projiteurs zijn op 
ae kap van de arbeiders. Waar ze aan ae 
macnt komen is Hun eerste werk het sta
kingsreent te verbieden omdat de nieuwe 
meesters -nieuwe propteurs niet wensen 
ten onder te gaan door dezelfde 
macht en taktiek waardoor de vroegere 
propteurs ten onder gingen. Voor de 
marxisten geldt de wet er te komen en zich 
dan aan de macht vast te klampen. Weg 
dan met stakingsrecht en met de demo-
kratie. De zweep, de gevangenis en het 
koneentratiekamp zijn dan de heiligen van 
hetgeen zij het arbeidersparadijs durven 
noemen. Dat zij, eenmaal aan de macht 
weinig voor de arbeiders doen bewijst de 

.opstand in Polen te Poznan en elders. 
Kostelijk is de .verklaring van de ver
blufte kommunistische broeders dat de 
arbeiders opgeruid worden door uitda
gingsagenten. Dus dat ze van hetzelfde 
laken een broek krijgen als de demokra-
tieën, die zij ondermijnen door hun uit
dagingsagenten. Inderdaad de taktiek die 
zij toepassen kan met evenveel en meer 
sukses toegepast worden door hun tegen
standers. Er is geen enkele rede om hei 
niet te doen. Integendeel! 

Na de opstand in Oost-Berlijn krijgen 
we de proef op de som dat het marxisme 
zich alleen maar kan in leven houden door 
dezelfde hatelijke terreurmetodes als die 
van de adel ten tijde van hei oude re
gime. In hun eigen terminologie uitge
drukt kunnen we spreken van reaktio-
nairen. De opstand te Poznan duwt hen 
eens opnieuw de neus in eigen vuil. 

Kop Van EsTide heeft kopzorgen 
De nieuwe koerswending te Moskou, 

waar het nu om het volk te doen verge
ten dat men de afgod Stalin van het voet
stuk gestoten heeft, al Lenin is wat de 
klok slaat, baart Kop Van Eynde grote 
zorg. Hij voelt het al aan dat die koers
wending waardoor de dode Sialin als 
zondebok geldt voor al de misdaden be
dreven door de Marxistische diktatuur 
nieuwe slachtoffers gaat maken onder de 
meest argeloze arbeiders en dan vooral 
bij de socialisten. De aanvankelijke ver
warring geschapen door de afbraak van 
de Stalinkultus zal wel spoedig een einde 
nemen verwachtten de kommunisten, niet 
ten onrechte, en dan zal die taktiek nieu
we volgelingen bijbrengen. 

Daarom dat Kop Van Eynde, die 
vaak aanvoelingsvermogèn heeft, van de 
huidige verwarring wil gebruik maken 

om het kommunisme op ie doeken. Zijn 
argument is echter kostelijk. De kom
munisten zijn een kleine partij naast de 
socialisten, dus moeten de kommunisten 
inaar naar het socialisme komen en op
doeken. Volgens Kop Van Eynde moe
ten dus de socialistische partijen in 
Frankrijk en Italië hun matten oprollen 
en opgaan in de kommunistische partijen 
want die zijn daar heel wat sterker ! 

Volgens Kop Van Eynde is er trou
wens niet veel verschil tussen kommu
nisten en socialisten. We weten dus wat 
ons te wachten staat na de grote dag van 
de volstrekte socialistische meerderheid. 
Stakingsverbod, gevangenissen en kon
eentratiekamp. Aanlokkelijk genoeg om 
achter heel dat gezwam van toekomstige 
meerderheid bij volgende verkiezingen 
een groot en beslissend punt te plaatsen. 

telling in I960. Ondertussen ontkomen 
ze aan de gevolgen ervan niet alleen bij 
de volgende verkiezingen maar waar
schijnlijk ook bij die van 1960 of 196J. 
Demokratiseh zijn die heren altijd ...mei 
woorden, waaraan de doorsnee flamin
gant zich zat drinkt. De stroming in 
Vlaanderen voor de zetelaanpassing is 

groot. De Vlaamse vleugel van de CV. 
P. is dus gedwongen een gebaar te stel
len. De Walen willen hun voorrechten 
behouden. Wat gedaan? De grote ver
ruimer P.W. Segers heeft het weer ge
vonden ! Vermits de verkiezingen uiter
lijk begin '58 vallen kan een volkstelling 
einde '57 geen kwaad. Van aanpassing 
van de zetels kan er dan geen spraak 
meer zijn ! Zijn wetsvoorstel in '57 een 
volkstelling te houden is dus een slag in 
het water. Ondanks het aandringen van 
sommige Vlaams gezind en met wat door
zicht heeft hij uitdrukkelijk geweigerd in 
het wetsvoorstel te spreken van een da
tum in het begin van '57. De Walen 
zouden geweigerd hebbent en het grote 
publiek zou weer gezien hebben 'dat er in 
de C.V.P. niets veranderd is l Hei 
flinke tijdschrift van de Heelnederlandse 
Jongeren Het Pennoen zette P.W. reeds 
in zijn hemd. We zullen er helpen voor 
zorgen dat de jlamijiganten van alle slag 
andermaal zullen inzien hoe de K Vlaam
se » vleugel van de C.V.P. 'hen bedot. 

Zo bedot men de argeloze Fleuningant 

De C.V.P. zat en zit buitengewoon 
verlegen met de noodzakelijke zetelaan
passing in ons land. De aanpassing is 
demokratiseh gezien logisch en onafwend
baar. Niet voor de C.V.P. Walen ech
ter, die liever wachten tot de normale 
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De linksen doen zich geen moeite 
Hangen de C.V.P.ers volgens hun 

traditionele en beproefde taktiek van fa-
rizeërdom de schijnheiligaard uit, de link
sen vinden het overbodig hun flamin

ganten veel te paaien. Zij hebben van 
de eerste keer beslist die volkstelling en 
de daaraan verbonden zetelaanpassing 
uit te stellen tot in 1960 l En zo viert 
in de traditionele en traditioneel anti-

Vlaamse partijen de taktiek van voor 
1900 hoogtij. De partij die aan het be
wind is luistert naar de wachtwoorden te 
Brussel verstrekt door de anti-Vlaamse 
machten terwijl de partij in de oppositie 
de flaminganten zoekt te paaien om wat 
stemmen ie ronselen om opnieuw aan de 
macht ie komen. Tot voor de opkomst 
van de \laams-nationale partij na 1918-
is dit zo geweest en ging de Vlaamse 
Beweging haar slakkengang. Het was 
inderdaad een slakkenbeweging. De 
Vlaams-nationalisten hebben door hun 
vinnige oppositie de Vlaamse troepen 
werkelijk doen bewegen en de grote ver
wezenlijkingen op Vlaams plan zijn uit
sluitend door de schrik voor de Vlaams-
nationalisten te verklaren wat elk objek-
tief geschiedschrijver van de Vlaamse 
Beweging hetzij hij links of rechts was, 
toegegeven heeft. Met de uitschakeling 
van de Vlaams-nationalisten na de jong
ste oorlog is de Vlaamse Beweging erger 
geworden dan een slakkenbeweging. Ze 
groeide uit tot een kreeftenbeweging. 
Ganse brokken op de taalgrens werden 
ons ontroofd en de verfransing van Brus
sel wordt in ijltempo doorgezet door de 
regering en de C.V.P. hand in hand. Zo 
het Vlaams-nationalisme niet vlug op
nieuw een georganiseerde macht wordt 
op partijpolitiek plan zal binnen afzien
bare tijd alles verloren zijn waarvoor men 
sinds 1830 gevochten heeft : Brussel en 
de taalgrens ! 

Buitenlandse Zaken en Handel : Rot ! 
Hei is een mooi gedoe op Buitenland

se Zaken en Buitenlandse Handel. Zo
als onze lezers weten zitten er op die mi
nisteries niet minder dan 84 % frans-
sprekende ambtenaren terwijl aan de 

hoogste top vanzeljsprekend en zoals het 
hoort geen enkel Vlaamsgezinde ambte
naar te vinden is. Het is al Frans dat de 
klok slaat. En zoals we thans vernemen 
is het al rot wat er ie vinden is. De 
jranssprekende C.V.P. ambtenaren en 
meer nog de liberale en socialistische, 
gelijk het past bij de bedorven kinderen 
van het unitaire staatsbestuur, hebben 
zich netjes vetgewreien aan steekpennin
gen allerhande. Hun wedde bedraagt 
inderdaad slechts enkele slordige honder
duizenden per jaar en daarmee kan onze 
franstaterende Brusselse chichi het on
mogelijk stellen. Enkele bijkomende 
honderduizenden per jaar aan steekpen
ningen waren uiterst welkom. En dat 
spelletje duurt al jaren vooraleer de vroe
de linkse en rechtse ministers die elkaar 
opvolgden een geurtje gewaar werden ! 

Het zal niemand verwonderen dat de 
firma's waar de fameuze Van Zeeland 
oud-C.V.P. minister direkteur is of in de 
beheerraad zit bij het zaakje betrokken 
zijn en flink tot de rottigheid bijgedragen 
hebben. Van Zeeland had zich nochtans 
voor de oorlog reeds door soortgelijke 
zaken laten kennen. De C.V.P. plaat
ste nochtans die « heer » opnieuw op hei 
voorplan na de jongste oorlog. Is hei 
feit dat die rottigheid weldra niet meer 
verborgen kon gehouden worden er niet 
vreemd aan dat Van Zeeland voor enkele 
maanden hei politiek toneel eindelijk ver
liet ? De partij gaf hem in elk geval 
geen opdracht daartoe vermits ze op alle 
ionen en in al haar kranten haar spijt 
daarover betuigde en de lof van de « ver
diensten n van de heer Van Zeeland 
zong ! Hij is inderdaad steeds een 
prachtig sieraad van de klerikale politiek 
geweest. En geen enkel volgeling van 
Kristus die er ooit aan gedacht heeft die 
sjacheraar mei zijn utal-loze verdiensten» 
uit de tempel te ranselen ! 

Dat groot-kapitalist Polhenri Spaak 
zeker niet ten achter is gebleven in <( on
oplettendheid n bij zijn klerikale spits-
broeders zal ook memand van onze lezers 
verwonderen. Hij vertegenoordigt in
derdaad het steeds groter wordend ver
rottend gedeelte van de eertijds anti-ka
pitalistische socialistische partij. Dat de 
hoofdschuldige in deze zaak, een ambte
naar is die de bizondere simpatie van Pol
henri genooi moet ook de argeloze socia
list wel enigszins doen nadenken, hoewel 
de eigen socialistische partij dat potje na
tuurlijk gedekt houdt. Net of zo nader
hand niet iedereen-begint te weten dat de 
proleten van de socialistische partij wat 
zin voor profiieurschap betreft niet moe
ien onderdoen voor de liberale en CV.P. 
kornuiten. We zullen er zelfs aan toe
voegen wel integendeel ! Zij zal zelfs 
stelselmatig de leden van haar kliek ver
dedigen wat ze ook mispeuterd hebben. 
Een socialist kan zic:h immers niet " ver
gissen n, wat ! 

Dat onze boeren weer eens te meer het 
slachtoffer geworden zijn van deze ge
schiedenis, och god, zal hen zelf niet eens 
meer verwonderen. Dat verhaal begint 
inderdaad eentonig te worden. Hopen 
we maar dat de landbouworganisaties zich 
eindelijk eens gaan roeren. Dat het 
Boerenfront dat aanstaande zondag ie 
Heist op den Berg haar twintigjarig be
staan zal vieren dit zal doen daaraan twij
felen we geenszins. Haar voorzitter 
Louis Van Kerckhoven en ons lid van 
het hoofdbestuur Ludo Sels die er het 
woord voeren zullen zich niet laten pra
men andermaal de vinger op de wonde 
ie leggen. Maar zullen ook de andere 
landbouworganisaties eindelijk niet eens 
gaan roeren en harhandig een einde aan 
dat spelletje zetten. Of zal het feit dat 
ook eigen partijgenoten er bij betrokken 
zijn hen weer het zwijgen opleggen ? 

Dat tenslotte zo een schandaal uit
breekt in de hogere franstalige ambtena-

renkringen mag onze eenvoudige Vlaam
se (( boerkens » — voor de fransspreken-
de Brusselaar zijn wij uit de " provincie » 
dat allemaal — niet verbazen. Dat soort 
Brusselaars vindt dat een franssprekend 
hoger ambtenaar uit de « kapiial » ook 
(( kapiial-ist » moet zijn. Het schandaal 
in die kringen is geen toeval, maar wel 
hei openbarsten van het zoveelste gezwel 
aan een rijkgeiooid maar door overdaad 
zieklijk gestel. De grote kuis door zelf
bestuur dringt zich hier krachtig op. 

Walen beslissen zelf over hun lot 
u De Standaara » vona het weer no

dig te schimpen op de Waten, dte te 
Waterlo gingen treuren. We vragen ons 
af waarom. Wanneer wij voor Vlaande
ren het recht opeisen onze eigen weg te 
gaan, dan zien wij met in wat we ons te 
moeien hebben met de Walen. Schimpen 
zal in elk geval averechtse uitslag ken
nen. Het zal de Walen maar aanvuren. 

Het had ook geen zin van te spreken 
over een paar honderd man daar waar er 
ondanks het slechte weer een niet on
belangrijke opkomst was. Waar <( De 
Standaard » schimpt op de Waalse fede
ralistische ministers kunnen we haar vol
gen. Het is waar dat ze in de eerste 
plaats aan hun eigen positie denken. 
Maar het zijn dan ook <( federalisten » die 
vastgeankerd zitten in de kleurpartijen. 
Zij zijn te vergelijken met onze flamin
ganten uit de kleurpartijen. Die verge
ten Vlaanderen onmiddellijk wanneer ze 
in de regering zitten of menen te zitten. 
Er is echter toch een verschil. De Wa
len zorgen toch nog enigszins voor hun 
volk ! 

Ondertussen heeft echter " De Stan
daard » met de zigzaglijn die haar even
zeer kenmerkt als de zigzagLinie dat de 
harde kern van Waalse federalisten de 
linkse regering helemaal niet spaart en 
dat ze de regering een ultimatum gestuurd 
hebben dat Buset zelf niet licht schijnt 
op te nemen vermits hij over de daken 
begint te verkondigen dat dit minimum-
pro gramma uitgevoerd zal worden. In 
elk geval hebben die Waalse federalisten 
toch heel wat meer in de regeringspap te 
brokken als " De Standaard » ten tijde 
van de homogenen. Niet te verwonde
ren ook met de kundige leiding van pa
pierverkoper De Smaele — nomen est 
omen — die na elk nieuw telefoontje van 
de C.V.P. leiding uit een ander vaatje 
laai tappen. 

% 

Alleen misdadigers zitten nog ! 
Dit is de slogan die gebruikt wordt om 

de 320 veroordeelden die nog n zitten » 
tot de vergeetput ie veroordelen. Wij 
willen vandaag buiten het geval van Dr. 
Elias maar één ander geval aanhalen. 
Dat van een Waals officier, die een drie
tal jaren in Duitse krijgsgevangenschap 
zat en nadien, enkele jaren te vroeg te
gen de Russen optrok naar het Oost
front. De man werd voor niets anders 
veroordeeld en kreeg 20 jaar. Thans zit 
hij opnieuw elf jaar. Van de laatste vijf
tien jaar van zijn leven zit hij er dus 13 
gevangen en deed hij 2 jaar front. Onze 
humanisten en christenen van allerlei slag 
vinden daar geen graten in. Ze leggen 
hun geweten het zwijgen op en doemen 
die man tot een langzame marteldood. 
Het hoofdargument tegen die man ? De 
eer van het leger ! Die eer eist dat die 
officier blijft zitten. Terwijl diezelfde eer 
in 1940 eiste dat de officieren gingen lo
pen en in Zuid-Frankrijk zaten eer ze 
een schot met de Duitsers gewisseld had
den ! Onze soldaten hebben toen de eer 
van de officieren kunnen op prijs stellen. 
Het land ook ! 

file:///laams-nationale
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VAN DE HAK OP DE TAK 
'T IS VAKANTIE !... 

Na dat de volksvertegenwoordigers 
van hun voorzitter, omdat zij hem zo 
hartelijk en gemeend gevierd hadden ter 
gelegenheid van zijn vijfentachtig jaar, 
twee weken extra-vakantie hadden ge
kregen, (er was zogezegd geen werk 
meer) zijn onze dappere .parlementariërs 
rond half juni terug in het Parlement ver
schenen, wel besloten spoedig een eind 
te maken aan al dat wettengestem en 
diergelijke meer. Op de twee weken die 
volgden zijn meer wetsvoorstellen aan
genomen dan anders op vele maanden en 
dan wetsvoorstellen van uitzonderlijk be
lang, we vernoemen slechts de wet op het 
pensioen der zelfstandigen en op de 
ziekteverzekering. Voor ernstige bespre
king was er natuurlijk geen tijd en ook 
geen lust. Er bestaat weliswaar in ons 
land een oppositie. Gij weet het allemaal 
die formidabele, verschrikkelijke oppo
sitie waarvan dhr Theo Lefevre, de 
triestige voorzitter van de C.V.P. eens 
gezegd heeft dat zij onverbiddelijk zou 
wezen. Wij ynoeten eerlijk bekennen dat 
wij gedurende de thans voorbije zittijd 
van het Parlement heel weinig van die 
oppositie hebben waargenomen. Vorig 
jaar was er nog de « ziel van het kind » 
die haar wat kon doen bluffen, maar die 
fameuze schoolstrijd behoort ook reeds 
tot het verleden. Wanneer wij nu het bi-
hn opmaken van het parlementair jaar, 
dan stellen we vast dat de regering eer
der verstevigd te voorschijn is gekomen 
en dat de C.V.P. bewezen heeft dat zij 
niet eens in sstaat is een degelijke oppo
sitie te voeren, zij heeft niets behaald, 
absoluut niets. Bij de stemming van de 
nieuwe wet op de ziekteverzekering tel
de men 57 afwezigen, waaronder het 
grote deel behoorde tot de oppositie. 
Wellicht hebben die heren aldus gere
deneerd : of wij er zijn of niet de wet zal 
er toch doorgehaald worden door de re
geringspartijen. Daar zit waarheid in, 

maar waarom zijn ze dan niet het ganse 
jaar weggebleven, dan had de regering 
alleen voor haar verantwoordelijkheden 
gestaan, en dat zou ten minste een daad 
van oppositie zijn. Enfin, indien de 
C.V.P. meent dat zij met zulke menta
liteit en met zulke povere resultaten nog 
eens aan de meerderheid komt, dan heb
ben wij de eer dit ten zeerste te betwij
felen. 

KORRUPTIE... 
De handelsakkoorden die door België 

worden afgesloten blijken niet enkel 
gunstig te zijn voor de 7tationale ekono-
mie; voor bepaalde individuen schijnen 
deze akkoorden of de onderhandelingen 
die tot deze akkoorden leiden, zeer lu-
kratief te zijn. 

En wat wij hier zo oneerbiedig indi
viduen noemen zijn zeer grote pieten van 
het ministerie van buitenlandse handel, 
o.m. een direkteur-generaal, een direk-
teur van de buitenlandse markten van het 
zelfde departement, nog een paar hoge 
aynbtenaren en een consul. De namen 
van een paar onder hen hebben een alles 
behalve « arische » klank. De hoofd-
beschuldigde tot nog toe echter is een 
Olivier Gérard, de voornoemde direk-

teur-generaal. 

Hoe het schandaal uitgelekt is — het 
duurt reeds lang, vermits men reeds 
spreekt van prescriptie voor zekere fei
ten — is nog niet zeer duidelijk. Ver
schillende versies worden gegeven. Een 
dezer zegt dat het de minister van land
bouw was die in mei j.l. de aandacht van 
zijn kollega van buitenlandse handel ge
vestigd heeft op zekere feiten die dhr 
Friedberg, de direkteur van de buiten
landse markten aanbelangden. Deze me
neer onderhandelde op dat ogenblik te 
Madrid over een akkoord voor uitwisse
ling van koopwaren. O.m. waren land-
bouwprodukten het onderwerp van deze 
besprekingen en de voornoemde had 
zeer precieuze instrukties gekregen aan

gaande de hoeveelheden die niet moch
ten overschreden worden. Toen het 
ogenblik naderde dat het akkoord ging 
afgesloten worden, stelde de minister van 
landbouw vast dat met zijn onderrich
tingen absoluut geen rekening was ge
houden. Zoals gezegd verwittigde dhr 
Lefebvre zijn collega van buitenlandse 
handel, een onderzoek werd ingesteld 
en... zo kwam ten slotte deze weinig ver-
kwikkelijke zaak aan het daglicht. Het 
bleek spoedig dat deze heren in dienst 
stonden van een belgische firma van le-
derwarenfabricatie, die hen natuurlijk 
zeer royaal retribueerde. 

Reimond Mattheyssens 
Provinciaal Voorzitter Antwerpen 

Of zij nu alleen door deze éne firma 
werden vergoed voor bewezen diensten 
staat nog niet definitief vast, want de 
bedragen die reeds vernoemd werden 
blijken zeer aanzienlijk te zijn en de fir
ma in kwestie is niet eens wat men noemt 
een grote zaak. 

Bij een huiszoeking in de woning van 
de voornoemde Olivier Gérard, die 
yiaast zijn ambt van direkteur-generaal, 
ook nog beheerder was van verschillen
de vennootschappen — wat de minister 
niet schijnt geweten te hebben — zou 
men de bagatel van anderhalf millioen 
in bankbriefjes gevonden hebben... Voe
gen wij hier nog aan toe, ter informatie, 
dat die meneer deel iiitmaakte van de 
belgische afvaardiging op de jongste Be-
neluxkonferentie te den Haag. De so
cialistische pers die toen deze korruptie-
zaak aan het licht kwam, er meende een 
mooie gelegenheid in te vinden om er 
politieke munt uit te slaan en gehoopt 
had de gewezen eerste minister Van 
Zeeland, die destijds beheerder geweest 
was van de desbetreffende firma, in nau
we schoentjes te brengen, is de laatste 
tijd heel wat diskreter geworden. 

Op buitenlandse zaken en buitenlandse 
handel, waar respektievelijk de heren 
Spaak en Larock baas spelen, zou men 
beducht zijn voor de verdere uitbreiding 
dezer zaak. Daar de genaamde Olivier 
Gérard nu toch tot bekentenissen is 
overgegaan zou hij trachten zoveel per
sonaliteiten mogelijk in de zaak te be
trekken en dat zou wellicht vervelend 

kunnen worden. Hoeveel lieden in deze 
zaak omgekocht werden en aan welke 
prijs, zal men waarschijnlijk nooit te we
ten komen. Ten andere de vakantie is 
aangebroken en als dit verschijnt is de 
ronde van Frankrijk ook begonnen, alle
maal dingen die in de ogen van de open
bare opinie van groter belang zijn en die 
ten slotte moeten te goede komen aan 
hen die liever zien dat aan deze korrup-
tiezaak vooralsnog niet te veel aandacht 
wordt besteed... 

DE «GROTE» WERKEN 
Brussel heeft van de laatste wereld

oorlog bitter weinig te lijden gehad. 
Weliswaar had de eerste luchtaanval van 
de Duitsers in mei 1940 plaats op het 
vliegveld van Evere waardoor een paar 

huizen werden vernietigd. Vier jaar la
ter, ook in mei, hebben Engelse of Ame
rikaanse vliegers een paar straten in een 
afgelegen kwartier van de stad platge
bombardeerd. Dat was zo ongeveer alles. 
Wie echter elf jaar na de onvoorwaarde
lijke overgave van Duitsland een bezoek 
brengt aan de goede stede Brussel, wordt 
onaangenaam herinnerd aan de ptiinen 
die hij tol in 1950 in Duitsland en andere 
landen die zwaar onder de oorlogsgruwe-
len hadden te lijden gehad, heeft kunnen 
vaststellen. Overal liggen de lanen en 
straten open, heelder straten worden in 
puin gelegd, niet door V-1 of V-2, neen 
dat alles is het werk van zeer nijverige 
« demoliseurs » die uiterst doeltreffend 

de schilderachtigste hoekjes van de stad 
tot puinhopen verwerken. Dit soort (( sa
disme » werkt zich vooral uit op de bo
men. Brussel was eens gekend voor zijn 
mooie, lommerrijke « boulevards » en 
« avenues ». We weten niet wie de 
schuldige is, maar iemand heeft gezworen 
dat Brussel een boomloze stad zal zijn 
en het zal zo gebeuren. We lezen daar
net dat bij de heropbouw van Stalingrad 
in Rusland niet minder dan 3.000 ha. 
beplant werden met acacia's, eiken po
pulieren en olmen, en dit alles zonder aan 
de noodwendigheden van het verkeer af
breuk te doen.. In Brussel worden de 
bomen ongenadig omgehakt en de grote 
lanen liggen daar nu naakt en die af
schuwelijke metalen staken waaraan 
neonlampen zijn bevestigd of de draden 
voor de elektrische trams, maken het 

schouwspel nog troostelozer. Maar we 
zullen tminels krijgen, een paar viaduk-
ten en dan parkings en nog eens par
kings, zonder die eindeloze rijen rekla-
meborden te vergeten waarachter de 
Noord-Zuidverbinding haar puinen ver
bergt. (Lees door blz. 7) 

Rudi Vanderpaal 
Algemeen Sekretaris 

gelegenheid om de toestand te verbeteren. 
Het zou onaanvaardbaar zijn indien men 
deze maal geen Vlaming zou benoemen, te 
meei- daar er een geschikte Vlaamse kan
didaat is. Helaas geloven wij niet dat zelfs 
een vlaamsgezinde gouverneur-generaal 
opgewassen is tegen de vlaamsvijandige 
machten. Al evenmin als een vlaamsge
zinde minister. Andere en drastischer 
maatregelen zijn nodig om in Kongo ver
andering te brengen. Wie is zo onnozel 
deze te verwachten ? 

Bij gelegenheid zullen wij trouwens eens 
uitvoeriger schrijven over de belgische ko
loniale politiek. Wij zijn het geenszins eens 
met de verfransingspolitiek die ook ten 
overstaan van de negers in Kongo gevoerd 
wordt. Zoals wij het ook niet eens kunnen 
zijn met het C.V.P.-programma in zake 
Kongo. Willen de franskiljons misschien 
de hulp inroepen van de verfranste negers 
om zelfs in België de Vlamingen terug in 
de hoek te duwen ? 

Het is onbegrijpelijk dat toestanden zo
als deze in Kongo, in het leger, in het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken, te Brus
sel, zo lijdelijk ondergaan worden door de 
Vlamingen. Wanneer gaan zij eindelijk de 
ogen openen en blijk geven van politiek 
doorzicht ? 

Schandaal in Kongo ! 
Senator Van Hemelrijck heeft, na een 

reis in Kongo, een ophefmakend verslag 
opgesteld waarin hij de schandalige po
sitie van de Viainingen in Kongo aan de 
hand van een aanta l konkrete en onbe
twistbare feiten aan de kaak stelt. 

Het is onloochenbaar dat de Vlamingen 
in Kongo — die daar zoals in België noch
tans de meerderheid uitmaken van de 
blanke bevolking — vernederd en vervolgd 
worden als Vlamingen. Men ontkent hen 
ieder taalrecht, ieder recht om gebruik te 
maken van hun moedertaal, het Neder
lands, de taal van de meerderheid in Bel
gië. Uit het bestuur, is het Nederlands ver
bannen. Uit het gerecht eveneens. Het 
gerecht weigert Nederlands te kennen. On
langs werd in de goedgelovige Vlaamse pers 
hoog van de toren geblazen omdat één 
rechter in Kongo de moed opgebracht had 
om één vonnis in het Nederlands te vellen 
in een zaak wel te verstaan waarin beide 
partijen zelf het Nederlands gebruikt had
den. Niet alleen werd zijn vonnis in be
roep vernietigd, maar de rechter werd ver
volgd en men wil zijn afstelling ! Wat 
zeggen de Vlaamse bladen die zo blij wa-
i-en met een dode mus nu ? Het blijkt dat 
Vlaamsgezindheid, en het gebruik van het 
Nederlands in de dienst wordt reeds als 
Vlaamsgezindheid beschouwt, voor de be
trokkene achteruitstelling en vervolgingen 
meebrengt. Dus een echt dwangregiem. 
De vraag moet duidelijk gesteld worden 
naar de verantwoordelijken. Iedere uit
leg is hier overbodig ten overstaan van 
dergelijke wraakroepende toestanden. Het 
schijnt dat de gouverneur-generaal o.m. 
verbied Nederlands onderwijs in te rich
ten. De heer Van Hemelrijck geeft een 
konkreet voorbeeld. Waarop wacht men 
om de gouverneur-generaal ter verant 
woording te roepen en de strengste sanktie 
te treffen ten overstaan van dergelijke 
opstandige (want in strijd met de instruc
ties van de minister van koloniën), uit
dagende en onvaderlandse houding ? 

De feiten die aangeklaagd worden zijn 
wraakroepend. Waar blijven de sankties 
tegenover de verantwoordelijken en welke 
maatregelen zijn er getroffen om ONMID
DELLIJK aan dit schandaal een einde te 
stellen ? 

Ziehier nu een konkreet akt iepunt waar
over alle Vlamingen zich akkoord zouden 
moeten kunnen stellen. Als dit niet moge
lijk is doet men er best aan niet langer 
te zwammen over samenwerking buiten en 
boven de partijen, waar wij trouwens niet 
in geloven. De C.V.P.ers die in de oppo
sitie zitten kunnen nu een grote mond 
opzetten, maar wie ziet niet in dat zij niets 
gedaan hebben om aan deze schandelijke 
toestanden een einde te maken toen zij 
aan het bewind waren. De Vlaming De 
quae is vier jaar lang minister van kolo
niën geweest ! Na De Vleeschauwer en De 
Bruyne ! Wat hebben deze zgn. Vlaams-
gezinde ministers gedaan ? Niets. Het is 
overduidelijk. 

Wat kan men nu verwachten van de 
Vlaamse socialisten ? Ook niets, omdat zij 
de regering niet in moeilijkheden willen 
brengen. Zij zijn eerst partijmensen en 
pas daarna Vlamingen. Het voorbeeld van 
Kongo illustreert op schitterende wijze 
wat wij hier altijd voorgehouden hebben : 
dat er niet te rekenen is op Vlamingen in 
de belgische politieke parti jen; dat het 
systeem zelf niet deugt. Alle grootspraak, 
alle beloften zijn ijdele woordkramerij ten 
overstaan van de nuchtere feiten die de 
machteloosheid bewijzen van de Vlaamse 
unitaristen. Sedert 1913 wacht men op de 

dekreten die het taalgebruik in Kongo 
moeten regelen en die de Vlamingen zou
den moeten BESCHERMEN. Waarom heeft 
minister Dequae, die beschouwd wordt als 
een goede Vlaming, gedurende zijn vier
jarig ministerschap de tijd niet gevonden 
om deze dekreten uit te vaardigen ? Mocht 
hij misschien niet ? Zijn er machten die 
sterker zijn dan een minister ? Wie ziet 
het bedenkelijke niet in van dergelijke 
toestand. Oud-minister Dequae zou het 
Vlaamse volk een grote dienst kunnen be
wijzen door eens duidelijk te zeggen wie 
en wat hem belet heeft maatregelen te 
treffen. Maar dan zou hij ook nooit geen 
kans meer krijgen om terug minister te 
worden. En dan zou hij ook moeten toe
geven dat alleen federaUsme de kans 
biedt om de machtsverhoudingen in dit 
land te wijzigen. 

Wij zullen deze aangelegenheid niet uit 
het oog verliezen. Wij komen er nog op 
terug. Wij vrezen dat men er liefst de 
mantel zal over gooien om de Vlaamse 
lamme goedzakken niet te zeer te doen 
schrikken. Wij zullen al doen wat wij kun
nen om dit te verhinderen. De benoeming 
van de nieuwe gouverneur-generaal voor 
Kongo die eerstdaags moet gebeuren is een 

(Lees door onderaan vorige kolom) 
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Schermutselingen op \\e\ Ziekfeverzekerings[ron[ 
De interpellatie 

Onze vorige beschouwingen eindigden 
met onze voorspelling over de inhoud van 
de zoveelste interpellatie over de ziekte
verzekering. Het ging over de oorsprong 
der bedragen voorgeschoten aan de lands
bonden met de eeuwige tekorten ! Lezers 
van dagbladen moeten reeds hebben op
gemerkt dat alle kongressen van landsbon
den van mutualiteiten steeds eindigen met 
een lange resolutie waarin zijn vervat de 
besluiten van het kongres. 

Onveranderd Jiomt steeds in die beslui
ten voor, dat de landsbond zal doorgaan 
met ijveren voor de zedelijke belangen zij
ner leden; wat maar een stijlbloempje is. 
Onmiddellijk na die verklaring volgt de 
eis dat er meer geld in de kas moet komen, 
onder andere door verhoging van de 
staatstoelage ! Op het ogenblik dat de 
spreker deze eis uitspreekt, volgt steeds 
een spontaan en uitzinnig applaus! 

Alle landsbonden nu, zitten diep in de 
schuld en op gevaar af hun loketten te 
moeten sluiten, hadden ze miljoenen toe
lage nodig. Minister Troclet heeft ze hun 
voorgeschoten en toen ze de sommen had
den binnengehaald, heeft de oppositie de 
minister gesommeerd te zeggen waar hij 
de sommen had vandaan gehaald ! Op die 
onbeschaamdheid heeft Troclet geant
woord dat er geen voorschotten meer zou
den worden gegeven, zolang de nieuwe wet 
op de verzekering tegen ziekte niet zou zijn 
gestemd ! Poets wederom poets ! De op
positie had zulks moeten voorzien ! 

Volgens interpellant Servais, hebben de 
landsbonden op hun reserven van de vrije 
verzekering reeds tientallen miljoenen af
genomen om aan de dringendste behoefte 
der verplichte verzekering te voldoen, wat 
ongehoord is ! De schuld van dit alles ? 
Barbertje Troclet natuurlijk ! Want toen 
hij, straks een jaar geleden in zijn beslui
ten de eenheidskontrole, op een gedeelte 
van de verrichtingen wilde instellen, ging 
een gehuil op van je welste ! De uitvoe
ring van dit gedeelte van de besluiten werd 
toen verdaagd; maar toch blijft de minis
ter alleen aansprakelijk voor de •< ontstel
lende deficieten » ! 

De « Libre » vergist zich, voor de zoveelste 
maal ! 

De dag na de interpellatie zat het er 
bovenarms op in sommige kranten, de 
« Libre » vooraan. « Nooit heeft de koude 
en vernietigende taal der cijfers op een 
wreedaardiger manier, de totale onbe
kwaamheid van minister Troclet in het 
licht gesteld » orakelt de steeds goed in
gelichte krant ! 

Ziehier de cijfers vanaf 1952 (volgens de 
« Libre >). 

UITGAVEN TEKORTEN 
(in miljoenen) 

In 1952 6.541 577 
In 1953 6.755 345 
In 1954 6.755 654 
In 1955 7.223 484 (vooruitzichten) 
«Bekijk deZe cijfers zegt de «Libre», en 

U zult merken dat onder het beleid van 
minister Van den Daele het tekort in 1953 
gevoelig verminderde. Het volstaat dat 
Troclet zich in april 1954 in de zetel van 
het departement neerlaat, om het tekort 
te zien stijgen lijk een raket ! » 

De « Libre », in zijn onbegrensde onwe-
endheid, of is het politieke gewetenloos
heid, vergeet natuurlijk er bij te voegen 
dat het eerste besluit van minister Troclet 
verschenen is op 17 december 1954. Tot 
op die datum draaide de hele werking van 
de ziekteverzekering door op het besluit 
Van den Daele van 1 maar t 1951. De plotse 
stijging der tekorten, van 345 miljoen tot 
654, hebben zich dan voorgedaan van 17 
tot 31 december '54, dus op veertien dagen, 
zon- en feestdagen inbegrepen ! Wie houdt 
de « Libre » hier voor de aap ? 

Dat het tekort in 1955 terug viel op 484 
miljoen, laat de «Libre» onbesproken. 
Deze daling was waarschijnlijk toe te 
schrijven aan de warme dagen van die 
zomer of aan speciale vlekken op de zon ! 

Een politiek tegenstander moet met alle mid-
dielen in een slecht daglicht gesteld worden, 
kan men opmerken. Daar valt bij de toe
passing der huidige perspraktijken wel iets 
voor te zeggen, maar dan moeten de be
schuldigingen algemeen en onkontroleer-
baar blijven, zoniet valt de aanvaller be
lachelijk door de mand ! 
De «KO» niet tevreden met de nieuwe 
wetsvoorstellen van Troclet. 

Wanner men nu na maandenlange on
derhandelingen gevoerd door de Koördi-
natiekommissie de toestand overschouwt, 

vraagt men zich tenslotte af : Wat willen 
de heren van de « KO » ? In het begin wa
ren ze tegen gelijk welke inschakeling van 
het geneesherenkorps in de werking van 
het Rijksifonds. Ze onderhandelden maar 
met privé Verzekeringsorganismen ! 

Het privé karakter van de V.O. heeft 
sedertdien zo'n gevoelige slag gekregen, 
dat de laatste weken, ongeveer iedereen, 
de kranten inbegrepen, aanvaardt dat de 
V.O., wat de verplichte verzekering betreft, 
openbare instellingen zijn. 

Dan eist de '«KO», dat de ministeriële 
willekeur worde beperkt en de wettelijke 
basis van het Rijksfonds worde verbreed. 
De Raad van State wordt om advies ge
vraagd en verklaart dat de minister geen 
wettelijke bevoegdheden mag overdragen 
aan de V.O. noch aan de medikomutualis-
tische kommitees. De « KO » loopt dan van 
de ene jurist naar de andere en toont het 
een advies na het andere zodat ze bij de 
gekonsulteerden de indruk wekt, niet te 
weten wat ze wil. Wat ook onze mening 
is ! 
Max Buset schreeuwt om daden. 

Wat te verwachten was is gebeurd. De 
grote baas van de B.S.P. heeft na de in
terpellatie ook een artikel aan de « zaak » 
gewijd. De gelijkgeschakelde pers nam het 
op. Het gepleegde stuk is naar vorm en 
gedachten inhoud niet wat men zou mogen 
verwachten van de voorzitter van zo'n gro
te partij ! Verborgen talenten handhaven 
hem waarschijnlijk als leider der mach
tige B.S.P ! 

De Verkiezingen 'm Nederland 

In januari j.1., toen de aanvallen der 
liberalen op de besluiten Troclet, en dat 
terwille der eenheidskontrole, hun hoog
tepunt hadden bereikt en een regerings-
krisis voor de deur stond, schoot Buset 
hoog in zijn pen. Hij had het niet gemak
kelijk, en zijn artikel zal hem veel zweet 
hebben gekost! Het A.B.V.V. en enkele 
verbonden van socialistische mutualiteiten 
waren voor de eenheidskontrole, die ten 
andere in de lijn der partij ligt, en de li
beralen waren er tegen. Buset hakte toen 
de knoop door : de huidige regeringsploeg, 
het doopkind van Max Buset, mocht op 
deze kwestie niet uiteenvallen. «AanbUj-
ven tot '58 », dat was de leuze ! 

Toch schijnen andere invloeden aan de 
beslissing van Buset niet vreemd te zijn. 
« Uit doorgaans goed ingelichte bronnen » 
vernemen wij dat Meester Buset een zoon 
heeft die behoort tot het beroep der doc
tores in de geneeskunde. 

Fiston Buset moet aan Papa hebben ge
zegd «Ik wens, mijn hele leven lang, geen 
kontrolegeneesheer aan mijn zijde ». 

«In orde, moet papa hebben geant
woord, voorlopig zal dat ook niet gebeu
ren » ! 

Daar is een hele tijd overgegaan, tot op 
17'6-56 opnieuw een stuk van voorzitter 
Buset in zijn pers werd overgedrukt. (Zie 
Vooruit op 17;6). 

Deze keer ging het tegen de eis van de 
« KO » n.1. dat de mediko-mutualistische 
kommitees de kontrakten, aangegaan tus
sen de leden der geneeskundige beroeps
verenigingen enerzijds, en de poliklinieken 
/anderzijds, voorafgaandeUjk moeten su
perviseren. 

«Dat nooit», schreeuwt Buset, «de pre
tentie van die heren, om zich te mengen 
in de geneeskundige praktijk der klinie
ken, is onaannemenlijk, omdat ze gek en 
reactionnair is *. De zaak afmaken met 
de dooddoeners «' gek en reactionnair» 
wijst op een ontstellend tekort aan ern
stige argimienten I Kent de heer Buset 
geen andere leiders van beroepsverenigin
gen, al noemen ze ook vakverenigingen, 
die voor hun leden eisen, voorafgaandelijk 
inzage te nemen van aan tegane arbeids-
kontrakten ? Wij komen op die kwestie 
nog terug. 

Intussen vernemen wij dat fiston Dr Bu
set een job heeft in een socialistische poli-
khniek. Indien deze mededeling juist is, 
verklaart dit gedeelteUjk de uitval van 
Papa ! 

Meester Buset zal reeds hebben onder
vonden dat het leven ingewikkeld is, maar 
dat het politiek geschipper nog veel inge
wikkelder is ! 

De verkiezingen in Nederland waren in 
meer dan een opzicht belangwekkend 

Weliswaar gaat een vergelijking met de 
toestanden in ons land niet helemaal op. 
De Katolieke Partij is niet zó onbenullig 
en karakterloos als onze C.V.P. en de Par
tij van de Arbeid (P.v.d.A.), zoals de so-
ciaUsten daar heten, verschilt er zeer sterk 
van onze B.S.P. Niet alleen zitten er in 
Nederland een groter aantal fatsoenlijke 
parlementairen in de P.v.d.A. maar tegen
over de godsdienst s taat de Socialistische 
partij daar niet alleen onverschillig maar 
neemt ze zelfs een opbouwende houding 
aan. Het anti-klerikalisme is haar vreemd. 

Als vergelijkingspunten met ons land 
kunnen we aanstippen dat in Nederland de 
P.v.d.A. eveneens een groter dinamisme 
aan de dag legt als de Katolieke Volkspar
tij. De passievere ingesteldheid van deze 
laatste is minder groot dan hier in ons 
land, maar valt evenzeer op. 

Het grote vraagteken voor de verkie
zingsuitslag in Nederland gold de beteke
nis in stemmen uitgedrukt van het bis
schoppelijk «mandement* . In dit «man
dement » hadden de Noordnederlandse 
bisschoppen zich ongemeen krachtig uit
gelaten tegen de linkse vakbonden maar 
daarbij ook tegen de Katolieke vleugel in 
de Partij van de Arbeid die er 6 zetels op 
de 30 (tweede)kamerleden vertegenwoor
digden. Hierbij dienen we aan te stippen 
dat het « mandement» echter peen stel
ling koos tussen de twee Katolieke par t i j 
en, de Katolieke Volkspartij en de partij 
van Welter. 

Voorzeker nu heeft het mandement zijn 
betekenis gehad. Daarzonder ware het be
trekkelijk verlies van de Katolieken tegen
over de socialisten veel afgetekender ge
weest. Toch is het echter een feit, dat 
moeilijk te ontkennen valt; dat zelfs bij 
de Katolieken in Nederland, die gezien 
de eeuwenlange onderdrukking door het 
Protestantse noorden veel hechter blok 
vormen dan de Katolieken hier en ook 
veel sterker achter hun bisschoppen staan, 
het ingrijpen van de Kerk aldaar de balans 
niet kon doen overhellen naar de Kato
lieke Volkspartij. Onbetwistbaar hebben 
tal van Katolieken niet voor de K.V.P. ge
kozen. In het zuiden vooral toonden de 
cijfers dit overduidelijk aan. 

Hier raken we kern van het vraagstuk. 
De waarheid is tweeërlei. 
Vooreerst is het een feit dat de greep 

van de Kerk op de mens, vooral dan in 
politiek opzicht, steeds losser wordt. In de 
steden is dat sinds lang een feit. Maar 
bioskoop, radio en televisie hebben ook hun 
sterke invloed op het platteland en laten 
diepe sporen na in de geest van de platte-
lendsbevolklniT. Nu is de geest van het 
v( rtgebr-dc!''13 • , T^(r* gebied van radio, 
boskoop CA telcv. •„ gewoonlijl: godsdien
stig onverschillig of godsdienst vijandig. 
Dus ongunstig voor de invloed van de Kerk. 
Aan de andere kant hebben ook de mo
derne verkeersmiddelen de afstand tussen 
ctad en platteland op alle gebieden gro
tendeels overbrugd. Zo zolgt het plat te
land op enige tijdsafstand de ontwikkeling 
in de steden. Alles wordt meegesleurd door 
de maalstroom van de moderne levenswijze 

De « KO » koudt een perskonferentie. 
Voorzitter Glorieux verklaarde, als in

leiding, dat de houding van het Genees
kundig Korps niet was ingegeven door po
litieke overwegingen noch door winstbe
jag. Wanneer meneer de voorzitter die ver
klaring immer blijft herhalen, geloven er 
straks zedfs zijn intiemstte medewerkers 
niet meer aan ! 

« De besluiten van september, dixit voor
zitter Glorieux, schaften de vrije keuze van 
geneesheer af, schonden het beroepsge
heim en voorzagen zes miljoen steekkaar
ten voor de bevolking Deze pogingen van 
etatisatie werden verijdeld door de reak-
tie van... he t volk, van het geneeskundig 
korps en van de zelfstandigheidszin ? van 
de liberale partij ». 

Dit mengsel van onwaarheid en totale 
onzin, reeds lang weerlegd, werd bij klaar
lichte dag aan joernalisten opgedist. 

Het wordt hoog tijd dat de medailles 
worden geslagen en de « helden » worden 
op de kraag gespeld, nadien kunnen ze 
met vakantie gaan ! 

De laatste berichten ? 
De onderhandelingen worden voortge

zet ! 
En de finantiele sanering zal men vra

gen ? Daar spreekt voor 't ogenblik nie
mand meer over ! 

en het is zinloos zich vast te klampen aan 
oude verstarde levensgewoonten en vor
men. Het komt er alleen maar op aan voor 
de eeuwenoude en ware beginselen nieuwe 
levensvormen te scheppen of over te ne
men. De oude vormen hebben nu eenmaal 
uitgediend. Het is een normaal groeipro
ces. De oude band tussen geestelijken en 
leken is los. Er zal een nieuwe moeten ge
vonden worden, die rekening zal moeten 
houden met de gegroeide persoonlijkheid 
van de Katolieke leek. 

Er is echter nog een tweede uitzicht van 
het vraagstuk. Het valt moeilijk te ont
kennen in Nederland zoals in ons land dat 
Kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders zich 
vrij veel met politiek inlaten en dit niet 
alleen wat de beginselen betreft maar ook 
wat de keuze van de personen aangaat. 
Gewoonlijk genieten de personen die ge
willig zijn de voorkeur. Men houdt van 
mensen die men meent helemaal in zijn 
macht te hebben, ook op het gebied van de 
taktiek, iets wat uiteraard nog meer vrij 
is als de toepassing van de beginselen. 
Sterke karakters, die zich niet altijd schik
ken worden geweerd. Dit verschijnsel is 
trouwens niet alleen op politiek gebied 
waar. Men kent het ook op het gebied van 
de Katolieke jeugdbeweging en elders. 

Arrivisten en profiteurs kennen dit 
zwakke punt in de politiek van het offi
ciële katolicisme en intrigeren tot ze de 
interessante politieke posten bezetten, waar 
de misbruiken dan welig beginnen te tie
ren. Zo geraakt de Kerk, niet helemaal 
zonder de schuld van hoogwaardigheids
bekleders, in diskrediet daar de vijanden 
van het geloof natuurlijk niet nalaten de 
Kerk te ontmaskeren als een uitsluitend 
politieke machine. Dit geldt niet alleen 
hier maar in mindere mate ook in Neder
land. 

Deze politieke zwakkelingen en arrivis
ten aarzelen natuurlijk niet te onpas met 
de steun, die de Kerkelijke hoogwaardig-
hiedsbekleders hen verlenen te schermen 
tot de meest mogelijke baat. Zo vermen
gen ze schaamteloos politiek met gods
dienst, wat dan noodzakelijkerwijze de 
godsdienst in diskrediet brengt bij velen, 
die het onderscheid tussen het zuiver gods
dienstige en de politiek niet kunnen trek
ken. 

Gelukkig dringt het inzicht dat deze 
handelswijze fout is en tegendraads aan 
de moderne ontwikkeling geleidelijk door. 
Zo verboden de Franse bisschoppen aan 
gelijk welke partij zich op de Kerk te be
roepen. 

De Kerk in Nederland heeft zich echter 
in de strijd tussen de twee naoorlogse Ka
tolieke partijen niet gemengd. Hier werd 
het wezenlijk christelijk beginsel van het 
pluralisme toegepast. Terecht immers 
eisen de Katolieken de verscheidenheid op 
in bijkomende dingen. Het is eeuwenoude 
Katolieke wijsheid. Het is trouwens ook 
op grond van die christelijke teorie dat 
we perpleks staan wanneer men de een
heid van de christelijke krachten in een 
partij met één sociaal-ekonomisch pro
gram, overigens niet konform aan Qua-
dragesimo Anno I - en met een oplossing 
voor het etnisch vraagstuk in ons land — 
niet de meest christelijke ! — voorstaat 
als gold het een dogma. Het is klaarblij-
kend dat krachtens het algemeen geldend 
christelijk principe van het pluralisme 
Katolieken het recht hebben op afzonder
lijke lijstvorming. In het noodzakelijke 
één, in het twijfelachtige vrijheid, in alles 
liefde is een principe dat behoort t o t het 
christelijk erfgoed. 

Nederland heeft eens te meer bewezen 
dat de Katolieke taktiek van de hyper-
voorzichtigheid, het immobilisme, de schrik 
voor de verantwoordelijkheid en het ge
brek aan dinamisme en vechtlust tfaljiet 
gaat. Oude zedeprekers van overigens 
soms verdacht zedelijk allooi worden thans 
doorzien. Er zullen nieuwe, frisse krach
ten en nieuwe dinamische partijen zijn om 
het materialistisch socialisme de voet 
dwars te zetten. De rol van de oude steeds 
meer vermolmde Katolieke partijen raakt 
meer en meer uitgespeeld. Nog zullen zij 
jarenlang door de wet van de vertraagde 
opinievorming een bijkomende rol spelen. 
Dinamisch scheppen zullen ze echter niet 
meer optreden. Daartoe is een nieuw slag 
van jonge politiekers geroepen, die niet 
van overal zo wat geparachuteerd worden 
als stromannen, maar die zich opdringen 
omdat zij persoonlijk een politiek ideaal 
hebben en bereid zijn er zich volledig voor 
in de stn]d te werpen. 
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W A A R O M WIJ VERDER STRIJDEN 
Toen de schoolstrijd in volle hevigheid 

woedde — dat is al lang, zeer lang gele
den — werd er mij herhaaldelijk door ver
scheidene konfraters de vraag gesteld : 
« Wat gaat de Volksunie doen ? Gaat ze 
de rechtse krachten blijven verdelen of 
gaat ze zich wijselijk terugtrekken en alzo 
van de ziel van het kind helpen redden wat 
er van dat arm zieltje te redden yalt. » 

Zeker, het is geenszins aan mij van daar
over te beslissen, doch ik heb steeds kor
daat en met grote overtuiging geantwoord 
dat de Volksunie zou voortgaan op de in
geslagen weg en dat ze met verbetenheid 
zou blijven voortvechten. 

« Waarom ? s. werd er gevraagd. 
Ik had als redenen kunnen opgeven dat 

de Volksunie «amnestie^ zelfbestuur en 
industrialisatie van Vlaanderen» vraagt, 
drie punten van het allergrootste belang, 
die bij geen enkele der andere partijen op 
het programma prijken; ik had die einde
loze litanie van grieven en vernederingen 
kunnen opsommen en die vele wantoestan
den, die de Vlamingen zelfs nu nog in 1956 
tot burgertjes van tweede rang verlagen; 
ik had kunnen spreken over die verschrik
kelijke achteruitstelling van onze Vlaamse 
mensen op alle ministeries, vooral op dat 
van Buitenlandse Zaken; Ik had kunnen 
wijzen op onze tienderangspositie in het 
leger, op de negatie van onze taal in Kongo, 
waar ze slechts dezelfde waarde heeft als 
het hottentots; ik had hun kunnen at tent 
maken op de roof van niet minder dan 
vijftig gemeenten rond Brussel en op de 

taalgrens met een bevolkingscijfer van 
250.000 inwoners; ik had hen onder de neus 
kunnen wrijven dat het toch allemaal bo
ter aan de galg zou zijn, indien de 17.000 
Limburgers, die in '54 voor de Volksunie 
stemde allemaal ineens voor de C.V.P. zou
den kiezen, want de C.V.P.-provincieraad 
zou toch weer socialistische senatoren naar 
Brussel zenden; ik had hun kunnen aan 
het verstand brengen dat de C.V.P. zelfs 
met alle Volksuniestemmen de vorige keer 
toch nog de meerderheid zou verloren heb
ben... 

Neen, van dat alles heb ik geen gewag 
gemaakt. 

Ik heb alleen maar geantwoord, dat het 
meer dan noodzakelijk is dat de Volksunie 
blijft voortstrijden op het poUtieke plan 
al was het slechts met het ene doel : dat 
de C.V.P. verkozenen zouden opstaan uit 
die diepe slaap, die ze sedert jaren met gro
te kennis van zaken slapen. Er is een zweep 
nodig, broodnodig. Wij zullen moeten 
wachten tot op de dag, waarop in elk ar
rondissement van het Vlaamse land voor 
de C.V.P. gevaar dreigt van een manda
taris te verliezen ten voordele van de 
Volksunie, om hen te zien ontwaken en 
hen tot daden te zien overgaan. 

Wij weten maar al te goed hoe zij thans 
met bedrevenheid de Vlaamse goegemeen
te misleiden. Ongeveer 70 procent van de 
C.V.P.-verkozenen zijn Vlamingen en zij 
hebben helemaal niets in de pap te brok
ken. Die 70 procent moeten buigen en 
knikken op kommando van een kleine 
minderheid Brusselaars en Walen. Erger 
nog, verscheidene leiders, met Vlaamse 
stemmen verkozen, zijn uitgesproken 
franskiljons, die minachtend en laatdun
kend de schouders ophalen, wanneer men 
hun spreekt over Vlaanderen of over de 
noden van het Vlaamse volk. 

Ik zal geen namen noemen. Dat eenie
der rondkijke in zijn eigen omgeving. 

In alle voorname problemen, die sedert 
de oorlog ons land in opschudding hebben 
gebracht, heeft de C.V.P. de nederlaag ge
leden. De koning hebben zij — zogezegd 
omwille van het straatrumoer — laiffelijk 
laten vallen; de schoolstrijd hebben zij 
met glans verloren en wanneer er eerst
daags een nieuwe strijd ontbrandt, dan 
zullen ze die eveneens verliezen. Zij zijn 
immers zeer ervaren, ondervindingrijk en 
geroutineerd geworden in het lijden van 
nederlagen. Zolang er in de beide kamers 
niet enkele keikoppen van de Volksunie 
zullen zitten, die dag-in, dag-uit de lam
lendigheid van de Vlaamse mandatarissen 
aan de kaak zullen stellen en die hun on
ophoudend en voortdurend een aanzien
lijke dosis Panténe en Pétrole Hahn en 
andere haargroeimiddelen op de tanden 
zullen smeren zal er van overwinningen 
niets in huis komen. Zij vrezen Buset met 
grote vrees en kruiperig kijken zij meneer 
Paul-Henri Spaak naar de ogen. 

* * 

Laat ons even stilstaan bij de school
strijd. 

De C.V.P.-mandatarissen zouden niet 
meer het minste uitstaans willen met de 
linksen. Zij zouden hen bekijken met ijs
koude blikken en dan het hootfd vol ver
achting wegdraaien, want die linksen be
stonden voor hen niet meer. Hadden zij 
het immers niet gemunt op de ziel van het 
kind. 

Thans gaan ze te samen, ik zou haast 
zeggen hand in hand en flikflooiend gelijk 
verliefden in de maneschijn, naar Israël 
en naar Kongo en die fameuze Hubert 
Leynen van het Belang van Limburg — 
dat in de verkiezingsstrijd zulke gemene 
rol heeft gespeeld — ging zelfs mee naar 
Rusland, wellicht om te bestuderen, hoe 
de ziel van het kind achter het IJzeren 
Gordijn behandeld wordt. 

Zij zouden de linksen volkomen negeren 
en al het geld dat de rechtsen op de post-
checkrekening hadden moesten ze afstor
ten. 

Thans storten de Comité's voor School en 
Gezin er zelf hun geld, dat ze schooiden 
bij onze brave mensen. 

Toen kwam de derde faze van de school
strijd. O ! Dat zou iets verschrikkelijks 
worden, iets apokaliptisch. En meneer Theo 
Lefèvre, die had in zijn geniaal brein iets 
uitgedacht dat de wereld met verstomming 
ging slaan. De vijf werelddelen zouden 
sidderen voor de représailles van de C.V.P. 
en geen oog had gezien en geen oor had 
gehoord en nog nimmer was het in het 
gedacht van een sterveling opgekomen 
welke verschrikkelijke maatregelen de 
C.V.P. in alle stilte voorbereidde voor de 
linksen. 

En er gebeurde niets. Ja toch, er kwa
men halsdoekjes met de leuze « Weg met 
Collard » ! Dat was het « geheime » wa
pen ! 

op, die ik totnogtoe alleen maar ben tegen
gekomen op het gezicht van schoon- en 
,5tiefmoeders en gelijkgestelden. 

En nu moeten onze doorbravc mensjes, 
die het soms al zo verschrikkelijk kwaad 
hebben, met hun schamele spaarduitjes 
weer goed maken, wat die grote bonzen te 
Brussel verkorven hebben door hun laks
heid, door hun Lamme Goedzakmentali
teit, door hun — laat het ons rechtuit be
kennen — door hun lafheid. 

Zij gUigen de linksen volkomen negeren 
en ondertussen is de Heer Spaak te gast 

op «Les Grandes Conférences Catholi-
ques » te Brussel en wordt hij toegejuicht 
door een hele reeks gepurperde hoogwaar
digheidsbekleders en door al wat de pre
tentie heeft van tot de Katolieke élite van 
België te behoren. 

Vier jaar lang heeift de C.V.P. het be
wind in handen gehad. Waarom hebben 
zij toen de schoolkwestie niet opgelost ? 
Waarom hebben zij toen de volledige ge
lijkheid niet gestemd ? Waarom ? 

Wellicht • omdat zij dhr Buset met zijn 
herrieschoppers en zijn knokkeltroepen 
vreesden, doch meer nog omdat zij — zelfs 
nu nog — de volledige gelijkheid niet ver
langen. Zij behouden die ziel van het kind 
als een soort veiligheidsgordel, waarmee 
ze zich tooien telkenmale zij de meerder
heid verloren hebben en ze likkebaardend 
en brandend van verlangen uitkijken naar 
de opbrengende aanlokkelijkheid van de 
ministerportefeuilles. Dan ontdekken ze 
plots allen te samen dat het kind nog een 
ziel heeft en dat die ziel in gevaar ver
keert, en zij lopen te hoop en zij beginnen 
te schreeuwen en te gestikuleren en zij 
jammeren en scheuren op zeer demonstra
tieve wijze hun klederen, want heiboerken 

POZNAN HET MANE. THEKEL, PHARES, voor de bonzen van het Kremlin' 
of de opstand sluimert in 8 russische satellietstaten 

Toen nam meneer Theo het woord en 
hij sprak, neen, hij schreeuwde het uit 
over de daken, ja, zelfs in Nederland ging 
hij plechtig verklaren dat hij de rechtse 
troepen de straat zou opzenden en dat de 
schoolstrijd alleen zou kunnen eindigen 
met een totale overwinning van de C.V.P. 
En op zijn toernee doorheen gans het land 
verklaarde hij met veel rechtstreekse en 
onrechtstreekse patetiek en met de hand 
op het har t : dat geen enkel kristenmens 
ooit enig nadeel zou ondervinden van die 
onrechtvaardige wet, want hij, Theo, zou 
er zorg voor dragen dat alles zou hersteld 
worden, zoals het was voor de ongeluks-
wet Collard. En de opgezweepte toehoor
ders, die tevoren de aandoenlijke film over 
de verboden betoging hadden gezien, waren 
tot traanogens toe bewogen en juichten 
hun voorzitter toe met entoesiasme en met 
volharding alsof hun zaligheid mitsgaders 
deze van hun ganse progenituur op het 
spel stond en hun porte-monnaie erbij. En 
blinkend van geluk trokken ze naar huis 
en ze bekeken mekaar met veelbetekenen
de blikken en zij zegden ; Die voorzitter 
van ons, die meneer Theo, die kan het toch 
nogal zeggen. 

En ja, de voorzitter had niet gelogen, zij 
kwamen op straat, maar het was niet met 
de strijdbijd, neen, het was met de bedel
staf en met nummers van een tombola, 
waarmee ge een passe-vite en een scheer-
apparaat kunt winnen, en het gezicht van 
die lotjesverkopers was lang en heel ge
steld om te lijden en er lag daar een grijns 

en kustbewoner, Vlaming en Waal, weet 
ge het : de ziel van Uw kind is in gevaar, 
te wapen ! 

Er is nog een tijd geweest dat de ziel 
van het kind in hun kraam paste en dat 
ze een nieuwe kruistocht predikten tegen 
de goddeloze liberalen om dat zieltje te 
bevrijden en toen de verkiezingen voorbij 
waren, toen spanden ze te samen en een 
liberaal werd minister van onderwijs. 

Indien de ziel van het kind him zo nauw 
aan het har t ligt als zij thans beweren, 
waarom hebben zij dan haas t sedert men-
sengeheugenis het ministerie van onder
wijs in linkse handen gelaten ? 

Het zou mij geenszins verwonderen 
moest er na de eerstkomende verkiezing 
een C.V.P.-socialistisch ministerie komen 
en het zou mij nog veel minder met ver
stomming slaan moest dhr Collard mirüs-
ter van Onderwijs blijven. 

Natuurlijk zou er aan de wet Collard 
hier en daar wat geschaafd worden en de 
scherpste hoeken zouden wel wat afgerond 
worden — kwestie van de goedgelovige man 
wat zand in de ogen te strooien — doch 
voor de rest zou alles blauwblauw blijven. 

Vier jaar lang hebben wij een homogene 
C.V.P.-regering gehad en wat heeft ze ge
daan voor de Vlaamse belangen ? Niets, 
niets, driemaal niets ! 

Hadden ze blijk gegeven van wat meer 
moed en doorzettinsvermogen dan waren 

ze nog steeds aan het bewind. Doch zij 
hebben geregesrd alsof zij de macht moe 
waren. Erger nog, ze hebben het roer uit 
hun handen gegeven ongeveer twee maan 
den voor het normale tijdstip. Zij waren 
regerensmoe of zouden ze zo dwaas en zo 
verblind zijn geweest dat ze geloof hecht
ten aan die holklinkende leuze : «Naar 
een versterkte meerderheid » ? 

De Heer Van Zeeland, in zijn overdreven 
ijver om het buiten land ter wille te zijn 
en om Amerika honing aan zijn baard te 
wrijven, was een der voornaamste bewer
kers van de 24 maanden diensttijd. Waar 
zit hij nu ? Hij heeft de politieke arena 
verlaten voor een ambt dat met astrono
mische sommen bezoldigd wordt. Nadat 
hij de C.V.P. een ontzaglijke schade heeft 
berokkend steekt hij zijn drie letters in 
de haag. 

Wanneer het schip zinkt, wippen de ra t 
ten ervan. 

En de toenmalige premier, de hoogge
leerde heer Van Houtte, die de week voor 
de verkiezing inzag dat de linksen met hun 
belofte van de dienstplicht te herleiden tot 
18 maanden de slag gingen thuishalen, 
wat deed die slimme premier ? Hij nam 
zijn toevlucht tot de radio en heel zijn 
triestige toespraak kunnen wij samenvat
ten in de woorden : « Kiest allen voor de 
C.V.P., want als wij aan het bewind blij
ven, dan zullen wij ook eens onderzoeken 
of we de dienstplicht soms niet kunnen 
verminderen. » 

O sancta simplicitas ! O heilige eenvoud i 
Naar het schijnt is de heer Van Houtte 

nochtans professor aan verscheidene ho
gescholen. Santé ! De C.V.P. zou meer 
gediend zijn met enkele praktische men
sen, die met hun twee voeten in de werke
lijkheid staan, dan met al die zogezegd-
hooggeleerde heren met hun arsenaal van 
wettelijke en akademische titels. 

'En wanneer eerlang de verkiezingen 
zullen in aantocht zijn, dan zullen zij 
weer opdagen met fluwelen pootjes en met 
een even fluwelen tong en zij zullen in hun 
goedvoorbereide meetings op ostentatieve 
wijze op de borst kloppen en uitroepen : 
Het is waar, o teergeliefd Vlaanderen, dat 
wij U een tikje verwaarloosd hebben, maar 
dat is nu gedaan, wij zien onze vergissing 
in. Help ons ! Geef ons terug macht en 
ge gaat stomverbaasd staan wat wij gaan 
verwezentlijken gedurende de vier jaren, 
die gaan volgen. Vlaanderen zal ontvoogd 
worden. Vlaanderen gaat een schitterende 
toekomst tegemoet. 

En de naïefsten onder hen zullen zelfs 
geloven hetgeen ze verkondigen. 

Doch er zal niets gebeuren op Vlaams 
gebied. Brusselaars en franskiljons zullen 
zoals voorheen met roerende eensgezind
heid de handen in mekaar slaan en met 
grote bedrevenheid alle wetsvoorstellen 
kelderen, die ook maar iets gunstigs aan 
Vlaanderen willen brengen. 

En Vlaanderen zal weer vier jaar langer 
verdrukt worden. 

Nu dat zij sedert meer dan twee jaar in 
de oppositie gedrongen zijn hunkeren zij 
naar het bewind gelijk een verzetsman 
naar een dekoratie en iedere dag roepen 
zij op de eenheid van alle rechtse krachten 
en zij laten geen gelegenheid voorbijgaan 
om te zeggen en te schrijven dat zij zon
der die strikt noodzakelijke eenheid de 
ziel van het kind in goddeloos-rode grijp-
handen moeten laten stikken. Doch van 
de andere kant maken zij ons voortdurend 
uit voor scheurmakers en parasieten, voor 
arrivisten en hysterici, en te Antwerpen 
verplichten zij onze volksvertegenwoordi
ger dhr Wagemans de stoet, ingericht om 
te betogen tegen Collard en zijn ongeluks-
wet, te verlaten. 

Zó vatten zij de eenheid op. Eenheid 
om hun terug in een ministerzetel te 
plaatsen. Later als gij, mensen van de 
Volksunie, wel leert en braaf zijt, dan zul
len wij misschien eens naar de tijd zoeken 
om te zien of wij iets Kunnen doen voor 
dat volk, dat gij het Vlaamse noemt. 

Naderhand, toen er werd gestemd over 
het wetsvoorstel Collard, verlieten de C. 
V.P. mandatarissen laffelijk hun banken, 
zogezegd ten teken van protest. 

Slechts één volksvertegenwoordiger stem
de tegen de onrechtvaardige wet : onze 
vriend Ihr Herman Wageman^ vader van 
zes kinderen, die allen in vrije scholen 
studeren. 

(lees door hlz. 6) 
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Bij de Vlamingen Waarom u/ij verder strijden? 
(vervolg van blz. 5) 

in Argentinië 
ONZE NIEUWE HEREN 

September 1955. 
Kanonnen bulderen, bommen ploffen 

neer, petroleumdepots staan in brand, en, 
naar men zegt, laten ten minste 10.000 
mensen hun leven. Peron vlucht op een 
Paraguayaanse kanonneerboot, en gene
raal Lonardi wordt door honderdduizenden 
als voorlopig President begroet op de Plaza 
de Mayo te Buenos Aires, onder 't gejuich 
van Libertad ! Libertad ! Daarbij her
haal t hij de woorden, die hij te voren al 
uitgesproken heeft te Cordoba, waar zo
vele doden vielen : 

Ni vencedores, ni vencidos ! 
Noch overwinnaars, noch verslagenen ! 
Goedkeurend gejoel doet de Plaza de 

Mayo daveren. Lonardi schijnt er niet door 
bewogen. Wij weten dat hij een ziek man 
is. Hij Ujdt aan hoge bloeddruk, veroor
zaakt door wat men in goed Vlaams « har t -
vreterij » noemt, of, om het wat (fraaier te 
zeggen, « hartzeer » om al 't geen hij onder 
Peron in de rangen van 't leger en in het 
land moest zien gebeuren. Hij heeft alleen 
de leiding genomen om de eenheid in de 
revolutie te bezegelen. Hijzelf is demokra-
tisch gezind, maar sommige van zijn fa-
miUeleden behoren tot de nationalisten, 
die men hier in de oorlog Nazis noemde, 
omdat ze van geen verbond met de geal
lieerden wilden weten, en die voor een 
strengere tucht, voor meer orde in het 
openbaar leven ijveren. In een van zijn 
latere toespraken zegt Lonardi, dat elke 
politieke opinie, ook al is ze niet demokra-
tisch, moet geëerbiedigd worden, indien zij 
er niet op gericht is de andere partijen met 
geweld te onderdrukken. Toch stemt hij 
er in toe enkele vooraanstaande nat iona-
hsten uit zijn Kabinet te verwijderen. 
Maar de manier waarop dat gebeurt, met 
geweldpleging en beledigingen, bewijst 
reeds dat Lonardi het hecht niet meer in 
handen heeft. 

De (voorlopige) Vice-President Rojas 
(sommigen beweren dat hij eigenlijk Roth 
heet en een Jood is) dringt in die dagen 
met zijn partijgangers van de Junta Con-
sultativa, een soort Staatsraad, bij Lonar
di op ontslag aan. In die Raad zetelen 
enkele erkende leiders van de grote poli
tieke partijen van vroeger, Radikalen, De-
mokraten (die eigenlijk de konservatieve 
partij ui tmaken), socialisten, en ook en
kele vertegenwoordigers van kristelijke 
groepen, van links en rechts. Alleen deze 
rechteen steunen Lonardi, en sommige 
persoonUjke vrienden, zoals de artistieke 
socialist Palacios, met zijn flambard, strik-

4^das en wijde mantel, de schilderachtigste 
figuur uit de ballingschap, die na de revo
lutie tot ambassadeur in Montevideo werd 
benoemd. 
Ni vensedores, ni vencidos !... 

Een van de redenen waarom Lonardi er 
af moet, is dat hij te fatsoenlijk is. Te 
zwak, zeggen de anderen. 

Denk eens aan, geen wraak willen ple
gen ! De vroegere vijanden zelfs willen 
betrekken in de wederopbouw van het 
land ! 

In De Schakel, het blad van onze Vlaams-
Argentijnen, schreef een geestdriftig uit
wijkeling : 

«Hoe gunstig steekt deze ridderlijke en 
» kristelijke houding niet af tegen die van 
» een andere s taat die we kennen.. . » 

Welnu, dat vonden Rojas en konsoorten 
niet. Samen met vele anderen, die schuim
bekten van haat , of die reeds op leeg-te
maken plaatsen luimden, vooral in leger 
en marine en universiteit, eisten ze een 
grondige epuratie. Veel moet ik u daar
over niet vertellen. Ge kent het systeem, 
met de sensationnele onthullingen, de ver
valste dokumenten, de jacht op brieven 
waarin deze of gene ooit geschreven heeft 
dat Peron goed werk verrichtte — wat hij 
dééd gedurende de eerste jaren. Wie on
der Peron ooit op studiereis werd gezonden 
naar Spanje op staatskosten — buiten ! 
Wie onder dezelfde Peron studiereizen deed 
(op staatskosten !) naar New York of Pa
rijs, kon een goede demokraat zijn; geen 
haan kraaide naar zijn misdaad. 

In november gebeurde het onvermijde
lijke : Lonardi werd gedwongen af te t re 
den, Aramburu kwam in zijn plaats. Vice-
President blbef Rojas, van wie men be
weert, dat hij zolang hij kan achter de 
schermen de touwtjes zal blijven hanteren, 
daar hij niet genoeg allure bezit, en door 
velen te zeer verfoeid wordt, om ooit Pre-

dent te worden. 
Ondertussen zijn honderden hogere en 
gere officieren afgezet, verscheidene 

ivooraanstaanden werden gevangengeno-
^men, nadat ze gedegradeerd waren in een 

proces, dat elk redelijk mens veel te den
ken geeft. De leiders van het peronisme 
die men kan vastkrijgen — daaronder de 
veelbespotte Aloe — zijn onder protest van 
een paar moedige rechtsgeleerden naar 
Ushaia gevoerd, een gevangeniskamp voor 
moordenaars en bandieten in Tierra del 
Fuego; een priester-bezoeker heeft moe
ten verklaren, dat ze daar genoeg kaloriën 
kregen om in leven te blijven... 

Ondertussen ook is Lonardi in alle stilte 
gestorven aan zijn hoge bloeddruk, of aan 
zijn hartzeer van fatsoenlijk mens, en be
graven te Cordoba onder een reuze-volks
toeloop, met felle grafredenen, waarbij 
over verraad aan de revolutie werd gespro
ken. 

Wanneer verkiezingen ? 
Wat voor een man is Aramuru ? 
Wij weten het niet. Soms verschijnen 

in de kranten zeer redehjke toespraken 
van hem, zoals wanneer hij zegt, dat het 
verantwoordelijkheidsbesef de basis van 
iedere echte demokratie moet zijn. (Zal 
moeten zijn in de Gouden Eeuw, denken 
wij). 

Soms knikken de vrienden goedkeurend, 
en schaterlachen de tegenstrevers, zoals 
wanneer hij zegt : Verkiezingen komen er 
zohaast het land daarvoor klaar is, geen 
minuut eerder en geen minuut later. 

Lonardi beloofde verkiezingen binnen de 
7 maanden; die termijn is reeds verstre
ken. Nu begrijpen we zeer goed, dat men 
de verkiezingen niet aandurft. Hoe zal 
men de peronistische neigingen uitroeien 
bij de overgrote meerderheid van 't werk
volk, zolang de prijsstijging duurt en de 
loonsverhoging daarvan maar een frak-
tie dekt ? Het land blijft op de rand van 
de ekonomische inzinking, waar Peron het 
gebracht heeft, en men beweert dat Pre-
bisch, de raadsman van de regering, het 
helemaal in de afgrond zal duwen. Hij 
heeft namelijk in ChiU ook geen bijzonder 
goed werk verricht. Onder de weinigen die 
tot het volk kunnen spreken, is de kleine 
(demagoog Reyes geheel gediskretideerd, 
omdat hij Peron aan 't bewind hielp ko
men. Hij heeft sedertdien wel enkele 
jaartjes politieke gevangenis geklopt, maar 
zulke dwaasheden vergeet men niet. Fron-
dizi, leider van de Radikalen, heeft nog de 
beste kans om een deel van 't werkvolk 
naar zich toe te halen, vooral omdat hij de 
eenheid van de C.G.T., het officiële syn-
dikaal orgaan, blijft voorstaan. Maar hij 
moet tijd hebben. 

Men heeft dan in de kranten geschre
ven, dat de kiezerslijsten vervalst zijn, en 
een herziening er van voor... december be
loofd. Frondizi zal tijd krijgen. 

Genoeg tijd om een heropleving van Ar
gentinië te kunnen vertonen als demokra-
tische verovering ? — «Wij en geloven 
het niet. » 
De Minister en de studenten. 

Ik schreef u de vorige keer, dat de Mi
nister van Onderwijs, Dell' Oro Maini, de 
enige man van rechts was die nog in de 
Regering zat, en dat ze hem waarschijn
lijk wel zouden krijgen. 

Wel, ze hebben hem. Hij hgt er af. 
Eerst hebben ze geprobeerd te bewij

zen, dat hij peronist was. Dat raakte zijn 
kouwe kleren niet. Zoals vele anderen, is 
hij met Peron misschien een eindweegs 
meegegaan, tot de diktatuur en de kor-
ruptie begon. Daarna heeft hij zeer kor
daat in de oppositie gestaan. 

Maandenlang wordt er nu al tegen hem 
geageerd. Zijn felste openlijke vijand was 
de (voorlopige) Rector van de Universi
teit Buenos Aires, Romero, maar men 
spreekt van vele en hooggeplaatste bedekte 
vijanden, die de studentjes, waaronder me
nige kommunistische en Joodse belhamel, 
het geld in handen hebben gespeeld voor 
hun ontelbare plakkaten, en die hun zelfs 
toegelaten hebben midden mei de schooi
en universiteitsgebouwen te bezetten. 

Het is, in 't klein en onbloedig, zoiets 
geweest als de koningsgeschiedenis in Bel
gië. De grote schreeuwers en dreigers heb
ben het gewonnen. Maar omdat er veel 
verzet was in de kringen van denkende 
heden, heeft President Aramburu tegelijk 
met het ontslag van Dell' Oro Maini dat 
van Rector Romero aangenomen. 

Wij denken, dat de mannen-van-l inks 
het bij die zegepraal niet zullen laten. 

En we zeggen elke dag : Goddank, dat 
wij voor geen jota verantwoordelijk zijn 
als ze hier stommiteiten doen ! 

Goddank, dat wij er voor niets meer tus
sen zijn, als ze ginder in België de beest 
spelen ! 

Nog een woord over de amnestie. 
Ongeveer in alle landen ter wereld is 

er nu — meer dan elf jaar na de bevrij
ding — amnestie verleend. Zijne HeiUg-
heid de Paus heeft reeds sedert jaren zijn 
wijze stem verheven en aan alle Katolieke 
gezagdragers en bewindvoerders gevraagd 
van amnestie te schenken; ja, op dit ogen
blik wordt er achter het IJzeren Gordijn 
aan de lopende band amnestie verleend 
en hier bij ons is er nog geen enkele der 
grote partijen, die gewag durft maken van 
amnestie. Zij vrezen dat woord geUjk de 
pest en wie nochtans van al die heren durft 
met de hand op het har t verklaren dat hij 
honderdprocent zuiver in zijn schoenen 
s taat ? 

Waar gaan we naartoe ? 
Voor verscheidene jaren, liet de toen-

maUge C.V.P. minister van Justitie — het 
was een Luikenaar — enkele dagen voor de 
verkiezingen een heel reeks terdoodver-
oordeelden neerschieten, wellicht met het 
enige doel van enkele voorkeurstemmen te 
ronselen van een handvol heetgebakerde 
en op-wraakbeluste verzetslieden. 

Arme C.V.P. ! Welk rechtschapen mens, 
op de hoogte van de toestand, kan nog 
voor U kiezen. 

Gelukkig voor U bestaat er een spreuk : 
Innumerabile numerus instultorum. Het 
getal der dwazen is onbegrensd. 

Eén zaak weet ik en dat troost mij : de 
Volksunie behaalde in '54 niet minder dan 
17.000 Limburgse stemmen. Wij gaan voor
uit. In '57 of '58 bereiken wij de dertig 
duizend, alle tegenwerking ten spijt. 

De zweep moet naar het parlement ge
zonden worden. Zij moeten schrik kri j 
gen. 

Welnu, zij zullen schrik krijgen. 
Laat ons eerlijk zijn. De C.V.P. heeft 

de leiders niet gehad. Indien de kopstuk
ken overgeheveld werden en de Heren 
Spaak, Buset, Vanacker en Huysmans in 
het lechtse kamp stonden, dan had de 
C.V.P. in de Kamers een ruime meerder
heid van ten minste twintig zetels. 

En weer zullen vele goedgelovige Vla
mingen, na het lezen van dit artikel, uit
roepen : gij valt alleen de C.V.P. aan en 
gij spreekt niet over de linksen. Het ant 
woord is gemakkenjk. 

Die Kuypers heeft zich alleen maar willen 
wreken en heeft een wetsvoorstel opge
maakt, dat voor ieder rechtgeaard mens 
onaanvaardbaar is. 

Ondertussen hebben de linksen deze ge
trouwe domestiek reeds bedolven onder 
een vracht eretekens, niet omwille van de 
brand, doch omwille van die sektaire wet, 
die hun eens — zo denken zij al thans — 
macht zal geven in Vlaanderen. 

Die regen van dekoraties op de borst 
van Kuypers verwondert mij geenszins. 
Ik moet maar even rondom mij kijken en 
dan ontwaar ik hele busseltj es eksemplaren 
van die kerels, wier heldenkorpus — veel 
korpus en weinig held — naar één kant 
overhelt onder het gewicht van het ere
metaal, kerels die zich met angst in de ogen 
afvragen op welk fatsoenlijk of onfatsoen
lijk lichaamsdeel zij de dekoraties gaan 
aanbrengen, die hun nog gaan te beurt 
vallen in de toekomst. En als ge dan die 
mensen van dichtbij kent en ge weet wat 
zij uitgericht hebben en vooral wat zij niet 
hebben uitgericht, dan vraagt ge U warem
pel af, hoe dat allemaal mogelijk is... en 
ge gaat onverschillig voorbij. 

Zij vragen zich wellicht zelf af, hoe zij 
aan dat eremetaal kwamen. Allemaal men
sen, die kunnen zwijgen en wier hoofd ge
reed staat om te knikken op het minste 
kommando. 

Vrienden van de Volksunie, stoort U niet 
aan dat alles, treedt aan en marcheert met 
ons mee vooruit, tot spijt van wie het be
nijdt. Wij hebben geen geld, wij hebben 
geen macht, maar wij hebben het voor
naamste : wij hebben GELIJK. 

Advokaat Jozel Libens 
St-Truiden. 

Wij vallen hen niet aan. Wij willen hen 
alleen maar wakker schudden uit die win
terslaap, die reeds ontelbare winters duurt 
met de zomers erbij. Wij zouden hemel 
en aarde willen bewegen om de Vlamingen 
in het parlement tot grote daden aan te 
^oren . Wij weten het : van de socialisten of 
de liberalen moeten wij niets verwachten. 
Van een Buset en een Devèze moeten de 
Vlamingen niet meer verhopen, dan het 
geen een hond te wachten staat, die on
verhoeds de genoegens van een kegelspel 
komt storen. 

Wij weten dat de linksen in hun diepste 
wezen tegen het geloof zijn gekant en dat 
de liberalen in Limburg bij de verkiezin
gen onze muren volplakken met de leuze : 
«(Limburgers blijft katoliek, doch stemt 
liberaal.» En op hetzelfde ogenblik han
gen er te Brussel affiches — ik heb ze zelf 
gelezen — : «De geestelijken trekken ie
der jaar miljoenen van de staat. Dat moet 
gedaan zijn. Stemt antiklerikaal ! Stemt 
liberaal. » 

Dat is de Uberale logika in ons land. 
Wij weten maar al te goed dat de liberalen 
slechts gepatenteerde profiteurs zijn, die 
meeheulen met de socialisten, die noch
tans logischerwijze hun grootste vijanden 
moesten zijn, alleen maar om hun leden 
overal vetbezoldigde plaatsjes te kunnen 
bezorgen, en alzo de doodstrijd van hun 
kwijnende partij nog enkele tijd kunnen 
verlengen. 

Wij weten dat de linksen ons een wet 
hebben opgedrongen in zake de school-
kwestie, die ondemokratisch is en onrecht
vaardig in de echtste zin van het woord. 
Wij weten ook dat het niet Collard is ge
weest die dat wetsvoorstel heeft opgesteld. 
Wij weten dat het 't werk is van meneer 
Julien Kuypers, een man, die onder het 
C.V.P. bewind veroordeeld werd door het 
Beroepshof van Brussel om door onvoor-
ziichtigheid en onojplettendheid onrecht
streeks de oorzaak te zijn geweest dat 17 
bedienden levend verbrandden bij de ramp 
in een der gebouwen van het Ministerie 
•'an Onderwijs. 

ZIJ REIZEN EN ZIJ LEREN !!! 
Wie ? Onze parlementairen natuurlijk ! 

Na hun vruchtbare Moscou-reis zijn ze niet 
alleen geestelijk maar ook UchameUjk veel 
verbeterd. Echte stachanovisten zijn het 
geworden. Stel U voor onze achtbare volks 
vertegenwoordigers hebben zo hard ge
zwoegd, dat ze 14 dagen extra verlof be
kwamen bij gebrek aan bezigheid. Het is 
hun ijver die de linkse regering er toe doen 
besluiten heeft alle arbeidskrachten aan 
het werk te stellen. In ieder geval toch 
het werklozencijfer met alle middelen te 
doen dalen. Zo hebben we de mobiliteit. 
Arbeiders uit de Vlaamse gewesten worden 
verplicht tewerk gesteld in Wallonië. Ver
plicht eigenlijk niet, ze hebben keus, of
wel dagelijks 13-14 uur van huis, oifwel 
leven van de hemelse dauw, m.a. uitslui
ting. En het laatste snufje. La douce 
France die het wat moeilijk heeft in Afri
ka en ook in eigen land geschoren zit met 
eigenwijze Algerianen, die enerzijds zijn 
resterende zonen afslachten laat in Afrika 
en de Algerianen — die ze vroeger door 
ijdele beloften Frankrijk binnengeloodst 
hebben, nu, of gevangen zet, of ze zo ver
liest doordat ze klandestien het land ver
laten. Dat zelfde Frankrijk nu heeft in 
sommige streken — vooral het Noorden — 
gebrek aan arbeidskrachten. Bedrijven 
waar de meerderheid der werkmensen Al
gerianen waren, kennen voor het ogenblik 
een schrijnend tekort. België, dat zijn 
vrienden nooit vergeet zal hier nu een 
mouw aan passen. West-Vlaanderen dat 
praktisch geen industrie heeft en met het 
hoogste werkloosheidscijfer van gans het 
land moet bijspringen. 

Zo komt het dat werkloze grensarbei
ders naar het geneeskundig onderzoek 
moeten om na goedkeuring derzelfde in 
het geU&fde Frankrijk tewerk gesteld te 
worden. Bedrijven waar vroeger nooit ie
mand van ons eigen mensen werken wou, 
doordat de toestanden van veiligheid en 
hygiëne er zo wr^akroepend waren, zullen 
nu onze moderne slaven tussen hun muren 
opnemen. Waarom heren geen eenvoudige 
deportatie ? Na de bevindingen bij uw 
Rusland-reis opgedaan, moet het toch niet 
meer zo moeilijk zijn, ook dat nog door te 
voeren. Paar t het nuttige aan het aange
name, reist en zwiert er maar lustig op 
los, veel liever dan er voor te zorgen dat 
in 'het Vlaamse Land nieuwe werkgelegen
heid komt. Zo is het best, de ogen van het 
volk zullen eenmaal toch nog geopend 
worden. Want de naam van Democratie 
is dictatuur, laat het ons maar voelen, de 
dag der afrekening slaat dan weldra en 
Vlaanderen wordt weer vrij. 
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Ongeloo[lijk en toch waar 
Mijn leraar uit de retorika was een zeer 

knap en een buitengewoon geleerd man. 
Benevens Doctor in de Klassieke Filologie 
en Doctor in de Geschiedenis was hij ook 
licenciaat in de Tomistische Wijsbegeer
ten en Baccalaureus in de Teologie, en wie 
weet wat ik nog allemaal vergeet. 

Zoals U ziet : een man, die er een uit
gebreide en gevarieerde ti tulatuur op na 
houdt en die dadeUjk uit de rangen mag 
treden, wanneer er iemand ontboden 
wordt, die van het hogeschoolleven iets 
afweet. De brave man heeft het ondertus
sen reeds tot Monseigneur gebracht en hij 
doet zijn purper veel eer aan, wat niet van 
alle Monseigneurs kan gezegd worden. 

Ofschoon het bijna twintig jaren gele
den is dat ik vóór hem op de banken zat, 
toch heb ik deze week herhaaldelijk aan 
mijn retorika-leraar moeten terugdenken. 
En waarom ? 

Wel ! Deze wijze en hooggeleerde man 
had de gewoonte van ten minste tweemaal 
per dag uit te roepen : « Ik !!! Ik verschiet 
van niets ! » En ik ben er heilig van over
tuigd, dat — indien meneer Buset het mor
gen in zijn socialistisch hoofd moest kri j
gen van Trappist te worden en van de rest 
van zijn dagen te gaan doorbrengen met 
bidden en boetedoen, of indien meneer 
Achille morgen in de processie zou opstap
pen met een flambeeuw in de hand, met 
godvruchtig geluk op zijn gezicht en met 
de medaille van de kongregatie rond zijn 
geleerde hals — dat mijn oud-leraar daar
over geen ogenblik verstomd zou staan, 
op doodeenvoudige en onverschillige toon 
tegen zijn zusters zou zeggen : « Ziet g'het. 
Ik heb het altijd gezegd en gepreekt : In 
het leven moogt ge van niets verschieten. » 

En toch !!! Deze week ben ik verschoten. 
Erger nog : Ik heb perpleks gestaan. 

Stel U voor dat ik in de Standaard van 
15 juni lees, dat minister Spinoy de « Kom
missie van Taaltoezicht in het Leger» 
heeft geïnstalleerd en dat senator Vreven 
van Sint-Truiden werd benoemd tot on
dervoorzitter .van deze Kommissie. 

VAN DE HAK OP DE TAK 

Ik kon mijn ogen niet geloven en las op
nieuw en ja.. . daar stond het zwart op 
wit dat mijn stadsgenoot, meneer Vreven, 
ondervoorzitter gebombardeerd was — en 
nog wel bij Koninklijk Besluit en voor een 
termijn van vier jaren — van een Kom
missie, die de taaitoestanden in het leger 
moet onderzoeken en kontroleren. 

Ik moest er bij gaan zitten. Hoe is het 
mogelijk ? Dat is nu eens echt « de Vla
mingen voor de aap houden». Dat is het 
toppunt van cynisme. 

Vreven, een aartsfranskiljon driehon- ' 
derd procent; een man, die, wanneer hij 
per abuis eens het woord neemt in de se
naa t (wees gerust, het gebeurt slechts om 
de drie jaar ' zich in het Frans uitdrukt; 
een man, die met de gelukkigste glimlach 
van de wereld Vlaanderen zo spoedig mo
gelijk van de kaart zou willen wegvagen. 

Wel zo een rakker moet thans gaan kon-
trole uitoefenen op hetgeen mag en het
geen niet mag op taalgebied. Effenaf on
gelooflijk ! 

Men kan evengoed een vos bewaker ma
ken van een kippenren of hem inspekteur-
generaal benoemen van een goedbevolkt 
hoenderhok 

Mijn beste meneer Spinoy, alhoewel ik 
nooit een druppeltje socialistisch bloed 
door mijn aderen heb voelen vloeien, en 
ofschoon ik al meermaals heb horen be
weren, dat U in Spanje met de roden hebt 
meegevochten, toch heb ik steeds veel 
simpatie voor U gevoeld, omdat U op 
Vlaams gebied op enkele maanden tijd 
meer verwezenlijkt hebt op het Departe
ment van Landsverdediging dan al Uw 
liberale, C.V.P., en partijloze voorgangers 
in de loop der laatste vijftig jaar hebben 
gedaan. 

Maar met die benoeming van de Heer 
Vreven hebt U zich toch schromelijk ver
galoppeerd en zal de simpatie van veel 
weldenken Vlamingen voor U tot onder 
het vriespunt gedaald zijn. 
. Was er dan in die grote, machtige libe
rale partij geen enkel parlementair te vin
den, die nog iets voelt voor de Vlaamse 
zaak ? 

Ik geloof niet, meneer Spinoy, dat U 
vaak te biechten gaat. Ik vermoed eerder 
dat het talloze jaren geleden is, dat U nog 
eens een biechtstoel aan de binnenkant 
gezien hebt, doch voor die éne keer zijt U 
toch heel zeker bij de duivel te biechten 
geweest. 

(vervolg van blz. 3) 

AL deze « grote werken », waardoor Diksmuide-Breendonk 
heelder stadkwartieren worden geruï
neerd, hebben enkel tot doel aan de he
ren auomobilisten toe te laten sneller te 
rijden, dus sneller het grondgebied van 
de stad te verlaten en we zijn et stellig 
van overtuigd dat in 1958 — jaar van de 
tentoonstelling — het verkeer te Brussel 
nog even chaotisch zal zijn als thans, als 
het er maar niet slechter door wordt. 

Zolang de trams in Brussel het verkeer 
blijven hinderen zal nooit een rationele 
verkeersregeling mogelijk zijn in de 

hartverhejjende 
bladzijden besloe-reportages die ganse 

gen. 
De tweede droeg reeds een veel be

scheidener karakter en de derde even
eens. Het relaas over deze patriotische 
manifestatie werd door diezelfde patrio
tische pers ook tot bescheidener vormen 
herleid en verscheen op de derde of 
vierde bladzijde. Nu vernemen we plots 
en dit dank zij een verslag in <( ha Libre 
Belgique » dat de vierde IJzerbedevaart 
van de patriotten vorige zondag heeft 

hoofdstad van het land. In geen enkele plaats gehad en dat er zegge en schrijve 
moderne grootstad rijden nog elektrische vierhonderd oudstrijders, resistanten, enz. 
trams. De h. Van Audenhove is naar van beider oorlogen aan deelnamen. Is 
Amerika op « studiereis » geweest. Onze het niet om te wanhopen aan de civieke 
minister van openbare werken is er zeer moed van onze medeburgers wanneer wvj 
entoesiast van weergekeerd en schijnt moeten constateren dat het heldhaftig 
vast besloten t'e zijn van Brussel een initiatief van Meneer Fosty en Co thans 

soort « Manhattan » te maken, maar aan nog slechts gevolgd wordt door vierhon-
de trams durft hij niet te raken, die blij- derd stuks ofte koppen. Wat ons echter 
ven. Nu moeten er in het kader van die het diepst getroffen heeft is dat, daar 

fameuze grote werken minstens 28.000 
meter rails worden verlegd. Hoe ze daar 
zullen mee klaar komen voor de opening 
van de wereldtentoonstelling, zouden we 

waar de Libre voornoemd verslag nog 
publiceert onderaan een hoekje van de 
tweede bladzijde, uLe Soir pour demainii 
hel naar de zesde bladzijde verschuift en 

graag van de minister-die-in-Amerika-is- er amper 50 regels voor over heeft.. 
gaan-leren willen vernemen. Van die 28 
km rails zijn er tot nog toe 800 meter 
verlegd en dat zelfs heeft lang, heel lang 
f^eduurd. Als de rest met dezelfde 
<( spoed » gesóhiedt dan zal dit werk 
waarschijnlijk klaar zijn tegen het jaar 
2000, -wel te verstaan indien de huidige 
minister dan nog aan het bewind is. 

VIER HONDERD 
HEEFT DE « LIBRE » ER GETELD 

Enkele jaren geleden besloten de Fos-

Waarachtig de « Urheber » van deze 
grandioze manifestatie hebben beter ver
diend. 

De enige die er profijt bij gehaald 
heeft is de regering. Kostte deze » IJzer
bedevaart » voor een drietal jaren aan 
de Belgische Staat honderduizendden 
franks om deze moedige vaderlanders te 

beschermen, thans was de champetter 
van Kaaskerke voldoende om de orde 
te handhaven. Grootheid en verval, zou
den we als slotwoord kunnen schrijven 

ty-mannen en andere Demanys hzerin ^^^ ^^^^ ̂ ^.^^ ^^ ^^ ^^^^^ .̂ ^^^^ ^^ ,,^^^^^^ 

dapper hi^estaan door de soeée Patnot- .̂̂ ^^^^^^^^^^ ^^^ ;,^; vaderlands gevoel on-dapper bijgestaan door de goede patn 
ten en dito weerstanders van het eerste 
en laatste uur jaarlijks een plechtige be
devaart te houden naar de graven van de 
IJzer en dit te Diksmuide om de schande 
van de jaarlijkse IJzerbedevaart van de 
Flaminganten te wreken. Iedereen her
innert zich nog die eerste gepantserde en 
gemotorizeerde Fosty-bedevaart, waarbij 
de volledige rijkswacht van het land 
bij te pas kwam om die vrome bedevaar
ders te beschermen tegen de simpatie-
betuigingen van de bevolking en vooral 
van de studenten. De weldenkende pers 
gaf toen over deze homerische tocht 

Hoe is het mogelijk ?? Vreven in een 
kommissie voor toezicht op de taal toestan. 
den ! Vreven, thans de skrupuleuze toe
passer van de taalwetten ! O tempora ! 
O mores ! Waar gaan we naartoe ? Hoe 
heeft hij het durven aanvaarden ? 

Toen sloot ik de ogen en ik voelde al-
meteens een onzeggelijke weemoed over 
mij neerkomen en mijn ha r t werd door
drenkt van een diepe droefheid en ik riep 
uit met de dichter : Arm, arm Vlaanderen! 
Wat gaan onze Vlaamse soldaten een 
pracht van een toekomst tegemoet, nu er 
zulk een juweel van een taaikommissie is 
opgericht. 

Vlamingen, die mij leest, denkt na. 
In Kongo werd er onlangs een rechter 

uit zijn fuktie ontheven, omdat hij het 
verschrikkelijk misdrijf had bedreven van 
een vonnis in de Nederlandse taal te vel
len. Taal, die toch door de overgrote meer
derheid der Belgen gesproken wordt. 

In België wordt een artsfranskiljon, een 
Vlamingenhater — het kan niet erger — 
aangeduid om de taaitoestanden in het 
leger te kontroleren. 
In 1958, wanneer honderduizenden vreem

delingen naar de Wereldtentoonstelling 
van Brussel zullen afgezakt komen, zal 
onze Vlaamse taal behandeld worden als 
de taal van een handvol sufferds en pum
mels, als de taal van ongeschoren kinkels 
en stinkende boerenbeesteni zoals de 
Volksgazet met ongeëvenaarde schrander
heid ons Vlaams volk typeerde. Wat moet 
meneer Van Eynde zichzelf toch goed ken
nen. Wat moeten zijn spiegels werkelijk-
heidsgetrouw zijn ! 

Quousque tandem... ??? Hoelang nog 
Vlamingen zullen wij die eindeloze litanie 
van ongerechtigheden, van vernederingen 
en kaakslagen blijven verkroppen, wij die 
numeriek toch de meerderen zijn. 
HOELANG NOG ??? 

Advokaat Libens Jozef. 

ier medeburgers zo zeer aan het verwa
teren is, want, zullen er aanstaande jaar 
nog vierhonderd <( getrouwen » gevon
den 7i'ordc7t ? 

HET RODENBAGHJAAR 
Dit jaar viert Vlaanderen Albrecht 

Rodenbach. Het is immers honderd jaar 
geleden dat deze « wonderknape » het 
licht zag. Gedurende zijn te kortstondig 
aards bestaan schreef hij zijn heerlijke 
11 Gudrun », en dichtte epische gedich
ten als daar zijn <i Sneyssens », « Fier
heid )) e.a. Een dichter bij Gods genade, 
was hij tevens de wekker van de Vlaamse 
studerende jeugd. In zijn geboortestad 
Roeselare en elders in het Vlaamse land 
wordt thans Rodenbach herdacht. We 
zijn mi echter benieuwd of H. M. Ko-
niyigi^ï Elisabeth — « Artium Patrona >•, 
zoals een kortelings verschenen postze
gel haar afbeeldt — , deze Rodenbach-
feesten door hare hoge aanwezigheid zal 
vereren, zoals men dat pleegt te schrij
ven en te zeggen. Beschermvrouwe der 
kunsten !!... ja, maar dan moet die kunst 
beoefend worden bij voorkeur niet door 
Vlamingen maar liefst door Walen, Fran
sen en dan in eerste instantie door kun
stenaars va7i achter het ijzeren gordijn. 
Een Rodenbach, ten minste niet de Ro
denbach die Vlaanderen zal gedenken, 
voldoet, helaas aan geen enkele van voor
noemde vereisten en daarom menen wij 
dat deze viering zal voorbijgaan zonder 
dat de koninklijke « Artium Patrona » 
zich zal gewaardigen hieraan een blijk 
van belangstelling te geven. Moest het 
nu bij toeval zijn ver familielid Georges 
Rodenbach geweest zijn, dan zou de ko
ninklijke belangstelling natuurlijk niet on
gepast zijn, want deze schreef in het 
Frans. M. J. 

BERICHT VAN DE REDAKTIE 
Tijdens de verlofperiode zal ons 

blad normaal verschijnen gedurende 
de maand juli. In augustus zal er ech
ter maar één, groot nummer verschij
nen en wel zaterdag 18 augustus. Het 
klein nummer valt weg. Onze lezers 
worden hiervoor vergoed na de ver
lofperiode. Alsdan zal minstens één 
klein nummer op acht bladzijden 
verschijnen. 
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-X-
•X-

IJZERBEDEVAART 

Wij eisen : 

1. Uitsluiting van de partij poli-
tiekers uit het IJzerbedevaartko-
mitee. 

2, Vrije verspreiding van ALLE 
bladen en geschriften te Diksmuide 
de dag van de IJzerbedevaart. Vrij
heid en geen diktatuur ! 

-X-

-X-

3 . Eerbied voor het testament t 
der IJzerjongens : herstel van de 
zuiver Vlaams-nationale geest der 
IJzerbedevaart. 

4. Verwijdering van de Belgische 
vlag zolang de daders en aansto
kers van de aanslag op de IJzer-
toren ongestraft rondlopen. 

5. Handhaving van de orde uit
sluitend door studenten. 

•K-
* 
•X-

-X-

•X-

•X-
•X-

•X-
•X-

•X-
•X-

* 
•X-
•X-
•X-
•X-
•X-

* 
•X-

•X-
•X-
•X-
•X-

EEN DAG waarop geen stap vooruit
gegaan wordt in de richting van het 
grote doel is een verloren dag. 

Vlaamse Jeugd, 
Die naar het verleden opkijkt, het verre 

zoals het nabije. Die Rodenbach citeert 
en jaarlijks dure eeden zweert. Kunt U 
nog vechten en niet alleen vieren ? Uw 
volk is nog in nood en niets is er veran
derd ! Help mee en weer U scherp, strijd 
in de voorste gelederen voor Vlaanderens 
vrijheid en zelfbeschikkinsrecht. Indien 
de virus van de tijd ook U nog niet aan
gevreten heeft en gij geestelijk nog gezond 
zijt, meld U dan,, versterk onze gelederen, 
voor Vrijheid en Recht, Zelfbestuur en Am
nestie. 

De Militanten Orde wacht op U. 
Namens de Vlaamse militanten van Gent 

Over kleine partijen 
en verloren stemmen 

(vervolg van blz. 1) 

Wanneer het vrijwel uitgesloten is dat 
de C.V.P. nog de absolute meerderheid zou 
behalen, dan is het ook van geen wereld
schokkende betekenis of er in de kamer 
85 of 90 of 95 C.V.P.ers zitten. Dat veran
dert niets aan de politieke machtsverhou
dingen. Daarentegen is het een zeer groot 
Vlaams belang dat een Vlaamse politieke 
partij in het parlement zetels verovert. 
Men zal niet vergeten dat de geschied
schrijvers van de Vlaamse Beweging vast
gesteld hebben dat vrijwel al de Vlaamse 
veroveringen de vrucht geweest zijn van 
een heilzame schrik voor het groeiend 
Vlaams radikalisme. Daarom is het zo 
dwaas te spreken van «verloren stemmen» 
dan wanneer deze stemmen juist zo zwaar 
in de weegschaal kunnen wegen. Wij heb
ben daarenboven vanzelfsprekend princi
piële redenen die het ons onmogelijk ma
ken een unitaire Belgische politieke partij, 
weze het de C.V.P. of de B.S.P., te gaan 
versterken in het nadeel van ons eigen 
welbegrepen volksbelang. Daarover moe
ten wij hier niet uitweiden. Hetgeen waar 
is op Vlaams gebied is ook waar op sociaal 
gebied. De boeren bvb. moeten van de CV. 
P. niet veel verwachten, niettegenstaande 
de machtige Boerenbond, zolang er geen 
gevaar dreigt dat de stenimen der boeren 
naar een Vlaamse partij gaan in plaats 
van naar de C.V.P. Hetzelfde geldt voor 
de middenstand en voor de arbeiders, in
zonderheid de werklozen en de mobielen. 

Er dient hierbij eveneens op een andere 
faktor gewezen. Door het spel van het 
quotum kreeg de Volksunie met 114.000 
stemmen slechts een zetel. Een aanwinst 
van een 20.000 stemmen oordeelkundig 
verdeeld geeft er ons zes. Die vijf zetels 
gingen thans hoofdzakelijk naar de link
sen. Enige aangroei van stemmen brengt 
die zetels naar ons. Vanzelfsprekend ver
zwijgt de C.V.P. dit in haar pers. Op de 
overtuigde Vlaams-nationalisten moeten 
de andere partijen niet rekenen. Zeker 
ook de C.V.P. niet. Het is dus een « rechts » 
belang deze stemmen in zetels te helpen 
omzetten door nog wat stemmen aan te 
brengen. 

Onze mensen moeten los komen van 
die vooroordelen die door de grote 
partijen in hun eigen belang in het 
leven gehouden worden. Zij moeten leren 
nuchter politiek denken. Dat zij daarbij, 
om te beginnen, steeds de Vlaamse spreuk 
voor ogen houden : «Luister naar mijn 
woorden, maar kijk niet naar mijn daden». 
Om het tegenovergestelde te doen. W 



8 DE VOLKSUNIE 7 JULI 1956 — N-̂  13 

ALGEMENE KADERVERQADERINQ 

De algemene kadervergadering op za
terdag 23 juni te Brussel gehouden is in de 
beste voorwaarden verlopen. Het is ver
heugend vast te stellen dat de kaderleden 
flink opkomen en op post zijn wanneer zij 
opgeroepen worden. Bijna alle arrondis
sementen waren vertegenwoordigd. Er 
heerste op de vergadering een uitstekende 
geest : strijdvaardig, eensgezind, positief. 
Mr. Van der Eist gaf een uitvoerig over
zicht van de stand van zaken, van de maa t 
regelen getroffen door het hoofdbestuur, 
van de aktuele politieke problemen en van 
de houding van de Volksunie. Hij gaf ook 
richtlijnen voor de verdere werking. Dhr. 
Bob Maes gaf een kort overzicht van de 
werking van de Vlaamse Militanten Orde, 
die de meest aktieve propagandisten groe
peert. Hij handelde voornamelijk over de 
kolportages met het blad die over gans het 
Vlaamse land regelmatig plaats hebben. 
Nieuwe groepen zullen gevormd worden om 
de aktiviteit te vermenigvuldigen. 

Dhr. R. Mattheyssens hield een uitste
kende toespraak waarin hij enkele voor
name punten van het programma toelicht
te. 

Vervolgens had een vruchbare gedach-
tenwisseling plaats : de aanwezige kader
leden kregen de gelegenheid vragen te stel_ 
len, voorstellen te doen, hun praktische 
bevindingen mee te delen. 

Allen keerden met de beste indruk en 
de beste voornemens naar huis terug. De 
resultaten zullen niet uitblijven ! 

Het hoofdbestuur kwam, na afloop van 
de kadervergadering, samen en besprak 
een aantal problemen. Belangrijke beslis
singen werden getroffen, o.m. in verband 
met de IJzerbedevaart. Een motie in ver
band met de repressiepolitiek van de re
gering werd goedgekeurd. De tekst ervan 
vindt men elders in het blad. 

j) Bij eenparige beslissing van het Hoofd-
!.. bestuur werden Ir. Clement Colemont en 
' Mr. Jef Libens tot lid van het Hoofdbestuur 

' verkozen. Zij zullen naast de voorzitter 
Limburg Drs. Wim Jorissen Limburg in het 
Hoofdbestuur vertegenwoordigen. 

f - , Aan de nieuwe leden van het Hoofdbe-
. stuur wensen we een vruchtbare werking 

L toe. 

A N T W E R P E N 

Dat het heroplevende Vlaams-Nationa-
' ; lisme weer sterk veld wint in 't Antwerpse, 
•'• met rasse schreden vooruit gaat en dus 
I,'-' zeer gunstig evolueert in het kader van de 
•;•• « Doorbraakmarsj », ingezet door de Arr.-
- leiding, bewees de talrijke opkomst van de 

kaderleden uit het arrondissement. Waren 
sterk vertegenwoordigd : Mortsel, Merk-
sen en stadsraad. 

'j Achter de bestuurstafel zat de heer R. 
Mattheyssens, arr. voorzitter, met naast 
zich Rudi van der Paal en Bob Degol. De 
voorzitter heette allen welkom en zag in 
de talrijke aanwezigheid de vooruitgang 
van de Vlaamse Volksunie in onze gewes
ten. Vooraleer de dagorde af te handelen 
herdacht hij op eenvoudige, maar ontroe
rende wijze onze vriend Frans Deelen, ka-
derlid, ons enige weken geleden ontvallen. 
Hij belichtte ons dit leven van harde, 
Vlaamse strijd, die hem zes jaar gevange
nis kostte hetgeen hij fisisch niet meer 
te boven kwam, en stelde ons de betreurde 
vriend als voorbeeld voor onze huidige ge
meenschap, om te zijn wat deze strijder 
geweest is: Vlaams nationalist metterdaad. 
Deze herdenking werd gesloten door recht
staande een minuut lang ingetogenheid te 
bewaren. 

Hierop werd het woord gegeven aan Be-
noit Ceuppens, voorzitter van de stads-
raad die een algemeen overzicht gaf van 
de werking in de Scheldestad. Spreker fe
liciteerde de jongeren om hun kranig op
treden in de Rerum-Novarum-optocht te 
Antwerpen waar bewezen werd dat «zelf
bestuur » een grote bijval vindt en door 
velen beschouwd wordt als « de oplossing ». 
In verband met de abonnementen-werving 
feliciteerde hij Jef Paredis, V.O.S.-voor
zitter prov. Antwerpen, de man die zoveel 
jaren terug « Ie Jour Francais » in Hasselt 
deed mislukken, omdat deze in een week 
tijd 18 nieuwe abonnementen wierf. 

Wat de ledenwerving betreft. Hier zal 
Antwerpen zijn woord houden : 100 nieuwe 
leden aan te werven, wat reeds voor 3/4 
verwezenlijkt is. Tot slot van zijn betoog 
deelde dhr Ceuppens mede dat de jonge
ren als propaganda voor de federalistische 
vergadering te Antwerpen op 15 juli reeds 
meer dan 10.000 pamfletten uitdeelden aan 
bioscopen en amusementsgelegenheden. 
Zelfs na de betoging van de bonden van 
het H. Hart werden er 7.000 uitgedeeld. 

Antwerpen zal niets onverlet laten op
dat 15 juli een hoogtepunt worde in onze 
Vlaams Nationale strijd. 

Namens Deurne bracht onze vriend 

DE VOLKSUNIEVERGADEmNG TE ANTWERPEN de voormiddag 
van Zondag 15 juli (dag van het Vlaams Na t ionaa l Zangfees t ) 

Wij doen een oproep tot al onze leden, al onze lezers, alle belangstellen
den om talrijk aanwezig te zijn op onze belangrijke vergadering die dit 
jaar in het teken s taat van de strijd voor ZELFBESTUUR door federalisme. 

Betuig uw belangstelling en sympatie door uwe aanwezigheid ! Blijf 
niet passief toekijken. Begrijp uw Vlaamse plicht. 

SPREKERS : Mr. F. Van der Eist, Mr. H. Wagemans, Dhr R. Mattheyssens, 
Drs. W. Jorissen. 

Z A A L MAJESTIC, C A R N O T S T R A A T , 9 0 — A a n v a n g 10 u . 3 0 . 

Braem uitvoerig verslag uit aangaande 
werking en werving die vruchtbare resul
taten opleveren. Volksunie Deurne zal be
wijzen dat in het rode Deurne de Vlaams 
Nationalisten niet zullen opzij gezet wor
den. 

Na het verslag van dhr Oeyen uit Mort
sel, met opsomming van behaalde resulta
ten en praktische voorstellen, mogen we 
besluiten dat Mortsel er schitterend voor
staat met een ledenaanal dat bijna zo 
sterk is als het vroegere Vlaams-nationa-
lisme daar. Hier werd dhr De Wil door de 
vergadering toegejuicht om zijn grote ver
diensten in de aanwerving van abonne
menten. 

Nu kwam dhr Peeters van Merksem aan 
het woord, die samen met Mw Leysen ieder 
uur van de dag in de bres staat, om te be
wijzen dat zeer verdienstelijk werk kan 
geleverd worden door huisbezoeken. Spre
ker gaf ons hierover praktische wenken. 

De arr.-voorzitter brengt, bij het verne
men van de afwezigheid van gemeente
raadslid F. Van de Vijver — op colportage-
dienst te Leuven — hulde aan diens on
verpoosde werking in de gemeenteraad van 
Borgerhout, o.a. zijn interpellatie over de 
luchthaven van Deurne, zijn tussenkom
sten voor de ouden van dagen, die hem de 
weldoener van Borgerhout noemen en zijn 
bemoeiingen ten voordele van de onder
wijzers. De aanstaande verkiezingen zul
len te Borgerhout het bewijs leveren dat 
onze partij opnieuw hare vooroorlogse 
plaats inneemt. 

Na al deze belangrijke uiteenzettingen 
handelde de voorzitter over de te voeren 
propaganda voor de federalistische ver
gadering, verzocht de arr .-raad de richt
lijnen stipt te volgen die zullen gegeven 
worden door het werk-comité, drong nog
maals aan op de abonnementenslag, want 
dit is het beste middel om de mensen te 
bereiken en voor ons te winnen. Om het 
onze propagandisten gemakkelijker te ma
ken werden speciale pamfletten gedrukt 
die als inleiding tot hun bezoek worden 
verstuurd, een initiatief dat de goedkeu
ring van iedereen wegdroeg. 

Wij zouden aan onze plicht tekort ko
men de aanwezigheid niet te vermelden 
van oud-senator Dr Rik Ballet, wiens aan
wezigheid voor de Volksunie een grote 
steun is. 

Dhr Mattheyssens beëindigde deze ver
gadering met een dynamische oproep om 
de Volksunie, de jonge Vlaams Nationalis
tische partij sterk te maken opdat zij de 
magneet zou worden die de andere par t i j 
en tot federalisme zal aantrekken, want 
deze droom zal in vervulling gaan als ie
der zijn plicht doet. 

B R A B A N T 

BRUSSEL 
Van uit Brussel worden meerdere auto

bussen ingelegd voor de Volksunieverga
dering en het Vlaams Nationaal Zangfeest 
op zondag 15 juli a.s. 

Men kan zich wenden tot het sekreta-
riaat. Kartuizerstraat 58, en tot het Café 
Breughel, Lakenstraat, om inlichtingen. 

Voor het gewest Neder-over-Heembeek, 
Strombeek, Koningslo, Meisse, Wolvertem, 
Londerzeel worden afzonderlijke bussen in
gelegd. 

Zich wenden tot : F. Van Cauter, Rans-
beekstraat 50, Neder-over-Heembeek, of 
E. Verstraeten, V. Soensstraat 5, Strom
beek. 

Brussel zal te Antwerpen goed vertegen
woordigd zijn ! 

Over gans het arrondissement Brussel 
werden door propagandisten en vrijwilli
gers honderden affiches van de Volksunie 
aangeplakt. Er werd flink werk geleverd. 

Mr. Van der Eist, vergezeld door F. Van 
Cauter en E. Verstraete, nam persoonlijk 
kontakt met een aantal personen te Strom
beek, Baigem, Koningslo, Wolvertem en 
Londerzeel. Voorbereidingen worden ge
troffen om in dit gewest de aktie flink aan 
te pakken. De vooruitzichten zijn goed. 

LEUVEN 

Te Leuven werd door de V.M.O. een pro-
pagandatocht ondernomen. Er werd gekol-
porteerd met ons blad en talrijke nummers 
werden verkocht, wat een goed teken is. 
Want Leuven is een moeilijk gebied, o.m. 
door de aanwezigheid van vele Walen en 
franssprekenden. 

L I M B U R G 

De werking in Limburg omvat thans alle 
kantons. Op de jongste kadervergadering 
te Hasselt, voorgezeten door Drs. Wim Jo
rissen werd besloten doorheen gans Lim
burg een groot zomerofifensief in te zetten. 
Eerste programpunt is een maksimale 
deelneming van Limburgers aan de grote 
federalistische vergadering te Antwerpen 
op zondag 15 juli te 10 u. 30 in de zaal 
« Majestic », Carnotstraat 90. Men kan zich 
voor de bussen melden bij volgende perso
nen : 
Overpelt : René Evers, Dorp 152; 
Tessenderloo : Gust Van Geel, Hulst 90 
Nieuwerkerken : Ir. Colemont, Kerkstraat; 
Neeroeteren : Jaak Cuppens, Kerkstraat 8; 
Mechelen aan de Maas : Jaak Gilissen, 

Steenweg 49; 
Lanaken : Pelsers Leo, Smeermaas; 
Ulbeek : Wim Jorissen, Hamelstraatö; 
Genk : Lamote, Schubertstraat 5; 
St. Truiden : Brans, St. Trudostraat 7; 
Hasselt : Dylst Desire, Zomerstraat 48; 
Kerkom : Leenaers, Grote Steenweg; 
Hoeselt : Thoelen, Groenstraat 25; 
Tongeren : Jorissen, Bloer 33. 

Een tiental bussen lopen alleszins. Hoe 
meer echter, hoe liever. 

Verder zal door gans Limburg een grote 
affichenkampanje gevoerd worden. De le
den- en abonnementenslag zullen in ver
sterkt tempo doorgevoerd worden terwijl 
overal kantonale vergaderingen zullen 
plaats vinden. 

De Volksunie-Limburg zet het groot
scheeps zomeroffensief door. 

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

GENT - EEKLO 

Het Arr. Komitée komt om de veertien 
dagen bijeen. Stelselmatig wordt de orga
nisatie geleidelijk uitgebouwd. Het aantal 
abonnementen stijgt iedere week. Kolpor
tages met het blad «• De Volksunie » nemen 
steeds toe. Het aantal medewerkers stijgt. 
Geleidelijk groeit het vertrouwen der na
tionaal-gezinde jongeren in onze bewe
ging : onze aksie-metode en onze volhar
ding, spijts alle tegenslagen, begint vruch
ten af te werpen. Dit weten wij uit zeer 
preciese inlichtingen die ons uit verschei
dene werkmiddens toekomen. De jongeren 
zijn de lamlendigheid van de C.V.P.leiding 
bieu. Daarom zou het fout zijn deze ver
starde C.V.P. met haar uiteenlopende en 
vaak mekaar bevechtende formaties door 
het toevoegen van zgn. Vlaam-nationaal 
gezinde elementen weer eens op te lappen. 
Dit voor de zoveelste maal. Men giet geen 
« jonge s> wijn in « oude » zakken. Waar 
«de oude schouwgarnituren», dixit De 
Standaard, door alle schommelingen heen, 
maar niets lossen in hun stijve koppigheid, 
is het uitpakken, met wat zwartgestreepte 
lokvogels doodgewoon bedrog. Eenmaal de 
verkiezingen voorbij is het spel gespeeld. 
En gaat de oude koers voort ! 

Kolportage Zangfeest te Gent — Voor en 
na het zangfeest werden vele losse num
mers verkocht. Ook strooibiljetten voor 
Amnestie werden uitgereikt. 

GENT — Elf juli-viering — Op dinsdag 
e.k. 10 juli te 19.30 uur, stipt in de zaal 
van de Kasino, groot Sporenfeest. Optre
den van de A.D.J.V. muziekkapel verzekerd. 
Meester Jef Tinel leidt de massazang. 

Sprekers : E.P. Aernoudt O.P., de Heer 
Ant. de Pesseroey, Dr. Elaut. 

Alle Vlamingen van Gent worden hier
bij uitgenodigd. 
Deelname Vlaams-Nationall Zangfeest : 
Voor Gent stad wordt een autobus inge
legd : Vertrek aan Roeland om 9.30 uur. 
Inschrijvingen in Roeland of bij Guido De 
Keyser, Onderbergen 59, Gent. Prijs heen 
en terug 55 fr. Bespreek tijdig uw plaats. 
Vooruitzichten : De voorbereiding voor de 
deelname is in ieder gewest volop aan de 
gang. Het Gentse zal zeker zijn getal ge
ven. Buiten de fietsgroepen, staat nu reeds 
vast, dat meerdere bussen zullen volzet zijn. 
Jonge kameraden, zonder versagen aan
pakken en door drijven. 
De Volksunie. De propaganda gaat stelsel
matig verder en bereikt steeds wijdere 
kringen. Op het provinciaal Zangfeest, dat 
spijts het slecht» weder, een goede opkomst 
kende, werd door de V.M.O. gecolporteerd 
eveneens op de Landdag der Kroostrijke 
Gezinnen. Bovendien werden duizenden 
strooibiljetten uitgedeeld. 

W E S T - V y A A ^ N D E R E N 

ROESELARE 
Maatregelen worden getroffen voor kol

portage en andere propaganda tijdens de 
komende Rodenbachfeesten. 

DIKSMUIDE 
De beperkte propagandistenvergaderin

gen worden regelmatig voortgezet. 
Maatregelen tot het welslagen van de 

nieuwe affichenslag werden besproken. 
Voortaan zal er te Diksmuide een perio

dieke tweemaandelijkse kaderdag gehou
den worden. De propagandisten van het 
arrondissement zullen over hun werking 
gehoord worden. 
VEURNE - DE PANNE - KOKSIJDE - enz. 

De kontaktnemingen efi huisbezoeken 
werden, om zeggens overal, met bijval be
kroond. Dit is zeer bemoedigend en wijst 
er op dat zelfs aan de verfranste kust de 
Volksunie meer en meer gelezen en ge
vraagd wordt. 
GISTEL - ZEVEKOTE 

Hier wordt flink en aanhoudend gewerkt. 
De abonnementen van verleden jaar 

werden vernieuwd en een groot getal nieu
we bij gemaakt. 

Ook de lidmaatschapskaarten worden ge
regeld geplaatst. 

BRUGGE 
lOp de arrondissementele kadervergade

ring van 28 juni sprak Ir Jan De Bondt, 
over de werving van leden en in 't bijzon
der over de abonnementenslag. 

Hij herinnerde aan zijn belofte dat 
West-Vlaanderen weerom aan de spits van 
de Vlaams Nationale beweging moet ko
men. Daartoe dient onverpoost en... stout
moedig gewerkt. Werken vooral van man 
tot man, herhaalde huisbezoeken en zich 
nooit laten ontmoedigen want : de aan
houder wint ! 

Sedert het kongres werd er flink gepres
teerd te Brugge. We verwachten nog meer 
jongeren om te helpen bij de aangekon
digde affichenslag. 

Daartoe werd een gedachtenwisseling in
gezet en dhr. De Bondt gevraagd bij het 
Hoofdbestuur aan te dringen om van ons 
blad nog meer een strijdblad te maken dan 
het thans reeds is. 

Ook werd aangedrongen om artikels 
over de arbeiders en sociale beweging te 
zien verschijnen. 

Geregeld alle twee maanden zal er even
eens te Brugge een arrondissementele ka
dervergadering gehouden worden. 

Overvloed van kopij verplichtte ons 
een gedeelte van het bewegingsnieuws 
alsmede ingezonden berichten naar 
het volgend nummer te verwijzen. 
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Mr Van der Élst, Hoafdredakteur, Beisegemstr. 20, N.O.Heembeek (Brussel) 
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