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VOLKSU NIE 
ORGAAN VAN PE VOLKSUNIE, VLAAMS NATIONALE PARTIJ 

A M K ESTIE 
Sedert de oprichting van de Volksunie 

is amnestie en opruiming van de gevolgen 
van repressie en epuratie een van de pun
ten van ons programma waar wij voort
durend de nadruk op gelegd liebben. Her
haaldelijk hebben wij in dit blad ons 
standpunt ter zake toegelicht. Herhaalde
lijk hebben wij scherpe, maar gewettigde 
kritiek uitgebracht én op de regering in 
"t algemeen én op de minister van justitie 
én op de C.V.P. Indien wij nogmaals dit 
onderwerp in een hoofdartikel behandelen 
dan !s het omdat de strijd voor amnestie 
in omvang schijnt toe te nemen : zelfs het 
Vlaams Verzet kondigt een amnestiever
gadering te Antwerpen aan waarop de pro
fessoren Opsomer en Peeters het woord zul
len voeren. Het is hoog tijd zeer scherp te 
reageren ten overstaan van het volledig 
in gebreke blijven van de regering om ook 
maar één van de talrijke problemen die 
met de repressie en epuratie verband hou
den Devredigend op te lossen. Het is klaar 
en duidelijk voor wie zich geen begooche
lingen maakt dat achter de glimlach en 
de vage verzekeringen van een Van Acker 
en een Lilar niets anders dan kwade wil 
moet gezocht worden. Van in het begin 
trouwens heeft de repressie in het teken 
gestaan van de huichelarij en de schijn-
verontwaardiging. De houding van de po
litieke partijen in deze aangelegenheid was 
en is misselijk, ja walgelijk. Hun houding 
werd uitsluitend bepaald door politieke be
rekening. Voor de C.V.P. kwam het er op 
aan een gevaarlijke konkurrent — de 
Vlaams-nationale partij — uit te schake
len en door een dubbelzinnige houding 
toch de stemmen van de getrolfenen en 
hun familieleden te krijgen. Dat de re
pressie in feite een wapen was in de han
den van de vijanden van het rechtse 

Vlaanderen en de verzwakking van de 
rechtse krachten voor gevolg moest heb
ben liet de C.V.P.-bonzen onverschillig. 
Dit was het grote voordeel dal de socialis
ten en kommunisten uit de repressie haop-
ten te halen, nadat zij hun kiezers, de 
vrijwillige arbeiders in Duitsland} gered 
hadden. De liberalen van hun kant moes
ten de ekonomische kollaborateurs redden 
en daarom was het goed bovenarms los te 
slaan op de idealisten, zo kon men zander 
verdenking te wekken de patriot uithan
gen. Men heeft een stukje komedie ge
speeld dat zijns gelijke niet heeft, v.'an-
neer men daarbij denkt aan de houding 
van de politieke bonzen tijdens de oor
logsjaren ! 

Wij hebben nooit de repressie kunnen 
aanvaarden omdat zij in onze ogen ee.i 
monument was van haat, van om echt, van 
onrechtvaardigheid. Het zou o i s <e ver 
\08ren dit nogmaals toe te lichten. l e ü c 
rerhtgeaard rr.-\n, ieder man die nog eer
gevoel en rechU lardigheidszin heeft moet 
innerlijk in opstand ko nen ten overstaan 
van hetgeen gebeurd is en nu nog gebeurt. 
-Men heeft moord en brand geschreeuwd in 
verband met de gruwelen in de Duitse ksn-
centratiekampen, maar wanneer zal eens 
het licht geworpen worden op de gruwelen 
in de Belgische kampen en gevangenissen? 
Eens toch zal de waarheid, niettegenstaan
de alles, gekend worden met inbegrip van 
de gruwel der in de gevangenissen gekre-
Peerde kinderen. 

Twaalf jaar na het einde van de oorlog 
™oet in ons land nog de eerste algemene 
maatregel getroffen worden om de repres
sie af te bouwen; twaalf jaar na het einde 
\an de oorlog bevinden zich nog bij de 
driehonderd mensen in de gevangenissen 
waaronder zuiver politieke gevaUen. Het 
gaat ook niet op de overigen te laten door
gaan als misdadigers van gemeen recht. 
Het merendeel van deze mensen zouden in 
normale omstandigheden nooit met het 
gerecht in aanraking gekomen zijn. het 
zgn mensen die tijdens de oorlog het 
slachtoffer werden van de oorlogspsychose 
van zeer uitzonderlijke omstandigheden 

maar die ongetwijfeld idealisten waren en 
geen schoelies. Er zijn onder hen een aan
tal weerstanders, die, na door de Duitsers 
gesnapt te zijn en om hun leven te red
den, verklikt hebben en voor de Duitsers 
gewerkt hebben. Sympatiek is dit niet, 
maar hoeveel rechters, hceveei weerstan
ders zouden in hun plaats gesteld de moed 
gehad hebben de dood te kiezen ? Het 
tragische is dat deze mensen niet meer de 
gevangenen van de staat zi.in, maar de prooi 
van een groep personen zonder openbaar 
mandaat die zich vereenzelvigen met het 
Verzet en die door haal gedreven de 
wraak willen bestendigen. Deze kapitulalie 
van het staatsgezag, die onloochenbaar is 
vermits sedert jaren niemand meer vrij 
komt zonder de toelating van deze weer
standers, is volledig in strijd met ons 
staatsbestel en met de demokratische be
ginselen. Het is een toestand die een mi
nister van justitie, bewust van zijn taak 
en zijn verantwoordelijkheid, nooit zou 
mogen aanvaarden. Het is een ongehoorde 
schande dat men in feite het wetsontwerp 
Lagae toepast dan wanneer men de moed 
mist het voor te leggen aan het Parlement, 
waar het ongetwijfeld zou verworpen wor
den. 

Zeker is de linkse regering verantwoor
delijk voor de ongewijzigde toestand. Maar 
de C.V.P. gaat niet vrij uit : niet alleen 
heeft zij niets gedaan toen zij zelf aan het 
bewind was, maar zel '̂c i i ; ' - :»-» ?pno-'*!' 
wenst deze partij niet dat de regering iets 
zoi: doen voor de oplossing dezer proble
men. Dit is gebleken toen de CV P.-pers 
en rechtse weerstanders roet in het eten 
goaiden bij de onderhandelingen tussen 
de regering en de weerstan'J een ;',oed jaav 
geleien; dit is zeer onlangs weer gebleken 
toen zowel « De Standaard » als de « Libre 
Belgique » de weerstanders uitdaagden en 
ophitsten. Daaruit blijkt dat steeds het 
partijbelang vóór alles gaat, ook voor de 
meest kristelijke gevoelens. In de C.V.P.. 
zoals trouwens in de andere partijen, zijn 
er ongetwijfeld mensen die voor a nneslie 
gewonnen zijn en die het goed menen, 
vlaar zij zijn machteloos. Zelfs op hun 

partijkongres durven zij het aan h u n . 
3t:indpunt krachtdadig f e verredigen. 

Zoals de zaken staan kan amnestie alleen 
het resultaat zijn van een scherpe, radi-
k?le reaktie in Vlaanderen die zich slechts 
doeltreffend kan uiten door een aanzieii-
lij'ie stemmenverschuiving ten voordele 
van de enige partij die onomwonden voor 
amnestie opkomt, dt volksunie. Alleen 

Aan de VUUMSE lONGERDI 
Het ij de grote verdienste \ a n sommige 

Vlaamse jeugdkringen rfe realiteit niet te 
vluchten en de jeugd te confronteren met 
het uiterst delikate problecn «Hoe staan wij 
tegenover de politiek ? ». Er werden reeds 
op verscheidene plaatsen vruchtbare de
batten over dit onderwerp gevoerd en dit 
alleen al stemt hoopvol. Wij menen ech
ter dat deze mensen hun lamp niet onder 
de korenmaat mogen plaatsen maar inte
gendeel het volle licht van hun bevindin
gen en vaststellingen op hun omgeving 
moeten laten schijnen .Het is in deze zin 
dat wij graag ingaan op het verzoek van 
een persoon uit Brugge uit deze kring van 
jongeren om in ons blad een korte maar 
klare tekst te publiceren, waarin hij aan 
de hand van recente gebeurtenissen, waar
onder vooral het jongste C.V.P.-kongres fe 
Xamen, wil aantonen dat allen die het goed 
menen met Vlaanderen, en in de eerste 
plaats de leidende jeugdfiguren, in gewe
ten verplicht zijn onverbloemd stelling te 
nemen. Het is inderdaad zo, dat zonder 
een spoedige en ingrijpende koerswijzi
ging. Vlaanderen weldra helemaal zal on
der de voet worden gelopen. 

He t doek is over het Kongres geval
len en de wereld is maa r heel weinig 
van aanschijn veranderd . H e t is de zo
veelste herhal ing van het glas water , 
de plas e n . . . het hek dat aan de oude 
stijl blijft hangen . Het wil ons zelfs 
voo rkomen dat de nog str i jdbare 
V laamse C.V.P.-ers , zoals de C.V.P . -
jongeren bitter ontgoocheld zullen zijn 
en met reden ! 

D:t WGrd^ wel best qeïKustreerd door 
het hopeloos gekronkel van de par t i j -
pers . i( D e S tandaard >> en de i' Libre 
Belgique ». twee t oonaangevende C V . 
P.-bladen (die wel los van de part i j 
ope re i sn . maa r als punt je bij paalt je 
komt toch braafjes in het gareel gaan 

fc ^ ^ . ^ '*>-<b " ^ ^ «tw ̂  ^ . ^ ^ ^ 

wanneer men in de leidende kringen van 
het Vind en in de partijleidingen schrik 
krijgt voor de stijgende misnoegdheid en 
vcront-.vaardiging bij een brede fraktie 
van de openbare o:)inie in het Vlaamse 
land zal men van houding veranderen. 
Eerder niet. 

ITALIAANSE AFGEVAARDIGDE AANGESTELD BIJ DE O.NDERZOEKSKOMMISSIE VOOR DE 
MIJNRAMP VAN MARCINELLE. %'iT^-:^. 
Portier ; Allo Mr Üe Bestuurder • u Hier is iemand aan de poort aie beweert ivjn de onderzoekskom-
missie te zijn...! » 

lopen) schii jven dat het een (( goed » 
Kongres was . iMaar na inzage te heb
ben g e n o m e n van h u n eigen k o m m e n -
taar en kritiek moe ten de respect ieve 
lezers wel tot een heel verschi l lende 
conclusie komen : nl. da t alle essen
tiële b innenlandse p rob lemen meer dan 
ooit in het vage z-jn gebleven en dat 
de weinige p u n t e n die iets concreets 
inhouden , dan nog door een groot en 
invloedrijk gedeel te niet worden bijge
treden. 

Enkeie dagen vóór het Kongres eiste 
(> De S tandaa rd )i dat , ten e inde aan de 
Vlamingen ve r t rouwen te schenken , er 

v a n w e g e de Brusse ls -Waalse vleugel 
bij m o n d e van gezaghebbende perso
nen de nodige waarborgen zouden wor
den gegeven voor het u i twerken en na
leven van 'een p r o g r a m m a dat nu eens 
eindelijk met de rechtmat-ge V laamse 
eisen zou reken ing houden . Deze per
s o n e n zijn natuur l i jk niet opges taan , 
in tegendeel . Verder werd er in « De 
S tandaa rd » ook nog o p gewezen dat 
de Waa l se C.V.P. -ers zich niet door de 
l inksen moch ten laten be ïnvloeden om 
een afbraak van de repressie in de weg 
te blijven s taan . W e l n u de resolut ie van 
het Kongres over even tue le amnes t ie -
maat rege len is bu i t engewoon pover . 
W e moeten met ontze t t ing vaststel len 
dat de C .V .P . bij iedere n i euwe verkie
zing een kleinere m a t e kristelijkheid in 
haar p r o g r a m m a weet te leggen. De 
heren zijn waarschijnli jk van m e n i n g 
dat ze nu de s t e m m e n der « zwar ten D 
v/el k u n n e n missen ; J e ve rd ruk ten in 
Hongar i je en de schoolstrijd die «men» 
n et wilde v/ innen zullen wel voor het 
noQige kiesvee zorgen. 

En weeral werd er met geen w o o r d 
gerept over de p o s t h u m e rehabili tat ie 
van mensen als een D o m V a n Assche , 
Leo Vindevcge l , die — zoals reeds her
haaldelijk en openlijk door C.V.P . -
manda ta r i s sen werd verk laard — het 
slachtoffer zijn gewee.st van een rech
terlijk sadisme zonder voo rgaande in 
onze geschiedenis . De sluier der laf
heid, die de poel van de repressie-haat 
bedekt , zal in dit l and nooit door de 
zich kris 'elijk n o e m e n d e p>olitiekers 
worden gelicht ! 

Zoals U ziet we rden de « voorwaar 
den )) van De S tandaa rd netjes veron
ach tzaamd en toch is deze kran t kin-
derlijk-blij me t het behaalde resul taat . 
H o e harder een hond word t get rapt , 
des te vlugger komt hij bij zijn meester 
terug. Is een V l a m i n g dan soms toch 
een hond ? Luis ter t maa r wa t De 
Standaard van 1 1 december ons dien
a a n g a a n d e weet te vertel len. Na de 
hoop te hebben uitges^iroken dat de 
W a l e n in de C .V.P . meer (sic) dan in 
het verleden blijk zullen geven van po 
litieke zin t.o.v. de Vlaamse gr ieven, 
vervolgt de schrandere joernalist : 
(I V o o r de rest is het p r o g r a m m a nuch
ter, voorui t s t revend en prakt isch. Som
mige p u n t e n zijn erg vaag en werden 
door het debat met opgehelderd, zo de 
paragrafen betreffende de kul ture le 

(lees door biz. 7; 
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De vsil igheid in de mi jnen 

Het orgaan van het A. C. l . » Het 
Volk » doet sterk verontwaaidigd omdat 
er maar steeds niet gezorgd 7iwrdt voor 
de veiligheid in de mijnen. 

Wat ze vergeten te vet tellen is dat ze 
er zelf vroeger geen iverkelijke belang
stelling voor hadden en thans nog niet. 
In het begin van de linkse regering werd 
er nog een kommissie gevormd -waar 
naast liberalen en sociaUstcn zoals de 
hii'Jige minister Troclet ook Thomas
sen van de Vrije Christelijke Mijnwer
kers Centrale en de Limburgse A.C.V.-
C. V. P. volksvertegenivoordiger Ber-
Irand deel van uitmaakten. De kortimis-
sie bezocht een vijftal mijnen op een drie
tal dagen en besloot dat alles wat de vei
ligheid betreft in de mijnen in orde was! 
Bij de interpellaties over Marcinelle werd 
hierover zowel links als rechts gezwegen. 
De her.n wisten zich samen verantwoor
delijk. De tafels van de mijnbazen, waar
mee de sindtkalisten zich goed verstaan, 
waren klaarblijkelijk rijk vooizien. En de 
aoedgevulde buiken van de sindikalisti-
sche bonzen waren dankbaar. De mqn-
werkers hebben toch wel vertrouwen in 
hun sindikaten. Arme sukkelaars met 
dergelijke paljassen-voo:m..nnen! 

PEPEP.NOTEM 

Bij de mi jnwerkerss tak ing 

Sinds jaren liggen de lonen in de L^m-
biugse mijnen, die goed rendtren, lager 
dan in de Waalse mijnen, waarvan de 
meeste minder renderen of verlieslatend 
zijn. Over het algemeen zijn het dezelfde 
bazen in Limburg en in Wallonië : de 
Société Générale. Zo wordt.de mobili
teit bevordert en beleeft men het dat 
mijnwerkers uit Genk naar Luik gaan 
weiken! Nooit heeft let A.C.V. of het 
A. B. V. V. daarvoor gestaakt, nooit 
wordt zelfs de eis van gelijke lonen ge
steld met de nodige kordaatheid. Er be
staat een goede vriendschap tussen deze 
kcipitclsten en de '< proletariers »-bon-
zen. Als !:et tegen de l'laamse volksmens 

de liberalen hen voor h.t ogenblik in het 
lioekje drummen. Als de socialisten toch 
nog een jaar willen volhouden zeggen de 
liberalen dan moeten ze ons maar ter 
wille zijn. \'an de heffingen op het kcp> 
laal zal niet veel komen en ondertussen 
moet het A.B.V.V. de zware belediging 
s.ikker. dat er liberale af gevaar aigd en 
z.illen zetelen in de meeste bestaande na-
/ onaie pcritaire konvtees. Onbetivistbaar 
nebben de socid.sten zichzelf in een slop 
gemaiieuvreerd. Zij willen om prestige-
^denen per se vier jaar een linkse rege
ring. Ze willen voor de C.V.P. niet on
derdoen. Vanzelfsprekend dat de prosti-
t-.'ces van de Belgische politiek, de libe-
,cde;:, in deze omstandigheden zich duur 
laten betalen. Ondertussen moet onver
mijdelijk bij de socialisten de tweespalt 
iTrocien tussen de groep die in de eerste 
pi ats voor sociale hervormingen vecht 
c 1 de groep die in de eerste plaats anti
kerkelijk is. Het aantal Renards moet op 
Lie wijze toenemen en het gezag van 
Buset verminderen. In dergelijke om-

•iland'gheden kan er dan ook van een 
verdere vooruitgang van de B.S.P. geen 
spiake zijn. Waar we trouwens ook niet 
om treuren!! 

G 

•raat beleejt men de meest onmogelijke 
bondgenootschappen. 

Eai de ach te rgrond e rvan 

iije^ens de homogene C. V. P.-rege-
,.ng heejt het A.B.V.W tal van stakin
gen uitgelokt om te bewijzen dat men 
liet zonder hen kon regeren. De mach
ten achter de schermen die mede de re
gelingen in elkaar steken, het grootkap.-
taal, besloot dan ook de socialisten aan 
het bewind te brengen maar ze een libe-
tale waakhond me te geven. Om het ge
val goed aan elkaar te metselen werd dan 
een wet-Collard uitgevonden. De socia
listische kranten begaan echter geregeld 
de dwaasheid te schrijven dat men ook 
zonder de C.V.P. kan regeren en men 
dat ook nog zal kunnen na de verkiezin
gen. Vandaar onrust bij de kandidaat
ministers en bij de partij. Men moet nu 
bewijzen dat het ook zonder de C.\'.P. 
niet kan. l'andaar de geregelde stakin
gen zonder grondige redenen. Het kapi
taal heeft echter begrepen. In de volgen
de regering voor zover ze niet uit drie 
partijen zal bestaan zal een B.S.P.-C.V. 
P.-regering zijn. Zo hoopt het kapitaal 
de onderlinge naijver en het opbod tus
sen beide sind.katen te milderen. 

Socialistische kapi tulat ies 

Het is niet a.ti]d goed zijn weerz.n 
voor een tegenstander al te zeer uit te 
schreeuwen. Een ander tegenstander 
kan er voordeel uithalen. Dat is thans het 
geval met Max Buset en Jos van Eynde. 
Zij hebben zo dikwijls gezegd dat er geen 
verkiezingen zullen komen voor '5S dat 

rof boerenbedrog 
"^Sinds de l'olksunie de vinger op de 
wonde gelegd heeft van het landbouw-
viaagstuk meent de C.V.P. dat het toch 
troed is te gebaren dat ze ook wat be-
[an'Instelling heeft voor de belangen van 
een izieze/skoïps, dat ze zeer tot schade 
vu die groep, praktisch monopoliseert. 
Pen z'.j die leeds tientallen jaren de boe-
.enbelangen verwaarlozen gaan thans de 
st'er eens bij de horens vatten. Een mil
jard gaan we meer uitgeven voor de land
bouw selveeuwt de snuit Theo. En daar
mee is dan het vraagstuk van SOO.OnO 
.ar.dbouwgezinnen opgelost. België zal 
— zo ae belofte ingelost wordt! — ,?/5 
-au het Nederlands budget voor land-
boinc hebben! Zo zal het de achterstand 
oh Nederland wel inhalen. Als men weet 
dat de begwtins; in Nederland reeds fa-
icnlan'j minstens vi'^f maal zo hoog is als 
in ons land. Een sociaal vraagstuk voor 
d- l ndbouwers bestaat er immers niet! 
De irendddelde boer verdient .mmers 
I 1 .V. per uur! Wet wil zeggen dat de 
helft nog m'nder dan 13 fr. verdient! 
]!ra.- omdot de boeren te brcaj zijn ma;r 
vedeieen hen met de voeten spelen. 

W a a r of n ie t ? 
> D:nk zij de ngering meer arbeid in 

l laanü ren! » he.ft de <• Volkgazet » 
eenmaal geblokletterd. Geen enkele on-
ucr ue volgzame lezers heef echter ge
nie r peisionhfke veibee'ding om het 
^ie lijk iiiiroep'ugsteken cat oorspronke-
l. k de ti'.el vergezelde, door'een hitisch 
zraaJteken te veivangen. Tegenover 
Kol^s titel met bize,nleite,s stellen we de 
vo'gende variante voor : « Dank zij de 
benken geen arbe'd in Maande;en!» Een 
Gents professor in de ekonomif wist im
mers dat liet Belgisch konsulaat te New 
York herhaaldelijk de belangstelling van 
grote dollarmaatschappijen voor investe
ringen in l'laanderen had weten te wek
ken. Telkens verwittigde << men n van
uit Brussel dat een negatief antwoord 
zich opdrong. Sommige gevestigde be
langen duchtten de konkurrentie. Vlaam
se belan'Jen wijken vanzelfsprekend voor 

volgend feitfe : Goodyear wilde te Ant
werpen een fabriek voor rubberbanden 
oprichten. Natuurlijk spartelde de Engle-
bert van Luik tegen. Daarom zou Good
year moeten afzien hebben van haar oor-
spronkelifk plan. Toen lieten ze hun ogen 
vallen op het Groot-Hertogdom %vaar ze 
wAlra di toelating op zak hadden. Door 
de ekonomische unie met België is Good-
rear nu evengoed in staat met E^nglebert 
Ie konkurreren als wanneer ze dit vanuit 
Antw^rl^en had-moeten doen. 

Eniff resultaat : duizend Luxembur
gers méér tewerkgesteld, duizend Ant-
wnpenaais méér ten laste van de staat. 

Klein meningsverschi l 

ie.ercen weet hoe de Frans, wiens 
baatd men altifd eerst op de barrikaden 
heeft kunnen opmerken, alt fd de taal-
i.Cile if mei hand en tand en bae.rd hee,t 
vastgehouden. Ex cathedra heeft hij ze 
-(-'-ds als enirr middel ter zaligheid ge-
bred kt. 'I hans i's )" jn vertrouwen in dat 
w ,nd rba-n- kwakz Iversmidd'J je licht
jes geschokt. Ik heb namelijk voor kort 
iemand gehoord, die met 7ee.nig lof dal 
taalwe spell tje c.fkamde. De '^^eachie 
spreker beweerde dat de g^-^est van de 
t'-ahettcn hierin bes'ond dat ze er ware.i 
.');; overtreden Ie worden. D'i '.gevleugeld 
:.'0.Trd kwam uit de mond van iemand 
cie de 7ve'luidende naam Edqard Van 
Cauwehert draagt. Als bonp-^ Trans zo
iets verneemt, zal het er le'ijk aan toe 
ff aan in zijn huishouden. 

O n d a n k b a r e mi jnsn 

Ook de mijnen zipi erg ondankbaar 

IfCt Belgisch groot-kapitaal. Sedertdien 
wensen we Renard en Co veel sukses in 
l.un " aktie » tegen de holdings,maar we 
zijn zo vrij aan tastbare resultaten te twij-
jcLn. 

Poli t iek van werkverschaff ing 
In dezelfde aard kennen we ook 

Zij willen thans de regering in geldnood 
niet help'en met miljoenen en nochtans 
rij kregen ~' miljarden » schrijft dezelfde 
krant! En dat is juist wat wij van de so-
c'alisten nel begnjpen. Waa om werden 
die milja,den niet besteed aan de opr.ch-
lin-r v.-^n nieuwe industrie in \'laanderen 
om" zo de 7üerkloosheid alhier op te los
sen. Liggen deze Fransprekende mijn-
bazen hen nauwer aan het hart als onze 
Vhamse werklozen? Wij zoud'n die mil
jarden anders gebruikt hebben ! 

Nieuwe belas t ingen 

De " \'olksffazet » bluft er eveneens 
op dat de B.S]P. de enige partij is die 
ire.n be'csiingsvermindering belooft om
dat zij steeds meer sociale voordelen wil-
ien uitkeren en dus meer inkomsten door 
belastingen nodig hebben. Steeds moet 
echter de middenklasse deze belastingen 
dragen. V/aarom ook niet eens.de hoge 
ambter.a.en wat meer doen betelen? l e-
Icn hebben een wedde van boven het 
kwart m'Uoen, wat nog al reat meer is 
dan de w'nst van de gewone middenstan
der. Deze rode bourgeois moeten echter 
nooit wat meer betalen. Zij behoren im
mers tot de partij die uitdeelt... en zich
zelf niet vergeet. 

Nieuwe Kat te-ogen 

Hoe vriendschappelijk de verhoudin
gen moeten zijn tussen de ministers en 
bepaalde grootfabrikanten bewijst weer 
de jongste geschiedenis van de katogen, 
ledere autobezitter is verplicht nieuwe 
katogen in zijn wagen te laten aanbren
gen ~ zelfs aU de nieuwe juist identiek zijn 
met degene die er in waren. Op de nieu
we is een herkenningsletter- en cijfer aan
gebracht om het onderscheid te laten 
zien., aan po'iticagenten en rijkswach
ters want grootte, aard en kwaliteit van 
het licht is net eender bij oud en nieuw 
zoals bij de Opeis onder meer. Men 
vraa'rt zich af welke c< fooi » de groot
fabrikant weer over had voor de pmble-

riaar of de partij, die dat besluit ontwor

pen liceft. 

De boeren m o e t e n oppassen ! 
Tal van verenigingen, ook landbouw-

verenigins^en, hebben zich gekant tegen 
de heffingen op de buitengewone winsten. 
We gaan die houding hier niet beoorde-
l'.n me.ar de reakiie van de socialistische 
.. ]'olksgazet » is potsierlijk. De boeren' 
moeten oppassen want deze regering 
heeft veel voor hen gedaan! Het staat er 
zwart op wit. Wat zijn de boeren toch 
bedorven. De C.V.P. heeft altijd voor 
hen gezorgd en is thans nog bezorgd... 
om hun stemmen. De socialisten en libe-
r.d'en doen nog meer voor hen. Zo is hun 
hon dan ook geleidelijk gestegen tot IS 
• rank per uur. \og 7 fr. per uur hif en 
ze staan gelijk met de laagste kategorie 
ve,n de arbeiders. En zijn de boeren ver
gelen dat zij de enigen zijn die waardig 
werden bevonden — omdat ze reeds te 
veel verdienden! — om niet ie profiteren 
van de Iwogkonfunktuur? Zijn er geen 
miljoenen toelagen voorzien voor de boe
ren schrijft de « l'olksgazet ». Onder
tussen betaalden de boeren miljarden be
lastingen. En de miljarden toelagen g.n-

iren n^ar de zware industrie ! 

De zetel aanpass ing 
Sommige C.i'.P.-kranten moeten de 

flaminganten weer warm maken voor een 
zetelaar.passing, die rechtvea.di^ is maar 
die door de schuld van diezelfce kranten 
niet komt. Die kranten steunen immers 
de C.l'.P. die evenmin de aanpassing 
[hans wi' als dat ze ze wilde toen ze — 
homogeen — aan het bewind was. Ze 
hebben t:ans het trukje weer gevonden. 
!n de C.l'.P. ve.dedigen twee groepen 
dk een verschillende aanpassing, zodat 
ze onderling niet akkoord zijn. In dat ge
val gaan natuurlijk de linksen nog gemak
kelijker een verontschiddiging vinden om 
niets te moeten doen. Zo zullen een SSO 
aiii-end l'lamingen niet vertegenwoor
digd zijn (het aantal groeit elk jaar met 
een JJJ.OOO!) Reken daarbij nog een 
i/o ede 1 Of 1.000 politiek rechtlozen en we 
komen aan het half miljoen. Leve de 
demokra'ie naar Belgisch unitair model! 
Xu is het waar dat de ^Volksunie» het 
dic'itst b'j de verovering van die nieuwe 
zetels zou staan. Waar er nu op vijf 

plaatsen slechts een te kort is van een 
ö.f'00 stemmen zouden we er dan maar 
een -1.000 meer moeten winnen. Dan 
dus m'-ar liever geen zetelaanpassing, 
ju'.st gezien C.\'.P. demokraten ! 

H s t zoveelste stoutigheidje 
v a n o u w e Frans 

Onlangs werd in de Aula der Gentse Univer&teit 
een feestzitting gehouden ter herdenking der ver-
r.cdcrlamlsing dier instelling. 

Te deter gelegenheid heeft nnflen de kraaiende 
haan Van Cauwelaert andermaal de kans verkeken 
de serene rust ener akademische plechtigheid onge
stoord te laten. 

Hij kwam andermaal aandragen met zijn versleten 
ritour-^el als zou Vlaanderen er heden veel beter 
^xan toe zijn .moest tussen de twee oorlogen geen 
Vlaams-nationale partij geageerd hebben. 

Daargelaten het feit dat ernstige historici zich niet 
ivagen aan kansberekeningen gesteund op gefingeer
de elementen — iets nat zij aan schrijvers van toe-
'•omstromans overlaten — bewijzen de werkeUik ge
beurde en gebeurende feiten zonneklaar dat de volks-
nationale idee in de wereld opgeld doet. 

Staatsminister Van Cauwelaert kan zich te dezer 
informeren bij zijn zoon missiebisschop in Conff) 
en even mediteren over de laatste gebeurtenissen t^ 
de Oosteuropese volksdemocratieên. 

Wat bijzonder Vlaanderen betreft, heeft de jong
ste controverse door Van Cauaelaert zelf uitgelokt 
benezen dat hij late, niet de minste schuld heeft 
aan de breuk die tussen de twee oorlogen plaats 
^recp tussen de Vlamingen. Om welke motieven zij 
hier in het midden gelaten . 

Blijkbaar kwelt de oude man een compleks, da 
hij r.Cet te boven komt. 

Hij gelijkt hierin de oude Generaal Smuts die nog 
kort voor zijn verscheiden stellingen tegen het volks-
nationalisme verdedigde die sedert lang in zijn eigen 
land voorbijgestreefd waren. 

Arme oude Frans! 
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V A N D E N H A K O P D E N T A K 
Van grote werken, onteigeningen 

en de rest 

•i Bezint eer ge begint », was een 
spreekwoord dat onze \'Oorouders steeds 
hebben in ere gehouden. W e zeiden on2e 
voorouders. De nakom el ingen, die na
tuurlijk veel slimmer zijn, houden naar 
alle waarschijnlijk niet meer van oude 
spreekwoorden en gezegden. Men is mo
dern of men is het niet. 

De G R O T E werken te Brussel, want 
ze heperken zich hoofdzakelijk tot de 
hoofdstad van het land, hebben van u la 
capitale » een soort voorhistorisch paal-
dorp gemaakt , met dien \-erstande dat de 
palen van ijzer en staal zijn en achteraf 
een bekleding krijgen van gewapend be
ton. Van aan de Louizalaan tot aan de 
Leopold H-laan ligt Brussel open. Als 
we de affiches mogen geloven zal alles 
klaar zijn over 9, 10, 11 , 12 of 13 maan
den en dan zal Brussel min of meer op 
een klein Chicago gelijken, met tunnels, 
viaduks, zonder bomen en met enorm 
veel houten schutsels. Deze laatste zijn 
de specialiteit van de maatschappij 
<< Brunfaut et fils », die de fameuze 
Noord-Zuidverbinding nog maar steeds 
niet kan afmaken. 

-Maar er is ook reeds heel wat moeten 
bezuinigd worden op die fameuze grote 
werken, heel wat plannen die door de 
minister van Openbare werken voorge
steld werden en reeds aanbesteed waren, 
moesten (com bezuinigingsredenen» wor
den uitgesteld. 

" Bezint eer ge begint », had men 
daar bijtijds aan gedacht, dan zou men 
nu niec moeten terugkrabben en hoe 
dichter we bij het fatidieke jaar 1958 ko

men, hoe meer men zal moeten uitstellen, 
want wat iedereen wist toen men begon, 
dat die reusachtige plannen niet konden 
verwezenliijkt worden in zulk een korte 
tijdspanne dan ten koste van miljarden, 
schijnt nu eerst werkelijkheid te worden 
bij onze bewindvoerders. 

Een van die g e \ allen is het beruchte 
administratief centrum, dat dhr Van Ac
ker zo zeer aan het hart ligt. Dit gigan
tisch gebouwencompleks, met natuurlijk 
een hemelbestormende toren, zou opge
richt worden daar waar eens de « bas 
fond » was van Brussel. En men begon 
te onteigenen, (nooit woedde de ontei
geningsmanie zo hevig aJs de laatste t i jd) , 
tot grote ergernis van de slachtoffers, 
meestal een\oudige mensjes die daar on
der de Kongreskolom hun leven op zijn 
echt Brussels sinds mensengeheugenis 
hadden doorgebracht. E r werd geprotes
teerd, ook de stad Brusse' was niet hele
maal akkoord, maar dhr \ ' an Acker was 
niet te vermurwen, hij moest zijn u cité 
administrative » hebben. Hij zal ze voor
alsnog niet hebben. Om bezuinigheids-
redenen, zal men wachten tot na 1958 
•Jm met de bouw er\-an te beginnen, men 
2 il zich vergenoegen met een garage 
aan te leggen waar er plaats is voor 500 
autos. Om plaats te bezorgen aan deze 
500 autos werden 700 mensen op straat 
gezet, één auto is dus volgens de bere
kening van dhr Van Acker ongeveer an
derhalve mens waard. Ten andere wat 
er thans aan grote werken wordt uitge
voerd staat in het teken van de tiran : 
auto. Om hoogstens 8 minuten tijd te 
«innen heeft men de eens prachtige bou
levards van Brussel ontboomd en Stalin
grad ziet er niet zo troosteloos uit als 
thans onze boulevards. Men belooft wel 
dat er plantsoenen zullen komen en dat 
bomen zullen herplant worden. Over 

iwioiiT-, dertig jaar zal men daar waar
schijnlijk iets van merken, maar daarte-
o-en zal er wel een and.ere minister van 
Openbare werken gevonden worden om 
•i.les nog eens onderste boven te zetten. 

Brussel wen] gespaard tijdens de oor
log. H e t î  thans bewezen dat vredes-
vanialen grotere verwoestingen kunnen 
aanrichten door ganse eskaders zware 
bommenwerpers . 

Wie is Kadar ? 

lü 1949 had te Budapest het proces 
plaats van de Hongaa r se Kommunist i-
sche minisier van Buitenlandse zaken 
Laszlo Rajk en zijn aanhangers . Zoals 
men weet beschuldigde Rajk zichzelf van 
verraad, zoals dat ten andere de gewoon
te was in alle grote processen in Rusland 
en de satelietstaten. W e r d Rajk gefol
terd en aldus gedwongen zich zelf te be
schuldigen ? \ 'o lgens verklaringen van 
uitgeweken Hongaren en verschenen in 
het Britse tijdschrift Time & Tide zou 
de zaak zich als volgt hebben voorge
daan. Janos Kadar zou op verzoek van 
de toenmalige Honga<irse Kommunis-
tenleider Rakosi, bij Rajk aangedrongen 
hebben voor het gerecht openbaar te ver
klaren dat hij een titoist was, zodoende zou 
hij niet geëxecuteerd worden. Rajk deed 
zoals Kadar hem aangeraden had, maar 
werd toch terechtgesteld. Als Kadar ach
teraf bij Rakosi tegen de terechtstelling 
protesteerde liet deze een plaat afrollen 
waar het gesprek tussen Kadar en Rajk 
op opgenomen was en verklaarde dat 
hier uit bleek dat zij beiden schuldig wa
ren. Enkele tijd later werd Kadar zelf 
gearresteerd op bevel van Rakosi . Naar 
het blijkt werd hij door de Hongaarse 
geheime staatspolitie gefolterd, hem zou
den de vingernagels ui tgetrokken gewor
den zijn, verder zou men hem gekastreerd 
hebben. . . 

.A's een slachoffer van de beestachtige 
metode van de Hongaarse Kommunis-
tische staatspolitie zou men van hem mo
gen verwacht hebben dat hij tijdens de 
re\;^lutie, einde okober befjn november 
van \o r ig jaar in de rijen zou gestaan 
hebben van de vrijheidskampers. Dit 
was niet het geval. .Vis een eunuch werd 
hij de slaafs? dienaar van de Russen, hij 
w as het die beroep deed op de Russische 
t^.nks, waardoor tienduizenden Honga
ren werden x'ermoord. 

Kadar is gebleken een willoos speel
tuig te zijn in de handen van de Russen. 
Het is waarschijnlijk op raad \ a n Rako-
•̂ 1, die in Rusland \erblijft, dat de Rus
sen Kadar hebben aangesteld als Pre-
mit-r in Hongari je . Als gewezen slacht
offer \ an de gehate Staatspolitie dach
ten zij dat hij de simpatie zou halen van 
de andere Hongaren en gezien zijn doci-
liteit tegenover de Russen, hadden zij 
iemand bij de hand, die hun bevelen 
-.Liafs zou rpvolgen . 

N a meer dan twee maand een het be
wind te zijn geweest is Kaïlar er echter 
met in geslaagd enige invloed te \erAver-
\-en in Hongari je . Zijn beroep op de 
Russische tanks, zijn toegevingen inzake 
deportatie \ a n Hongaren naar Rusland, 
hebben van hem de meest gehate figuur 
gemaakt in Hongari je . Niet tegenstaan
de allerlei patetische oproepen is hij er 
niet in geslaagd de niet-Kommunistische 
elementen die Fmre Xag)- hun steun had
den toegezegd, nl. de Boerenparti j , de 
jiartij van de kleine landeigenaars en de 
Socialisten, in zijn \ 'aarwater te krijgen. 

Zich sterk voelend door de Russische 
tanks die zich nog steeds in Budapest 
bevinden, dreigt hij thans. De geheime 
•staatspolitie, die hem eens zo beestach
tig behandeld heeft, heeft hij terug in 
werking gesteld, de kolchozen op '^het 
platteland wil hij ook terug in het leven 
roepen, uitzonderingsrechtbanken spre
ken doodvonnissen uit. Maar de arbei
ders geven niet toe. 

De politiek van Kadar is werkelijk die 
\ an een gekast reerde . Wij 'hebben sterk 
de indruk dau zijn \Toegere folteraar Ra
kosi, van uit Rusland Kadar gebruikt om 
Hongari je onder het Russisch bewind te 
houden. Kadar , we zeiden het reeds is 
een stuk speelgoed, een marionnet . Zijn 
naam wordt gebruikt, maar het zijn de 
Russen ('ie alles in handen hebben, want 
deze laatste weten dat zij niet te doen 
hebben met een man maar met een wil
loos si ichtofier van hun foltermetoden. 

Een Verenigd Europa ! 

He t trotse Albion heeft zich steeds 
verzet deel uit te maken van wat men 
noemde het vasteland, d.i. Eu ropa . E n 
geland bestond op zich zelf, het was een 
eiland en van daar uit regeerde het zijn 
H Empire ». Van dit (( Empire » is niet 
veel overgebleven, maar er is nog altijd 
I the Commenwael th » het Brits geme

nebest. Maar ook dit laatste blijkt niet 
meer zo sterk te staan, vooral sinds het 
miserabel einde van het Egyptisch avon
tuur. Suez bewees op zeer duidelijke 
wijze dat Groot Brittannie als militaire 
macht niet zoveel te betekenen had, het 
bewees tevens dat zijn ekonomie buiten
gewoon kwestbaar was en dat het niets 
vermocht zonder de toestemming van 
Mjn grote bondgenoot : Amerika. Clrout-
Bnttannië is niet langer een grootmacht . 
Het heeft misschien nog wel een zekere 
.-standing, maar dan toch niet meer een 
/eer hoge. He t kan zich ten slotte niet 
meer de weelde veroorloven volledig on
afhankelijk op te treden, lezen we in 
Foreign Ajjairs. De toestand \-an E n g e 
land wordt dan nog het beste getipeerd 
door de hoofdopsteller van het humoris
tisch Engelse weekblad Punch wanneer 
hij zeer lapidair schrijft : The days of 
GREAT Britain are over (de dagen van 
L .ROO' l Brittannie zijn voorbi j ) . 

•Alhoewel er in Engeland heel wat po-
htiekers te vinden zijn die menen dat het 
best zon zijn dat hun land kalmpjes aan 
zou vooi tJoen lijk bijvoorbeeld Zweden 
of Nederland, zijn er ook weer andere 
die menen dat Engeland toch nog een 
vooraanstaande rol te spelen heeft. Deze 
laatsten zijn nu entoesiaste voorstanders 
geworden van een \ e r e n i g d Europa . In 
Frankrijk hoort men hetzelfde liedje en 
dit alles maakt onze nationale Spaak zeer 
gelukkig. In de ogen van Engeland en 
Frankrijk zou een verenigd Europa de 
«derde macht » worden; dat afhankelijk 

zijn van de goede wil van <cUncle Sam» 
zit hun natuuHijk dwars . Maar dhr Spaak 
houdt er een andere mening op na, hij 
verklaarde o.m. het volgende : u Deze 
u'erde macht is geen poging om Europa 
te neutra lseren en een plaats in te nemen 
•^p gelijke afstand van Amerika en Rus
land. Integendeel het geeft uiting aan de 
w.1 van Europa op te houden een dode 
l.':st te zijn \-oor Amerika maar een op
rechte bondgenoot te worden welke be-
rei 1 zou zijn het volle deel van zijn ver-
rrtwoordcli jkheid te draden. » 

Als dhr Spaak zo iets zegt, moet het 
v.-e' waar zijn, maar_ we vrezen dat de 
Br tten er wat anders ' in zien en de Fran
sen eveneens. 

\ 'or ige week heeft Sir Anthony Eden 
eindelijk zijn ontslag ingediend als Pre
mier « om gezondheidsredenen ». Alge
meen was men de mening toegedaan dat 
dhr Butler hem zou opvolgen. Koningin 
Elisabeth van Engeland heeft echter, na 
de raad ingewonnen te hebben van Lord 
Salisbury en van Sir Winston Churchill, 
het eerste ministerschap aangeboden aaii 
de heer Ma-Millan. Deze laatste staat 
alo-emeen bekend als de man die Eden 
ujdens zijn Egyptisch avontuur trouw 

terzijde heeft gestaan, terwijl dhr Buder , 
tenminste privaat, er andere gedachten 

nahield. DhrMacMil lan is eveneens on 
het t}-pe van een 100 p . c. Brit en dan 
ven hst Eton-en-Oxford- type. Door zijn 
huwelijk is hij met de hoge Engelse ari-
stokratie \ e rbonden , zijn moeder echter 
was een Amer ikaanse . D h r MacMillan 
heeft thans zijn kabinet gevormd. D h r 
Selwyn Lloyd blijft aan Buitenlandse 
zaken, wat over het algemeen met ge 
mengd? gevoelens wordt gewaardeerd 
in de Engelse pers . The Times is voor
zichtig maar toch niet erg ingenomen, de 
liberale en Labour-bladen keuren deze 
aanblijving totaal af. Selwyn Lloyd is 
immers de man die de an t i -Egypdsche 
politiek van Engeland ten sterkste ge 
propageerd heeft. Een paar ministers die 
uitgesproken u Europees » gezind zijn 
krijgen een bevordering, terwijl de 
schoonzoon van Churchill, dhr Duncan 
Sandys, minister van oorlog wordt. H e t 
door dhr MacMillan gevormde kabinet 
IS \-olgens sommige een uitdaging aan 
Amerika. W a t er ook van zij, zoals het 
thans is samengesteld zal het de politiek 
van Sir Anthony Eden niet kunnen ver
loochenen. Men is de mening toegdaan 
.'•it de nieuwe eerste minister heel wat 
toegevingen heeft gedaan aan de beruch
te Suez-groep uit het Lagerhuis . Deze 
groep bestaat uit een dertig Conservat ie
ven die tegenstander waren destijds van 
de terugtrekking van de Britse garnizoe
nen uit de Suez-streek. Zij waren ook 
uiterst \e rbolgen toen Eden zwichtte 
voor de druk van Amerika en Rusland 
en een einde stelde aan het Egyptisch 
avontuur. Deze paHementsleden menen 
nog steeds dat ze in de tijd van Konin
gin Victoria leven. Een van hun leiders 
is een schoonzoon van dhr MacMillan. 

l')e man die de Europese idee in het 
kabinet vertegenwoordigt is dhr Thor -
neycroft, hij werd bevorderd tot kanse
lier van de schatkist, de functie die dhr 
MacMillan in het Kabinet Eden ver
vulde. 

A B O N N E E R NU 
S T O R T lOOFR. OP GIRONUMMER 

54.45.46 W. JORISSEN — BRUSSEL 

BRODOROVER gestraft 
Sinds jaren maakten drie mannen die wegens in-

civisme gestraft waren, en een vrouw die in Duits
land had gewerkt, deel uit van het personeel van een 
g'oot Antwerps scheepsbedrijf. En alles ging goed 
tot een weerstander hiervan lucht kreeg. Hij oor
deelde dat deze mensen niet meer het recht hadden 
met hun werk hun brood, en dat der hunnen, te ver
dienen, ^ij trommelde de weerstand bij mekaar en 
deze besloot aan dit inciviek schandaal een einde 
te maken. Een rumoerig vakverbond werd door be-
driegelijkc voorlichting ook voor het zaakje gewon
nen. 

De ürectie van het bedrijf werd er van verwit-
i.gd, da indien de vier onverlaten niet werden ont-
s'agen, de weerstand met vlaggen voor de poort zou 
demonstreren, en het vakverbond met (vakkundige) 
opruiing onder de arbeiders zou beginnen. En de 
directie gaf toe, en ontsloeg de omracrdigen. 

Ce vier gebroodroofden echter ,spanden een pro
ces in tegen de weerstander die de hele onderneming 
had in mekaar gestoken. Aan het getuigenverhoor 
kwamen een paar kopstukken van de weerstand te 
pas. De aanmatiging van deze heren was zo stuitend, 
en de onbetrouwbaarheid van hun getuigenissen zó 
klaarblijkend, dat d£ voorzitter en het openbaar mi
nisterie zich verplicht zagen hen met een paar rake 
waarheden duchtig op hun nummer te zetten. Dat 
hadden nu de inciviekenjagers niet verwacht. En ze 
hebben het laten merken ook : ze zijn met civieke 
waardigheid en stijve theaterpas afgemarcheerd. 

De rechtbank veroordeelde de gedaagde weerstan
der tot een boete en schadeloosstelüng van de ge-
broodroofden. Dit vonnis strekt de Antwerpse magi
stratuur tot eer. Het heeft bewezen dat de met lintjes 
behangen depothouders der burgerdeugd, zich met 
langer ongestraft boven het gerecht kunnen plaatsen. 

Moge dit vonnis het begin zijn van het herstel der 
rechtszekerheid in deze gezegende unitaire rechts
staat.' 

Reimond MATHEYSSENS. 
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L E S S E N U I T H E T V E R L E D E N 
DE VLAAMSE PARTIJ IN 
ONZE VADERLANDSE GE
SCHIEDENIS 

In de tot nog toe geschetste omstan
digheden, h(idden onze grootvaders 
reeds ingezien dat de Vlaamse Beweging 
^rote baat zou hebben aan een eigen 
Vlaamse partij die de eigen Vlaamse Be
langen met hand en tand zou verdedigen. 

Een eerste kleine poging werd ge
waagd in 1852 te Antwerpen, toen de 
vlaamsgezinde liberalen en katolieken de 
kandidatuur van Conscience voorstelden. 
Het werd een eervolle nederlaag. 

Tien jaar later wist een echte Vlaamse 
partij grote resultaten te verkrijgen, maar 
zij was op een te enge bazis gebouwd om 
lang te kunen blijven bestaan. In maart 
1861 werd te Antwerpen de uNederduit-
se Bond^) gesticht, die de vlaamsgezinde 
liberalen en katolieken verenigde. In die 
tijd had de regering plannen voor de 
bouw van een vestingsgordel rond Ant
werpen, waar deze maatregel zeer slecht 
werd onthaald. De Nederduitse Bond 
maakte handig gebruik van dit feit en 
laste de kwestie van de forten rond Ant
werpen in haar programma in. Ze richtte 
veel meetings in (vandaar de naam mee
tingpartij) en overrompelde bij de ge
meenteraadsverkiezingen van 1862 het 
Antwerps stadhuis. Op staande voet werd 
het Nederlands in het Antwerps bestuur 
overal in ere hersteld en wat honderden 
rekwesten niet hadden kunnen bereiken, 
werd nu in een handomdraai verwezen
lijkt. 

Ook in het parlement wist de meeting
partij de eerste Vlaams gezinden binnen 
Ie loodsen : fan de Laet in 1863, Lode 
Gerrits in 1866 en Coremans in 1867. Zij 
verwezenlijkten de eerste taalwetten. De 
invloed echter der politieke partijen was 
te sterk en de bazis der meetingpartij te 
tijdelijk opdat zij lang zou bestaan. Reeds 
in 1865 scheurden de liberalen zich af en 
stilaan werd de meeting opgeslorpt door 
de katolieke partij. 

In 1889 stelde Prayon van Zuylen weer 
voor een Vlaamse partij op te richten. 
Het liep op niets uit. 

Van 1892 tot 1906 trad te Brussel een 
onzijdige Vlaamse Volkspartij op, maar 
het sukses was weerom gering, wanneer 
zij de verkiezingen trotseerde. 

Zo was van 1830 tot 1914 steeds een 
brede vlaamsgezinde stroming aanwezig 
die wel het nut van een Vlaamse partij 

Eindelijk, in 1919, was de konjunktuur 
gunstig en begon het Vlaams Nationalis
me als partij een suksesvolle loopbaan. 
Op het front waren tienduizenden Vlaam
se soldaten, als gevolg van de franskil
jonse tegenkanting, voor de Vlaamse 
zaak gewonnen geworden, terwijl de oor
log aan de politieke partijen niet toeliet 
deze Vlaams gezindheid te bekampen of 
aienstig te maken aan hun eigen politiek. 
Sa de oorlog was het Vlaams gevoel van 
deze soldaten zo groot dat het door de 
propaganda en de beschouwingen der 
partijen niet yneer kon in het gedrang ge
bracht worden. Meer nog, zij werden 
de dragers van het Vlaams gevoel in de 
bevolking en zij verspreidden er het 
Vlaams ideaal. Tegelijker tijd hadden dr 
aktivisten in bezet België tijdens de oor
log duizenden simpatisanten op de been 
gebracht en zo een sterke Vlaamse stro
ming buiten de partijen om bewerkstel
ligd. Daarbij kwam nog dat sinds 1900 
de Vlaams gezinheid sterk in de volks
massa was doorgedrongen. In 1919 wa
ren de teruggekeerde frontsoldaten en de 
verbitterde oud-aktivisten talrijk genoeg 
om in Vlaanderen een sterke stroming te
weeg te brengen, voorwaarde voor de 
oprichting van een duurzame Vlaamse 
partij. 

schudding was groot en (ukcle dagen 
later reeds kwamen de Vlaamse oiidstrij-
dcis ie Brussel rond het Parkmcnl bcio-

ocv. 
o De strijd voor de vervlaamsing van de 
universiteit te Gent ging gepaard met tal
rijke betogingen en tegenbetogingen, die 
niet altijd zonder klappen verliepen. 

Woorden werden nu uitgesproken, die 
beladen werden met vitriool en dinamiet. 
De algemene leuze was nu geworden : 
u Voor Vlaanderen alles — Voor Belgiek-
skz, nikske ». Van Severen riep in de 
Kamer uit dat hij van al de Belgische 
regeringen slechts één zaak verwachtte : 
« hun dood ». Staf De Clercq riep in de 
Kamer in 1927 uit : « Zeker, België 
kapot ! België staat Vlaanderen in de 
weg! » 

inzag en toch kon zulke partij tot in 1914 
nooit het minste blijvend sukses boeken. 
De invloed van de traditionele partijen 
was zo diep dat de Vlaamsgezinde ten-
denz niet kon opwegen tegen de politieke 
partijgeest. De druk der partijen was zo 
sterk dat zij het ontstaan van een Vlaam
se politieke partij op ieder ogenblik^ kon
den beletten, omdat bijna niemand in dat 
tijdperk kon denken buiten de geest van 
e'zn of andere bestaande partij. Mogelijke 
kiezers had een Vlaamse partij in Vlaan
deren wel, een programma ook- Het eni
ge wat ze niet had, was een voldoende 
krachtige beginsnelheid die haar kon toe
laten in één enkele krachtige stoot aan 
de aantrekkingskracht der grote partijen 
te ontsnappen om zich daarna onafhanke
lijk te kunnen handhaven en verder uit te 
breiden. Maar de gunstige omstandig
heden daartoe deden zich nooit voor vóór 
1914. Mede omdat het kiesstelsel on
gunstig was, daar de kiesgerechtigden 
behoorden tot de sterk verfranste hoger? 
burgerij. 

De Vlaamse partij bracht wat men er 
had kunnen van verwachten : daadwer
kelijke, snelle en belangrijke oplossingen 
voor de Vlaamse vraagstukken. Aanvan
kelijk ging het spelletje van de politieke 
pa, tijen verder zijn gang. Te Loppem, 
op 14 november 1918, beloofde koning 
Albert ingrijpende wijzigingen op Vlaams 
gebied: ^igelijkheid in rechte en in feiten. 
De partijen trokken zich echter van die 
beloften nist veel aan. Weer moesten de 
Vlamingen maar wachten, weer werd er 
hen van tijd tot tijd een afgekloofd been 
toegeworpen en weer bleven de taalwet
ten in het parlement jaren slepen. De 
mannen van de Frontpartij beschouwde 
men als een klein groepje rumoerige her-
riezoekers, maar veel rekening hield men 
er niet mee. Dat de << Fronters » bezig 
waren het vhamsgezind gevoel onder de 
bevolking en de jeugd te verspreiden, 
zagen de partijen nog niet in. De inciden
ten werden talrijker, maar de diepere be
tekenis ervan begrepen de partijen niet-

Toch waren de omstandigheden ver
anderd. De makke, smekende flamingant 
van vroeger jaren was nu, verbitterd door 
de smaad hem aan het front aangedaan, 
een kzikoppige, doordrijvende, haatdra
gende en soms negativistische ekstremtst 
aeworden. De kruimels die men de vroe-
"gere vlaamsgezinde af en toe toewierp en 
die hem gelukkig maakten, wilde hij zelfs 
niet aanraken. De strijd verliep nu in een 
klimaat van beroering en opstandigheid 
en een blijvende agitatie heerste in Bel
gië tot aan de tweede wereldoorlog. Deze 
agitatie is wel gedeeltelijk het gevolg van 
het negativisme van vele verbitterde fla
minganten. Maar de hoofdoorzaak van 
de algemene beroering ligt elders. Na 
1918 werd voor de-eerste maal duidelijke 
taal gesproken, werden de zaken bij hun 
naam genoemd, werden de mistoestan
den in hun waar daglicht gesteld en niet 
meer verkleind of verbloemd door de 
partijpolitiek. De bevolking in Vlaande
ren zag nu duidelijk haar achteruitstelling 
in. Wrok en beroering moesten in zulke 
atmosfeer wel spontaan losbreken. Wie 
kan er voor deze opstandigheid verant
woordelijk gesteld worden : degenen die 
hun gelijkberechtiging vroegen of dege
nen die de mistoestanden in het leven ge
roepen hadden en handhaafden? 

Incidenten waren niet uit de lucht. 

Reeds op 11 juli 1920 was tijdens de 
Guldensporenfeesten te Antwerpen de 
student Herman van den Reeck bij een 
incident tijdens een openbare optocht 
door een revolverschot gedood. De op-

De begrafenis van Hippoliet Meert, 
oud lid van de aktivistische raad van 
Vlaanderen, te Gent in 1925, bracht in-
cider.ten mee en de politie moest de aan-
weziffen uit e endrijven. Bij Vlaamse be
togingen ie Lier en te leper kwam er 
weer beroering en moest de Rijkswacht 
weer de menigte uiteendrijven. Onder
wijzers bleven zitten, terwijl iedereen op
stond, wanneer het Belgisch nationaal 
lied gespeeld w^erd- Studenten schreven 
op hun schriften : <( Weg met België ! 
Voor Vlaanderen alles, voor België rotte 
pataten ! ». 

Het 7de gebod van de <( Tien geboden 
van den Vlaams Nationalist » luidde : 
<( Beschouw al de Belgicisten, de Vlamin
gen nog yneer dan de Walen, als vijan
den van Vlaanderen » en het 9de gebod 
zei : » Neem voor de bevrijding van 
Vlaanderen, elke hulp aan, zelfs van den 
vreemde ». 

Al deze tekenen wezen er duidelijk op 
dat ds tijden veranderd waren in Vlaan
deren. Maar nog zagen de partijen het 
niet. Daarvoor was er nog meer nodig. 
Dan kwam de Bormsverkiezmg. Zi] 
sloeg als een bom in. In november 1928 
was een liberaal kamerlid van Antwerpen 
overleden. Katolieken en socialisten er
kenden dat de opengekomen zetel aan de 
liberalen toekwam en gaven aan hun kie
zers de raad voor de liberale kandidaat 
ofwel bhxnko te stemmen. De Fronters 
stoorden zich niet aan dat afspraakje onder 
de partijen en stelden Borms als hun kan
didaat voor. Hij zat nog steeds in de ge
vangenis en iedereen wist dat zijn ver
kiezing toch ongeldig zou zijn. De uit
slag der verkiezingen sloeg iedereen met 
verbazing. Op 191.000 stemmen waren 
er 58.000 blanko of ongeldige, 44-000 
voor de liberale kandidaat en 83.000 voor 
Borms, hetzij 62 % der geldige stem
men. De tegenstanders van de Vlaamse 
Beweging kregen het plotseling zeer 
warm en ontdekten nu ineens de Vlaamse 
grieven. In de Nation Beige van 23 de
cember 1928 stond er : H II reste a as-
sainir 1'atmosphere, et pour cela il ne suf-
fit pas de légiférer. Il faut que la Flandre, 
la vraie, se sente aimée. Alors elle se dé-
tournera des naufrageurs stupides.» De 
daverende schrik voor het rumoerige 
Vlaams Nationalisme dreef nu al de par
tijen, de regering en de franskiljons tot 
toegevingen. De Waal Franfois Boves-
se, later gouverneur van de provincie 
Namen, zei het openlijk : On a manifesr-
tement peur du mouvement flamingant. 
Toegevingen doen om het Vlaaynse Volk 
Ie beletten helemaal naar het Vlaams Na
tionalisme over te lopen. Maar de Vlaam
se partij bleef door haar bestaan zelf 
voortgaan de mistoestanden aan te kla
gen. Zo moesten van 1929 tot 1939 steeds 
opnieuw toegevingen gedaan worden. 

Prof. Lamberiy, wiens objekiiviteit vol
doende bekend is, schetst dit alzo: i(Noch-
ians blijft (tussen 1929 en 1939) de kleine 
rumoerige minderheid bestaan. Haar ak-
lie ve,loopt niet ongemerkt. Zij brengt 
agitatie teweeg en verwekt onrust. Zij 
houdt de aandacht gespannen. Te Brus
sel, in de regeringskringen en in het Par
lement, houdt zij het verlangen wakker 
om de politiek van tegemoetkoming te
genover de Vlaamse eisen te blijven vol
gen. Dat juist is belangrijk. Dit legt ruim
schoots uit waarom de politiek, in 1929 
na de Bormsverkiezing ingeluid, met zul
ke opvallende continuïteit wordt voortge
zet, door de verschillende achtereenvol
gende regeringen, van Jaspar tot Pierlot. 
Het is mei voldoening te geven aan 
de Vlaamsgezinde eisen dat de ach
tereenvolgende regeringen, en haar par
lementaire meerderheid het ekstremisme 
pogen te ontwapenen en er in slagen het 
binnen zekere perken te houden...» 

Eerst kwam de volledige vervlaamsing 
der Gentse universiteit. Dan de ene taal-
w?i na de andere, tenslotte de amnestie
wei. Officieel werden de Vlaams Natio
nalisten genegeerd in het Parlement en 
de taalwetten werden gest.md door de 
partijleden der traditionele partijen. Zo 
zouden dezen dan later kunnen beweren 
dat zij en niet de nationalisten de gang
makers geweest waren van de Vlaamse 
jverwinningen. Maar dat bedroog nie
mand-

De lucht bleef geladen. Bij de opening 
van de vervlaamste universiteit te Gent 
op 21 oktober 1930, werd bij het sloi 
van de plechtigheid, de Brabanfonne 
overstemd door de Vlaamse Leeuw, 
spontaan door de studenten aangeheven. 
Bij de 100ste verjaring der Belgische on
afhankelijkheid, in 1930, werden de bijna 
overal geplante vrijheidsbomen zowat 
overal in Vlaanderen door i^onbekendenn 
uitgerukt. Toen prins Leopold zich in 
Antwerpen naar de Vlaamse opera begaf 
voor een officiële voorstelling, kon hij 
rechtover de schouwburg een plakkaat 
lezen met de woorden : « geen Recht! 
geen Land! geen Vorst ». De landdag 
der Vlaams Nationalisten te Wemmei in 
1930 werd verboden. Daaraan stoorden 
ze zich niet en tienduizend nationalisten 
kwamen toch naar Wemmei. Honderden 
rijkswachters te paard moesten verschei
dene malen op de betogers losstormen. 
Toen de IJzertoren in 1930 plechtig inge
huldigd werd, kwam een vliegtuig schot
schriften boven de menigte uitstrooien. 
Vlamingen gingen de Belgische vlag op 
de « minoterie » afrukken. Hevige bot
singen grepen op de markt te Diksmuide 
plaats. Toen soldaat Joris De Leeuw 
door de krijgsraad tot de maximum straf 
werd veroordeeld — 3 maand opsluiting 
— omdat hij geweigerd had aan een 
Franstalig bevel te gehoorzamen, kwa
men 95.000 Vlaamse oudstrijders te 
Brussel betogen .Uit vrees voor beroe
ring deed de regering Joris De Leeuw 
in vrijheid stellen en werd hij dan later 
in beroep vrijgesproken. 

Hoezeer men het Vlaams nationalisme 
binnen perken probeerde te houden, toch 
groeide het bij iedere verkiezing aan en 
in 1939 behaalde het in Vlaanderen reeds 
15,08 % der stemmen. In 1931 bezat het 
1 dagblad, 18 weekbladen en 17 maand
bladen. De Vlaamse partij was een fak-
tor geworden die niet meer kon wegge
werkt worden en die de grote partijen 
menige slapeloze nacht bezorgde. Ze 
bleef de vinger onophoudelijk op de zieke 
plek leggen. Ze zocht niet de beroeririg 
in het land te brengen, maar het kon niet 
anders of het wakker geschudde l laams 
gemoed moest gespannen en onverzette
lijk blijven zolang alle Vlaamse vraag
stukken niet opgelost waren. 

(Vervolgt) 
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25 december, 
Ergens in 't nieuwe vaderland. 

Gisteravond laat — de Kerstnacht was 
al begonnen — sprak vice-admiraal Isaac 
Rojas, tevens voorlopig vice-president van 
de Republiek, een Kerstspeecli uit voor de 
radio, uit het Zuidelijke IJszeegebied, waar 
hij op boottocht is. « Er zal géén amnestie 
verleend worden aan de politieke en syn-
dikale gevangenen, verklaarde hij vastbe
raden. Daartoe heeft de regering een té 
klaar besef van haar verantwoordelijk
heid. » 

Dat zei hij niet letterlijk, maar het kwam 
er op neer, Rojas-zelf zou dat toegeven. 

— Zijn er dan politieke gevangenen in 
Argentinië ? Was de revolutie van sep
tember '55 geen « Revolucion libertadora?» 

— 'Wel, kijk 'ns. Daar zitten vooreerst 
in Patagonië en Vuurland hopen en hopen 
peronisten, eerlijke en oneerlijke, waarvan 
de meesten nog op hun vonnis wachten, 
en zelfs op een gerechtelijke behandeling 
van hun zaak. Denk maar aan '44 '45 in 
België, dan weet ge genoeg. Hoewel de be
handeling, voorzover we weten, in de ver
ste verte niet zo afschuwelijk is. 

Van mishandelingen en folteringen werd 
vooral gerept in verband met de werklie
den, die bij stakingsopstootjes en werk-
weigering opgepikt worden. Alleen de op-
positiebladen schrijven daarover, de grot* 
pers zwijgt als vermoord. 

Verder werden sedert november '55, toen 
Aramburu, Rojas en cons, de eerste voor
lopige president, Lonardi, tot aftreden 
dwongen een flinke koUektie tegenstrevers 
opgepikt, sommigen voor een paar dagen, 
anderen voor maanden en maanden. Man
nen, die in de eerste lijn van 't verzet tegen 
Peron hadden gestaan; de laatste weken 
zijn de generaals Bengoa en Uranga, er
kende « helden » van september, hun gees-
tesgenoot, de erkende « held »-journalist 
Puigbó en menige mindere god in de ker
ker gaan gezelschap houden. Opnieuw ge
zelschap houden, want Bengoa op vrije 
voeten, dat ziet de voorlopige regering met 
lede ogen. Hij is 'n gevaar, hij is 'n « na
tionalist». 

« Is nationalist dan 'n gemeen woord ? » 
vroeg onlangs een bekend weekblad. Om 
te antwoorden, moet men wet^n wat da 
« nationalisten » hier zijn. Een beweging 
van rechts, grotendeels door katolieken 
geleid, en die in de oorlog aanstuurde op 
het behoud van de onzijdigheid en de soe
vereiniteit van Argentinië. (Daarom wer
den ze nazis betiteld). Hun sociale bekom
mernis is groot, maar ze misprijzen de de
magogie. Ze belijden zelfs niet « het de-
mokratisch geloof», waarover Rojas het 
had in zijn Kersttoespi aak 

Nu is het duidelijk : wie geen demokraat 
is, is een slechterik. En -. nationalist >•> is 
wel degelijk een lelijk woord. 

In het leger zitten veel van die slechte
riken. Onlangs hebben enkele generaals, 
van de hoogsten. de minister van oorlog, 
Ossorio Arana, verzocht af te treden -J om
dat, wat nu aan gang is, niet de revolutie 
is waarvoor wij tegen Peron zijn opge
staan ». Gevolg : de protesterende gene
raals zijn er af gevlogen, zitten vast, of met 
huisarrest, en in 't leger heeft weer een 
"^an die omwentelingetjes plaats gehad, 
waarbij met kommandanten en hogere of
ficieren gegoocheld wordt als met pions 
op een schaakbord.. 

Admiraal Olivieri, afgevaardigde bij de 
UN. waagde het op te komen tesen de eko-
nomische politiek en het atoombeleid van 
onze voorlopige regeerders. Hij kreeg zijn 
stamp. 

Lelijke naam of niet. de «nationalis
ten > winnen veld. Ze hebben de Centros 
Populares gesticht, ze hebben een week
blad. Ze hadden voor 2C december een 
grote meeting op touw gezet in het Luna
park van Buenos Aires, een soort sportpa
leis. Daags te voren werd die verboden 
en de dag zelf werden de omliggende stra
ten afgesperd door een hele leger- en gen-
darmenmacht, terwijl een agent, de leider 
van de beweging, Mario Amadeo (onthoudt 
die n a a m ! ) , kwam verzoeken zijn volk 
toch ver weg te houden van 't Lunapark, 

fn . ^ ' ^ ' ' f f ^''^'^' ^^t ze « een lading lood , in t lijf kregen. 

Het is echter schoon dat al onze offi-
nir.^i'r'^''''' P°"tiekers, de heldhaf-
S d t n n Z^"" '^^ Hongaren voor de vri j -
ulken °''^'°^'^''^^ bewoordingen verheer-

31 december 1956. 
Een van de grote kranten, LA PRENSA, 

noemt 1956 «een moeilijk j a a r » . Al de 
Vlamungen, die hier produktief werk ver
richten : landbouwers, wijnbouwers, tim
merlui, loodgieters, leerbewerkers, fabri
kanten van veifstoffen, fotoplaten, enz. 
— we doen maar een greep uit de Tele 
stielen en bedrijven — zullen volmondig 
beamen ; Een zéér moeilijk jaar. De be
lastingen en sociale taksen drukken zwaar, 
— als men eerlijk is moet men 80 procent 
yan zijn winst aan de staat afdragen, zei 
er een, maar wie is er nu eerlijk ? Het 
werkvolk heeft hoegenaamd geen besef 
van verantwoordelijkheid. S o m m i g e n 
schrijven dat aan Peron en zijn demago
gisch beleid toe, anderen aan ras en kli
maat , weer anderen — natuurlijk ! — aan 
het tegenwoordig wanbeheer in syndikaten 
en regeringsinstanties. Een feit is, dat 
onze interessantste inwijkelingen, degenen 
die waarlijk iets voortbrengen, hard moe
ten optornen tegen het getij om op 't ein
de van 't jaar, met dertiende maand, pen
sioenbij dragen, supertaks en wat weet ik 
al, niet tot over de oren in de schuld te 
geraken. Een uitzondering vormen over 
't algemeen de mekaniekers en degenen 
die voor « de bik » werken. Vissers en vis-
verkopers, kruideniershandelaars, charcu-
tiers; van die laatsten heeft er een die in 
't groot werkt, reeds een flink eindweegs 
naar de welvaart arfgelegd. Ook andere 
handelaars, zoals een ex-gouverneur die 
in breigoed handelt en een ex-Oostfron-
strijder die ijzerwaren verkoopt, zijn op 
bescheiden manier tevreden. Anderen 
stellen het zéér goed of redelijk goed in 
't hotelbedrijf, met kippenkweek, in offi
ciële bedieningen. Zij hebben zoveel niet 
aan 't hoofd. Het komt ons alleszins voor, 
dat er iets niet in orde moet zijn wanneer 
juist degenen die in een land-in-wording. 
wat Argentinië nog altijd is, de produktie 
helpen uitbouwen, het diepst in de last 

zitten, het moeilijkst vooruitgeraken. 
* 

* * 
Iets niet in orde ? Véél niet in orde ! 
Tussen november 1955 en november 1956 

is de levensduurte, volgens officiële r a 
mingen, 18,2 % gestegen. Voor vele arti
kelen heelwat meer, naar onze bescheiden 
mening. En laat het vlees en het brood 
nu nog eens opslaan, wat men tot op he
den heeft pogen te vermijden ! En wat er 
toch van komt, is 't vandaag (de winkels 
zijn toe), dan is 't overmorgen, 2 januari. 

De lonen zijn lang niet naar verhouding 
gestegen, en elke loonsverhoging zal auto
matisch grote levensduurte meebrengen. 

Het volk is misnoegd. Daar blijft het 
niet bij. Allerwegen worden stakingen af
gekondigd; slechts één. die van de druk
kers, werd als wettig erkend: de metaal-
ibewerkers staakten wekenlang onwettig, 
zonder steun dus. De mannen van de 
slachthuizen te Buenos Aires hebben ge-
s::aakt en staken misschien nog; geen krant 
die er over kikt, evenmin als over de bloe
dige lelietjes tussen stakers en niet-sta-
kers. Bij de bakkers gist het. Men be
weert, dat de regering tevreden zou zijn 
als er een algemene staking uitbrak, om 
de staat van beleg, die sedert september 
1955 nog altijd voortduurt, weer te kunnen 
vervangen door de « staat van inwendige 
oorlog», en alle verzet en kritiek te kun
nen muilbanden. 

* 
* * 

Wordt Argentinië dan, na de nederlaag 
van Peron, niet demokratisch geregeerd ? 
— Hoe zou het ! Lonardi's regering werd 
door het leger en de vloot aangesteld; die 
van Aramburu en Rojas door een déél van 
leger en vloot. En steeds geringer wordt 
het aantal van haar steunpilaren. In de 
Junta Consultiva, een soort voorlopige 
staatsraad, zetelen gasten, die volgens een 
ruime berekening zowat 10 procent van de 
stemmen zouden halen voor hun parti j , bij 
vrije verkiezingen. In die Junta vindt men 
een kleine fraktie konservateurs, een dito 
kristelijke demokraten, en vooral : socia
listen. 

— Socialisten ? zei me iemand, die de 
politieke wereld hier goed kent. Dat zijn de 
verwoedste konservatieven van de aardbol. 
Reaktionairen, baantjesjagers, meestal 
godsdiensthaters, echte mummies. 

Ze verfoeien alwie van spoedige presi
dents- en goeverneursverkieztngen spreekt. 
Want ze hebben niet de geringste kans, 
nergens. Zij en hun bondgenoten, hoger-
vernoemd, hebben een nieuwe scheldnaam 
uitgevonden voor wie algemene verkiezin
gen wU : elektoraUst ! Brrr ! wie zou een 
vuige elektoralist willen zijn ? Wij Vla
mingen niet, hoor, we hebben toch geen 
kiesrecht. 

Pater Stracke bij 
Wies Moens 

Voor de volkshogeschool «Carmel» te 
Geleen (Nederlands Limburg) sprak Pater 
Stracke over de « Roemrijke Geschiedenis 
en Kuituur van Vlaanderen.» Hij werd 
ingeleid door onze grote dichter Wies 
Moens, die in ballingschap in Nederland 
verblijft. De pater provinciaal Rornaeus 
Leuven woonde deze vergadering bij. Naar 
we uit een verslag van « De Nieuwe Lim
burger » vernemen heeft de 81 jarige pa
ter Strac!:e weer enkele harde maar rake 
waarheden vDoropgezet. BK spreker toonde 
zich ten aanaien van dr toeVomst van 
Vlaanderen niet helemaal gerust. De Bel
gische regeringen verstaan uitstekend de 
kunst de naar voren dringende Vlaamse 
leidersfiguren onschadelijk te maken door 
hen « te bewegen om verraad te plegen ten 
aanzien van hun valk » verklaarde letter
lijk de geleerde spreker, die er aan toe
voegde « In België wordt de geschiedenis 
vervalst en verbasterd. Zij is in handen 
van de regering een machtig wapen tegen 
het Vlaam.se volk.» 

Spreker betoogde dat de Frankische of 
Oudnederlandse kuituur zich ver buiten de 
taalgrens in Wallonië en Frankrijk ver
spreidde bij zover dat men tot in de ne
gende eeuw Nederlands sprak te Parijs. In 
812 besloot trouwens het Concilie van 
Tours, dat in Frankrijk de preken afwis
selend in het Nederlands en in het Ro
maans moesten worden gehouden. 

Na uitgeweid te hebben over de eerste 
Kristelijke kuituur, hoofdzakelijk in de 

Frankische kloosters beoefend, m de Ne
derlanden trok de spreker het besluit dat 
in de rij van de Westeuropese volkeren 
Vlaanderen een ereplaats innam. Ook in 
het huidige België neemt Vlaanderen kul-
tureel nog de eerste plaats in ofschoon de 
Vlamingen in België thans twee- en derde-
rangsburgers zijn en sociaal-ekonomisch 
verwaarloosd worden. 

Hoop in de toekomst van Vlaanderen 
putte de vergrijsde strijder slechts in de 
nog aanwezige durfkracht. 

De dichter Wies .Moens als direkteur van 
de Volkshogeschool dankte de spreker, 
wees de Nederlanders op de grote plaats 
die hun land op het gebied van de kuituur 
in de wereld ingenomen had en vroeg hen 
bewust te worden van hun huidige moge
lijkheden. 

Maar zolang als de lepel in de breipot 
staat, zullen we toch niet treuren omdat 
het hier al even stom toegaat als elders. 

In Argentinië geen amnestie na 1 jaar 
en drie maanden ? — In België geen am
nestie na 11 jaar en 7 maanden. 

Boven de katolieken van rechts verkie
zen de meeste kristelijke demokraten hier 
de sektairen van links. — En ginder houdt 
Jan Boon het m.eer met de kommunisten 
dan met de Volksunie. 

Hier kopen ze zoveel cider en nutteloze 
cadeautjes bij 't jaareinde, dat er geen cent 
overschiet om hun schulden te betalen. 
— Ginder slaan ze bij 't minste oorlogs-
garucht aan 't hamsteren, tot er op 't eind 
van de maand geen geld meer is om brood 
te kopen. 

Sn in ieder geval zitten wij toch een eind 
verde..- van do Russen af dan gij. 

* 
* • 

In die zalige overtuiging trokken we op 
Kerotavond naar de Vlaams-Hollandse 
mis, waar Pastoor Doeswljk, een Noord-
Brabander, op z'n gewone vlotte manier 
preekte, en waar iedereen de Kersthedjes 
van har te meezong. 

Achteraf gingen we op staminee, dronken 
de obligate cider, en betaalden ons abon-
Hement op DE SCHAKEL. (1) De « gazet > 
van de Vlamingen in Argentinië, neg steeds 
gestencild, komt thans alle maanden uit, 
wat reeds een vooruitgang is. Iedereen is 
er op gebrand het laatste nieuwe nummer 
te krijgen en vooral de familieberichten 
worden verslonden. 

We vernamen ook, dat in het "Vlamin
gendorp Vare:a in 1957 van wal wordt ge
stoken met de volksbiblioteek H E N D R ' E K 
CONSCIENCE. We hopen vooral, dat onze 
biblioteek de Vlaamse jeugd in Argentinië 
zal leren Nederlands lezen. 

Want onze leus is en biijft, ook in deze 
snikhete oudejaarsdagen onder deze f el-
blauwe hemel : Volksbehoud. 
(1) Wiit gij. lezer van VOLKSUNIE, ook een abon

nement op DE SCHAKEL, s tuur t 75 fr. naar ' 
Roeland Raes. Patijntjesstraat 37. Gent. o: '• 
stort hetzelfde bedrag op P C R. 159.451 van A | 
Walraet. 554. Stwg op Antwerpen. St. Amanda ' 
berg-Gent. met vermeldmg van de bestemrung | 

De Oplossing ? 
^>0»m0tmmm0t0tmm0i 

Pot was deze morgen in zijn nopjes. Hij had im
mers in de krant gelezen dat de lOiUn met 2,5 % 
verhoogd worden van 1 februari af. En hij was ver
wonderd dat ik er niet zo geestdriftig om was. Het 
heeft een tijdje geduurd vooraleer de brave man 
begreep waarom. Maar hij heeft het toch begrepen. 

Ik heb hem uitgelegd dat de index een soort ter-
mometer is die de levensduurte aanwijst en dat de 
lonen verhoogd worden als die termometer 'n paar 
graden, punten wordt dat genoemd, gestegen is. 

Die termometer is sedert maanden aan het stijgen 
zodat orSze lonen sedert maanden te laag zijn. Maar 
het is praktisch niet mogelijk de lonen elke week 
can te passen. 

Vanaf 1 februari zullen onze lonen weer aange
past zijn. Miiar twee weken later zal de itxdex ver
moedelijk alweer gestegen zijn en onze lonen dus 
alweer te hag. 

We zullen echter weer maanden moeten wachten 
vooraleer een nieuwe loonaanpassing komt. Zo 
staan we met onze lonen steeds te laag. De koppe
ling van de lonen aan de index is zeker niet de 
beste oplossing maar een fijn' hoerebedrog. En zeg 
gen cat veel werklieden dat niet vatten. 

Kaar er is meer : juist door de loonsverhoginge* 
stijgen de produktiekosten, de prijzen... en de leveni 
üiurte. En brave man, gij hebt vrouw en drie kit 
deren. In uw gezin stijgt het loon van 1 kostwinnei 
en stijgt de levensduurte voor 5 personen! 

En bedenk eens het volgende : Met een loons
verhoging van 2,5 % krijgt een werkman met een 
maandloon van 4000 fr. juist 100 fr. bij. De chef 
met zijn maandweide van 8000 fr. krijgt dus 200 fr. 
'• /. Wie meest verdient krijgt meest bij. Dat nbemt 
mei sociaal. Gij zoudt die 200 fr. nochtans beter 
kun-.en gebruiken'. 

Wie geniet bif procentsgewijze honaanpassingeri 
iet meest? Zij die reeds het grootste inkomen heb
ben en dus reeds gemakkelijkst rondkomen. Ook 
de kinderloze gezinnen, waar man en vrouw allebei 
kunnen gaan werken en dan ook een dubbel in
komen hebben. En wie lijdt het ergst door stijging 
ven de levensduuurte ? De gezinnen met kinderen, 
ivant elk kind is, financieel geziem, een verliespost 
en des te meer naarmate de levensduurte stijgt. 
En denk nu niet dat een partij of een sindikaat die 
zich sociaal of socialistisch noemen dat niet inzien. 
Wees gerust m.an'. Maar juist de grote hazen hebbert 
grote wedden en geven er de voorkeur aan hun 
inkomen procentsgewijze te zien verhogen. Het 
blijft echter een sluw bedrog. Een gelijke levens-
duurtetoeslag zou rechtvaardiger zijn! 

Maar daarmee zou het gezinsbudget nog niet in 
evenwicht gebracht zijn. Er zijn imers twee zware 
posten die niet voor alle gezinnen gelijk zijn : de 
kinderen en de huishuur. 

Er is een aanzienlijk verschil in levensstandaard 
t::s^c:i een gezin met kinderen en een gezin zonder 
kinderen. Sedert maanden wordt door allerlei instan
ties verhoging van de kinderbijslagen geëist, maar 
weer in procenten uitgedrukt. De kinderen van 
landbouwers en zelfstandigen ontvangen minder dan 
de kinderen van loon- en weddetrekkenden. Met 
een verhoging van 20 % zuüen ze wel meer krijgen 
m^ar tevens nog verder achteruitgesteld zijn. Ver-
'i^g-ug 'S goed maar diskriminatie niet. 

Er is ook een belangrijk verschil in levensstan
daard tussen een gezin dat zijn eigen huis bewoont 
en een gezin dat moet huren. De huurprijzen zijn 
hoog en! de maanden volgen elkaar snel op. Zeer 
talrijk zijn de gezinshoofden die graag een eigen 
huis zouden hebben maar er geen kans toe zien. 

Ik kan een oud echtpaar dat zeven kinderen heeft 
grootgebracht. Toen was er nog geen spraak van 
kindjesgeld. Die mensen hebben er niet moeten aan 
cenken een eigen huis te kopen. Zes van die kin
deren zijn uitgetrouwd. Ze hebben geen huis mee
gekregen en ook geen zak geld. Een zoon is getrouwd 
met een enige dochter. Deze heeft een huis geërfd. 
En dü ailustreert een aspekt van ons sociaal bestel: 
Als twee enige kir/deren met elkaar trouwen hebben 
ze veel kans twee huizen te erven. Kinderen van 
grote gezinnen hebben niet eens de kans eigenaar 
van één huis te worden, terwijl door jarenlange 
overdreven zware offers. Het is een der taken van 
een sociaalgerichte staat grote inspanningen te doen 
om alle gezinnen in de mogelijkheid te stellen een 
eigen woning te verwerven. En dit is nog niet het 
geval. Als tussenoplossing dringt het uitkeren van 
huishuurtoeslagen zich op. 

Om samen te vatten : I) de koppeling van de 
lonen aan de index is voor gezinnen met ééri in
komen geen oplossing omdat hogere lonen hogere 
prijzen meebrengen; 2) grote inkomens en dubbele 
gezinsinkomen hebben het minst recht of zeker 
de minste nood aan loonsverhoging; 3) verhoging 
van de gezinsvergoeding en het invoeren van een 
huishuurtoeslag kunnen de stijging van de levens
duurte ondervangen; 4) de staat moet het verwer-
ven van een eigen woning mogelijk maken en aan
moedigen. 

D. D. 

http://Vlaam.se
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WaarisdeHjd? Rrief Uit HONGARIJE 
COLLARD'S KNEUKELS 

EN FEDERALISME 

De StandaanI is ietwat vergeetachtig. De 
al dan niet gebaarde redakteur van Feiten 
en beschouwingen gebaart van niets en ver-
o-eet de zovele beloften en bezweringen van 
bet jaar 195Ó, hèt Collard-jaar bij uitmnn-
tendheid. 

De incivieke klerus uit Brussel (en het 
vaderhuis daarvan, uit Mecbeleji) wordt 
met rust gelaten. De Standaard van de 
Jeugd is nog altijd met vakantie. Waarom 
uug herinneren aan het strijidend proza van 
vóór twee jaar, nu zo sterk aangedrongen 
wordt op eenheid onder de k&tolieken van 
ons geliefd België? Voor de aardigheid! En 
als zoveelste bewijs van de oubetrouwbaar-
heid van De Standaard. 

Op 10 februari 19 30, de volgende ])rüfe-
tie : « Wel, wij zijn van oordeel, als Col-
lard volhardt in de boosheid en Vlaanderen 
wil overzaaien met zijn o basissen », dat de 
in potentie aanwezige federalistische bacil
len op een slag en een keer zeer virulent 
zouden kunnen worden, zelfs als men aan 
hog^-rhand eeu beetje schrik heelt voor de
ze epidemie... in Vlaanderen. 

De loge-.staf mag het wet̂ en : oji \ hiau-
doren zal hij de hand niet leggen en als hij 
daarvoor Collard zijn Waalse \ingers wil 
gebruiken, zullen wij op Collard's kneukels 
zo hard slaan dat hij wel lossen moet. » 

Vergeet niet, heren van de loge, dat een 
zo brave orthodokse en Belgische krant al-
Hct Volk in volle duidelijke en goed lees
bare letters durft schrijven : « Wij zullen 
zeer klaar aan La Demière Heure antwoor
den dat, indien de schoolwet Collard door 
het Parlement goedgekeurd wordt, de Ka-
tolieken van dit land met alle middelen 
de toepassing dier wet zuUlen bestrijden, 
ook desnoods vi-et opstandig verzet. » 

Maar eeu maand nadien, op 24 maart 
195-J, citeert De Standaard Theo Zéro, de 
toen pas benoemde generaal van de Heilige 
Schooloorlog : « Mijnheer de e«rste-ininis-
ter (zei Theo tot Van Acker, in de Kamer), 
dit land heeft sedert de oorlog zijn even
wicht nog niet teruggevonden : het heeft 
nog niet volledig zijn eenheid kunnen her
smeden. In uw regering zetelen mannen die 
zijn politieke eenheid zouden willen ver
vangen door een federale struktuur. Indien 
zij daarin niet geslaagd zijn, dan is het 
omdat zij geen gehoor gevonden hebben ap 
die banken daar, de banken van de C.V.P. 
Drtt zau morgen kunnen veranderen... (uit
roepingen links)... indieji u voortgaat met 
tegen de helft van het land in te regeren, 
met wetten op te dringen die het onrecht
vaardig acht en ook nooit aannemen zal. L' 
zult gewild hebben — want men wil niet 
alleen zijn daden, maat ook de gevolgen 
van zijn daden — de verdeling van België, 
namelijk, en daarvan zijt u even sterk als 
ik overtuigd — wij zijn Belgen en allebei 
patriotten uit Vlaanderen — de ontbinding 
van dit land dat ons boven alle-^ duurbaar 

is. 
« Mijnheer de eerste-minister, vooraleer 

het te laat is, vooraleer de beweging die u 
ontketend hebt, ons allebei zou ontsn^iijpen, 
verzoek ik n het ruime gebaar te stellen, 
dal zich opdringt, trek de verderfelijke ont
werpen in opdat België leve (handgeklap 
up de banken van de, C.V.P. Ahoe geroep 
op de banken van de meerderheid). » 

En verder : « Wie het antwoord van Bu-
set leest op de waarschuwing van Lefèvre 
weet, dat de linksen nu niet meer achteruit 
kunnen en dat de wet Collard integraal zal 
goedgekeurd en uitgevoerd worden. 

/?( dat geval (zo gaat De Standaard ver
der) hebben u-ij maar een middel meer om 
in Vlaanderen onze christelijke traditie te 
redden : het federalisme. Dan moet de cam
pagne zonder verwijjl en niet de grootste m-
ten.üteit ingezet e.n doort^'evoerd worden. 

En laten wij van de gelegenheid dan pro
fiteren om eindelijk de schoolstrijd eens 
echt door en uit te vechten. Geen Brussels-
Waalse objectieven meer, een Vlaamse 
schoolstrijd. Wi j , Vlamingen, wensen niet 
via de basissen van Collard veroverd te wor
den door het Waals anti-christelijk socia
lisme. 

Laat zaterdag aan Brussel weten, dat het 
Vlaams geduld uitgerafeld en versleten is 
tot op de draad. » 

Twee jaar later, in januari 1957, « leeft 
België » nog mèt de wet Collard, ondanks 
het misdadig zwijgen van Schildwachten 
en ondertusseoi gepensioneerde generaals. 

Het federalisme wordt alleen nog door 
De VolJcsunie gepropageerd. De Standaard 
moet zwijgen van Theo en van Zijne Emi
nentie de Kardinaal. Vlaanderen werd an
dermaal verraden. 

Wij marcheren niet meer naar Brussel. 
Xee, wij stemmen de bedriegers eruit. Wij 
verkiezen De Vollsinüc omdat ons geduld 
met de C.V.P. tot op de draad versleten is... 

SOETKTX. 

Onze iympatieke arrondissementsleider de Heer 
Bouckaert uü Roeselaere, ontving van een Hongaars 
pleegkir.id die acfittien jaar lang bij hem te gast ge
weest is, en die tiij sedert de bevrijding achter het 
ijzeren gordijn te Boedapest zelf ging bezoeken, een. 
zeer leerrijke briej. 

Uit deze brief, in vloeiend Nederlands geschre
ven, kannen we afleiden, om welke redenen de 
Hongaren dit regiem grondig beu zijn, en dat de 
kleine man vooraleer zich hals over kop in. het 
aiontuur te wagen, volledig gerekerid had op de 
t ssenkomst van het westen. 

Sedert jaren worden de Hongaren op de ons wel 
bekende B.B.C, metode van onder de oorlog, door 
racio Vrij Europa, aarkgezet rot opstand. 

Deze onverantwoordelijke ophitsing gaf aanleiding 
tot een toenemend verzet dat uügroeide tot een ho
peloze revolutie. 
Oü.ir waar de onbeholpen Amerikaanse en Engelse 
spelers op het Europees schaakbord dwaasheid na 
dwaasheid beginnen onder den oorlog, en terwijl de 
bekende W. C. man uit Engeland voor een pond 
C. its vlees, de helft van Europa aan de Russi-
sJien veelvraat verkocht, bezette het communisme 
voor een verre toekomst, Oost-Europa en kon het 
des te beter zijn lange voelarmen uitreiken in West-
Europa. 

De syndikale mondheldcn uit het westelijk kamp 
van hier en elders, die de regeringsteugels in han-
acn houden, begrijpen niet eens hoe het commu
nisme zich ook in het westen zij het op een onbloe
dige manier vastankcrt. 

Hier trachten de kristelijken en linksen elkaar de 
'.oef af te steken, door de meest communistische 
ladsteoriën naar voren te brengen. 

Kenmerk van het communisme : staatsinmenging 
•n alle sectoren van het publiek leven en initiatief 
dodend bureaucratisme. Doel der syndikaten, hun 
vchtka^ntjes aan winstgevende baantjes helpen, dus 
leve het bureaucratisme! 

Honderdduizenden, werken voor de grote baas • 
ie staat en zijn hulpdiensten; één op vier likt het 
ZiVect af can de drie overblijvende werkendert. 

De middenstand moet naar de rommelzolder, en 
v..dcrtje staat of de syndikaten zullen zich met alles 
:e'! bemoeien. 

Eerst grootwarenhuizen en syndikaaiwinkels met 
uvrging van de middenstand ,dan verdere beper-
,ingen en uiteindelijk kan eenieder en vooral de 
•.vcrkman aanschuiven in de lange rijen om in de 
staatsw.rtkcls te vinden wat nog mag gefabriceerd 
en verkocht worden. 

Lazen u'c echter niet in de kranten dat een der 
ie ste revendicaties der opstandelingen uit Honga-
•ije nas : de heroprichtirig van de middenstand. 

Ook de lichte iHongaarse artillerie nam deel in de 
strijd tegen de Russen. Doch deze laatsten hebben 
een macht aan mensen en materiaal ea het westen 
kwam ons niet ter hulp. De vrijheidsstrijd werd in 
bloed gesmoord. 

Wij hopen dat er ook voor ons land een gezonde 
oplossing komt, die wij alzovele jaren verwachten. 
Vooral nu, daar er zovele mensen hun leven gege
ven hebben voor de vrijheid. 

Alles is hier op zijn oorlogs sedert de omwente
ling. Vader kan vooral op rij staan, jazelfs in de 
post om de brieven te posten. In zijn oude dag 
iveegt er .e veel op zijn schouders. 

Ik werk verder in de fabriek, bij ons. is er werk 
terwijl er op vele plaatsen noch werk, noch electri-
siteit is. 

Het werk staat gewoonlijk stil. Ten gevolge van 
de wantoestanden die de roden veroorzaken om de 
macht terug gans in handen te krijgen. De leden 
van de werkersraad, die de werkers gestemd hebben, 
verdwijnen 's nachts. Zo valt het werk stil, totdat 
zij ds weggevoerde leden vrij laten. 

Er gebeurde hier grote zwijnerij met alle rode-
kru'shulp uit aüe landen. De roden proberen met 
deze hulp terug op voet te komen. De noodlijdenden 
bekon-tn er bitter weinig van. Doch met geld kunt 
;;e de " Rode Kruis .. hulp bekomen in de staats-
vj i,-.ke s. B. V. de Deense boter, het Engels geprest 
smet , enz... 

Moeder betert langzaam na ziek geweest te z'jn 
•gedurende de treurige dagen. Vader kan terug op 
lij staan om het nodige aan te schaffen. 

Onze hoofdstad is in stuk geschoten. Van uit onze 
stad die een vooistad is van de hcofdstrd, werd Boe
dapest beschoten. Dat duurde twee volle weken met 
tussenin vier dagen rust. iHet bloed vloeide in stro
men in gans ons land. Wij hadden zoals reeds ge
zegd van het westen, hulp verwacht, doch deze 
bleef uit. Zo hebben we de vrijheidsstrijd gewon
nen en toch verloren tegen de mensenmacht uit het 
Oosten. 

De rode macht in ons land is gereed om terug 
het oude te herbeginnen en met alle geweld het wes
ten aan te vallen. Als het westen vandaag nog wacht, 
is het morgen te laat. Daarom laten ze de leden van 
de Uno niet binnen, om hun baldadigheden te dek
ken. 

Met mijn beste groeten aan de ganse familie en 
zodra moiclijk volgt nog meer nieuws. 

Daar heeft de kleine man reeds ondervonden wat 
h j verloor aan gemak en standing met de uitscha-
ic'ir.g vM de middenstand. Hier is men nog m de 
u'rste phaze naar het communisme : men is nog 
volop bezig met de middenstand te wurgen. 

Ziehier nu de brief van onze Hongaarse korres-

fondent. 

Budapest, 10 december 1956. 

Beste..., 
Eerit en vooral dank voor Uw telegram die wi) 

bekwamen toen de vrijheidsstrijd vier dagen rust 
nam, om daarna terug in volle strijd te ombrariden 
tegen de versterkte aanval der Russen. De post is 
no°g altijd gebrekkig, en overrompeld. 

Wat gebeurt er in ons land? 
De ve'e Joodse slagwoorden en beloften met rotte 

appels, is het volk moe geworden! Men heeft de 
rode regering op de proef gesteld. De hogeschool
studenten, wilden in de naam van het volk, op ver
schillende vragen, antwoord bekomen, zonder hun 
ooamerken te kennen te geven, doch ze bekwamen 
er de gelegenheid niet toe. Er werd geamwoord met 
wapens en traangas. De eerste helden waren de 
ongewapende studenten, daarna kwamen de ongewa
pende Hongaarse officieren die de lijfwachten van 
Joden en Roden tot bedaren wilden brengen met 
woorden. Ook deze werden teneer geschoten. 

Daarna begon het volk, dat wapens bekwam van 
de toegesnelde Hongaarse soldaten. Ook het stand
beeld van de postwagenrover werd teneer gehaald, 
en door een vrachtwagen getrokken in het centrum 
van de stad, hij werd geslagen, bespot en bespuwd. 
De Joodse ministerpresident vroeg de Russen om 
hun hulp. De jongens en meisjes bezetten de kazer
nen. De Russische strijdwagens werden onthaald op 
brandende benzineflessen, machinegeweren en ba-
rikaden. As en zinders werd in hoopjes op straat 
ges:ort met daarop olie en benzine. Toen de straat 
vol strijdwagens was, werd dat alles ontstoken en 
de Russen stonden in een brandende hel. Die vluch
ten wide werd neer geschoten, de anderen levend 
verbrand, of door de ontploffende obussen in stuk
ken gereten. Waar benzine te kort .schoof deed de 
zwarte zeep haar werk. Ze werd op straat gesmeerd 
en de ketting van de strijdwagens ging vooruit doch 
de wagens bleven ter plaats. 

Dag en nacht werd er gevochten in de hoofdstad, 
en di: op verschillende plaatsen in gans het land. 

In her Verleden 
ligl- hef Heden 

Het feit dan onze jeugd te weinig ver
trouwd is met de geschiedenis van de 
Vlaamse Beweging is ongetwijfeld groten
deels te wijteu aan het gebrek van vlot ie 
zende vulgariserende brosjures over deze 
geschiedenis of over vooraanstaanden uit 
onze Vlaam.se Beweging. 

Wie er de kneep van weg heeft om deze 
o-eschiedenis vlot en anekdotisch te verha-
Ten is de heer Arthur de Bruyne, wat we 
weer zien in ziijn onlangs uitgegeven bros-
juurtje : Dr.'c ' West vlainbigen waarin hij 
('e figuren van Dr. A. Depla, Mr. Dr. Je-
room Leuridan en Dr. J . A. Spincemaille 
belicht. Deze drie Westvlamiugen hebben 
eeu grote rol gespeeld lietzij in de periode 
tussen de twee wereldoorlogen, hetzij zelfs 
ua de jongste wereldoorlog, zoals Dr. Spin
cemaille, die zijn laatste krachten ingespan
nen heeft om de Vlaams-nationale partij m 
deze moeilijke naoorlogse periode weer vlot 
te krijgen. De brosjure, die 15 fr. kost werd 
uitgegeven bij de drukkerij Voncksteen, 
Laugemark, die zich reeds vaker verdiens-
telij'k gemaakt heeft bij het uitgeven van 
proza vdu en over Vlaams-Nationalisten. 

In de uitgave De Zeemeeuw te Brugge, 
waar de werken van Cyriel Vexschaeve ge
drukt werden en worden, versclieen een pië
teitvol werkje over de grote Vexschaeve 
vriend. Jozef Lootens, twee jaar geleden 
overleden. 

Dlir Jozef Lootens was echter meer dan 
een Verschaeve-vriend en overtuigd natio
nalist. Met vrijgevige hand heeft hij steeds 
alle Vlaams-nationale kulturele initiatie
ven en ook au'dere gesteund. Dit wei-kje zal 
in menige boekenkast als dankbare herin
nering bewaard blijven. 

Anderzijds wil ook De Volksunie lielpeii 
bij deze drinoende taak van voorlichting. Zo 
werd de artikelenreeks J.essen vit het Ver
leden geschreven door een jonge Brusselse 
huisarts met een onbetwistbare aanleg voor 
geschiedenis, eveneens in brosjuur\-orm, 
onder de titel Korte Lessen in de Vaderland
se (,'escliedenis door onze zorgen uitgege
ven. De brosjure is bij ons verkrijgbaar 
tegen storting van de som van 10 fr. (giro
nummer : 54.•45.46. W. Jorissen-Brussel.) 

Prof. PIHXTEN Herdacht 
Door het K.V.H.V., Ekonomika en de 

Limburgse Gilde werd te Leuven Prof. 
Pinxten herdacht. Het verheug:: ons dat 
men deze baanbreker op e'.Mnomisch ge
bied en deze principieel Vlaams-nationalist 
dankbaar bUjft voor hetgeen hij in zijn 
lijkgevulde loopbaan verricht heeft. 

Dat er weinig studenten aanwezig wa
ren vervv^ondert ons niet. .Er zijn nog prin
cipiële studenten — gelukkig maar — doch 
de meerderheid is thans een bende m c | -
sels en de studentenbesturen blijken zelf 
niet bezield genoeg om bezieling uit te 
stralen. Het ontbreekt ook de meesten van 
hen aan durfkracht. 

Er werden voordrachten gehouden door 
P-of. Eyskens en door Drs. Coppieters, 
waarvan de laatste onder meer Prot. Pinx
ten behandelde als Vlaamsgezinde. Waar
schijnlijk heeft Drs. Coppieters Prof. Pinx
ten niet goed gekend want wij kennen hem 
als te eerlijk om een verkeerd licht op de 
figuur van de professor te werpen. Daar
om dat wij even hierop terugkomen. Zo 
althans de krantenverslagen juist zijn zou 
de spreker beweerd hebben dat Prof. 
Pinxten op het einde van zijn leven alleen 
gewonnen geweest zou zijn voor kultu
rele autonomie. Dit nu is onjuist. 

Prof. Pinxten was reeds voor de oorlog 
een Vlaams-nationalist, goed bevriend me; 
(••ommige Limburgse Vlaams-nationalisti
sche volksvertegenwoordigers. Hij voelde 
zlciT in éénzelfde strijd met hen verbonden. 
Me.1 leze maar de herinnering aan hem 
van Dr. Ballet, die wij in nummei 3 van 
vorige jaargang van « De Volk.sunie . aan-
haafden. Voor de oorlog reeds was Prof 
Pinxten een aanhanger van de federalis
tische formule. 

Zijn houding was na de jongste oorlog 
niet veranderd, ook niet wat de partijfor
mule betreft. Na de jongste verkiezingen 
heeft de C.V.P. de professor la.'t genoeg 
laten be:okkenen omdat hij durfde laten 
heren dat hij voor de Volksunie was. 

Dat de federalistische overtuiging van 
Prof. Pinxten ook gebleven was kan men 
lezen in een bijdrage van zijn hand in heL 
aprilnummer 1955 van C.U.R.O., gedeel
telijk overgenomen in het derde nummer 
van de Volksunie, vorige jaargang. Ander
zijds beleed hij zijn overtuiging tijdens 
zijn voordrachten. Zo heeft hij o.m. en
kele jaren terug vooi de Bond van de Lim
burgers te Brussel een schitterend betoog 
voor federalisme gehouden. 

Dat zijn geestelijke vrijheid onze fari
zeeërs voor wie het Christelijk pluralisme 
een ijdel woord is, dwars zat, bewijzen de 
moeilijkheden die Prof. Pinxten berokkend 
werden Op het nippertje ontsnapte hij 
aan spreek- en schrijfverbod. Prof. Pinx
ten heeft om zijn Vlaams-nationale en 
federalistische overtuiging veel moeten lij
den Het zou zonde zijn, nu men hem met 
rust laten moet, niet zijn waar inzicht m 
de Vlaamse problematiek bekend te maken. 
Dat Prof. Eyskens dit niet zal doen is be
grijpelijk. Nu Drs. Coppieters juist gedo-
kumenteerd is, verwachten we het wel van 
hem een volgende maal. 

DE GOEDENDAG EN DE GOEDENDAG 
Na kennis genomen te hebben van ie bnef ge

stuurd door het bestuur van het blad De Goedendag 
aan het beheer vaji> ons blad De Volksunie, moet ik 
tot het besluit komen dat de titel van hun blad be
doeld is, als groet Goedendag. De naam waarmee ik 
mijn schuchtere bijdrage tot Vlaanderens lierwording 
onderteken is bedoeld als de goedendag waarmee onze 
voorvaderen hun vrijheid hebben verdedigd op het 
Groeningheveld. U moet zich dus niet gekompromi-
teerd voelen, heren. Elke lezer van het blad De 
Volksunie, zal wel hebben begrepen dat deze arti
keltjes die niet al bibberend geschreven werden, nwt 
uü de pen komen van een medewerker van het blad 
De Goedendag. Maar is het wel gekompromüeerd dat 
u ^ich voelt, of is het schaamtegevoel dat het de 
oudere generatie is die nog altijd in de voorposten 
moet vechten nadat ze al zo veel geleden en gestre
den hebben en door de jeugd verraden, ja zelfs m 
de rug geschoten wordt P 

Ik durf hopen dat. nu er klaarheid gekomen ts tus
sen de titel van uw geëerd blad, en de onderteke
ning van mijn krabbels, deze rullen bijdragen om 
de jeugd wat meer moed in te pompen in de stnjd 
om hun bestaan en hun vrijheid. 

Maar toch met de meeste achting 
de goedendag van het Groeningheveld. 

DE OPRECHTE STANDAARD 
In de Standaard van 11 december tl. onder de titel 

« De C. V. P. bereidt de verkiezingen voor », be
kende de Standaard dat op het partijprogramma en
kele duistere puiten voorkomen, o.a. de paragrafen 
betrefend de kulturele zelfstandigheid (zelfbestuur) 
en de likwidatie van de repressie en epuratie (am
nestie). 

Of met andere woorden, van heel hun Vlaams pro
gramma, is de volgende vier jaar even veel verwezen
lijken als tijdens de vier jaar van het homogene C. 
V. P. bewind, namelijk niets. 

En toch, waarde Standaard, zul je de Vlaamse kie
zers aanraden voor de C. V. P. te stemmen, of soms 
n,et^>- DE GOEDENDAG. 

file:///ingers
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(vervolg van b!z. 1) 

zslfs^andighe cl en de l ikwidatie van de 
repressie en de e p u r a t i e . . . De woorden 
(( amnes t ie n en « amnes t :ë rende gena
de » werden uitgespr j k e n , maar het 
Kongres heeft geen n ieuwe verbinte
nissen a a n g e g a a n . . . ». Merkwaard ige 
reactie inderdaad ! Het bl ' jkt duidelijk 
dat De S tandaard b:r.afjes het wacht 
woord van dhr De Saeglier heef, opge
volgd : nicht raisonieren. Diezelfde 1 ' 
december lezen we :n de < Libre Bel-
gique )i, die — het spijt ons het te moe
ten zeggen, wel heel wa t meer mvloed 
heeft dan De S tandaard bij het bepalen 
van de C.V.P.-poli t iek — o.a. : ( Par 
ailleurs, Ie Congres a vote une resolu
tion me t t an t en a\tant' (( F a u t o n o m i e 
culturelle )i des deux regions du pays . 
Sans doute pourra i t -on faire passer sous 
ce vocable equ ivoque tout ce q u ' o n 
veut : Ie meilleur et Ie p i ie . Pour les 
mcdérés il signifiera peut -ê t re s imple-
ment « progrès intellectuel ». Pour les 
extrémistes , il aura Ie sens d u n e sepa
ration totale des esprits et des êmes ou 
bien une division organ ique de toutes 
les adminis t ra t ions ayan t un rappor t 
quelconque avec les affaires culturelles 
(en a t t endan t Ie reste ! ) . Mais c'est 
piècisément a cause de son obscur'.té 
que nous n ' a imons pas ce te rme : nous 
cralgnons bien que, dans Ie g rand 
Bruxelles tout par t icul iè iement , il ne 
scit dangereusement exploi té contre Ie 
P . S . C — )) Of het belang der V lamin
gen moet weer eens aan de Brusselse 
afgod worden geofferd ! Zelfs het voor
stel Van den Daele aangaande de zetel-
aanpassing vindt geen genade in de ogen 
van deze schijnheilige oude vrijster : 
bepaalde Waalse gewesten mogen onder 
geen beding zetels verl iezen, ei zou een 
m.nimu.-n per provincie moe ten Vi'orden 
vastgesteld zoals voor de Senaat , schr.'jft 
ze. De met ontvolking bedreigde Waa l 
se provincies moeten das worden be
voordeeld. Deze ui tdaging van het 
Brusselse blad is zó erg dat De Stan
daard zijn op 1 1 december u i 'gespre
ken hoop de dag daarop reeds als rook 
ziet \ 'erzw!nden : u Als voorb r t l d van 
negatieve kritiek kan liet artikel van La 
Libre Eelgique over het Kongres van 
Namen gelden. W a n n e e r w'j het lezen 
vragen w.j ons al , of wij niet te veel 
verCrou-vven hebben in de Waalse C. 
V.P.-er3 )'. De vraag stellen is ze be
an twoorden , beste S tandaard ! 

Ook over de taa i toes tanden in Kongo 
heeft de C.V.P . iets gefantaseerd. Er 
wordt een onmiddell i jke (s.c) ïesrel'r.-j 
geëist. H o e durven ze, vraagt de be
drogen Vlaamse kiezer zich af, na de -! 
steriele jaren van de u f lamingant D 
Dequae, die voor onze mensen in ce 
kolon'e minder heeft gepresteerd do^n 
de rede W a a l Buisseret ? 

Cnze conclusie over het C .V.P . -Kon
gres te Namen is : wo'-ds, v/ords. words . 
Hoe treffend komt dit niet tot uiting; '-. 
de zaak van de Bi.usselse Were ld ten
toonstelling. Praktiscl» geen dag gaat 
voorbij zonder dat een of ander kato-
uek Vlaams blad een v l a m m e n d pre tes t 
de wereld inslingert. Voelen die lui dan 
zelf niet hoe onsterfelijk belachelijk wij 
ons m deze kwestie maken ? Zien z'j 
zei: dan niet in dat al die kle tspraal , hoc 
goed ook bedoeld, boter aan da galg is.^ 
Alleen een ernst ige par lementa i re , en 
door bijv. de gehele Vlaamse C.V.P. -
vleugel ges teunde, actie zou enige ver
andering ten goede kunnen bewerken . 
Helaas, de geringste kritiek, zelfs van 
een man als Eyskens, wo id t p rompt de 
kop ingedrukt . Voor enkele weken 
schreef (( De Linie » ergens in een bui 
van luciditeit ((...een bewijs te meer 
dat wij ( = d- Vlamingen) in dit land 
niet meetellen ». Lofwaardige vaststel
ling vanwege deze krant , maar waar
om er niet bijgevoegd dat de enige grote 
oorzaak ligt bij onze Vlaamse manda -
tari,ssen uit de grote part i jen, waarvan 

Dwaze Pretentie en 
Oppervlakkig Gedweep 

«D2 Goedendag» is een tiidsch'riftje 
voor aankomende jongeren waar men te 
gelijker tijd simpatiek tegenover staat en 
zich aan ergert. 

Simpatiek omdat liet een poging doet 
om de jeugd voor de Vlaamse Beweging te 
interesseren, ergerend soms omdat het vaak 
de pretentie heeft van een u m slaap do
cerende professor te.wijl de doordacht
heid ontbreekt. Ergerlijk ook cmdat ge de 
schrik voor het kcnsekwent doordenkei 
tastbaar aanvoelt, vooral daar waar ze in 
dezelfde kapitale, idiote fout vallen waar
in nu reeds generaties Vlaamsgezladen in 
gevallen zijn : de gekultiveerde onver
schilligheid of de afkeer zelfs voor de 
politiek. « Buiten en boven de politiek > 
luidt dat in kulturesi jargon. Vooral bo
ven. Waar we juist politiek onder liggen. 
Het is toch duidelijk dat waar een meer
derheid onderdrukt wordt door een min
derheid dat de ziekte een politieke ziekte 
is, die slechts genezen kan \̂  orden door 
« één » geneesmiddel : politieke macht. De 
lest kan interessant zijn maar is naast de 
kwestie. 

Het is een algemeen aanvaarde opvat
ting dat de jeugd eerst algemeen geschoold 
moet zijn vooraleer zich o^;) het politiek pad 
te begeven. Ook wij aanvaarden dit. Prak
tisch vindt men dan ook geen jongeren be
nsden de twintig jaar in de Volksunie. Wij 
vestigen zelf hun aandacht op het feit dai 
de klemtoon op hun vorming d'.enL te lig
gen. Evenwel wijzen wij er hen dan reeds 
op dat het hun plicht is later in de poli
tieke Vlaams-nationals gelederen te str i j
den. 

Dom is het eveneens van « De Goeden
dag » van «De Volksunie» op hetzelfde 

plan te stellen als de Belgische unitaire 
partijen. .C.V.P., B.L.P. en B.S.P. zijn Bel
gische partijen, waar traditioneel de Brus-
sels-Waalse belangen overwegen op de 
Vlaamse. •. De Volksunie », als uitsluitend 
Vlaamse pa r f j s taat uiteraard niet in 
dienst van de Brussels-Waalse belangen, 
doch slechts in die van ons eigen volk. 

Wat e s : n i i j k cnze « Goedendag» ge
troffen heeft ? Wel een zin in de Volks
unie v.-'.n 2ü cktODer 11. «...indien Roden-
bach neg lorfde, zou hij alle jongeren op
zoeken, opdat dezen hun piaats souden in
nemen in de gelederen van de Volksunie, 
de enige Vlaams-nationale parti j . > De 

visie van onze medewerker op Rodenbach 
was ju.st. Klaarblijkelijk zijn «De Goe
dendag -> jongeren daardoor gecroffen als 
door een verwijt. Een juist verwijt trou
wens ! Zo zij Rodenbach als voorbeeld 
stellen moeten zij zich ook aan zijn voor
beeld spiegelen. Wanneer zijn zij uitge
schoten gelijk Rodenbach tegen de kleur-
partijen, die zich slechts van de Vlaamse 
stemmen bedienen om de Brusselse be
langen te dienen ? 

De hartstochtelijke uitval van Roden
bach tegen de kleurpartijen, bedriegeps 
van ons volk, is nochtans overbekend ? 

« Zijn de geuzen voor het Vlaams ? Neen, 
zij spelen komedie ! 

Zijn de katolieken voor het Vlaan:; ? 
Neen, z'j spelen komedie ' » 

riet pleit niet voor deze jeugdige bewc i-
deraars van Rodenbach dat zij het huid j 
komediespel van de iileurpartijen niet 
scheip aan de kaak durven stellen. 

Dat Rodenbach met zijn temperament 
en zijn hartstochtelijke liefde voor Vlaan
deren de Vlaamse politiek georganiseerd 

ScHRijfT IN OP 

•*««* 

REGLE.MENTERING VAN DE REKLAME LANG 3 DE WEGEN 
(het is verbcxien aanplakbrieven en andere visuele keerswegen ,'.;chtb;ar Z'in.) 

tn op zodanige plaatsen, dat ze van op zekere ver rekiames aan te brengen in zekere landschappen 
Is.e Rijkswachter tot 2de : Eindelijk een overtreder die deze dag zal goed maken. 

geen een (dixit Mier Z. V a n C a u w e -
iaert) de m e e d heeft dz \'"{za:rsi be
langen in het F. i r lsmenl Le ve ;ded igsn? 

Laat ons hopen dal het sf.-'jdendc 
Vlaanderen z i :h niet weer door vage 
belofteii en de zogezegd cv / in^ence eis 
van de kristelijke eenheid zal laten lij
men . De wijze waa rop de C .V.P . de 
schoolstrijd heeft laten u i tdoven en aan
slepen om er te gepa&::er tijd polit ieke 
m u n t uit te s k a n en het feit dat ze de 
enige duurzam_e oplossing, d.w.z. vol
s t rekte schoolgeli jkhe'd naar Ncord-
nederlands model , eenvoudig niet wil, 
vols taan lu imschoots , m e n e n wij , om 
alle eventuele geweten.sbezv/aren op zij 
te zetten en uit le zien naar de partij die 
zich metterdaad voor de kristelijke en 
Vlaamse belangen w e n s : in te spannen . 

Een Oud-Sehoolfront£tr i jder! 

VOOR ZELFBESTUUR 

SLECHTS EEN PARTIJ 
-

DE VOLKSUNIE 

«MMM0WIMMMaiMM» 

ZOU hebben lijdt leen twijifel. Kan men 
3ich inden-ien dat hij minder zou gedaan 
hebben dan Hendrik Conscience en Lcde-
wijk De Raet, die beiden bij de Vlaamse 
poiltieke partij stonden als voormannen. 
Is ae Vlaams-nationale partij vroeger niet 
rechtstreeis gegrceid uit de traditie van 
de Blauwvoeterie, deze beweging die van 
Rodenbach haar stuwk*acht ontving? 

Verklaarde Prof. Max Lambei ty, de ge
schiedschrijver van de Vlaamse Bawegmg, 
onlangs niet dat er geeu twijfel kon be
staan dat moest Rodenbach thans leven 
hij aan het hoofd van de Volksunie zou 
staan. En Max Lamberty is nochtans een 
socialist. 

Onze jonge knapen, die klaarblijkelijk 
de echte Rodenbach niet kennen, zouden 
liefst wat bescheiden Rodenbach m.oeten 
studeren in plaats van apodiktisch over 
een verantwoord oordeel de staf te bre
ken. 

Of missen zij de moed de ware Roden
bach in de ogen te kijken ? Missen zij de 
meed de echte kwaal van de Vlaamse Be
weging in te zien ? 

Het kcmt ons vaak zo voor en het doet 
ons pijnlijk aan. Pijnlijk als een ontaar
ding. Mocht er een nieuwe Rodenbach op
staan om hen op hun plicht te wijzen en 
hen met bezieling in de strijd te jagen ! 

Kroniek der Ziekfeverzekering 

G s e n omzendbr ief van de « KO > sedert 

1 januari '57 ! 

:iet is iets ongewoons ' Met de regel
maat van een klok zendt de « KO » aan de 
geneesheren van Belgié een omzendbrief 
die tot nu toe onveranderlijk begon met 
een paar zinnetjes laster aan het adres van 
het Sindikaat ! 

Sedert Kerstdag (invloed van vrede op 
aarde 7) werd niets meer gestuuid. Of zou 
het de publikatie zijn (op 5.000 exempla
ren) van de brief van oktober '40 door de 
heer Giorieux, onder de bezetting aan al 
de geneesheren gestuurd, die de heren van 
de •-< KO » dwars zit ? 

V/ie een put maakt voor een ander valt 
er gewoonlijk zelf in ! Laat ons hopen 
dat de leiders van de « KO » zich van nu 
af aan tegenover andersdenkende kolle
ga's als « gentlemen » zullen gedragen. 

Minisier Liebaert gaat het R.V.Z.I . 

saneren ! 

In de senaat zitting van 19-12-56 heeft 
minister Liebaert (drie miljard aan de 
Waalse industrieën) gemeend ook een 
woordje te moeten plaatsen in verband met 
de ziekteverzekering en haar niet te del
gen tekorten ! 

' Met de nieuwe kontrolemaatregelen, 
zei de minister, is het niet uitgesloten dat 
V, 3 einde '57 een boni hebben wat de Ziek
teverzekering betreft. * Waarop steunt 
2 jne Excellentie ? Op een superkontrole 
waarvan hij nog de uitslagen niet kent ? 
Dat hij dit ballonnetje niet te vroeg op
laat of te geweldig opblaast ! Een paar 
Ipeldeprikken zouden het ogenblikkelijk 
doen ineenschrompelen ! 

De kristelijke Landsbond kongresseerl ! 

Het was de heer Van Helsoecht die het 
verslag voordroeg. De sekretaris-generaal 
van de landsbond met het hoogst aantal 
leden, is voor ons geen onbekende ! In 
« Leiding » heeft hij de stelling verdedigd 
dat de medische adviseur van een verbond, 
eenvoudig advies heeft uit te brengen aan 
het bestuur van de mutualiteit. Toen hem 
m dit blad de vraag werd gesteld wie de 
beambte of de bediende was van de mutu
aliteit die na het advies van de adviseur, 
besliste, bleef hij het antwoord schuldig. 
Ongelukkig heeft meer dan een verbond 
gehandeld en handelt nog, in de zin van 
de stelling verdedigd door de heer Van 
Ilslioecht. Daar zit de oorzaak van de 
steeds stijgende tekorten ! De adviseur, 
benoemd en betaald door de Vei zekerings
organismen, is niet steeds vrij in hèt ne
men van zijn beslissingen of zijn beslis-
sln ,3n worden door « de mutualiteit » dixit 
mijnheer Van Helsoecht, verbroken of ge
wijzigd. 

In zijn verslag neemt ""'e heer sekretaris-
generaal hier en daar een loopje met de 
waarheid ! • De éénheidskontrole werd ge
handhaafd i zei hij , terwijl hij heel goed 
v.ecL dat er nog steeds van éénheidskon
trole geen spraak is ! De Verzekerings
organismen werken juist lijk vroeger en 
met het zelfde aantal medische adviseurs 
die adviez3n geven of soms beslissen, wat 
de heer Van Helsoecht niet belet te zeggen 
dat «de Verzekeringsorganismen louter 
uitbetaiingso ganen zijn geworden ! » 

« De patroons zouden samen met de vak
bonden de beheersverantwoordelijkheid 
van de ziekteverzekering willen delen, zegt 
de heer Van Helsoecht, met uitsluiting van 
de mutualiteiten aan wie ze slechts een 
advizerende rol toebedelen». Hij kan dir. 
s tandpunt niet bijtreden, wat zijn recht is; 
m.aar onafhankelijke deskundigen zijn 
nochtans van oordeel dat dit het enige 
middel is om tot een oplossing te geraken ! 

Dat de « mutualiteiten s. maar een advi
serende rol meer zou worden toebedeeld, 
is maar wel besteed. Loontje komt om zijn 
boontje. De «mutual i te i t» heeft aan de 
medische adviseur zijn beslissende rol wil
len ontnemen en dikwijls ontnomen, wat 
zijn weerslag heeft gehad op de erbarme
lijke finantiele toestand van hun beheer ! 
Laat nu patroons en vakbonden het R.V. 
Z.I. beheren in samenwerking met de ge
neeskundige éénheidskontrole en we ge
raken uit het slop. De mutualiteiten mo
gen dan nog zoveel adviseren als het hun 
lust ! 

In vorige bijdragen vroegen we aan de 
leiders van deze landsbond, die de beslui-

(doorlezen blz. 8, 1ste kolom onderaan) 
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W E S T - V L A AN DEREN 

VEViüsE 
Na de suksesvolle plakperiode m do streek 

van Gistel kwam thans \ e u r a e en omge
ving aan de beurt met de laatste • Amnes
tie » plakbrieven. 

Veurne-De Panne-Koksijde en Nieuw
poort werden op Kerstnacht door onze 
flinke plakkersploeg bezocht. 
DIKSMUIDE 

De nieuwjaarbezoekeis en de vele huis-
waartskerende werklieden werden aan de 
avondtreinen afgewacht. Aan allen werd 
een proefnummer van ons blad « De Volks
unie » uitgedeeld. Slechts één nummer 
werd hooghartig geweigerd; 't blad aan 
« 't verzetpaterke » aangeboden ' 
MÏbDELKEKKE 

Het overlijden en de begrafenis van de 
brave strijdmakker Alfons Schacht wordt 
ons uit Middelkerke gemeld. 

Aan de beproefde familie biedt de Volks
unie haar Kristelijke deelneming aan. 

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

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

op zondag 2 0 januari te 15 uur 

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

Voor deze belangri jke kadervergader ing ve rwach ien we ai onze pro

pagandisten zonder u i tzonder ing . 

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

NAAR DE DOORBRAAK 
Gij lezer, die u gewoon beperkt tat het lezen van 

dit blad en u verder niets aantrekt, hebt ge er al 
eens aan gedacht wat het betekent moesten we de 
volgende verkiezingen niet bepaaU doorbreken ? 

Ik weet het, een ramp zou het niet zijn, maar de 
strijd voor ons recht, voor de ontvoogding van ons 
Vlaamse volk zou toch weer met vier jaar achtermt-
gesteld worden, en dat mag zeker niet uit het oog 
verloren worden. 

We nemen in ons politiek leven de eerste simpto-
men waar van de kiestrijd. Voelt ge dan met dat 
de tijd dringt r Voelt ge dan niet dat gij. die u de 
achteraitstelling van ons Vlaamse volk bewust zi,t. 
dat gij een verantwoordeliikheid draagt en dat gi] de 
plicht hebt die volle verantwoordelijkheid op te ne
men ? 

Maar ge beperkt u lot het nemen van een abonne
ment, zijt tevreden over uzelf en acht u een hele 
t( flamingant » .' 

Ik schrijf dit artikeltje niet om u te sparen, maar 
om u wakker te schuMen. De houdin,g van de mees
te onzer abonnenien is gewoon lamlendig. Ieder 
van u heeft de plicht propagandist te zijn en ge hebt 
niet het recht dat werk volledig over te laten aan 
enkele werklustige idealkien. Wij propagandisten 
hebben geen nood aan iiw eerbied en simpatie. iiij 
eisen uw hulp. Aan lamme flaminganten hebben we 
niets, kampvaardige kerels hebben we nodig. 

Voorzeker, ge kunt niet allen op de zelfde manier 
werken, maar iedereen kan iets doen, en als dat 
gebeurt gaan we naar een snelle doorbraak. 

Hebt ge er at eens aan gedachi wat het zou wor
den als ge u allen zoudt inzetten in uw kring ? Als 
ieder van u het op zich zou nemen ten minste één 
abonnement bij te brengen ? Binnen enkele maanden 
zou ons aantal abonnementen verdubbelen en de 
ketting zou verder gaaii want die nieuwelingen heh-
ben ook weer hun vrienden en kennissen. Ge moet 
nu geen moeilijkheden zoeken waar er gene zijn, 
daar is alleen- maar wat goeie wil voor nodig. Alleen 
uw gemakzucht moet overwonnen u-orden. 

We moeten absoluut het jaar, dat ons nog van de 
verkiezingen scheldt, benutten om door te breken. 
Dit jaar staat in, het teken valt de doorbraak. 

We doen beroep op ieder van u om u in te zetten, 
tenminste als ge werkelijk nationalist witt zijn. Ik 
zou u niet durven aansporen om aktief deel te ne
men, aan onze strijd, moest ik het zelf niet doen. 
Maar ik mag u dat zeggen, ik heb het recht u wak
ker te schudden, omdat ik zelf mijn best doe. 

Want ik zou wensen, dat wij enkele propagandis
ten, niet meer alleen zouden blijven staan, maar 
dat ieder van u zich zou inzetten om de doorbraak 
af te dwingen. 

HOUZEE, 
Een propagandist • 

J. D. M., Meretbeke. 

KRONIEK OER ZIEKTEVERZEKERINO 
(vervolg van blz. 7) 

ten Troclet het luidruchtigste kritiseer
den, of zij geen saneringsplan konden 
voorleggen. Op deze vraag werd na tuur
lijk niet geantwoord. Nu op het kongres 
is de heer Hulpiau, voorzitter van het A. 
C.W., even rechtgèstaan om dezelfde per
tinente vraag te stellen : hij kreeg het ont
goochelend antwoord dat de zaak bestu
deerd werd, maar nog niet klaar was! «Ten 
andere, zei de heer Van Helsoecht, zelfs in
dien ons plan klaar was, dan nog zou het 
niet worden meegedeeld, het ogenblik is 
niet geschikt». 

Wij vragen ons ö,f wanneer het ogenblik 
dan wel zal geschikt zijn! 

"Waarschijnlijk zal dit plan klaar zijn 
wanneer de eenheidsmutualiteit zal wor
den aangenomen, omdat bij gebrek aan 
een deugdelijk plan, vroegere tegenstan
ders van de etatisatie, uit moedeloosheid 
zich bij dit stelsel zullen hebben neerge
legd. Dan zal de grote Landsbond me: 
zijn plan komen aandraven ! Eeuwig de 
anderen achtema en eeuwig een generatie 
te laat ! Eeuwig tegen iets, maar nooit 
voor iets I! 

AALTER 
Op zondag, 20 januari , om 9 uur, wordt 

een H. Mis opgedragen voor de Heer Jozelf 
Van Vooren, verleden jaar na auto-onge
val overleden. Zijn vrienden worden hier
bij dringend uitgenodigd te willen aan
wezig zijn. 
GENT-EEKLO 

In het arrondissement Gent-Eekio weid 
overgegaan tot een « aflossing •-> wat be
treft bepaalde bestuursfuncties. Andere 

'lunsties voor welke tot op heden geen ti
tularis was aangeduid, werden eveneens toe
gewezen. Eensgezind en betrouwvol heeft 
de vernieuwde ploeg het nieuwe jaar aan
gevat. Hoopvol daarbij is het te consta
teren dat steeds meer jongeren de weg 
naar de Volksunie schijnen te vinden. 

Dit laatste steekt schril af tegen het feit 
dat.enkele maanden geleden de Jongeren-
Ploeg van de C.V.P. te Gent moest woiden 
ontbonden wegens een volkomen gebrek 
aan belangstelling. Voor een universitelts-
stad waar zou mogen verondersteld wordei 
veel jongeren te zijn die belang stellen in 
ce politiek, is dit maar een veeg teken. Het 
fel!; wordt daarenboven echt, bedenkelijk 
wa. betreft de aantrekkingskracht van die 
partij , als wij bedenken dat deze toestand 
zich voordoet in de stad waar de bonzen 
De Schrijver, Van den Daele en Lefev.e 
hun broedplaats hebben... 

L I M B U R G 

Op de maandelijkse kaderv.ïrgadering 
werd naast de verdere organisatie, hoofd-
sa'celijk de abonnementenslag besproken. 
Limburg zal door de flinke he:nieuwing 
vrij vlug het aantal van vorig jaar berei
ken om dan de sprong vooru.t te maken. 
Kennis werd genomen van de flinke be
drijvigheid van de plakkers te Bilzen en 
te Eigenbilzen wat prikkelend ingewerkt 
heeft op de propagandisten te Hoeselt, de 
burcht van Dr. Duchateau Zij ook deden 
hun best ! 

D3 Limburgse voo.zltLer nam bovendien 
opnieuw voeling met tal van propagandis
ten, die moeilijk de vergaderingen te Has
selt kunnen bijwonen. Overal wordt er 
flink gewerkt en de hoop op sukses is 
groot. Het aantal propagandisten vergroot 
voortdurend en ze ra!ien geleidelijk beter 
ingewerkt. 

MAL 
Te Mal werd door de C.V.P.-burgemees-

tcr en zijn helpers feestelijk met de boe
ren hun voeten gespeeld wat de opgave be
treft van de grootte? van de bevroren win-
terteelten, zodanig dat thans de meeste 
boeren maar een vierde getrokken hebben 
van de schade, die normaal zou moeten 
ve-gced geweest zijn. Bij de opname van 
de schade werd er immers naar de boeren 
niet geluisterd, de heren wisten alles beter. 
Voor eenmaal dat de staat iets deed vcor 
de boeren kon men nog niet verdragen dat 
ze wat kregen. Naar we vernamen werd 
de burgemeester zelf echter goed uitbe
taald ! Bij hem was er geen sprake van 
maar een vierde van de schade op te ge
ven. Ook enige van zijn getrouwen hadden 
niet te klagen. Zij trokken allen de nor-
;male vergoeding. De andere sukkelaars 
kregen een vierde of helemaal niets. Be
grijpelijker wijze heerst er grote tevreden
heid over deze C.V.P.-boerenverdedigers ! 

B R A B A N T 

I Leden van de VOLKSUNIE, Vlaams | 
S Xalionale Partij , bijeen in algemene v̂  
I vcigadering te Brussel op 13 januari ^ 
I 1'57; ;̂  
'^ kennis gekregen liebbende van de '^ 
$ onmenselijke houdLig van de regering ^ 
\ ten overstaan van de idealisten wel- <J 
4 ke de westerse beschaving hebben ^ 
^ willen redden; <A 
§ iiouding welke T in bestaat onze \ 
I Vlaamse kampers na twaalf jaren ge- | 
'x Aungenis nog steeds v in hun vrij- ^ 
I heid te beroven; | 
^ eisen de vrijlating van deze men- x 
V* sen lioor het verlenen van \ 
Si AMNESTIE ! | 

, ^puwigrjw»»»*»»»—MmiM>iwiJ'iiiWiir»ii*iini^ii^r^ 

De Volksunie - Afdeling Kumtich -
nodigt U hierbij uit op haar 

.'{de GROOT GAL\BAL 
in de zaal VANDEPUT te Kumtich 

op zaterdag 26 januari 1-51 
Orkest : Metropoliseh Show Orkest 

onder de leiding van Marcel Hellemans 
met de zanger Jan Verbraken en de 

zangeres Yvonne Henneco. 
Optreden verzekerd van 21 uur tot 
en met 5 uur 's morgens. - Aanvang : 
21 uur - Algemene inkom : 30 Fr. -
Besproken plaatsen . 50 Fr - Plaats-
bespi eking bij de Heren : Pans Louis, 
Dorp, Kumtich, tel. 812.20 of 814.29 
Tienen - Vandeplas Frans, Hoogmoe-
digestraat, Kumtich. tel. 812.61 Tie
nen - Merckx René, Vondelstraat, 
Kumtich - Peeters Jos., Grote Steen
weg, 382, Kumtich. - Gewone kledij -
Verzorgde dranken. 

m0tm0* l |0««)««MM*M*^ 

A N T W E R P E N 

Het ALGE.VIEEN VLAAMS SOCIAAL VER
BOND (A.V.S.V.). in algemeene vergadering bij
eengekomen op 17 december 1956 
herinneit er can dat, onmiddellijk na de ramp van 
Maninelle, het bestuur in spoedvergadering bijeen
gekomen is en toen de volgende beslissing nam • 
betuigt z'jn innige deelneming aan al de getroffenen 
en hun fami'ies b.j de mijnramp te Marcinelle, eist 
dat het onderzoek naar de verantwoordelijkheden 
met de meeste gestrengheid gevoerd worde, eist dat 
het strengste toezicht uitgeoefend worde op de vei
ligheidsmaatregelen ten gunste dar mijnarbeiders 
en betuigt zijn dankbare sympatie aan ^e reddirs. 
herinnert er aan dat het Verbond dus de eerste ge
weest is om een streng onderzoek ie eis^n, 
'itelt vaft dat de interpellatie, in het Parlement ge
houden door haar lid, volksvertegenwoordiger Wage-
mans, in c.ie geest werd gehouden, waarbij hij zeer 
bijzonder de verantwoordelijkheid der lilearvakbon-
den heeft onderstreept en het schandaal der u mo
bielen II heeft aangeklaagd, 
vergt dat de nodige sankties worden getroffen 
vergt dat onverwijld alle maatregelen door de rege
ring en de verantwoordelijke instanties worden ge
troffen opdat onze Vlaamse arbeiders en bedienden 
in hun eigen streek werk vinden, in menswaardige 
en veilige omstandigheden, 
en gaat over tot de agenda. 

De Eeuwige Geschiedenis 
De Brusselse Post op 15 nov. 1953 in zijn 

artikel «Voor onze Vlaamse Ambtenaren 
in de Brusselse agglomeratie », De Stan
daard en Het Laatste Nieuws in hun arti
kelenreeks over de taaitoestanden in We-
velgam, Vilvoorde, Oostende bij Lucht-, 
Land- en Zeemacht, dat alles wijst erop 
dat misnoegdheid broedt in de staatsdien
sten. In plaats "van een faktor tot taai-
sanering te zijn blijken deze diensten nog 
verder bij de dragen tot ontroving aan de 
Vlamingen van de hun toekomende betrek
kingen. 

Nemen wij b.v. landsverdediging, waar 
bijna 70 soldaten op de 100 behoren tot 
onze taalgroep (ondanks het leit dat vele 
Brusselse jongens en jongens uil de taal
grensgemeenten ten onrechte bij de Walen 
worden geteld), ondanks dat feit schrijft 
het Staatsblad dezer dagen een bevorde
ringsexamen uit voor 18 nederlandstalige 
opstellers en .. 27 franstahgen. Als we re
kening houden met het onvermijdelijke feit 
dat hieruit de latere bureauchefs moeten 
komen en zelfs de leidende ambtenaren, 
dan staat onze jeugd er weeral goed voor : 
NOOIT komt het rechtmatig evenwicht. 

Dat is niet enkel zo in een ministerie, 
waar logika een meerderheid Vlamingen 
eist, maar kan in alle departementen vast
gesteld worden. Wij zijn goed om soldaten 
te leveren, belastingen te betalen, werk
lozensteun te bedelen, ons gespaarde geld 
te zien overgehev:ld worden in Waalse be
drijven, maar voor de rest mogen wij ons 
tevreden stellen met de kruimeltjes en met 
vakverenigingen, die nu eens op alle ma
nieren bewijzen zich gaarne met politieke 
problemen bezig te houden, wanneei dit 
met de belangen van de werknemers niets 
te maken heeft. 

Hoe langer hoe meer wordt het duide
lijk dat de vakverenigingen op een of an
dere manier de godsvrede getekend hebben 
met het kapitaal Hoe anders uitgelegd dat 
Vlaamse mijnwerkers de Limburgse mij
nen Verlaten cm... naar Wallonië te gaa i 
werken in mijnen, die steeds met verlies 
werken, maar .. hogere lonen uitbetalen ' 
Zij werden aangelokt door hogere lonen, 
maar vonden er de dood. Als duivels in 
een wijwatervat hebben de sindikale lei
ders zich rondgedraaid om hun grote ver
antwoordelijkheid in deze zaak te doen 
vergeten; ze hebben nog een beetje meer 
Judasgeld gekregen (1.000.000 gestort door 
de Société Générale aan het Socialistisch 
Mljnwerkerssindikaat van Charleroi o.a.), 
een loonsverhoging als zand-in-de-ogen 
afgeperst en .. de zaken gaan weer juist 
zoals vroeger. De gevaarlijke met verlies 
werkende mijnen misbruiken de staatssub
sidies om grotere lonen te betalen dan in 
Limburg. 

Maar, dat gebeurt niet alleen in de mij
nen zo. Er kan geen beroep opgenoemd 
worden, dat niet beter betaald wordt in 
Wallonië dan in Vlaanderen. Worden de 
Vlamingen dan al eens evengoed betaald 
als de Walen, dan mag men er op rekenen 
dat zij een extra-inspanning moeten doen. 
Vraag maar aan de Vlaamse bedienden en 
verkoopsters in Brussel b.v. hoeveel werk
jes zij meer mogen opknappen voor hun 
Waalse gezellinnen en gezellen, die «ne 
connaissent pas Ie flamand » en maar lie
ver roepen : « Dit, Jean, tu veux servir ce 
Client; il parle flamand >\ 

En... voor deze bijkomende inspanning 
krijgen zij niets; desnoods kunnen zij mee 
het spelletje spelen en beweren geen 
Vlaams te kennen, want de Vlaamse men
sen zijn toch braaf en zullen wel hun best 
doen om zich belachelijk te maken en hun 
gepolijst Frans te stamelen. 

En als ge dan zijt zoals mijn kameraden 
en ik; ge komt uit de vakschool en hebt 
eervol een ambacht geleerd, maar belandt 
bij een ploegbaas of een meestergast, die 
u beziet als rotte vis, vraagt of ge wat 
Frans kunt spreken (als zou dit iets met 
stielkennis te maken hebben) en U frans-
talige gereedschapbons, werkplaatsboeken, 
enz. in de hand stopt. Zoudt ge dan niet 
vloeken en U afvragen wanneer. . aan der
gelijke toestanden een einde zal komen. 

Pendelaar. 

KADER- en SPREKERSSCHOOL 
Volgende kursus van de kader- en 

] sprekersschoDl Limburg vindt plaats 
te Hasselt op zaterdag 2 februari, Ho
tel « Warson ». Stationstraat te IT u. 
De sprekersschoal zal aan de kader-
school voorafgaan. Deze laatste be
gint te 18 uur. 
Om 20 uur volgt dan de kaderver
gadering Limburg. 
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