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VOLKSU NIE 
ORGAAN VAN DE VOLKSUNIE, VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

Sekretar iaat blad : Kar thuizerss t raa t 58, Brussel 

DEQUAE EN RECHTER QROOTAERT AAN DE VLAAMSE STUDENTEN 
of 

Kaïn wat hebt ge met Uw broeder gedaan ? 
De Standaard van heden 15/10/56 

neemt nog eens de verdediging op van 
Rechter Grootaert. E n dat is wel gedaan 

Spijtig echter dat De Standaard niet 
wijst op het grievend onrecht rechter 
Grootaert aayigedaan door de C.V.P.er 
Dequae, toen hij minister van Koloniën 
was, en door V ie e-Gouverneur-Generaal 
Cornelis. 

In het dossier Grootaert zit een venij
nige aanmaning van Minister Dequae en 
Vice-Gouverneur-Generaal Cornelis (A-
pril 1954) een verwittiging die er op 
neerkomt aan die rechter te verbieden, 
vomiissen in de nederlandse taal uit te 
spreken. Zo niet zouden zij, de zogezeg
de Vlaamse minister en die Vice-Gouver
neur-Generaal, zich verplicht zien tucht
maatregelen te nemen... 

Wat hebben wij, Vlamingen, aan zul
ke vertegenwoordigers, die-uit vrees voor 
de Waalse meesters, hun eigen broeder 
helpen vermoorden? Want, wordt rech
ter Grootaert afgedankt, wat De Stan
daard laat vermoeden, wordt rechter 
Grootaert dus moreel vermoord, dan zal 
het zijn door dat de franskiljons handig 
gebruik weten te maken van de bewuste 
verwittiging Dequae-Cornelis-

Dequae die thans Pilatus speelt, heeft 
de wapens in handen gestopt van hen die 
er op uit zijn die ^rechtvaardige rechtere) 
de genadeslag tot. te brengen. Laffer kan 
het niet: Kaïn wat hebt ge met U w broe
der gedaan ? 

Nu komen de vijanden van rechter 
Grootaert aandraven met wat ze noemen 
zijn ^beroepsfout» welke hierin zou be
staan van een vonnis m 't Nederlands te 
hebben uitgesproken na de waarschu
wing om geen vonnissen in onze taal uit 
te spreken. Om dus de zo beledigende 
aanmaning voor de Vlamingen niet te 
hebben aanvaard. 

Seigneur Dequae gaf zijn volle mede
werking, zijn ministeriële steun, om het 
taalgebruik in Kongo aan banden te leg
gen! Hij heeft zijn gezag in de schaal ge
worpen om de door rechter Grootaert in
geslagen richting terug te dringen. 

hl plaats van te zorgen voor een uher-
(( inrichting van de rechtspleging in Koyi-
<i go, derwijze dat op alle trappen de 
« rechtspleging in het nederlands aan 
« de Vlaamstalige Belgen wordt verge-
<< kerd » (dixit De Standaard 15-10 56), 
waarschuwde de C.V.P-er Dequae geen 
vonnissen in de Nederlandse taal te vel
len, zo niet...tuchtmaatregelen. 

Trouwens Mr Dequae die zo wat 0-
veral op de Vlaamse betogingen, IJzer
bedevaart, enz... gaat jyronken, vond het 
met zijn yninisteriële waardigheid niet 
verenigbaar ueen degelijk taaistatuut 
voor de Vlamingen in Kongo» te laten 
uitvaardigen. De waalse, de Brusselse 
meesters zouden hem kwaad kunnen be
zien hebben, de eeuwige vrees van onze 
zogezegde Vlaamse C.V.P. minister. 

Vlaanderen mag niet, zal niet rechter 
Grootaert loslaten. De eigen richting 
door hem opgegaan zal werken als mid
del om in Kongo een « nieuw recht » zal 
ik maar zeggen, zich te laten doorbreken, 
het recht voor de Vlamingeyi om in eigen 
taal gevonnist te worden. Dat zal, dat 
kan Vlaandereyi niet vergeten! 

De Koloniale magistratuur zegt dat 
rechter Grootaert ongelijk had zich niet 
naar de bestaande gebruiken en instruc
ties te regelen, Vlaanderen zegt: hij heeft 
gelijk!!! 

Hij heeft niet willekeurig gehandeld, 
hij heeft gesteund op en heeft toegepast, 
een veel hoger recht dat in Kongo niet er
kend wordt: het onvervreemdbaar recht 
van de rechtspleging^ en van gevonnist te 
worden in eigen taal. 

Proficiat rechter Grootaer t ! 

W e g met Kaïn Dequae ! 

Jan D e Bondt. 

Vele Vlaamse studenten die het goed 
menen met hun volk en zich bewust zijn 
van hun plicht aarzelen nog over de in te 
slagen weg : de grote Belgische partijen of 
de kleine Vlaams nationale part i j . 

De vooroorlogse Vlaamse Beweging heb
ben zij persoonlijk niet gekend en de voor
stelling die zij er zich van gevormd hebben 
is veelal vaag en onbewust eenzijdig, ja 
vals. Dit is gemakkelijk te verklaren door 

de omstandigheid dat na de oorlog de Vlaams 
nationalisten volledig uitgeschakeld wer
den door de repressie en bijgevolg alleen 
nog hun tegenstrevers of konkurenten aan 
het woord kwamen, die er alle belang bij 
hadden een voorstelling te verspreid3n die 
iièn de mooie rol liet spelen. De nationalis
ten werden voorgesteld als dwaze extre
misten, als dwarsdrijvers die meer kwaad 
dan goed deden en die de oplossing van de 
Vlaamse kwestie bemoeilijkt en in de weg 
gestaan hadden. De jeugd die alleen deze 
klok te horen kreeg kon niet weten hoe vals 
deze voorstelling was. Daarenboven werd 
van leer getrokken tegen het romantisme 
en het negativisme, een realistische poli
tieke houding werd aangeprezen, een posi
tieve, opbauwende houding. Het moest ge
daan zijn met de kritiek en het geklaag, 
de jangeren moesten hun plaatsen inne
men in de partij en in de staat. Dat klonk 
niet slecht en beantwoordde aan de wens 
van de jongeren zich nuttig te maken, zich 
in te zetten. Zij beseften niet dat deze tak-

REY RAAKT DE KERN VAN DE ZAAK NIET AAN BIJ DE SENAATSKOMMISSIE OVER MARCI-
NELLE 

Ie tot 2e mijnwerker • «Ik geloof dat hem die appel te zuur is.n 

Abonnements
hernieuwing 

O n s aanta l a b o n n e m e n t e n en p ropa
gandis ten k e n d e gedurende he t afge
lopen jaar een ve rheugende aangroei . 
W e k u n n e n dan ook een n i euwe s tap 
zet ten naa r de ui tgroei toe . O n s half-
maandel i jks o rgaan zal vo lgend jaar 
door lopend op 8 bladzijden verschi jnen 
in plaats v a n sifwisselend o p 8 en 4 zo
als het dit jaau- het geval was . 

De prijs word t ve rhoogd v a n 8 0 to t 
100 fr. S t e u n a b o n n e m e n t e n kos ten 
2 0 0 fr. 

Bij onze a b o n n e m e n t e n dr ingen we 
t en zeerste aan dadelijk te s tor ten o p 
giro 54 .45 .46 , W . Jorissen, Brussel . 

tiek er enkel op berekend was hen braaf 
en mak in het partijgareel te doen lopen. 

Sedertdien heeft de Vlaamse jeugd en 
vooral de studerende jeugd heel wat weg 
afgelegd : de ervaring in de naoorlogse pe
riode opgedaan is niet zonder vruchten ge
bleven en heeft vele ogen geopend. De 
nuchtere taal der feiten klinkt toch steeds 
luider dan de taal der misleiding. De jeugd 
heeft ingezien dat het niet waar was dat 
de Vlaamse kwestie opgelost was en dat 
alles geleidelijk van zelf in orde kwam; 
dat het niet waar was dat er geen ernstige 
Vlaamse grieven meer waren; dat het niet 
waar was dat de Belgische politieke partijen 
oprecht naar een bevredigende oplossing 
van de Vlaamse problemen streefden, dat 
zij integendeel niets deden om tegemoet te 
komen aan de Vlaamse noden en verzuch
tingen en de schreeuwende benadeling en 
achteruitstelling der Vlamingen en der 
Vlaamse gewesten onverminderd lieten 
voortbestaan. De ganse naoorlogse periode 

bood het onverkwikkelijk schouwspel van 
een opeenvolging van Vlaamse nederlagen 
en vernederingen. 

De Vlaamse jeugd kon zelf vaststellen dat 
de zgn. vlaamsgezinden in de grote par
tijen machteloos waren en zelfs geen ern
stige poging deden om de strijd aan te 
gaan. De C.V.P., voor de drie vierden op 
Vlaamse kiezers aangewezen, was geduren
de vier jaar alleen aan het bewind en het 
beschamend resultaat op Vlaams gebied 
was nul, komma, nul. In het leger, in 
Kongo, op buitenlandse zaken was de toe
stan veeleer verslecht dan verbeterd. 

Het is ondenkbaar dat de Vlaamse stu
denten niet zouden nadenken over deze 
gang van zaken. Zij moeten ook de moed 
hebben er de passende besluiten uit te trek
ken. Wij weten dat vele studenten — de 
verstandigsten en de besten — zich reken
schap geven van de absolute noodzakelijk
heid hun houding te herzien en andere 
middelen aan te wenden om de Vlaamse 
volksbelangen te verdedigen. Toch staan 
zij dikwijls nog aarzelend tegenover de 
Vlaams nationale parti j , de Volksunie. Het 
is een feit dat de propagandaleuzen over 
de eenheid der Vlaamse krachten, over de 
scheurmakers, over de kleine partijen die 
geen toekomst hebben, enz... nog steeds 
nawerken. Daar tegenover breekt onweer
s taanbaar het inzicht door dat er geen an
dere weg is. Zij die tot dit inzicht gekomen 
zijn moeten als intellektuëJen de moed 
hebben voor hun overtuiging in het strijd
perk te treden. Het is onverantwoord een 
afwachtende houding aan te nemen : het 
is goedkoop kritiek uit te brengen op de 
Volksunie en op de mensen die de zware 
taak op zich genomen hebben een partij 
op te bouwen. Deze kritiek is gemakkelijk 
en wellicht zelfs gegrond. Maar zij raakt 
de kern der zaak niet. Dat de Volksunie nog 
gebrekkig is in hare organisatie, dat zij 
niet beschikt over de nodige middelen, dat 
zij niet overal de geschikte medewerkers 
heeft, dat er tekortkomingen zijn : wij zul
len het niet betwisten. Dat alles kan en 
moet veranderen. Doch dan moeten de 
Vlaamse studenten meewerken. Omdat zij 
verstandig genoeg zijn om in te zien dat het 
dagdromerij is te verwachten dat er plot
seling een Vlaams nationale partij uit de 
lucht zal vallen, die aan al hun wensen be
antwoordt; deze partij moet dag na dag 
met veel moeite opgebouwd worden. Omdat 
zij verstandig genoeg zijn om in te zien dat 
ieder begin moeilijk is en dat het vertrek
punt van grote partijen en machtige sta
ten veelal zeer bescheiden geweest is. 

Wij zijn geen romantiekers, geen dro
mers. Wij willen zeer realistisch politieke 
macht veroveren, het enige wat telt. Het 
organiseren van een partij , het voeren van 
propaganda, het deelnemen aan verkiezin
gen : dat is harde, nuchtere werkelijkheid. 

De Vlaamse studenten mogen niet te
rugschrikken voor deze werkelijkheid. Age
rende minderheden bepalen de gang der 
geschiedenis. Ieder volk wordt voor de ge
schiedenis vertegenwoordigd door een min
derheid. Men heeft vastgesteld dat het na
tionalisme gedragen wordt door «the highly 
educated classes », de hoogontwikkelde, de 
intellektuële standen. Het is inderdaad de 
taak van de intellektuëel in te staan voor 
de welvaart en de toekomst van zijn volk. 
De Vlaamse studenten moeten als echte in-
tellektuëlen de ware grootheid inzien van 
het zich inzetten in de kleine, dagelijkse 
strijd omdat men weet wat men wil en be
wust zijn doel nastreeft. Laat ons samen
werken in de vaste overtuiging dat alleen 
het Vlaams nationalisme ons volk kan red
den voor een Nederlandse toekomst en dat 
alleen een ideologisch sterke Vlaams-na-
tionale partij de weg zal banen naar de op
lossing van onze Vlaamse volksproblemen 
in al hun verscheidenheid. 

De Volksunie rekent op de steun en de 
aktieve medewerking van de Vlaamse stu
denten ! 
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Wordt Theo afgezet ? 

We zijn nog niet aan het einde geko
men van de fratsen van Theo. Thans 
heeft hij de nochtans zeer verdienstelijke 
CV.P.-krant De Standaard yiog min oj 
meer van verraad beschuldigd omdat ze 
wantrouwen zou zaaien onder de C. V. 
P.-volgelingen. Er verschijnt wat te veel 
vlaams proza in die krant en dat werkt 
gelijk een rode lap op de franskiljon 
Theo, die we echter geen stier kunnen 
noemen. Het is natuurlijk erg voor De 
Standaard als Theo schrijft dat ze be
paalde artikels laat verschijnen om kom-
mercicle redenen. Het is ontmoedigend 
en erg ondankbaar voor De Standaard 
die nochans zo zijn best doet om de fla-
minganten en zelfs de vermeende natio
nalisten bij de C.V.P. te houden. Maar 
ja wie Vlaams-nationalist wil doen af en 
toe en toch bij de CV.P. wil blijven, 
moet de geschiedenis kennen van het tus
sen twee stoelen zitten. 

De Standaard heeft dan Theo een uit
brander gegeven. Maar ook La libre 
Belgique en La Cité kritiseren Theo tot 
groot leedvermaak van de Volksgazet. 

Theo afzetten is echter goed en wel, 
maar een goede CV.P.-voorzitter vin
den zal niet gaan. Hij moet in Vlaande
ren wonen om de flaminganten en de 
Vlamingen te paaien, hij moet een frans
kiljon zijn opdat Walen en Brusselaars 
z'.ch baas moeten weten over hem. Maar 
als het een franskiljon is kan het niet an
ders dan een idioot zijn. En als zodanig 
slaat Theo nog zo geen slecht figuur. 

PEPERNOTEN 
P .er, die zijn partij zal helpen na '58 
een Vlaams program uit te voeren. 
De Vrije Politieke Tribune 

Waar de linksen aan een koord trek
ken zodat liberalen en socialisten zich be
ijverden de kommunisten voor de Neder
landstalige uitzendingen van het N.LR. 
terug te brengen, is het natuurlijk mis
plaatst te verwachten dat de C.V.P. de
zelfde ruimdenkendheid zou aan de dag 
leggen tegenover de Volksunie- We zul
len het uiet hebben over ]an Boon, die 
üv:r de Vlaamse gentleman durft schrij-
V3n, maar die niet eens weet hoe een 
gentleman er zelfs maar oppervlakkig 

den, maakt deel uit van de kamerkom-
missic voor het Mijnwezen. Wanneer de 
ramp van Marcinelle besproken werd 
kwam ook hij tussen. Geen woord echter 
over het schandaal van onze zieke mo- _ 
bi?len. Hij ook vindt het klaarblijkelijk 
normaal dat die zieke mobielen, zelfs in 
geval van hevige pijnen, twee tot drie
maal per week honderden kilometer moe
ten reizen alleen maar om het genees
kundig onderzoek te ondergaan bij dok-
tsrs die hen niet eens verstaan ! Gaqt de 
ellende van de mobielen ook hem niels 
aan ? 
Even klerikaal 

In een artikel over Lanaken had de uitziet, maar wel over de CV.P.-kran 
ten, die geen kik gegeven hebben bij dit Volksgazet het over de Volksunie en de 
staaltje van machtswillekeur van de koa- C V. P. die samen ongeveer 75 % van 

de stemmen haalden in Limburg. ((Beide 
partijen zijn even klerikaal >i schreef 
brulaap Jos Van Eynde. Zo hij bedoelt 
dat we christelijk zijn heeft de man ge
lijk. Zo hij echter meent dat we aan het 
machtsmisbruik onder de mom van het 
geloof m:edoen, vergist onze jongen 
zich. Wij hebben daar het meest onder 
te lijden. Waar de CVP.ers ons kun
nen broodroven doen ze het net zo goed 
als de socialisten ons niet sparen. Nu ze 
zullen ons daardoor alleen maar sterker 
ma k en. 

We begrijpen echter de woede van de 

Het Volk voor 12 maanden 

E.. V. C , iemand die hoewel C. l . 

P.-er toch nog ogen in de kop heeft, 
heeft na ons het plan van de socialisten 
om de 12 maanden uit te stellen tot aan 
de verkiezingen, ontdekt. Zijn artikel is 
een parafrasering van de tekst van de 
affiche die op duizenden en nog duizen
den eksemplaren in Vlaanderen uitge
hangen werd. De socialisten worden erin 

ütjt 
liiie van de kleurpartijen. Zij zijn chris
telijk en demokratisch! Principieel ! Het 
zijn slechts de onafhankelijke bladen «'i 
Pallieterke en Het Handelsblad die voor 
vrijheid en demokratie in het geweer 
sprongen. 
School en Gezin èn Verfransing 

In Het Volk klaagde E. V. C erover 
dat de franskiljons te Brussel « School 
en Gezin » weer gebruikten om de ver
fransing verder door te voeren. Het zal 
niemand verwonderen. De leken, die in 
Brussel baas mogen spelen voor kerke
lijke werken mogen geen radikale Vla
mingen zijn, wel radikale franskiljons. 
En helaas spelen vele pastoors dat spel
letje mee. Te Anderlecht kennen we een 
geval van een pastoor, die eerst de Blau
we Gidsen, een \^laamsgezinde meisjes
groepering deed opruimen, daarna legde 
hij het Davidsfonds larn, daar hij zijn 
veto uitsprak tegen praktisch alle Vlaams
voelende sprekers, zo Ernest Claes, zo 
Ketje, zo Willem De Mcyer. Thans is 
hij kioaad op de Vlaamse Skouts omdat 
ze geen Franstalige groep willen stich
ten en doet hij al wat mogelijk is om die 
toch maar in het leven te roepen. 

Het is nochtans een « Vlaamse » pas
toor, ynaxr hij is een verstokte lezer van 
La libre Belgique, deze antichristelijke 
krant bij uitnemendheid. Wij weten niet 
of h:t waarheid of legende is dat de bis
schop van Brugge de lektuur van die 

hij dat niet wist... en ging verder mei 
Frans te spreken. Men is oud-
('. V. P.-voorzitter voor i^ts. Wat 
Dequae betreft, is dit dezelfde 
waartegen Mr. Michiel van de Kerck-
hovc, toen voorzitter C V. P- West-
Vlaanderen, zei wanneer dat heerschap 
onmiddellijk na de koningskwestie zich 
op een partijvergadering liet zien : 
<( Mijnheer Dequae als ^ij hier binnen
komt, ga ik buiten ». Dequae bleef bin
nen en Mr Michiel van de Kerckhove 
i>ing buiten. Wat later voor goed. 

Wordt het niet tijd dat ook deze kleur-
fiamingant hei mombakkes afgerukt 
2vordt ? 

Studenten van deze tijd 

De Studentenverbonden van Leuven en 
Gent zijn op het goede pad alhans wat 
het program betreft. In de taktiek zien ze 
•vooralsnog niet klaar. Zij hebben het 
geloof in tal van Vlaams gezinden - naar -
de naam maar niet naar de daad - nog 
niet opgegeven- Het ware te hopen dat 
ze ook vlug deze vergissing opruimden, 
want alle verder tijdverlies berokkent 
Vlaanderen grote schade. Er zijn echter 
nog andere studenten, zoals die van het 
tijdschrift De Tijd. We hebben het er 
vorig jaar mee aan de stok gehad. Deze 
heren denken er thans iets van begrepen 
te hebben en betuigen niet langer 
hun misprijzen voor de vroegere strij
ders van de Vlaatnse Beweging, maar 
zeggen dankbaar te zijn. u Thans echter 
is de Vlaamse Beweging ten einde » 

V'olksgazet. Door het feit dat de Volks- schrijven deze pseudo-modernistische ar-
tistjes. Om er bij te brullen ! En dat op 
een ogenblik dat men hun cipfers geeft 
en nog eens cijfers over'^onze achteruit-
sielling op elk gebied. Zij vragen toch 
realisme en nuchtere cijfers ! We kun
nen besluiten dat het modemaniakjes zijn 
en pos.'urs van de hedendaagse « nuch
terheid », kind van de " nieuwe zake
lijkheid » van 25 jaar geleden. En het 
schijnt dat dat nog slaagt in eksamens 
ook ! 

unie i i Limburg met de dag beter geor
ganiseerd geraakt, komt links er niet 
vooruit. Van 1949 tot 1954 kon links 
er niet 1 % winnen, hoewel het in andere 
(gouwen heel wat veld won- Een rechtse 
groep met stootkracht is de beste hinder
paal om de opmars van de linkse dikta-
tors 'te behtten. 

ontmaskerd. En of het roos trof-! Kop ^ .̂̂ ^^ ^^^ ^-^ priesters zou ontraden heb 
Van Eynde braakt vuur en vlam. ^^^^ ^^^^^^ /j^^ ^OM dan toch een verstan-

Wij vragen ons echter af wat die poli- dig e reaktie zijn. In elk geval is die te-
tieke lullenpartij, die de C-V.P. is, nog gennahmrlijke strekking baas te Brussel 
bezielt om niet voor de 12 maanden uit en het wordt hoog tijd dat de Vlaamse 
te komen, nu de liberalen ons reeds ge- Kaf olieke leken scherp reageren, 
volgd zijn. Gelijk koeien zullen de socia
listen hen opnieuw naar de slachtbank 
van de verkiezingen leiden. 
Nederlands incivieke taal 

Raadsheer Maréchal heeft beslist een 
promotie verdiend van de unitaire staat. 
De oude droom van de muiters van 18S0 
is bij hem levend gebleven. In België 
past maar een taal, die van de minder
heid, het Frans .' Het invoeren van Ne
derlandse verplegingscursussen naast 
Franse te Brussel was een walgelijke 
daad van incivisme ! Nu zoudt U den
ken lezer dat Maréchal een Waal is of 
een « Nederlands onkundig e » ? Toch 
niet helemaal ! Hij is in de magistratuur 
ingeschreven op het Nederlandstalig re
gister en bereidde na de bevrijding als 
krijgsauditeur, tal van processen voor, 
waarvan het dossier Nederlands was. 
Was me dat toen een prachtgelegenheid 
om zijn sadisme bot te vieren. Wat een 
pracht van een unitair staatsbestel dat 
zo iets niet alleen toelaat, maar het met 
opzet doei. Het verschil tussen Maré
chal en zijn kollega's is alleen maar dat 
Maréchal een kieken is, dat zijn gedach-
ten niet verzwijgt voor het grote pu
bliek. Waren er echter zo maar meer 
idioten, de Vlaamse politieke kerstekin
deren zouden wel wijzer worden. Onder
tussen hebben we weer een nieuwe CV. 

Het Vlaamse Front 
van de drie partijen 

De Standaard loopt verloren en weet 
niet meer van wat hout pijlen maken. 
Waar ze ons vorig jaar verweet dat we 
met de Waalse federalisten praatten, 
spoort ze thans iedereen aan hetzelfde te 
doen ! Een ogenblik heeft ze weer ge
schermd met de koalitie van « Vlaams-
gez'nden uit de drie partijen ». De link
sen willen niet,- schrijft ze dan weer de 
dag nadien. En ze vergeet dat rechts ook J^^icht Te stillen door de klassieke maar 

niettemin oneerkike metode van uit hun 

Van Cauwelaert 

als geschiedenisvervalser 

In de (( Nieuwe Gids » van 17-9-50 
verscheen een aanval op de ((Volksunien 
waarbij gepoogd wordt ons in een slecht 

Een nieuw Europa 

Halsstarig hebben de Vlaams-nationa
listische jongeren zich voor enkele jaren 
gekant tegen de plannen voor een super-
umtaire centralistische Europa-staat, die 
men dan — o ironie — onder de vlag 
van het Europees-(( federalisme » w'lds 
tot stand brengen. 

Thans krijgen we gelijk en heeft Kon-
rad Adenauer het enig mogelijk Europa 
vooropgezet : ekonomisch één maar met 
behoud van ruime autonomie van de Ie. 
den. Aan De Standaard die — natuur
lijk — ook hier de Vlaams-nationalisti
sche opvatting zocht te nekken, ons innig 
rouwbeklag. Het is op dat punt niet al
leen dat ze onze stellingen zal mogen 
overnemen. Ze deed dit ook reeds voor 
het federalisme en voor wat de noodza
kelijkheid van het gesprek met de Wa
len betreft. Waar wij treden zal zij gaan. 
De Verdedigers van onze Mijnwerkers 

Volksvertegenwoordiger Dr. Dexters 
burgemeester van de mijngemeente Ets-

niet wil. Bij de aktie u We laten Brussel 
niet los » verplichtte Theo zijn niond-
helden gauw de linksen los te laten! 

En wat nu Standaard ? Wanneer gaat 
ge schrihen wat ge weet dat de enige 
goede taktiek is : de noodzakelijke op
mars van de Vlaamse partij. 
De slechte oneindigheid 
van de C.V.P.-flamingant 

Het geval van rechter Grootaert leert 
ons nog meer dan we wisten betreffende 
Dequae <( oud-minister ». Hoewel we er 
niet verwonderd over zijn. We kennen 
d& kleur flaminganten ! 

Niet alleen heeft deze kleur flamingant 
en voormalige Standaard-J!É'l(i geduren
de zijn vier jaar ministerschap geen tijd 
gevonden om het Nederlands als officiële 
taal in Kongo in te voeren, het blijkt 
thans ook dat hij zelfs dreigde straffen 
toe te passen op rechters ,die in het Ne
derlands vonnis zouden vellen! 

Niets mag ons verwonderen van kleur-
flaminganten. Bij zijn jongste reis in 
Kongo sprak staatsminister en volksver
rader De Schrijver uitsluitend Frans. 
Toen een Vlaming hem in Leopoldstad 
er opmerkzaam maakte dat de meerder
heid van het gehoor aldaar uit Vlamin
gen bestond, verklaarde de lummel dat 

verband gerukte citaten. Aldus zvordt 
onze aanval op Van Cauwelaert, naar 
aanleiding van deze's valse verkla.ingen 
aan het (('Tijdschrift der jongeren» over
genomen, evenwel maar gedeeltelijk. De 
lezers van de Nieuwe Gids mogen liefst 
niet weten dat de heer Van Cauwelaert 
((chevalier de la Legion d'honneum van 
Frankrijk is en voorzitter van het instru
ment der Frayise propaganda in België, 
de (( grandes conférences catholique » 
En het is ook beter hen niet te herinne
ren aan de rol gespeeld door de man in de 
koningskwestie. , Want dan zouden de 
lezers van de Nieuwe wel eens tot het 
besluit kunnen komen dat de aanval niet 
zo dwaas en ongegrond is. Het is onder
tussen reeds bewezen dat wij grotelijks 
gelijk hadden wanneer wij de geschie
denisvervalsing aan de kaak stelden door 
de !i. Van Cauwelaert gepleegd. 

De reactie van de h. F. De Pillecyn 
was, zakelijk en kort, afdoend om de on
betrouwbaarheid van de h. Van Cauwe
laert als geschiedenissdirifver in het licht 
te stellen. Dat mogen de lezers van de 
Nieuwe Gids echter evenmin verne
men. Hier heerst nog de leuze: 
((Houdt ze dom, houdt ze braafn. 
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V A N DE HAK OP DE TAK 
y^OROENDË LANDBOUW 
EN DE M^Dg^^NSTAND 
U^TGESGHAKELD? 

De verhoj-in:> van de levensduurte is 
het probleem nummer één geworden in 
ons l.uid. Zoals men weet is de huitlit;-(-
eerste minister dhr. Van Acker een s\ic-
cialist in het oplossen van zulke \ raap-
stukken. Telkens hij aan het bewind is 
stelt zich dit probleem en gez'^e^ zijn 
spreekwoordelijke bevoegxlheid op ge
bied van de ekonomie weet hij er telkens 
een mouw aan te passen. Iedereen her
innert zich nog de fameuze kolenslag die 
hij voor zoveel jaren uitgevochten heeft, 
ie iereen kent toch nog de slogan : L.aat 
u niet beetnemen. Dat was de heroï~,clie 
Van Ackerse periode. 

Hij staat op dit ogenblik voor dezelfde 
mjeiiijkhe !en. De [)rijzencommi.ss!es, 
want er zijn er verschillende en ze zijn 
niet steeds akkoord, vergaderen en doen 
gewichtig, maar er wordt geen rekening 
gehouden met hun bevindingen en aan-
bevelinoen.Er /ijn in dit land machten die 
heel wat meer in de pap te brokkelen heb
ben en die hebben nu eens en voor goed 
beslist wat er moet gedaan worden. Deze 
machten, aan wie de apostel van het in
ternationaal sociali.sme Karl Marx, reeds 
een overwegemle rol in het ekonomisch 
bestaan van de maatschappij had toebe
deeld, zijn de groot-industrie en de ar-
beiderssindikaten. 

Het groot kapitaal, vertegenwoordigd 
door de groot industrie het bankwezen 
en de grote verzekeringsmaatschajipijen 
aan de ene kant en aan de andere het pro
letariaat, zijnde de grote werkliedensin-
dikaten, zijn het thans roerend eens ge
worden. Zij hebben gezamenlijk voor
stellen ingediend bij de regering die hier
van zeer dankbaar heeft gebruikt se-
maakt, teneinde het zogezegde duur le
ven te bestrijden. 

Nu zou dit misschien nog niet zo slecht 
zijn indien beide machten zich tevreden 
gesteld had len zich bij hun respektieve-
lijke sektoren te houden, maar dat heb
ben ze juist niet gedaan. Zij hebben er 
natuurlijk voor gezorgd dan aan hun pri
vileges, die veelvuldig zijn, niet zou ge
tornd worden, de opofferingen, die die
nen gebracht te worden, hebben ze met 
een i)rachtig gebaar geschoven op de 
schouders van de landbouw en de mid
denstand. Zeer origineel is hun plan wel 
met, maar de regering, waarin we noch
tans een liberaal minister van landbouw 
aantreffen en een dito van de midden
stand, heeft, zoals we hierboven reeds 
schreven, met dankbaarheid gebruik ge
maakt van deze voorstellen en ze onmid
dellijk gesanktioneerd. 

Dit belet niet dat de C.V.P. met veel 
brio een vergadering heeft belegd waar 
de « specialisten van de landbouw » een 
nieuw landbouwprogramma hebben uit
gestippeld en er hun verbolgenheid heb
ben over betuigd dat de huidige regering 
de boerenstand aan zijn lot heeft overge
laten. Dit gebeurde op het zelfde ogen-
b'ik dat de vertegenwoordigers van de 
kristelijke arbeidersindikaten broederlijk 
\ ereend met die van het A.B-V.V. te sa-
m^̂ n met de vertegenwoordigers van wat 
in marxistische kringen wel een de plou-
tocratie wordt genoemd, de landbouw en 
de middenstand heel eenvoudig uitscha
kelden, in die zin dat zij als onmondig 
werden beschouwd om aan de besprekin
gen deel te nemen. Uitgeschakeld echter 
werden beide laatste sektoren van de eko
nomie n'et wanneer het er op aankwam 
de nodige offers te brengen. 

Het kapitaal en het proletariaat hou
den er aan te blijven profiteren van de 

h ogkonjonktuur, m,iar om dil mogelijk 
te maken moeten tie l.'ndboLiv\ers en de 
1 iiddensland de duimen leggen. 

Zullen ',1e landbouwers en middenstan-
''c s zich /o maar laten slachtofferen.? 
W.oralsnog trekken ze aan het korte eind, 
juist omdat ze niet over een machtige or
ganisatie beschikken, omjlat ze verdeeld 
z;jn. In dit land kunnen ze nochtans in
dien ze willen, een derde macht stellen 
tegenover de twee andere, maar dan 
wordt het hoog'tijd dat zij de handen in 
mekaar slaan en één blok vormen. 

H^T VERLED[ÏN IS GELIKW[DEERD!... 
1 oen voor een paar weken Bondskanse

lier Adenauer een officieel bezoek bracht 
aan ons land, heeft dhr Sjiaak verklaard 
dat het verleden gelikwideerd is, met 
andere woorden Duitsland en België 
z.jn thans weer de beste vrienden. Ade
nauer heeft zich dankbaar getoond en 
Van Acker en Spaak en nog een aantal 
andere vooraanstaanden met hoge duitse 
dejoraties be.lacht. Maar in dit land lij
den nog honderden en honderden mensen 
onder de gevolgen van dit verleden. In 
ds Belgische gevangeni-ssen zuchten nog 
steeds enkele honderden slachtoffers 
van een onverbiddelijke repressie en zo-
\e!e andere zijn van hun politieke en bur
gerlijke rechten beroofd. Terwijl in alle 
andere landen amnestiemaatregelen wer
den getroffen blijft men in ons land voor 
zuik een maatregel doof en stom. Welis-
w lar wordt er op dit ogenblik in rege
ringskringen omlcrzocht of er niet zekere 
mik'.erende maatregelen kunnen getroffen 
worden, maar de vaderlandslievende ge
voelens van de bevolking mogen hier
door niet gekwetst worden, want onze 
roemrijke weerstand waakt... En hoe 
wa^ikzaam die weerstand is heeft een pro
ces dat onlangs te Antweri)en plaats vond 
ten volle bewezen. Drie, vier personeels
leden van een grote firma werden doorge
zonden om'Hat zij zogezegd zwarten wa
ren. Een individu dat tot de Antwerpse 
weerstand behoorde had zulks na allerlei 
drei-rementen met betogingen en staking 
geëist van het beheer van de firma. De 
getroffenen hebben dan een proces inge
spannen tegen dit heerschap en het is 
wel tvpisch dat een krant lijk de Libre 
Belffique over dit rechtsgeding een uit
gebreid verslag bracht, en dan in simpa-
tieke zin. Maar dat meer dan tien jaar 
na het einde van de oorlog de weerstand 
nog steeds slachtoffers zoekt te maken 
en dat er firma's zijn die hiervoor zwich
ten is wël tekenend voor de mentaliteit 
die er ten onzent nog heerst. 

De duitsers worden met open armen 
ontvangen, duitse dekoraties worden met 
dankbaarheid aanvaard door onze socia-
listis'he ministers, hiertegen protesteert 
onze roemzuchtige weerstand niet. Maar 
wanneer het woord amnestie wordt geuit, 
wanneer er sprake is van de likwidatie 
van de repressie, dan voelt de man die 
tijdens de oorlog als het donker was stie-
kum R.A.F , dierf schrijven ergens op 
en openbare W. C , en vooral na de 
oorlog zich zeer moedig aanstelde, zich 
retroffen tot in de diepste roerselen van 
zijn resistente ziel. 

Hoe lang zal deze misselijke komedie 
nog blijven duren.? 

Hoe lang zullen enkele ongure elemen
ten uit de zogezegde weerstand — en van 
welk allooi deze kerels zijn heeft het pro
ces te Antwerpen duidelijk uitgewezen — 
de wet blijven stellen.? 

Als een Spaak en een Van Acker ge
tooid met het ereteken « Pour Ie Merite, 
met of zonder brillanten, de spons vegen 
over het verleden en met de Duitsers «auf 
Bruderschaft» drinken, dan wordt het 

hoog tijd dat zij eveneens de moed krij
gen de gevangenissen te oi)enen en dui-
zen ie.i die nog steeds als |)aria's behan
deld worden omdat zij geen burgerrech
ten hebben, terug in de gelegenheid te 
stellen om hu.i j)laats in de maatschappij 
in te nemen. 

IN HET 
NABIJE OOSTEN. 

'Terwijl er nog steeds geen definitieve 
oplossing gevonden is voor de kwestie 
van het Suez-kanaal, alhoewel Frankrijk 
en Engeland heel wat van hun oorlog
zuchtige plannen hebben moeten laten va
ren, geeft Engeland zich nog steeds niet 
gewonnen. Men moet weten dat de En
gelsen hun politiek in de Arabische lan
den niet zozeer door de diplomaten en 
staatslieden voeren dan wel door de In
telligence Service, met andere woorden, 
heel hun politiek was steeds met veel ge
heimzinnigheid omhuld. Nadat, om nog 
steeds niet precies gekende redenen, de 
koning van Jordanië een jaar geleden 
l)lois de Engelse aanvoerder van het Jor
daans legioen Glubb Pasha het land uit
wees, heeft dit legioen veel van zijn stra-
tegische_waarde ingeboet. Israël heeft er 
van geprofiteerd om vooral de laatsie we
ken aan dit legioen enkele harde klapj^en 
toe te brengen. Het eigenaardige van 
heel het geval is wel dat Israël dat ten 
slotte alleen staat tegenover de Arabische 
wereld, dat zogezegd over geen moderne 
wa[iens beschikt, het aandurft diezelfde 

È 
Arabische Staten uit te dagen. Nog ei
genaardiger is het feit dat Egypte dat 
zich als de kampioen van de Arabische 
wereld heeft opgeworpen, dat tanks en 
vliegtuigen en andere moderne oorlogs
wapens heeft kunnen aankopen in Rus
land, Polen en Tcheckoslovakije, niet 
beweegt. En dan komt de ((clou». Enge
land heeft aan Israël laten weten dat het 
moet oppassen want dat bij een eventuele 
inval van Israël in Jordanië, 
Engeland dit laatste land ter 
hulp zal snellen, dit aan de 

zijde van Irak, de enige Arabische staat 
waar Engeland nog min of meer staat 
kan opmaken. Is het om Nasser de loef 
af te steken dat Engeland zich wil oji-
werpen als de kampioen van de Arabische 
staten tegen Israël ? Het heeft er alle 
schijn van. Aan de andere kant dankt Is
raël Frankrijk en Canada voor de hulp 
die beide landen geboden hebben door het 
leveren van vliegtuigen en ander wapens, 
terwijl het Engeland beschuldigt nog 
steeds wapens te leveren aan Egypte. 
Wie kan hier nog wijs uit geraken ? 

Terwijl inzake het Suez-kanaal Frank
rijk en Engeland eenzelfde lijn trekken, 
is de houding van beide landen in betrek
king met Israël niet zo gelijklopend. De 
politiek die Engeland voert in het Nabije 
Oosten is, zoals wij bij de aanvang zei
den, steeds duister geweest en voor een 
leek onbegrijpelijk. Engeland voert hier 
een persoonlijke politiek die alleenlijk in
gegeven is door zijn petroleumbelangen. 
Terwijl Albion inzake het Suez-kanaal 
alleszins een morele nederlaag heeft ge
leden tracht het thans de strijd op een 
ander front te verleggen en door hulp te 
bieden aan Jordanië en Irak tegen Israël, 
Kolonel Nasser en diens ideaal de pan-
arabische wereld in moeilijkheden te 
brengen. 

DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN 
IN AMERIKA. 

Over en drietal weken hebben in de 
V.S.A. de presidentsverkiezingen plaats. 
De twee kandidaen zijn: de uittredende 
president Eisenhower, republikein en 

Ad'.ai Stevenson, demokraat. Dit bete
kent dat op dit ogenblik de doorsnee-
Amerikaan nog enkel belang stelt in de 
strijd tussen beide «kampioenen». Voor 
internationale politiek heeft men in Ame
rika geen tijd of interesse meer. 

Wie van beiden het halen zal, zullen 
we moeten afwachten tot 6 november e. 
k. in de late avond. Voorspellingen in de
ze kwestie doen is steeds gevaarlijk. Gaf 
men bij de aanvang van de campagne een 
betrekkelijke voorsprong aan Eisenho
wer, dan schijnt nu die voorsprong stil
aan te vem»inderen, met andere woor
den, de kansen van Adlai Stevenson 
stijgen. Deze laatste wordt nochtans over 
het algemeen bestempeld als een a Egg
head )), de spotnaam die men in Ame
rika geeft een de intellektueel Het is 
begrijpelijk, aangezien het intellektueel 
peil van de doorsnee-Amerikaan betrek
kelijk laag is, dat hij weinig respekt heeft 
voor hem die het wel is. Stevenson heeft 
zich dan ook verplicht gezien heel wat 
water in zijn wijn te doen en zijn spreek
beurten oj) het peil te brengen waaruit 
alle intellektualisme zorgvuldig geweerd 
is. Hij wordt hierin zeer goed bijgestaan 
door de kandidaat voor het ondervoor
zitterschap Kefauer die zich heel wat ge
makkelijker leent tot de clowneske stre
ken waaraan een kandidaat in de States 
moet offeren wil hij kans hebben om ge
kozen te worden. Alhoewel deze verkie
zingen vooral, zoals we reeds zegden o[) 
het binnenlands plan worden uitgevoch
ten hebben ze voor ons Europeanen toch 
ook groot belang. Immers de meneer die 
op 6 november e.k- de trappen van het 
Witte Huis te Washinton als overwin
naar zal bestijgen is de man die aan de 
leiding zal komen van wat men noemt 
de Westerse wereld, dit wil zeggen, de 
tegens[)eler van Moskou. En zo een 
Meneer draagt ver[)letterende verant
woordelijkheid, want die heren van 
Moskou worden met de dag sterker, niet 
enkel gezien van het standpunt der be
wapening, mfiar vooral op di[)lomatisch 
en politiek gebied. Het dient gezegd dat 
Eisenhower en degenen die hem omring
den gedurende de vier jaar dat zij aan 
het bewind zijn geweest niet steeds blijk 
hebben gegeven van grote staatsman
wijsheid en het dan ook hebben moeten 
afleggen tegen de superioriteit op dit ge
bied van de Russen. 

Wordt Lowietje verzoeningsgezind ? 
Sinds we onze goede vriend Kiebooms 

met enkele rake waarheden bedacht heb
ben is hij in zijn schelp gekropen. We heb
ben er haast spijt van omdat we ervan 
overtjiigd zijn dat de waarheid het helderst 
naar voor komt uit debatten. Daarom dat 
we het debat nooit schuwen. 

Lowietje spreekt thans echter over 
eenheid zonder op ons te schelden. 
Klaarblijkelijk heeft hij schrik gekregen 
voor zijn historische verantwoordelijk
heid nu Van Cauwelaert zwaar beschul
digd wordt de christelijke eenheid na 
1918 verbroken te hebben. Nochthans 
was Van Cauwelaert ook voorstander 
van de eenheid na 1918. De andere par
tij moest toen echter ook afzien van haar 
program en alle propaganda ervoor sta
ken! Toen ze dat niet deden waren ze na
tuurlijk ifscheurmakers». De beste een
heid is immers niet die waar men samen 
strijdt voor gemeenschappelijke program-
punten maar wel die waardoor de kleine
re partij zich laat verslinden door de gro
ten en asjeblief zonder zich te verdedigen. 

Zou Lowietje zijn vergissing ingezien 
hebben en wordt hij wat demokratischer? 
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Roest op de sl-riidbijl 

BEURZEN OPEN, MONDJE TOE 
Een Iweede ^^bloemlezing 

DE STANDAARD (9.1.56) : 
«iDe schoolstrijd heeft in dat opzicht 

(scheiding Kerk en Staat) reeds een on
miskenbare aanduiding gegevisn en had 
men van hogerhand Vlaanderen niet be
zworen de Waals katolieke minderheid niet 
aan haar lot over te laten, ler zou reeds nu 
een wellicht onherstelbare breuk ontstaan 
zijn. » 

Het initiatief van het storten van eén 
uurloon per maand vinden wij uitstekend 
en we rospen alle kombatieve jonge man
nen en vrouwen' op om daarbij te helpen, 
niet eens en passant, maar onverdroten 
zolang het nodig is. 

Het is een uitstekende gelegenheid om 
vele honderdduizenden katolieke menssn 
weder op te voeden en tz leren persoonlijk 
bij te dragen tot het onderhouden van onze 
kerken en scholen. » 

DE STANDAARD (10.1.56) : 
•; Velen in Vlaanderen hadden de indruk 

dat ook onder het homogeen C.V.P.-bewind 
het katolieke Vlaanderen in veel zaken, zo 
niet in alles, achtergesteld wsrd tegenover 
het rode Wallonië en dat, omdat de Waalse 
katolieken altijd en altijd weer de door de 
Vlamingen gewenste maatregelen — niet 
alleen inzake oplossing van het repressie-
vraagstuk, niet alleen inzake taalregeling, 
maar tevens voor wat betreft industriali-
zering — wisten tegen te houden of te sa
boteren. 

Alleen zouden we een beroep willen doen 
op onze Vlaamse volksvertegenwoordigers 
en senatoren, dat zij in de toekomst zich 
zouden spiegelen aan hun Waalse kollega's 
en ook een bsetjis meer moed zouden aan 
de dag leggen. 

De schoolstrijd biedt aan de C.V.P. haar 
LAATSTE KANS om ook in VLAANDEREN 
al de kristclijke krachten te railleren, maar 
wie zin heeft voor verantwoordelijkheid, 
zal er zich met hand en tand TEGEN VER
ZETTEN, DAT EEN TWEEDE EXPERI
MENT GEWAAGD WORDT ALS DAT VAN 
1950-'54. » 

DE NIEUWE GIDS (12.1.1956) : 
« In verband met de schoolstrijd wees hij 

(oud-minister A. DEQUAE) er op dat bij 
de katolieken een meerderheid van de ver
antwoordelijken geoordeeld hebben dat het 
niet nodig was over te gaan tot direct re
volutionaire methodes, terwijl de kerkeUjke 
overheid, de belangrijkst geïnteresserde, de 
verkiezingen afwacht en ondertussen het 
werk voor School en Gezin organiseert. 

De regeringscoalitie moet door andere 
middelen losgeweekt worden. De christe-
lijk-gezinden moeten echter hun strijd vol
houden en weten dat ook tot de overwin
ning een zekere dosis discipline noodzake
lijk is. Het katholiek verzet heeft trouwens 
resultaten behaald die niet te misprijzen 
zijn. Het is ook niet verdwenen, slechts in 
toom gehouden. » 

VOORUIT (18.1.56) : 
Te Brussel werd het 25-jarig bestaan ge

vierd van «Les Grandes Conférences Ca-
tholiques». Daar waren zeer vooraan
staande C.V.P.-ers, talrijke oud-ministers 
en ook Mgr. Van Roey aanwezig. .En daar 
waren ook... ministers Lilar en Spaak. 
Spaak heeft er zelfs een tafelrede gehou • 
den. En niemand, maar absoluut niemand 
— Van Zeeland niet. Van Houtte niet en 
de aartsbisschop niet — heeft maar een 
ogenblik aan Theo Lefèvre en zijn wacht
woord gedacht.» q 

DE NIEUWE GIDS (19.1.56) : 
« Het hechte eenheidsfront dat alle reak-

tie op de sectaire schoolpolitiek der rege-
i^ing onder de benaming «Comité voor 
Vrijheid len Democratie » tot stand kwam, 
heeft een indrukwekkende verzetscam-
pagne teweeggebracht en de regering ertoe 
gedwongen bij de uitwerking van haar 
ontkersteningsplannen meer omzichtigheid 
aan de dag te leggen. Dit Comité is geens
zins ontbonden, hoewel het zich momen
teel op de veroverde stellingen heeft inge
graven en het geschikte ogenblik afwacht 
— wanneer en waar zulks mocht nodig blij
ken — een nieuwe golf van verzet op de 
regeringspolitiek af te sturen. » 

DE STANDAARD (20.1.56) : 
« We kunnen alleen tot onze spijt vast

stellen, dat de C.V.P. ook inzake de school
strijd er maar niet in slaagt om in geslo
ten gelederen op te treden. 

Vóór enkele maanden hebben de tegen-
wringers de straataktie gesaboteerd onder 

voorwisndsel, dat die strijd niet op de straat 
moest uitgevochten worden, maar in het 
parlement. 

Jammer genoeg kunnen we ons de weel
de niet veroorloven ons zelf te bedriegen 
en te hopen, dat de Walen ook bereid zijn 
een offer te brengen om de eendracht van 
de kristelijke krachten in dit land moge
lijk te maken. » 

DE STANDAARD (24.1.56) : 
« Nu reeds, aldus de h. Lefèvre (op het 

C.V.P.-kongres in Turnhout) , moeten ster
ke troepen worden opgesteld om de aan
staande verkiezingen te trotseren. De pe
riode van de bewegingsoorlog is voorbij 
en de uitslagen hiervan mogen niet wor
den onderschat. 

Thans leven wij in de stellingsoorlog. Wij 
moeten volhouden en met vertrouwen zul
len wij het winnen als wij één blijven. 
Wanneer de andere middelen sukses heb
ben geboekt, de betogingen e.d. moeten 
wij naar iets nieuws uitzien omdat wij 
toch alle maanden de mensen niet op 
straat kunnen roepen. 

Er is onze werking geweest in het par
lement, waarvan wij nu de vruchten zien. 
Want de regering begint af te brokkelen 
en te verzwakken. 

De periode van 1954 tot aan >'e volgende 
verkiezingen is dan slechts een voorbij-

POLITIEKE PLAN en dat men, AL IS HET 
DAN MAAR met een interpellatie in de 
Kamer, er nog eens de aandacht van de 
openbare mening wil op vestigen. 

Het is dus verdienstelijk dat boven ge
melde heren nog eens even die kritiek zul
len maken van de schoolwetten, die ons 
kristelijk onderwijs willen vernietigen, 
maar OF DAT ZEER VEEL AARDE AAN 
DE DIJK ZAL BRENGEN DURVEN WE TE 
BETWIJFELEN. 

DE STANDAARD (7.3.56) : 

« De h. GILSON besluit met de verkla
ring : Indien het besluit Collard op het 
Rijksonderwijs toegepast werd, hadden we 
revolutie ! (Langdurige toejuichingen van 
de rechterzijde). » 

HET VOLK (24.3.56) : 

« Wat helpt het inderdaad met die man 
(Collard) te redetwisten. Men heeft het 
toch herhaaldelijk beproefd en al degenen 
die dan deze redetwisten volgden, moesten 
steeds opnieuw toegeven dat zij een dove-
mansgesprek hebben bijgewoond. 

In plaats daarvan hebben 13 leden van 
de C.V.P.-fractie zich laten inschrijven om 
tijdens het debat een of ander detailpunt 

G E N T 

De Graslei 

gaande tegenslag geweest, die deze grote 
les heeft ingehouden dat, wanneer de kris-
tenen van dit land verdeeld zijn, zij ook 
onder de voet worden gelopen. » 

DE STANDAARD (3.2.56) : 

« Na de laatste verkiezingen waren naar 
het schijnt, in de C.V.P. de meningen ver
deeld aangaande de wenseUjkheid van een 
koalitie met de linkse partijen. 

Er waren ook principiële tegenstanders 
van een deelneming aan de regering, die 
de voorkeur gaven aan een kuur in de op
positie. Gewis, indien de C.V.P. in de re
gering was, zou zij VEEL DINGEN VER
HINDERD HEBBEN. » 
HET VOLK (20.2.56) : 

«1 Theo Lefèvre doet oproep tot med*. -
werking voor de herovering van de meer
derheid. 

Hij hekelde de holle kritiek en het ab
senteïsme van sommige mandatarissen die 
blijkbaar geen belangstelling koesteren 
voor politieke problemen, zolang er geen 
verkiezingen op til zijn... » 
STREVEN (febr. '56) : 

« Nu Is het zeker waar dat het C.V.P.-
kongres in f en sfeer van kalme wil tot op
bouw verlopen is, dat de hitte van de 
schoolstrijd voorbij leiek, dat er het pri
maatschap van de rede boven het gemoed 
gehuldigd werd, dat de kritiek op het re
geringsbeleid wel scherp, MAAR GEENS
ZINS GEPASSIONNEERD WAS, DAT DE 
BESLUITEN ZELFS EEN DEUR SCHIJNEN 
OPEN TE LATEN VOOR EEN MINDER 
RADICALE HOUDING, tegenover de wet-
Collard, al werden de christelijke beginse
len er met klem vooropgesteld. 

DE STANDAARD (6.3.56) : 
« Het doet ons genoegen te kunnen vast

stellen dat men de schoolstrijd NIET HE
LEMAAL HEEFT OPGEGEVEN OP HET 

in de politiek van Collard te kritiseren, dan 
wanneer er niets goed aan is en er voor de 
Vlaamse katholieken TENSLOTTE EEN 
VERWEERMIDDEL IS, D.I. STREVEN 
NAAR EEN STAATSHERVORMING DIE 
HET EENS EN VOORGOED AAN EEN 
WAALS ANTI-GODSDIENSTIG MINISTER 
O N M O G E L L I K " ^ MAAK'f7~°"GEWETENS-
DWANG UIT TE OEFENEN OP VLAAMSE 
OHRISTELIJKE OUDERS WAT DE OP
VOEDING VAN HUN KINDEREN BE-
TREIFT. DAT IS DE ENIGE WEG. 

De parlemientaire C.V.P.-fractie zou best 
het aanstaande paasreces te nutte maken 
om hun strijdwapens wat te ZUIVEREN 
VAN HET ROEST DAT ER LANGS ALLE 
KANTEN ERGERLIJK BEGINT AAN TE 
KLEVEN. » 

HET VOLK (26.3.56) : 

« Wij weten het door Europese ervaring : 
het zijn de studentenbewegingen die de 
toekomst van een volk bepalen.» 

Indien Rodenbach nog leefde zou hij alle 
jongeren o'~,roepen om hun plaats in te ne
men in de gelederen van de Volksunie, de 
enige vlaams-nationale kristelijke partij.' Nv 
echter neemt ondergetekende de kans waar 
om alle jongeren, vooral de jongeren van de 
vlaamse Maaskant aan te zetten om geest
driftig en strijdvaardig de Volksunie te ko
men steunen. Met de Volksunie vooruit 
naar een betere toekomst voor ons Volk. 
Komaan.' J a a k G I L I S S E N 

oud K.S.A.- le ider 

pol. gedeporteerde 1940-4.0 

Mechelen-aan-de-Maas 

INDIEN RODENBACH NOG LEEFDE... 

Geheel Vlaanderen herdenkt dit jaar Ber-
ten Rodenbach, die lÜÜ jaar geleden te Roe-
sc'hire geboren werd (nu na een kortstondige 
maar zeer vruchtbare vlaamse strijd zijn jong 
leven aan zijn Schepper terug te schenken 
als een offer cuor zijn geliefde vlaamse volk. 

.Menig Vlaming vraagt zich hierbij af : 
Is honderd jaar vlaamse « IJeueging » wel 
waard gevierd te worderi? Zi]n wij er sinds
dien %vel iets op vooruit gegaa/n'/ Hebben wrj 
eindelijk onze elementaire volksrechten vero
verd, zoals een eigen afgebakend grondge
bied? een eigen regering? een eigen indu
strie?... 

Nog steeds worden m 1956 aan Vlaande
ren grondstoffen, kapitalen en mensenma-
teriaal onttrokken om de Waalse grootindu
strie te overvoeden! Te Brussel, op de taal
grens en in Overmaas worden duizenden 
volksgenoten officieel in Walen veranderd, 
met als onmiddellijk nadelig gevolg dat dui
zenden betrekkingen u-elke aan Vlamingen 
toekomen in waalse handen terechtkomen. 
Weliswaar hebben 100 jaren kulturele wer
king er toe bijdragen om ons Volk ervan 
bewust te maken, tot wat het zou in staat zijn 
Maar nooit in al die jaren is deze sluimeren
de volkskracht omgezet in politieke volks
macht. In de staat waarin wij leven, zijn er 
zogenaanule politieke partijen, die er op tijd 
en stond -moeten voor zorgen dat de groeiende 
vlcunnse macht op het kritieke ogenblik wordt 
uitgeschakeld! Steeds hebben de leiders der 
partijen, gele, blauwe of rode, het belang 
van hun partij verkozen boven het volksbe
lang. 7/0 groot is nu de verscheurdheid van 
de vlaamse volkskacht, dat de partijen er ie
der om de beurt in slagen en deel van om 
volk rnet beloften te sussen, ovi het da,arna 
vals in de steek te laten. Geen enkele rege
ring heeft en einde durven stellen aan de 
verfransing van Brussel, onze vlaamse grond 
(Jeen enkele regering heeft de onmenselijke 
onkristelijke en anti-vlaamse repressie dur
ven ongedaan maken. Geen enkele regering 
heeft de kankerende werkeloosheid in Vlaan
deren durven oplossers. 

Indien Rodenbacli nog leefde zou hij zij-n 
scherpste verwijten herhalen xvelke Jiij naar 
de partijen van zijn tijd slingerde; zijn ge
schriften blijven steeds aktueel en toepasse
lijk op de toestanden van 1956 : 

Zijn de katolieken voor liet Vlaams? 

Neen, zij spelen komedie! 

« Zijn de linksen voor het vlaams? Neen, 
zij spelen komedie » 

Indien Rodenbach nog leefde zou hij steeds 
zijn overtuiging uitschreeuwen: Vlaanderen 
eist Zelfbestuur ! want zo schreef hij in een 
oprechte ontboezeming : lEens vliegt het 
boelke van 1830 naar de maan !» 

Rodenbach voelde aan dat de grootste 
vijand van Vlaanderen niet is Wallonië, ook 
niet België, maar wel het verroeste unitaire 
regiem dat het franssprekende Wallonië als 
het troetelkind behandelt en het nederlands-
sprekende Vlaanderen als een assepoes mis
handelt en benadeelt. Sinds 12Ö jaar hebhen 
de partijen het Waals-Brussels Grootkapi
taal de zolen gelikt. Gele, blauwe en rode-
reze partijleiders zijn de slipdragers van 
het frunskiljonisme. Vlaanderen heeft vol
strekt niets te verwachten van deze partijen 
welke ons volk te Brussel verkopen. 

Vóór de oorlog was het echter niet zo. 
Toen bestond er in de Kamer een sterke 
zelfstandige vlaamse partij, die op tijd en 
stond de nodige druk uitoefende op het 
staatsapparaat om een stuk vlaams recht te 
veroveren. Deze toestand keert nu terug, en 
indien Rodenbach nog leefde zou hij er zich 
hartgrondig over verheugen. 

De Christelijke Vlaamse Volksunie be
haalde bij de laatste verkiezing op slag 
115.000 stemmen. Bij de volgende verkie
zingen behoeft deze dynamische, onafhan
kelijke partij haar stemmenaantal tot 
1'0.000 te verhogen om daardoor -minstens 
zes verkozenen naar het parlement zenden. 
Zodoende zal er een striemende zweep neer
komen op de kleurpartijen om ze voort te 
jagen op de weg die leidt naar de volledige 
gehjkberechtiging van Vlaanderen en het 
Vlaamse volk, door federalisme! 

Alleen door federalisme bereikt Vlaande
ren zijn zelfstandigheid. Alleen door zelfbe
stuur lossen wij de sclioolstnjd op, zouls m 
Nederland. Alleen door zelfbestuur wordt de 
werkloosheid opqeslorpt in nievwe indus
trieën. Alleen door zelfbestuur betekenen 
wij als Vlamingen nog iets in het n^euue 
Europa ! 
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Deze maand is het juist 100 jaar gele
den dat Albrecht Rodenbach te Roese-
lare geboren werd. Dit jaar hccjt dan 
ook in Vlaanderen in het teken gestaan 
van Rüdenbach : de Rodenbachjeeste-)i 
te Roeselare en elders hebben de aan
dacht gevestigd op deze edele jiguur, een 
der grootste uit de geschieden's der 
Vlaamse Beweging. 

Vrijwel iedereen in Vlaanderen ivcet 
dat Rodenbach een dichter was, een 
groot dichter en dat hij Vlaamse st>ijd~ 
gedichten geschreven heeft. Men weet 
ook wel dat hij de man geweest is van 
de ((blauwvoeterie». de Vlaamse studen-
tenbeiveging en dat hij, alhoewel jons; 
gestorven, een grote invloed gehad heeft 
op de Vlaamse Beweging. Ook wij wil
len hulde brengen aan Albrecht Roden
bach : onze voornaamste hulde is de 
voortzetting van de Vlaamse sUijd in zijn 

I 

Albrecht Rodenbach is gegroeid uit 
die Westvlaamse beweging die haar 
oorsprong vindt in de geniale persoon
lijkheid van Guido Gezelle. Wij weten 
dat het zijn leraar op het Klein Semi
narie te Roeselaire, E.H. Hamen, ge
weest is die de jonge Rodenbach in 
kontakt gebracht heeft met de Gezel-
Haanse geestesstroming en van hem een 
bewuste Vlaming gemaakt heeft. Daar
na komt hij in de klas van Hugo Ver-
riest en ondergaat ten volle de invloed 
van deze fascinerende figuur. Verriest, 
in tegenstelling tot de schuchtere, we
reldvreemde Gezelle, was niet bang 
voor het hoogoplaaiend vuur dat hij in 
de geest en het gemoed van de jeugd 
ontstak en dat de overheid te vergeefs 
wilde blussen. 

De boodschap van Gezelle was zeer 
eenvoudig, maar zeer diep en in een 
milieu aangetast door verfransing en 
verwording een echte revelatie : « Wees 
U zelf, wees trouw aan uw eigen diep
ste wezen, zoals God U geschapen 
heeft. Ontaarding is tegennatuurlijk en 
dus zonde. » Gezelle heeft deze idee 
op zeer intense wijze beleefd en uitge-
sproken. Als begenadigd dichter heeft 
hij ze op pregnante wijze geformuleerd 
in tal van gedichten. Bij Gezelle was 
deze gedachte sterk religieus getint. Hij 
schakelt ze niet in, zoals Herder gedaan 
had, in een bredere levensvisie om te 
komen tot een echte filosofie van het 
nationalisme. Maar de kerngedachte is 
er. Ook voor Gezelle betekende dit : 
«Wees Vlaming die God Vlaming 
schiep », al zag hij dit Vlaming-zijn 

eng Westvlaams, in afzonde/mg van 
de moderne wereld ter bescherming van 
het kristelijk geloof. Verriest zal meer 
uitdrukkelijk de toepassing doen op het 
Vlaamse voik als volksgemeenschap : 
( Eertijds heeft er een Vlaams volk be

staan... Dat volk moet herleven». 
Noch Gezelle, noch Verriest dachten er 
ook maar één ogenblik aan hier alleen 
een kwestie van ï^algebruik te zien. 
Het ging er voor hen om veel wezen
lijker dingen dan taalgebruik : alle taal-
flamingantisme zonk hierbij in het niet 
als iets zeer oppervlakking. Zij ston
den buiten de traditionele Vlaamse Be
weging en afkerig van Vlaamse poli
tieke strijd. Zij wilden de Vlaamse her
leving zien beginnen bij de enkeling, 
door een herleving van de Vlaamse per
soonlijkheid. Anti-staats ingesteld za
gen zij in de Staat een vreemde, vijan

dige macht, waarvan zij niets goeds 
verwachtten. In staatsinmenging za
gen zij een gevaar, dat moest geweerd 
worden. 

DE U/ARE 1 
geest. Want wij mogen ons ongetwijfeld 
op hem beroepen. Dit zouden wij in dit 
artikel willen aantonen, aldus tevens Ro-
deyibach beter bekeyid makend aan onze 
lez:rs. 

Zoals dat met grote Doden meer het 
geval is werd hij gehuldigd niet alleen 
door hen die trouw bleven aan zijn geest, 
maar ook door hen die beter eerst een 
klein getvetensonderzoek zouden doen, 
of zi] hem, indien hij nu moest leven, niet 
zouden vervolgen zoals hun voorgangers 
hem vervolgd hebben in plaats van hem te 
huldigen! Wij zien graag dat Roden
bach gehuldigd wordt, van zelf sprekend, 
maar wij zien niet graag dat zijn naam 
en nagedachtenis misbruikt worden. 

Wij hopen dat al diegenen die hem 
huldigden eerlijk en konsekwent zullen 
zijn. Trouw aan de idealen en de geest 
van Rodenbach. 

Het god&chtengoed dat Rodenbach 
meegekregen heeft van Gezelle-Verriest 
zal de kern blijven vormen van zijn ei
gen opvattingen. Maar Rodenbach, al
hoewel jong gestorven, was een te ster
ke persoonlijkheid om alleen maar een 
epigoon te zijn. Hij is vooral een gans 
andere persoonlijkheid, met een gans 
ander temperament en levensgevoel. 
De tegenstelling tot Gezelle is opval
lend : Gezelle is een kristelijk-francis-
kaanse natuur; Rodenbach is een heroï
sche natuur. Hij ziet het leven als kamp, 
strijd, en aanvaardt het met een groots, 
tragisch levensgevoel. Gezelle was een 
lyrisch dichter; Rodenbach een episch 
dichter. Gezelle was West-Vlaams en 
vastgeankerd in de kristelijke middel
eeuwen. Rodenbach was Germaans : 
Hij voelt zich verwant met de wereld 
van de Edda, de Nibelungen, Gudrun. 
Hugo Verriest getuigde dat hij Roden
bach gekend had zo goed als ;nen een 
mens kan kennen, maar dat het hem 
moeilijk viel over hem te spreken : er 
lag een mysterie in hem; hij droeg een 
afgrond in zich, onpeilbare diepten, ont-
rustende verscheidenheden, een aller-
onstuimigste drift onder een koel uiter-
{ijk... Dit alles bewijst hoe wezens
vreemd Verriest zich voelde tegenover 
Rodenbach. Rodenbach is inderdaad 
als persoonlijkheid een unieke verschij
ning in de Vlaamse Beweging en in de 
Nederlandse letterkunde. Hier stelt zich 
de vraag naar de invloed van zijn Duitse 
afstamming (zijn voorouders kwamen 
uit het Rijnland). 

Rodenbach, de vurige jongeling, ging 
volledig op in de wereld die hem in het 
Klein Seminarie geopenbaard werd. In 
1871 verscheen de historische roman 
van H(endrik Conscience « De Kerels 
van Vlaanderen n. Dit boek wordt de 
bron waaruit de Westvlaamse studen
ten hun behoefte aan romantiek, aan 
mythe gaan voldoen. De kerels bevol
ken hun verbeelding. Het is de mooie 
romantiek veui de woeste Noordzee, van 
de mannen van het Noorden, met de 
blonde haren en grote zwaarden. Ro
denbach dicht zijn « kerelsliederen », 
Hij draagt, in de Lettergilde, een opstel 
voor over de kerels, met het te verwach
ten slot : (( Schande ! Schande ! Waar 
de kerels leefden leeft een volk waarop 
men spottend nederziet, dat men ver
wijt en onderdrukt, wiens tale men ver
acht.. . En wie djat slavernij heet en 
bastardij, den dezen heet het overdre
ven, en Vlaming-zijn heet ene gezind

heid ! )). 
In dezelfde Lettergilde spreekt hij ter 

gelegenheid van de feestdag van H'igo 
Verriest : « Ja wij leren hier in der 
waarheid Vlaamse jongens zijn, LEREN 
Vlaamse jongens zijn, want wij moeten 
het leren, wij de enigste van heel de we
reld moeten als volk leren wat wij zijn.» 
Hij brengt ook hulde aan Gezelle : ((Ge
zelle onzen dichter, Gezelle dien ze ge
lasterd en verbannen hebben, Gezelie 
de man der Vlaamse jeugd, Gezelle die 
hier nog levend is in dit ons gesticht...» 

Rodenbach maakte te Roeselare, zo
als men weet de incidenten mee die de 
inzet waren van de vervolging der 
(( blauwvoeterie » door de geestelijke 
overheid. Denken wij aan zijn gedicht 
(( De eerste martelaar )). Hij dacht er 
niet aan zich neer te leggen bij het ver
bod van de overheid, doch de aktie werd 
klandestien voortgezet. Het doel was 
de organisatie van de Vlaamse stude
rende jeugd voor de (( Vlaamse kamp ». 

Eens aan de Leuvense Hogeschool 
komt Rodenbach pas voor goed in de 
volle aktie te staan. Wij zien hem op
treden in « Met Tijd en Vlijt », in de 
studentenafdding van het Davidsfonds, 
op studentenvergaderingen en landda
gen. Hij schrijft in (( De Vlaamse Vlag-
ge )) en in (( Het Pennoen )>, Te Leuven 
leerde hij Prof. P^ul Alberdingk Thijm 
kennen, die een kursus gaf in de ge
schiedenis van de Nedlsrlandse letter
kunde en een zeer ontwikkeld en hoog
staand man was. Hij was een bewon
deraar van de kristelijke middeleeuwen 
en hechtte grote waarde aan het natio
nale. Wij herkennen hier een kentrek 
van de Duitse romantiek. Deze Noord-
Nederlander heeft voor Rodenbach de 
Nederlandse beschaving ontsloten, heeft 
hem geholpen de eng-Vlaamse sfeer 
waarin hij opgegroeid was te ontgroei
en. Vooral dan op literair gebied. Prof. 
Thijm was het die zijn aandacht vestig
de op de stof die hij in zijn (( Gudrun » 
verwerkt heeft en het was ook bij hem 
aan huis dat Rodenbach de eerste frag
menten voorlas. 

Evenmin als wij ingegaan zijn op de 
gebeurtenissen in het Klein Seminarie 
te Roeselare zullen wij stilstaan bij de 
verdere gebeurtenissen en incidenten in 
het korte leven van Rodenbach. Levens
beschrijvingen van Rodenbach zijn er 
genoeg om na te slaan. Wat ons inte
resseert is de geestelijke figuur, de op 
vattingen en inzichten van Rodenbach. 
Dat bij hem het Vlaams-nationale de 
dominante geweest is in zijn denken en 
doen hoeft wel geen betoog. Men mag 
haast zeggen dat hij uitsluitend geleefd 
heeft voor Vlaanderen. Daardoor ook 
is zijn invloed, zijn betekenis zo groot 
geweest : omdat hij zich volledig gege
ven heeft, met gans zijn titanische per
soonlijkheid. Het vult gans zijn leven : 
hij droomt van niets anders dian van 
Vlaamse strijd. Was dat romantiek ? 
Ja, in zover dit het levensgevoel was 
van die tijd. Maar het was ernstig, het 
was niet (verbaal, maar daadwerkelijk 
een zich inzetten. Rodenbach is de 
Vlaamse idealist. 

III 
Hoe zag Rodenbach de Vlaamse 

strijd ? In 1877, hij is eenentwintig 
jaar, houd hij op de studentenlanddag 
te Gent een belemgrijke redevoering. 
Wat hij daar zegt is geen studentenro-
mantiek, doch een progreunmatische 
uiteenzetting die doordacht is en gericht 
op de aktie. 

Wat is Vlaamse kamp ? vraagt hij 
en verwijst naar een bijdrage die hij in 

de Vlaamse Vlagge gepubliceerd heeft. 
HET IS GEEN TAALKAMP. Geen 
kamp om de Vlamingen in België n e 
vens de Walen te plaatsen. GEEN 
VLAAMS ZIJN OM REDEN VAN 
HET KATOLIEK ZIJN. Maar iets gro-
ter en wijder : de kamp om Vlaanderen, 
om het Vlaamse volk te doen herwor
den, heel en gans, in zijn wezen en zijn 
aard, zijn geloof en zijn deugden, zijn 
taal en zijn kunst . . . Kortom een NA
TIONALE STRIJD, een nationale be
weging. Jan Frans Willems en de kleine 
schaar van 1830, ziende in welke er
barmelijke toestand hun volk zich be
vond, begonnen (( die hardnekkige wor
steling n om hun volk te redden, hoe 
weinig kansen zij ook rondom hen 
mochten vinden. Het was een zware 
taak. Velen hadden de kracht niet die 
grote gedachte van de Vlaamse strijd te 
dragen en zo werd die gedachte ver
nauwd en verleegd en vinden wij er nu 
zovelen voor wie de Vlaamse kamp niet 
anders is dan de min of meer wettige 
voorliefde van sommige lieden voor het 
Vlaams. Daarbij komt dat de Loge zich, 
met f^uistere bijbedoelingen, van de 
Vlaamse Beweging heeft willen mees
ter maken, waarin zij grotendeels ge
slaagd is. De geuzen en de papen vin
den het belangrijker elkaar te bevech
ten dan de vijanden van de Vlaamse 
zaak. De hoofdzaak, het hoofddoel 
heeft men vergeten en als het zo voort
gaat zal er binnen kort geen Vlaamse 
strijd meer zijn. Slechts hier en daar 
hoort men nog een stem die spreekt zo
als de eerste kampers en die aan de 
Vlaamse strijd een eigen, ware en enigst 
mogelijke zin geeft. Hoever staan wij ? 

De Vlaamsgezinden zijn meestal geu
zen; onder de overigen een overgroot 
aantal flauwhertigaards en slapers. In 
het volk leeft geen NATIONAAL GE-
VOEIL meer. Opvoeding en onderwijs 
verbasteren het. Enerzijds geus en ver. 
basterend, anderzijds katoliek maar niet 
minder verbasterend. Het ergst van al 
is het gesteld met het meisjes-onderwijs. 
Men vernietigt het werk van God, ons 
wezen als Vlaming. En wat wordt er 
gedaan om het kwaad te keren ? De 
middelen die men aanprijst zijn belache
lijk. De wijze memnen, die de jeugd 
willen uitsluiten uit de Vlaamse strijd, 
W A T DOEN ZIJ ? Wachten zij op een 
mirakel ? Eens zullen de studenten van 
nu de leiders van het volk zijn, zal 
Vlaanderen zijn wat zij willen. Daar
om moeten zij zich voorbereiden op hun 
plicht van morgen. Zij moeten leven 
voor de Waarheid omdat zij de Waar
heid is. De studenten moeten Vlaande
ren doen herworden, eerst en vooral in 
zichzelf. Zij moeten fier zijn op hun 
Vlaming-zijn, trouw aan het nationaal 
verleden, trouw ook aan het geloof. 
Diep in de ziel moeten zij Vlaams zijn, 
V k a m s door en door. De stud)3nten 
moeten hun taal leren beheersen en ge
bruiken. Ook aan het lied en het toneel 
moet veel aandacht geschonken wor
den. Ten slotte moeten zij zich organi
seren voor de Vlziamse kamp en wer
ven, z 

In zijn briefwisseing met Amaat Joos 
en Pol De Mont over het tijdschrift van 
de studentenbond onderstreept hij dat 
taalkamp en beoefening der letterkunde 
geen hoofdzaak is of mag zijn. Het tijd
schrift mag geen orgaan van het Davids
fonds gelijken ! De kalme Verontwaar
diging bij het zien onzer schande moet 
ons de moed geven om te durven als 
het nood doet. 
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DE U/ARE RODENBACH 
(vervolg van blz. 5) 

Wanneer Rodenbach voor de studen-
tenafdeling van het Davidsfonds te Leu
ven zijn eerste voordracht houdt oefent 
hij scherpe kritiek uit op t/e Vlaamse 
aktie der studenten. Indien het waar is 
dat de hoop van Vlaanderen op hen ge
vestigd is (( dan is die ongelukkige 
Vlaamse kamp eens te meer te bekla
gen )). Alleen aan de taal wordt enige 
aandacht geschonken, maar de studen
ten zijn onverschillig voor het « Vlaam
se wezen », dat heel wat meer is dan al
leen maar de taal. Hij schetst een pro
gramma : de leden van de afdeling moe-
en opgeleid worden tot Vlaamse rede
naars die over gans Vlaanda.en zuilen 
uitzwermen om in de plaatselijke Da-
vidsfondsafdelingen het woord te voe
ren. In (( Het Pennoen » bevestigt hij : 
wij willen alle rechten van onze stam 
opnieuw erkend zien en onze Vlaamse 
nationaliteit vrij in al hare uitingen haar 
eigen innig wezen uit te spreken zo het 
behoort. 

Het nationaal bewustzijn bij Roden
bach is vrij vlug ontgroeid aan het West-
Vlaams pèirtikularisme. (( Als wij zeg
gen Vlaanderen bedoelen wij geenszins 
West- en Oost-Vlaanderen alleen, maar 
gans het Dietse land : het eigenlijke 
Vlaanderen, Antwerpen, Brabant en 
Limburg )> schrijft hij. In de Prologus 
van Gudrun roept hij het beeld op van 
Dietsland en bevestigt zijn geloof in de 
eenheid van Noord- en Zuid-Nederland. 
Zijn visie op het verleden van ons volk 
kennen wij uit de nagelaten nota's voor 
een voordracht die hij te Leuven hield 
voor de studentenafdeling van het Da
vidsfonds. In de X V r eeuw werden de 
Nederlanden « van een gereten ,» ; in 
1815 : « ware ons vaderland niet zo 
ziek geweest dat het zijn belangen niet 
meer kon bevroeden... het hadde met 
geestdrift de dag begroet waarop het 
weer in zijn eenheid opstond als Rijk 
der Verenigde Nederlanden )). Roden
bach betreurde 1830 en zijn gevoelens 
over (( het boelken van 't jaar '30 » zijn 
voldoende gekend. Later nog schrijft 
hij : (( Als wij zeggen Vlamingen be
duiden wij van zelfs niet alleen de Vla
mingen uit de Vlaanders, maar onder 
dien naam begrijpen wij alleman wiens 
tonge Diets of Neder land slaat. Zo 
ware Nederlanders juister. » 

* 

Rodenbach had het oog gevestigd op 
Duitsland. Duitsland was herboren, 
was groot geworden (( uit een krachtige 
beweging der Duitse jeugd, uit de Bur-
schenschaft ». In een voordracht maakt 
hij de vergelijking tussen Duitsland en 
Vlazmderen. De oorzaak van het verval 
was in beide landen dezelfde nml. de 
Franse invloed, de verfransing. De re-
aktie was ook dezelfde : in Duitsland 
Winckelmann, de gebroeders Schlegel, 
de Grimm's, Uhland, Körner, Schiller, 
Goethe . . . ; in Vlaanderen : J.F. Wil-
lems, David, Bormans, Serrure, Blom-
maert. Conscience, Van Beers, Van 
Duyse, Ledeganck... Doch Duitsland 
herleefde terwijl Vlaainderen niet wak
ker werd. Omdat het volk in Vlaande
ren niet meewil. Omdat wij geen genie 
hadden, zoals een Schiller of een Goethe. 
Omdat de Vlaamse Beweging ontaard 
is. (( Doch sedert enige tijd verkwikt 
haar een nieuw herleven, te weten van 
wege de jeugd die van alle kanten bond 
sluit, spreekt en handelt als Vlaamse 

Wie zijn de romantische dromers 
van deze tijd ? De don Quichotten 
die in het geniep de C.V.P., de 
Hauïe Finance en de Belgische 

Staat gaan veroveren... 

knapenschap met de oge en de zin op 
de Burschenschaft die Duitsland red
de. » 

<( Ha, ware ik een duitse Bursche, 
hoe fier gespte ik den dege aan. . . ter 
verdediging van een land dat mijn va
derland zou zijn. Doch hier ? Wat is 
België den Vlaming ? De hatelijkste 
der stiefmoeders wiens moord een deugd 
ware. . . » schrijft Rodenbach, die zijn 
artikels «Bursche » ondertekent. Er 
groeide bij Rodenbach een opstandige 
geest, een verontwaardigde verbittering. 
Hij klaagt de houding van de katolieken 
en van de geestelijke overheid aan : 
i( Wij zijn, gelijk elkeen, overtuigd dat 
sommige plichten nauwer verbinden dan 
andere en dat Godsdienst de eerste 
plicht van een volk is. Doch gebaren 
en voorwendsels gebruiken, drift en be
geestering betuigen en ene zake als hei
lig princiep begroeten en bezingen, 
wanneer men ze, niet alleenlijk als on
dergeschikt, maar slechts als middel, als 
voorwendsel, als masker en dekmantel 
van iets anders gebruikt, het moge ko
men van wie het wil, dat heet een vrij en 
rechtschapen oordeel : ondeftige vein
zerij. )) 

Hij kiaagt de houding van de poli-
tiekers aan : (( De Staat is vijand van 
het Vlaams. Het volk als massa is on
verschillig. De politiek roept in het al
gemeen in de Vlaamse gewesten al beide 
kanten : leve het Vlaams ! Doch ! Zijn 
de geuzen voor het Vlaams ? Neen zij. 
Zij spelen komedie. De loges hebben 
gezeid : il faut s'emparer du mouvement 
flamand. De katolieken en doen niet 
beter. » Hij zag duidelijk het nefaste 
van de Belgische partijpolitiek die het 
Vvaamse vraagstuk, zoals hij het zag, 
niet kon oplossen. Ook is hij vast be
sloten, zoals hij in October 1878 aan 
Max Rooses schrijft, zich noch bij de 
katolieke, noch bij de liberale partij aan 
te sluiten. Om de draagwijdte hiervan 
te beseffen mag men niet uit het oog 
verliezen dat sedert juni van dat jaar 
de liberale partij aan het bewind was en 
de schooloorlog uitgebroken was die de 
poliïieke passies hoog deed oplaaien. 

Rodenbach was de Vlaamse nationa
list die weigerde zich te laten meesle
pen in de belgische politiek. Soldatesk 
en aristckralisch van natuur wenste hij 
andere wegen op te gaan. 

• • 

Rodenbach is jong gi3storven. Hij 
was ontegensprekelijk een uitzonderlij
ke verschijning. «God schiep ons, ieder
een een wezen op zijn eigen, een indi
vidualiteit. Doch Hij schiep ook der
wijze de volkeren, eensgelijk elk een in
dividualiteit op zijn eigen. Nu, een we
zen krenken, eens wezens eigene werk
zaamheid verdraaien of, het is gelijk 
hoe, tegen de aard van dat wezen wijzi
gen, is zonde. » Aldus schreef hij, in 
navolging van Gezelle en Verriesl. Hij 
voelde zich uitsluitend VlïurJng eii Ger
maan. Hij verafschuwde het (( wufte 
Zuiden » en sprak zelfs van zijn haat 
voor al wat Frans was. <( Je maudis et 
l'idée et la muse de France, sentant, moi, 
pour doubler ma haine de Flamand, 
sourdre encore en mon cceur notre 
sang allemand. » 

Rodenbach droomde de droom van 
zijn bloed, heeft Verschaeve van hem 
gezegd. Hij leefde in een wereld die op
gerezen was uit zijn diepste wezen. Hij 
voelde in zich een afgrond waarin drif
ten en gedachten woelden. De kalme 
vreedzame overgave aan God, de ge
sloten, harmonische levensvisie van Ge
zelle waren hem vreemd. Zijn levens
opvatting is heldhaftig-tragisch : 

Nog over de Mijnramp 
Wij zijn niet zinnens te zwijgen over 

Marcinelle en zullen er blijven op terug
komen. 

Om onze lezers op de hoogte te houden 
en voor te lichten willen wij de aandacht 
vestigen op enltele belangrijke nieuwe ge
gevens die in het debat geworpen werden. 

In antwoord op een parlementaire vraag 
heeft de Minister van Ekonomisehe Zaken 
bekend gemaakt dat de koolmijn Bois du 
Cazier een deel van de Marshalsteun gekre
gen heeft en ook kredieten van de Natio
nale Maatschappij voor Krediet aan de Nij
verheid. 

Zoals men zich herinnert was de Mar-
chalsteun een hulp van Amerika om onze 
industrie te moderniseren en uit te brei
den. Men weet ook dat deze steun bijna 
uitsluitend naar Wallonië gegaan is. De 
vraag is welk gebruik de beheerraad van de 
Charbonnages du Bois du Cazier gemaakt 
heeft van deze gelden. Want de erbarme
lijke voorwaarden waarin de uitbating van 
de mijn geschiedde wijst er op dat deze gel
den niet gebruikt zouden geweest zijn voor 
de verbetering der uitrusting en moderni
sering... maar wel zouden kunnen vedwe-
nen zijn in de zakken van de beheerders en 
aandeelhouders. 

Het is vrij zonderling dat een kleine mijn, 
die in zo'n slechte voorwaarden uitgebaat 
wordt, zo'n hoge lonen kan uitbetalen en 
ook nog dividenden uitkeert. 

Men heeft er overigens reeds de aandacht 
op gevestigd dat ^e Waalse mijnen niette
genstaande alles vrij hoge dividenden uit
keren. Het hoogste dividend werd verleden 
jaar uitgekeerd door een mijn van de streek 
van Charleroi. Daarentegen kwam de mijn 
van Beringen, met schitterende resultaten, 
slechts op de zevende plaats ! 

Dat illustreert duidelijk dat de Waalse 
mijnen de onmiddellijke winst nastreven 
ten nadele van de veiligheid van de arbei
ders. Zij laten de mijnen vervallen, doen 
beroeii op overheidssteun, enz... maar laten 
in hun gevaarlijke mijnen Vlamingen en 
vreemdelingen werken. 

Ondertussen heeft men, zoals te verwach
ten, de gemakkelijkste, maar waarschijn
lijk wel de slechtste oplossing gekozen. Men 
heeft beslist de lonen van de mijnwerkers 
te verhogen, maar tevens ook de kolenprij-
zen. Wij zijn de eersten om het standpunt 
te verdedigen dat de mijnwerkers verdienen 

goed betaald te worden voor hun zwaar en 
gevaarlijk werk. Daar gaat het niet om. 
Maar het is toch al te duidelijk dat de vei
ligheid in de mijnen niet verbeterd wordt 
door hogere lonen te betalen. Men volhardt 
in het systeem dat wij reeds aangeklaagd 
hebben als typisch kapitalistisch : nieuwe 
slachtoffers lokken door hoge Ionen. Daar
bij komt nog dat men door loonsverho
gingen die gepaard gaan met een verho
ging van de verkoopprijzen, de arbeiders 
tevreden stelt met een dode mus. Wat heb
ben de arbeiders aan loonsverhoging wan
neer het leven steeds duurder wordt ? Der
gelijke gemakzuchtige en demagogische po
litiek leidt regelrecht naar inflatie en 
brengt de levensstandaard van gans de be
volking in het gedrang. Het is nu reeds dui
delijk dat er geen ingrijpende en doeltref
fende maatregelen te verwachten zijn van 
de regering. Omdat de liberalen niet wil
len en omdat de Walen wel nieuwe miljar
den subsidies willen, maar geen ekonomisch 
lïn finantieel verantwoorde maatregelen. 
De C.V.P. is, zoals steeds, machteloos want 
inwendig verdeeld. 

In een motie van het hoofdbestuur werd 
reeds de eis gesteld dat het aandeel van 
de Vlamingen in de steungelden zou toe
vertrouwd worden aan een Vlaams Comité. 
Zeer terecht. Want het blijkt nu reeds dat 
geruchten de ronde doen die er op wijzen 
dat deze steungelden hun bestemming niet 
zouden krijgen. Het Fonds Cornez heeft 
tot doel hulp te verlenen aan de Henegouw
se arbeiders die in of buiten de provincie 
het slachtoffer worden van arbeidsonge
vallen, alsook aan arbeiders die in de pro
vincie Henegouwen het slachtoffer van een 
arbeidsongeval worden. Het schijnt dat 
het doel van het Fonds Cornez ingeroepen 
wordt om te beweren dat de steungelden 
niet alleen naar de slachtoffers van Mar
cinelle mogen gaan, maar dat de Walen die 
om het even waar onder een arbeidsonge
val geleden hebben er ook zouden moeten 
van genieten ! Wij zijn wel nieuwsgierig 
om de afloop te kennen, indien ten minste 
de waarheid ooit zal gekend worden. 

Neem nu uu/ abonnement 
Stort l o ö fr. postgiro 54.45.46 \M. ^orissen-Bnisse) 

BIJ HET DAVIDSFONDS TEN STRIJDE. 
Ons vorig artikel « Het Davidsfonds ten 

strijde » bracht ons een verheugende reak-
tie van de heer Amter die we hierbij laten 
volgen : 

•c Mijne Heren, 
«Wij lazen met belangstelling het ar-

» tikel « Het Davidsfonds ten strijde ? » In 
» uw nummer 18 van 6 oktober jl. » 

<' Wij hechten eraan er uw aandacht op 
» te vestigen dat U er ten onrechte uw ver-
» wondering over uitdrukt, dat in het door 
» ons voor korte dagen gepubliceerde mani-
» fest geen sprake is van « de uitdrukke-
» lljke v/ens van het kongres in verband 

<( Peil door de ruimten, onstuimige ziel, 
peil door de ruimten, gij hakend ge-

[ dacht, 
lijd er en strijd er en kamp er 
lot gij uw zelven niet meester, 
kraakt en sterft, 
omdat 't daar te groot en te wijd was.» 
Alles bij hem is Sturm und Drang. 

De strijd voor zijn volk als volk was 
hem heilige plicht en vulde gans zijn 
leven. Hij heeft een mythe geschapen 
die de Vlaamse jeugd begeesterd heeft. 
Op de jeugd had hij zijn hoop gevestigd, 
op zijn generatie die hij wilde smeden 
tot een wapen om de strijd aan te gaan. 
Aan deze jeugd gaf hij een overtuiging, 
een inzicht in hel wezen en doel der 
Vlaamae Beweging, een id/3aaL Een 
diepe en blijvende invloed is van hem 
uitgegaan. Hij is ongetwijfeld een van 
de mooiste, de grootste figuren uit de 
Vlaamse Beweging, uit het Vlaams-na-
tionalisme. Omwille van zijn uitzon
derlijke persoonlijkheid, omwille van 
zijn grote betekenis in de Vlaamse 
volksstrijd. 

/> met de reorganlzatie van de unitaire po-
» Utleke partijen ». De inhoud van het ma-
» nifest werd nl. voorgesteld aan en goed-
» gekeurd door de algemene vergadering 
» op het verlangen van een paar van onze 
» afdelingsbesturen, terwijl bovengezegde 
» wens een rezolutie is van een der sektie-
* vergadeiingen; deze rezoluties, allemaal, 
'> stonden dus los van het manifest en — 
» zijn thans door ons Hoofdbestuur te be-
» spreken : niet om aan hun bewoordingen 
» en betekenis wat te veranderen, wel om 
» te zien op welke wijze er het meest mo-
» gelijke wordt van terechtgebracht. Van 
» toeval, vergetelheid, kapitulatie e.d.m. is 
» er dus geen de minste sprake. » 

« Die bespreking heeft eerstdaags plaats 
» — de tekst van het manifest kon bij 
» briefwisseling voorgelegd en aanvaard 
» wolden, — en laten wij U gerust mogen 
» stellen dat er geen « duistere C.V.P.-in-
» vloeden » noch welke invloeden ook in 
» aanmerking bij genomen worden. Het 
» Davidsfonds kent alleen het Vlaamse 
» volksbelang en — het is jammer dat U, 
» zonder enige grond, gemeend hebt uw le-
» zers een andere indruk te moeten geven.» 

« Wij doen een beroep op uw rechtvaar-
>̂  digheidszin om in uw volgend nummer 
/> de zaak recht te zetten.» 

« Met alle hoogaching. » 
« E. Amter. » 

Persoonlijk twijfelen we niet aan de ge
voelens van de heer Amter. Wij beschou
wen hem als een ernstig man. Of er geen 
duistere C.V.P.-invloeden spelen zullen we 
afwachten. Wij hopen dat niet wij maar 
wel de heer Amter gelijk moge krijgen. Af
wachten is dan de boodschap. We zullen 
zien wat het Davidsfonds zal doen om haar 
program uit te voeren en komen er dan 
later wel op terug. 

KADER- EN SPREKERSSCHOOL 
Volgende les voor de kader- en sprekers-

school te Gent vindt plaats op zaterdag 
10 november, te 15 u. 30, die te Hasselt op 
zaterdag 17 november te 17 u. 30. 
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FRANS KNULLENS, Sfudenl, van... deze Tiid -
Knullens was aan zijn derde doktoraat 

geneeskunde begonnen en had eens ern
stig nagedacht. Hij was altijd iets of wat 
vlaamsgezlnd geweest, voorzover dit in de 
K.S.A. goedstond, maar nu kwam hij lang
zamerhand te midden van de « realiteit » 
staan. Studiemakkers hadden hem reeds 
zijn lauwheid verweten en zijn ikzucht, en 
hij ontkende dit niet. Toch wou hij niet 
doorgaan voor een onverschilligaard en 
zocht een alibi. Hij herinnerde zich nog 
enkele slagwoorden uit vroegere studen-
tenspreekbeurten en liet op samenkomsten 
horen dat hij « aan zich zelf bouwde ! » 
Dezen die hem kenden proestten het uit, 
maar wie weinig kontakt met hem had ge
loofde er aan; schachten van beider kunne 
keken bewonderend naar hem op ! Hij was 
zeker geen konfoimist in de studenten
kringen; althans uiterUjk niet ! Vorig jaar 
reeds had men bemerkt dat enkele van zijn 
haarlokken de rand van zijn kraag hadden 
bereikt.-Hij droeg-een apekleurige Mont-
gommery-overjas, waaronderuit, nauwe 
broekspijpen kronkelend op zware schoe
nen vielen. Graag had Frans dit jaar een 
blauwe overjas gedragen, met wit gevoerde 
kap, afgezet met 'n randje bont. Alhoewel 
schijnbaar zonder menselijk opzicht, dierf 
hij dit toch niet aan : het rook teveel naar 
de existentialist ! 

Meestal sprak Frans dialekt. Indien 
meisjesstudenten in de buurt waren sprak 
hij 'n soort zondagsvlaams, doorspekt met 
je's en jullie's. Dit was hem bij gebleven 
uit gesprekken m.et Nederlandse studenten 
overgewaaid op het laatste kongres der 
Vlaamse studentenverenigingen. Van hen 
had hij ook gehoord dat de Vlaamse bewe
ging, in deze tijd, tenslotte maar flauwe kul 
was. De Frans vond dit ook en orakelde 
dat de strijd was uitgestreden ! 

Van dan af begon Knullens voorgoed aan 
«zichzelf te bouwen», zich verruimen, ge
lijk hij dat noemde. Toen hij studenten in 
de wijsbegeerte en letteren bezig had ge
hoord over Kierkegaard en Langasser, had 
hij zich van deze schrijvers een paar werken 
aangeschaft. Hij had ze eventjes doorge
keken en geproklameerd dat dit andere 
kost was dan Snieders ! Men had hem dan 
Lodewijk De Raedt onder de neus geduwd, 
maar de Frans vondt dit socialistische lit
teratuur en zei dat het Marxisme reeds 
lang was voorbij gestreeft ! 

Frans Knullens vond zich werkelijk van 
deze tijd : hij hield niet van incidenten. 
Vorige week nog was het gebeurd op de 
trein naar Brussel. De treinwachter kende 
geen Nederlands, wat twee studenten met 
petten hem hadden verweten. Toen Waalse 
treinreizigers schreeuwden over verdruk
king door een Vlaamse meerderheid, keken 
de studenten naar Knullens om steun, maar 
Frans keek door het raam, hij kende zijn 
makkers niet ! Toen de diskussie geluwd 
was had hij het over Europese Solidariteit 
met een dikkerd die tegenover hem zat en 
de « Dernière Heure » las. Deze knikte in
stemmend, oók de Walen gaven blijk van 
goedkeuring. Frans wou nog beginnen over 
verruiming en zo, maar vond het Franse 
woord niet en wauwelde dan nog wat door 
over tolerantie en koëxistensie ! 

Bij het uitstappen te Brussel negeerden 
de Walen de studenten met de petten ! 
Knullens daarentegen werd gegroet en 
k-reeg de uitgestoken hand van de commis 
voyageur met de •-; Dernière Heure ». Frans 
voelde zich iemand ! 

Voor de trein naar Denderbergen moest 
hij overstappen naar perron 4 en liep daar 
de onderiuitenanten Vermeulen en De Boe-
vere tegen het lijf. Ze hadden zo pas de 
militaire school verlaten. Ze waren oude 
vrienden, woonden in Denderbergen en 
zouden hem zeker gezelschap houden, maar 
de Frans groette en ging verderop staan : 
hij hield niet van militairen ! Vroeger 
had onderpastoor Reinders zo eens langs 
zijn neus weg gesproken over een tekort 
aan Vlaamse katolieke officieren, maar 
Frans vond dat ge meer « goed » kon doen 
als dokter ! Ten andere « een Vlaming was 
niet op zijn plaats in het leger ». Die ge
dachte was er uit toen Knullens zich be
trapte op een oude versleten leuze van de 
voorgaande generatie ! 

De Frans was in zijn laatste jaar en ver
keerde nog niet ! Over studentinnen had 
hij een « realistische » mening. Allen kwa
men naar de Universiteit om 'n man te 
lijmen ! Knullens minachtte ze. Op de 
bals die de studenten inrichtten om hun 
kas te spekken, danste hij hoogstens 'n 
paar keer in 't begin, dan liet hij de dames 
zitten. Hij hing dan aan de bar, vertelde 
dubbelzinnige moppen en dronk borrels 
met goed gevestigde oudstudenten. Allen 
waren in rok en 's anderendaags zou de 
Frans met welgevallen in de kranten lezen 
over de aanwezigheid der « Vlaamse élite » 
op het bal. 

Was het de zesde whisky die het hem had 
gelapt ? Hij wilde niet nadenken. Iets wist 
hij zeker : die avond zag hij scherper ! Die 
Betty Wagner had hij leeds meermaals ge-
z'en, ze was hem verleden jaar reeds voor-
gasteld geweest, maar nu zag hij ze eigen
lijk voor 't eerst, mooi en zelfzeker walsend 
in de armen van 'n onbekend student. 
Stralend zag ze er uit, groot, blond en met 
golvende vormen. Wat 'n bouw ! Hij was 
toch in zijn laatste jaar ! Hij moest eens 
ernstig aan kennis maken denken. Maar 
bij herinnerde zich zijn vroeger genomen 
besluit : eerst de doctorstitel en dan uit
kijken;.., het sukses zou tiendubbel zijn ! 

En toch bleef die Betty voor zijn gedach
ten zweven en zijn zinnen prikkelen. Bij 
elke ontmoeting scheen ze hem toe te 
lachen ! 

Maanden later was het dan gebeurd. Toe
vallig verlieten ze samen het restaurant en 
Frans bood «even omlopen» aan. Betty 
vond het goed : ze hadden de hele namid
dag geblokt. 

Was het de beginnende lente die Frans 
te pakken had gekregen ? Hij wist het la
ter zelf niet meer ! Vooraan in de dreef en 
zonder de minste inleiding had hij Betty 
vast gegrepen ! Koel en kalm afwijzend 
klonk het nog in zijn oren : « Handen thuis 
Frans ». Ze hadden de wandeling kort ge
maakt. Op zijn kot had de Frans zich dood-
geschaamd. Zo slecht had hij zich beheerst, 
hij die reeds jaren bouwde aan zijn per
soonlijkheid ! Hij die Langasser en Kierke-

Drie plaatsen had hij gehuurd in een groot 
huis gelegen op de markt te Denderbergen. 
Hij kende heelwat mensen. Toch was de 
toeloop niet groot geweest. Hij had zich 
nochtans aan moeders raad gehouden. Hij 
was nergens lid van geworden en had nooit 
aan politiek gedaan ! 

De zaken waren verbeterd toen hij was 
getrouwd. Allène Schaepmans was de ge
lukkige echtgenote : twee jaar ouder dan 
hij, houterig en recht van lijn, en reeds een 
lichte snor, maar goed in de centen ! Dat 
zag je aan de nieuwe villa vooraan op de 
'linglaan ! 

De laatste dagen was Dr. Knullens ietwat 
nerveus geweest. Zou hij het halen in de 
polikliniek ? Hij dacht aan kollega Vee
meers, de internist wiens hulp hij had ge
vraagd. Jaren geleden had hij gelachen 
om Veemeers en gespot met zijn karpel-
sprongen en nu had hij hem nodig ! 

Dr. Veemeers was in Mei '40 Ud geworden 
van het V.N.V. en zonder moeite had hij voor 
zijn wagen de nodige benzinebons gekre
gen. Stilaan geraakte hij bevriend met de 
Ortskommandant en soepeerde en dineer
de dat het een lust had. Zijn V.N.V.-kaart 
stuurde hij terug : hij had aan de Duit
sers genoeg. Begin '44 werd Veemeers on
gerust en op de telefoontjes van de kom-
mandant was de dokter steeds afwezig of 
belet ! De kommandant begreep ! 

Op de bevrijdingsdag stapte Dr. Veemeers 
vooraan in de stoet van het P.O.F. De men-

im AFVAARDIGING VAN HET BELGISCH PAEIEMEXT, DIE THANS IN NA-
TIO^ALISrH CHINA VERBLIJFT, BEZOCHT HET EI7.AND QUEMOY 
DAT ONDER HET BEREIK LIGT VAN DE KOMMJW'ISTISCHE KiXOWEN 

gaard las en had doorgewerkt ! De nuch
terheid en de kalme houding van Betty 
hadden hem het meest gegriefd. Hij had 
bij haar geen blos gemerkt, geen beven van 
handen noch trillen van haar mondhoe
ken ! Haar stem stokte niet toen ze verder 
over het naderend examen had gepraat. 
Wat een eigenaardig meisje toch. Waren 
ze allemaal zo ? Hij was geen konformist, 
eerder avant-garde man, maar wat'meisjes 
betrof en hun houding tegenover mannen, 
scheen hij, na dit avontuur, het meer te 
houden bij Snieders tijd ! 

Frans nam geen notitie meer van Betty; 
ze was de oudste van zeven en kwam uit 
een « beproefd » gezin had hij nadien ver
nomen. «Beproefd», grinnikte Knullens, 
«altijd hetzelfde bij de Vlamingen; teveel 
gevoel en teveel leuzen, nooit hersenen ! » 

...Frans Knullens was gepromoveerd. Het 
was nu Dr. Frans Knullens ! Wat nu ? Al
gemene praktijk of Specialisatie ? Van 
thuis mocht hij nog « voortstuderen ». De 
algemene praktijk loech hem niet toe, welke 
specialiteit zou hij dan kiezen ? De heel
kunde ? « De minst intellektuële tak van 
de geneeskunde» had een van zijn profs 
onlangs nog gezegd ! En Frans was een 
intellektuëel ! Alleen had hij geen vaste 
hand. Internist ? Ietwat verouderd ! En 
daarbij de inwendige geneeskunde was 
reeds onderverdeeld ! Radiologie scheen 
hem te veel zuivere techniek en de kosten 
van installatie waren nogal hoog ! Toen 
viel hem een « Tarief der gezondheidszor
gen van het Rijksfonds» in handen en op 
één avond had hij het doorgewerkt. Zijn 
keus viel op hartziekten : fisisch niet te 
lastig, apparatuur niet te kostelijk, terug
betaling door de ziekenkas meer dan rede
lijk. Hij had het direkt^gesnapt : onder de 
duizend tfrank zou niemand bij hem buiten 
gaan ! Hij werd cardioloog ! 

Vier jaar reeds was Dr. Knullens geves
tigd en de zaken gingen maar zo en zo. 

sen keken zich stom op zijn rode armband. 
« Honderd duizend frank gegeven » fluis
terden venijnigaards ! 'n Maand later 
stuurde Dr. Veemeers zijn P.O.F.-kaart te
rug. « Ze waren te geweldig geweest » meen_ 
de hij ! 's Avonds tevoren had de Town-
major na de champagne, toen Veemeers 
even aan de telefoon was, mevrouw Vee
meers lang en nadrukkelijk de hand ge
kust. « the doctor » kon op hem rekenen ! 

Dat was nu meer dan tien jaar geleden ! 
Intussen was Veemeers diensthoofd be
noemd in de kliniek van 't Kindje Jezus en 
de HH. Maria en Jozef. Verleden jaar had 
hij het Erevoorzitterschap van het Davids-
fonds aanvaard. Dat, vond Knullens, dat 
was nu eens réaalpolitiek: daar kon de oude 
Dr. Beukewijt met zijn bouwvaUig huis, zijn 
IJzerbedevaart en zijn geklets over Vlaamse 
mijnwerkers een lesje aan nemen ! 

Het was de Frans gelukt. Hij was be
noemd in de polikliniek ! Een kleine scha
duw : hij had nog wat moeten laten vallen 
op de percenten van de prestaties, maar hij 
had toch zijn jonge kollega Van Riemkens 
gevloerd. Van Riemkens was een onsimpa-
tiek mens. Hij had jaren in Nederland ge
studeerd en sprak beschaafd van 's mor
gens tot 's avonds. Knullens hield niet van 
aanstellerige mensen ! 

Op 'n Zondag namiddag lag hij diep in 
zijn club, zalig van zijn moka en zijn ha -
vana te genieten, toen zijn twee spruiten 
luidruchtig van de trappen kwamen ge
rend. Ze hadden twee mooie ingebonden 
boeken gevonden en kwamen die tonen aan 
de pabs ! 't Was Langasser en Kierkegaard! 

« Terug naar de zolder met die ronmiel » 
kreet de pa ! 

Hij vouwde opnieuw zijn « Sportwereld » 
open en las langzaam en bewonderend «Van 
Steenkiste wereldkampioen te Stockholm»; 
hij nam zijn Bic en onderstreepte «slaat 
Stoppi met twee lengten ! » 

JiewegingóieDe^x^ 

A N T W E R P E N 
ANTWERPEN — Arrondissementele verga
dering • 

Onder ruime belangstelling had zondag 
"? oktober een belangrijke arrondissemen
tele vergadering plaats, die geleid werd 
door onze provinciale voorzitter, dhr. Rei-
mond Mattheyssens. 

Dhr. Bob Degol opende de bespreking 
namens de afdeling Antwerpen. Spreker 
drong aan op meer koördinatie tussen de 
verschillende afdeUngen. Dit gaf als posi
tief resultaat de oprichting van een arron-
dissementsraad, bedoeld als band tussen de 
afdelingen onderling, en als noodzakelijk 
kontakt met de hogere besturen. Mr. Wa-
gemans beaamde vorige spreker en bepaal
de de verhouding V.M.O.-afdelingen, waar
na de voorzitter verzocht over te gaan tot 
het onderzoek van de toestand in de ver
tegenwoordigde afdelingen. 

In Borgerhout : weinig nieuws, dhr. Van 
de Vijver uitte de wens de verdeling der 
abonnementen nog soepeler te zien gaan. 

Van Deurne gaf dhr. Termonia Carl een 
kort overzicht van hetgeen er verwezenlijkt 
werd in nauwelijks enkele maanden. De 
winteraktie wordt hier ingezet met een pro-
pagandabal op 10 november in zaal Lak-
bors. Voor alle Vlaams-nationalisten warm 
aanbevolen. 

Voor Mortsel werd dhr. Dewil, vermoede
lijk kampioen abonnentenwerver, even in 
de bloempjes gezet. Dhr. Cootmans gaf 
voor deze afdeling een korl relaas van de 
algemene werking. 

De charmante mevrouw Leysen deed voor 
Merksem hetzelfde, zo ook vertegenwoordi
gers van Berchem, Edegem, Brasschaat. 

De verschillende woordvoerders betreur
den evenwel het feit dat de Volksunie een 
nijpend tekort heeft aan gevormde kader
leden. Kaderscholing dient dan ook een 
onzer hoofdbekommernissen te zijn, aldus 
het betoog dat deze vruchtbare bijeenkomst 
besloot. 

Stippen we nog aan dat dhr. B. Ceup-
pens, ziek zijnde, zich het verontschuldi-
en, alsmede het prachtige voorbeeld van 
dhr. Degol, die, spijts treurige familieom
standigheden, toch op zijn post was. 

Te Antwerpen overleed op 7 oktober jl. 
de heer 

Jozef Leopold THYS 
weduwnaar van Mevr. H. Deumens 

te Maaseik geboren op 25.7.1888 
Een van de velen was hij , die zijn kruis

weg moest gaan doorheen de onzinnige 
bevrljdings-haat, vader Thys, zoals ieder
een hem kende in de gevangenissen en 
kampen waar hij verbleef en moedig zijn 
lot doorstond, om na jaren terug te komen 
naar de puinen van wat hij een leven lang 
had opgebouwd. De oude omgeving in Lim
burg was hem vreemd geworden en de 
zorgen wogen zwaarder op de vermoeide 
schouders. Een man die goed was als hij 
en eenvoudig-schoon wilde leven, stond 
verloren in de na-oorlogse samenleving. 

Vroeger ook dan zijn gezonde aard had 
doen vermoeden, heeft een droevige ziekte 
hem onttrokken aan de liefde van zijn kin
deren en de achting van allen die hem ge
kend hebben. 

Een van de schone Vlaamse mensen was 
vader Thys, die onopgemerkt hun strijd en 
hun leed hebben gedragen naar het offer
al taar van hun overtuiging. 

De Volksunie biedt de familie haar op
rechte deelneming aan, bizonder aan onze 
arrondissements-sekretaris Bob Degol en 
oud-volksvertegenwoordiger Jef Deumens. 

In deze streek werd een zeer diepgaande 
aktie gevoerd. Herhaalde kontakten wer
den gelegd. Aan de landbouwers werd uit
gelegd dat ook daar, opdat de toestand ter 
plaatse zou verbeteren, het lot in eigen 
handen moet genomen worden. 

Verscheidene vergaderingen werden er 
gehouden, waar het woord gevoerd werd 
door Volksvertegenwoordiger Herman Wa-
gemans. Leden hebben zich aangemeld en 
abonnementen op het blad werden geno
men. 

Ook de Kempen gaat aan het roeren. De 
plaatselijke aktiviteit is het gevolg van de 
noeste werking van onze medewerker al
daar WITVROUWEN ALOIS, Eisterlee te 
Grobbendonk. 

Voor al Uw m.oeilijkheden houdt onze 
medewerker zich steeds ter beschikking der 
bevolking. Hij kan ook telefonisch opge
roepen worden ; Bouwel n'' 384. 

Bewegingsleven West-Vlaanderen wegens 
plaatsgebrek uitgesteld tot volgend nummer 
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ALGEMENE KADERDAG TE BRUSSEL 
De Volksunie begint de vruchten te pluk

ken van haar inslaande werking. Op de 
algemene kaderdag bleek onze zaal te 
klein. Het aantal aanwezige propagandis
ten was ongeveer dubbel zo groot als op 
onze lentesamenkomst. Gent en Antwer
pen waren best vertegenwoordigd maar 
Oostende-Veurne-Diksmuide per bus opge
komen spande met Brussel de kroon. Lim
burg was minder vertegenwoordigd buiten 
Hasselt en St-Truiden wat spijtig is daar 
de propagandisten van de andere gouwen 
zo verlangend uitzien naar geregeld kon-
takt met de voorbeeldige werkers uit Kem
pen en Maasland. Waarom het voorbeeld 
van Veurne-Diksmuide-Oostende niet ge
volgd en een bus ingelegd ? Brugge, Roe-
selare, Aalst en Mechelen zonden eveneens 
een reeks propagandisten terwijl een paar 
arrondissementen nog helemaal niet ver
tegenwoordigd waren. De volgende keer 
moeten ook zij er zijn. 

In een prachtige inleidende rede behan
delde Mr. Frans van der Eist, die de ver
gadering voorzat, enkele punten van groot 
belang voor de propagandisten, wees er 
verder op dat deze wmter een beslissende 
tijd is voor onze partij aangezien we vol
gend najaar praktisch zeker verkiezingen 
zullen hebben, vroeg hij de abonnementen
slag '57 van nu af aan in te zetten en deelde 
hij enkele metodes mee die de kaderleden 
in acht te nemen hadden. 

Nadien brachten de propagandisten uit 
de verschillende arrondissementen hun er

varingen naar voor, uitten zij hun suggesties 
en deden zij aan opbouwende kritiek. 

De slotrede werd door Drs. Wim Jorissen 
uitgesproken, die andermaal naar het ha r t 
van de propagandisten sprak, waar hij be
toogde dat ze niet rechts noch links te kij
ken hadden noch aan afleidingsmanoeuvers 
het oor te lenen, maar dat ze in versnelde 
pas vooruit moesten, om door ononderbro
ken en intensieve werking de tegenstanders 
te ontwapenen en om aan het rechtse 
Vlaanderen, ontgoocheld door de zwakke 
oppositie van de C.V.P. tegen de linksen, 
opnieuw het geloof te schenken. Hij vroeg 
hen door intenser werking nog te beklem
tonen dat er een nieuwe faktor in de poli
tiek gekomen is • een intensief strijdende 
Vlaamse nationale partij : De Volksunie. 

Het winteroffensief werd met deze sa
menkomst ingezet. En de propagandisten 
lieten ve^'staan : men zal he t bemerken ! 

B R A B A N T 

BRUSSEL 
Voor de maandelijkse vergadering der af

delingen van Groot-Brussel, in het lokaal 
« St-Michiel» op de Grote Markt, op zater
dag 13 oktober j.1., was er een zeer goede 
opkomst van leden en belangstellenden. 
Verheugend was het te zien dat ook onze 
vrouwen er prijs op stellen onze bijeenkom
sten bij te \vonen. 

De spreker van de avond, de Heer PER-
DAENS, werd door Voorzitter Dr. H. BOU-
CHBRY ingeleid. 

Door een gemoedelijke, if link gedokumen-
teerde uiteenzetting vernamen de aanwezi
gen dan wie Priester DAENS was, welk ide
aal hij nastreefde; hoe hij de bezieler was 
van de Vlaamse Arbeidersbeweging; hoe 
hij gestreden en geleden heeft voor zijn 
volk.. 

Namens de toehoorders dankte de Voor
zitter hartelijk de spreker en belichtte zelf 
op verrassend heldere wijze nog enkele fa
cetten van de strijd van Priester DAENS, 
en hun weerslag op de ontwikkeling van de 
Vlaams-Nationale beweging. 

Nadien werden de leden nog vergast door 
de jongeheer DUFLOU op akkordeonmu-
ziek, en geruime tijd werd er nog gezellig 
nagepraat. 

Eenieder beloofde volgende maal nog 
méér vrienden en kennissen mede te bren
gen. 

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

GENT-EEKLO 
Kolportage — Zondag 7 oktober was onze 
propagandaploeg met de mikrowagen aan 
het werk te Waarschoot, Maldegem en 
Eeklo. Reeds vóór negen uur werd te 
Waarschoot van wal gestoken. Aan de kerk 
werden heel wat pamfletten uitgedeeld, de 
mikrowagen trok door alle straten, verge
zeld door een flinke groep kolporteurs. 
Daarna kwam Maldegem aan de beurt. 
Meer dan anderhalf uur zag dit dorp onze 
mannen aan het werk. Tenslotte vertrok
ken allen naar Eeklo, waar ons siechts één 
uur tijd was verleend door de burgemeester. 
Om half één eindigde deze geslaagde pro-
pagandatocht. 

Wanneer men rekening houdt met het 
ongunstige weder en de tipische angstmen

taliteit van deze plaatsen, waren de resul
taten bepaald schitterend te noemen. 
Nergens ontmoetten we tegenstand, vele 
goedgezinden werd een har t onder de riem 
gestoken, een hondertal bladen aan de man 
gebracht. 

Onze werking gaat in stijgende hjn. Ook 
onze kolportageploeg was immers met en
kele eenheden aangegroeid. We zijn op de 
goede weg. 

GENT 
Kader- en Sprekersschool. 

Ook te Gent werd een aanvang gemaakt 
met de kader- en sprekersschool. Mr. Fr. 
Van der Eist en Drs. Wim Jorissen gaven 
er hun eerste les. 
VoaA^Ilchtingsvergadering voor studenten. 

Op dinsdag 30 oktober te 20 uur in het 
lokaal « Roeland •» spreken Drs. Wim Joris
sen en Mr. Frans van der Eist voor de stu
denten. 

LI M B U RG 

KADER EN SPREKERSSCHOOL 
Tot nog toe grepen twee lessen van de 

kader- en sprekersschool Limburg plaats. 
Op de eerste behandelde Drs. Wim Jorissen 
voor de kaderschool enkele opwerpingen 
aan Limburg eigen en hun weerlegging 
waarna hij voor de sprekersschool de al
gemene voorwaarden en de hulpmiddelen 
tot het houden van een goede rede uiteen
zette. 

Op de tweede les behandelde Mr. Frans 
van der Eist het nationalisme en Drs Wim 
Jorissen het debat. 

HASSELT KADERVERGADERING 
Op de druk bijgewoonde kadervergade

ring werden de uitslagen van het zomerof-
fensief besproken. Tot voldoening van de 
propagandisten werd vastgesteld dat het 
haast ongenaakbaar gewaande Oost-Vlaan-
deren bijgehaald werd voor de abonnemen
ten, dat het abonnementenaantal 60 % ho
ger was dan vorig jaar en dat 80 % van de 
Limburgse gemeenten abonnementen tel
den. Het voornemen werd gemaakt volgend 
jaar nog beter te doen en het streefgetal 
voor het aantal abonnementen werd weer 
met 50 % verhoogd. Kennis werd genomen 
van de degelijke plak- en kalkaktie, nieu
we kolportagetochten werden in het voor-
uitzich' jesteld naast de stichting van een 
militantenorde. 

PLAKKERS EN SCHILDERS 
AAN HET WERK 

Te Alken, Bokrijk, Zonhoven en Has
selt waren Volksunieplakkers en -schilders 
aan het werk. Hasselt kreeg nadien nog 
een nieuwe beurt. 

Maaseik, Neeroeteren en Opoeteren wil
len niet ten achter blijven en ook daar werd 
de borstel flink gehanteerd. 

KANTON NEERPELT 
De aktie voor de Volksunie gaat in het 

kanton Neerpelt onverminderd verder. Im
mer worden huisbezoeken afgelegd en nieu
we abonnementen gemaakt. De resultaten 
zijn zeer hoopgevend, en langzaam maar 
zeker worden de oude stellingen terug in
genomen. Interessante kontakten werden 
gelegd te Kaulille. Ook volgen verschillen
de propagandisten uit het kanton de kader
en sprekersschool te Hasselt. Besloten werd 
het aantal abonnementen — dat sinds ver
leden jaar reeds verdubbelde — nogmaals 
te verdubbelen. Flink zo ! 

Aan de KAJ van Overpelt gaan we geen 
woorden meer verspillen. Haar allerlaat
ste gemeenheid willen we echter nog even 
vermelden, om nog eens te bewijzen dat ze 
wel zeer degelijk op de verkeerde weg is. 

In verband met haar jubelviering vond 
ze namelijk niet beter dan in het verslag 
Ihiiervan over de oorlogsburgemeester te 
spreken als over iemand die de inwoners 
opjoeg en naar de Duitse koncentratiekam-
pen stuurde. 

De KAJ zou dit moeten bewijzen. Ze weet 
heel goed dat ze grote laster verkoopt. Want 
liet karakter van de oorlogsburgemeester 
was héél wat beter dan dit van hem die 
zulke smerige leugen schrijft. Heel wat 
mensen — ook tegenstanders — werden 
door die burgemeester in de oorlog voort-
geholpen, wat trouwens in Overpelt alge
meen geweten is. Dat de aangevallene 
reeds een tiental jaren overleden is belet 
de KAJ niet over hem te spreken op een 
toon waarvan het leedvermaak en de haa t 
afdruipen. Dat dit dan ook nog gebeurt 
door iemand die 8 j . oud was toen de oor
log eindigde en die bijgevolg de oorlogs
burgemeester nooit gekend heeft, maakt 

de zaak helemaal kompleet. Zonder te spre
ken van de verantwoordelijke uitgever van 
dit haatblaadje, die pas in '48 in Overpelt 
aankwam, maar die het toch niet nodig 
vond de zaken eerst te onderzoeken. 

De KAJ in Overpelt heeft waarschijnlijk 
nog nooit horen spreken over de hoofdzon
den; ze heeft nog nooit het «onze vader» 
gebeden; heeft nog nooit gehoord van het 
bestaan van een «Ant i -haa t» liga; heeft 
nog nooit gehoord dat men de doden met 
rust laat; nog nooit gehoord dat ••< verge
ving » een bijzondere katolieke klank heeft! 

De « onbeschaamde hand » die zulke las
terpraatjes schrijft, gaat in de winter
maanden de geschiedenis van de plaatse
lijke KAJ schrijven (we kennen ze beter dan 
de schrijver...). Het zal, te oordelen naar 
de voorsmaak die we nu gekregen hebben, 
weer iets worden waarvan we de haat , de 
laster, de onwaarheden en onjuiste voor
stellingen kunnen afscheppen met volle 
handen. 

Moest de KAJ van Overpelt ooit katoliek 
willen worden : « Er is in de hemel meer 
vreugde over één zondaar die zich bekeert 
dan over 99 anderen die geen bekering no
dig hebben ». Twaaljf jaren na de oorlog 
mag ze stilaan aan bekering denken. Of 
wil ze katolieker zijn dan de Paus, die reeds 
in 1950 Amnestie vroeg ? 

PEER 

Onze vriend Dupont heeft ook hier weer 
netjes in zijn kaarten laten kijken door 
op een vergadering van « School en Gezin » 
de C.V.P. (en zichzelf natuurlijk) op te 
hemelen en de «'scheurmakers » (wie zijn 
dat ?) aif te breken. 

Ondertussen doen eigenaardige geruch
ten te Peer ds ronde en zou men kameraad 
Dupont opheldering vragen. Wij kunnen 
die geruchten moeilijk geloven omdat we 
onze vriend Dupont voldoende kennen. Wij 
raden hem aan die leugen onmiddellijk de 
kop in te drukken. 

Welk is dat vals gerucht ? 
In het een of ander Beneluxkomltee voor 

Landbouw moesten ook C.V.P.-ledm aan
geduid worden. Volksvertegenwoordiger 
Robijns uit Maaseik, die advokaat is maar 
ook '(kandidaat voor de boeren» (al spreekt 
hij daarover nooit in het parlement) zou 
de steun gekregen hebben van een Leuven
se professor, partijbons. Toen Jef Dupont 
dat hoorde zou hij het ultimatum gesteld 
hebben : ontslag als voorzitter van « Vrij -
held en Demokratie » en van « School en 
Gezin », zo dat baantje niet voor hem zou 
zijn. Niet alleen de eer s taat daar immers 
op het spel maar ook een « dikke » vergoe
ding. Met « School en Gezin » kan Je.f La-
wijt alleen propaganda maken voor zijn 
politieke winkel, de Benelux kaas brengt 
daarbij echter heel wat op. Zo krijgt Jef 
een zeer drukke aktiviteit. De boeren zul
len dan ook begrijpen dat hij niet veel tijd 
meer heeft voor zijn melkerij, waarvan hij 
echter wel direkteur blijft en de wedde op
strijkt. Dat die melkerij bij de boeren aan
geschreven s taat als de slechtste uit Noord-
Limburg heeft niets te betekenen. De boe
ren mogen toch naar geen andere gaan. 
Op dat punt geldt geen vrijheid en ook 
geen demokratie. 

Of wij dat allemaal geloven ? We wach
ten op zijn logenstraf f ing ! 

Met zijn wedde van 225.000 fr. als parle
mentair en zijn ruim 150.000 fr. als melke-
rijdirekteur heeft hij inkomen genoeg, zegt 
hij . Als oud B.J.B.-leider, zonder veel be
zit of « geleerdheid» heeft hij het toch al 
ver gebracht. Nieuwe tienduizenden als 
kommissielid kan hij missen. 

Wat ook onze mening is. 

LANAKEN 
De goede geesten van Vlaanderen 

De nacht van 6 op 7 oktober leefde Lana-
ken onder een geheimzinnige bedrijvig
heid. Als schimmen slopen donkere ge
daanten langs muren en grachten, langs 
forten en bruggen. Na hun doortocht zag 
men overal het woord «Zelfbestuur» in 
koeien van letters verschijnen. Wat was er 

dan te doen ??? Onze geliefde veldmaar
schalk Theo van de C.V.P. kwam zondag 
naar Aliceburg en de goede geesten van 
Vlaanderen die overal aanwezig zijn, heb
ben hem een goed onthaal bereid ! 

Rond het spokenuur waren andere ge
daanten op weg : die van de Vrijheid en 
Demokratiemannen. Zij rukten onze affi
ches af en doorstreepten onze leuzen. Maar 
omstreeks 1 uur 's nachts keerde de rust 
weer op de nachtelijke wegen van de Maas
kant : de goede geesten waren weer daar 
en herstelden het snode afbrekerswerk en 
groter nog schreeuwden de slogans in Lana-
ken tegen Lefèvre : Zelfbestuur ! Collard 
naar Wallonië ! Lanaken protesteert tegen 
de C.V.P. ! Lanaken eist Zelfbestuur ! 

De goede geesten van Vlaanderen waren 
tevreden en de Neus van don Quichotte 
Lefèvre zwol van toorn op zondag 7 oktober 

Hij veegde zijn voeten aan Collard be
weerde hij. Maar de Collardwetten worden 
overal toegepast en van een algemeen ont
slag van de C.V.P. burgemeesters, provin
cieraadsleden en parlementairen komt niets 
in huis. Voorbeelden zouden trekken maar 
de woorden van Theo wekken zelfs niets 
meer. 

LANAKEN : Een andere verklaring van het 
geval. 

Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
te Lanaken behaalde Prins de Merode dank 
zij een half miljoen aan propaganda een 
meerderheid van 7 tegen 4 voor de C.V.P. 
lijst Bollen (provincieraadslid). Tonnen 
bier en vrachtwagens hazen, konijnen en 
ander wild haalden de slag thuis. Bij de 
vorige provincieraadsverkiezingen stonden 
de kandidaten andermaal tegenover elkaar, 
de prins op een afzonderlijke lijst, Bollen 
op de C.V.P. lijst. Bieden geraakten ver
kozen. De twee tegenstanders hadden el
kaar eens te meer uitgemaakt voor rotte 
vis en de aanhangers staan dan ook scherp 
tegenover elkaar. De C.V.P. zou thans de 
prins een senatorszetel beloofd hebben. 
Daar het moeilijk zou zijn de aanhangers 
te verzoenen tegen volgende verkiezing 
werd thans dankbaar gebruik gemaakt van 
de stommiteit van Collard om deze verzoe
ning voor te bereiden. De gemeenschappe
lijke liefde voor de gemeentelijke zelfstan
digheid is thans een dankbare verontschul
diging. Hoe dan ook, wat geen enkele 
C.V.P. burgemeester durfde deed prins de 
Merode, een afzonderlijke. Meester-diplo
maat Theo was dan ook weer eens uiter
mate onhandig toen hij eerst en vooral ten 
strijde trok tegen de scheurmakers ! De 
prins is er één en een echte vermits zijn 
program hetzelfde is als dat van de C.V.P. 
en het voor hem alleen maar een personen-
kwestie is, die hem scheidt van de C.V.P. 
niet een program. 

Er was wat volk op de betoging. Het was 
echter geen sukses. Ze leverde eens te meer 
het bewijs dat het vuur er uit is. Uit schrik 
voor de enige oplossing, zelfbestuur, heeft 
de C.V.P. de ware volksbeweging tegen de 
linkse willekeur doen verlopen in potsier
lijke achterpost- en aftochtgevechten. Als 
het te laat is zullen wij het moeten opknap
pen. 

—ABONNEER NU— 
OP DE VOLKSUNIE 

ST. TRUIDEN 
Te Melveren bij St. Truiden werd 'n 

jubileum gevierd van de plaatselijke Boe-
renorganisatie. Naast de heren Gysens en 
Quathoven merkten we ook Ing. Colemont, 
bodemkundig consulent van Limburg, on
der de aanwezigen op. Kameraad Juul 
Bessemans, bestuurslid van de plaatselijke 
boerenorganisatie hield een prachtige 
spreekbeurt over de historiek. De tijd van: 
« houd de boer dom, wij zullen hem arm 
houden» is gelukkig voorbijgestreefd be
toogde hij. Hij nam geen blaadje voor de 
mond daar waar hij 'n plaatselijke C.V.P.-
mandataris over de hekel haalde wegens 
zijn onmondigheid in de boerenproblemen 
maar die toch aanwijzingen en richtlijnen 
wilde geven. Zijn kristelijke Vlaamse over
tuiging verdedigde hij met gloed en hij 
rekende meteen af met al dezen die onze 
Vlaamse boer wilden misbruiken voor niet 
te verantwoorden politieke doeleinden. 
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