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DE VOLKSU NIE 
ORGAAN VAN DE VOLKSUNIE, VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

Adieu 
Spaak 

Paui-Henri Spaak wordt dus sekretaris-
generaal van de Nato, wat insluit dat hij 
verdv,'ijnt van ons binnenlands politiek 
toneel. De gebeurtenis is belangrijk ge
noeg om er even bij stil te staan. Spaak 
heeft immers een vooraanstaande rol ge-

. speeld in onze binnenlandse politiek en 
dit reeds van in de periode vóór de tweede 
wereldoorlog. Wij denken o.m. aan de po
ging, samen met Hendrik de Man, om het 
« socialisme national» te lanceren. Doch 
v/ij hebben niets aan historische herinne
ringen. Laat ons dadelijk zeggen dat de 
man ons niet sympatiek is en dat wij er 
geen vertrouwen kunnen in stellen. Hij is 
een typisch produkt van het belgisch 
«Brussel» : we! ter tale, met grenzeloos 
veel lef, buitengewoon soepel, maar zon
der beginselen, zonder inhoud, zonder le
venshouding. Men heeft van hem gezegd : 
hij kan van alles meepraten, maar in de 
grond kent hij niets. Het is geen toeval 
dat deze man in Brussel zo populair was 
en er 40.000 vooikeurstenimen kreeg ! Voor 
hem was België steeds beperkt tot Brussel 
en dan nog tot een deel van Brussel. Voor 
de volkse realiteit heeft hij nooit enig be
grip gehad, en zowel Wallonië als Vlaan
deren waren voor hem lege begrippen. 

Deze salon-scjialist, die nooit iets ge
meen gehad heeft :Kst het ware so»''ialisme, 
doch die in de socialistische partij aljeen 
de weg gezien heeft die hem moest voeren 
naa? de macht en de roem, is een ijdele, 
roemzuchtige Streber. Het is opvallend 

hoe de man in gans zijn politieke loopbaan 
nooit blijk gegeven heeft van zelfrespekt 
of fierheid. Om er te komen of om er te 
blijven was hij tot alle kronkelingen be
reid. Ook tegenover het buitenland heeft 
hij als minister van buitenlandse zaken 
!>teeds een slaafse houding aangenomen 
en meer dan eens heeft hij onze nationale 
belangen opgeofferd aan zijn persoonlijke 
politiek die er steeds op gericht was in het 
gevlei te ko.-nen bij de machtigen der 
aarde. Zijn laatste avontuur — de reis 
naar de TJ.S.S.R. — was hiervan een nieuw 
bewijs. Voor de oorlogspolitiek van de 
Londense regering en het verkwanselen 
van het kongolees uranium heeft hij nooit 
openlijk de verantwoordelijkheid durven 
opnemen : gans deze periode blijft in het 
duister gehuld en de Londense klan is 
steeds sterk genoeg gebleven om te verhin
deren dat uitleg of klaarheid geëist werd. 
Voor ons, Vlamingen, heeft hij nooit iets 
gevoeld. Herhaaldelijk stond hij aan het 
hoofd van het departement van buiten
landse zaken, maar nooit deed hij de min
ste inspanning om aan de schandelijke 
wantoestanden die er op Vlaams gebied 
bestaan zelfs maar verbetering te bren
gen. In dit opzicht was hij niet beter dan 
Van Zeeland. Zijn ijdelheid en grootheids
waanzin heeft ons reeds veel gekost. Want 
sedert de oorlog droomt de man er van 
een grote rol te spelen op internationaal 
gebied. Ons land was hem te klein. Na 
veel geaarzel heeft hij thans de stap gezet. 

Wij zullen zeker niet betreuren dat hij 
voorlopig of voor goed ? — verdwijnt uit 
onze binnenlandse politiek. Wij hadden 
er niets van te verwachten. 

Doch zijn benoeming is zeker niet van 
aard om ons entoesiasme over de Nato en 
de Europese eenmakingspolitiek op te wek
ken. 

Steeds hebben wij op het standpunt ge
staan dat een Europese gemeenschap 
wenselijk en noodzakelijk is, dat de Euro
pese volken tot een nauwe samenwerking 
moeten komen, maar dan op een gezonde 
grondslag, met strikte eerbiediging van de 
nationale kuituren. De grootste hinder
paal op de weg naar de Europese toekomst 
zagen wij in het staatsnationalisme, het 
egoïsme en het imperialisme der staten. 

Wij verwachten geen heil voor Europa 

NA TWEE JAAR 
Bij de inzet van de derde j aa rgang 

van ons hairmaandel i jks blad (( De 
Volksunie » is het goed twee jaar ge
leden dat uit het verk iez ingsbondge
noo tschap van april '54 bes taande boe-
renfronters , middens tanders en V l a a m s 
nat ional is ten van allerlei groepen, de 
Volksun ie voor goed als part i j van wal 
stdk. Dat er toen enige aarzel ing was , 
o n d a n k s de bezielende gedachte , viel te 
begri jpen. In een verkiezingsti jd ko
men de krachten gemakkel i jker los. Zij 
echter, die onverpoosd willen werken 
en die de ware dragers zijn van een 
idee en van een beweging , zijn niet zo 
talrijk. Zeker niet voor een poli t ieke 
par t i j , die sledhts één volksver tegen

woordiger telt. He t besef echter dat 
het onze plicht was de wagen van de 
Vlaamse Beweging uit de gracht te trek
ken en opn ieuw op gang te b i engen 
d w o n g ons tot handelen . 

D e toestemd w a s alierr«inst guns t ig . 

Er was niet veel mater iaa l voo rhan 
den. De verkiezingen van '54 waren 
een improvisat ie geweest . De haast ig 
samenge i l ans te lijsten van toen waren 
vaak gebrekkig en haast altijd onvc l -
l ^ i g . Een kader van p ropagand i s t en 
t e s t o n d er niet. Er w a s geen blad, dat 
in alle a r rond i ssementen verspreid werd . 
En bui ten de verk iezmgska inpanje zelt 
was er voordien weinig p r o p a g a n d a ge-

SPAAK verlaat de Partij voor de 

De sukkelaars 

NATO 

verliezen de beste kostwinnende zoon. 
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van de pogingen in het luchtledige door 
professoren in grondwettelijk recht of ont
wortelde politiekers, die gedreven worden 
door persoonlijke eerzucht of heerszucht, 
in het werk gesteld zonder rekening te 
houden met de werkelijkheid, met het his
torisch gegroeide. 

Een gans andere geesteshouding is nodig 
indien men een Europa wil tot stand bren
gen dat geen graf der volken en kuituren 
en meteen een kruidvat is. 

De benoeming van een man als Spaak, 
die tot geen enkel volk of geen enkele kul-
tuurgemeenschap behoort, is een zeer veeg 
teken. 

In deze Europa-politiek zoals zij gevoerd 
wordt schuilen voor ons volk en onze kui
tuur de grootste gevaren. Het dreigt nood
lottig te worden voor ons volk dat zo wei
nigen zich bewust schijnen van het gevaar. 
En nochtans is het duidelijk dat, waar wij 
er niet toe komen onze rechten en onze 
belangen te doen eerbiedigen in het kleine 
België waar wij de meerderheid zijn, onze 
positie in Europese instellingen hopeloos 
wordt, des te meer daar wij vertegenwoor
digd worden door mensen die volkomen 
volksvreemden zijn. Ons volk mist natio
naal bewustzijn, nationale fierheid, zonder 
dewelke wij folklore wórden in Europa. 
Om van ons volk een natie t« maken is 
het eerst noodzakelijke een eigen publiek
rechtelijk statuut, eigen staatsorganen, 
eigen staatsinstellingen. 

Daarom moeten wij steeds hameren op 
dezelfde nagel : 
ZELFBESTUUR DOOR FEDERALISME ! 

\Tiaakt. Kor tom een organisat ie was 
op een paar kernen na prakt isch on
bes taande . 

Onze eerste zorg bestond er dan ook in 
de verkiezingskoalitie om te vormen tot 
een flink aaneengesloten en geleide partij , 
een kader van propagandisten in het le
ven te roepen, een opinievormend blad uit 
te geven waarrond de partij zich kon kris-
taliseren en dat door een maksimum aan
tal kiezers zou gelezen worden, een stelsel
matige propaganda te voeren en daartoe 
te zorgen voor een degelijke finantiële 
grondslag. Daarbij zou lang voor de ver
kiezingen een aanvang gemaakt worden 
met het opsporen van degelijke kandida
ten. 

T w e e jaar zijn s indsdien ver lopen . 
Bergen werk vallen er nog te ver

zet ten. Heel wat werd echter gedaan. 
Een blad werd ui tgegeven dat van jaar 
tot jaar omvangr i jker wordt en dat stel
selmat ig zijn a b o n n e m e n t e n ziet sti j
gen. Dat dit aanta l a b o n n e m e n t e n 
haast in elke g o u w even groot is be
wijst dat onze werk ing niet beperkt 
blijft tot een paar grote steden maar 

dat ook het p la t te land, de voo rnaams t e 
bodem voor het V l a a m s nat ional i sme, 
opn ieuw bewer'kt word t . 

Dat ons aantal abonnenten zes. zeven 
maal zo hoog is als alles wat als periodiek 
politiek Vlaams-nationaal blad verscheen 
of verschijnt, pleit genoeg voor onze for
mule en voor onze propagandisten. 

W a n t de laatste twee jaar werd een 
flink kader van p ropagand i s t en in het 
leven geroepen , zodat thans zowat 
overal in V laande ren gewerk t word t . 
O o k de n i euwe geest die hen bezielt is 
een aanwins t . W a a r men in '49 bij mi
rakel een sukses gelijk voor de oorlog 
vei wach t t e zien onze p ropagand i s t en 
thans nuchter in dat wij een n i euwe 
part i j zijn, die wel in het t radi t ioneel 
Vlaams-na t ionaa l spoor loopt , maa r die 
i:och van meet af aan o p n i e u w te be
ginnen heeft. V a n d a a r ook dat de aan
pak van het p la t te land en van de ge
w o n e vo lksmens weer als eerste nood-
zakal jkheid vooropgezet en u i tgevoerd 
werd. 

Andere propagandamiddelen buiten het 
abonnementenwerven werden door onze 
propagandisten niet verwaarloosd. Ontel
bare straoibriefjes werden uitgedeeld, plak-
brieven en plakkertjes verschenen in 
Vlaanderen overal op de muren, de kalk-
borstei werd druk en duchtig gehanteerd, 
er werd gedebateerd op vergaderingen van 
onze politieke tegenstanders en tal van 
voorlichtingsvergaderingen werden gehou
den. Er waaide werkelijk een nieuwe wind, 
de wind van het offensief over Vlaanderen. 

T h a n s s^aan w e voor he l verkiezingsjaar 

De p r o p a g a n d a moet dus ui tgebreid 
worden . Dit s taat in rechts t reeks ver
band met ons a b o n n e m e n t e n a a u t a l . H o e 
meer a b o n n e m e n t e n hoe meer geld Viij-
komt voor de p ropagandamidde len bui
ten ons blad. De p ropagand is ten 'en de 
lezers k u n n e n ons dus rechts t reeks &an 
meer p ropagandamidde len helpen. 

Ons aantal abonnenten MOET dit jaar 
nog een flinke ruk omhoog. 

Interessante resultaten liggen trouwens 
in ons bereik. 

Bij de vorige verjciezingen behaalde 
de Volksun ie omst reeks 1 1 4 .000 s tem
men, 2 ,20 % voor het ganse land, 4 % 
in Vlaanderen . 

Het is voldoande 30.000 of goed 1 % bij 
te winnen in de sleutelarrondissementen 
om tot zes volksvertegenwoordigers en 
twee rechtstreeks verkozen senatoren te 
komen, afgezien nog van onze mogelijk
heden in de provincieraden. 

In de prov'.ncie A n t w e r p e n ontbre
ken ons inderdaad slechts 6 .000 s tem
men vooi een tweede kamerl id en een 
eerste senator . Vor ige verkiezing haal
de de g o u w A n t w e r p e n bij de 37 .000 
s t emmen . Gok voor Oos t -Vlaanderen 
is het voldoende te Aals t cf te G e n t het 
k w o r u m te halen, een aanwins t van 5 
tot 6 duizend s t e m m e n , met een lichte 
aanwins t elders om twee volksver te
genwoordigers en een senator te laten 
verkiezen terwijl het voor T o n g e r e n -
.Maaseik en Brussel minder dan 5.000 
s t e m m e n scheelt. (Vervo'g bladzijde 7) 

zzMan al onze iezeró bieden wij pnze 

beMe wenóen aan voor 1957 
LI - ^ - * ^ - ^ -• 
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—J . 

DE VOLKSUNIE 5 JAMJAR! 1957 N 1 

D e w r o k v a n e e n b a a r d 

ïöo'rt hel tci de taal 

lentien van dekoratie^ > 

van ecu •excel-

p zijit borst ie 

laten spelden, o.ic andeviU verdiend lieh-

hen?^^- Slis Wni Catriee'aert een excel-
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' 7 . / • , »7 

iJe man liceft inderdaad, na zich eev 

tijd fpyiicrixplrelki! ie hebben bij de mi-

s[?rü- üdie[)JTC!i ii 

^en een y L eeiiiindsialige imiversileii, 

tot 1914 met de ander^twee kruiend 
hanen voordrachtèu ge^nden. Met wa 

Lodewijk De i-ia.i, een natiomtisl^ di 

toen de strijd leidde. De periode waarin 

de Vlaamse uni-persiteit be'poc\ten,werd, 
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zetërr-öiitmMkmii-^'H'VJ 'heeft' Het^hieni 

hoewel •^Meyi^'reeB^^'dodd '£j-ii, ''Sioöit iier^' 

ge%^ekK'''I'ii ëijti fëèiirëdé mhèst "kif •nog 

ééns fsgèn-'êf^Fi^tèri tiH'v'drè'flï' Ée'S'iuè-

zdjy'zetf dé'^gêschièdë'nis vaHi de'-Vlaamse 

BéWeging^rïtoëtën •séhrijvën want' tóï nog 

tóe--h'éép Üd^ "gêeyf'e'rikèl'kis^èricufdé 

dódrslag'p^vëiid¥-' 'veidiensten • 'vahf- 'dé 
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réckte:iii met.geë^jkkiig'k^^ilk ^gSf'H ^•. 

^tetimrlijk niêkx;Gaiiis.,gewfi,qHtjS/efhtin, 

ons land. Zullen we die trutters echter 

gü daar de zaken op 

'een, zij zullen wat 

1' 
égefrd^e] 

dio'iek^e ïjnssl 

\r 
tan: yen 

Reeds^ 

r''/«ai5i$e\'^,feflc/£>ne: ^ de li)eedè^ _ 

l^rMaieiide.hmn' '^^Ij^snifmsi ]V^(iaf,'^f^a^ l^^.fA-

Cffa.T4ie>iaerjÈ-:TafV« siiJO-* poeder; jnmr'-4.'^ 
Vlaam&^mtimk^.sU-n;; ^oe^schooti-'' en 'yéé 

EnTtsèn,' 'd>dd¥dti'df Hij hö^opt rio^'-e^n^jtöf 

k:d'mervopr0ïêf'v^^^ 

tuurl{jh.spaqrde,jdeed.Kamiel 'iiéï anders,'., 

K-amielis. een, echte H asp &n gouw er: .Hij: 

ireki zich niets al te ejgjuin en houdt f^-. 

vanHëierëènèn èichzétf^efbij voor de aap 

té houden. Hi] 'kapte ér tuitig links'en 

rec]iis^,'"ap lo^.maar khvam' idtehidélijU. 

meVekir 'ge-scHenki^an'ds linkse' tége: iit'g 

aandidgenr'py .beste'wijze o'm dan polv-

tiek ie doè^'''is''ii)^^fé'h2Z.men ér niet 

aan-te d'óèn, zegt''ook 'Kaniiel: Kamiel 

i]'éïgéefèc^ié^Zkf:&é linkse hgerlng-nög 

mezr \on%jek,kv0,yfi'eii,.' en'; fianssprekenjieii 

ioi'professor da,nsifi\t day} dé '^^órige C.\[^. 

P: r^gmngen di&dee4 HQchtmsook, haar deren 'yérscjnpit',., sloeg, de 'nagel\op de 
best. Ook zijn vlaamsgezindheid ligt j,,yiy en'stelde liet vïddesluk^WisCM'én 
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ni^fnó}^ i /jfĵ j vah'^ 
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minf^dn 

er 

W'aiil lenslui.^, ..cniiis du 

'''•^^'•universiteitI, te E^sahe^h er toch 

<am, waarom^ké de vori^r minister De-

ae, C\'.P.ei/'ien i< jlcgmngant », Buis-

et niét voor-Mew^estfen lieejt liij daar 

ifeen radikal" Vlaamsgezinden benoemd? 

Hed^waS, «tê -Ĵ I,, geiviit-kJieUjk.nalsArec.Mier 

&iipotanM'tijke4iii^iMe^i.'k^^itênêlec,Ms, 

mn hündt-gbening^H^Ti isH s* •< s i n u a j I l o V . 

•'ifj(iat:4te'i}k(miii:ga'iittK\éénikèièis Tixijzeè 

Ti.mrdeii-'iitV'één. kéeihmeissitai Vialkslinie!. \ 

kiêëfm^ ^'odM'--'m^^dé'-gëytgi3nheidi^<mj^t3ti'. 

J:;s mét'Ji^mk^t-èkns'W'bëmb&ien.'ëjei^. 

kilfwè'-ééii^kvm ëkzhfimnsspvekBwd^-o^ 

d'e:'Sêlj'dê''i^^yfi^r'hehmidêlein.^yWifzoud&t^ 

dail'^één "'^ki&hpn)ti>h>iTëén'i^rftk.dbn'i'^fti^ken' 

.gëHoMkiifgeM'; y^Eén mpsciül zéii^^m'-mjn 

»iei daï nkW'êh^.'^^Bijëtf^'^'i'chrMéd^'if^m 

hw'ménent-ii'-^^ b^cpip^wno p.b y-z'ee,: 

Li inb t f rg i é e r t - F f ó K ! 

burg er op geboft dat zij tenminste een 

~VTadmss volksverte'genwoordiger Tiad^ 

den, die zelfs in de Europese Gemeen 

schap voor Kolen en Staal Nederlands 

sprak. Ze vergaten er alleen bij te zeg-

irén dat die brave man geen Eians kende. 

Spijtig genoeg blijkt kamerlid Fred Ber-

irand titans tang genoeg de partijgeesi 

ondergaan ieljiebben om zic]i,.^k reeds 

in het Ft ' 
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Vlaken waXt^-a. oud-rexis 
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,r,ibiorix Duftöiit lir-

doe-H . I^ '.icceu Jiefi 

jarè 

,een 

tien de H 'a /e ïTTn 

hris'el.jk? eendracht uitgespwl 

vicerdcrheid van de^ itirichters van de 

We e'.ütentoonstellinr,'> djn' •Kdialieken, 

.•5 gfrg^i geen kritiek, ^lik ^w'-kritiek 

lOC.l'.P. flaminirgnten. Een 126-
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hij niet meer fl?H 

taal V2n hei gr 

bruiken. 

aan de hl 

ipijiig za 

'éi Linibin 

kuUiivy: 

De \ ' (> lksga /p t feot?'^#bfi: enkele dagen , 

leeer de drai nel Eyskois oin-"' 

•'ie endeniuuii aa.-: \'cn Acker in de 

•.u,delgangen van hel". Farlement 'zijv 

simpatie is gaan, beiiugt^i.^^^at.eenj>pr 

• l I-.x.-^kens dm dat men nog 

ten reger.no zal vormen .londer de C.\ . 

P.? Weest)ieel f^rust.^(ifslèn. H^i A. 

C. 1'. maakt zovMlM:Sfae'.:_dcit i^^^'..,B. 

\'.\'. het spelletje nije is en .zélfs Busel 

zal hMniet meer lan^èlrt, dan nog enkele 
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BESCH0UWIN6EH Bl| EEN MACHTIG KONGRES V A N D E H A K O P D E T A K 
Terwijl gans West-Europa in adeonloze 

spanning toekeek heeft de zogezegde Kris
tel! jke Volkspartij te Namen haar twee
jaarlijks Kongres gehouden, waarop zij de 
tien sublieme programmapunten heeft af
gekondigd, die het beminde vaderland van 
de linkse terreur en van de ondergang 
moeten redden en die ons land — eens dat 
de C.V.P. terug aan het bewind zal zijn — 
in een sprookjesparadijs gaan herschep
pen. 

De Heer Theo werd eens te meer tot na-
tionale-voorzitter uitgeroepen en dat — 
verschiet niet — met eenparigheid van 
stemmen, enkele blanko en ongeldige bul-
letijns niet te na gesproken. Tussen de 
honderden aanwezige Vlamingen was er 
niet één enkele te vinden, die de moed had 
het woord te verheffen tegen de aarts-
franskiljon, die meneer Theo toch onweer
legbaar is. Die verkiezing van dhr Lefèvre 
verwondert ons trouwens alleiminst : de 
man heeft zijn proeven maxima cum laude 
afgelegd en zijn strategisch doorzicht en 
zijn politiek raffinement zijn over gans de 

beschaafde wereld spreekwoordelijk ge
worden. Vooral in strategische terugtoch
ten is hij waai lijk eep grootmeester. Hij 
is daarenboven zeer gekonfijt in oorlogen, 
die in verschillende fazes moeten gevoerd 
worden; en in het lijden van nederlagen 
en in het verbloemen van fiasko's munt 
hij zodanig uit, dat men zijn gelijke niet 
vindt. 

Wie, beter dan hij, zou de kordate, strijd
vaardige en manhaftige C.V.P. tot de eind
overwinning kunnen voeren ? 

Hebt ge het gelezen ? Van Kongressen 
gesproken... Dat was nu eens een echt 
Kongres. Het summum van het summum ! 
Zij gaan ineens alles oplossen. Zij gaan 
bergen verzetten. Zij gaan de werkloos
heid bestrijden met wapens, die zij tot op 
heden angstvallig geheim hebben gehou
den. De frank gaan zij verdedigen tot de 
laatste cartouche, juist zoals ze koning 
Leopold verdedigd hebben; zij gaan de 
kindertoeslagen verhogen en aan het 
schoolvraagstuk zullen zij een oplossing 
geven, die zelfs de meest onbevredigbaren 
meer dan bevredigt en evenals de Spanje-
vechter Spinoy zullen zij er zorg voor dra
gen dat geen enkele soldaat ook maar één 
minuut langer onder de wapens zal gehou
den worden dan strikt noodzakelijk is voor 
de verdediging van het zielsbeminde va
derland. 

Kortom, indien zij terug aan het bewind 
komen dan gaan wij in Belgié de voor
smaak smaken van de hemelse geneugten 
en vele landen zullen waarnemers en des
kundigen naar ons toezenden, om de werk
wijze en de methodes van de C.V.P. te on
derzoeken en naar hun land over te he
velen. 

Verschiet niet, er is op dat Kongres een 
woord uitgesproken, dat veel gelijkenis 

vertoonde met amnestie. Hoe durven ze 
het? 

Wij zullen ons dus genoopt zien van met 
man en macht voor die heerlijKe partij 
ten strijde te trekken, want als ik mij 
goed herinner zijn diezelfde mensen in
dertijd nog eens voor vier jaar aan het be
wind geweest en hebben ze ons toen van 
het goede teveel geschonken. Herinnert 
ge U nog, hoe ze het getal der werklozen 
op de helft brachten ? Hoe ze de belas
tingen verminderden ? Hoe ze de dienst
plicht met twaalf maanden inkortten ? 
Hoe ze de schoolkwestie definitief oplos
ten ? En hoe ze met een grootmoedig en 
evangelisch gebaar de gevangenispoorten 
opensmeten en eenieder in vrijheid stel
den, die alleen maar om zijn mening of 
zijn politieke overtuiging werd gestraft. 

En alles liep tijdens hun bewind zodanig 
op wieltjes dat heel hun Kerstprogramm.a 
verwezenlijkt was twee maanden voor het 
normale einde van hun legislatuur. Daar 
er niets meer te verbeteren of op te lossen 
was werden de verkiezingen dan maar ver-
vroegd. 

Dat moet hun thans veel hartepijn be
rokkenen, want cle nationale voorzitter 
^eeft in zijn slotrede ui^geroepen : Een 
tweede regeringspeittod 3 van de linksen 
20U de ondergang van de C.V.P. beteke
nen. 

Dat wil dus klaar en duidelijk beteke
nen : de regering van nu heeft al ons su-
Düem werk vernietigt; volgt er een tweede 
termijn van linkse overheersing, dan zijn 
wij allen en uw dienaar Theo in het bie-
zonder definitief van de kaart weggevaagd. 

Zij zullen bijgevolg ten strijde trekken 
onder het motto • Naar een heroverde 
en versterkte meerderheid. Hoe kunnen 
ZIJ zich serieus houden ? Wees gerust Zij 
geloven daar zelf niet aan. Erger nog • 
zij verlangen de volstrekte meerderheid 
met m beide Kamers. Daarvan hebben ze 

schrik. Doch zij hopen m hun hart dat ze 
de meerderheid zullen behalen in de Se
naat, met als gevolg dat er zonder hen niei, 
meer kan geregeerd worden en dat de fine 
fleur van de C.V.P.-bonzen terug een mi
nisterportefeuille onder de arm krijgt. 

Op dat m.achtig Kongres te Nam.en is er 
een Waal, die gedreigd heeft met scheu
ring m de partij, toen er gesproken werd 
over de zetelaanpassing. En nochtans het
geen er voorgesteld werd is toch niet meer 
dan rechtvaardig. Er zijn Vlaamse arron
dissementen, waar slechts één volksverte
genwoordiger is op 45.000 mensen, daar 
waar het Waalse Neufchateau één verte
genwoordiger heeft per 35.000 inwoier.1. 
En wanneer er van aanpassing en van 
rechtvaardige verdeling gesproken wordt, 
dan durven sommige Waalse kleppers 
rechtvliegen en de vuisten ballen en drei
gen met scheuring... Wat blijft er dan nog 
over van de Kristelijke Rechtvaardigheid 
en dat in een partij, die het woord Kriste
lijk in haar schild voert. Of zijn de Walen 
soms uit een beter hout gesneden dan wij ? 
Of bestaat er voor die franssprekende he
ren soms een moraaltje apart ? 

Er is toen een klein protest geweest, o, 
zo een heel klein en broos protest, zoiets 

Een jaar ging voorbij 

Heeft 1956 gegeven wat er van ver
wacht werd.'' 

Het antwoord op deze vraag hangt af 
van wat men verwachtte van het voorbije 
jaar. Tot in de herfst ging alles tamelijk 
wel vour hen die van dit jaar ekonomi-
sche winsten verhoopten. .De groot-in
dustrie deetl zeer goede zaken, de uit
voer, in het algemeen genomen, steeg 
van maand tot maand. De regering on
dervond niet veel last van een makke op
positie. Weliswaar hadden we in februari 
die verschrikkelijke vorstperiode, waar
van vooral de boeren de slachtoffers wer
den, maar dat had geen weerslag op het 
gros van de bevolking dat voor alles wat 
de landbouw aangaat geen interesse heeft. 
Daar was ook Marcinelle. Iedereen her
innert zich nog die lugubere radio-uitzen
dingen, die verschrikkelijke verhalen in 
de pers, de zogezegde diep ontroerende 
verklaringen van allerlei overheidsperso-
nen. Doch plots kwam aan dit alles een 

Troc'.et wil 500 miljoen besparen bij Zick'everzekering 
Dokter Troclet : Zie zo, dat zal hem verhinderen :o schrokkig te zijn. 

C.V.P.-achtigs. Alle aanwezige Vlamingen 
hadden op dat ogenblik als één man moe
ten rechtveren en aan die heethoofdige 
Waal de vraag moeten stellen, hoe hij zulke 
nonsens overeenbracht m.et zijn kristelijk 
geweten. Ik heb de indruk dat die man 
dan in nauwe schoentjes zou gestaan heb
ben. Zij hebben echter uno sono gezwe
gen, naar C.V.P.-fatsoen. 

Onlangs werd er te Leuven een ander 
Kongres gehouden, nl. : door het Katoliek 
Vlaams centrum voor Radio en Televisie. 
Daar werd door een heel Pleiade vooraan
staande C.V.P.-knikkers gezegd dai er een 
wettelijk statuut moest komen om de vrij
heid van mening te waarborgen. 

De Heer Segers nam het woord en onder 
eindeloos applaus riep hij uit dat het de 
plicht was van ieder Kristenmens van 

dat hoogstaand en lofwaardig initiatief 
moreel en finantieel te steunen. 

Ik vraag mij af hoe die man niet in ot 
grond gezonken is van schaamte. Hij die 
gedurende zovele jaren minister van Ver
keerswezen was, waaronder de radio- en 
televisieuitzendingen ressorteren, durfde 
het aan zoiets ex cathedra te komen ver
klaren. Zelfs La Libre Belgique — die 
nochtans niet licht uit haar lood te slaan 
is — stond er verstomd van en onder de 
titel « Heeft de Heer Segers het geheugen 
verloren ? 2. schreef deze katolieke krant : 
Indien de Heer Segers komt verklaren dat 
het onze plicht is van die initiatieven te 
steunen, dan is hij toch schromelijk te-
kortgekomen aan zijn eigen plicht, want 
hij is gedurende vier jaren volledig baas 
geweest op het departement van Verkeers
wezen en hij heeft er nooit aan gedacht 
van zo een wettelijk statuut in te voe
ren, alhoewel er nochtans een wetsvoor
stel in die zin was neergelegd. Dat voor
stel bleef echter steken in een van de vele 
kasten van dhr. Segers. 

(Lees door blz. 7) 

einde en de regering speelde het klaar 
ook hier de domper op te zetten; immers 
de met niet vee! lawaai aangekondigde 
interpellatie.s gingen door in november 
en men mag niet zeggen dat er veel be
langstelling voor bestond, Marcinelle be
hoorde toen reeds tot het verleden. Het 
enige gevolg van Marcinelle was, dat de 
prijzen der steenkolen stegen en dat deze 
laatste bij het aanbreken van het winter
seizoen uiterst zeldzaam werden. 

Het stijgen der prijzen van de steen
kolen bracht de regering er toe het prij-
zenvraagstuk in het algemeen te onder
zoeken. Het land bevond zich in een pe
riode van hco^konjunktuur, geld was er 
in overvloed, behalve dan bij de boeren; 
de levensduurte steeg zienderogen, tot 
grote ergernis van dhr Rey, minister van 
ekonomische zaken die, gezien de benar
de toestand waarin de landbouw zich be
vond, niet meer het van ouds gekende 
middel kon aanwenden, namelijk de prij
zen van de landbouwprodukten, door al
lerlei middelen naar omlaag drukken. 
Het gevaar voor inflatie werd zeer ak-
tueel. De groot-industrie en de vakbon
den onderzochten de toestand en werden 
het eens over allerlei zaken, zoals de 
kwestie van lonen, winsten en prijzen. 
Zij meenden echter ook beslissingen te 
mogen treffen over zaken die vooral de 
middenstand en de landbouw aangingen. 
Dat was een eerste vergissing. De rege
ring vond die voorstellen wel goed, maar 
in de regering zijn ook de liberalen ver
tegenwoordigd en die werden stilaan be-

Werf nu nieuwe abonnenten aan voor ons blad! 
HET IS HET GESCHIKTE OGENBLIK! J 

wust dat zij een ondergeschikte rol moes
ten spelen. Op 19 oktober kwam dan de 
fameuze verklaring van dhr Van Acker: 
loonstop, vastleggen van de prijzen van 
steenkolen en vlees, heffing op de grote 
winsten, bezuiniging van de regerings
uitgaven. Onmiddellijk kwam er gewel
dig protest van allen die door deze maat
regelen getroffen werden. Dhr Van Ac
ker voelde zich niet op zijn gemak want 
alhoewel, hij met zijn Madame en dhr 
Sjiaak naar Moskou afreisde, toch ver
korte hij zijn bezoek bij de Moskovieten 
en liet dhr Spaak alleen in het onmete
lijke rijk van de Rode Tsaren rond toe
ren. 

\ an dat ogenblik af hoopten de moei
lijkheden zich op voor de regering. De 
protesten tegen de afgekondigde maat
regelen om de inflatie tegen te gaan, 
werden met de dag scherper, het Brits-
Frans avontuur in Egypte en de bar
baarse interventie van de Russen in Hon
garije brachten de wereld op de rand van 
een wereldoorlog. In het land zelf ken
den we een hamsterwoede, zoals we er 
geen meer beleefd hadden sinds het Ko-
rea-konflikt; de prijzen bleven stijgen. 
Dan kwam de miserie met de benzine-
bevoorrading, ten gevolge van de blok
kering van het Suez-kanaal. 

De door dhr \ 'an Acker op 19 okto
ber jl. zo kategoriek aangekondigde aus-
terite.tsmaatregelen kregen een Linke 
deuk en er waren er reeds die meenden 
dat zij voor goed van de baan waren. 
Onder de druk van de vakbonden kwam 
de kwestie van de heffingen op de win
sten weer ter sprake, maar ditmaal wer
den de liberalen krevelig en de toestand 
van de regering zag er niet rooskleurig 
uit. Het is een feit dat de finantiele toe-
Si.and van het land er niet zo schitterend 
voorstaat, zoals de huidige regering die 
steetls afgeschilderd heeft. Zij tracht 
thans de internationale toestand ervoor 
aans})rakelijk te maken, maar, alhoewel 
de^e er voor iets tussen zit, is hqt vooral 
het regeringsbeleid zelf dat de schuld 
draagt van de kritieke toestand waarin 
het !and zich einde van het jaar bevindt. 
De stijging van de levensduurte kan zij 
niet meer remmen. Het indekscijfer voor 
december heeft het fatale punt overschre
den waarop de lonen in de meeste sek
toren van de ekonomische bedrijvigheid 
moeten verhoogd worden, evenals de 
[Pensioenen die aan het indekscijfer zijn 
gebonden. In plaats van te bezuinigen 
staat de regering voor een meeruitgave 
van ettelijke milliarden en zal zij onver
mijdelijk verplicht worden de reeds zo 
zwaar drukkende fiskale lasten nog te 
verhogen. In plaats van de 25% belas
tingvermindering die dhr Liebaart be
loofd had toen de socialistisch-liberale 
regering aan het bewind kwam, zou het 
wel eens tot een verhoogde belasting
druk kunnen komen, voor zij, d.i. de re
gering, er het bijltje bij neerlegt. 

Het vol te houden tot 1958 is thans 
de grootste bekommernis van de rege
ring. Het is wel tipisch hoeveel water 
de heer Buset bij zijn wijn gedaan heeft 
om de liberalen toch maar in de regering 
te houden, zoveel zelfs, dat hij zijn op
vliegende partijgenoot de heer Renard, 
de omstuimige vakbondleider uit het 
Luikse, op zeer duidelijke wijze de levie
ten heeft gelezen. Het socialistisch pro
gramma dat op het einde van 1956 de 
heer Buset voorstelt heeft nog zeer wei
nig uitstaans met het socialisme als dus
danig en helt geweldig over naar een li
beralisme en dan nog zelfs geen vooruit
strevend liberalisme. De heer Renard 
heeft dan ook reeds een tegenoffensief 
ingezet en de toon die hij aanslaat duidt 
erop dat hij de handschoen die de heer 
Buset hem toegeworpen heeft opneemt. 
Fe Luik heeft hij ondermeer verklaard : 
'(Onze aktie is andliberaal en daardoor 
antigoevernementeel. Wanneer Buset 

(Lees door blz. 6) 
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LESSEN UIT HET VERLEDEN 
W A T N I E T H I E L P . . 

Vele middelen hebben de flaminganten 
aangewend om praktisch hun slag bin
nen te halen, maar niet alle, ja lang niet 
alle gaven het gewenste resultaat. 

Het eerste politiek eksperiment was 
het Petionnement van 1840. Er werd 
een kampanje op touw gezet, groots voor 
die tijd, die niet minder dan 100.000 
handtekeningen verzamelde. Het was een 
sukses, maar het petitionnement werd 
daarna naar het Ministerie van Binnen
lands Zaken verzonden wat gelijk stond 
met een eerste klas begrafenis. Toch ver
melden de kronieken dat deze eerste 
krachtproef een zeer klein muisje baarde. 
In Antwerpen werden enkele aanplak-
brieven voor de eerste maal tweetalig op
gesteld. Ja, zullen de optimisten zeggen, 
dan heeft het toch nog meer resultaten 
opgeleverd dan het petionnement van 
1954. 

Soms klagen we het groot aantal mo
ties en verzoekschriften aan, die door 
onze Vlaamse komitees worden opge
steld. Wij vergeten dat onze grootvaders 
ons daarin nog verre overtroffen. Om
streeks 1847 reeds werden bij iedere zit
tijd der Kamers ijverig petities, moties, 
protesten en dergelijke opgesteld en naar 
Brussel gestuurd. Het Vlaemsch Midden 
Comiteit door Michel Van de Voort in 
1849 te Brussel opgericht onderscheidde 
zich vooral in deze aktiviteiten. Natuur
lijk werd nooit een verzoekschrift ernstig 
onderzocht. Wij stemmen nu nog altijd 
moties, maar wij zijn er in 1956 toch al 
op geëvolueerd. Wij ten minste verwach
ten niet meer dat iemand in de regerings
kringen ze zal lezen. Daarin waren onze 
voorouders naïever. 

Wat niet hielp, was ons beroep op de 
rechtvaardigheid van onze eisen, want, 
toen in 1861 de Vlaamse grieven in de 
Kamers behandeld werden, verklaarde 
minister Rogier zonder -blikken noch blo
zen : « Ten allen tijde, onder alle bestu
ren, en indien ik mijzelve mag noemen, 
gedurende mijn lang beheer der Binnen
landse Zaken, heb ik gene gelegenheid, 
noch grote noch kleine, laten voorbij
gaan om de Vlaamse taal met alle moge
lijke middelen te begunstigen ». Cini-
scher kon het niet. En in het zelfde jaar 
1861 verklaart de regering langs haar 
ministers Rogier en Tesch in de Kamer 
en Senaat <( dat er geen Vlaamse grieven 
yneer bestonden ». In 1861 ! 

Wat niet hielp, was het onderdanig en 
deemoedig aanbieden van onze rechtma
tige verzuchtingen. Dan werden wij met 
veel mooie woorden om de tuin geleid. 
Zo zei Leopold I. tijdens een audiëntie 
toegestaan aan Michel Van de Voort : 
J'ai toujours aimé notre bon vieux f la
mand. Je desire que cette langue se dé-
veloppe, car notre pays a toujours été 
flamand... J'avoue qu'après les evene
ment de 1830 on a bien un peu oublié 
notre bon vieux flamand... En résumé, 
Messieurs, toutes ces raisons me font vi-
vement désirer que Ie flamand soit traite 
affectueusement. En met honingkoek 
waren de Vlamingen, zoals altijd, tevre
den. 

Toch leverde het lijdzame vragen re
sultaten op. Welke, vermeldt het Han
delsblad in 1856 : « Van tijd tot tijd staat 
erin den Moniteur, dat dit of dat boekske 
over de landbouw ook in het Vlaemsch 
zal uitgegeven worden; somtijds geeft 
men een decoratie aan enig Vlaemsch 
schrijver; of de hei tog van Brabant 
spreekt enige woorden gebroken 
Vlaemsch, zich verontschuldigend dat hij 
net beter kan, en de Vlamingen juichen 
en denken grooten vooruitgang te doen.ii 

En indien de Vlamingen dan ten lange 
laatste - en het was zeker nooit te vroeg 
— begonnen te morren, dan werden ze 
streng vermaand, zoals Mgr Mercier, 
aartsbisschop van Mechelen, het deed in 
1906, in La Voix de Malines : » Deman-
dez nous de faire ce que nous pouvons. 
Vous Ie savez fort bien : il y a toujours 
des jeunes qui veulent avoir Ie succes 
immédiat. Il faut sa voir patienter. Ce que 
vous pouvez demander, c'est de marcher 
raisonnablement... Nieuw klinkt het niet 
in onze oren : « Hebt toch een weinig 
geduld ! Realpolitiek ! Niet te snel ! » 
alsof we te snel gingen. 

Wat niet hielp, was beroep op gezond 
verstand of redelijkheid. Wanneer de 
kristelijke ouders omstreeks 1900 sinds 
20 jaar smekeyi met brave kristelijke on
derdanigheid, niet om een volledige ver-
vlaamsing der colleges, neen, ze zijn reeds 
tevreden indien twee vakken, godsdienst 
en geschiedenis ,in het Vlaams onder
wezen werden, dan doen de bisschoppen 
zeer vage belofen en spreken ze zalvende 
woorden. Ofwel leggen ze uit,zoals de 
bisschop van Brugge in 1894, dat de pro
gramma's nu reeds zo overlast zijn en 
het niet redelijk is nog meer te eisen. 
Ofwel nog, wanneer de afgevaardigden 
der Vlaamsgezinde ouders, na een onder
danig maar onvruchtbaar gesprek met de 
bisschop van Brugge, ten slotte wanho
pig vragen : << Wat er hen, Vlaamse ou
ders, te doen stond met hun kinderen, 
aan wie zij een Vlaams en vaderlands 
onderwijs begeerden te verschaffen », 
dan antwoordt de eerwaarde prelaat deze 
historische woorden : <( Onze kinderen, 
voornamelijk onze dochters, zullen het 
verder brengen met Fransch als met 
Vlaamsch ». 

Altijd moesten wij Vlamingen, maar 
geduld oefenen. In 1908, bij de bespre
king van de anneksatie van Kongo bij 
België, verklaarde minister Beernaert, 
toen er over de taalregeling der Belgen 
in Kongo gesproken werd, dat (( de rege
ling der taalkwestie voor de 25.000 Eu
ropeanen die er verblijven, voorbarig zou 
zijn ». En in 1956, het jaar van rechter 
Grootaeit, is het nog altijd voorbarig dat 
vraagstuk aan te raken. Hebt toch een 
weinig geduld ! 

Wat niet hielp, was te verwachten van
wege het Parlement dat het oog zou heb
ben voor onze rechtmatige eisen. Het 
meest treffende voorbeeld daarvan was 
het wetsontwerp dat beoogde de taalwet 
van 1883 op het middelbaar onderwijs 
van de Staat, die voorzag dat een paar 
schoolvakken in het Nederlands zouden 
gedoceerd worden, ook toe te passen op 
het vrij middelbaar onderwijs Die wet 
werd door Coremans in 1889 ingediend. 
Ze werd een eerste maal verworpen. In 
1894 werd ze voor de tweede maal ver
worpen. In 1901 zverd ze voor de derde 
maal ingediend, maar het werk in de 
Commissie was zo ongemeen zwaar dat 
ze slechts in 1907 door de Kamer werd 
in behandeling genomen. Ze werd terug 
naar de Commissie gestuurd en nadat 
men op alle mogelijke manieren had ge
tracht ze te kelderen, werd ze in de Ka
mer op 22 april 1910 goedgekeurd. Het 
had 21 jaar geduurd. Als het met het 
wetsontwerp Moyersoen, betreffende het 
administratief taalgebruik, ook zo gaat, 
— en het heeft er alle schijn van — kun
nen we hopen dat tegen 1975 alles in orde 
zal zijn. Juicht, Vlamingen, juicht ! 

En eens de wet goedgekeurd, werd 
ze daarom nog niet toegepast. De wet 
op het taalgebruik in gerechtszaken, aan
genomen in 1873, werd in 1906 nog 
steeds onvolledig toegepast. Zo gaat het 
nu nog met de taalwetten. Maar zoals 
men ziet, zit er in onze vaderlandse tra
dities een eerbiedwaardige lijn en het zou 
jammer zijn die laten uit te sterven. 

W A T W E L H I E L P . . . 

Wat wel hielp in onze demokratie, dat 
waren de oude demokratische metodes. 
Het eerste voorbeeld daarvan js treffend. 
Tussen 1830 en 1856 waren hektoliters 
tnkt verbruikt om de Vlaamse moties en 
verzoekschriften te schrijven, die aan de 
regering werden gestuurd en in de minis
teries werden opgeborgen, om later als 
oud papier te worden verkocht. In 1856 
nu wilde men op plechtige wijze de 25e 
verjaiing herdenken van de Belgische 
onafhankelijkheid en er werd een prijs 
uitgeloofd voor Franse en Vlaamse gele-
genheidsdichtstukken. Toen kreeg de 
Regering een niet verwacht dichtstuk. 
Het was het manifest van het « Neder-
landsch Kunstverbond van Antwerpen-», 
opgesteld door Jan van Rijswijck en ei
genhandig do&ï- hem aan de hertog van 
Brabant, de latere Leopold II, aangebo
den tijdens diens bezoek aan Antwerpen. 

<( ... Wij beminnen wel den vorst, die 
de voorzienigheid ons heeft gezonden, 
wij beminnen onze instellingen, onze re
gering; — maer worden wij wederkerig 
bemind?... 

Sinds 25 jaer zyt gy, Vlamingen, mis
kend, verdrukt en vernederd. 

Sinds 25 jaer wordt gy in een vreemde 
tael aangesproken, gehoord, gevonnist 
en gerecht. 

Sinds 26 jaer hebt gy Fransch geld, 
een Fransch hof, eene Fransche wetge
ving, een F'ransch bestuur, een Fransch 

leger, een Fransch gerecht, alles wat tot 
uitroeing ons geslachts helpen kunne. 

Sinds 25 jaer vraegt gy te vergeefs 
een regt, dat U de grondwet toekent : 
gelijkheid voor allen in alles... 

Sinds 25 jaer zyt gy vreemdelingen 
op eigen grond... 

Sinds 25 jaer is de Wael het bevoor
recht, bedorven kind der regering, zyn 
de Vlamingen verstooten en miskend... 

En wat zouden wy dan meer zyn dan 
negers in een plantery, dan de Indianen 
in eene Engelsche kolonie? Die wonen 
ook in hun geboorteland, maer hoe wo
nen zy er?. . . 

Ziedaer wat wy in plaats van den ge-
vraegden harpzang der regering toe
sturen. .. » 

Dit stuk sloeg als een bom in. Waren 
die makke Vlamingen ineens door razer
nij aangegrepen? Zij zouden dan wel de 
plechtige viering van de 25^ verjaring 
van de Belgische Staat kunnen in het ge
drang brengen. Onmiddellijk kwam men 
de Vlamingen tegemoet. Een Commissie 
werd op staande voet samengesteld, be
staande uit vooraanstaande flamingan
ten, om de Vlaamse grieven te onder
zoeken. Dat dit verslag, eens klaar, de 
verstikkingsdood zou sterven en als enig 
resultaat zou meebrengen dat de Vlaam
se liefhebberstoneelmaatschappijen so-
liede subsidies kregen, doet er niets aan. 
Voor de eerste maal vatte men de Vla-
yningen ernstig op, toen ze opstandig 
werden. 

De wording van de eerste taalwet van 
1873 is even interessant. In 1872 werd 
een wetsvoorstel ingediend dat er « in 
Vlaanderen, in alle rechtbanken, Neder
lands zou gebruikt worden in alle zaken, 
waar het niet zal vastgesteld worden dat 
de beschuldigde, de betichte of de over
treder de Franse taal machtig is en liever 
heeft dat men dezelve gebruikt ». Heel 
gematigd dus. Het wetsontwerp werd — 
natuurlijk — naar de afdeling verzonden 
en het was te voorzien dat het er, niet
tegenstaande alle verzoekschriften die 
uit alle hoeken van Vlaanderen verstuurd 
werden, een vroege dood zou sterven. 

Maar toen kwam, als een stom toeval, 
het geval Schoep. Op 19 oktober 1872 
meldt deze brave drukker die geen snars 
Srans verstaat, de geboorte van een zoon 
aan op het gemeentehuis van Sint Jans 
Molenbeek. Hif wil de Franstalige for
maliteiten, die hij niet verstaat, niet ver
vullen, vertrekt woedend en slaat de 
deur toe. Voor het gerecht wordt hij tot 
50 fr. boete veroordeeld. Een storm van 
verontzvaardiging stijgt in Vlaanderen 
op. Schoep gaat in beroep. Zijn advoka-
ten wiïle7i in het Vlaams pleiten, maar dit 
wordt geweigerd en tenslotte slechts toe
gestaan, zo het pleidooi telkens zin voor 
zin in het Frans vertaald wordt. Het 
vonnis wordt bekrachtigd. Schoep gaat 
nu in verbreking. Het Vlaams pleidooi 
wordt weer geweigerd en Schoep wordt 
voor de derde maal veroordeeld. Een 
ontploffing van ontwaardiging breekt los 
in Vlaanderen. Nu wordt er geëist dat 
de wet op gerechtszaken in de Kamer 
zou onderzocht worden, maar de Kamer 
verkiest een wetsontwerp te onderzoe
ken over de premie op de sterke dran
ken. Nu is de maat vol. De Vlamingen 
zakken op Brussel af voor de eerste 
Vlaamse Landdag van 1873 en tiendui
zend Vlamingen marcheren voor de eers
te maal door de hoofdstad. Nu moet de 
regering wel wijken en nog in 1873 
wordt de eerste taalwet — eerst nog he
lemaal verminkt — aangenomen. 

En zo gaat het ook voor de andere 
taalwetten. Bijna altijd is een sterke be
roering of een opwelling van misnoegd-
heid, die in daden zou kunnen overslaan, 
nodig om de meest elementaire rechten 
af te dwingen. Dit werd nooit zo duide
lijk bewezen dan tijdens de periode 1929 
tot 1939. 

DE OORZAKEN VAN HET 
VLAAMS ONVERMOGEN... 

Wie met historische objektiviteit de 
126 jaar Vlaamse Beweging nagaat, on
dervindt dat naast de lankmoedigheid, 
de Vlamingen eigenlijk, de grootste oor
zaak van het onvermogen der Vlaamse 
Beweging ligt in het beleid der partijen 
die gedurende al die jaren openlijk of 
verkapt de Vlaamse Beweging bestreden 
hebben of er de energie van misbruikten, 
zichzelf ten gunste. Verre ervan dit als 
louter kwaadaardigheid te bestempelen. 
De partijen zijn gegroeid uit de gebeur
tenissen, de omstandigheden en de ten-
denzen van 200 jaar geschiedenis en zijn 
daardoor in een keurslijf gewrongen ge
worden waaruit zij zich niet meer kunnen 
losmaken. Zij zijn niet vlaamshatend uit 
principe, maar de oynstayidigheden van 
hun gemis en groei hebben ze in een 
koers gedreven die alleen on-vlaams kan 
zijn. Uitleg is nodig. 

Reeds in en omstreeks de jaren 1750 
bestond er in de regeringskringen van de 

Oostenrijkse Nederlanden een tendens om 
de wereldlijke uitingen van het kerke
lijk gezag te besnoeien ten voordele van 
de Staat. Deze politiek had toen reeds 
haar voorstanders en tegenstanders en 
deze beide richtingen gaven in 1830 ont
slaan aan de beide staatspartijen. Maar 
ondertussen waren zij, ieder van hun 
kant, bezwaard geraakt met een hele 
reeks sekundaire vraagstukken van poli
tieke, ekonomische en sociale aard die 
hun uiterlijk diep wijzigde. Ook voor de 
latere socialistische partij was dit het ge
val. Zo kregen de partijen een zeer kom-
pleks karakter. Ondertussen waren ze 
de belangen van bepaalde bevolkings
groepen gaan behartigen die op hun beurt 
de partijen steunden. Zo zijn de partijen 
door een langzame evolutie in onze tijd 
uitgemond op de strakke partijvorm die 
door een kleine oligarchie met ijzeren 
tucht bestuurd wordt. Het zijn autonome 
organismen geworden die op sommige 
groepen der bevolking steunen en waar
op op hun beiirt déze groepen steunen. 
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Het zijn invloedrijke machten gewordeii 
en de uitbreiding of handhaving van -hun 
macht is hun essentiële bestaansreden 
geworden. De Vlaamse Beweging komt 
echter wanneer ze haar doelstellingen op 
het praktische politieke plan wil verwe
zenlijken, de partijen in hun machtsont-
plooiing storen, al zij het dan nog on
rechtstreeks. Voor de partijen is de 
J'laamse Beweging dan ook een hinde
rende jaktor die moet uitgeschakeld wor
den. Zelfs wanneer een partij zich splitst 
in een Vlaamse en Waalse vleugel, ver
andert dit nog niet zoveel aan de heer-
schende toestanden, omdat de faktoren 
die het leven der partijen beheersen, blij
ven bestaan en steeds zullen overheer
sen op het Vlaams aspekt. 

Prof. Max Lamberty schreef deze zeer 
interessante beschouwingen : « . . .De fea-
toheken, liberalen, socialisten streefden 
doeleinden na, waarvoor zij zowel de 
vlaamshaters als de vlaamsgezinden 
trachtten te verenigen. De vlaamsgezin
den echter konden zich verenigen met 
katolieken, liberalen of socialisten, ook 
met Walen, als deze laatsten maar ge
wonnen waren voor hetgeen in hun ogen 
het hoofddoel was : de in eerstelling 
van de volkstaal in Vlaams België Zij 
hadden een eigen gezichtshoek en voer
den een eigen strijd...-» En zo waren de 
Vlaams gezinden binnen hun eigen partij 
een noodzakelijk kwaad. 

In 1890 werd een onzijdige Vlaamse 
Landdag te Brussel gehouden, waarop 
katolieken en liberalen sameyi vergader
den. Het werd hun euvel genomen door 
hun respektievelijke partijen, want in de 
volgende dagen schreef het liberale 
\ olksbelang : <( De liberale en, clericale 
vlaanisgezinden kunnen redelijkerwijze 
niet hand aan hand tegen de Franskiljons 
strijden... In hunne eigen partij moeten 
de samenwerkers zelfs noodzakelijk ver
dacht schijnen aan de rest van hun poli
tiek leger...)) en het katolieke blad Ons 
Land schreef van zijn kant : u...omdat 
wij in buitengewone omstandigheden 
met eni^e rechgeaarde liberale Vlamin
gen of landdagen verenigen, aanzien zij 
ons als des irreguliers in hun leger en 
i^aan soms zover dat zij ons verwijten de 
liberalen in de hand te werken ». 

En zo begrijpt men dat de partijen 
slechts onwillig en dikwijls tegen hun wil 
in, op Vlaams gebied werkzaam waren, 
iVe laten prof. Lamberty weer aan het 
woord : «...om de vlaamsgezinde eisen 
door de partijen te doen aannemen, om 
de partijen in beweging te brengen, was 
er nog wat anders nodig dan een ge
klaagd betoog over recht, rechtvaardig-
'leid of gelijkheid. De politiek houdt niet 
meen en zelfs niet overwegend rekening 
'^>et de ethika en de logika... Telkens 
zouden de waarde van de logische en 
etnische argumenten ontoereikend ge-
'^'eest zijn, hadden zij de stuwkracht, 
^'dgaande van stemmingen, stromingen 
en bewegingen buiten het parlement 
'>ioeten missen... Telkens was een erns
tige beroering voorhanden of te voor-
^jen, een beroering waarmede de leiders 
der voornaamste partijen het geraden 
achtten rekening te houden. Dergelijke 
omstandigheden, een beroering in de 
1 laamse gewesten en een algemen stem-
mmgm het land... maakten het ontstaan 
der dne eerste taalwetten mogelijk ». 

(Wordt -vervolgdj 

WESTERSE ARGELOOSHEID 
É N . . . 

VERANTWOORDELIJKHEID 
Wij zijjii allen met afschuw vervuld t.o.v. 

(Ie wandaden van hel eonnnunisme in Oost-
Europa en inzonderheid in verband met het 
Russisch optreden in Hongarije. 

Dat dit alles echter mogelijk werd, is 
voor een groot deel de schuld van Engeland 
en Amerika die" na de laatste wereldoorlog 
Qpns Oosi-Europa aan het communisme heb
ben overgeleverd. 

Reeds gedurende de oorlog gaven som
mige westerse leiders blijk van een verba
zende naïviteit omtrent de bedoelingen van 
Rusland en het communisme. 

Even het geheugen opfrissen. 
Erich KORDT, destijds kabinetschef van 

von Ribbentrop, schrijft in zijn boek Wahv 
iind WirkJichkeit : « Horthy (in die tijd 
staatshoofd van Hongarije) had, door be
middeling van de Hongaarse vertegenwoor
diger te Lissabon, de geallieerden gepolst 
omtrent de kansen op het sluiten van een 
afzonderlijke vrede. Van anglo-amerikaan-
•-e zijde liet men hem duidelijk verstaan dat 
van een stopzetting der vijandelijkhedem 
slechts sprake kon zijn indien hij (Horthy-
Hongarije) zich onvoorwaardelijpv aan de 
Russen overgaf ». 

Hongarije, door het westen in 1944 aan 
zijn lot overgelaten, heeft zich « onvoor
waardelijk » aan de Russen moeten over
leveren... "We kunnen op heden nog vast
stellen welke gevolgen dit in zich sloot en 
welke verantwoordelijkheid het west«n 
draagt voor de huidige situatie in dit land. 

In de Europa-Brieie vau Baron von 
Stauffenberg lezen we dat op 21 februari 
1943 Franco aan Samuel Hoare, Engels am
bassadeur te Madrid zijn bekommernis uit
drukte omtrent het verder verloop van de 
oorlog en o.m. schreef : « indien de oorlog-
niet een ingrijpende wijziging ondergaat 
zullen de Russen ongetwijfeld tot in het 
hart van Duitsland doorstoten. Moest dit 
gebeuren, zou dit dan voor Europa en voor 
Engeland niet buitengewoon gevaarlijk 
zijny Zal er in midden Europa, bloedig ge
slagen en ten zeerste verarmd door de oor
log, nog wel een dam bestaan tegen de heers
zucht van Stalin? Wij mogen er zeker van 
zijn dat al de landen van Oost- en Midden-
Europa vroeg of laat in de handen zullen 
vallen van het communisme », 

Op 2-3 februari 1943 antwoordde de ver
tegenwoordiger van Engeland in Spanje 
als volgt : « Ik kan de theorie niet aanvaar
den dat Rusland na de oorlog een bedrei
ging voor Europa zou vormen. Tevens ver
werp ik de gedachte dat, eenmaal de oorlog 
voorbij, Rusland een pdlitieke kampanje 
tegen Europa zou ondernemen. U veronder
stelt inderdaad dat het communisme de 
grootste bedreiging voor ons continent uit
maakt en dat een Russische overwinnino-
het communisme helpen zou in geheel Eu*̂  
ropa te zegevieren. Wij zijp van een ge-
lieel andere opvatting. Ik durf voorspellen 
dat na de oorlog Engeland de machtigste 
militaire mach^ van het Europese continent 
zal zijn. De Engelse invloed in Europa zal 
e^en belangrijk zijn als ten tijde van de 
val van iSfapojeon. » 

Ik weet niet wat hierbij het meest dient 
bewonderd : de helderziendheid van de En
gelse diplomatie in zake de plannen van 
het comunistische Rusland of de profetische 
Uik op de toekomstige machtspositie van 
Engeland. 

D. J , 

ARBEIDERS EN BEDIENDEN 
Middenstanders en burgers 

ABONNEER 
NU OP DE 

VOLKSUNIE 

Zó is de toestand 

Wallonië beschikt over 800 MILJOEN TON 
steenkolen op een diepte die voor exploita
tie bereikbaar is. 

De Kempen beschiki over een voor
raad van 8 MILJARD 200 MILJOEN TON. 
(Frankrijk over 7 miljard ton; Nederland 
over 2 miljard). 

In Wallonië moeten de mijnwerkers hun 
leven wagen om de laatste kolen uit de uit
gemergelde mijnen te halen; in LIMBURG 
worden de kolen niet bovengehaald. Dhr 
Bertrand, C.V.P.-vcilksvertegenwoordiger 
verklaarde in 1954 : 

« Indien men de Limburgse mijnen in de 
» Kempen toestond de in hun onmiddellijke 
» nabijheid liggende reserves aan te boren, 
» zou daardoor op de slag hun kostprijs 
» verlaagd kunnen worden met F 50,- tot 
» F 75,- per ton. En hoe zou de situatie 
» worden, indien men bovendien eens e in-
» stig wilde onderzoeken of in het belang 
» der Belgische ekonomie niet de tijd ge-
» komen is om in Limburg een rendabel 
» kopleks van kookovens met nevenbedrij-
» ven op te richten. » 

Waarom worden de kolen van LIMBURG 
niet uit de grond gehaald ? Waarom moe
ten buitenlanders én Vlamingen hun leven 
wagen in uitgeputte, kaduke Waalse mas
sagraven ? Antwoord : 

Omdat de grote finantiële vennootschasï-
pen te Brussel gevestigd zijn en hoofdza
kelijk bestaan uit Walen en franskiljons 
( = verbasterde Vlamingen) die totaal ou-
verschiUig staan tegenover de noden van 
het Vlaamse volk. Hun politiek is : mobi
liteit van de arbeidskrachten en van het 
kapitaal. De Vlaamse arbeiders gaan naar 
Brussel en Wallonië werken, de Vlaamse 
spaarcenten volgen dezelfde weg. 

Hoe reageren Vlaamse socialisten en li
beralen op die politiek ? De socialisten bui
gen voor hun Waalse meesters en liberaal 
rijmt op Kapitaal. En de zgn. Christelijke 
Volkspariij ? De C.V.P.-krant DE STAN
DAARD van 8 juli '56 antwoordt in onze 
plaats : 

•̂  Indien de C.V.P. een partij was, die ge-
» leid wordt door echte staatslieden, zou 
» zij meer belangstelling tonen voor derge-
» hjke vraagstukken. Nn ontaardt haar 
> oppositie in syndikale kletspraat. Trou-
» wens, welk is haar program in de kwes-
•» tie van de Kempische reserves ? Wij vre-
» zen erg dat er geen eensgezindheid be-
» staat tussen Walen en Vlamingen, demo-
» kraten en conservatieven ? 

Het Algemeen Belgisch Vakverbond het 
Algemeen Christelijk Vakverbond en het 
liberaal vakbondje moesten sinds lang een 
staking uitgeroepen hebben, zodat de link
se regering verplicht was de Kamer bijeen 
Xr^ST ^" '^^ ^"^^ ^^"^ Marcinelle te be-

De waarheid over MARCINELLE zullen 
WIJ NOOIT vernemen. Het «geval Marci
nelle > wordt naar de kommissies verwe-
s t r a t ï ^^^ ^^g^aven worden in de admini-

Vlamingen, U wordt andermaal bedrogen. 

SCHANDAAL IN DE X. M. B. S. 
Zoals iedereen weet zijn de finanties van 

de Rationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen vere van schitterend. 

•laarlijks is er een geweldig deficiet. Wij 
zouden denken dat waar er geen winst ge
maakt wordt ook geen beloningen kunnen 
uitgereikt worden. Wij vergissen ons : want 
we lezen in Eenheid dat een sommetje van 
negen miljoen verdeeld werd onder de hoge 
ambtenaren : 

De Vos, directeur-generaal : 750.000 fr. 
Huybrecht, adj.-direct.-gen. : 600.000 fr. 
Bertrand, idem : 600.000 fr. 
Hazard, directeur personeel : 500.000 fr. 
De Rijckere, eü zijn kollega's 

ieder : 400.000 fr. 

Voor de agenten en arbeiders viel er zelfs 
geen kruimeltje van tafel! 

Ondertussen is het een schande dat zo om
gesprongen wordt met het geld van de be
lastingbetalers, want uiteindelijk is het toch 
de Staat die de verliezen moet dekken. 

Wat denken de kleursyndikr.ten hiervan? 
Hebben hun leiders misschien ook wat 

gekregen ? 

Minister Rey moet ter verantwoording 
geroepen worden Door wie ? Door de op
positie ? de C.V.P. Waar is de C.V.P. "> ZE 
SLAAPT. 

De politikasters menen dat de tijd de 
wonden van MARCINELLE zal helen, pre
cies zoals de tijd de — oneervol verloren — 
schoolstrijd doet vergpien. 't En zal, heren 
profiteurs ! 

Onze katolieke priesters, onderwijzers en 
leraars werden door de verdeelde C.V.P. in 
de rug geschoten. Het Fonds voor School 
en Gezin alléén kan het schoolvraagstuk 
niet oplossen. De bedelstaf ontmoeten wij 
elke maand, maar waar is de strijdbijl, ge
makzuchtige mandatarissen ? 
Hoe zit dat met de vele wachtwoorden van 
het rustend en berustend komité voor vri j
heid en demokratie ? 

Mogen wij nog altijd geen Victoria-koek-
jes van wijlen minister Bossaert eten ? 
Mogen wij opnieuw gebruik maken van onze 
postcheckrekening ? Mogen wij weer spa
ren bij de spaar- en lijfrentekas '"'' In de 
hoeveelste faze van de schoolstrijd leven 
wij tegenwoordig ? Wat zeg^ u, generaal 
Lefèvre ? 

Zijn we daarom met 100.000 naar Brussel 
geweest ? 

Wat hebben wij, katolieke Vlamingen, 
aan de zogenaamde C.V.P. ? De partij : 

1. Zou Z. M. Koning Leopold terugbren
gen maar ze liet hem vallen als een 
baksteen...; 

2. heeft onze stem en vier jaar tijd ge
had om — homogeen — de taalgrens 
vast te leggen, de kulturele autonomie 
aan Vlaanderen te geven en de taai-
toestanden in het leger en Kongo te 
saneren; 

3. beloofde ons... (kies maar zelf uit, ka
tolieke Vlamingen...) 

Wij zijn het beu, heren van de rugge-
graatloze C.V.P. Het offer van het onder
wijzend personeel van de Vrije scholen is 
meer waard. 

Voor de ontwerpers van de wet Collard 
zullen wij nooit stemmen. De zweep moet 
door een energieke parti j in Kamer en Se
naa t gehanteerd worden. 

De zweep zal er knallen. De stem van 
het katolieke en van het bewuste Vlaande
ren zal gehoord worden in Biussei 

Daarvoor zorgt de V O L K S U N I E , de 
Vlaams nationale part i j . Baert 

SOCIALISTISCHE KAMERAAD, K I J K 
GOED UIT U W OGEX : 

Wanneer we met Vlaamse socialistische 
militanten discussiëren, schermen ze altijd 
met internationale problemen, als zij Chur
chill of Eisenhower zelf waren. Zij gaan de 
wereld op zijn kop zetten, maar spreek hen 
niet over hun eigen noden in Vlaanderen. 
Dit vinden zij onmogelijk te veranderen. 
Onze yiaamse arbeiders in hun eigen streek 
werk verschaffen, is onmogelijk. De levens
standaard opdrijven, onmogelijk. De belas
ting verminderen, onmogelijk. De Vlamin
gen hun rechten geven, onmogelijk. Maar 
gans de wereld veranderen, dat kani Vlaam
se arbeiders, begrijpt ge niet dat deze de
magogen, uw aandacht willen afleiden van 
uw eigen noden. Het is niet genoeg elk jaar 
u tot staken aan te zetten om uw weekloon 
met enkele franken te verhogen, daar dit en
kele dagen later ongedaan wordt gemaakt 
door prijsverhoging van de levensmiddelen. 

Ja, de socialistan hebben zeker het leven 
der arbeiders verbeterd. Maar niet als rege
ringspartij. Het is met te stemmen voor 
kleine opkomende partijen, dat ge iets kunt 
bereiken. En al het gezwets over internatio
nale vraagstukken, is zand in de ogen van 
c>ns, kleine arbeiders. Als wij onze eigen za
ken niet kunnen oplossen in ons eigen land, 
hoe wilt ge dan dat wij ons gaan mengen in 
internationale zaken, of bent u nog zo naief 
te geloven dat de grote tenoren zich aan ons 
gaan storen? Help ons het eigen land en volk 
welvarend maken. Bestudeer ons program, 
en u zult met ons tot het besluit komen, dat 
wij de enige rechte weg hebben gekozen : 
zelfbestuur voor Vlaanderen. 

De goedendag 

Als gij dit blad gelezen hebt, geef 
het verder aan een vriend of sympa-
tizant. Zo wordt gij ook een propa
gandist. 
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(vervolg van blz. 3) 

zijn ((cadeaux» uitdeelt, vergeet hij dat 
dhr Rey verklaard heeft dat hij deel uit
maakt van de regering om het A.B.V.V. 
dwars te zitten. Als de banken geschen
ken geven aan de regering dan betekent 
zulks dat deze laatste de banken goed 
bedeelt. Wij houden er niet aan dat een 
regering, waarin socialisten zetelen, op 
zulk een familiere voet staat met de ban
ken, deze laatste hebben hiervoor zeer 
bepaalde redenen.» 

Zinspelend op de staking waarmede 
de arbeiders in de -metaalnjverheid ge
dreigd hadden en waarvan ze hebben 
moeten afzien ten gevolge van de tussen
komst van de bonzen van de B.S.P. , 
zei de heer Renard nog het volgende: 
((Wij zijn niet ontmoedigd, eerder gesU-
mu'eerd. Wij zullen onze aktie verscher
pen en wee hen die zich te vroeg ver
heugd hebben.» 

Gevaar voor inflatie, stijgende levens
duurte, een verstarring van de houding 
der liberalen inzake heffing op de winsten 
kans voor verhoogde belastingdruk, so
ciale konflikten in het vooruitzicht, onze
kere internationale toestand, ziedaar de 
moeilijkheden waarmede de regering zal 
dienen af te rekenen in 1957. Het is 
geen aangenaam vooruitzicht, één jaar 
voor de verkiezingen. Daarom behoort 
een vervroegde Kamerontbinding niet 
tot het onmogelijke. 

De Kroniek van de Ziekteverzekering 

(( Monsieur Europe » 
Het is dus gebeurd. De Heer Paul-

H-nri Spaak, Belgische minister van 
Buitenlandse Zaken, burgemeester van 

St.Gilles, socialistisch volksvertegenwoor
diger voor het arrondissement Brussel 
(40.000 voorkeurstemmen bij de laatste 
verkiezingen) heeft aan dit alles vaarwel 
gezegd, niettegenstaande het gesmeek 
van Buset en Van Eynde, die speciaal 
naar Parijs waren gereisd om de heer 
Spaak tot betere d.i. socialistische ge
voelens over te halen, om het ambt te 
aanvaarden van secretaris generaal van 
de Órganizatie van de landen van het 
Noord-Atlantisch Pakt. 

Nu dient gezegd dat de nieuwe funtie 
van de heer Spaak een degelijk betaalde 
situatie is. Anderhalf millioen per jaar, 
vrij van alle belastingen. Daarbij zullen 
natuurlijk nog wel representatie- en reis
kosten komen. Hij z^l zijn intrek nemen 
in de Villa Said te Parijs, die ter be
schikking staat van de sekretaris gene
raal. 
Dank zij de alwetendheid van de Ame
rikaanse joernalistcn werden ons allerlei 
biezonderheden over het leven van de 
heer Spaak bekend gemaakt. Ge moet 
weten dat de Amerikanen hem zo wat 
beschouwen als een pin-up of een ((cover-
girl » waarover alle mogelijke korporele 
details met de grootste nauwkeurigheid 
worden medegedeeld. We weten nu zijn 
geboortedatum, we weten dat zijn vader 
een Vlaming zou geweest zijn, wat we 
ten zeerste betwijfelen, die direkteur 
was van de Muntschouwburg te Brussel. 
Zijn moeder daarentegen was een Walin 
en stamde uit een gekende liberale fami
lie. Van zijn vader zou hij het komedie-
spelen overgeërfd hebben, van zijn moe
der waarschijnlijk, dit wordt in de Ame
rikaanse bladen niet verteld, zijn misprij
zen voor al wat Vlaams is. In zijn prille 
jeugd was hij nogal een woelig element. 
Toen hij lid werd van de B.S.P. werd 
deze (( Streber » de (( bolsjewist in smo
king » genoemd. Dit belette hem echter 

niet in het huwelijk te treden met de 
dochter van een zeer rijk groot-indus
trieel. Uit dit huwelijk sproten drie kin
deren. Een dochter van hem huwde kort 
na de tweede wereldoorlog de zoon van 
een Engels Admiraal en het eigenaardige 
van dit huwelijk was, dat het ingezegend 
werd door de toenmalige nuntius van de 
paus te Brussel, want die Engelsman 
was een katoüek... 

Steeds uit Amerikaanse bron verne
men we dat dhr Spaak een gepassioneerd 
redenaar is en dat hij grote vergelijke
nissen vertoont met -Sir Winston Chur
chill, zodat hij wel eens » Churchill ju
nior » wordt genoemd. Hij houdt van 
goede sier, van goed eten en drinken en 
van gee.stige konversatie. Hij weegt vol
gens Tvne Magazine 230 pound, volgens 
Xewsweek 200 pound (een pound is ge
lijk a-m 0.45359 kg, onze lezers kunnen 
dus zelf de berekening maken wat een 
man van (( gewicht » ons vaderland ver
liest door het heengaan van uhr Spaak). 

Niettea-enstaande hij zich soms zeer 
|)roletarisch kan voordoen (cfr de konmgs-
kwestie gedurende de welke hij in een 
afgedragen plunje aan het hoofd van een 
bende schoelies opstapte) is hij zeer au
toritair, ja diktatoriaal aangelegd. Zij 
die met hem en onder hem moeten wer
ken, mogen doen wat zij willen, zolang 
dat <( willen » precies overeenstemt met 
zijn eigen wik Een Europees diplomaat 
die meermalen vergaderingen heeft mee
gemaakt die onder leiding van dhr Spaak 
stonden verklaarde dat hij de man is die 
heel beleefd de deur op slot doet en dan 
zegt : <' Heren die tleur gaat niet open 
vooraleer het verdrag ondertekend is ». 
Dal is de Spaak volgens de Amerikaan
se pers, die hem thans " Mr Europe » 
noemt. 

\ a zijn aanstelling tot Sekretaris-
-eneraa! van de N A T O heeft dhr Spaak 
e„n artikel gepubliceerd in een Ameri
kaanse revue : Foreign Affairs. Daarin 
heelt hij zijn gekende opvattingen over 
de Frans-Engel.-e aanval op Egypte 
weergegeven, over de L'no en over Hon
garije. Hij is er o.m. ook geweldig te 
keer gejaan tegen Soviel-Rusland. Hij 
beweerde onder andere dat er feitelijk 
in Rusland niets veranderd is sinds de 
:Iojd van Stalin en dat dezelfde imperia
listische j)olitiek, dezelfde dwingelandij er 
blijven hoogtij vieren. 

A lemaal goed en wel, maar weet hij 
tl it nu eerst of wist hij dat vroeger ook 
al.̂  Dan zouden we mogen vragen waar
om hij einde oktober toen het reeds gist
te in Polen en Hongarije naar Rusland 
;s getogen, waarom hij daar zo'n opti-
mis'.ische verklaringen heeft afgelegd. 
Was het in die omstandigheden noodza-
kei.jk dat er een kultureel akkoord werd 
afo-esloten tussen België en Rusland.-* 
Was het nodig dat ter ondertekening van 
'lit verdrag de eerste minister en de mi
nister \an Buitenlandse Zaken hun op
wachting moesten gaan maken op het 
Kremlin? Neen, het feit is daar dat in 
oktober nog dhr Spaak bereid was alles 
goed te vinden wat de zogezegde New 
Look in Rusland had medegebracht en 
zeer ver te gaan, dit blijkt ten slotte uit 
cle clausules vervat in dit kultureel ver
drag, dat, naar hij onlangs nog beweer
de, nooit zal. uitgevoerd worden, maar 
dat hij, noch de regering, nodig achten 
nietig te verklaren. Men mag niet ver
geten dat in 1958 te Brussel een Wereld
tentoonstelling plaats heeft en dat Rus
land op die tentoonstelling (( en masse » 
zal vertegenwoordigd zijn. Men hoopt 
waarschijnlijk dat daartegen « Honga
rije » zal vergeten zijn en dat men dan 

eer opnieuw kan beginnen met vodka 

BELEDIGINGEN, ALS ARGUMENTEN 
VAN DE « KO » , ;. •, 

Vooraleer onze bevindingen over het t^lgebruiK 
in het raam van de ziektever2ekering voort te zetten, 
willen we nog een paar woorden spenderen aan de 
laatste omzendbrief van führer Glorieux en zijn ge
volg. 

Het sukses van het A.S.G.B. en het fail)iet van 
hun eigen strijd moet die heren van de « KO » zo 
zwaar op de maag liggen, dat van hen geeir mede
deling aan het geneesherenkorps kan worden gedaan, 
zonder de leiding van het Sindikaat vooraf nog even 
te belasteren. In hun omzendbrief van 19 nov, doen 
ze zo gemeen ,dat sommigen van hun eigen leden 
het te bar vinden! 

Het gaa: nog eens over de houding van het bestuur 
van het Sindikaat onder de oorlog. Deze beweringen 
zijn totaal vals, en in « Mededelingen van het Sindi
kaat n van december worden ze afdoend weerlegt. 
Als er iemand is die over zijn houding onder de be
zetting zwijgen moet ,dan is het wel de mislukte 
koliaborateur Dr Glorieux I 

In het nummer van De Volksunie van 21 juli 1.1. is 
op \)r Glorieux eerste verdachtmaking geantwoord 
met de publikatie van zijn brief verschenen in De 
Belgische Geneesheer van 31 oktober "40, t.t.z. on
der de duitse bezetting, zes maanden na de wapen
stilstand 1 

Het besf.ur van het Sindikaat heeft het niet nodig 
geoordeeld de fotokopie van die brief af te drukken 
terstond na de eerste beledigingen; het doet het nu, 
zes maand later. Beter laat dan nooit! 

Jammer genoeg heeft de hoofdredakteur van Mede
delingen zijn drukproeven niet nagezien. Een drukfout 
kan altijd ontsnappen, maar een afdruk van een 
kompromiterende brief, in vetjes gedrukt, moet dub
bel oplettend woiden nagezien. 

In het laatste lid van de afgedrukte brief lezen we 
dat Dr. Glorieux bijzonder beroep doet op de leden 
en het bestuur van het A. Belgisch G. V., terwijl 
in zijn oorspronkelijke tekst te lezen staat op de le
den en het bestuur van het Vlaams G. V. ^X'ant daar 
zit het hem juist. In oktober '40 maakt hij 'n diepe 
buiging \oor leden en bestuur van het Algem. Vlaamg 
Geneesheren Verbond en doet hij een bijzonder be
roep op hen, wat hem zestien jaar later niet belet, 
dezen die hij verwij; de denkbeelden van het ver
bond nog altijd te verspreiden en te verdedigen, als 
K oude ratten in nieuwe riolen " te bestempelen! 

Ondank is 's werelds loon! 
Dr. Glorieux zou het toenmalig bestuur van het 

A. Vlaams G. V. in ere moeten houden, omdat ze 
hem als führer van het éénheidsgeneesherenkorps 
van België, hebben afgewezen, en hem zo hebben 
helet « sommige instellingen van ons land grondig 
te wijzigen »I 

•^at ware er van hem geworden indien hij in de 
gelegenheid ware geweest dit wel te doen? Zeker 
ware hij geen « geagreerde van de Leuvense Hoge
school " gebleven, want hij weet heel goed dat het 
rektoraat van cle kato'.ieke Universiteit na de bevrij
ding er de voorkeur aangaf, katolieke studenten voor 
een inciviek peulschilletje aan de deur te smijten, 
'fcrwijl ze vrijzinaige «gentlemen» van de U.L.B, 
onder haar bescherming nam! 

Wij menen aan Dr Glorieux een goede wenk te kun
nen geven. Verdwijn zonder tromgeroffel of trompet
geschal ; U zijt te zeer gekompromiteerd door uw brief 
van oktober '40. Iemand die onder de bezetting 
schreef « dat hij het wenselijk achtte grondige wij
zigingen te brengen aan 's lands instellingen » biedt, 
naar onze mening, in zake burgertrouw, geen genoeg
zame waarborgen meer om het korps van Belgische 
Geneesheren te leiden. 

Houd U vooriopig rustig, maar wanhoop niet! Er 
kunnen nog bezettingen komen en dan kan uw kans 
slaan! Misschien worden dan ook medailjes geslagen, 
ditmaal als troost voor vroegere mislukkingen! 

Als reaktie op ons artikel van 17 november kregen 
we van een lid van hun ziekenkassen, wonend in 
de provincie Antwerpen, het volgende briefje 

Mijne Heren, 
Na een verblijf in de kliniek, werden alle papie

ren üie ik kreeg in het f rans ingevuld. Ik moest er 
mee naar de ziekenbond en zei aan de bediende dat 
het niet ernstig iras dat alles in het f rans was inge
vuld, zodat ik er niets van verstond. Weet ge wat 
de bediende zei? 

cc Makker, is da nic gelaaik ? 't Bezonderste is 
toch da ge veel weertrekt hé! » 

Natuurlijk wens ik zo veel mogelijk weer te trek
ken, maar ik mag toch weten wat op die papieren 
staat ! 

Schrijf dat ook maar eens in uw blad. 
Met Vlaamse groeten. 

Een alleenstaand feit? Neen een alledaags feit. 
Zie maar naar de klachten in sommige bladen ver
schenen en waarbij een Vlaming uit Schaarbeek 
protesteen tegen de eentalig franse lidboekjes van 
Concordia en de eentalig franse formulieren van de 
Landelijke bedienden Centrale, te Ukkel uitgedeeld! 

Nog daargelaten dat sommige stukken voortkomend 
uit klinieken, vooral privé klinieken, dikwijls bedrie-
gelijk zijn opgemaakt, en de verzorgde alleen in staat 
is na te gaan of het aantal en de soon der uitgevoerde 
prestaties, juist is, blijft nog altijd het feit dat de 
zieke ook op taalgebied dient geëerbiedigd! De enke
ling kan of durft dat niet altijd eisen ; zijn ziekenkas 
heeft als plicht dit te doen. Dit is een der zedelijke 
belangen der verzekerden, die ze jammer genoeg 
maar met de lippen verdedigen... op hun kongressen! 

Minister Van den Daele stuurde aan de Landsbon
den een omzendbrief waarbij hij hen wees op hun 
plicht de taalwetten toe te passen. Enkele besturen 
hielden er rekening mee, anderen niet! In een zelfde 
landsbond past het een Verbond de taalwet toe, ter
wijl het andere er niet naar omziet! De invaliditeits-
s.eekkaarten, in 't nederlands gedrukt en ingevuld, 
komen in de vlaamse provinciën uit Brussel terug, 
met eentalig franse randbemerkingen, ook... vanwege 
de landsbond der kristenen! 

ie drinken met de Russische vrienden. 

^fevC; 

HET TAALGEBRUIK IN VERBAND 
MET DE ZIEKTEVERZEKERING 

In het nummer van De Volksunie van 17 novem
ber 1.1. hadden we enkele aspekten belicht van het 
taalgebruik in verband met de ziekteverzekering t.t.z. 
in al de besprekingen, samenkomsten van komitees 
en kommissies die met deze verzekering iets te ma
ken hebben, alsook de toestanden die heersen in het 
Rijksfonds zelf. 
BIJ DE LANDSBONDEN 

Uit gekregen inlichtingen blijkt dat de knstelijke 
landsbond, mutualistisch exponent van de CV.P., 
en een grote meerderheid aan vlaamse verzekerden 
groeperend, in het gebruik van het nederlands het 
meest heeft ontgoocheld. 

Om finantiele redenen, argument sedert 1830 meer 
dan honderdduizend keer tegen de Vlamingen en hun 
taal ingeroepen, leggen hun afgevaardigden zich neer 
bij de weigering van het Nat. Mut. Komitee, de ver
slagen der subkommissies in het nederiands te laten 
vertalen en verschijnen. In het Bestendig komitee 
spreken hun afgevaardigden frans! Ten slotte weer
spiegelt hun houding in deze kwestie, hun houding 
op taalgebied, in alle andere sektoren van het open
baar leven, zowel in de" partij, in hun ziekenkassen 
als in hun sindikaten. Wij zijn er getuige van hun 
eeuwige kruiperigheid voor de chantage voor hun 
Waalse minderheid ! 

En het Rijksfonds voor Ziekte en Invaliditeit? 
Een tweetalige gevel, met het frans als voertaal, 

plus de nodige stuntelige vertalingen. 
Onder minister Troclet is het waals, dus frans 

karakter van dit departement nog toegenomen. Reeds 
in oktober '55 werd in De Standaard protest aange
tekend tegen voorgestelde benoemingen die kwetsend 
waren voor vlaamse ambtenaren. In de vlaamse pro
vinciën werden aan ambtenaren der nieuw in te stel
len sekretariaten, een lagere rang toegekend dan aan 
dezen voorgesteld voor de sekretariaten der waalse 
provinciën ! 

Wanneer men de ministeriele besluiten leest in 
het Staatsblad verschenen, staat men verstomd over 
hun gebrekkige zogezegde nederiandse vertaling. De 
zinsbouw is zo slech., dat een landsbond met waals
brussels bestuur, zich nochtans verplicht zag te pro
testeren ; de bedienden in het vlaamse land konden 
de zogezegde nederiandse tekst niet begrijpen! De 
sloidigheid der vertaaldiensten gaat zover dat op een 
bladzijde, éénzelfde funktie op vier verschillende ma
nieren wordt vertaald! 

Naar wij vernemen is het op de medische dienst 
op de Wetstraat 11-13, dat de nederiands onkundigen 
speciaal de plak zwaaien. Het personeel (3e verdiep) 
dat met het publiek in aanraking komt kent geen 
nederiands of antwoordt althans in het frans op in 't 
nederlands gestelde vragen 1 

Toen enkele weken geleden verschillende ,dokters 
uit de vlaamse provinciën op de buros werden ont
boden, stelden ze vast dat noch de geneesheer direk
teur, noch de kabinetchef van minister Troclet neder
lands kenden. Een dokter, die deze tipische belgisch
brusselse toestanden niet kende, vond « dat dit toch 
niet serieus was " ! 

Dezelfde kabinetchef is voorzitter van de Hoge 
Raad van Geneeskundig Toezicht, een soort hoog-
gerecht dat fungeert voor het hele land! 

Tegen het optreden van de nederlands onkundige 
direkteur generaal, Dr. Dejardin, in de vlaamse pro
vinciën, heeft ook Het Volk reeds geprotesteerd... 
nu de C.V.P. in de oppositie staat! Onder het mi
nisterschap van de heer Van den Daele liet het de 
zaak blauw-blauw. Er werd wel een tweetalige <( hel
per >> aan die hoge ambtenaar toegevoegd, maar deze 
werd zodanig in de hoek geduiVd dat hij reeds ontslag 
heeft genomen! 

De Vereniging der Vlaamse Geneesheren « van 
België », van deze toestanden op de hoogte, oordeelt 
het nochtans niet nodig hier tegen te protesteren. Die 
toestanden vindt men nochtans n in België ». 

Zou volksvertegenwoordiger H. Waegemans hier
over niet enkele vragen richten tot de verantwoor
delijke minister? 
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6gSG2iOUWIN6£N 
3y EEN MACHTIG KONCRES 

(vervolg van blz 3) 
En meneer Dequas, de man die eertij'1^ 

a.s m.nistei van Kclonieu zulke bfhartiii^ 
houding aannam tegenover rechter GroDL-
aert, oie komt nu almeteens te ontdekken 
dat er nog steeds geen dekreten bestaan 
om het gebruik der talen in Belgisch Kongo 
te regelen Indien hij nog eens minister 
van Koloniën wordt dan gaat hij daar 
stante pede voor zorgen. Maar wat hij 
niet zegt : Ik' heb vier iaar tijd gehad, doch 
ik heb er toen niet aan gedacht, e 'ge: neg : 
ik heb toen niet gedurfd. 

Ik begrijp werkelijk niet hoe iemand 
met een greintje gezond verstand nog voor 
zulke heren kan kiezen. 

Wat heeft het Kongres Van Namen ons 
dan geleerd ? 

Hetgeen wij sedert jaar en dag weten : 
grote overheersing van Walen en Brusse
laars en franskiljons: grootscheepse voor
uitzichten, waarvan toeh noeit wat in huis 
zai_korfifeö,T fj ;q qj/T f /TQg Z\ _. 

Ds C.V.P'. is ên'blijft een'oud en bouw
vallig h\us, waar het overal doorregent 
èn" waar de vlooien de gewichten van de 
klok omhoogtrekken. Als er iemand van 
gewicht niest of hoest op de gelijkvloers 
dan waggelen de lusters op de vierde ver
dieping en vallen op het eerste de kaders 
van de muur. Er huizen daar Vlamingen 
en Walen, Brusselaars en franskiljons. Ge 
vindt daar kapitalisten, die de paupers 
verachten naast proleten, die de bezitte^-s 
naar het leven staan; werkgevers, die 
trachten zo weinig mogelijk te betalen en 
W3rknemers, die het maximumloon willen 
verdienen; middenstanders, die moeten 
leven van de verkoop van wat suiker of 
wat zeep naast afgevaardigden-beheerders 
van firootwaxenhuizen, die de ingeblikte 
melk en het eierpceder met ganse scheep<5-
vrachten ineens indoen en die doodziek 
worden, wanneer ze zien dat hun gebuur-
middenstander een Engelse sleutel, een 
Frans brood of een Hollandse kaas verko
pen. 

Er wonen daar ook boeremensen, die 
slechts een schamele pachtprijs kunnen 
opbrengen en kasteelheren, die steeds maar 
meer en meer willen innen, om op grote 
voet te blijven leven; maar er wonen daar 
vooral en m grote meerderheid Vlamingen, 
die door hun lamzakkige parlementairen 
dom en dwaas werden gehouden, parle
mentairen, die zouden moeten op?p ingea 
als er aan de rechten van hun volk ge
raakt wordt, doch over wie er dadelijk een 
doodse stilte neerzijgt wanneer een Waal 
Cf een franskiljon dreigt van het huis te 
verlaten:j' '^ 'i-'9S ^ Ö'.AC,®* faa>l5cv,;s-i* 

Heel dat bouwvallig gedoe en gans dat 
heterokliet gezelschap wordt slechts bij 
elkaar gehouden door het schitterend ver
nuft en het geniale brein van meneei de 

nationale Theo, grootmeester ui bouw
vallige archltektuur en in oorlogen met fa-
zes. ~ 

Neen, de glorietijd van^de C.V.P. is defi-
nitieï voorbij. Hun machtig Kongres heeft 
ons niets nieuws geleerd, zoals ook de Kon-
gressen van de linkse partijen ons niets 
nieuws hebben gebracht. 

Al wat wij van deze Kongressen moeten 
onthouden is het volgende : Van geen en
kele der drie grote partijen moet Vlaande
ren iets verwachten. Geen van de drie par
tijen durft aan d3 Waalse privilegies ra
ken, privilegies, die nochtans onzeggelijK 
veel nadeel berokkenen aan Vlaanaersn. 

Alle weldenkende Vlamingen, die begaan 
ziJn met het lot van hun land en van hun 
volk moeten zich verenigen in een jonge 
dmamische Vlaams-Nationalistische Par
tij, die ten strijde trekt onder de leuze 
Vlaanderen Eerst. 

Slechts wanneer de Volksunie machtig 
en sterk wordt zal Vlaanderen het vreemde 
juk en de Waalse suprematie van zich uf 
kunnen schudden en als een volwaardig 
voik de toekomst intreden. •• -. -

'Jie lijd is niet meer zo ver af/Waaft^wij 
nebben de gimstige wind in de zeilen an 
aageli3ks komen vele jongeren onze gele-
aeren versterken. Wij hebben wel geen geld 
en ook geen macht, dcch wij hebben het 
voornaamste : Wij hebben gelijk, en wie 
" ^ ^ ^ ^ h t en de waarheid aan zijn zijde 
neeit, die meet en die zal vroeg of laat ook 
machtig worden. Gave God dat het vroeg 
"locht zijn. 

Hierbij vo'gt een gedeelte der spreek
beurt van volksvertegenwoordiger Wage-
m m s bij de besprekin=r der begroting van 
* het Ministerie van Volksgezondheid en 
G;2in. 

* * * 
We moeton vaststellen dat opnieuw, zo

als reeds jaren en jaren terug hetzelfde 
spelletje wordt gespeeld in de achteruit-
stelling der Vlamingen in het departement 
Dit is des te meer opmerkelijk omdat in 
deze regering langs Waalse zijde verschei
dene leden zetelen die zich destijds o lom-
wonden voor een federatieve hervorming 
van de Belgische Staat, aileszins toch voor 
een zeer ver doorgedreven decentralisaLie 
hebben uitgesproken. 

•Hierbij moet opgemerkt worden dat een 
federatieve houding logisch moet zijn en 
eerlijk ten opzichte van de Vlaamse par t 
ner. 

En zolang wij staan en leven m 'n uni
taire s taat moet de verdeling van de funk-
ties geschieden in de verhouding van het 
aantal Vlamingen en Walen in ons land. 
En wat zien wij ? op zeven bestuursleden 
in een van Uw bestuurscomités is er slechts 
één Vlaamssprekende ! Noemt U dat ge
lijkheid in rechte en in feite ? 

Er v/erd reeds van op deze tribune op de 
schromehjke achteruitstelling gewezen van 
de Vlaamse provincies tegenover d,̂  Waalse 
met betrekking tot de toebedeling van toe
lagen voor drinkwatervoorziening Drie 
Vlaamse provincies ontvangen minder dan 
één Waalse provincie, hoewel in deze laat
ste he t percentage der bevoorrechten der
tig % hoger ligt. 

Ik wil van deze gelegenheid gebruik ma
ken om een schreeuwende onrechtvaardig
heid aan te klagen, die ook door deze re
gering wordt betoond en in stand gehou
den ten nadele van talloze oudstrijde'-s 
14-18. 

Zonder lekening te houden met de jaren 
strijd en ontbering in de bloedgrachten 
van den IJzer, zonder eniga eerbied voor 
hun lijden en vechten, werden zij uitge
sloten van a:!e rechten en voordelen indien 
zij na deze oorlog een veroordeling hadde.T 
opgelopen of door een beslissing van de 
krijgsauditeur op de fameuze epuratlelijst 
werden geplaatst of door een openbaar 
bestuur werden afgesteld met als gevolg 
dat zij het geheel of een gedeelte van de 
rechten vermeld in artikel 123Ö S.W.B, had
den verloren. 

:^^^^ ^^«ÖyoTcaat' Joief Llbens ^ y i jven . \ ' 
" 'fjl^^T^den 

iiiiiiiiiiiiiiMiiuiuüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiimiiHiiiiiiHiiHHiimiiiiiiiiiii 

*^*^ NA TWEE JBÉR 
(V^ruoig .vauriladzifile- i > 

Geen enkele partij kan met zo weinig 
aangroei van stemmen zoveel zetels win-

Door de onrechtvaard igheid van or.o 
verkiez-ngsstelsel haalden we in 1954 
met 1 14.000 s t e m m e n slechts één zstcl 
waar dit er normaa l vijf moes ten zijn. 
De eerste zetels vallen immers het 
moeilijkst. Nadien gaat het vee! ge
makkeli jker. 

Die aanwins t nu is zo lastig niet. 
Guns t ige faktoren zijn er genoeg. W e 
hebben thans een flink en goed ver
spreid blad, een kader van p ropagan
disten en een begin van p ropaganda , 
die ons bekend maakt . De jeugd komt 
los, het defait isme van de ouderen 
neemt af en velen beg innen opn>euw te 
helpen, vele getroffenen kregen h u n 

verkiezingsrecht terug. Daarbij brengt 
elke n ieuwe volksgeÜefde kandidaat , 
inzonderheid p la t te landsdokte is en vee
artsen, een paar duizend s t e m m e n mee . 
De l i js tvorming krijgt dan ook van nu 
af aan . meer flog- d a » . v r o e g e r , onze 
volle aandacht?^f;^^«^ -^'^ -

Mocht h^t nieuv^te jaar, d a l w e voor al 
onze lezers voorspoed 'g wensen , de 
doorbraak van de Volksunie zien. Als 
we het allen samen willen en er voor 
werken , dan. zal d i t : g^èSylIjdele wens 

. a - ; : a n > J ^ ^ " - - ., . . . . . . : , L ...,7/ . . u 
Sfï.-ssR-.itffluitHiiHtiiimiiirtHiiiHHiiHHniMHiiimmiiiiHiiHiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

Zelts indien zij nadien hun rechten Le-
rugbekwarnen - worden zij nog praktisch 
van alles uitgesloten; pensioenen 1914-13, 
frontstrepen, en verdubbeling ervan, her
stelpensioenen, oorlogsschade, enz... 

Is dit ee.lijk ? weegt hun verdienste in 
de oorlog 1914-18 niet op tegen de hun 
aangewreven fout in 40-45 ? En wij weten 
toch allen onder welke omstandigheden 
de repressie en epuratieve maatregelen 

getroffen werden !. 
Eenzelfde onrechtvaardigheid, getuigend 

vaTi het grootste gemis aan inzicht, aan 
bueeddenkendheid en aan gezond rege
ringsbeleid, wordt nog in stand gehouden 
door de artikelen 26 tot 32 der wot van ló 
maar t 1954, die betrekking hebben op de 
gevallen van de schorsing of weigering 
van het recht op herstelpensioenen. 

Het aspekt van de daaimee verband hou
dende moeilijkheden is niet louter senti
menteel of humanitail-.'''""*'-'^'^'^' - ^ 

Ik stel eenvoudig de vólg'eüdé" vragen : 
Is het ja dart neen de taak van de wet

gevende en van de uitvoerende mf.cht er
voor te zorgen dat alle medeburgers op 
dezelfde voet worden behandeld 7'"'-'^'' 

Is het ja dan neen de taak van dé'wet
gevende en van de uitvoerende macht er
voor te zorgen dat een veroordeelde, na 
zijn straf opnieuw een volwaardige plaa 's 
in de maatschappij kan innemen ? 

Of is het .soms Uw taak die veroordeelde 
— en zijn familie —, als paria's te blijven 
behandelen ? 

Hoe wil U tot een gezonde samenleving 
en tot de zogeheten reclassering komen, 
indien U voortgaat met die mensen en hun 
families in mensonterende, minderv/aar-
dige toestanden te plaatsen en te houden. 

Een gezonde opvatting wijst hel ande. 3 
uit. 

Hiertoe :s alleea wat menselijke en poli
tieke moed vereist, die ik U van har te toe
wens 1 V*^- ̂  ? « lllO.itf-!^' 

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

St. AMANDSBERG 
« Help U zelf, zo helpt U God ». Deze 

spreuk zette er ons toe aan, in deze ben-
zinelcze zondagen, onze bandaktie door te 
voerea. zonder yuto, zonder benzine, dan 
maar wat anders gezocht en gevonden in 
de vorm van een bakkersfiets. A.ldus uit
gerust trokken v/e naar St. Amandsberg, 
onze leuze vooraan « Zelfs zonder benzine! 
hier de Volksunie ». Of we sukses hadden! 
of er gepraat werd en gelachen, zelfs 
groen. De verkoop was prachtig Na de 
H Mis stond ons fietsje opgesteld en werd 
het bandje duchtig afgedraaid. We vor
deren en dat geeit moed. Onze werking 
m.oet en zal vruchten afwerpen, daarvoor 
staan we borg. 

.BERICHT 
^XE^icP^^^^^'f^^^^^'^^^^^^ ^^ O^^E ABOWS'ENTEN DIE.HUN.ABGNNE-
TCM 1« ^ ^ '^"^ ^°G '"̂ 'ET BETAALDEN OM ZONDFR UITSTEL 100 fr TE^TOR 
TEN OP 'TOSTGIRO 54.45.46, ^ . JORlSsfeN ,̂ ^1}^^. ' '"" S J I l f P ' ^ 

WERFNL' NIEUWE ABONNENTEN: '^'^ "'' '"' '- ^ ^"' '' ' ^ 

GENT WERKT ! 
In Gent hebben de studenten niet stil

gezeten van de herneming der kursussen 
tot met het intreden van het Kerstmis
verlof. Heel het trimester door verschenen 
op schutsels en blinde muren — de stu
denten zijn geen vandalen en ze beklad
den geen gevels of ander privaat eigen-
dcon — de uitroepen AMNESTIE en 
VOLKSUNIE, met houtskool geschreven. 

Op 27 november werd een bioskoop aan
gepakt, die het nog nodig acht te Gent 
franstaüge aktualiteiten af te draaien. 
Met een dertigtal trokken ze er heen. Ti j 
dens de grote film — het was de rock-'n-
rollstupiditeit — werd al wat lawaai ge
maakt, waardoor de onnozelheid van de 
prent nog eens ekstra aan het licht ge-
stelt werd. Maar tijdens bewuste aktuali
teiten kwam de kat op de koord. «En 
Egypte des policiers francais fouillent des 

suspecte lOî LC ten spottend «GESTA
PO » geroep uit. < Des troupes de Tordre 
britanniques débarquent k... » verwelkte 
eeri" algemeen ahoe met tussendoor het 
bekende «Smijt ze buiten, jöepi-joepi-
jee ! '>-lied. - ''' ^ 

En ondertussen werd voortdurend' ge
bruld « In 't Vlaams, Gent VlaainsJ-»-©n 
dergelijke. . J r ionc^ois t l .§fl!f 

Twee voetzoekers ontploften "én een hon
derdtal kleefzegels werden op de rug van 
de Dioskoopzetels geplakt. vz^i^-^iisS. ylüO 

De zaal waar dat gebeurdé'^'^yéiè"dê Ï^ÖÖ^ 
rado, en Voor zover we weteil zijn <3e bon^ 
zen nog niet overgegaan tot de verneder
landsing van hun weekoverzicht. 

In de nacht van 17 op 18 december wei?d 
overgegaan tot -de «verwijdering» 'vaii 
tweetalige opschriften aan de «Innova
tion » en enkele eentalige franse op andere 
plaatsen. Aan de « Innovation» is dat 
trouwens al de tweede maal dezelfde reeks 
plakkaten die er moet aan geloven; die 
heren schijnen koj^ig te willen zijn- eri 
aan de tweetaligheid te Gent zo sterk te 
houden als ze die in het, nochtans-twee
talige, Brussel tegenwerken.'i->-' '-^ i-iibiow 

Om dit bilan te sluiten i r i öe t^ vféöfeêf 
vermelden dat niet alleen dé universiteiten 
studenten zulke initiatieven nemen. Dik
wijls worden de aktiegroepen bijgestaan 
door kollege- en soms zelfs door ateneum-
studenten, en regelmatig gebeurt het dat 
jonge arbeiders zich tijdens de tocht aan-^ 
Sluiten bij de studenten ! • ' 

Dat was zo toen men de brievenbus Van 
onze nationale Theo .Neus is g^an volprop
pen met strooibrief jes van het tipe « Pari-^ 
zeeërs ! » en men kleefzegels van de Volkse 
unie op zijn deur en zijn kóï>eren ée-^éi-
plaat heeft geplakt. - • f- '• ^. r! irr.i.-r; 

Zeg nu nog dat de studenten slapefi^? ^ 
Integendeel, ze maken school. ^ °''' 

oiaöBJS ^D 3to3J ü^-^Xëti Vaartsmai '" 
P.S. — De redaktie wenst de bekering van 

Theo tot de Volksunie niet en on -̂
danks de flinke ijver van onze JOPr 
ge vrienden zouden we hen willen 
vragen Theo zijn huis met rust te 
laten. Mevrouw Lefèvre zal zo ^^ 
wel last genoeg hebben tkuis. '" 

GENT — V. M. O. "rtlhè^d 19b Hii si) ^ 
Jonge Kameraden, " r.abi iftiSS-s n§J8^£M«.' 

We willen eens nader 'ketiTÜS'IrtSLtèn''m 
eens spreken over de V.M.O. Wellicht hoor
de U reeds die naam vernoemen, zeker ont
moette U ons reeds in een of andere stad. 
Wat is nu de V.M.O. ? Niets anders dan de 
verkorting van Vlaamse MOitanten Orde 
Een groep jonge mensen die in deze tijd 
van atoombom en rock 'n roll verdwazing 
gezond blijven,- zo van geest als van li
chaam, die nog levenswaarden kennen pn 
die nog strijden kunnen. Spijts alles is voor 
hen strijden plicht Plicht tegenover het 
volk, waartoe zij behoren, plicht tegenover 
hun land, Vlaanderen Ze zijn niet alleen 
militant maar ook propagandist, uitdra
gers der Vlaams-Nationale gedachte. Dat 
zulks geen ijdele woorden zijn, hebben eii 
bewijzen ze dageijks. Hun werking is er 
een van voortdurende aard, hun leven' is 
strijd, dat ook waard is gestreden te wor
den. Houd de strijd op, dah heeft ook het 
leven geen zin meer. Het bepaalt zich niet 
tot het af en toe bijwonen van een verga
dering Cf het helpen aan een of andere kol-
portagetocht. Neen, ze spreken en vechten 
dagelijks voor en over Vlaanderen; over de 
tekortkomingen en over onze gewilde ach-
teruitstellmgen door diegenen, die het :oer 
in handen hebben; over het verraad tegen
over het Vlaamse Volk van de bestaande 
Belgische kleurpartijen; over het gemis aan 
politiek doorzicht van" hen, die zich poli-
tiekers noemen; over het proliteurschap 
der politieke mandaatjagers; over het par
tijbelang dat bij die heren primeert boven 
het volksbelang; over hun verkwistingen 
van het staatsinkomen; over de reizen die 
ze gemaakt hebben en neg maken; kortom 
over alles wat Vlaanderen en ons volk 
schaadt Maar ook spreken ze er over hoe 
het gaan zal : over het nationalisme dat de 
klassenstrijd uitschakelen moet. Ze bevrij-
zen dat iedereen hoe hij ook denkt, lid is 
van zijn volk en verplicht als dusdanig te 
leven; dat het eigenbelang wijken moet 
voor het algemeen belang, dat der volks
gemeenschap, maar direkter nog dat zelf
bestuur voor Vlaanderen de enig gezonde 
oplossing is, zodat ons volk niet langer die
nen moet om een andere gemeenschap ho
ger op te helpen. En dat zelfbestuur 20 ook 
de basis is voor een betere toekomst. Ze 
spreken over alles en nog wat, helpen alzo 
mee h u n medemensen bewust te maken va'n 
hun Vlaams zijn. Maar vooral zijn ze kon-
sekwent, kennen de weg die dient afgelegd 
en handelen ook aldus. Ook voor U jonge 
man die het har t nog op de rechte plaats 
draagt, is plaats bij hen. Daarom treed toe, 
help mee aan öe herc^jstanding v a n 4 * 
volk. . ._• :-• f:9 

-flva V(0, c. V. M. O. - Gent 
cCÉpK^KoTte Kruisstraat 3 
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A N T W E R P E N 

ANTWERPEN-NOORD 
Onder impuls van de kameraden Felix 

en De Leeuw, werd over een tweetal maan
den terug deze bij uitstek arbeidersafds-
ling heropgericht. 

De afdeling Noord der Volksunie is ge
vestigd op het adres Oude Koornmarkt 66, 
Cafe Salvator. Deze nog jonge afdeling 
heeft reeds vele lauweren op haar aktief. 
Wie kent et uit de tijd der Vlaamse Con
centratie niet de werking en het initiatief 
dat uitging van Afdeling Noord ? Wie deed 
vroeger de wekelijkse kolportage en wie 
verkocht de meeste nummers en werfde de 
meeste leden en abonnenten ? Voor wat 
de ledenwerving betreft kan onze afdeling 
reeds bogen op een honderd nieuwe aan
geworven leden, een tiental abonnenten 
en een grote losse verkoop in enkele dag-
bladwinkels. Onze propaganda wordt ge
voerd van man tot man : huisbezoeken af
leggen, kameraden aanklampen om. lid te 
worden en ons blad in de bussen der wijk 
posten. De kleefzegels door de Volksunie 
uitgegeven zijn door ons goed gebruikt ge
worden, daarvan kunnen de wandelaars 
en tramreizigers getuigen, alsmede de ha
lvenarbeiders. Voor de naaste toekomst 
hebben wij nog heel wat plannen uitge
werkt en die zullen uitgevoerd werden ook. 
De linkse zowel als de rechtse dagbladen 
zullen ons niet meer kunnen doodzwijgeiT. 
Men zal noodgedwongen over onze gedurf
de akties moeten schrijven. Antwerpen 
moet en zal opnieuw de bakermat worden 
van Vlaanderen. Want wat wij eens ge
kund hebben moeten wij nu nog kunnen. 
Daarom dat de Afdeling Noord langs deze 
weg een oproep doet op al de goedgezinde 
Vlamingen onzer wijk (ook de andere zijn 
welkom) om zich bij onze gelederen te ko
men voegen, want wij komen nog vele han
den tekort. Wij moeten de buitenstaan
ders wakker schudden en hen diets maken 
dat hun plaats bij ons is. Want de Volks
unie staat open voor iedere Vlaming die 
het goed meent. Wij moeten eerst 
leren Vlaming zijn. Als alle Vlamingen 
uit de tijd der bloedige repressie bij ons 
moesten staan, dan waren wij een sterke 
politieke parti j , met wiens eisen m.en te 
Brussel rekening zou moeten houden ! 

Langs deze weg nodigt het bestuur dsr 
Afdeling Noord alle goedgezinden uit de 
wekelijkse bijeenkomsten te willen bijwo
nen die elke woensdagavond te 20 uur in 
ons lokaal plaats vinden. 

Vlaanderen Eerst ! 
Propagandaleider Delmar 

ZOetuecfin^óLeve^x^ 

A L G E M E N E K A D E R V E R G A D E R I N G 

o p zondag 2 0 j anuar i Ie 15 u u r 

S T MICHIEL — G R O T E M A R K T T E BRUSSEL. 

V o o r deze belangr i jks kadarvergader ing ve rwach ten w e al onze pro-

pagandis ten zonder u i tzonder ing . 

ANTWERPEN-WEST 
Te Antwerpen-West in de parochiezaal 

sprak Theo Lefèvre vpor veertig nieuws
gierigen en tien Volksunies'mpatisanten. 
Voor de vergadering had een van onze jon
geren, Gilbert Murrath, stroobiiefje^ uit
gedeeld en in de bussen gestopt v/aarln de 
houding van Theo Lefèvre tegenover het 

Vlaams program, de IJzerbedevaait en 
amnestie aangeklaagd werd. De waarheid 
moet nogal kwetsend gewjest zijn voor 
Theo want in zijn rede antwoordde hij cp 
de beschuldigingen. Zo beschuidigöe hij 
de IJzerbedevaarten van dubbelzlnnighe'd 
(ze zijn nog te « Vlaams » voor hem. De 
lezer bedenke hoe Vlaamsvijandig Theo 
moet zijn ! ) en beweerde hij dat h'i nieo 
tegc:n amnestie was. Tijdens het daarop
volgend debat nam onze jongo vriend, 
'Gilbert Murrath, echter het woord om 
Theo van antwoord te dienen. Tijdens dit 
debat beweerde Theo zelfs dat er geen po
litieke gevangenen meer waren waarop 
het geval van Dr. Elias aangehaald werd. 
Hierop bracht de overloper Viktor Lee
mans, de grote voorstander van de kolla-
boratie tot het einde toe (hij was sekre-
taris-generaal !) dan toch de handen voor 
de ogen. Het wordt hoog tijd dat hij eens 
beschaamd wordt. Zijn vriend zit immers 
nog altijd gevangen terwijl hij knusjes in 
zijn senatorszetel — verdiend door het 
overlopen — luiert. Het was de enige blun
der van Theo niet, die onze jonge propa
gandist recht te zetten had. Maar ze wer
den rechtgezet. Onze jonge propagandis
ten wegen wel op tegen de voorzitter van 
de grootste Belgische partij . Zij hebben 
immers de waarheid aan hun zijde. 
BORGERHOUT — Maatschappelijk dienst
betoon. Door makker Van de Vijver, ge
meenteraadslid te Borgerhout wordt er ge
zeteld in het lokaal « De Worstenpan », 29 
Turnhoutsebaan, iedere tweede dinsdag der 
maand van 20 tot 21 u. 

Men kan er alle inlichtingen bekomen 
met betrekking tot het maatschappelijk 
dienstbetoon op menig gebied en kwesties 
met bet-ekking tot de uitvoering van zijn 
mandaat . Ook voor alle oudstrijders '14-'18 
en '40-'45 wordt hulp verleend voor het in
vullen van formulieren voor genotsaanvra-
gen. De raadplegingen zijn kosteloos. 

BORGERHOUT — In de Gemeenteraad. 
Reeds vroeger hebben wij herhaalde ma

len in ons blad aangetoond, dat in de ge
meenteraad te Borgerhout op het geschikte 
ogenblik, ook een Vlaams Nationalist van 
z^ch laat ho.en. Makker Van de Vijver 
heeft hieromtrent in de novemberverga-
dering door de afdeling der Volksunie een 
fUnke uiteenzetting gegeven. Hij wees 
vooral op wat door de Vlaams Nationalis
ten vóór en na wereldoorlog II op dit stuk 

werd verwezenlijkt. Er werd aangetoond, dat 
één man wél wat kan tot stand brengen en 
dat dit bewijs te Borge.hoat geleverd werd. 
De verschillende veroveringen kregen dan 
een toelichting welke alle aanwezigen aan
moedigde tot uitbouw van de Volksunie in 
onze gemeente. 

In de raadszitting van 23 november heeft 
raadslid Van de Vijver gewezen op de on-
i-echtvaardige mededingirig die gepleegd 
wordt door de Radiodistributie. Deze ra
diodistributie schaadt de belangen van de 
gemeente door een nieuwe uitbreiding van 
haar verkoopsisteem. Zij is inderdaad over
gegaan tot het verkopen van televisietoe
stellen, gaande van 14.850 fr. tot 24.150 fr. 
Zij maakt hiervoor iedere week publiciteit 
in haar programmablad op V- blz. van haar 
eers'e pagina. 

Daar de radiodistributie van de ge.neente 
vergunning kreeg voor het verdelen van 
ladioprogrammxa's is het haar zeker nog 
niet toegelaten om handel te drijven in TV 
toestellen. 

Raadslid Van de Vijver heeft aan he;, 
college gevraagd in hoeverre dit toegela
ten Ts door de radiodistributie. Hij heeft 
vooral beklemtoond : 
l .De gemicente verspeelt hierdoor de op

brengst van de inkcmslbelasting van de 
toestellen die anders door de handelsza
ken binnengebracht worden. 

2. De handelaa-s en middenstandeis van 
Borgerhoat hebten door het optreden 
der radiodi-tributie een hevige mededin
ging, die onlogisch is in een gemeente 
zDais Borgerhout met zijn vele handels-
sa ien . 
Onze middenslanders te Borgerhout we

ten meteen wie hun belangen verdedigt in 
de gemeenteraad. Het is geweten, dat op dit 
s-.uk het alleen langs onze z^jde is dat ini-
ciat-even gerromen v;orden. 

gaan in moeilijke perioden wanneer de 
i;elederen aaneengesloten werden, zo in 
Limburg 1932 toen de « ziel van het kind > 
een giote rol speelde en zo ook in 1939 over 
gans Vlaanderen wanneer alle partijen 

zich tegen de nationalisten keerden. 
Over de vooroorlogse strijd wijdde hij 

breedvoerig u ' t en hij besloot zijn rede met 
een oproep tot eendrachtig en krachtig 
aanpakken. 

van zulke daden inhouden. We zouden er 
ailenninst vervronderd over zijn zoals v.'c 
het « Belangske » kennen. 

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

BRUGGE — Bijeenkomst van 3 december 
Door enkele personen uit Gistel wetö 

een onderhoud gevraagd met dhr Van der 
Eist, w.n. Voorzitter van de Volksunie. 

De bijeenkomst greep plaats in 'i lokaal 
« Vlissinghe ». 

De mogelijkheid werd besproken en on
derzocht ona ons blad -- D- Volksunie » noij 
meer ingang te doen vinden voortui bij hen, 
Öie de Vlaams-Nationale gedacnte au-i-
kleven. 

Daarna werd door de vriender van Git-
tel een verdere uitbouw van her. provin
ciaal bestuur voorgesteld wat öoor al de 
aanwezigen bijgetreden werd. De daartoe 
nodige maatregelen worden eeilang ge
troffen. 

LI MB U RG 

TURNHOUT 
D:; .ionge afdeling Turnhcul heeft reeds 

flink gewerkt en kontakten gelegd ove. 
her. ganse arrondissement. Onze jongste 
afdeling is vol optimism.e en inderdaad is 
clr.ar in de Kempen meer dan eiders rede 
toe. 

—ABONNEER NU— 
OP DE VOLKSUNIE 

B R A B A N T 

BRUSSEL 
Te St Agatha-Berchem gaf Mr. Fr. van 

der Eist een uiteenzetting over de doelein
den en de werkmetodes van de Volksunie. 

Te Schaarbeek voerde Wim Jorissen het 
wcord over de taak van de Volksuniege
trouwen gedurende de eerstvolgende 
maanden. 

Te Brussel sprak oud-volksvertegen-
v/oordiger Dr. Rik Ballet over de nationa
listische strijd vroeger en nu. Hij behan
delde eveneens de vraag of er naast de 
partij ook een beweging moest bestaan. 
Zo deze beweging zich tot personen zou 
richten, die niet in de Vlaams-nationale 
partij staan om ze voor een radikaal zelt-
bestuurprogram te winnen, wou hij ze een 
bestaansrecht toekennen. Nu deze voor-
v/aarden niet vervuld woiden vond hi] het 
krachtverspilling 

De Vlaamse partij had alles te w.nnen 
meL de éénheid van de eerUjke en dege
lijke krachten. Dat alle ultrakleine groep
jes of afzonderlijke tetv/eters niet te ver
enigen zijn gaf spreker grif toe. D: Ballet 
haalde voor zijn stelling het voorbeeld van 
Antwerpen aan waar de resultaten steeds 
beneden de mogeUjkheden bleven omwille 
van de traditionele verdeeldheid. Ander
zijds wist het vooroorlogs nauonaüsme 
steeds stand te houden en zelfs vooruit te 

HERK-DE-STAD 
• Het kanton Herk de Stad heeft de wer
king ernstig en kordaat aangevat. Ver
leden zondag werd de tweede driemaande
lijkse propagandistenvergadering gehou
den. Niettegenstaande het rijverbod en de 
gladde wegen was de aanwezigheid zeer 
goed. Zelfs waren er meerdere nieuwe 
propagandisten opgekomen. Nog een beetje 
meer stiptheid van enkele afwezigen en de 
werking is perfekt. 

Het programma voor de 3 eerstvolgende 
maanden werd besproken en we twijfelen 
er niet aan dat deze jonge mannen zullen 
bewijzen dat het met de Voiksun't ernstig 
gemeend is. Ze beloofden allen n intense 
v/erking tijdens de komende winterperiode 
en hun inspanningen zullen i.'^slist goed 
:e3ultaat opleveren. Aanpakkcr en vol
houden was hun strijdleuze. 

Bij deze gelegenheid werd 'n afdeling van 
de Limburgse V.M.O. (Vlaamse Militanten
orde) opgericht. 

Prachtig gewerkt van de kantonale voor
zitter en zijn jonge mannen. Gezien het 
abonnem-entenaantal stelselmatig stijgt zal 
een speciale inspanning gedaan worden om. 
het aantal dit jaar te verdubbelen in het 
kanton. De mogelijkheden zijn er en ze 
zullen er in slagen want de Volksunie krijgt 

'meer en meer aanhangers spijts het onbe
grip dat nog bij enkele zeldzame <~ naam
vlamingen 3> bestaat. 
H.^SSEliT — Vandalen aan het werk. 

Vóór een paar weken werd er een sta
king uitgeroepen onder impuls van het 
A.C.V. in de fabrieken van de gebroeders 
Hufkens te Hasselt. Ondertussen zijn de 
gem.oederen weer bedaard en kwam alles 
weer min of meer in orde. Toch is het no
dig er op te wijzen dat tijdens deze sta-
^ingsperiode heel wat neriie heeft plaats 
gevonden op de Luikersteenweg zodat de 
gendsrmen meerdere malen hardhandig 
moesten tussenbeide komen. 

Een feit klagen we ten stelligste aan. Op 
een zekere dinsdagnacht werden bij een 
viertal arbeiders de ruiten verbrijzeld om.-
dat ze zich klaarblijkeüjk niet hadden oa-
derworpen aan de stakingsvoorsch-.iften 
We weten niet wie ongelijk had maar we 
zeggen toch dat deze vandalenstreken vol
strekt niet kunnen goedgekeurd worden, 
zelfs niet door de meest fanatieke A.C.V.-
er. Zijn er dan geen andere middelen om 
de tucht in de rangen van de sindikaten 
te houden ? Misschien denkt men met deze 
brutaliteiten de goedkeuring weg te dra
gen van ernstige werklieden en mensen die 
nog 'n beetje voelen voor de demokratische 
idee. 

Opvallend is hier ook het feit dat « Het 
Belang van Limburg » hiervan niets afwist. 
Wanneer anders iemand 'n vinger breekt 
in gelijk welke uithoek van Limburg dan 
weet deze krant alle bizonderheden. In dit 
geval vernam ze niets, totaal niets. 

Zou deze stilzwijgendheid 'n goedkeuring 

ZARREN 
Onze meer dan zeventigjarige kameraari 

Remi D.S. ging van deur tot deur een pi oef-
nummer van-'t blad aanbieden en een pio-
pagandapraatje voeren voor do abonne-
m^entslag 1957. 

Prachtig voorbe:ld vooi de jongeren ! 
ESEN 

Het «Tien programmapunten v.d. C ' . . 
P. » in « De Standaard « van 2-12-53 ver
schenen, verwekten beroering en diepe 
misnoegdheid bi] veel lezers van dat flag-
blad. 

Vooral punl 10 (repressie en epuratie) 
v/ordt erg beknibbeld en verwekt echte 
verontwaardiging. 

De C.V.P.-leiders weten het beter aan. . 
de Paus. Meer dan 12 jaar na de laatste 
00-log is amnestie overbodig voor die he
ren. Amnestie beschouwen die srhljnkrts-
tenen als. . duivelswerk. 

Op 3-12-56 werd door «lamp.st» Rik, 
3. . volgend schrijven tot opname aan • De 
Standaard >• gezonden : 

« Heren C.V.P.-leiders, 
« Als politiek ongeschoolde « lampist -, 

• Oostfrcnter, is mij Uw verkiezingsplan 
..- volgens het nieuwe 10 punten program-
» ma, geformuleerd door Uw Congres 
; te Namen uiterst misselijk bevallen, 
» Uv; pietlutte-.ige ammestie m.aatrcg-jl 
» heett bij mii in deze tijdscmtlandig-
» heden welke zeer gunstig zijn, aile slag 
» van gevoelens voor Uw partij opgebracht. 
- Deze maal ben ik er als eerste .simpele 
j. van overtuigd geworden dat he : geen 
» bitterheid, m.aar wel weerzinwekkende 
•» walg is, die m.ij vervult om die partij ie 
» verfoeien, welke met voorbedachtheid 
* deze bloedige repressie heeft gekreeeid 
T. en ze nog onbarmhartiger heeft uitge-
3> voerd rnet behulp van misleide sukkels ^ 

« De bolsjevisten kunnen gerust bij U in 
» de leer komen. Inmiddels kunt gij mij 
3. dit gerust kwalijk nemen, al naar ge-
» lang uw schijnheiligheid gediend moge 
» zijn, en Uw hoogmoed gevleid. -

«Van een ex-terdoodveroordeelde lam-
» pist Oostfronter.» 

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

GENT 
Voor de eerste maal staken we van wal 

m.et zaterdag kolportage. Spijts de gie
tende regen werden tientallen bladen ver
kocht en laat deze methode voor de toe
komst het beste verhopen. 
KERSTNACHT 

Dat het licht schijne in deze duistern.s, 
dat er vrede zij op aarde en vreugde in 
Vlaanderen, dat er eindelijk Amnestie ver
leend worden en vrijheid geschonken aan 
onze gekererden. Dat hebben we ook be
grepen uit do amnesiieéis, die de Gentse 
siadskerstboom versierde. Amnestieëis 
vjaarschijnlijk door het Kerstmannetje 
zelf in de denneboom aangebracht. We 
hopen dat zijn en onze wens spoedig moge 
in veivulling gaan. 
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