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MST DE RUQ TEGEN DE MUUR !

Hei Kongres der Onenigheid en der Dubbelzinnigheid
TEGEN AMNESTIE, TEGEN DE JUISTE ZETEUANPASSING,
De C.V.P. heeft dus h a a r nationaal kongres gehouden te Namen. Waar vroeger
Vlamingen en Walen afzonderlijk vergaderden, werd thans gemeenschappelijk
vergaderd om het unitair karakter van de
partij te onderstrepen. Ook bestaat er geen
Vlaamse en Waalse vleugel zoals «De Standaard », niet zonder bijbedoeling schrijft.
Er is maar één partij met één nationaal
bestuur. In dat nationaal bestuur zitten
echter evenveel Walen als Vlamingen, wat
volkomen ondemokratisch is daar de CV.
P. dubbel zoveel kiezers en leden telt in
Vlaanderen dan in Wallonië. Deze schandelijke en voor de Vlamingen vernederende
toestand verzwijgt «De Standaard» liefst en
daarom geeft deze krant alleen de samenstelling van het bestuur van de Vlaamse
vleugel (?) Wat een vervalsing is van de
ware toestand.
De Vlaamse C.V.P.-ers die thans a a n dringen op de zetelaanpassing in het parlement (320.000 Vlamingen zijn niet vertegenwoordigd in het parlement !), maar
die niets deden toen zij aan het bewind
waren om dit prableem op te lossen, zouden
beter doen eerst en vooral er voor te zorgen dat de Vlamingen in het bestuur van
h u n partij reclitmatig zouden vertegenwoordigd zijn.
Hoe onbetrouwbaar « De Standaard » is
blijkt nog uit een ander kras staaltje : het
blad publiceerde de tien programmapunten
van de C.V.P. en schreef er o.m. boven :
« gedeeltelijke amnestie », dan wanneer er
met geen woord sprake is van amnestie
en integendeel het 10' programmapunt dat
betrekking heeft op de repressie en de epuratie in de hoogste mate ontgoochelend
is : zij die veroordeeld werden tot ten
hoogste 5 jaar (of die hun straf bij genade
zagen verminderen tot 5 j a a r of minder)
zouden hun rechten terugkrijgen !
Van een slag in het water gesproken !
De meeste van deze mensen kregen immers hun rechten reeds terug en zij komen daarenboven in aanmerking om eerherstel te vragen waardoor zij niet alleen
h u n rechten terug bekomen, maar waardoor
hun veroordeling zelfs geschrapt wordt..
Dat is nog meer dan de C.V.P. vraagt !
Voor de getroffenen die nog iets verwachten van de C.V.P. zal dit wel de definitieve
ontnuchtering brengen en hun ogen openen. De Vlaamse C.V.P.-ers hebben de
moed gemist om op het kongres krachtdadig of minstens doeltreffende maatregelen te eisen.
Senator Custers sprak in vage bewoordingen over «Amnestiërende genade»
(Wat is dat ?) en stelde voor dat een comité het vraagstuk zou bestuderen !!
Volksvertegenwoordiger Kiebooms, die zich
in zijn persoonlijke naam uitsprak voor
amnestie, verklaarde geen motie voor te
stellen « om hartstocntelijke diskussies te
vermijden ». Dit is de bekentenis van zijn
onmacht en in feite legt hij zich neer bij
het nietsbetekenend minimum-programma
van de partij. Het bewijs is dus geleverd
dat de C.V.P. TEGEN AMNESTIE is en dat
daarenboven op deze partij niet kan gerekend worden voor de likwidatie van de repressie en de epuratie. Haar programma
staat zwart op wit en al het overige is
ijdele praat om de onnozelaars zand in de
ogen te strooien.
Het kiesprogramma van de C.V.P. is, in
zijn geheel, een staaltje van krasse demagogie. Er is in de verste verte geen sprake
van dat de C.V.P., indien zij na de verkiezingen opnieuw aan het bewind zou komen
dit programma, dat miljarden nieuwe uitgaven zou meebrengen, zou kunnen uitvoeren. De partijleiders weten dit ook en het
is dan ook een vulgair bedrog t.o.v. de kiezers.

Opmerkelijk is het ook hoe vaag en dubbelzinnig meerdere punten zijn, Voor de
Vlamingen is het uiterst mager : een industrialisatiepolitiek tot oplossing van het
werklozen- en mobielenprobleem in Vlaanderen heeft men niet durven voorstaan.
Men merkt duidelijk de invloed van de
Walen die zich verzet hebben tegen een gerechtvaardigde bevoordeling van het steeds
benadeelde Vlaamse land Zo worden voor
de Borinage en de streek ten zuiden van
de Maas dezelfde maatregelen en voordelen geëist. « Het Vrije Volksblad » was
er blijkbaar zo beschaamd over dat dit
blad een verminkte versie gepubliceerd
heeft en de Waalse gewesten weg liet !
Het 9" programmapunt belooft kulturele
autonomie, herziening der taalwetten, dekoncentratie en decentralisatie. Wat daardoor moet verstaan worden zegt men niet...
en iedereen interpreteert het op zijn m a nier. Oud-volksvertegenwoordiger Humblet
bvb. eist voor de franssprekende minderheden in Vlaamse gemeenten taalrechten ! Oud-minister Wigny legt er de nadruk op dat de C.V.P. steeds de nationale
eenheid (lees : de unitaire staat) verde-
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echter de kwestie aan en onmiddellijk
gingen de Walen tot de aanval over : zij
verzetten zich tegen de zetelaanpassing !
Natuurlijk is « de kwestie niet rijp », hebben de Vlamingen « het ogenblik slecht
gekozen », zou « het probleem moeten bestudeerd wortlen », enz...
De onbetaalbare voorzitter van de partij, Theo Lefevre, maakte zich in zijn slotrede van de Vlaamse problemen af met de
diepzinnige uitspraak : « De nodige m a a t regelen dienen op het geschikte ogenblik
getroffen. »
Dat deze franskiljon (de man die zegde
toen de IJzer toren opgeblazen werd : «Hij
ligt er en hij ligt er goed) tot voorzitter
herkozen werd met eenparigheid van stemmen (behoudens enkele blanco of ongeldige bulletins) kenschetst de toestand in
de C.V.P. en het vertrouwen dat de Vlamingen er kunnen in stellen kan er aan
gemeten worden.
Opmerkelijk is het dat zo weinig over de
schoolkwestie gesproken werd. Zijn de heren dan toch beschaamd over hun lamlendige houding in de verloren oorlog of
schuilt er wat anders achter ? Zitten zij

(g/ai?ê
vo
t l €@ra©[S^§^«

Het was met heel wat
leedvermaak
dat we naar de vergadering
van het A.
V.O.H'.V.
trokken,
waar
oud-minister
voor koloniën, Dequae, over de Vlaamse vraagstukken
in Kongo zou
spreken.
Deze Kortrijkzaan,
die een van de C.
V. P.-ers is, die tot taak hebben
de
Vlaamsgezinde
uit te hangen om de onnozele taalflaminganten
een snoer voor
de mond te strijken, door ze met woorden te bedotten en daden achterwege
te
laten, zou evenwel
van een kale reis
thuiskomen.
De man had geen recht op antwoord
durven
noch kunnen
sturen
naar de
Volksunie betreffende de zware — maar
juiste — beschuldigingen
van D e Volksunie over zijn bedrog
tegenover
het
Vlaamse volk wat zijn Kongo
politiek
betrof noch wat zijn platte en laffe houding ten overstaan van rechter
Grootaert
aanging. Tijdens het debat zou hij aniermaal het antwoord schuldig
blijven.
H^t feit van zijn in gebreke
blijven
jat de taaidekreten
betreft, was niet te
jochenen.
Met enige spanning
keken
Jüe dus uit naar zijn
verdediging.
Welnu hij pleitte al te grote
argeloos• I 'id, onnozelheid
dus.
Aanvankelijk
nu end e hij dat de zaak wel zou op te lossen geweest zijn zonder taaidekreten
!
De koloniale keuze, artikel 3, waarborgt
immers
de gelijkheid
van
taalrechten
tussen Vlamingen en Walen !

é^
DE CAFÊRUZIE!
Op het C.V.P. Kongres incidenten tussen Vlamin gen en Walen over de zetelaanpassing.
Cafébaas Lefevre • Het Kongres wordt gesloten in een geest van Strijdvaardigheid.

digd heeft. Onmiddellijk blijkt de innerlijke verdeeldheid en dus de onmacht van
de C.V.P. ten overstaan van de Vlaamse
problemen. Wat de kulturele autonomie
betreft, ook het socialistisch partijkongres
heeft er zich voor uitgesproken. Met de
lippen is iedereen akkoord, m a a r ze komt
er niet ! Er is onmiskenbaar verzet en tegenkanting achter de schermen.
Scherpe incidenten hebben zich voorgedaan tussen Vlamingen en Walen over de
zetelaanpassing. Wij zijn de eersten geweest om in ons blad dit schandaal aan
te klagen : reeds in het eerste nummer
van ons blad, in januari 1955, vestigden
wij er de a a n d a c h t op. Waar de Walen
(door de vermindering van hun bevolking)
teveel vertegenwoordigers in het parlement
hebben, zijn de Vlamingen (die in a a n t a l
toenamen) niet naar verhouding vertegenwoordigd. Dit is een toestand die ongrondwettelijk, ondemokratisch en onrechtvaardig is. Toch heeft de C.V.P. gedurende haar vierjarig bewind deze kwestie niet geregeld. Ook nu komt dit punt
niet voor onder de tien programmapunten.
Volksvertegenwoordiger De Saeger raakte

afgekraakt

verlegen met de kwestie en durven zij geen
klare, konkret« oplossing voorstellen ? In
h u n kiesprogramma is alleen, in zeer vage
bewoordingen, sprake van « kosteloos onderwijs tot 18 j a a r ». Wat wordt daar door
verstaan ? Waarom geen duidelijke uitspraak, bvb. voor het stelsel in Nederland,
dat wij trouwens voorstaan.
Prof. Eyskens heeft weer vreselijk geleerd
gedaan en veel gepraat om weinig te zeggen en de onnoemelijke Struye moest ook
weer op het podium verschijnen.
Het enige nieuwe en gezonde geluid
kwam van de Vlaamse- C.V.P.-jongeren.
Hun woordvoerder legde er de nadruk op
dat de Vlaamse jeugd diep ontgoocheld is
over de C.V.P. :
(( V e l e j o n g e r e n d e n k e n d a t ofwel de
partij m o e t h e r v o r m d w o r d e n ofw^el d a t
n a a r e e n n i e u w e partij m o e t w e r d e n
uitgezien. V e l e d e n k e n d a t de C . V . P .
n o o i t h e t V l a a m s e v r a a g s t u k zal oploss e n en dat bijgevolg m o e t gestreefd
w o r d e n n a a r een herinrichting v a n d e
Belgische S t a a t o p federale basis. ))

Zo dat artikel voldoende
was, waarom bestond het vraagstuk dan nog toen
de minister aan het bewind kwam ? Hijzelf was versteld, zei hij, toen hij in het
begin van zijn ambtsperiode
in
Kongo
kwam, over de schrik, dus er klaarblijkelijk bij de Vlamingen heerste door hun
Franskiljonse
ovetheden
gepest en gestiaft te worden, zo er Vlaamse
daden
gesteld werden. Hier verraadde
Dequae
zich de eerste maal. Na deze ervaring kon
een verstandig mens, die te goeder trouw
was, geen ogenblik meer aarzelen om te
weten, dat er moest ingegrepen
worden.
Het heeft Dequae dus ofwel aan verstand ofwel aan goede trouw
ontbroken.
(lees door blz. 2)

verklaarde hij. Dit is interessant omdat
het ons versterkt in onze overtuiging dat
wij meer en meer vat krijgen op de jeugd
en dat wij zelfs op het punt staan een
groot gedeelte van de Vlaamse jeugd te
veroveren. De jeugd is gezond, de jeugd
wordt aangetrokken door de waarheid,
door de radikale Vlaamse partij die ten
minste een positief Vlaams programma
bezit. Voor deze jeugd en ook voor vele
ouderen zal dit C.V.P.-kongres ongetwijfeld een nieuwe ontgoocheling zijn (de
hoeveelste ?) Uiteindelijk moet men waarachtig toch een onnozelaar zijn of m a t e loos naïef om van de C.V.P. nog iets te verwachten. Een nieuwe C.V.P.-meerderheid
(die wel uitgesloten is) ware althans op
Vlaams gebied een ramp. Er is maar één
uitkomst : een half dozijn nationalisten in
de Kamer en er zou reeds veel veranderen
ten goede ! Wie niet horen wil met voelen
en de schrik (voor de zetel) is het begin
van de wijsheid !
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OUD-MINISTER D E Q U A E

AFGEKRAAKT TE BRUSSEL

(vervolg van blz. 1)
bleek, geblameerd
werd zonder
ernstige
In beide gevallen heeft hij zwaar gefaald
redenen ».
als minister. Het is niet alleen gek, maar
Dequae zei niets ineer.
Zenuwachtig
belachelijk, al deze Vlaamse ministers te
zat
hij
op
zijn
stoel
te
wriemelen
bij deze
horen verklaren
dat ze rekenen op de
strijdbaarheid
van de gewone
Vlaamse afstraffing. Hij keek alleen maar veelbeman daar waar zij zelf niets willen doen tekenend naar de vier leden van de C.
V.P.-pers,
die er zaten. Niets
tnocht
om hun ministerbaantje
niet te verliezen.
daarover
verschijnen!
Waarom
bevorderde
Dequae
rechter
En de gelijkgeschakelde,
gestroomGrootaert niet in plaats van hem — om
wanneer het gaat om
de Franskiljons in het gevlij te komen — lijnde C.V.P.-pers,
de Vlaatns-nationalistische
doorslaande
te berispen? Het zou toch een
opwekredeneringen
dood
te
zwijgen,
begreep
kend voorbeeld
geweest
zijn.
Daarna
op de eerste blik. H e t Volk, D e Gazet
verraadde hij zich een tweede maal. Na
van Antvi'erpen en H e t Nieuws van de
een paar jaar bleken de taaidekreten
toch
D a g zwegen als vermoord. D e S t a n d a a r d
nodig en Dequae liet ze opstellen en voor
advies naar de overheid in Kongo
stu- deed het natuurlijk nog wat beter. Zij
het debat. Onze
ren. Dat advies was ongunstig.
En on- vervalste doodeenvoudig
evenmin
dertussen was het gedaan met zijn rege- interpellant werd niet vermeld
als de twee zwakke antwoorden
van de
ring !
Natuurlijk
is dit het gewone
trukje. minister !
In zijn vervalsing van het debat gaat
Dequae moest iets doen om de
kritiek,
D e Standaard schrijvelaar zo ver dat hij
die hij te slikken kreeg, te
ontzenuwen,
en maakte taaidekreten
op. Dan wordt Dequae woorden in de mond legt, die
hij zich wel wachtte zelf uit te
spreken,
het gewone spelletje gespeeld.
Ergens
nl.
dat
de
verwittiging
aan
rechter
Grooeen kommissie
van Franskiljons
keurt
brief van
het af, ofwel zo het een wet betreft ge- taert slechts een persoonlijke
Dequae betrof !
raakt ze door één Kamer, nooit door de
twee, want wet wordt het niet. Hier was
Het is integendeel
een officiële
verechter geen wet nodig! De minister
kon wittiging !
de dekreten uitvaardigen.
Hij deed het
Daarbij zvas het wat belachelijk te verniet! De verontschuldiging
was
gebrek
melden dat na zijn uiteenzetting
Dequae
aan geld in '53-'54- In 1952 was er geld
de vergadering
uitnodigde om vragen te
maar toen vond Dequae de
taaidekreten
stelleyi. Alsof het om een gunst van Denog niet nodig ! Zijn sleutel past op elk
quae ging. D e Standaard skribent
mag
slot. Het was een zeer matte
uiteenzet- werkelijk om een fooi bij de
oud-ministing, waarbij de vergadering zich wat on- ter gaan ! Elke vergadering
vayi het A.
behaaglijk voelde omdat Dequae
voortV. O. H. V. wordt besloten met een bedurend wilde aantonen dat het thans in spreking
en Dequae
heeft deze voorKongo,
onder zijn linkse opvolger
— waarde maar al te graag aanvaard in de
die ondertussen dan toch een gunstig ad- hoop door zijn uiteenzetting
toch nog ievies verkreeg voor zijn taaidekreten!
— mand te kunnen
misleiden.
nog slechter ging. Hij nam het
A.V.0.
Bij de veertig aanwezigen zal haar obH. V. klaarblijkelijk
voor een
C.V.P.jektiviteit naar waarde geschat zijn. Voor
instelling, in plaats van voor een apolidie is haar bedrog klaar. En dat is dan
tieke maar toch radikale
vereniging.
toch weer winst.
Daarna volgde het debat. Hier
kwam
Elke dag valt zo voor heel wat menWim Jorissen
tussen. Hij verweet
de
sen
het masker weg van de
Vlaamsgeoud-minister op scherpe toon niet onmidzinde bedriegers
bij C.V.P.
parlemendellijk de taaidekreten
doorgevoerd
te
tairen
en
bij
de
C.V.P.-pers.
Tot
de dag
hebben en op het verweer van
Dequae
komt
dat
ze
door
haar
leugenstelsel
en
dat hij ze aanvankelijk
niet nodig achtte
door
haar
eigen
rotheid
ineenstuikt.
Die
vroeg Wim Jorissen waarom hij toen hij
dag pas zal voor onze Vlaamse
volksze wel nodig vond het advies van een
mens
een
betere
toekomst
aanbreken.
franskiljons kliekje boven het belang van
het Vlaamse volk stelde. Het
antwoord
van de minister was buitengewoon.
Het
was toen te laat « omdat er een einde
gekomen was aan de
C.V.P.-regering»!
Klaarblijkelijk
wou hij Wim
Jorissen
vragen voor de C.V.P. te-kiezen om hem
nog eens vier jaar toe te laten zijn minis- Pepernoten of Suikerbollen ?
terswedde op te strijken en de VlaminEen paar lezers van De Volksunie in West-Vlaangen te bedotten. Hij wist misschien
niet deren vinden de prikkelingen van de « Pepernoten »
dat hij daar althans aan het
verkeerd wat te krachtig of te weinig opbouwend.
Het overgroot aantal der lezers nochtans, vinden
adres was !
dat het zeer grappige, leuke <i nootjes » zijn, dringen
Een eerste maal was de minister dus zelfs aan op nog meer straffe en bijtende tad.
het antwoord schuldig gebleven. Dit zou
Een C.V.P. leugenaartje of een rode demagoog
ook nog een tweede
maal
gebeuren. eens in zijn hemd te zetten kan, wel is waar, negaWim Jorissen
stelde hem een tweede tief schijnen. Nlaar 't is nu eenmaal zo als men de
vraag : Waarom
hij, Dequae,
rechter 'wonde bloot wil leggen of onder het mes moet, dat
het hemd dient uitgetrokken. En onze pepernotenGrootaert
een verwittiging
gestuurd man heeft er een handje van !
had? Het antwoord
luidde dat rechter
Cat wil niet zeggen dat wij geen kritiek aanvaarGrootaert onbeleefd geweest was tegen- den. Integendeel ! Alle kritiek steunend op rechtover zijn oversten. Onze interpellant,
die schapen Vlaams Nat. overtuiging is welkom voor
echter klaarblijkelijk
op de hoogte was zoveel ze kan bijdragen om de u-are Volksuniesfeer
van de inhoud van de aanklacht — feite- meer en meer te ontwikkelen.
Maar van de Volksuniepepernoten, C.V.P.-suikerlijk vindt men in de gewraakte
zinnen
bollen maken, neen dat gaat niet !
van rechter Grootaert niets onbeleefds —
Tot geruststelling van lezers met eventuele gevroeg de oud-minister
waaruit die onbewetensbezwaren weze gezegd dat wij herhaaldelijk
leefdheid van rechter Grootaert wel be- en uit verschillende oorden, zeer gunstige beoordestond. Het verweer van Dequae — dat lingen van priesters ontvingen over de inhoud van
er geen was — bestond uit de woorden: het blad.
<( Ik heb het dossier niet bij »/
Een in de streek goed bekend en geliefd priester
Dequae wist dat hij over het geval
vayi rechter Grootaert zou
ondervraagd
worden.
Het feit dat hij die
uitvlucht
zocht bewees dat hij niet durfde te antwoorden, omdat hij zich schuldig
wist.
Wim Jorissen had dan ook het laatste
woord waarin hij verklaarde dat niemand
zou begrijpen dat « rechter
Grootaert,
die een Vlaamse daad had gesteld,
iets
waartoe geen enkele vo.n onze <-^Vlaamsgezinden ministers tot nog toe in staat

schreef onlangs nog (27-11-56) :
(( Naar de mening van een paar confraters, en dit
)i is ook mijn bescheiden mening, wint uw blad aan
1) degelijkheid en het is steeds meer op het volk
1) afgestemd. »...
De lezers moeten willen inzien dat De Volksunie
in haar beginstadium staat, d.w.z. in het tijdperk van
de startmoeilijkheden die altijd stof leveren tot gegronde maar meestal tot ongegronde kritiek. En leren
aanvaarden in vertrouwen dat ons blad een strijdersblad is en dat vinnige kampers geen handschoenen
aantrekken om de strijd op te nemen.
WEST-VLAMING.

Het Ziekteverzekeringsfront
Het onderzoek door « De Standaard > ingesteld In verschillende kringen nopens
h u n opvattingen over de ziekteverzekering,
mag aangezien worden als de joernalistieke
stunt van het jaar. Oorspronkelijk was dit
enkwest wel bedoeld als een opiniepeiling
over mogelijke middelen ter vermindering
van het kolossaal tekort, dat b.v. op het
einde van dit jaar ongeveer anderhalf miljard zal bedragen.
Van deze oorspronkelijk voorziene gedragslijn werd afgeweken : te veel groepen
en belangen komen hier in het gedrang, en
vooraleer van een regeling of een samenwerking sprake kan zijn, was het geboden
eerst de houding of het standpunt te kennen die de verschillende groepen tegenover de ziekteverzekering innemen.
In het geneesherenkorps, twee strekkinen : de « KO » met de totale onafhankelijkheid en de totale vrijheid tegenover
alles en iedereen, (zelfs aangegane akkoorden schijnen niet meer te binden) en het
Algemeen Sindikaat dat voorwaardelijk en
voorlopig tot samenwerking met het R.V.Z.I.
is bereid. Deze laatste houding is de meest
logische en de meest realistische !
De apotekers wensen ook medezeggingschap aangezien ze verplichtingen hebben.
Dit is maar redelijk. Ook de verpleegsters
wensen h u n eisen erkend te zien. Het WitGele Kruis liet het niet bij een eisenprogranmia, m a a r heeft in 1952 een verslag
opgemaakt over de werking der ziekteverzekering en precieze hervormingen voorgesteld. De uitvoering ervan bleef n a t u u r lijk een dode letter.
Ook de landsbonden van mutualiteiten
kwamen aan het woord; de kristelijke uitgezonderd. De kristelijke kan het nog altijd
« De Standaard » niet vergeven dat hij er,
wat de besluiten Troclet betrof, een andere
mening op na hield dan de heren Van Helsoecht en Cool. Schrijven dat niet alles verkeerd en te verwerpen was in die besluiten, en de kontrole inderdaad onafhankelijk en eenvormig moest zijn, was voor die
heren ongepermitteerd, en dat juist na de
debatten over de schoolkwestie ! Daarom
werken ze niet mee aan de « enquête ». Hoe
kleintjes van die heren ! Over enkele weken zullen ze het in h u n kranten weer
hebben over de gelijkgeschakelde pers... b'j
de socialisten !
De doorn in het oog van de kristelijke
Landsbond blijft 'n mogelijke onafhankelijke kontrole ! De medische adviseur heeft
in hun organismen geen recht van beslissing tot uitbetaling van een geneeskundige
prestatie. Die beslissing berust bij de « mutualiteit * ! Wie in hun ogen eigenlijk de
mutualiteit is, (de voorzitter, de sekretaris
of de portier) dat heeft de leiding van deze
landsbond nooit willen kenbaar maken !
Alleen de socialistische Landsbond is
voor éénheidskontrole, maar ook voor de
éénheidsmutualiteit! Onze stelling is hier
reeds meer dan eens verdedigd : «Éénheidskontrole met pluralistische administratie der vijf Landsbonden «. Eens dat
ongeveer iedereen zal geneigd zijn de éénheidsmutualiteit te aanvaarden, zullen de
Kristenen waarschijnlijk de éénheidskontrole aanvaarden ! Ze komen geregeld en
in alles 'n generatie te laat !
De poliklinieken blijven het lievelingskind der Verbonden. Zij zijn er vast van
overtuigd dat ze, langs verenigingen zonder
winstbejag om, a a n geneeskunde moeten
doen ! Wanneer de geneesheren iets op
touw zetten dat de mutualiteiten zou kunnen vervangen, zijn ze echter ook niet t e vreden !
De werkgevers die zolang maar meelopers zijn geweest in het bestuur der ziekteverzekering, schijnen definitief te ontwaken. Ze worden zelfs « radikaal ». De werk.
onbekwaamheid voor zoveel deze primair
is, heeft h u n a a n d a c h t gevestigd en n a a r
hun woordvoerder zei, zou er 'n kans bestaan dat ze samen met de vertegenwoordigers der vakbonden, overeenkomen om
deze sektor der ziekteverzekering, aan de
mutualiteit te onttrekken. Het zou geen
dag te vroeg zijn ! De huidige superkontrole schijnt niet veel zaaks te zijn. In de
kontrole op de vroege werkonbekwaamheid
speelt het element snelheid een eerste- rol.
De decentralisatie dient uiterst doorgedreven. Dat schijnen nu ook de werkgevers
in te zien.
Wanneer de medische adviseurs ook hun
vragenlijst hebben beantwoord en praktisch tot de konklusie zijn gekomen dat
hun kontrolewerk om doelmatig te zijn, de
nodige onafhankelijkheid ontbeert, zijn
ook de politiekers aan het woord gelaten geweest ! Door hun job zijn ze de meest par-

VOLKSVERTEGENWOORDIGER
WAGEMANS AKTIEF
Het begin van het parlementair jaar zag
onze volksvertegenwoordiger aktief. Na op
21 november zijn interpellatie over Marcinelle ontwikkeld te hebben in geest van
onze artikels in «De Volksunie» terzake,
beklom hij op 4 december andermaal het
podium om tussen te komen in het debat
over het budget van Volksgezondheid en
Gezin om de minister de suggestie te doen
om voor de gezinspolitiek niet alleen de
raad in te winnen van Waalse sociale en
ekonomische groepen doch ook van Vlaamse. Hij vroeg een krachtiger bestrijding
van de kinderverlamming, klaagde de benadeling van de Vlaamse ambtenaren bij
de benoemingspolitiek in d a t ministerie
aan alsook de achteruitstelling van de
Vlaamse gemeenten inzake drinkwatervoorziening. Hij klaagde eveneens de onrechtvaardigheden van de repressie aan en
wenste de minister op ironische toon de
moed die zaak op te lossen.
Op 6 december kwam hij tussen bij de
interpellatie betreffende de voorziening in
kolen en petroleum waarop hij naast de
Russische wreedheid in Hongarije ook de
Engelse en Franse aanval op Egypte veroordeelde. Hij wees op de fouten van het
westen bij de akkoorden van Jalta en Potsdam waarbij Hongarije aan de Russen
werd te grabbel gegooid en vroeg amnestie
voor de Oostfronters, die we misschien nog
nodig zullen hebben in de strijd tegen de
kommunisten.
Bij de begroting voor Binnenlandse Zaken onthield hij zich om te kunnen protesteren tegen de traagheid bij de herziening van de administratieve epuratie,
tegen het uitblijven van een wettelijke regeling van de taalgrens, die de gebiedsroof
van 1947 goed zou kunnen maken.
Diezelfde dag stelde hij aan minister
Rey twee vragen. Of er inzake stookolie
maatregelen getroffen waren om de binnenscheepvaart te bevoorraden en om het
zondagsrijverbod af te schaffen voor de
toneelgezelschappen.
Wij hopen dat Herman Wagemans verder zal gaan met de ministers achter de
veren te zitten.

NATIONALISTISCHE ZEGE IN
ZUID-TIROL
Op 11 november hadden in het
vroegere Zuid-Tirol, (tegenwoordig de
Italiaanse provincie Opper-Adige, provincieraadsverkiezingen plaats.
Deze verkiezingen liepen uit op een
volkomen overwinning van de nationalisten : de Zuidtiroolse Volkspartij. Deze ijvert voor een federaal
statuut voor Zuid-Tirol, en voor de
versterking van de banden met Oostenrijk. De Zuidtiroolse Volkspartij
behaalde 64,4 % der stemmen en 15
zetels op de 22.
Een nieuwe zege der volksnationale
gedachte !

• In België is er ook in beginsel gelijkI heid tussen Walen en Vlamingen,
^ I doch in feite is het anders, o.m. in de
( administratie zijn de Vlamingen ver
, in de minderheid; alleen in de werkloosheid staan zij aan de spits.
'
G. Van den Daele,
'
op het C.V.P.-kongres
' Er zijn 320.000 Vlamingen die niet in
' het parlement zijn vertegenwoordigd !
I'
Stem op het C.V.P.-kongres

tijdige mensen, en weten ze van alle technische zaken zo goed als niets af. Daarbij
komt nog dat h u n gezag tot dicht bij het
nulpunt is gedaald, zodat het niet te verwonderen valt dat h u n opvattingen weinig
of niet zijn gelezen en nog min het voorwerp hebben uitgemaakt van een ernstige
diskussie.
« Moeder de vrouw » sloot het debat ! Ze
deed het zonder geleerdheid maar gaf blijk
van veel gezond verstand. DcJar ze aan
h a a r kroost maar besteden kan wat m a n lief op het einde van iedere maand thuis
brengt, weet ze heel goed wat « finantiële
verantwoordelijkheid > zeggen wil !
Wat h a a r tenslotte boven alles interesseert is het bedrag dat haar door de mutualiteit wordt terug betaald na iedere geneeskundige prestatie. Telkens ze van het loket
terug keert, schijnt het h a a r toe dat er iets
met die «VERZEKERING» niet in de
haak is ! En niet zonder reden !!
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VAN DE HAK OP DE TAK
O v e r w i n n e n of v e r g a a n . . .
heid was wel bereid aan de arbeiders een
D e C. V- P . heeft gecongresseerd te zeker aandeel te geven in de winsten,
Nanren. H e t kwam er op aan het pro- maar was gekant tegen elke vorm van
g r a m m a voor de komende verkiezingen nieuwe belasting.
vast te leggen. E n daar de C . V. P .
D e liberalen in de regering waren ten
in de oppositie staat, heeft dit program- zeerste verveeld met deze kwestie en
ma een grootse vlucht a a n g e n o m e n . H e t van hun kant kwam ook verzet. Gezien
is immers zo dat wanneer men in de o p - de gewijzigde toestand door de internapositie is, men veel meer kan beloven tionale gebeurtenissen, zou op een zeker
dan wanneer men zelf aan het bewind ogenblik dhr Van Acker laten verstaan
is. D e middenstanders en landbouwers hebben dat hij afzag van de heffing op
zouden er goed aan doen nota te n e m e n de winsten, maar athteraf bleek het niet
van wat de C . V . P. zo al zal doen voor waar te zijn en wanneer we dit neerhen. E r worden miljarden voorgespie- schrijven is er nog steeds geen beslissing
geld. Niet dat ze die zullen b e k o m e n , getroffen, maar wordt er nog steeds onmoest het onmogelijke zich verwezen- derhandeld tussen de regering, de sindilijken en de C . V . P . bij de komende verkaten en de vertegenwoordigers van de
kiezingen de volstrekte meerderheid hagroot-nij verheid.
len. M a a r dat zal ze niet en daarom is ze
Intussen stijgt de levensduurte en
zo vrijgevig en veelbelovend. T e n anstaat de inflatie voor de deur. D e regedere dhr L-efevre, die eens te m,eer als
ring zal verplicht zijn maatregelen te
voorzitter van de partij werd herkozen,
treffen om zowel de levensduurte als de
heeft in de sluitingsrede gezegd dat de
inflatie tegen te g a a n , met andere woorC . V . P . de zege moet behalen anders is
den, maatregelen die een o n a a n g e n a a m
het er m e e gedaan.
karakter zullen hebben en dit een goed
Dat is weer een van die voortvarende jaar vóór de verkiezingen... M e n beuitlatingen van de heer Lefevre, zoals grijpt dat de de regering aarzelt en dat
hij er al meer op zijn geweten heeft en vooral de liberalen verveeld zijn. E n toch
de socialisten hebben er dan ook reeds zal de regering moeten ingrijpen, tenzij
van geprofiteerd om deze uitlating van zij er het bijltje bij neerlegde en tot verhet nodige kommentaar te voorzien, zo- vroegde verkiezingen overging.
danig dat de hoofdredakteur van <( D e
Standaard » het nodig gevonden heeft
dhr Lefevre ter hulp te snellen en een
meer zakelijke interpretatie te geven aan
de pessimistische woorden van de voorzitter van de C . V ^ P . W i j hebben echter
sterk de indruk dat ook cc D e Standaard»
niet gelooft aan die zege waarover dhr G o o d by, M r Spaak !...
Lefevre het had. W a n n e e r diens partij
E r bestaat een kans dat wij onze g r o t e ,
weer de meerderheid kon bekomen in de dikke internationale S p a a k gaan verlieSenaat, zou men uiterst tevreden zijn en zen. Zou de wereld hem ons nog steeds
dan zou men wellicht weer tot een com- benijden en zouden wij hem ten slotte
promis kunnen bekomen, hetzij met de toch kwijt spelen ?
socialisten, hetzij met de liberalen. Zo
Lord Ismay, secretaris-generaal, van
zouden ze uit de oppositie kun en gera- de N a t o moet eersdaags vervangen worken, maar of er dan veel zal overblijven den, en dhr S p a a k schijnt de voornaamvan het groots opgevat p r o g r a m m a , dat ste kandidaat te zijn. E r liepen over deze
we thans voorgeschoteld krijgen, is een kandidatuur reeds geruchten tijdens zijn
andere zaak. W e zijn ook nog niet zo verblijf te N e w - Y o r k , waar hij deelnam
ver. Officieel moeten de verkiezingen aan de besprekingen in de U N O . D e z e
eerst in 1958 plaats grijpen.
week echter vernamen we via Belga dat
D e regering heeft het moeilijk
D e Engelsen en de F r a n s e n door hun
fiasko in E g y p t e hebben niet enkel hun
eigen landen in een uiterst moeilijke finantiële toestand gebracht, geheel W e s t E u r o p a — W e s t Duitsland wellicht uitgezonderd — ondervindt er de weerslag
van.
O p 19 oktober jl. heeft de regering
een aantal maatregelen aangekondigd
waarmede een soort austeriteitspolitiek
werd ingeluid. L o o n s t o p , vaststelling
van maximumprijzen voor steenkolen
en vlees, een heffing op de grote winsten
en bezuiniging van de staatuitgaven.
Sindsdien is er heel wat g e b e u r d in de
wereld en wat zal er n o g overblijven
van h o g e r g e n d e m d e maatregelen ? De
arbeiders verwerpen de loonstop, ten andere werden reeds in talrijke sektoren
loonsverhogingen toegestaan. D e steenkolenhandelaars en slagers protesteerden heftig tegen de vastgestelde prijzen
en ook in deze sektoren heeft de regerijig
toegevingen moeten doen. O p spectaculaire wijze werden in d e begrotingen van
de diverse departementen besnoeiingen
gedaan, die ten slotte weinig om het lijf
hadden, maar voor enkele dagen werden
reeds bijkredieten g e v r a a g d en ook g e stemd. E r blijft dan de heffing op de
grote winsten. O o k op dit gebied is men
nog n e r g e n s . D e bedoeling van de regering was 10 % af te nemen van de
winsten die ten minste 500.000 fr. bedroegen. W a t moest er met deze gelden
gebeuren.? D e Staat wilde ze blokkeren
om ze aan te wenden wanneer een periode van lage konjuktuur moest aanbreken. D e arbeiders eisten echter een deel
op van deze bedragen o m hun sociale
standing te verhogen. D e groot-nijver-

al deze geruchten ongegrond waren. O p
dit ogenblik hebben te Parijs besprekingen plaats tussen de afgevaardigden van
de Nato-ilanden en dhr S p a a k is er natuurlijk ook. O n d e r v r a a g d over de m o gelijkheid dat Hij L o r d Ismay zou vervangen, was zijn eerste verklaring dat
hem nog geen voorstellen werden g e daan en indien zulks het geval moest zijn
dat dan zijn regering de nodige beslissing
moest treffen. E e n latere verklaring
luidde : <( M e n spreekt er van en ik denk
er aan )>.
Of hij er aan denkt is vanzelfsprekend.
D e grote man vindt het leven in België
zonder a u t o ' s des zondags en dat met een
beperkte snelheid van 70 k m te petieterig. T e n andere worden zijn grote g e e s tesgaven niet gewaardeerd gelijk ze het
verdienen in het kleine België en door
zijn kortzichtige partijgenoten, zoals een
Buset. Bovendien is het a m b t van secretaris-generaal van de N a t o een job die
uitzonderlijk goed betaald wordt en dan
in dollars en vrij van alle belastingen.
D h r S p a a k denkt ook op zijn oude d a g
en dan blijft er nog steeds de mogelijkheid dat zijn levenswens in vervulling
gaat : president te worden van de Verenigde Staten van E u r o p a . W a n t dat is
zijn grote ambitie en hiervoor zal hij
g r a a g zijn baantje van minister van buitenlandse zaken o p g e v e n . Iets wat hem
meer leed zal doen is te moeten afscheid
nemen van zijn trouwe g e m e e n t e n a r e n
van St-Gilles, waar hij de ((mayeur» van
is. M a a r ook dit offer zal hij brengen
voor de E u r o p e s e idee.
E n zo krijgt dhr Larock een kans om
minister van buitenlandse zaken te worden, moest dhr S p a a k onontbeerlijk blijken te zijn voor E u r o p a . Ik geloof dat
alle partijen er best zouden bij varen. W i j

SCHRIK V A N ONS ?
« In de Kauierkoramissie voor verkeerswezen kwam de kwestie van de
vrije politieke radiotribune voor de
micro van het N . I . R . ter sprake. Een
lid van de C.V.P. vroeg- de minister
of deze het niet gepast oordeelde, de
komnuuiisten uit te sluiten van deze
radiotribune. Hij herinnerde eraan da^
minister Segers destijds dergelijke
maatregel trof toen de oorlog in Korea
was uitge.broken.

zouden eindelijk verlost zijn van de encombrante S p a a k , de N a t o zou een man
van «gewicht» rijker worden en ons land
zou wellicht een zakelijke en realistische
minister van buitenlandse zaken krijgen.
D e onmogelijke heer R e y
M e n merkt het aan alles dat dhr R e y
afstamt van een Calvinistische familie.
Als wij goed ingelicht zijn was zijn vader
of zijn g r o o t v a d e r een Zwitsers dominee.
D h r R e y beklaagt zich bitter over het
g e b r e k aan civisme bij de Belgen. Zij
tonen absoluut g e e n respekt voor de b e slissingen die van overheidswege worden g e n o m e n . E n hij vindt zulks zeer
droevig. In zijn «preken» tracht hij dan
ook zijn ((dierbare parochianen» tot b e tere gevoelens te b r e n g e n . T e dien einde
heeft hij thans de rijsnelheid van de aut o ' s op 70 k m . vastgesteld, zich baserend
op wetten en besluiten die dateren van
1937 en 1945. D e wet van 1937 verleent aan de koning de macht de nodige
maatregelen te treffen om de mobilisatie
en de bescherming van d e bevolking in
geval van oorlog te v e r z e k e r e n . . .
Het
besluit van 19-15 heeft betrekking op de
b e t e u g d i n g van de inbreuken inzake de
bevoorrading van het land. W a t nu de
rijsnelheid van 70 k m . m e t dit alles te
maken heeft snappen we niet en dhr R e y
waarschijnlijk ook niel E e n van de g r a p pige dingen die hiermei'e verbonden zijn
is dat de controleurs van de a p o t e k e n en
van de ravitaillering gemachtigd zijn
proces-verbaal op te m a k e n t e g e n o v e r
de overtreders d. i. tegen die auto voerders die het zt)uden aandurvt-n de snelheid van 70 k m . te overschrijden. H o e
zij dat moeten vaststellen wordt niet bepaald.
Bovendien is dhr Rey zeer verb ^Igen
op de pers die zekere dingen zou g e s c i r e ven hebben inzake rantsoenering van Ie
benzine, die niet mochten g e w e t e n zij •
en die hierdoor een soort paniekstemming
zou hebben verwekt bij de autogebruikers. W e m e n e n dat dhr R e y hieraan
zelf de grootste schuld draagt. H i j heeft
het eerst het woord rantsoenering g e bruikt, hij heeft de toestand op een week
tijd nu eens zeer moeilijk, dan minder,
dan weer zeer precair voorgesteld om
tenslotte te moeten verklaren dat er g e e n
rantsoenering zou k o m e n , maar wel een
beperking van de rijsnelheid. E n indien
iedereen, braaf en gehoorzaam is, zou
misschien vóór K e r s t m i s n o g het rijverbod op zondag kunnen worden o p g e h e ven.
A r m e M e n e e r R e y , hij m e e n d e het zo
goed met dat ciVisme en nu zitten twee
dagbladen, van nochtans zeer uiteenlopende strekking, <( L a Libre Belgique »
en (( L e Soir » hem dagelijks op de r u g ,
zonder dan te spreken van enkele h u m o ristische periodieken die hem als hun uitg e s p r o k e n slachtoffer behandelen. E n
zeggen dat M e n e e r R e y helaas g e e n zin
heeft voor humor, maar zich zelf heel
bijzonder ernstig o p n e e m t .
De Europese Resistanten vergaderen
H e t E u r o p e e s Bureau van de Unie
der W e e r s t a n d e r s voor een verenigd E u ropa heeft te Brussel vergaderd. H e t
heeft op plechtige wijze geprotesteerd
tegen de aanwezigheid van de S . S . in
de rangen van het Duitse, leger; met de
grootste verontwaardiging heeft het kennis g e n o m e n van het optreden van het
Russisch leger tegen het vrijheidminnende H o n g a a r s e volk. D e gebeurtenissen
in het Midden-Oosten heeft het Bureau
ook besproken en het was unaniem akkoord om het in g e b r e k e blijven van de
U n o te veroordelen, waardoor N a s s e r
aangemoedigd werd in zijn provokatiepolitiek tegenover Israël en het W e s t e n .
G e e n blaam aan Engeland en Frankrijk
voor hun agressie, maar felicitaties omdat zij hun troepen teruggetrokken h e b ben. E n ten slotte wordt dan een ontroerende hulde gebracht aan Israël waarvan
de oprecht g e m e e n d e vredesgevoelens

Minister Anseele liet opmerken dat
soortgelijke maatregel thans niet mogelijk is, daar de beheerraad van het Is.
I. R. eensgezind besloten heeft dat de
kommunisten van de. micro mogen gebruik maken. « Wij zijn sterk genoeg,
aldus Anseele, om inzake de radio een
.stelsel van totale vrijheid te dulden ».
AVij kunnen de beslissing van de N.
I. R.-beheerraad onderschrijven. Maar
waarom is de kommunisten toegelaten
wat de Volksunie ontzegd blijft? Nochtans staat de Volksunie in Vlaanderen
onbetwistbaar sterker dan de kommunistische partij. Hoe durft Anseele in
zulke omstandiglieden spreken ovex
« een stelsel van totale vrijheid » ?
«Het Handelsblad»

I Waar blijft de aangekondigde derde
\i, faze van de C.V.P.-strijd tegen de wet
CoUard ?
Courdin, op het C.V.P.-iiongres
Het is niet te laat, maar het is hoge
tijd om de teleurstelling van honderdje duizenden kiezers van de C.V.P. goed
4
te maken
•^
Courdin, op het C.V.P.-kongres
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1
IN ZUID AMERIKA
|
~- « De Schakel », het tweemaande- 1
I lijks tijdschrift van de uitgeweken
|
I Vlamingen in Zuid-Amerika, gaat i
I > innenkort zijn derde jaargang in. i
i
U wie wil kennis maken met het 1
I IcMH van onze volksgenoten in Zuid- |
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I verzoi^d en strijdvaardig blad.
1
^
Men abonneert door storting van =
ï 60 Fr. (/ewoon abonnement) of min- 1
I stens 120 Fr. (steunabonnement). f
I Wie een steunabonnement neemt, 1
I laat ons toi het blad gratis aan een i
I mindervernn.'erende uitwijkeling toe 1
E te sturen.
i
I Voor alle inlichMngen : Roeland Raes, Ë
I Patijntjestraat 'óT, Gent. Tel. 22.23.92. |
= Voot stortingen
P.C.R. 1171.19, op |
i naam van J. Raes, Gent.
§
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algemeen g e k e n d zijn. V a n deze gelegenheid wordt dan nogmaals gebruik g e maakt o m de misdadige aktie van N a s s e r
die zich laat helpen door gewezen S S en
oorlogsmisdadigers, te schandvlekken.
N a deze « ophefmakende » protesten
heeft het Bureau zich ook bezig g e h o u den met de E u r o p e s e eenmaking. D e
weerstanders gaan er zich eens en voorgoed m e e bezig houden. Zij wensen de
totstandkoming van een politieke en ekonomische macht om E u r o p a in staat te
stellen zo spoedig mogelijk de afzondering waarin het zich bevindt te doorbreken en voor later het te beletten dat het
zou uiteenvallen. A m e r i k a krijgt ook een
veeg uit de pan, want volgens die alwetende weerstanders is Amerika de schuld
van deze afzondering en van de eventuele desagregatie.
L a a t ons hopen dat deze weerstanders
voor de grote weerstander die onze onvergetelijke S p a a k is geweest, een bizonder te waarderen hulp zullen blijken,
te zijn bij zijn pogen E u r o p a één te maken. W i j vrezen echter dat de fatsoenlijke mensen, wanneer de W e e r s t a n d e r s
zich met de E u r o p e s e zaak gaan moeien,
eerder geneigd zullen zijn zich te onthouden.
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Onke linkse strijdgenoten...
G E N T S STUDENTENLEVEN
De laatste weken is de algemene aandacht in Gent
]j, ook aan de linkse » vlaamsgezinde » studenten
uitgegaan naar de toestand in Hongarije en de moge« bewegingen » wilden wij heden nog een woordje
lijkheden tot hulpverlenir^g. Laar alle dagbladen
wijden. Al was het maar om nog eens te benadrukhierover uitvoerig hebben bericht, zullen wij het er
ken, hoe deze luitjes er voorlopig niet schijnen aan
hier niet verder over hebben. Liever wijden wij vante denken, van hun gedragslijn der laatste jaren af
daag onze aandacht aan de presesverklaring, welke
te wijkeri.
inderdaad stof biedt tot meer dan een artikel.
Als bewijs neme men 'het laatst-verschenen-eksemln\ deze traditionele presesverklaring werd gewezen
plaar van « 't Zal wel gaan » ter hand; orgaan van
op een driedubbele groep problemen, welke het K.
het gelijknamig studentengenootschap.
V. H.V. dit jaar onder ogen zou moeten nemen. Wij
Inhoud : paterivreterij, inciviekenhaat, ziekelijke
S'chrifven « zou moeten )> :inderdaad, reeds 2 maananti-Duhtshnd-gevoelens,
tot-tranen-toe-ontroerende
den zijn voorbij, en er is op dit gebied nog maar
oden aan Frankrijk het " vooruitstrevende land der
zeer weiiiig te horen of te zien geweest. Tussen
laiciteit », en eenl hartverscheurende trouw-betuiging
plannen maken en... ze uitvoeren, blijft nog heel wat
aan ons aller dierbaar Belgenland : 't Zal is na de
afstand te liggen. Nu, afwachten maar.
oorlog helemaal Belgisch geworden, en zingt de Brabangonne », leert men ons. •
DE TOESTAND VAN HET

NEDERLANDSTALIG ONDERWIJS
Het eerste programmapunt. Vorig jaar werd 't allenkante de vernederUmdsinfi gevierd, dikwijls op ongepaste wijze. Dit jaar dient de vraag onderzocht :
« Heeft de vernederlandsing gebracht wat ze beloofde » « Wat moet er nog verbeteren ? »
Dat er in Gent nog ontzettend véél moet veran/deren, voor wij hier met gezonde universitaire toestanden staan, weet stilaan iedereen.
Citeren wij slechts : hét nog steeds ontbreken van
voldoende kredieten, de kleine lokalen, ontbreken
van normaal bedienden- en assistenten-korps, enz.
Men stelle zich even dergelijke enormiteit voor: in de
fakuUeit der wetenschappen is er thans een zó erge
wanverhouding tussen, het (steeds toenemende) studentenaantal en de (steeds even klein blijvende)
auditoria, dat het rektoraat een ellenlang reglement
heeft moeten uitvaardigen, over « Het gebruik vari
het Auditorium der Natuurkunde ». Daarin heet het
ondermeer : » Wanneer het auditorium volledig bezet is worden de deuren gesloten, en de studenten
die noch zit- noch staanplaatsen vonden, krijgen toelating zich te verwijderen ». En let wel, deze toestand is géén unikum !

Verder : eem paar haast-pornografische gedichtjes,
de zware uitspraak • dat ti onze grootste prozaschrijver Raymond Brulez heet » en dat weet elke lezer
met een al wat er van dergeijke eigenwijze knullen
te verwachten valt.
Het mooiste is dat deze bekrompen geesten graag
het monopolie van de zuivere Vlaamsgezindheid mits
gaders van) de ware vooruitstrevendheid voor zich
opeisen ! Arm Vlaanderen !! Waar is de tijd van
de grote vrijzinnige flaminganten : Julius Vuylsteke,
Pol Demont, Hippoliet Meert, Josue De Decker en
zoveel anderen .>
R. R.

SOCIALISTISCHE V E R W A R R I N G
W E R K VOOR P R O F . FAYAT !
Appèl, het orgaan vani de Socialistische Vlaamse
Studenten Beweging, Univ. Gent, (S.V.S.B.), nr 2,
Maar niet alleen op materieel gebied staan wij er
allesbehalve goed voor : ook bij ons Professoreri- schrijft onder de kop VLAAMSE KWESTIE EN DE
S. V. S. B. : •
korps hapert er heel wat. De fameuze (( bevrijding »
ide socialisten houden niet van een Vlaamse kwesschakelde heel wat eerste-rangs-krachteru uit, welke
veelal door wetenschappelijke nulliteiten en arrivis- tie. Zij brengt slechts vertvarriiig te weeg en plaatst
het eigenlijke doel op de achtergrond. Door met verten vervangen werden. Pas na enkele jaren begint
stand te werk te gaan en zich te funderen op samenmen zich een kleiri beeld te vormen van de schade
werking, komt men heel wat verder. De politiek door
door 1944 aan de universiteit als wetenschappelijke
vele ^^flaminganten » gevoerd ligt trouwens zo dicht
instelling werd toegebracht. Daarom heeft het KVHV
zich voorgenomen eerlang een brosjuur uit te geven, bij de grond dat men er liefst ver van af blijft. Wie
gewijd enkel aan dit onderwerp : cc Schade door de
was het die in zijn scholen en pensionaten verplichtrepressie aan de Gentse Rijksuniversiteit aange- te Frans te spreken tot een politieke omkeer een
bracht ». In deze brosjuur, die zeer ruim zou ver- andere handelswijze opdrong ? Wie durft beweren
spreid worden, ook buiten de grenzen, zouden alle
dat een katholiek Vlaming slechts een goed Vlaming
« geëpureerde professoren vermeld staan, met al hun is } Wie zijn die vervalsers van Uylenspiegel — de
akademische titels, en de lijst hunner publikaties.
held der onafhankelijkheid — die onze krijgsgevanHopen wij dat het Verbond zich spoedig inzet opdat
genen belachelijk maakten ? Wat is de Vlaamse
deze brosjuur er kome. Of zal er weer eer% moeten
Concentratie ? De dwaze klucht van mensen die niet
gezegd worden dat de studenten dit werk niet (meer)
eens de Coster gelezen hebben, of volzitten met
aankunnen ?
nazistische beginselen.
Om dat alles raken wij zo weinig mogelijk aan het
BENOEMINGSPOLITIEK
Vlaamse vraagstuk. Trouwens, aan onze universiteit
Tweede programapunt. Dat onze regering op het
strijdt het T. S. G. 't Zal wel Gaan voor een rechtterrein van de benoemingen^ op 't ogenblik alle perzinnige politiek op dit gebied.
ken te buiten gaat, weten wij .Het is weer de uniMaar c/5 een individu in Kongo het in zijn hoofd
versiteit die daar een slachoffer van is. Tegenwoorhaalt alle democratische beginselen te vertrappen, de
dig mag geen hoogleraar overlijden of op rust gaai^,
Vlamingen minder rechten te geven dan gelijk welke
of daar is reeds een plaatsvervanger klaar, die onbuitenlander of inlander dan maken ook wij van onze
veranderlijk een man van links is.
oren. Daarom, als het de kwestie"GROOTAERT beTerecht wees bvb De Nieuwe Gids er onlangs op, treft, dan eisen wij positief onze rechten op als Vladat bij -de benoeming van eenl titularis voor de leer- mingen. En wij sluiten ons volmondig aan bij de
stoel van « Koloniale wetgeving » door Rektoraat en motie van 't Zal wel Gaan, die gestuurd werd naar
Ahademieraad een rechtse kar{didaat, specialist ter- alle kranten. »
zake, werd voorgedragen. Het ministerie evenwel
Ziedaar, de room van de marxistische ideeën onzer
bekommerde zich daar niet om en benoemde een
socialistische studentjes van de vernederlandste uniman van links, die allesbehalve schitterend heet te
versiteit. Lees het nog eens over en heb medelijden
zijn. En zo gaat dat maar verder !
met die mannekens.
Daarom heeft het Verbond heel terecht besloteni
Zouden die heertjes de brochure van hun Fayat
een onderzoek dienaangaande in te stellen, en nu
reeds gelezen hebben ? Hebben die politiek analfaeens geen blad voor de mond te nemen, waar verbeten ooit één vergadering van de L. De Raet-stichantwoordelijken dienen genoemd. Hopen wij alweer
ting meegemaakt ? Waren Gezelle, Verriest en zodat er dit jaar nog iets van terecht komt...
vele anderen misschien marxisten die in verfranste
katolieke scholen tegen de denationalizering reageerVLAAMS-SOCIALE P R O B L E M A T I E K
den -?
De grote massa der Vlaamse studenten is er zich
Zijn het nonnen die het Institui de Gand « exploiin de verste verte niet van bewust ,dat er zich rondom hem, bij zijn eigeri volk, nog talloze problemen teren » .>
En wat de krijgsgevangenen en de nazistische bestellen van sociaal-ekonomische aard. Er is waarlijk
een Marcinelle nodig geweest, om de aandacht te ginselen betreft, alleen bescheidenheid past voor de
linkse Vlamingen. Het DOSSIER VAN 'T PALLIEvestigen.
TERKE verklapt iedere week hoe de socialistische
Het Verbond heeft deze maal zijn taak begrepen,
politici het niet beneden hun waardigheid achtten op
en aangekondigd : « wij zullen er de aandacht op
hun buik te liggen voor de zo gehate Duitsers. Leer
vestigen dat het sociaal probleem in België een
de geschiedenis van de bezetting en van alle kollatipisch Vlams aspekt vertoont ». Zeer te loven !
borateurs, en u zult konstateren, dat l'incivisme
Reeds werd een voorlichtingsvergadering met
evenzeer a gauche was. Maar de linksen zijn verstanVlaamse mobielen ingericht, waarvan^ wij in onze
dig genoeg om alles te vergeten of te vergeven wat
vorige bijdragen melding van maakten Thans worden door hun geestesgenoten « gepresteerd » werd onder
plannen gesmeed, dergelijke voorlichtingsvergaderin- de oorlog.
gen ook in andere steden te gaan inrichten. BovenDe katolieke flaminganten moeten niet aankloppen
dien zouden na Nieuwjaar door de gezamenlijke In- bij De Schrijverkens of de Struye's.
spanning van het Gentse en Leuvense KVHV, ontEn het is pas wanneer de marxisten op hun rode
spanningsavonden ingericht u-orden voor oze Vlaam- tenen getrapt worden dat zij in het verzet komen I
se mobielen irt Wallonië. Naar wij vernemen, zijn Dan maken zij van hun oren. Ondertussen blijven
de onderafdelingen van het Verbond aan het wed- zij graag politieke horendragers...
ijveren om met een prachtig en aangepast prograrnNee, de socialisten « houden niet van een Vlaamma klaar ie zijn; na Nieuwjaar moet die aktie star- se kwestie » omdat de werkmensen anders door zouten. Veel geluk !
den hebben dat zij schandalig uitgezogen en bedro-
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BERICHT
W a n n e e r onze a b o n n e n t e n d i t n u m m e r lezen zal d e p o s t b o d e w a a r s c h i j n lijk op t a l v a n p l a a t s e n d e k w i j t i n g e n
r e e d s a a n g e b o d e n i i e b b e n of zal h i j
ze b i n n e n e n k e l e d a g e n a a n b i e d e n .
W e r e k e n e n er op d a t onze lezers h u n
h u i s g e n o t e n zullen v e r w i t t i g e n z o d a t
d e k w i j t i n g n i e t o n b e t a a l d zal t e r u g
k o m e n . S o m m i g e lezers s t o r t t e n o n d e r t u s s e n nog op onze p o s t g i r o . Zij
l a t e n d o o d e e n v o u d i g op de k w i j t i n g
v e r m e l d e n : r e e d s b e t a a l d . Wie bij
vergissing twee m a a l m o c h t b e t a l e n ,
k r i j g t h e t t e veel wel t e r u g g e s t o r t .
A a n a l l e n onze b e s t e d a n k .
M O T I E
VAN HET VLAAMS SINDIKAAT
VAN OPENBARE DIENSTEN
Het Vlaams Sindikaat van Openbare Diensten op
IS november 1956 te Brussel in algemene vergadering bijeengekomen, brengt hulde aan de Hongaarse
vrijheidsstrijders en doet een oproep tot steunverlening
stelt vast :
— de voortdurende achteruitgang op sociaal gebied
bij de N. M. B. S.;
— dat de N. M. B. S. na adderhalf jaar nog steeds
het arrest van de Raad van State in de wind
slaat en nog niet is overgegaan tot de aanpassing
der barema'^s;
— dat de Kas der Sociale Werken over een boni
van 200 milUoen beschikt;
— dat de eisen voor een minimum-loon van 20 fr.
per uur en de 45 uren-week niet verwezenlijkt
worden;
~ dat bij de N. M. B. S. aan de hogere overheid
onnoemelijk hoge premies worden uitbetaald;
laakt de twee kleursindikaten om hun verraad en
hun oneerlijke houding tegenover het personeel der
Openbare Diensten,
eist :
— verhoging der tussenkomsten in de geneeskundige kosten door de Kas der Sociale Werken;
— Onmiddellijke toepassing overal waar dit mogelijk is van de 5 dagen xceek;
— dat onmiddellijk het minimumloon van 20 fr. per
uur zou uitbetaald worden;
— dat dit minimumloon van 20 fr. per uur of 48.000
fr. per jaar als basis zou genomen voor het berekenen der spariflingen bij de noodzakelijke ampassing' der barema's;
besluit deze motie over te maken aan de pers.
BRUSSEL-WEST
Op z a t e r d a g 15 d e c e m b e r , l o k a a l « De
Solsleutel», Kerkstraat, St-AgathaB e r c h e m ( t r a m s 7, 10, 35 e n 85 halte Gemeenteplein).
18 UUR : K a d . e r v e r g a d e r i n g o n d e r
v o o r z i t t e r s c h a p v a n Dr. B o u c h e r y .
19 UUR : A l g e m e n e v o o r l i c h t i n g s v e r g a d e r i n g . — S p r e k e r : Mr. F r . v a n d e r
Eist.
HASSELT
Kadei-vergadering onder voorzitters c h a p v a n W i m J o r i s s e n op z a t e r d a g
29 d e c e m b e r t e 19 u u r . Hotel W a r s o n ,
Stationstraat.
Gent
Kader- en Sprekersschool : zaterdag
12 j a n u a r i t e 16 u. L e i d i n g : Mr. F r .
v a n d e r Eist en Drs. W i m J o r i s s e n .
gen worden door katolieke èn vrijzinnige franskiljons
en Walen. De schellen zouden van hun ogen kunnen vallen en dan zou het parlementair zetelke van
de rode volksvertegenwoordigers in gevaar komen.
En dat mag a.u.b. toch niet gebeuren.
Daarom wrijven de hoge rode omes in hun handjes wanneer zij het rwnsensikaal geklets van de
appèl-redakteur onder ogen krijgen. Ik heb de indruk
dat prof. Fayat niet gevleid is met dergelijke socialistische « vlaamsgezindheid ».
Wij zullen in 1958 afwachten hoe de appèl-marchands zullen (durven ?) marsjeren naar Brussel
als protest tegen de braderie van de eentalige wereldtentoonstelling.
Tot dan, socialistische a Vlamingen »...
SOETKIN.

GENT 15 NOV. — VRIJHEID EN DEMOCRATIE.
Ook Gent kende zijn protestmeeting tegen het
optreden der Sowjets in Hongarije. Optreden dat wij
even afschuwelijk vinden en oprechter npg verafschuwen dan om het even wie. Wat in Hongarije
gebeurde is een zoveelste heruitgave der vorige onmenselijkheden bedreven in Estland, Letland, Litauen, Polen en Duitsland. Het is dikwijls moeilijk
te geloven dat mensen hun medemensen zo beestachtig behandelen kunnen.
En toch is het zo, het kommunisme van Stalin,
Kroetsjef en anderen zal altijd datzelfde kommunisme
blijven, met zijn zelfde uitspattingen, zijn zelfde dierlijke methoden, zoals het reeds was van bij zijn
ontstaan. Noch De Schrijver noch Lefèvre vertelden
ons te Gent desbetreffende iets tnieuws. Maar hun
huichelen moe, stelde er iemand in de zaal aanwezig
enkele vragen. Als gewezen Oostfronter, kon hij
n,iet begrijpen, hoe het mogelijk was namelijk dat
leden van katolieke groeperingen samen met binnenlandse kommunisten, tijdens de bevrijdingsdagen
1944-45, in een en, hetzelfde O. F. stonden. Hoe
het mogelijk was dat zich kristelijk noemende ministers, aan de spits staan, wat het fusiljeren betreft
van politieke tegenstanders. Dat een C.V.P.-minister in 1949 om verkiezingsredenert 19 mensen terecht stelde ! Waarom geen enkele CV.Per geprotesteerd heeft noch tegen de verbanning van E. H.
Cyriel Verschaeve noch tegen de martelingen en de
moord op eeti Dom Modest Van Assche ? iHoe het
komt dat een zich kristelijk noemende partij zich
bij monde van haar i*oorzitter hardnekkig verzet
tegen het verlenen van Amnestie ? — Het is te onbegrijpelijker, daar de overgrote meerderheid der
politieke andersdenkenden toch dezelfde godsdienst
belijden. — Hoe het mogelijk is dat mandatarissen
dezer partij een officieel bezoek brachten aan Moskou ei er bij hun terugkeer de lof van zongen !
Waarom ze van de gelegenheid geen gebruik gemaakt hebben, om van de machthebbers in het Kremlin te eisen, dat alle landgenoten in Siberië gevangen gehouden, onmiddellijk zouden gerepatrieerd
worden? — Lie jongens hebben het rode gevaar
in 1941 reeds ontdekt en vroeger nog, dank zij de
katolieke voorlichting van vóór de oorlog. Het gaat
er bij ons niet irf, dat Rooms Katolieke mensen, zoiets over het hoofd kunnen zien.

f

U wilt de verdedigers zijn der democratie? Welaan dan mijne heren, begin dan vandaag nog in
eigen land orde te scheppen ! Nog zijn er honderden die om hun politieke overtuiging gevangen gehouden worden ! Duizenden^ lopen nog als paria's
verloren, vervreemd in eigen omgeving. Wij eisen
vrijheid, niet alleen- voor CV.Pers, maar vrijheid
voor allen l Betrek in uw hulde aan de Giongaarse
helden, ook diegenen\, die 15 jaar vroeger reeds gevallen zijn, en begraven ver van hun volk, ver van
hun land ! Tracht het algemeen belang te laten primeren boven uw eigen partijbelang. Wacht niet tot
het te laat is, maar dring vandaag np^g er op aan
dat amnestie zou tcorden verleend l
— De nationale Theo heeft geantwoord. Na enkele minuten van sprakeloosheid kwam het eruit :
Smijt hem buiten, smijt hem buiten t Theo met een
hoofd, ontploffeUjsgoreed, riep en tierde,nog harder
en gemener dan een viswijf. We hebben u gezien,
mijnheer de generaal, en met ons nog vele anderen.
We hebben ook uw bladen gelezeri nadien. Scheld
ons maar voor kommunisten ! Wij weten nu tenminste hoe u zich de vrijheid voorstelt. Zolang wij
• er echter nog zijn zal het niet gebeuren dat u heldenbloed en heldenmoed voor partijdoeleinden misbruikt!
Rome of Moskou ? Jawel, daar hebben wij
reeds onze keuze tussen gedaan I Maar Rome wil
nog niet zeggen C.V.P. Zoveel hebben we toch wel
geleerd. We zullen onze kennis aan anderen overdrager} Theo. Dat doen we trouwens reeds lang.
i< Vrijheid en nering » klonk het hier. Het verleden
zal herleven^ wat eenmaal was zal morgen weerom
zijn. De waarheid moet en zat overwinnen. Dank
zij de Volksunie en dank zij diegenen, die jarenlang
blind waren,doch thans opnieuw klaar zien.
Een Gents arbeider,
die er bij was.
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