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Bij de heropening vanfhet parlement 
Eindelijk is het parlement opnieuw bijeen

gekomen na een maandenlange vakantie 
Halsstarrig heeft de regering geweigerd het 
parlement in buitengewone zitting samen 
te roepen toen de ramp van Marcinelle zich 
voordeed; zij is blijven weigeren toen de in
ternationale toestand zo gespannen was dat 
ieder ogenblik een derde wereldoorlog kon 
uitbreken. 

Deze houding van de regering is niet al
leen een bewijs van haar misprijzen voor 
de volksvertegenwoordiging, voor het par
lement, en dus ondemokratisch, maar te
vens volgens ons een bekentenis van zwak
heid en van schrik. De regering knoeit lie
ver verder zonder verantwoording of uitleg 
te moeten geven. Het is dan ook zeer spij
tig dat de machtige C.V.P.-oppositie niet 
met de grootste krachtdadigheid geageerd 
heeft voor de onmiddellijke samenroeping 
van het parlement en aldus de regering 
gespaard heeft. Want het zou niet zo moei
lijk geweest zijn voor de oppositie de rege
ring omver te gooien én na Marcinelle én 
na de onpopulaire ekonomische maatrege
len van de regering én na de terugkeer van 
Van Acker en Spaak uit Moskou. Is het 
waar dat de C.V.P.-bonzen die hopen mor
gen weer met de linksen te regeren weige
ren deze scherp aan te vallen ? 

* * * 
De gebeurtenissen volgen elkaar zo snel 

op dat de aandacht van de publieke opinie 
telkens weer afgeleid wordt door nieuwe 
voorvallen. Daar speculeert de regering op. 
De tragedie van Marcinelle die zo'n beroe
ring verwekt heeft en die de regering heeft 
doen sidderen en beven is, helaas, reeds 
ver vergeten. De regering heeft dus van 
haar standpunt uit gelijk gehad met haar 
taktiek van zwijgen, niets doen en tijd win
nen. De innerlijke verdeeldheid en de lam
lendige halfslachtigheid van de C. V. P. 
heeft deze partij ervan weerhouden deze 
enige gelegenheid om de regering omver te 
werpen, onder het odium van gans de open
bare opinie, aan te grijpen en te benutten. 
Wat wij voorspeld hebben is ondertussen 
reeds bewaarheid geworden : men heeft 
een kommissie opgericht en men heeft de 
lonen wat verhoogd, maar er werd niets ge
daan voor de veiligheid van de mijnwer
kers, er werd niets gedaan voor het kool
mijnenprobleem, er werd niets gedaan voor 
onze Vlaamse mobielen. Deze linkse rege
ring is gebleken onmachtig te zijn om enige 
positieve oplossing te geven aan de gestelde 
problemen. Zij klampt zich wanhopig vast 
aan de macht tot grote schade van het 
land. Want de regering heeft zelf moeten 
toegeven dat zij door haar onbezonnen so-
ciaal-ekonomische politiek het land op de 
rand gebracht heeft van een sociaal-eko-
nomische en finantiële katastrofe ! Na
dat het zover gekomen is wil zij hals over 
kop en zonder overleg («j 'agi d'abord, je 
reflechi apres ! ») een reeks drastische 
maatregelen doorvoeren die algemeen pro
test verwekt hebben. Maar het wordt een 
zottekensspel wanneer we zien hoe de re
gering, na de absolute noodzakelijkheid van 
deze maatregelen onderstreept te hebben, 
zelf de eerste is om ze met de voeten te 
treden en toegevingen te doen naar links 
en rechts. 

Deze linkse regering heeft al haar energie 
verspild aan een negatieve en dwaze school
strijd. Waar zijn echter de positieve ver
wezenlijkingen gebleven ? Zij voert een 
typisch liberale politiek van «laissez faire, 
laissez passer» en bleef in gebreke over 
gans de lijn. 

Om het even welk gebied men onder ogen 
neemt steeds moet men tot het besluit ko
men dat de gestelde problemen onopgelost 
bleven. 

Dat is zo o.m. met de problemen van de 
maatschappelijke zekerheid; waar iedereen 
akkoord gaat dat het zo niet verder kan 
en ingrijpende hervormingen dringend 

noodzakelijk zijn, laat de regering het de-
ficiet maar aangroeien. 

Dat is zo met de industrialisatie in 
Vlaanderen tot oplossing van het werk-
loosheidprobleem en de schande der mo
bielen. 

Dat is zo met de middenstands- en land
bouwproblemen die onopgelost blijven. 

Dat is zo met onze Vlaamse problemen : 
nog steeds heeft Vermeylen geen wetsont
werp klaar voor de vastlegging van de 
taalgrens en de regeling van het taalge
bruik, alhoewel hij bij de publikatie van de 
vervalste talentelling de stellige verzeke
ring gaf dat zonder verwijl een nieuwe 
taalwet zou volgen om een aanvaardbare 
toestand te scheppen. Niets werd gedaan 
voor de splitsing van het ministerie van 
openbaar onderwijs, niets voor de invoering 
van kulturele autonomie. 

Dat is zo met de epuratie en repressie
problemen : sedert de regering aan het be
wind is werd er letterlijk niets gedaan om 
deze problemen op te lossen. Al de proble- j 

Een schijnbare dode staat op 
Verjaag het natuur l i jke , het keert 

weer in galop, zegt een F rans spreek
woord . Ze lden heeft dit gezegde een 
tragischer en bek lemmende r bew^ijs ge
vonden dan in Hongar i je . 

Alles heeft m e n er gedaan om het 
volksnat ional i sme te ve rke t t e ren en uit 
te roeien. Meer dan tien jaar heeft m e n 
met m a n en macht en niets on tz iende 
middelen gewerk t om de na t ionale zelf-
s tandigheidswil te b reken . Meer dan tien 
jaar lang h e e h m e n met alle middelen 
de gedachte van de klassenstri jd als al
l eenza l igmakend vooropgeze t en heeft 
m e n van het Kreml in een n i euw Va t i -
kaan proberen te m a k e n . 

De vruch t ? Prak t i sch 1 00 % van de 
bevolking in een vols t rekte en in een tot 
in de ui ters te gevolgen vo lhardende op
positie. 

HET KULTUREEL AKKOORD MET U.S S R. 
WORDT SLECHTS NIEl TOEGEPAST VOOR ZIJN EIGENLIJK DOEL 

NIET AFGESCHAFT, HET 

men blijven gesteld, met inbegrip van het 
lot der terdoodveroordeelden die hun straf 
nog steeds niet zagen omzetten. De hou
ding van minister Lilar is schandalig te 
noemen. De man ontvlucht gewoonweg ie
dere verantwoordelijkheid. Waarom is hij 
dan minister ? Dat hij ontslag neemt wan
neer hij zijn verantwoordelijkheid niet 
durft nemen. 

Men vraagt zich tevergeefs af wat men 
op het aktief van de linkse regering kan 
schrijven. Zeker niet de gunstige konjunk-
tuur die het land gekend heeft en waarvan 
de regering geprofiteerd heeft zonder er 
enige verdienste voor te hebben. 

Deze linkse regering is de regering ge
weest van het groot-kapitaal, van de haut-
finance. Het is tijd dat zij verdwijnt. 

Des te meer daar de heren Van Acker en 
Spaak na hun Moskou-reis hopeloos gecom-
promiteerd zijn. Zij zijn er zich zelf be
wust van : hebben zij niet verboden de 
kleurenfilm over hun verblijf te Moskou te 
vertonen en heeft Spaak niet afgezien van 
zijn eerste reis naar de USA om de Unover-
gadering bij te wonen ? Ook wachten wij 
nog steeds naar de eerste afkeuring uit de 
mond van onze eerste minister van de ge
beurtenissen in Hongarije en Egypte op 
het ogenblik waarop we dit schrijven. Men 
zal trachten hen te verdedigen door er op 
te wijzen dat zij deze gebeurtenissen niet 
konden voorzien en dat de Russen hen in 
onwetendheid gelaten hebben. Doch zij 
hadden te Moskou niets verloren, evenmin 
als de C.V.P.-senatoren die verleden jaar 

En al m a g de onde rd rukk ing met reus
achtige militaire middelen een n ieuwe, 
valse stilte in het leven roepen, één zaak 
is zeker : geen enkele reger ing kan het 
H o n g a a r s e volk nog tot o p b o u w van 
een kommunis t i sche s taat bewegen . H e t 
volk zal er afkerig tegenover s taan tot 
de n i euwe en uiteindelijke bevri jding 
komt . 

Hongar i je be tekent de zwaars te ne 
der laag door het k o m m u n i s m e ooit ge
leden. Niet alleen omda t de Sovjets 
thans ontstel lend klaar moe ten inzien dat 
ze op de Oos teu ropese satel l ietstaten 
nooit zullen k u n n e n rekenen tenzij dan 
als op ve rwoede vi janden, niet alleen 
omda t zijn ekonomisch stelsel er ander 
maal zijn minderwaard ighe id bewezen 

te Moskou gingen flikflooien. Die zouden 
nu ook beter zwijgen. We begrijpen best dat 
Struye te Brussel werd uitgejouwd op een 
meeting voor Hongarije. 

Wanneer we dit alles overwegen moeten 
we het betreuren dat er geen sterke Volks
unie-oppositie in het parlement aanwezig 
is om de regering op krachtdadige wijze te 
interpelleren en aan te vallen. 

Dat zal veranderen, nu men meer en meer 
gaat inzien wat men aan de linksen heeft 
en dat wie op de C.V.P. steunt, op een ge
broken stok steunt. 

heeft, maa r vooral omda t de klassen-
stri jdteorie er de doods teek kreeg. Juist 
de industr iearbeiders en de s tuden ten , 
de zogezegde t roe te lk inderen van het 
regime, hebben door h u n verbi t terde op 
s tand de valsheid van de Marxis t ische 
leer bewezen . 

Juist wa t de Sovjets on tkenden , de 
organische gebondenhe id v a n een voUc 
in al zijn maatschappel i jke klassen en 
gewestel i jke groepen , juist deze g rond-
waarheid , de idee v a n het volksnat io
nal isme, heeft zich gewroken . Deze ge
ke tende waarhe id is losgebroken en 
heeft aan de volkeren in de were ld haar 
waaracht ige feitelijkheid, d inamisch ge
laden na de tegennatuur l i jke onder
drukk ing , aange toond . D e volksverde
lende klassenstri jdidee werd er omver -
geschopt door de als één m a n str i jdende 
ops tande l ingengroep : het keu rko rps 
van boeren, arbeiders , middens tande r s 
en intel lektuëlen, ges teund door het 
ganse volk. 

ledereen m a g een afzonderlijk uitzicht 
van de strijd bek lemtonen . De diepe ge
loofszin van de onde rd ruk te H o n g a a r s e 
Katol ieken, de socialisten m o e van de 
kommunis t i s che dwingelandi j , de ver
bi t terdheid om de slechte ekonomische 
en sociale oms tand igheden , de verdeeld
heid tussen de H o n g a a r s nat ional is t ische 
en Russisch gezinde k o m m u n i s t e n , da t 
alles is juist . De betekenis v a n de H o n -
(gaarse ops t and zal m e n echter nooit 
k u n n e n verklaren tenzij v a n uit de alles 
b indende idee van het volksnat ional is 
me . Een volk, bewus t van zijn eigen 
aard, wil vrij zijn eigen lot bepalen . Dit 
w a s en is de kracht idee , die zowel de 
onde rd ruk te Katol ieken als de onder 
d ruk te socialisten als de nat ional is t isch 
geworden kommunis t i sche g roep sa
menbrach t -n een volksnat ional is t isch 
geheel . 

H e t is eveneens op g rond van deze 
gedachte , de strijd van het vo lksna t io
nal isme tegen de imperial is t ische onder
d rukk ing door het s taat isnat ionalisme 
dat we aan de zijde van Egyp te s t aan 
tegen Enge land en Frankr i jk . O o k daar 
verdedigen w e hetzelfde beginsel : he t 
recht van Egyp te op vrije lotsbepal ing. 
E n dan m a g Nasser zelfs zo een ons im-
pat ieke vent zijn als de Frans-Br i t se 
pers hem afschildert, het is een minder 
belangri jke bizonderheid . Nasser zal 
eens verdwi jnen, maa r het Egypt i sch 
volk blijft. Men verge te voora l niet da t 
de ant i-Bri tse ingesteldheid van Egyp te 
begrijpelijk is na een Bri tse overheer
sing die t ientallen jaren aanhield . 

(lees door blz 4) 
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De hoofdvogel van Tielemans. 
Ojschoon in Hongarije ook de socia

listen in het verzet tegen het kommunis-
me stonden kan de bloedrode burgemees
ter van Leuven, citoyen Tielemans, het 
maar niet verkroppen dat zijn Marxisti
sche spitsbroeders, de kommunisten het 
ginder deerlijk tegen hun geacht gekre
gen hebben van de gehele nationalistische 
bevolking. Kardinaal Mindszenty die uit 
een jarenlange gevangenis verlost werd 
heeft de schuld dat de opstand in stromen 
bloed gesmoord werd! En waarom? Wel 
omdat de Katolieken opnieuw hun eigen 
phrtij gesticht hadden en de kardinaal 
daarvan op de hoogte gebracht werd! 
Deed de kardinaal aan politiek? Neen, 
hij verklaarde uitdrukkelijk dat zijn zen
ding buiten de politiek lag, waarin hij 
trouwens de uitspraken van de Pausen 
volgt- De Kerk mag zich immers niet ver
eenzelvigen met een partij. En tussen 
haakjes gezegd voor onze C.V-Pers was 
deze Katolieke partij een zware slag. 
Want ze heette niet C.V.P. maar wel... 
Volksunie! Voor een keer moest Jan 
Boon, C.V.P. direkteur van het N.I.R. 
de naam Volksunie door de radio vermel
den! Wij hopen dat hij er geen beroerte 
van gekregen heeft. Hij zou trouwens 
gezien zijn ondzrdrukking van de vrije 
menigsuiting best op zijn plaats zipi in 
een kommunistisch land. 

Wat citoyen Tielemans betreft, die 
klaarblijkelijk vindt dat er in een goede 
demokratie alleen kommunistische en so
cialistische partijen mogen bestaan, we 
verlteugen ons over zijn openhartigheid. 
Katolieken zijn immers kontrarevolxdio-
nairen en fascisten; kommunisten en 
socialisten, daarentegen die vinden dat er 
geen christelijke partij mag bestaan, zipi 
demokraten. 
Tien jaar zo een kliek Tielemansen aan 
het bewind en we krijgen hier onafwend
baar een onwenteling gelijk in Budapest! 
Leve de Marxistische demokraten! 

Kamiel en rood China. 
Ondanks het feit dat Hongarije het 

doorslaand bewijs levert van de hate
lijkheid van het kommunisme gaat onze 
vriend Huysmans onverstoorbaar voort 
met te beweren dat de Russische kommu
nisten de Katolieken aldaar rustig hun 
geloof laten verspreiden. De gevangen 
en uitgedreven missionarissen hebben 
daarentegen moeten boeten wegens hun 
zware inbreuken tegen de Chinese staat! 
Wat volgens Kamiel maar juist is! De 
man wordt oud. Om zo'iets nog vol te 
houden in volle Hongarijekrisis is men 
daarbij ook nog slechte politieker. Want 
niet alleen de kwezels slikken deze fa
beltjes van Kamiel niet maar ook zij, die 
niet aan de rokken van de pastoor hangen, 
nemen dit niet. En zelfs een flink per
cent van de socialisten begint te aarzelen 
en vraagt zich af of de oude Kamiel nog 
wel goed bij zijn zinnen is. 

PEPEKNOTEM 
heeft het vertonen van die film verboden! 
Zijn reis naar Rusland Jteeft zijn dikta-
louale neigingen aangevuurd! 

Kleurenfilms verfjoden. 
Van Ackcr zou toch beter achter het 

IJzeren Gordijn gebleven zijn. Hij kan 
dan zijn studie in de diktatimr voltooien. 
De ramp van MarcineVe ging het land 
niet aan: het parlement bleef gesloten. 
De ramp in Hongarije, de aanval op 
Egypte en de gespannen internationale 
toestand ging het land niet aan: het par
lement bleef gesloten- Meer zelfs. De 
Hongaren verdienden niet eens een 
woord van medevoelen: Achiel zijn mond 
bleef gesloten. 

We '.agen overal tal van foto's van de 
lachende Van Acker en Spaak — die zijn 
vrees te Brussel in zijn andere vest achter 
gelaten had — samen met de kommunis
tische KremHnleiders. Spijtig genoeg 
echter zullen we de mooie kleurenfilm 
over zijn Ruslandreis niet zien. Achiel 

De Standaard trekt de lijn door. 
Het zit er tegen, tussen de socialisten 

en de C.V.P.ers! De socialisten verwij
ten de C.V.P. dat ze de gebeurtenissen 
in Hongarije wil misbruiken voor par
tijpolitieke doeleinden. Het komt uit de 
»Volksgazet)) en vermits die alles van 
partijpolitieke misbruiken afweet, zal het 
wel juist zijn. «De Standaardn neemt na
tuurlijk de verdediging van haar partij, de 
C.V.P., op zich. De socialisten zijn be
gonnen, keelt het blad van De Smaele, 
zij wilden er voordeel uithalen tegen de 
kommunisten. uWij trekken de redene
ring door en zeggen dat de C.V.P- een 
veel betere dam is tegen het kommunis
me dan de socialislische partij, die zo on
derhevig is aan totalitaire afwijkingen)) 
aldus iiDeStandaard.)) 

De C.V.P. als «schild en zwaard» 
heeft opgedoekt op «De Standaard)), 
thans is ze »een dam)) geworden. Wat de 
C.V.P. als i(dam)) betekent heeft ze in 
koningskwestie en schoolvraagstuk be
wezen. Het was meer «taw» dan «rfaw». 
Di? dam is reeds door muizen onder
graven. We stellen dus «De Standaard» 
en ons.volk op onze beurt voor de rede
nering door te trekken naar de Volksunie. 
Vermits hef dan toch een opstand van het 
volksnationalisme was, Idopt dan de re
denering volkotnen. 

Ook Jef La wijt is er bij. 
Jef Dupont, melkerijdirekteur-Volks-

vertegenwoordiger uit Peer, was er na
tuurlijk ook gauw bij om Van Acker en 
Spaak er tussen te nemen. Tot daar goed. 
Hij doet hei natuurlijk echter in het ka
der van het Komitee voor Vrijheid en 
Demokratie dat bij die gelegenheid weer 
uit zijn graf gerezen is. Net zoals 
ifSchool en Gezin)) gebruikt Jef het 
'iKomitee voor Vrijheid en Demokratie)) 
voor zijn politieke melkwinkel. Voor zijn 
ware naam, C-V.P. is hij klaarblijkelijk 
bescJiaamd omdat hij weet dat het volk 
daar niet veel meer moet van hebben. 

Zijn argumentatie, demagogisch ge
zien altlians, klopt wel waar Jttj de vraag 
stelt wat men moet denken over CoUard, 
die in bewondering stond voor de onder
wijspolitiek van de kommunisten. over 
Huysmans, die in China niets vernam 
over de vrijheid en over Buset die wenste 
een volwaardig Titoïst te zijn. Ze is ech
ter onvolledig en we vullen ze dus aan: 

Wat te denken over de C.V.P.er Pho-
lien, die in bewondering stond voor de 
universiteit te Moskou, zuat over de CV. 
P. er Struye, die te pas en te onpas achter 
het IJzeren Gordijn gaat flirten en wat 
ten slotte over de Limburgse gouwgenoot 
van Dupont, Hubert Leynen, die zo in 
bewondering stond voor Sovjetparadijs 
aan de Krim, dat Jiij zich er een villa 
ivilde bouwen om er rustig van het Rus
sisch klimaat te kunnen genieten? 
Toen dachten ook deze heren er niet aan 
dat hun gratis reis kon betaald geworden 
zijn met hetgeen de Russen uit Hongarije 
aan bezettingsbelasting roofden! 
De nationale grosse-caissC heeft het lastig 

Het gaat te vlug voor Spaak. Hij had 
schrik vóór zijn reis naar Rusland. Na de 
uitnodiging voor veertien daag vakantie 
ginder verdween die schrik. En pas te
ruggekomen moet hij weer opnieuw 
schrik krijgen. En klaarblijkelijk heeft hij 
die ook weer gekregen. Zelfs naar de 
eerste U.N.O. vergadering durfde hij niet 
meer vliegen- Zijn oude Amerikaanse ba

zen met wie liij dat zaakje van onze ura-
niuyn regelde, zouden hem met zijn nieu
we vriendschap voor Rusland wel min
der graag zien komen. Uit schrik bleef 
Polhenri toen thuis «Een weekje wachten 
om de lieren ginder laten af te koelen)) 
zal hij gedacht hebben! 

De veiligheid in onze mijnen. 

Op 16 november 1954 werd een ver
slag ingediend over de veiligheid in onze 
mijnen, verslag dat werd opgemaakt 
door een kommissie van 12 leden. 
Deze heren besteedden 3(drie)dagen om 
de veiligheid in de mijnen te onderzoeken 
en ze bezochten 6 (zes) mijnen. Uit dit 
vluchtig onderzoek van die zes mijnen be
sloot de kommissie dat in alle mijnen alles 
dik in orde was. Er zaten in die kommis
sie een viertal vertegenwoordigers van de 
mijnbazen, maar daarnaast ook van so
cialistische zijde de huidige minister Tro-
clet en Detliier, algemeen sekretaris van 
de nationale vakbond centrale der mijn
werkers en van C. V.P. zijde Thomassen, 
voorzitter van de Centrale der Vrije 
Mijnwerkers naast de Limburgse volks
vertegenwoordiger Bertrand! 

Vanzelfsprekend zal er over dit verslag 
tijdens de interpellaties niet veel gewag 
gemaakt worden. De vertegenwoordigers 
van het socialistisch en christelijk sindi-
kaat waren het weer roerend eens met die 
van de bazen. Alles was goed in orde. 
Tot er 262 doden bleven te Marcinelle! 

En voor degenen die nog zo argeloos 
zijn van niet te geloven in de beste ver
standhouding tussen mijnbazen en smdi-
kalisten en dit niet alleen op de kap van 
boer en middejistander maar ook op die 
van de arbeiders zelf, die moeten aan de 
vakverenigingen maar eens uitleg vragen 
hoe het toch komt dat de! Limburgse mij
nen, die het meest opbrengen minder 
loon uitbetalen dan de Waalse, die min
der opbrengen en vaak verlieslatend zijn. 
Het zijn toch dezelfde bazen: de Société 
Générale. En waarom de vakbonden, die 
altijd klaar staan om te staken voor onno-
zelheden om de aandacht af te leiden, 
voor deze hoofdzaak nooit spreken van te 
staken, ja er zelfs helemaal niet over spre
ken! 

Jef Lawijt krijgt het op zijn kop. 
Jef Dupont heeft nu toch eens nooit 

geluk. Nadat hij onze simpatieke Ton-
gerse heiden Ambiorix voor het geloof 
wilde doen vechten heeft hij thans zoals 
hogervermeld de Hongaren misbruikt 
voor zijn politieke winkel en dit dan nog 
met het geld dat door Jan en alleman zo 
edelmoedig gegeven werd aan «Vrijheid 
en Demokratie))! Hij liet door deze de
magogische idiotie de in het hoekje 
gedrumde socialisten toe tot het tegen
offensief over te gaan- Wat zullen de 
C.V.P. bonzen Jef Lawijt verwenst 
hebben ! De C. V. P. krant 
«De Standaard)) scfreef letterlijk 
dat het « om een smerige stunt 
van de klerikale Ambiorix Dupont ging, 
die niet geaarzeld liad de Hongaarse suk
kelaars voor het strjjdros van de school
strijd te spannen.)) 

Het is erg in zijn eigen pers zo uitge
kleed te worden. 

Deze stommerik, eerste kategorie, is 
echter geen gewone volksvertegenwoor
diger, maar wel lijstaanvoerder in het ar
rondissement Tongeren-Maaseik, waar 
iedereen het duldt dat hij op de gemeen
ste wijze «Vrijlieid en Demokratie)) en 
«School en Gezin)) waarvan hij voorzit
ter is misbruikt voor zijn persoonlijke 
bollenwinkel. 

—ABONNEER NU— 
OP DE VOLKSUNIE 

- De Ziekteverzekering -
lu ons vorig nummer liadden we geschreven, 
lui er een zekere kalmte lieeist op het ziekte-
\erzekeringsfront, even het taalaspekt na te 
naun van de onderhandelingen die werden 
ge.voerd zowel in de «E.0» als in het Natio
naal MedikoMutualihiisch Komitee. Onnodig 
te iierhalen dat het gebruik der moeder
taal, het Nederlands dus voor de Vlamingen, 
van het hoogste belang is voor de verdedi-
o-inn- der beroepshelangen, voor 90% stofje-
hjLc l)elangenl 

iEet inlichtingen die we rechts en links 
met moeite konden bijeenkrijgen, blijkt het 
\olgende: In de «KO» was er overeengeko
men dat ieder de taal zou gebruiken die hij 
\ erkoos. 

Ue dokters Glorieux, vSondervorst, Haven, 
IJeun en Van Orle spraken af en toe Neder
lands als ze op een in 't Nederlands gemaak
te opmerking moesten tussen komen. 

])(' tussenkomsten der afgevaardigden die 
Nederlands spraken werden niet stenogra
fisch opgenomen; de diskussie gebeurde 
steeds op franstalige dokumenten. 

Hoe ging het in het N.M.M.K. op taal
gebied? 

Wel, iedereen mocht de taal gebruiken 
die iiij wou. Wanneer iemand Nederlands 
sprak deden de afgevaardigden der kriste-
hjke mutualiteiten een sctiuclitere foginy 
om te steunen. De socialistische afgevaar
digde, de heer Verhaert sprak af en toe Ne
derlands. De verslagen der alge.mene verga
deringen werden in het Nederlands uitgege
ven, die der subkommissies niet: het kost te 
veel' geld: : : «Principieel, zeggen de afge
vaardigden der kristelijke miitualiteiteji, 
zouden ze liever hebben dat alle dokumenten 
ook in het Nederlands zouden worden opge
steld, maar ze leggen zich neer bij het finan-
tieel argument!!!» 
' Hoe ging het er toe gedurende de onder
handelingen met de regering? 

«Iedereen sprak de taal zijner keuze! Er 
was er maar een die Nederlands sprak en de 
heer Van Acker, eerste minister, vertaalde 
die tussenkomst! 

Bij de opstelling van de overeenkomst van 
•2.1 iebruari ging he.t als volgt: 

Op vrijdag 17 feb. werd getelefoneerd 
naar Dr. Glorieux om te vragen of hij een 
Nederlandse tekst klaar had van de overeen
komst, l l i j antwoordde er niet aan gedacht te 
hebben eu de materieele mogelijkheid niet 
meer te hebben dit nog te doen. Men stelde 
voor dit te vragen aan het ministerie van 
Arbeid en Sociale voorzorg, doch hij wei
gert : 

Op zaterdag 18 feb. telefoneert men naar 
het kabinet van minister Troclet dat ook een 
Nederlandse tekst moet voorhanden zijn. Men 
antwoordt dat die zaak in orde is en inderdaad 
een ontwerptekst was klaar. Er is alleen 
maar gedisku&sieerd op de franse tekst maar 
bij de ondertekening werd geëist dat ook de 
Nederlandse tekst zou worden ondertekend, 
wat dan gebeurde. 

Aan de joernalisten wordt 's morgens 21 
februari een Nederlandse tekst gegeven 
waarin enkele punten die in de Franse tekst 
zijn gewii:zigd geworden, ongewijzigd zijn 
gebleven :"p]r wordt geprote.steerd bij minis
ter ïrocdet en ze schreven dat aldus geen 
officiële juiste Nederlandse tekst is versche
nen. Hij antwoordt dat deze in het «Ar-
beidsblad van het Ministerie van Arbeid is 
gepubliceerd::!» 

Hoe gaat het er toe bij de besprekingen 
in het «Bestendig Komitee van het Rijks-
fonds» 

Iedereen gebruikt zijn eigen taal. Een of
ficiële vertaler is aanwezig. De verslagen 
zijn in het Frans en in het Nederlands. De 
dokumenten eveneens in het Nederlands. Op 
de eerste vergadering spraken twee socia
listische afgevaardigden stelselmatig Neder
lands de drie afgevaardigden der kristelijke 
mutiiahtcilen, die allen Vlamingen, zijn 
.tpralen siehelmatig Frans.'.'.'i> 
Ons homnicntaar. 'n Paar bewuste Vlamin
gen spreken op de vergaderingen in Brussel 
Nederlands, maar de meeste Vlaamse dokters 
in de «KO» spreken maar hun taal om op een 
Nederlandse tussenkomst te antwoorden. De 
nieesten laten we links liggen, maar van 
prof. Haven verwondert dit ons toch. Hij is 
erelid van het Katoliek Vlaams Iloogstuden-
ten Verbond-Gent en stortte 200 Fr. Hij is 
natuurlijk meer moed nodig om te Brussel 
Nederlands te spreken dan om een postover-
schrijving te doen. Maar professor zijn aan 
een Vlaamse Universiteit legt toch ook een 
zekere verplichting op. Of is die zedelijke 
verplichting maar zwans? 

Het feit dat de afgevaardigden der kris-
telijP<e mutualiteiten «een schuchtere poging 
deden » om de nederlandssprekenden te «teu-
nen is goud waard, omdat ze zo goed de hou
ding van die aan de C.V.P.verwante instel
ling tipeeit: De houding van hun afgevaar
digden in het Bestendig Komitee van Rijks-
fonds waar ze sistematig Frans spreken is 
beneden alle kritiek: 

(vervolg in volgend nummer) 
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VAN DE HAK OP DE TAK 
dSombrc (.ümanche» 

In de twintiger jaren maakte een lied 
gecomponeerd door een Hongaa r s chan
sonnier, geweldig veel ophef. He t droeg 
als titel «Sombre dimanche» en het was 
zo wanhopig en deprimerend dat naar het 
schijnt ettelijke jongelui zelfmoord pleeg
den na het horen van dit lugubere lied. 
Het succes, het triestige succes, van dit 
lied is voorbijgegaan gelijk dat gebeurt 
met alle succesHederen, maar zondag 4 
november toen cie berichten uit Budapest 
met het nur tragischer werden, heb ik 
moeten terugdenken aan dit lied, want het 
was inderdaad een sombere, een gruwe
lijke zondag voor het Hongaarse volk. 

Terwijl dit heldhaftige volk, wellicht 
wel enigszins te naïef, dacht dat het einde
lijk na vijftien jaar de vrijheid had her
wonnen, bestormden duizenden tanks, 
tienduizenden Sovjet-soldaten in de vroe
ge ochtend Budapest, terwijl honderden 
vliegtuigen boven de stad cirkelden en de 
zogezegde strategische punten met bom
men bestrooiden-

En dan begon de uitmoording, de gru
welijke repressie. Maar de Hongaren ver
dedigden zich met de moed der wanhoop 
en bijna een volle week hebben ze stand 
gehouden tegen deze verpletterende 
overmacht. Studenten, arbeiders, kinde
ren, meisjes, vrouwen, hebben met een 
ongekende doodsverachting het hoofd ge
boden aan de moordenaars die Moskou 
uitgezonden had om de vrijheidsdrang 
van het gehele Hongaarse volk in de 
kiem te stikken. 

Militair hebben de Hongaren de strijd 
verloren, maar moreel hebben ze een gro
te overwinning behaald, want nu de bloe
dige opstand omzeggens geluwd is, blij
ven de Hongaren hun recht op vrijheid 
opeisen en zijn tot het passief verzet over-

^=t? 

gegaan. Niet tegenstaande alle oproe
pen van de schimregering Kadar , niette
genstaande de bedreigingen van de bezet
ter, weigeren de arbeiders het werk te 
hernemen, en blijven ze de terugtrek
king van de Sovjet-troepen eisen. 

\ ier duizend Russische tanks, 180.000 
Russische soldaten, fosforbommen, tien
duizenden doden, hongersnood en een 
grenzeloze miserie, hebben de vrijheids-
vvil van de Hongaren niet kunnen breken. 

En als "we dit neerschrijven, onderhan
delen de Russen — men beweert zelfs 
dat Khrouchtchev [jersoonlijk naar Buda
pest is gekomen — om een regering tot 
stand te brengen, die door het Hongaarse 
volk zou aanvaard worden, want van de 
regering Kadar , die de hulp van de Rus
sen heeft ingeroepen om de opstand te 
vernietigen, wil niemand weten. 

D e gruwelijke gebeurtenissen in H o n 
garije hebben de afschuw verwekt van 
gans de wereld. Overal hadden betogin
gen plaats tegen de Sovjets en tegen het 
internationaal Kommunisme. Maar dit 
wereldprotest tegen het Russisch bar
baars optreden in Hongari je verloor veel 
van zijn doeltreffendheid door de aanval 
van Engeland en E"rankrijk tegen E g y p 
te, welke onmiddellijk volgde op de in
val van Israël. Zowel Engeland als 
Frankrijk hebben plechtig verklaard dat 
er geen overeenkomst bestond tussen hun 
beide landen en Israël. Amerika blijkt 
hier absoluut geen geloof aan te hechten 
en het gekende Amerikaanse weekblad 
(iTime» van 12 dezer bewijst dat vanaf 
september reeds onderhandelingen tussen 
Frankrijk en Israël gaande waren. \ 'anaf 
dat ogenblik ook hadden geheime wapen-
leveringen plaats door Frankrijk aan Is
raël, o.m. van 30 Mystère-rakket vlieg
tuigen. O p 16 oktober jl. tijdens hun 

Blitz-bezoek aan Parijs van Sir Anthon) 
Eden en dht Selwyn Lloyd en waar zij 
een <(top-secret» onderhoud hadden dat 
vijf uur duurde met de heren Guy Mollet 
en Pineau, zou dan de beslissing geval
len zijn. O p 23 oktober vloog Pineau 
naar Londen om Eden op de hoogte te 
b ren jen dat Ben Gurion klaar was om 
een preventieve oorlog tegen E g y p t e te 
beginnen- H e t ogenblik was goed geko
zen want zo redeneerden de «samen
zweerders»: D e V . S . A . zullen tegeno
ver Israël geen beslissende maatregelen 
willen treffen enkele dagen vóór de pre
sidentsverkiezingen; de Hongaa r se op
stand die toen zijn hoogtepunt had be
reikt, zou de Russen genoeg werk bezor
gen, zodat ook dit land niet zou tussen
komen. 

Terwijl Frankrijk en Engeland regel
matig op de hoogte werden gehouden van 
al de Israëlische maatregelen, werden de 
\ ' . S . A . in de onwetendheid gelaten en 
zelfs misleid. 

Men kent het verder verloop van de 
gebeurtenissen. V^orige week, maandag 
en dinsdag stonden we wellicht dichter bij 
een nieuwe wereldoorlog dan sinds 1939 
het geval was. Terwijl in Hongari je de 
Russische troepen een bloedbad zonder 

weerga aanrichtten, landden Franse en E n 
gelse valschermtroepen in de buurt van 
Port-Said, aan het Suez Kanaal . Hieruit 
bleek zeer duidelijk dat het niet ging om 
de oorlogvoerende Israëliërs en Egyp t e -
naren te scheiden, daar de strijd tussen 
beiden op 150 K m . van deze landings
plaats plaats vond, maar wel om het Su-
ez-kanaal zelf. 

Onder de druk van Amerika, waar 
President Eisenhower herkozen werd, 
maar vooral uit vrees voor een Russische 
interventie — Boelganin had een uiterst 
brutaal ultimatum gericht aan Frankrijk 
en Engeland — verklaarde Eden dinsdag 
avond in het Lagerhuis dat te één uur na 
middernacht het vuren zou gestaakt wor
den. 

Roekeloos en iilioot — aldus bestem
pelde de leider van de oppositie in het 
Lagerhuis dhr H u g h Gaitskell, Edens 
ultimatum aan E g y p t e — omdat hierdoor 
niet enkel de samenwerking met het Brits 
Gemenebest in gevaar werd gebracht , aan 
het Brits-Amerikaans bondgenootschap 
een ferme deuk "werd gegeven daar het in 
flagrante strijd was met het charter van de 
Verenigde Nat ies , maar vooal omdat 
Eden deze beslissing genomen heeft op 
het ogenblik dat de gebeurtenissen in Po
len en Hongari je een verenigd en sterk 
Europa meer dan ooit noodzakelijk maak
te. 

H e t is een feit dat indien de Russen 
een verpletterende verantwoordelijkheid 
dragen voor de onmenselijke afslachting 
van de Hongaarse vrijheidskampers. 
Eden en Guy Mollet eveneens een deel 
van deze verantwoordel i jkhdd dragen. 
H u n optreden was in niets gewett igd. 
Zonder oorlogsverklaring hebben zij 
Eg\ 'p te aangevallen, uit de lucht gebom-
deerd, Egyptenaren gedood. 

E n we vragen ons af of dit niet vaJt 
onder de bevoegdheid van het Internatio
naal gerechtshof van Nurenberg ter be
teugeling van de oorlogsmisdaden ? 

«Onverwacht, maar klaarblijkelijk in 
overeenstemming met Engeland en 
Frankrijk, deden de Israëliërs op 30 ok
tober jl. op een front van 50km een inval 
in Egyp te . D e wereldopinie noemt zulke 
aanvalsoorlogen misdaden. Om dit gedaan 
te hebben werden in Nurenberg de aan
voerders van het leger van het Derde 
Rijk opgehangen. Maar welk internatio
naal gerechtshof zal het thans aandurven 
de verantwoordelijken voor dit konflikt 
voor het gerecht te dragen?» 

Bovenstaande hebben we overgeno
men uit een Duits weekblad. In Enge 
land zelf werd door een afgevaardigde 
van de oppositie gezegd dat een soldaat 
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MOTIE 
Het hoofdbestuur van de Volksunie 

heeft ten aanzien van de internatio
nale gebeurtenissen volgende motie 
goedgekeurd : 

Het hoofdbestuur van de Volksunie 
is diep onder de indruk van de t ra 
gische en dramatische gebeurtenissen 
die gans de wereld in beroering en de 
vrede in gevaar gebracht hebben; 

het ziet in de Hongaarse opstand 
de nationale opstand van gans een 
volk om zich te bevrijden van vreemde 
verdrukking en het bewijs van de on
vergelijkbare kracht van de nat iona
listische idee; 

het betuigt zijn gevoelens van diepe 
bewondering en innig medeleven voor 
het Hongaarse volk en betreurt de 
schuldige passiviteit van de vrije we
reld; 

het veroordeelt ten scherpste het 
brutale, onmenselijke optreden van de 
Sovjets, hun valsheid en hun schijn
heiligheid, hun politiek van verdruk
king van gans een volk; 

het hoofdbestuur betreurt de uitin
gen van simpatie door Belgische poli-
tiekers de laatste tijd betuigt voor 
konvmunistische regimes, die, zoals 
eens te meer gebleken is, op terreur 
en verdrukking gegrondvest zijn; 

het eist de onmiddellijke opzegging 
van kulturele verdragen met derge
lijke staten en de herleiding van de 
betrekkingen tot het strikt noodza
kelijke; 

Het hoofdbestuur ziet in de agressie 
van Israël, Engeland en Frankrijk op 
Egypte een louter imperialistische 
oorlog, in flagrante schending van het 
volkerenrecht en van het handvest 
van de UNO ondernomen, die de mo
rele positie van het Westen een zware 
slag toegebracht heeft; 

het wijst er op dat men de houding 
van de Sovjets tegenover Hongarije 
niet kan afkeuren zonder ook het op
treden van Engeland, Frankrijk en 
Israël af te keuren; het betreurt de 
zwakke houding van de Belgische re
gering; 

Het hoofdbestuur hoopt dat de vre
de zal gered worden, het recht hersteld 
en de schuldige staten onder de druk 
van de volkeren van gans de wereld 
verplicht hun houding te herzien en 
goed te maken. 

6.XI.1956 

• — ^ Een Schijnbare Dode 
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die weigerde deel te nemen aan deze aan
valsoorlog, niet mocht vervolgd worden 
Deze afgevaardigde dacht waar
schijnlijk ook aan Nurenbe rg ; 
waar Duitsers veroordeeld werden omdat 
zij zoge/egd misdadige bevelen van hun 
oversten haaiden uitgevoerd. 

Engeland, Frankri jk, Israël en Rus
land werden weliswaar veroordeeld door 
de U N O , maar die veroordeling heeft 
alleen een simbolische waarde. Zonder de 
zeer dreigende waarschuwing van de Rus
sen aan Frankrijk en Engeland, zouden zij 
waarschijnlijk niet tot het staken van het 
vuur zijn overgegaan en de Russen trek
ken zich van de veroordeling over hun 
mensonterend optreden in Hongari je 
niets aan. Dat zij thans tot onderhande
lingen bereid zijn met de Hongaren is en
kel te wijten aan het feit dat zij toch de 10 
millioen inwoners van dit land niet kun
nen uitmoorden, want dat zou hun bijna 
evenveel soldaten kosten. 

een oppers te aardse gerechtigheid moet 
erbij ver loren gaan en niet dat van de 
H o n g a r e n alleen. Z o de U . N . O . dit 
v raags tuk niet kan oplossen, waa r toe 
dient ze dan ? Beter zou het dan zijn 
ze te ontb inden. Z o zou men ten mins te 
geen valse hoop behoeven te koesteren 
en weet men w a a r a a n naen toe is. 

He t zal de taak zijn v a n de volksna
tionalisten overal de andere part i jen zo
danig onder druk te zet ten dat Rus land 
gedwongen word t op straf van volledige 
afzondering de H o n g a r e n h u n vrijheid 
onvoorwaardel i jk terug te geven. He t 
doel is de inzet waard . 

S f a d r o p (vervolg van blz 1) 

Eenzelfde beginsel werd verkracht in 
Hongar i j e en in Egyp te . De oms tan 
d igheden alleen zijn verschil lend" : de 
Russen zijn sadistisch bru taa l in h u n 
aanva l en dierlijk bloedig in h u n onder
d rukk ing , de Engelse en Franse impe
rialisten n a m e n zekere mensel i jke gren
zen in acht , maa r ze gebru ik ten toch 
eveneens geweld. 

W a t h u n aanva l tegen E g y p t e echter 
zo misselijk m a a k t e was het feit dat ze 
z:ch geen ogenblik b e k o m m e r d e n o m 
de H o n g a r e n , wel in tegendeel dat ze 
g a u w de toes tand van ve rwar r ing wil
den b e n u t t e n o m h u n eigen slag te s laan, 
hoewel ze wis ten dat ze de Russen een 
verontschuld ig ing verschaften om H o n 
garije te onde rd rukken . O o k hebben ze 
de grote kans la ten teloor gaan dat de 
Azia t ische en Afr ikaanse volkeren zich 
van Rus land zouden afkeren. 

Dat Frankr i jk en Enge land thans al
leen s taan in de were ld is h u n verd iend 
lot. Net zoals het verd iend is dat R u s 
land niet alleen teruggeslagen is tot a a n 
haar ver t rekbasis van vóór de koëksis-
tentiepolit iek maa r ver er overheen . 
Zeh's zo zij het h u n vi jandige H o n g a 
rije behouden is er in Italië, Frankr i jk , 
en elders, om slechts die voorbeelden 
te n o e m e n veel meer voor het k o m m u 
nisme ver loren gegaan aan p r o p a g a n 
distische mogel i jkheden dan dat ze nu 
k u n n e n redden. Zi j hebben h u n ver
diend vo lke renmoordenaars loon . 

De ops tand in Hongar i j e be teken t 
immers een bloedrode s t reep door de 
rekening van de kommunis t i sche par 
tijen over de ganse wereld, een zware 
slag voor alle l inkse, Marxis t ische par 
tijen en een ona fwendbare vers te rk ing 
voor de rechtse part i jen, in het bizon
der dan voor de meest radikale . D e be
gr ippen links en rechts vers taan w e dan 
onderscheideli jk als een bestr i jden v a n 
of een bevest igen van de volkse bindin
gen. 

Dit gevolg zal slechts geleidelijk aan 
duidelijker naar voor k o m e n omda t het 
o n v e r a n t w o o r d en bewus t ve rwar r end 
gestook tegen de ke rngezonde en orde
nende gedachte van het Volksnationa-
lisme thans n o o d g e d w o n g e n moe t ge
s taakt worden . In de huidige strijd van 
s taa ts- tegen volksnat ional i sme heeft de 
ganse wereld het in een spon taan waa r -
heidsrefleks o p g e n o m e n voor het ge
zonde volksnat ional i sme. 

Eu ropa , het enige werelddeel w a a r 
men het volksnat ional i sme in diskrediet 
wilde b rengen door het gelijk te stellen 
me t het s taa tsna t ional i sme — o ironie ! 

, heeft o p n i e u w een oude waa rde ont
dekt . Een schijnbare dode s tond uit zijn 
graf op . O n b e w u s t of half bewus t heeft 
m e n voor de e rkenn ing van deze w a a r d e 
betoogd. De s tuden ten die aanvankel i jk 
alechts eerder negatief, ant i -Russ isch, 
be toogden hebben h u n houding , w a t 
Leuven a l thans betreft, reeds verbeterd . 
O o k voor Egyp t e hebben ze s indsdien 
stelling genomen . 

Mochten zij weldra eveneens het 
V laamse volksnat ional i sme he ron tdek
ken. Niet alleen enkele losse bes tand
delen ervan als het kul tureel en ekono-
misch uitzicht, m a a r de kernidee zelf die 

pch t i ek is en die in ru ime zin ku i tuur en 
ekonomie omva t . Men moe t de kern
idee onde rkennen en voor het doorzet 
ten ervan vechten met volledige inzet 
en onverpoosd . Enke le mot ies , een ver
gader ing en een paar artikels vols taan 
niet. Z e bewijzen alleen m a a r dat m e n 
van de waarde zelf van de idee niet vol
doende over tuigd is. 

De zwakhe id van de U .N.O. , door de 
zwakheid van de ideologieën w a a r v a n 
de afgevaardigden de ver tegenwoord i 
gers zijn, blijkt thans anderzi jds weer 
klaar. H e t geloof van de H o n g a r e n in 
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j5lj de ^Studenten 
Onder de rubriek <( D e Maneschijn » 

komt (( Ons leven » zich tegen de Volks
unie verdedigen van de vrijers op de I J 
zerbedevaart- W e schreven toen dat Tijl 
en Nele toch ook gevrijd hadden. Vol
gens hen zijn wij « demagogen » dus 
stemmenvissers . H o e weinig denkt onze 
jeugd nog na ! Volgens hen zouden wij 
dus goedkeuren dat piepjonge kinderen 
vrijen of dat er uitspattingen plaats vin
den en dit om stemmen te winnen. 

Vooreerst hebben kinderen beneden 
21 jaar geen kiesrecht en zij, die uitspat
tingen begaan zullen wel links kiezen of 
helemaal niet. K o m t daarbij dat ze we dit 
goedkeurden we tal van ernstige men
sen, die bij ons staan, zouden wegjagen. 
W e hebben dat dan ook nooit geschre
ven !! <( Ons Leven » m a g het tegenover
gestelde bewijzen. 

D e student-skribent schijnt overigens 
weinig verstand over huwelijksleven en 
vrijen te hebben. Klaarblijkelijk vrijt hij 
nog niet ! W e hadden geschreven dat, 
terwijl we die vrijers zagen, het ons speet 
niet meer jong te zijn. D e studentscri-
bent voorziet ruzie tussen de Pepernoten-
schrijver en zijn vrouw, daarom ! Hij 
kent de zoete waarde niet van de herin
nering aan de vrijerstijd ? 

Maar alle gekheid op een stokje. W a n 
neer worden de studenten eens ernstig 
en gaan ze in plaats van op prett ige bij
zonderheden te letten eens onderzoeken 
of de beginselen van de Volksunie juist 
zijn, ja of neen ? E n of het hun plicht 
niet is, naast ons voor hun volk te vech
ten ? 

E n waarom schrijven zij niet eens wat 
ze denken over de nietszeggende formule 
van « meer zelfbestuur » in plaats van 
het (( volle zelfbestuur » op de IJzerbe
devaart en wat hun mening is over de 
naoorlogse diktatuur die de vooroorlogse 
vrijheid van propaganda verwandt? T e n 
slotte moeten de studenten niet alleen 
achter het IJzeren Gordijn en In Noord-
Afrika vechten voor de vrijheid en er 
zitten hier nog wel andere diktators dan 
Collard, waartegen weliswaar het gewo
ne volk moeilijker te mobiliseren valt, 
maar waarvoor het toch de taak is van 
Vlaamse studenten, die doorzicht hebben 
en die hun plicht begrijpen, van te vech
ten. 

Als ons volk een .slavenvolk blijft, 
vrienden, is het voor een flink deel uw 
schuld. Wrijft de vaak uit de ogen en 
wordt wakker . H e t is goed te schrijven 
over Vlaams nationalisme, amnestie en 
zelfbestuur. Maar het geloof zonder de 
werken is dood. Slechts de politieke strijd 
van E L K E dag zal het halen. N o g 
slechts tientallen studenten staan bij ons, 
wanneer volgen de honderden . . . 

LEUVEN 
Te Leuven werd er onder de studenten 

'n grootscheepse aktie op touw gezet. On
geveer 2.000 Volksunienummers werden er 
door propagandisten en simpatisanten uit
gedeeld. Natuurlijk dat zoiets belangstel
ling opwekte en dat de « Volksunie » duch
tig besproken... en bekritiseerd werd. In 
verband met dit laatste willen we de heren 
van het verbond gaarne onze verontschul
digingen aan bieden over 't feit dat er voor 
de Verbondsavond bladen uitgedeeld wer
den. Maar zij moeten begrijpen, de gele
genheid was te schoon om een grote groep 
te bereiken (Meer dan 600 nummers werden 
die avond aan de man gebracht !). Aan 
chantagepraktijken om het simpatieke ver
bond voor ons doel te misbruiken, was er 
nog niet eens gedacht ! In verband hier
mede kunnen we niet anders dan 't feit 
betreuren dat het Verbond zo bang is zich 
te «kompromiteren», en dan nogwel op 
zuiver Vlaams politiek gebied. 

Onze algemeen indruk over deze kolpor-
tage is hoopvol. Er waren geweldig veel 
simpatisanten (waarvan er trouwens 'n 

groot gedeelte geabonneerd was)maar daar
bij waren er ook velen die nog nooit van 
de Volksunie gehoord hadden. En dat nog 
in de doctoraten ! We moeten ons werke
lijk afvragen of er studenten zijn die niet 
't minste belangstelling voor de Vlaamse 
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strijd voelen. Waren er nog maar mannen 
als Rodenbach, die hun medemakkers zou
den wakker schudden ! En we menen dat 
de Volksunie al 'n grote aktiviteit aan de 
dag heeft gelegd, tenminste toch al groot 
genoeg om door de Vlamingen opgemerkt 
te zijn ! 

Erger is 't nog gesteld met 't aantal stu
denten (gelukkig gering!) die onze kol-
porteurs onverschillig of zelfs minachtend 
voorbij liepen. We twijfelen eraan of zij 
zo goed op de hoogte zijn van de mogelijk
heden tot het voeren van 'n Vlaamse poli
tiek dat zij onze partij als niet-geschikt 
daarvoor kunnen beschouwen ! Als zulks 
waar was hadden zij natuurlijk gelijk. 
Maar wij zijn er stellig van overtuigd dat 
juist onze politiek de enig mogelijke is. 
Amnestie, federalisme, industrialisatie, zijn 
zo niet de enige, dan toch de voornaamste 
Vlaamse belangen, en we kunnen niet an
ders dan daar alle krachten aan wijden. 

Is hun houding enkel onverschilligheid, 
dan IS ze zeker niet goed te keuren. Als 
Vlaming hebben we 'n grote plicht : nl. 'n 
positieve, radikale houding aan te nemen, 
want door 'n passieve onverschillige hou
ding keuren we, gewild of niet, de huidige 
wantoestanden goed. 

Zijn we echter Vlaming en willen ook wij 
daaraan verhelpen, dan hebben we als eni
ge mogelijkheid die partij te steunen die 
daar verandering in wil brengen en die dit 
ook kan als ze de nodige macht heeft. Deze 
macht hangt enkel van ons af. Dat de 
Volksunie dan de enig aangewezen partij 
is, ligt voor de hand want iedere realisticus 
en criticus ziet dat de andere partijen wel 
de macht hebben maar niet de wil ! 

Zijn er nu onder die « minachtende voor
bijlopers » die menen dat zij hun positieve 
houding gevonden hebben buiten de enige 
Vlaams-nationalistische partij : waarom 
dan toch niet 'n beetje belangstelling ge
toond en niet 'n beetje zelfkritiek gezocht 
ten opzichte van hun overtuiging op de 
goede weg te zijn ! En daarbij mag er ook 
wel gedacht worden dat er individueel 
niets te bereiken is, maar dat de eerste ver
eiste is : 'n machtig orgaan te vormen, al 
dient 't maar als zweep voor de anderen ! 

Moet dit tenminste niet eens geprobeerd 
worden ? 'n Student 
GENT 

Ook te Gent werden een duizendtal num
mers van de Volksunie onder de studenten 
verspreid. Heel wat studenten waren daar
bij aanwezig op de voorlichtingsvergadering 
waarop Drs Wim Jorissen en Mr Fr. van 
der Eist het woord voerden. 
ER ZIJN GRENZEN 

Er bestaat een vrij simpatiek jeugdblad 
« De Goedendag ». Daarvan kregen we een 
brief met het verzoek onze redakteur die 
met dezelfde naam ondertekent daarvan te 
doen afzien omdat ze zich gekompromit-
teerd voelen! Zo we ons blad ook «De Goe
dendag» zouden dopen dan zou er inder
daad verwarring kunnen ontstaan. Maar 
nu? Mogen we geen artikel «Vooruit meer 
schrijven omdat er een dagblad met die 
naam bestaat? Mag niemand nog «Specta
tor» tekenen omdat een of ander tijdschrift 
ook zo heet? Geen enkel verstandig mens 
zal denken dat de Vlaams-nationalistische 
Volksunie medewerker kan verward worden 
met «De Goedendag» die politiek niet 
Vlaams-nationalistisch is. 

Wel onze schrijver van zijn naam afzien, 
ons goed, maar we vinden het te gek hem 
zo iets te vragen. Er zijn grenzen aan de on-
nozelheden. Het verzoek is typerend voor de 
huidige angstige studentengeneratie. De 
schrik zich te kompromiteren doodt bij de 
meesten — gelukkig zijn er echter talrijke 
uitzonderingen — alle werkelijk vruchtbare 
werking voor Vlaanderen. Te Gent mag een 
lid van het Verbondsbestuur zich niet bezig 
houden met politiek! Zelfs met geen C.V.P. 
politiek. 
Te Leuven verweten ze een student aan 
chantage - asjeblief! - te doen om op s traat 
voor een vergaderzaal De Volksunie te kol-
porteren. «Ons Leven» dat deze enormiteit 
uitkraamde moest echter de week nadien 
een rechtzetting opnemen van een student, 
die schreef niet tot de Volksunie te behoren, 
maar die toch nog gezond verstand had. 

De linkse studenten zijn nog al eens wat 
verstandiger dan de rechtse. Zij weten dat 
het onverstandig is de politiek te negeren 
en weten er voor hun overtuiging al het 
voordeel uit te halen. 

We willen hierbij aan onze studenten 
meedelen dat, wat zij er ook over denken, 
hun houding niet de traditionele is. Vroeg 3r 
liet men de student ook die in het bestuur, 
vrij zijn politieke overtuiging te belijden. Al_ 
leen het Verbond als zodanig hield men bui
ten de politiek. 
Nu ons eender. Wij raden onze simpatisan
ten aan zich niet te storen aan dergelijke 

BELANGRIJK BERICHT 
Dit nummer is het voorlaatste dat 

op 4 bladzijden verschijnt. Ons vol
gend nummer (1 december) telt 8 blz. 
en het jaar wordt besloten met het 
laatste kleine nummer op 15 decem
ber. Van nieuwjaar af zullen we ge
regeld op 8 bladzijden verschijnen. 
Het abonnementsgeld voor volgend 
jaar zal 100 Fr. bedragen. Wie nu a-
bonneert krijgt de nummers tot 
nieuwjaar gratis. 

We dringen er bij onze lezers een 
laatste maal op aan het abonne

mentsgeld te storten op gironunmier 
54.45.46, W. Jorissen, Brussel. Het 
spaart ons tijd en geld. We danken 
hierbij de talrijke lezers, die reeds op 
ons verzoek ingingen. Begin december 
worden de kwijtingen aangeboden 
aan al degenen, die ondertussen nog 
niet gestort hebben. 

werd en iedereen, maar dan ook iedereen, 
drukte zijn tevredenheid uit bij de inrich
ters wanneer dit bijvalrijk bal ten einde 
liep. 

Algemeen Vlaams Sociaal Verbond 
Tak : Brussel 

Op zaterdag 24 november te 18 u. stipt 

GROTE 
VOORLICHTINGSVERGADERING 

in het lokaal : St Michiel, 
Grote Markt — Brussel 

Mr Herman Wagemans, volksverte
genwoordiger en 

A. Van Malderen sekretaris Vlaamse 
Ziekenkas Opstanding, 

spreken er over : 
DE VLAAMSE ASPEKTEN 

VAN HET SOCIAAL PROBLEEM 

GENT 
Onder zeer grote toeloop van propagan

disten vond de tweede les van de kader- en 
sprekersschool plaats. De deelnemers en 
belangstellenden worden van nu af aan 
verwittigd dat volgende les plaats vindt op 
zaterdag, 8 december te 16 uur, lokaal 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 
DEURNE 
Bal — Vaandeloverhandiging 

De jonge afdeling Volksunie-Deurne 
richtte op zaterdag 10 november een bal 
in ten voordele van haar toneelkring. 

Een buitengewone opkomst beloonde dit 
gedurfd initiatief. 

Gedurfd vooral gezien dit de eerste maal 
js dat een afdeUng in het Antwerpse zoiets 
op touw zet en ook gedurfd daar Deurne 
toch de naam heeft een rode burcht te 
zijn. 

Onze vriend animator n'' 1, Rik Baekel-
mans slaagde er aanstonds in de goede 
sfeer te scheppen en alle danslustigen wa
ren spoedig in hun element. Aan de toog 
werd ook een reputatie hoog gehouden door 
een zekere stadssekretaris en de plaatse
lijke schatbewaarder. We zullen ze hier 
niet bij naam noemen om familie-moeilijk-
heden te voorkomen. 

Temidden het bal werd plots om alge
mene aandacht verzocht. 

De provinciale voorzitter R. Mattheyssens 
ging de inrichtende afdeling hun leeuwen
vaandel overhandigen. 

In een korte toespraak verklaarde hij de 
betekenis van dit simbool en onder luid
ruchtige toejuichingen stelde hij het de 
voorzitter van Volksunie-Deurne ter hand. 
Hierna nam volksvertegenwoordiger H. Wa
gemans het woord. Hij drukte zijn bewon
dering uit voor alles wat deze afdeling 
reeds verwezenlijkt heeft, verwezenlijkin
gen waardoor ze bezig is alle andere af
delingen te beschamen. Spreker bezwoer de 
leden trouw te blijven aan hun vaandel en 
hun ideaal en besloot met : « Volksunie-
Deurne. Houzee ! » 

Hierna weerklonk daverend de Vlaamse 
Leeuw, gevolgd door langdurig applaus. 

Hoe later, hoe gezelliger het tenslotte 

ongerijmdheden en het goede voorbeeld te 
geven aan de angstigen en de politiek-apa-
tischen. 

Er is zoveel te doen voor ons Vlaams volk 
op het politieke plan dat het een zware fout 
zou zijn zijn plicht te verzaken. 

KADER- EN SPREKERSSCHOOL 
LIMBURG 

Volgende les heeft plaats te Hasselt, 
hotel Warson, Stationstraat om 17 u 
80, op zaterdag 24 november. 
17 u. 30 : Kaderschool 
19 u. : Sprekersschool 

We rekenen op AL onze propagan
disten. 

KADERVERGADERING LIMBURG 
Volgende kadervergadering Limburg 

vindt plaats op zaterdag 24 november 
te 20 uur, hotel « Warson », Station
straat te Hasselt. 

Op de agenda : ons winterprogram. 
We verwachten gans het kader. 

SCHAARBEEK—De internationale toestand 
en wij. 

De afdeling Schaarbeek doet een oproep 
tot alle Vlamingen uit het Brusselse, maar 
vooral tot de inwoners van Evere, St. Joost 
en Schaarbeek, om aanwezig te zijn op de 
grote volksvergadering, waar o.a. de heer 
Wim Jorissen het woord zal voeren. 

Deze vergadering vindt plaats op zater
dag 1 december in het lokaal (Ecusson)Col-
lignonplein n' 2 (rechtover het gemeente
huis van Schaarbeek) te 7,30 uur 's avonds. 
Allen op post. Wij zetten de kiesstrijd in. 

Het bestuur. 
Afdeling Schaarbeek 

Te BRUSSEL wordt op zondag 25 
november, te 10,30 uur, in de kapel 
van de -EE. PP. Jezuiten, Brialmont-
straat, een H. Mis opgedragen tot zie
lelafenis van Zeer Eerw. Pater 

Maurice CLAEYS-BOUUAERT, S.J. 
Alle gelovige Vlamingen zullen het 

zich tot plicht aanrekenen deze Dienst 
bij te wonen. 

ANTWERPEN 
Erasmusgenootschap - Kalender voor 

het akademisch jaar '56-57 — Aankondi
ging en vermoedelijke data : 

21 november 1956 : Nationalisme : afge
daan verleden of aktueel probleem; 

5 december 1956 : Fundamentele begrip
pen in verband met nationalisme; 

19 december 1956: De strijd tussen Staa ts , 
en Volksnationalisme; 

9 januari 1957 : Duits nationalistische 
wereld na 1918; 
/ 23 januari 1957 : Staats- en volksnatio
nalisme in Frankrijk; 

6 februari 1957 : Dietse strijd in Noord 
Nederland; 

20 februari - 6 maar t 1957 : Doorbraak 
van het nationalisme in de Vlaamse Bewe
ging tussen de twee wereldoorlogen; 

20 maart - 3 april 1957 : Socialisme en 
volksgemeenschap; 

17 april - 8 mei 1957 : Vlaamse Beweging 
nu : afgedaan verleden af aktueel pro
bleem. 

Berten Fermont-herdenking op zondag 18 
november 1956. 

9.30 u. : Schoonselhof-Kerkhof. Bloemen
hulde door het Comité, aan het graf. Ge
zamenlijk Gebed. 

11.00 u. : Kerk der Witte Paters, Kei
zerstraat 25. H. Mis tot zielelafenis van 
Berten Fermont, en voor de wereldvrede. 
Gelegenheidssermoen door Dom. A. Du-
mon, O.S.B., der St.Pietersabdij van Steen-
brugge. Solozang door Walter 't Jollijn. 

Tezelfdertijd wordt aan een zijaltaar 
een H. Mis opgedragen tot zielelafenis van 
wijlen Mgr. van Assche, E.H., J. Spitz, K. de 
Feyter, Bruno de Winter, K. Peeters, L. 
Westdorp en andere overleden leden van 
het Comité. 

12.00 u. : Bovenzaal «Rubenshof», Groen
plaats 9, Antwerpen. Herdenkingszitting, 
opgeluisterd met voordracht en samenzang. 
Gelegenheidsrede namens het Comité: «Re
bellie uit Plicht». 
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