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zing van de Landbouwsektor f̂ ^̂ f̂ bedrog 1 

DE NIEUWE VERKIEZiNGSWET _ _ _ ^ 

Eiiide van schreeuwend onréchl ? 
DE UITBUITING VAN DE BOER 

WORDT ERGER 
Sinds het ontstaan van ons land zijn er 

sektoren van het ekonomisch leven die 
steeds te lijden hebben gehad onder de 
hoofdzakelijke bezorgdheid van de rege
ringen van allerlei soort voor de Waalse 
en Brusselse grootindustrie. De Vlaamse 
huishoudelijke nijverheid weet er alles van. 
Ift de landbouwsektor is de verwaarlozing 
sinds tientallen jaren zo gewoon dat er een 
gevaarlijke neiging bestaat bij de meer
derheid van de boeren om de dingen maar 
op hun beloop te laten. Er is toch niets 
aan te doen ! Ook de kleine middenstand 
kent maar al te goed de verwaarlozings-
politiek en bij de arbeiders weten de mo
bielen en de werklozen eveneens wat het 
betekent dat sindikaten en fabrieksbonzen 
hand in hand gaan om de industrie uit
sluitend in Wallonië t€ houden en Vlaan
deren te bestendigen tot een reservaat voor 
arbeidskrachten voor het koeliwerk in 
Wallonië. 

Als Vlaamse volkspartij gaat onze aan
dacht natuurlijk in de eerste plaats naar 
deze sociaal onderdrukten \ a n het centra
liserend eenheidsregime en zullen we niet 
ophouden deze schandalige Waals-Brus
selse grootindustriële politiek aan te k l i -
gen en te bevechten tot ze zal uitgeroeid 
zijn door het zelfbestuur in Vlaanderen. 

mers voortdurend — maar die oplossing 
zou te eenvoudig zijn voor de mijnbazen. 
Zij steken die vijfhonderd miljoen jaarlijks 
op zak en leveren de kolen die zij voort
brengen 200 fr. de ton beneden de prijs 
aan de fabrieken die zij eveneens bezitten. 
Zo is het voordeel dubbel ! In hun fabrie
ken meer winst, in de mijnen meer ver
lies. Maar hier betaalt de s taat het tekort ! 

Nederland besteedt jaarlijks vijf maal 
zo veel geld aan de landbouw als België en 
nochtans is Nederland sterk aan het in
dustrialiseren. Zij, gelijk tal van andere 
landen, zoals onder meer het grootste in
dustrieel land van de wereld, de Verenigde 
Staten, kennen de gezonde lanbouwpoli-
tiek van de minimumprijzen. De boer 
evenals de arbeider is daar zeker dat hij 
ten minste zijn brood verdient als hij goed 
werkt. In ons land gelden eerder maksi-
mumprijzen. Wanneer eens een landbouw-
produkt wat stijgt in prijs zoals de var
kens bijvoorbeeld, dan wordt onmiddellijk 

KRASSE STAALTJES 
Reeds vroeger hebben we erop gewezen 

dat de handelsakkoorden die ons land af
sluit met vreemde landen steeds in het 
nadeel van onze boeren en in het voordeel 
van de Waalse grootindustriëlen afgeslo
ten worden. De grootindustriëlen kijken 
immers niet op enkele miljoenen drinkgeld 
om de grote Belgische partijen in het leven 
te houden. Als ge honderden miljoenen 
verdient door de gunstige handelsakkoor
den, dan kan er wel een klein percentje 
van af. 

Voor de modernisering van de grootin
dustrie heeft de regering ten andere altijd 
geld. Drie jaar terug stelde zij niet min
der dan drie miljard en half ter beschik
king van deze enkele tientallen kapitalis
tische bonzen om hun machines te moder
niseren. Wanneer hebben ooit de boeren 
moderne landbouwwerktuigen kunnen ko
pen met geld hun door de regering ter be
schikking gesteld ? Nochtans zijn er 
270.000 landbouwgezinnen in ons land. De 
toelagen die zij genieten vanwege de rege
ring in ruil voor de belastingen die ze be
talen bedragen vijfhonderd miljoen per 
jaar. Net zoveel als vier verlieslatende mij
nen in Henegouwen waar alles samen een 
zesduizend hoofdzakelijk buitenlandse ar
beiders werken en die sinds 1948 reeds on
der gelijk welke regering die jaarlijkse 
toelage krijgen I De duizend binnenlandse 
arbeiders die er werken kunnen gemakke
lijk elders in de onmiddellijke buurt werk
gelegenheid vinden en de vreemdelingen 
overigens ook — men importeert er im-
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i Dr Goossenaerts : 75 | 
1 Op 25 februari werd onze joviale = 
f Dr Jef Goossenaerts. een Vlaams-na- 1 
i tionalist uit een stuk. 75 jaar. Wat = 
i de man in de loop van zijn leven voor 1 
1 de Vlaamse Beweging gedaan heeft | 
= is enorm. Wie hem niet kent en die E 
I zou denken dat Dr. Goossenaerts 1 
I thans rustig van zijn oude dag zou i 
1 genieten, vergist zich deerlijk. Voor | 
I eerst voelt hij zich nie+s eens oud en | 
I ten tweede gebeurt er weinig op i 
I Vlaams gebied waar hij de hand niet | 
B in het spel heeft. = 
I Wij wensen onze levenskrachtige | 
I uitgever van «Wetenschappelijke Tij- 1 
= dingen» nog vele lustra. E 
~ii<iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiuiiiumuiuiiiiiiiiiitiiiiiiiii^ 

Er is de laats te veer t ien dagen , om 
juist te zijn, s inds de s t e m m i n g in de 
Kamer van de vo lmach ten , heel wa t te 
doen geweest vooral in de C.V.P . -pers 
over een gebeurli jke n i euwe verkie
zingswet . 

De liberalen zouden zom.aar niet 
zonder meer de vo lmach tenwet en de 

bu i t engewone belast ing op de grote 
wins ten goedgekeurd hebben. Daar deze 
goedkeur ing voorzeker een kle'.n maar 
belangrijk gedeelte van h u n kiezers
korps erg zal ons temd hebben en ze 
ook daardoor s temmenver l ies voorzien, 
zouden zij geëist en verkregen hebben 
van de socialisten dat de verkiez ingswet 
zou herzien worden . 

De verkiez ingswet in ons land speelt 
immers al te zeer in het voordeel van 

PHILIP DE HERTOG VAN EDIMBURG WORDT KONINKLIJKE PRINS. 

.THE DUC OF EDIMBURG THE PRIS'CE OF THE QUEES 

de grens gesloten voor de uitvoer (onze 
buitenlandse kliënten kunnen dan elders 
gaan kopen I) en geopend voor de invoer. 
De markt stuikt dan in elkaar en de rege
ring is tevreden. Gefopt wordt de boer 
hier nu eenmaal altijd. 

Een andere lugubere grap komt hem het 
sociaal minimumloon voor. Alle partijen 
eisen een minimumloon van 20 fr voor de 
niet geschoolde arbeider en daar valt niets 
tegen te zeggen, maar het gemiddeld loon 
van de boer, die een geschoolde arbeider 
moet zijn, bedraagt 13 fr., wat wil zeggen 
dat de helft van de boeren nog minder 
verdienen dan die 13 fr. En inderdaad me
nige kleine boer zal met verlangen uitzien 
naar een verdienste van 13 fr. per uur ! 
Kostelijk is hier de redenering van gewich
tig doende ekonomisten en van sindikalis-
ten. die niet verder zien dan hun neus lang 
is. wanneer ze vooropzetten dat de kleine 
boer maar moet arbeider worden. Het is 
voldoende om de ekonomische geschiedenis 
van onze Vlaamse gewesten gedurende de 
laatste honderd jaar na te gaan om de on-
rijmdheid daarvan in te zien. Altijd heeft 
Vlaanderen werkloosheid gekend, tiendui
zenden vonden nooit werk en tienduizen
den moesten te Brussel, in Wallonië of in 
Frankrijk hun brood verdienen. Aan dit 
^Taagstuk hebben de sindikaten nooit eni-

(doorlezen blz. 5) 

de beide gro te part i jen : de C .V.P . en 
de B.S.P. en dan vooral nog in het voor
deel van de groots te van de twee. De 
liberalen als kleine part i j zijn er door 
benadeeld. 

Voora l zou de bedoel ing voorl iggen 
te belet ten dat een pratij me t heel w a t 
minder dan de helft van de s t e m m e n 
nog ooit de meerderheid in de senaat 
zou behalen. 

De oplossing die het meest voorop
gezet word t is de apparen te r ing over 
de provinc iegrenzen heen voor K a m e r 
en Senaat . 

Dit zal natuurl i jk zo het in zijn zui
vere vo rm toegepast word t heel wat 
ve rander ing brengen . De kleine par
tijen zouden niet meer bestolen worden 
zoals dat nu gebeurt . 

Men moet maar eens nagaan wa t er 
na vorige verkiezingen met het in zwang 
zijnde stelsel zoal voor gekke dingen 
gebeurd zijn. 

Saint Remy te Brussel haalde één ze
tel met zijn 4 0 . 6 2 2 stemmen, het kar
tel van lib. en soc. in Luksemburg en 

Limburg haalde met 108 .175 s temmen 
vijf zetels, de Volksunie, die meer stem
m e n had als dit kartel, nl. 113 .632 
haalde echter vier zetels minder dan het 
kartel en moest zich met slechts één 
zetel tevreden stellen. De liberalen 
hadden goed vijf maal zoveel s temmen 
als de Volksunie maar kregen 2 5 ze
tels, de socalisten met 17 maial zoveel 
s temmen haalden er 8 2 en de C.V.P. 
met 18 maal zoveel niet minder dan 9 5 . 

«De Standaard» onderscheidt zich 
natuurl i jk in de kampan je tegen de 

vooropgeze t t e n i euwe verkiez ingswet . 
Liever alles dan zetels voor de V l a a m s 
nat ional is ten. Die ve rkozenen zouden 
het S tandaard bedrog aan iedereen 
k u n n e n laten inzien, 't Pal l ie terke geeft 
hen dan ook terecht er v a n langs in 
zijn n u m m e r van 2 1 februari : 

u " D e S t a n d a a r d " n o e m d e het pr in-
)> cipe van de nat ionale appa ren t e r i ng 
» een oneerlijk procédé. V i n d t die 
)i k ran t het t hans toegepaste procédé 
' misschien wel eerhjk ? Wi j denken 
' er a lvast anders over en behoeven 

maa r een blik te werpen op de zetel-
> verdel ing na de vorige verkiezingen 
. om in die men ing te vo lharden . 

Inderdaad met 113.785 s t e m m e n 
in het V l a a m s e land alléén b e k w a m 

)) de Christeli jke V l a a m s e Vo lksun ie 
. slechts één zetel. 

)i H a d d e men die manier van reke-
)) nen toegepast op de ande re par t i jen, 
» dan zou de C .V .P . slechts 18 zetels 
)) veroverd hebben in p laa ts v a n 9 5 , 
)> de liberalen 5 in p laa ts v a n 2 5 , de 
)) socialisten 17 in plaats van 86 , de 
)) k o m m u n i s t e n één in p laa ts van 4. » 

Z o ziet 't Pal l ie terke het en we kun
nen slechts met hen akkord gaan . 

W o r d t de n ieuwe verkiezingsw^et een 
verbeter ing van de demokra t : e in die 
zin dat de wil van de kiezer, ook van 
de kleine part i jen, beter geëerbiedigd 
word t dan zal de Vo lksun ie me t haar 
huidig s t emmenaan ta l mins tens 4 zetels 
voor de Kamei halen en 2 voor de Se

naa t . Met de normale s t e m m e n a a n 
winst dfe we zullen boeken word t dat 
aanta l nog groter . 

Er is t r o u w e n s ook nog w a t anders . 
Bij de vorige verkiezing hebben we, 
onervaren in verk iez ingsaangelegenhe-
den als we waren , niet vo ldoende aan 
dacht besteed aan het a r g u m e n t van de 
verloren s tem, v^rat ons toen duur te 
s taan is gekomen . Z o de nieuv^^e wet 
er zou komen zou dat a r g u m e n t na
tuurlijk verval len, w a t dadelijk heel 
wat du izenden s t e m m e n zou schelen. 

De n ieuwe verkiezingsw^et is er ech
ter nog niet en w e tas ten in het duister 
over hetgeer. het zal worden . 

Er bes taat een kans — al is ze 
klein — dat de socialisten, die er bij 
verliezen, de liberalen ondanks de for
mele belofte toch nog zullen laten stik
ken. Poli t iek en synisme zijn bij hen 
vaak s inoniem. 

(doorlezen blz. 5) 
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Het verzet vraagt bescherming 
Gelezen in «De Standaard» in ver

band met de repressiepolitiek van minis
ter Lilar en zijn vrees voor het Verzet 
(het (dinksc)) verzet schrijft de schijn
heilige Standaard, alsof Fosty en Co 
geen C.V.P.ers zijn!) : '.i.Het standpunt 
van de CV.P.-ministers, die geen in
menging van niet officiële lichamen duld
den en zelf hun verantwoordelijksheid 
naynen, was het goede» We hebben de
ze zin nog eens herlezen, maar het stond 
er inderdaad. En zeggen dat het een C. 
V.P.-minister was die het fameus Komi-
tee van weerstanders in het leven geroe

pen heeft met als taak hem inzake vrij
latingen en genadeverleningen ^(advies» 
te verstrekken en die dus in feite zichzelf 
onder de voogdij gesteld heeft van een 
niet-officieel lichaam... 
Erger nog : was het geen CV.P.-minis
ter met name Lagae die, laf kapitule-
rend voor de eisen van de Weerstand, 
het ignobel wetsontwerp-Lagae indien
de bij het parlement, zo inhumaan dat 
zijn opvolgers er voor terug geschrikt 
zijn het te verdedigen in het parlement... 
Men moet maar durven! Wi] geven 
graag toe dat een CV.P.-minister van 
justitie als Moreau de Melen die op de 
vooravond van de verkiezingen, om zijn 
persoonlijke kieskampagne kracht bij te 
zetten, een reeks mensen veroordeeld 
wegens feiten voorgevallen in zijn kies
arrondissement liet fusiljeren zijn verant
woordelijk genomen heeft, in ruime ma
te. Het is ons niet bekend dat dit in-
vidu ooit ter verantwoording geroepen 
werd door de kristelijke C.V.P. voor de
ze walgelijke gemeenheid. 

Dat van Ltlar niets te verwachten is 
hebben wij zelf reeds herhaaldelijk ge
schreven. Na twee jaar moeizaam onder
handelen met de Weerstand dient hij een 
wetsontwerp in dat niet ^veel meer is 
dan een slag in 't water...en de Weer
stand protesteert. 

Waarom onderhandelen met deze 
heerscliappen? Hei is tijdverlies. Zij 
willen niets toegeven. Erger nog : zij 
plegen chantage, zij eisen allerlei voor
delen voor zichzelf ...o.a.. een wet om 
hen te beschermen! In West-Duitsland 
is er ook sprake van het opnemen in de 
ivet ter bescherming van de nieuwe 
Wehrmacht van bepalingen om het Ver
zet te beschermen. Onmiddellijk is er pro
test omdat men het als een belediging 
aanvoelt onder bescherming gesteld te 
worden. Bij ons is het juist omgekeerd 
en dat karakteriseert onze zgn. Weer
stand. Is het omdat zij zoveel te verber
gen hebben dat kritiek of aanvallen op de 
Weerstand zouden moeten verboden en 
gestaft worden? Wie rocht in zijn schoe
nen staat en eerlijk is hoeft niet bang 
te zijn voor kritiek of aanvallen... 

Een knecht verheft de stem. 
De schrijvelaar die door zijn gekwijl 

(wij kunnen het niet anders noemen) in 
((De Standaard» waar hij jaren lang de 
rubriek »Feiten en B e sch omvingen» 
schreef, ontelbaren in Vlaanderen geër
gerd heeft (als wij tijd hebben bezorgen 
we wel eens een kleine bloemlezing uit 
de geschriften van deze man), valt weer 
eens de Vlaamse federalisten aan. Hij 
die de knecht is van een partij waarin 
Walen en franskiljons de plak zwaaien 
over een hoop Vlaams lummels, voelt 
zich geroepen om de les te spellen aan 
de Vlaamse federalisten. De Vlaamse fe
deralisten zouden de Waalse federalisten 
moeien beleite^i (?) de (al of niet ge
wettigde) Waalse belangen te verdedi
gen! Zou deze schrijvelaar zich niet be-
ter bezig houden met de C.V.P.-Walen 
met wie hij in eenzelfde eenheidspartij 

staat en met de verhoudingeii in het C 
V.P.-partijbestuur? De Vlaamse federa
listen zijn totaal onafhankelijk van de 
Walen en hebben aan de Walen niet te 
bevelen. Maar het omgekeerde is ook 
waar. Het enige punt waarover Vlaam
se en Waalse federalisten akkoord gaan 
is de wenselijkheid en de noodzakelijk-
lieid van zelfbestuur door federalisme 
voor Vlaanderen en Wallonië. Voor het 
overige gaat ieder zijn eigen weg naar 
het doel dat nagestreefd wordt. Wij heb
ben de Walen niet te verdedigen, dat 
laten we over aan CV.P.-penneknech-
len, die op tijd en stond wel kiespropa-

ganda zullen maken zelfs voor C.V.P.-
lijsten in Vlaanderen waarop Walen of 
franskiljons ^prijken (Schot te Leuven, 
Ancot te Biugge, enz...) 

Wit en zwart 
In de pers is er heel wat te doen ge

weest over het iyicident op de Amnestie
vergadering van het Verbond van het 
Vlaams Verzet te Gent, waar Prof. Pee
lers uitgejouwd werd en heel wat publiek 
de zaal verliet. Prof. Peeters vertelde er 
de geschiedenis van een van zijn beste 
vrienden, een oud-Dinaso, die yia de be
vrijding ter dood veroordeeld werd. Hij, 
Prof. Peeters, kon die man redden maar 
deed het niet omdat de vrouw van die 
vroegere vriend gelachen had met zijn 
vrouw omdat hij Prof. Peeters in het 
Concentratiekamp zat. Nu schijnt het de 
bedoeliyig geweest te zijn van Prof. Pee
ters van aan de hand van dit voorbeeld 
te tonen doe onverzoenlijk men kon zijn 
en dat het tijd wr^dt dat daaraan een ein
de gesteld wordt. Dat laatste is inder
daad de juiste houding en we kunnen ons 
slechts daarover verheugen dat de 
Vlaamse verzetslieden tot dat inzicht ge
komen zijn. Ons verwondert het echter 
dat Prof. Peeters niet over het minste 
greintje psychologisch doorzicht schijnt 
te beschikken. Hij moest toch op wijze 

en toon waarop hij die geschiedenis vertel
de op voorhand weten dat dit heftige re-
akties zou uitlokken. Men laat toch geen 
'•'•goede vriend» neerschieten alleen 
maar omdat die vriend zijn viouw dom 

handeld:. Daar kon de man toch niet 
aan doen. Er zijn wel meer mannen 

w.iarvan de vrouiv niet altijd al te ver
standig handelt. 

Ons inziens gaat liet niet op het inci-
viek publiek op de kop te zitten voor 
een normale reaktie. Wij, die geen inci-
visken zijn, zouden dat ook niet geno
men hebben. En heel wat getroffenen 
hebben zeer liard geleden na de bevrij-
a.ns,, hoewel zij niemand ooit last be
rokkend hebben gedurende de oorlog. 
Dan zijn er uitspraken die de beker doen 
overlopen zeker als men niet dadelijk het 
verband ziet. Een professor zou toch wat 
meer psycJtologisch doorzicht tnoeten 
nebben._Want ten slotte waren het niet 
alleen minder ontwikkelde mensen die de 
zaal verlieten doch heel wat universitair 
gediplomeerden van rijpere leeftijd. 
En mensen die terecht heel wat gezag 
hebben! 

Hun bedoelingen 
Een drietal lezers hebben ons geschre

ven over deze vergaderingen van het 
Vlaams Verzet. Zij blijken geen ver

trouwen te hebben in Kiebooms en Prof. 
Peeters. De ene was toch tegen amnes

tie, vorig jaar nog, schrijven zij. Te 
Leuven voor de studenten nam hij zelfs 
stelling tegen volksvertegenwoordiger 
Wagemans en diens amnestiewetsvoor

stel. De stroming voor amnestie in het 
Antwerpse zou echter te sterk worden 
en Kiebooms zou zijn stemmenoogst daar 
willen opdoen. Van de C.V.P. zou hij 
toelating gekregen hebben. Men kan van 
hem toch altijd zeggen dat het een eigen
aardige is en dat hij vier jaar koncentra-
tiekamp gedaan heeft. En het is niet 
slecht om het vrij groot en vrij erg ar
geloos flamingantisch kiezerskorps wat te 
paaien door op het voorbeeld van Kie
booms te wijzen. Dat het één op de 95 
is dat is zo erg niet. Zelfs niet dat het 
tegen de partij opvattingen indruist. Het 
is toch maar wat zandindeogenstrooierij 
en de flamingantisch e politieke kinderen 
moeten toch een tutter hebben. 

Andere menen dat Prof. Peeters ook 
zijn boontjes op een C V.P. mandaat te 
weken legt. Denken onze lezers dat de 
titel van held van het verzet nog veel 
doei? En overigens dit alles mag waar 
zijn. Het tnes snijdt langs twee kanten. 
Zij verbreden de amnestiestroming 
wat toch in de kaart van het Vlaams na
tionalisme gespeeld is. Voor de rest ma
ken ze het althans voor een gedeelte van 
de Vlaamse publieke opinie klaar dat het 
Verzet als zodanig niet meer tegen am
nestie is. Sommige groepen splitsen zich 
af van de onverzoenlijke prebendenja-
gers. 

Overigens hebben op die vergaderin
gen ook nog andere mensen gesproken. 
Een Prof. Opsomer, die zeker de achting 
wegdraagt van alle Vlaams-nationalisten, 
een Drs. Coppieters, ook iemand die 
zich vrij ver in de richting van het 
Vlaams-nationalisme ontwikkeld heeft, 
een Prof. Blockmans, een socialist, die 
in het Vlaams Komitee voor federalisme 
zit en die zich thans ook tot de amnestie 
bekent. 

We begrijpen onze vrienden dat ze 
niet onverdeeld achter het V.V.V. staan. 
Ook wij doen dat niet. Wij menen ech
ter ook dat het initiatief zijn goede )ian-
ten heeft. Wat ook de bedoelingen van 
de sprekers zijn, een vooruitgang voor 
de amnestie gedachte zal het alleszins be
tekenen. En dat wensen wij allen. 

Kop Van Eynde is teleurgesteld 

hl een artikel "De Senaat als Gren
del», verschenen in de Volksgazet van 
vorige dinsdag, steekt de Volksgazet de 
Volksunie weer eens in dezelfde zak als de 
C.V.P. (prettig!) en scheldt ons beide 
uit voor even klerikaal. Nu zouden we 
alleen maar eens willen weten wat Jos, 
de schreeuwer, onder klerikaal verstaat. 
Is het het feit dat wij niets willen doen 
tegen de belangen van de Kerk en dat 
wij dezelfde haar ontplooiingsmogelijk
heden niet willen beknotten? Dan Jieefi 
de man gelijk. Wij hebben inderdaad 
niets tegen de Kerk. De meeste Volks
uniekiezers zijn pratikerend Katoüek. 
Maar dan stellen we toch vast dat de so
cialisten ''hetzelfde argument gebruiken 
om argeloze Katolieken naar hun partij 
Ie lokken. We lezen toch herhaaldelijk 
in de socialistische pers oproepen tot ge--
lovigen dat het socialisme niets tegen het 
geloof heeft en dat het niet liever v'raagt 
dan op vredelievende voet met de Kerk 
te leven. Liegen zij dan? Wij moeten het 
wel denken. 

Verstaan zij onder "klerikaal» niet 
alles wat de Kerk aangaat maar hetzelf
de als wij, nl. misbruik maken van het 
gezag van geloofsbedienaars op andere 
gebieden van het maatschappelijk leven 

dan het godsdienstige en zedelijke, dan 
zijn wij het zeker allerminst. Wij hebben 
ter zake Rome aan onze zijde, dat uit-
dtukkeUjk verbiedt) h,an de Kerkelijke 
bedienaars van zich met een bepaalde 
Katolieke partij te vereenzelvigen, wat 
hier inderdaad maar al te vaak gebeurt. 
Wij tellen heel wat simpatisanten onder 
de priesters en vooral onder de paters, 
niet onder de hogere geestelijkheid. Wij 
hebben echter aan hen nooit gevraagd 
misbruikt te maken van hun gezag als 
kerkb e dienaars om ons stemmen aan te 
brengen en zij doen dat ook niet. 

Daarentegen hebben wij heel wat last 
van pastoors, die menen dat ze de zielen 
niet alleen moeten redden voor de hemel 
maar ook voor de CWP. en dte ons dan 
maar afschilderen als minder goede gelo
vigen, terwijl ze ons zelfs niet kennen, 
wat kwaad vermoeden en lichtvaardtg 

oordeel is en dus zonde tegen het achtste 
gebod. Zelfs dat vermag ons niet tegen 
het geloof op te jagen omdat wij wel een 
onderscheid kunnen maken iussen ge
loof en het misbruik ervan. Overigens 
worden ook de kiezers geleidelijk aan wel 
wijzer. 

De reden waarom Jos Van Eynde ons 
echter moet uitmaken voor klerikaal is 
dat wij in de arbeiderskringen, zelfs te 
Antwerpen in de kringen van schippers 
en dokkers sterk doordringen en dat zijn 
hem doornen in zijn bisontenen. En die 
zijn pijnlijk. Jos zou inderdaad Uever 
hebben d'at wij nitet meer afzonderlijk 
zouden opkomen maar ons zouden aan
sluiten bij de C.V.P. (Van Vlaams na
tionalisme verstaat de man nu eenmaal 
niets!). Thans verkrijgen wij inderdaad 
door ons positief Vlaams program, dat 
meer werkgelegenheid in Vlaanderen 
eist, een groeiende aanhang bij de arbei
ders. De socialisten ^nogen immers niet 
meer werkgelegenheid in J^laanderen 
vragen van hun Waalse bazen, die alle 
fabrieken in Walonië en Brussel willen. 

Dat is allefnaal erg voor Jos, even 
groot Marxist als de kommunisteji en 
evenzeer geneigd als .zij om in ons land 
een diktatuur in te voeren. Veel verschil 
tussen socialisten en kommunisten is er 
inderdaad niet. Alleen maar dat de so
cialisten demokratische komedianten zijn 
tol ze de macht veroverd hebben. Eii dan 
is het spelletje uit. Wie zou daar niei 
voor bedanken? 

Kinderpraat 
De Socialistische Vlaamse Studenten

beweging, de Socialistische Studenten 
van Antwerpen, de Jong-Socialisten 
(afd. Gent), de Socialistische jeugd 
(Valken & Pioniers, afd. Gent), de Mu
tualiteiten der Jonge Arbeiders (afd. 
Gent), de Verenigde Socialistische Tut
terzuigers en andere busselkindren pro
testeren met klem en moties tegen de be
noeming van Hans von Speidel tot be
velhebber der NATO-groepen. Spijtig 
voor die jongens van goede wil, maar 
herinneren ze zich soms niet, dat kame
raad Spinoy bij.de interpellatie van blau
we ballonvaarder Demuyier deze "oor
logsmisdadiger, moordenaar van gijze
laars, Jodendeporieur, Nazi-chef, Oost-
frontstrijder» —zoals zij liem noemen— 
verdedigde ? Of heeft de Vooruit verge
ten mee te delen dat de Kameraad-mi
nister reeds vooraf over die benoeming 
geraadpleegd was, en het overbodig had 
gevonden bezwaren te uiten, omdat er-
volgens hem gene in te brengen waren? 
De socialisten schreeuwen altijd te on
pas over Nazi's om de kollaboratie van 
hun eigen voormannen. De Man (de 
meest ernstige ecliter nog van huv 
groep!) Van Acker (Unie voor Hand 
en Geestesarbeiders) Van Eynde ("het 
éne grote dagblad») en anderen te doen 
vergeten. En hun papkinderen trachten 
naar best vermogen de oude muilen
trekkers na te apen. 

http://bij.de
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VAN DE OP DE TAK 
DE ERBARMELIJKE TOESTAND 

VAN DE LANDBOUW 
IN ONS LAND 

Voor een paar weken had in de Se
naat de bespreking plaats van het bud
get van landbouw. Het debat werd in
geleid door een lange redevoering van 
dhi Lefebvre, minister van landbouw. 

Het eerste en voornaamste gedeelte 
van zijn redevoering was een ver door
gevoerde ontleding van de huidige toe
stand van de land- en tuinbouw in 
België. Het was een droevige historie. 
Uit alles wat de minister zegde — en 
zijn gezegden werden gewoonlijk ge
staafd door dorre, maar niettemin zeer 
welsprekende statistieken en cijfers — 
bleek overduidelijk dat het zeer slecht 
gaat met onze boerenstand. De prijzen 
die de boeren bekomen voor hun pro-
dukten dalen gestadig, terwijl de prijs 
van de produkten, die zij moeten aan
kopen om de eigen landbouwproduktie 
op dreef te houden, even gestadig stij
gen. Het inkomen van de boer slinkt 
met de dag, terwijl het inkomen van de 
andere standen van de maatschappij 
regelmatig vermeerdert. Met andere 
woorden, in deze tijd van hoogkonjunk-
tuur werkt de boer met verlies. En het 
zijn geen boerenorganizaties die zo iets 
beweren, of liever gezegd, het zijn niet 
enkel boeren die zulks zeggen en bewij
zen, het is de minister van landbouw 
zelf, terwijl hij zijn begroting verdedigt 
in de Senaat, die het met cijfers en sta
tistieken bewijst en staaft. 

De diagnose werd dus door de minis
ter zeer scherp en duidelijk gesteld, maar 
de heelmiddelen, daar heeft hij weinig 
of niets over gezegd. 

Het sombere beeld dat hij opgehan
gen heeft van de situatie in de Belgische 
landbouw moest waarschijnlijk dienen 
als een soort verontschuldiging, omdat 
voor éénmaal de regering de boeren
stand niet rechtstreeks betrokken heeft 
bij de finantiële maatregelen die zij wil 
treffen om zogezegd de inflatie tegen te 
gaan. Het zou ten andere ook onzinnig 
geweest zijn de boeren te takseren op de 
verliezen die ze nu reeds enkele jaren 
lijden... 

Maar indien we kunnen waarderen 
dat de minister van landbouw het open
hartig bekent dat de toestand van de 
boeren kritisch is, dan zou het voor de 
boeren toch nog heel wat nuttiger en in
teressanter geweest zijn te vernemen 
wat de regering zinnens is te doen om 
verbetering te brengen in deze nare situ
atie. Maar, we herhalen het, hierover 
heeft de minister omzeggens niet ge
sproken. 

En weldra zal onze landbouw komen 
te staan voor de « gemeenschappelijke 
markt » waarvoor de heer Spaak, nu 
zijn loopbaan als minister van buiten
landse zaken aan het einde is gekomen. 
Zich zo geweldig inspant. 

Over die ((gemeenschappelijke markt)) 
heeft de minister van landbouw ook ter
loops gesproken, maar hij bleef in het 
vage, want buiten dhr Spaak weet waar
schijnlijk geen enkel minister waarover 
het juist gaat. Hoe de landbouw er uit 
zal te voorschijn komen weet wellicht 
dhr Spaak zelf niet, want van zo iets 
laag bij de grond als de landbouw, daar 
verstaat onze <( gewichtige » minister 
van buitenlandse zaken geen sikkepit 
van. Het enige wat dhr Lefebvre gezegd 
heeft, en wat ons doet vrezen voor de 
toekomst, is dat in het kader van de ge

meenschappelijke markt er voor zekere 
sektoren niet meer dezelfde «milde» po
litiek zal kunnen gevolgd worden, als 
thans. Welke sektoren dat zijn heeft hij 
er niet aan toegevoegd. Slaat dit terug 
op de zuivelprodukten, het vlees of de 
groenten ? V/e vv^eten het niet maar we 
vrezen het ergste. 

Als enig ekskuus voor de slechte toe
stand in de landbouw, heeft de minister 
gezegd dat de landbouw ook in andere 
landen met grote moeilijkheden te 
kampen heeft. En dat is inderdaad zo, 
maar hij heeft zich wel gewacht te zeg
gen welke maatregelen daar voorgesteld 
worden om te trachten de levensstan
daard van de boeren op een hoger peil 
te brengen. 

Zoals onze lezers weten heeft in Ne
derland het Landbouwschap een reke
ning gepresenteerd ten bedrage van 350 
miljoen gulden, wat meer dan 4,5 mil
jard in onze munt uitmaakt. Thans 
heeft de Nederlandse regering besloten 
een bedrag van 200 miljoen gulden ter 
beschikking te stellen van de landbouw, 
wat toch nog 2,6 miljard bfr. bedraagt. 
En het gaat hier dus niet om de begro
ting van landbouw, maar om de subsi
dies, die gedeeltelijk door de verbruikers 
zullen moeten betaald worden. 

In West-Duitsland heeft Dr Lübke, 
de minister van landbouw aldaar, zijn 
lang verwacht (( Groen Plan » gepre
senteerd. Dit plan voorziet steun aan 
de landbouw voor een bedrag van 1,2 
miljard DM (1 4,4 miljard Belgische fr.). 
Een aanzienlijk "deel van deze subsidies 
zal besteed worden aan de verdere uit
breiding van de ruilverkaveling in W.
Duitsland, terwijl 5,4 miljard voorzien 
worden voor de verbetering van de kwa
liteit der melk. 

En de landbouworganizaties in West 
Duitsland zijn absoluut niet tevreden en 
vinden de voorgestelde subsidies nog 
veel te laag. Ten andere ook in Neder
land is men over het algemeen niet te 
spreken over de 200 miljoen gulden die 
de regering voorstelt. 

En bij ons ? Hier vindt men de ge
legenheid nog even 24 miljoen af te pit
sen op het reeds zo petieterige budget 
van landbouw. In zulke omstandighe
den zal de met ondergang bedreigde 
Belgische landbouw het hoofd moeten 
bieden aan de komende (( gemeenschap
pelijke markt » ! 

Tijdens de bespreking van het rege
ringsontwerp houdende een speciale be
lasting op de konjunkturele winsten en 
het daarbij horend wetsontwerp op de 
volmachten heeft dhr Eyskens, namens 
de CV.P.-oppositie een verklaring afge
lezen waarin hij de regering ten sterkste 
laakte en de redenen opgaf waarom de 
oppositie gekant is tegen het volmacht-
ontwerp en de superbelasting. 

In deze verklaring heeft dhr Eyskens 
het middel gevonden om niet éénmaal 
het woord landbouw uit te spreken. Hij 
sprak weliswaar over de arbeiders en 
over andere brede lagen van de bevol
king, die hierdoor zouden getroffen 
worden of die niet zouden profiteren 
van de miljoenen die de regering aldus 
in haar bezit zal krijgen; maar om goed 
te doen uitschijnen dat de boeren hier 
niet bij begrepen zijn, heeft hij nader 
verklaard wat hij door brede lagen ver
stond : dat zijn de gepensioneerden, de 
werklozen en de invaliden. 

Het moet wel zijn dat de C.V.P. er
van overtuigd is dat de verkiezingen 
nog niet voor morgen zijn, want anders 
had dhr Eyskens wel een woord over 
gehad voor de boeren, die toch een 
voornaam deel uitmaken van het kiesvee 
van de C.V.P. De leider van de C.V.P.-
oppositie in de Kamer is waarschijnlijk 
de mening toegedaan dat de boeren, al 
laat men ze in de steek, toch voor zijn 

partij zullen blijven stemmen. Tenandere 
tijdens hun kongres te Namen werd een 
groots opgevat landbouwprogramma 
voorgesteld, dat men gerust het miljar
denprogramma mag heten. Maar ook 
dit duidt erop dat de C.V.P. ervan over
tuigd is dat ze nooit meer de volstrekte 
meerderheid zal behalen, want moest 
dit wel het geval zijn, dan zou ze nooit 
dit prograinma kunnen verwezenlijken. 
Ze hebben het thans gemakkelijk en 
kunnen gerust met miljarden jongleren, 
maar toen zij aan het bewind waren 
hebben ze er nooit iets voor gedaan om, 
al was het maar het budget van land
bouw op een behoorlijk peil te brengen. 
Welke regering ook aan het bewind is, 
de landbouw blijft het stiefkind ! 

DE ENGELSEN BLIJVEN IN CYPRUS 
EN DE JODEN WEIGEREN VOOR
ALSNOG GAZA TE ONTRUIMEN 

De kwestie Cyprus werd in de UNO-
vergadering besproken en eindigde met 
een nietszeggende nota. De Engelsen 
blijven dit eiland domineren. 

Vandaag zagen we in een krant een 
foto, en op deze foto een hoop school
kinderen samengedrumd (er waren 
dreumesses bij van zes, zeven jaar en 
mischien minder), de handen boven het 
hoofd gekruist en in bedwang gehouden 
door een heldhaftige soldaat van <( Her 
Gracious Majesty the Queen », met in 
zijn handen een dreigende mitraljet. On
derschrift : In het dorp zus en zo, nabij 
Nico.sia, werd op een Brits soldaat ge
schoten, de bevolking wordt aan de lijve 
onderzocht, ook de schoolkinderen. 
Moesten die kinderen nu Joden geweest 
zijn en die soldaat een Duitser, en moest 
dit alles zich afgespeeld hebben tijdens 
de jongste wereldoorlog, dan had er na-
tuuilijk een kreet van heihge veront
waardiging opgegaan in de «beschaafde)) 
wereld. Nu het maar Cypriotische kin
deren zijn en de soldaat, geen bloedhond 
van een Nazie, maar wel een autentieke 
Brit, vindt men dat alles heel gewoon, en 
alle kommentaar blijft dan ook achter
wege. Het is een gev/oon « fait divers». 

EISENHOWER 
BEVINDT ZICH 

IN EEN MOEILIJK PARKET 
Hij staat tussen Wallstreet en de 

Aramco. In Wallstreet domineren de 
Joodse bankiers en de Aramco staat of 
valt met de petroleum afkomstig uit het 
Midden-Oosten. Israël, niettegenstaan
de Eisenhower reeds meermalen per
soonlijk zeer sterk aangedrongen heeft, 
weigert vooralsnog Gaza, dat het vorig 
jaar op Egypte veroverd heeft, te ont
ruimen. Moeten er nu sankties getrof
fen worden tegen het koppige Israël ? 
Ja, zeggen de Afro-Aziaten. Neen, 
houden de andere en onder meer een 
groot deel van de Amerikaanse open
bare opinie, vol. Wat moet President 
Eisenhower dan doen ? Zijn vriend Ibn 
Saoud spant zich in om de Arabische 
volkeren uit het Midden-Oosten kalm 
te houden, maar daar is dan die oude 
geslepen vos van een Ben Goerion, die 
eerst van Amerika zeer stellige en vaste 
waarborgen moet krijgen voor Israël, 
waarborgen die Amerika moeilijk geven 
kan 7onder Egypte en de andere Ara
bische staten te ergeren. 

Men ziet het de zogezegde Eisenhou-
wer doktrine voor het Midden-Oosten 
is wellicht in teorie zeer mooi, maar 
wanneer ze getoetst wordt aan de wer
kelijkheid, komt men voor ontzaglijke 
moedijkheden te staan. Daar komt dan 
nog bij dat de Amerikanen menen dat 
alle zaken kunnen geregeld worden lijk 

een handelszaak. De Arabieren zijn 
echter Oosterlingen en als dusdanig 
zijn ze nooit gehaast, zij kunnen wach
ten. Hun manier van zaken doen is 
juist dat wachten en hierdoor de andere 
partij te exaspereren. Door alles op de 
lange baan te schuiven hopen ze nog een 
betere prijs te krijgen. En dat is voor 
een steeds gepresseerde Amerikaan 
moeilijk om volgen. 

Israël zowel als Egypte en de andere 
Arabische landen hebben dollars nodig, 
ze kunnen er feitelijk niet zonder, maar 
ze trachten toch steeds het grootste 
paart naar hun zijde te trekken, daarom 
zijn ze niet gehaast. Maar, zou men kun
nen menen, Amerika zou het wel beu 
kunnen worden en eens flink met de 
vuist op tafel slaan. Ja, maar dan is er 
weer Sovjet-Rusland en alhoew^el de 
Russische roebels niet de aantrekkings
kracht hebben van de dollar, toch is de 
Russische vuist haast even hard als die 
van Amerika.. . 

Kerkelijke poliflek in 
Oostenrijk 

In het blad « Der Spiegel» (13 februari 
1957) verscheen een interessant artikel 
over de kerlcelijlie politiek in Oostenrijk, 
waarvan wij de inhoud ter kennis van onze 
lezers wensen te brengen, zonder in te 
staan voor de juistheid van al de gegevens. 

Volgens « Der Spiegel » zou het Vatikaan 
thans in Oostenrijk een eksperiment wa
gen dat wellicht ook in West-Duitsland zal 
toegepast worden indien de komende ver
kiezingen moesten eindigen met een zege
praal van de sociaal-demokraten. Dit eks
periment bestaat inderdaad uit een poging 
tot toenadering en verzoening met de so
cialistische partij. De aanstelling van Mgr 
Dr. F. König tot aartsbisschop van Wenen, 
in opvolging van wijlen Mgr Innitzer, zou 
reeds in het teken staan van deze nieuwe 
politiek. Mgr König zou reeds vóór zijn 
aanstelling betreurd hebben dat kardinaal 
Innitzer en zijn omgeving zich te eenzijdig 
verbonden hadden met de kristen-demo-
kratische Volkspartij en daardoor in vij
andschap leefden met de socialisten. Het 
verzet van de socialisten tegen de goed
keuring van het destijds door Dolfuss met 
het Vatikaan gesloten konkordaat dreigde 
Oostenrijk in een « Kulturkampf » te stor
ten. Doch het Vatikaan zou zijn veto ge
steld hebben tegen deze politiek en König 
opgedrongen hebben als opvolger van In
nitzer, tegen de wil van het Oostenrijks 
episkopaat in. 

In een herderlijk schrijven van 18 okto
ber 1956 uitgaande van de Oostenrijkse 
bisschoppen komt de nieuwe strekking 
duidelijk tot uiting. In deze brief luidt 
het : « Bij de opbouw van de arbeidswereld 
werden twee stelsels voorgesteld, die on
dubbelzinnig moeten afgewezen worden. 
Deze zijn het liberale kapitalisme en het 
kommunisme. . Het gematigde socialisme 
streeft een meer sociale maatschappijor
dening na. Dat is goed.». Socialistische 
partijleiders, met wie kardinaal König 
overigens betrekkingen aangeknoopt had, 
uitten hun tevredenheid over deze uit

spraak. 
De staatsbegrafenis van president Theo-

dor Kórner, een socialist, was voor de ker
kelijke overheid een gelegenheid om een 
gebaar van toenadering te stellen : gans 
het episkopaat en de oversten der kloos
terorden namen deel aan de begrafenis-
plechtigheden, terwijl de klokken van alle 
kerken van Wenen luidden. (President 
Körner werd kerkelijk begraven. Nota v.d. 
Red.). 

Volgens « Der Spiegel» zou de Oosten
rijkse Kerk beloofd hebben een neutrale 
houding aan te nemen bij de verkiezingen. 
P.S. De socialistische partij in Oostenrijk 

evenals in Duitsland en Nederland rust 
niet meer op een Marxistische grond
slag gelijk in de Romaanse landen en 
ook in ons land waar de partij in de han
den is van Walen en franssprekende 
Brusselaars en waar een in minderheid 
niet-Marxistische Vlaamse strekking niet 
aan bod komt. 
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Het Schandaal der 
Vlaamse Universiteit 

Het ontslag van de rektor der Gentse uni
versiteit is tekenend. Veel wordt hier no(j 
verzwegen. De massa wordt er buiten ge
houden en het wordt behandeld als een al
leenstaand geval. Maar het is veel meer. 
Het is een van de vele funten van Vlaan-
derens achter uit stelling. Maar hier raakt het 
de elite van ons Vlaamse volk en deze men
sen lan men, zoals het met het gewone ar
beidende volk gebeurt niet met een kluitje 
m het riet sturen. Met looordkramerij kan 
men de keur van ons volk niet ompraten. 
Hier ook zal de Vlaamse .strijd volop ont
branden. 

Rektor Gtlis,' die nochians socialist is, 
maar die het onrecht de Gentse universi
teit reeds jaren aangedaan niet meer koti 
aanzien heeft dus zijn ontslag aangeboden 
aan Minister Collard, wat deze om poli
tieke redenen natuurlijk niet lieeft aunvaard. 
De ondervoorzitter en talrijke professoren 
zijn bereid het voorbeeld van de rektor te 
vobjCn. Naar inlichtingen die iiij genomen 
hebben zijn talrijke studenten tot stakingen 
en betog ngen paraat, daar het hier gaat 
om de Toekomst van het Nederlands hoger 
onderwijs. 

Zover moest het komen! Als eenmaal de 
elite marsjeert, zullen onze arbeiders vol
gen. In versneld tempo zal in Vlaanderen 
de strijd gevoerd worden. Grenzeloos is er 
met de Vlam>ng gesold. Miljarden, trorden 
veggegooid te Brussel, maar voor Vlaande
ren IS er nooit geld. De verarhterde koe
lies moeten maar voortploeteren zoals hon
derd jaar geleden. 

De maat is vol heren. Het gaat niet al
leen om de Gentie universiteit. De strijd 
gaat om Vlaanderen, voo-r onze boeren, voor 
onze arbeiders, voor onze middenstander 
voor onze bedienden en onze arbeiders. Dit 
verachierd volk (door uw schuld) zal eens 
de moed opbrengen om zijn scJixide in te 
halen. Eens zal het de ketens waarmee het 
gebonden ligt, verbreken. Onze boeren wil
len geen slaven meer zijn. Onze midderir 
standers zijn geen melkkoeien die uitge
molken worden zoals een volk nimmer heeft 
geduld. Onze arbeiders zijn het moe de koe
lies te zijn van volksvreemde heersers. Onze 
bedienden willen als normale mensen leven. 
Heel het Vlaamse volk komt stilaan tot het 
besef dat er met de kleurpartijen niets is 
aan te vangen. Eens zullen ze begrijpen dat 
ze aUen samen een enorme macht betekenen 
en dan zal de Vlaamse pletrol aan het rol
len raan.' 

Doe maar voort, heren, tot HEEL het 
T laamse volk in opstand komt om de voog
den er vit te gooien ev zelfbestuur voor 
\ laanderen te bewerken. 

De Goedendag 

OP DE KANDELAAR 
Als de kinderen des lichts zelf in de duisternis 

treden, hoe zullen de kinderen der duisternis het 
licht dan vinden? aOpdat allen mogen één zijn In 
hebben onze priesters gebeden. Om de schrijver 
van bovengenoemd artikel (De Volksmacht van het 
A.C.V., nr.4 van 26 1,57, blz 10) voegt er zijn 
intensie bij: Opdat de katholieken onderling meer 
één zouden zijn.» 

Uit hetgeen in dat artikel volgt, blijkt die bij
gevoegde intensie duidelijker: dat alle katolieken 
zouden één zijn in de C.V.P.-satellieten met als 
kern de heilige C.V.P. zelf. 

Verder schrijft hij zoals Kop Van Eynde zou ple
gen. ((Het is alleen wanneer er een dogma of een 
onfeilbare verklaring van de Kerk in het gedrang 
komt, dat alle katolieken moeten één zijn; in aille 
andere gevallen - en dat zijn veruit de meeste -
staan we daar als mensen die door de Kerk niet 
kunnen gedwongen worden.» Nochtans er wordt ge
leerd dat de katolieken steeds één zijn en dat in alle 
omstandigheden van tijd en plaats. Wie afbreuk doet 
aan die eenheid behoort niet langer tot het lichaam 
der katolieke Kerk. De Kerk oefent ook geen enkele 
dwang 'uit, wat onze schrijver wel veronderstelt 

voor bepaalde punten. Hierop kan geantwoord wor
den dat de Kerk als plaatsvervanger van God de 
vrijheid van de mens ten volle eerbiedigt of althans 
moet eerbiedigen. Kommunistische praktijken wor
den voorzeker in de Kerk nog niet overgenomen. 
Gods geboden en die van de Kerk zijn geen dwang, 
noch innerlijk, noch uiterlijk. Zegt Christus zelf: 
i(Mijn gebod is liefde» 

Het artikel vervolgt: «De Kerk, dus de Paus en 
de bisschoppen in dit geval, die geven wel richtlij
nen, raadgevingen, wenken, maar het is de katoliek 
die in zijn geweten moet uitmaken welke zijn prak
tische houding zal zijn.» Het gezag van de Kerk 
blijkt dan toch maar klein te zijn. Buiten de een
heid der dogma's, waaraan door de katoliek niet 
mig getornd worden, schiet er niets meer over dat 
de Kerk tot eenheid maakt. Voor het overige is het 
geweten van elk katoliek (misvormd of niet, — met 
kennis van zaken of niet) die de houding van elk 
katoliek moet bepalen. Zo wordt elkeen zo min of 
meer zijn eigen paus. Dat is ongeveer de leer van 
het protestantisme: ((Het vrij onderzoek.» 

Verder vermeldt de schrijver dat de Kerk een 
heerlijke en vooruitstrevende sociale leer bezit. 
«Mflcr zegt hij, ((denkt gij nu dat alle katolieken 
zich in de praktijk door die leer gebonden vinden?» 
Dat klinkt als een bijzondere referentie voor de 
(naam-katolieken». Maar zijn ze wel katoliek? Och 

ja, ze gaan 's zondags naar de mis, zijn lid van de 
H. Hartbonden. ook wel lid van een katolieke so
ciale organisatie; soms zijn ze dol op het verdienen 
van aflaten en leven als ((goede katoliek». — zoals 

De Vaas van Compiègne 
In het vorig nummer van ons blad ver

scheen een aitikel getiteld «La Flandre 
liberale » waarin, naar aanleiding van een 
manifest tegen amnestie uitg3geven door 
het Liberaal Vlaams Studentenverbond, 
eventjes herinnerd wordt aan het stichtend 
gedrag van sommige libarale personalitei
ten tijdens de oorlogsjaren Deze persona
liteiten hebben echter geen amnestie no
dig want zij ontsnapten allen aan de re
pressie... 

De schrijver van dit artikel is verre van 
volledig geweest en het is wei spijtig dat 
hij de aandacht niet gevestigd heeft op 
het gedrag van de heer Liebasrt, m!n.i.'-:r 
van financiën, grote liberale figuur te 
Gent, in 1940. 

In 1940 was de heer Liebaert voorzitter 
van de « Association beige du Tissage » en 
gaf hij, samen met andere vooraanstaande 
Gentse tekstielindustriélen, opdracht aan 
twee personaliteiten uit de Gentse tekstiel-
wereld om naar het Hoofdkwartier van de 
Führer te Compiègne te reizen ten einde 
er de goede diensten van de Gentse teks-
tielindustrielen alsmede een paai geschen
ken aan te bieden aan rijksmaarschalk 
Hermann Goermg ! De geschenken be
stonden uit een kristallen vaas van 40.000 
F. voor Mevrouw Goering en een verzame
ling stalen van Gentse tekstielprodukten 
voor de rijksmaarschalk ! Ziedaar ijveiige 
kollaborateurs die niet eens het geduld 
hadden te wachten tot de Duitsers beroep 
op hen deden, maar zelf hun diensten 
gingen aanbieden. 

De brief van de heer Liebaert is in het 
Nederlands geschreven — in het najaar 
van 1940 schreven zelfs de Gentse tekstiel-
barons in 't Nederlands ! — en gedateerd 

24 oktober 1940. De reis naar Compiègne 
had toen reeds plaats gehad. I!et is be
grijpelijk dat een marx die tijdens ce oor
logsjaren zo'n onberispelijke civieke hou
ding aangenomen heeft en de po&r-.en van 
zijn fabriek dadelijk gesloten heeft in 1940, 
als minister van financiën met onverbid
delijke strengheid optreedt tegenover de 
• sales inciviques», die wegens politieke 
kcllaboratie tot schcdevergoeding aan de 
Belgische Staat veroordeeld v;erden 

Moeten we verder herinneren aan de 
houding van de liberale staatsminister, 
graaf Lippens, die na de kapitulatie in 
1910 maar absoluut een nieuwe regering 
v/i!de vormen in bezet België en daarvoor 
beroep deed op vooraanstaande Vlaams-
nationalisten als Dr. Elias en Mr. Romsée; 
aan de houding van Napoleon Devèze die 
aan Mr. Borginon schreei dat hij voorstan
der was van het federalisme !; aan de hou
ding van de gewezen liberale senator Cat-
teau die in juli 1940 « a chaudement ap-
prouvé la publication de "La Gazette de 
Charleroi".» (warm ingestemd hebben 
met het uitgeven van « La Gazette de Char
leroi >) — liberaal dagblad —, waarvan 
Paul Henen, hoofdredakteur van «La 
Flandre liberale / , zo graag zou meegewerkt 
hebben : schreef hij inderdaad niet op 31 
juli 1940 « je serais heureux de collaborer 
è, "La Gazette" pour y traiter de sujets 
d'intérêt general et specialement de l'éta-
blissement d'un ordre nouveau. » (Ik ben 
blij te kunnen meewerken aan «La Ga
zette >. om er te handelen over onderwer
pen van algemeen belang en in het bizon
der over het vestigen van een nieuwe orde.) 
En wat is er niet allemaal gebeurd wat wij 
niet weten of niet kunnen bewijzen ! 

ze van zichzelf denken, —• in goede verstandhouding 
met de parochiale geestelijkheid. Christus had een 
bijzondere naam voorbehouden in zijn tijd voor de 
soortgenoten. 

Dan glijdt de schrijver van de katolieke Kerk 
naar de C.V.P. en de andere politieke partijen. Hij 
haalt hierbij aan dat de bewoners van dit land prak
tisch om godsdienstige redenen die of die partij kie
zen. Stel u dus voor dat ook de kommunisten, de 
liberalen en socialisten om godsdienstige redenen 
respektievelijk hun partij aankleven. En elkeen van 
ons weet dat juist godsdienstige motieven bij deze 
groepen totaal ontbreken en dat zij op het ogenblik 
de meerderheid vormen in ons land. Daarbij mag 
men nog tal van C.V.P.-kiezers voegen, waarbij de 
godsdienstige redenen niet op de voorgrond staan, 
zelfs onder de vooraanstaanden. Elkeen kan hier
voor du.delijke bewijzen vinden. 

Er volgt dan de opsomming van de grote moeilijk
heden voor de C.V.P.-eenheid. ((Zij (de C.V.P.) ver
tegenwoordigt alle standen, en er zijn ook Vlamin
gen en Walen, om van de Brusselaars niet te spre
ken. De andere partijen hebben die moeilijkheden 
niet.» Waarom die moeilijkheden niet opgelost? Of 
staan ze hier aan het einde van al hun verstand? 
fa, een oplossing is er voor de standengroepen: 
t(Daarvoo>- is het nodig dat er kontakt is tussen de 
verschillende standsgroeperingen van hoog tot laag 
tot wederzijdse kennis en begrip om tot een zo groot 
mogelijke samenwerking te komen.» Dat is schoon 
gezegd en het A.C.V. heeft besluiten in die zin 
genomen, zoals in 't artikel staat geschreven. Toch 
prachtig!! En in hetzelfde blad lezen we ((Seizoen
arbeiders - Bietenrooiers! Het A.C.V. heeft een 
campagne ingezet tegen het bedrog dat door vele 
landbouwers gepleegd werd.» Dat gaat dan tegen 
mensen uit de zusterorganisatie de Belgische Boeren
bond. De bietenrooiers werden door de boeren te 
weinig betaald. Meü weet dat de gemiddelde boer 
13 fr per uur verdient en hij zou 18 fr. (of meer?) 
moeten betalen voor personeel in dienst. Dan mag de 
boer bij zijn 13 fr. nog 5fr of meer bijpassen! Wie 
zal dat betalen ? 

Is hun actie katoliek en volgens die sociale leer? 
Noch min, noch meer, het is de leer van de por
temonnee. Gods wet is liefde; hier de toepassing 
van hun liefde: ((het geld», de grote wet! 

Deze wet, de laatste althans, is deze van het ma
terialistisch socialisme. Zou het dan toch voor een 
stukje waarheid zijn wal een liberaal dagblad schreef: 
dat de C.V.P. (waarin het A.C.V de animator is) 
socialistischer is geworden dan de socialisten zelf. 
'Het kan verkeren, zei Bredero. Eens staken ons 
brave katolieken liberale pluimpjes op hun hoed. 
Dingen ze nu naar een rood pluimpje? 

Het licht op de kandelaar. 

De Zweep erop 
Er wordt tegenwoordig veel gesproken over de 

nieuwe partij die er nodig is om als zweep te ge
bruiken tegen laksheid van de Vlaamse parlements
leden en inderdaad die partij is er nodig en ze be
staat ook, maar een partij die als zweep moet dienen 
heeft dinamische mensen nodig. Overtuigde mensen 
hebben we genoeg binnen onze gelederen maar het 
mangelt velen nog aan dinamisme. Al te veel van 
onze mensen laten zich afleiden van de ware strijd. 
Ze laten zich te licht verleiden om lid te worden 
van allerlei zogezegde onzijdige bonden en ze be
grijpen niet dat dit veelal geniepige tegenwerking is 
om de beste Vlamingen van de ware strijd verwij
derd te houden. Waarde vrienden laat u niet langer 
misleiden. Komt geregeld naar onze vergaderingen, 
brengt vrienden mee. En gij die 's avonds een uurtje 
vrij hebt, kom met ons mee op werftocht. We we
ten het: het is een ondankbaar werk. Maar het is 
noodzakelijk. Voornamelijk de jeugd roepen we op. 
Ouders wil je dat uw zonen en dochters geen be-
bobbers worden, zent ze naar onze vergaderingen 
Geeft ze de raad met ons mee te werken. Begrijpt 
dat de jeugd in het leven een doel moet hebben om 
op het rechte pad te blijven. Dit doel moet zijn, de 
strijd voort te zetten waarvoor hun ouders zoveel 
geleden en gestreden hebben. Al te veel jaren zijn 
met afwachten en niets^doen te loor gegaan. Heden 
is de tijd aangebroken dat de Vlamingen opnieuw de 
handschoen opnemen. Lang genoeg heeft men ons 
met spot en hoon bejegend. Lang genoeg heeft men 
de besten uit ons volk gebroodroofd en als beesten 
behandeld. Lang genoeg heeft men de Vlamingen 
als beesten behandeld. Lang genoeg heeft men ons 
als koloniaal volk aangezien. De tijd is aangebroken 
dat we openbaar onze eisen stellen. Ons volk zal op
nieuw ten strijde trekken en dit niet alleen om als ge
lijkwaardige burgers behandeld te worden maar om als 
meerderheid in dit land onze eisen te doen inwillig 
gen, alle tegenwerking ten spijt. En wil men heden 
nog niet begrijpen, weet dan dat onze strijd harder en 
harder zal gevoerd worden. De tijd van dulden en 
zwjgen is voorbij. Vlaanderens heropstanding ligt ijj 
het verschiet .We zullen de politieke partijen uit hun 
doodslaap wekken en verplichten Vlaanderen zijn 
normale kracht te laten ontplooien. 

Strijdgenoten, wij roepen u op om eendrachtig, 
wars van alle kleurpolitiek, met ons mee te mar
nieren. Wat elders mogelijk is. is ook hier mogelijk. 
Vooruit, alle vrees uit u geweerd. DE STRAAT OP 
om voor ons Vlaams volk de zege te bevechten. 
Voor zelfbestuur in Vlaanderen! Sluit aan bij de 
Volksunie. 

Militie-aangelegenheden 
In de Kamer is de dienstplichtwet in bespreking. 

Volgens Belga heeft Minister Spinoy verklaard dat 
er geen spraak van is de twaalfmaandendienst in te 
voeren. Onmiddellijk na de laatste verkiezingen wer
den de ((achttienmaanden» doorgevoerd niettegenstaan
de het teoretisch onmogeUjk was. Waarom is de 
12 maanden in België niet voldoende als het in 
Duitsland wel kan ? Wij willen verkorting van de 
diensttijd! 

Maar wij willen nog wat meer. 
In het parlement zullen wellicht, zoals elk jaar, 

stemmen opgaan tegen de vrijstellingen. Misschien 
zullen sommige superpatriotten vragen waarom de 
vrijgestelden de voorziene bijzondere belasting nog 
niet moeten betalen! 

Walgelijk is het dat er mensen zijn die deze be
lastingen willen eisen van vrijgestelden uit grote ge
zinnen, kostwinners of ongeschikten wegens licha
melijk letsel. Ware het niet redelijker de gezinnen te 
belasten zonder kinderen, die aan het land geen solda
ten geven ? In België zijn er op de tweemiljoen zeven
honderdduizend gezinnen. 700.000 hebben een kind. 
Ruim een miljoen gezinnen geven dus geen soldaten. 
Ik maak mij geen begoochelingen dat er ooit een 
partij zou zijn die dergelijke belasting zou durven 
voorstellen: het anderhalf miljoen gezinnen zonder 
kinderen of met één kind, vertegenwoordigen, se
dert de vrouwen stemrecht kregen, driemiljoen kie
zers. Dus meer dan de volstrekte meerderheid, maar 
minder dan de helft van 's lands bevolking. Daaruit 
blijkt eens te meer dat de gezinsbelangen niet veilig 
zijn zolang de kinderen, langs hun ouders om, geen 
stemrecht hebben. 

Ik wilde even op die toestand wijzen. Maar het 
ligt hoegenaamd niet in mijn bedoeling dergelijke be
lasting te verdedigen. De belastingen zijn reeds hoog 
genoeg en speciale belastingen vind ik verwerpelijk. 

Wat ik echter wel wil verdedigen is een dienstver-
goeding voor de müitianen. En aan die 40 Belgische 
gezinnen die geen soldaat schenken aan het Vader
land wou vragen de redelijkheid van dit voorstel 
te willen inzien. 

Deze eis zal m.i. nog redelijker zijn als het vrou
welijk voluntariaat in zwang komt Het zou toch niet 
meer opgaan dat de mannen verplicht zijn dienst te 
nemen en gratis en de vrouwen vrijwillg en betaald! 

De militaire dienst betekent een loonverlies voor 
de betrokken en een meeruitgave voor zijn gezin, 
zijn ouders. Dit moet vergoed worden. 

Ik meen dat de nietbetaalde militaire dienst door de 
massa aanvaard wordt uit traditie, omdat het steeds 
zo geweest is, van in een tijd dat de massa, de kleine 
man niets te zeggen had. 

Wat zou een soldaat naast zijn kledij, zijn onder
houd en zijn dagelijkse soldij moeten ontvangen als 
dienstvergoeding? Om even getallen voor te stellen: 
per maand: lOOOfr de eerste 6 maanden, ISOOfr de 
volgende zes maanden, 2000fr de volgende schijf 
van zes maanden .. 

Indien het volle bedrag uitbetaald werd ineens, een 
maand na zijn afzwaaien, zou het voor vele jongens 
die reeds aan trouwen denken een mooie spaarpot 
zijn, en verdiend. 

Wat het aan het land zou kosten ? Jaarlijks 
ISOOfrx 112x70.000=1.260.000.000 Een müjard 
tweehonderdzestigmiljoen. 

De aanzienlijke verhoging van het nationaal inko
men en de gedurige stijging van de staatsinkomsten 
maken deze militievergoeding mogelijk. 

D.D. 
P.S. Alle andere diensten aan het Vaderland bewe
zen, werden sedert 1940 ook vergoed. En het bedrag 
'S erg groot! 

Lodewijk De Raet over 

de LandbouAv 
«In België verhindert het gebrek 

aan vaste en uitvoerige gegevens over 
de agrarische vraagstukken een klaar 
inzicht in de ware toestand onzer 
landbouwbevolking, en werkt daar
door elk ernstig en wetenschappelijk 
pogen tegen, om dringende hervor
mingen in te voeren. 

In ons land schijnen de politieke 
partijen de opbouwende kracht te 

missen om de lijnen van een gezonde 
economische politiek vast te stellen. 
De staatkunde leeft met de dag, en 
mist die diepte van inzicht en ruimte 
van blik die alleen een systematisch 
voortarbeiden in het algemeen belang 
van het land mogelijk maken. » 

Lodewijk De Raet in « Vlaanderens 
economische ontwikkeling ». 
Nota : Het stuk dateert van 1912. 

Zoals de lezer zal bemerken is er 
niet veel veranderd sinds toen, on
danks de liberale en C.V.P. boeren-
verdedigers ! 
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ge aandacht geschonken, omdat de sindi-
kale wereld beheerst wordt door de Waalse 
en Brusselse socialisten en die zijn het 
roerend eens met hun Waalse en Brusselse 
bazen om de industrie daar te houden en 
onze arbeiders naar ginder te slepen. Zij 
maken de sukkelaai-s dan nog wijs dat ze 
blij mogen zijn van ginder werk te vin
den ook. Dat het onder deze voorwaarden 
van te veel arbeidskrachten in Vlaanderen 
gek is van de kleine boer tot arbeider te 
willen promoveren spreekt van zelf voor 
wie nog vijf cent gezond verstand heeft. 
Slechts wanneer Vlaanderen stelselmatig 
zou geïndustrialiseerd worden zouden we 
dat kunnen. Maar deze Industrialisatie 

zal er niet komen zo lang onze stem, de 
stem van de Vlaams nationalistische Volks
unie niet sterk genoeg is om dit schandaal 
over alle daken van Vlaanderen uit te 
schreeuwen. 

ANDERE CIJFERS 
De huidige liberale minister van land

bouw zelf heeft andere cijfers aangehaald, 
die ons duidelijk de verdere achteruitgang 
van de landbouw voor ogen brengen. Hij 
ontleedt de ziekte van onze landbouw maar 
steekt natuurlijk ook geen hand uit om 
daaraan te verhelpen. Men kan van een 
liberaal niet meer verwachten dan van een 
C.V.P.-er. Steekt ze in een zak en ge weet 
niet wie ge er moet uithalen. En alles wat 
ze over de landbouw verteUen is wind in 
een fles omdat ze nooit wat zullen doen 
om aan het vraagstuk een ernstige oplos
sing te geven. Op een andere plaats in het 
blad zal men lezen wat de grote Vlaams-
nationale voorman Lodewijk De Raet over 
het landbouwvraagstuk in ons land schreef 
in 1912. We hebben sindsdien tientallen 
ministers gehad maar geen een die ooit 
tijd vond om de boeren eens degelijk te 
helpen. Als morgen een kleine fabriek in 
Wallonië wil sluiten is er revolutie in het 
Parlement. Als 270.000 boerengezinnen 
verderaan geleidelijk verarmen kraait daar 
geen haan naar. 

Wat zei minister Lefebvre ? 
Het netto-inkomen van de land- en tuin

bouw, dat in 1950 nog 9,44 (^c uitmaakte 
van het nationaal inkomen is thans terug
gelopen tot 7,99 «Tc. Het inkomen van de 
landbouw in absolute cijfers is gedurende 
de laatste vier jaar hetzelfde gebleven ter
wijl het nationaal inkomen gedurende die
zelfde periode steeg met 54 miljard of der
tien miljard en half per jaar. Men 
moet echter niet indenken dat men ook 
maar een gering gedeelte van dat groter 
nationaal inkomen zou besteed hebben om 
de toestand van de landbouw te verbete
ren. De nationale sohdariteit bestaat al
leen maar voor de boer wanneer hij het 
toevallig, zoals in oorlogstijd, betrekkelijk 
beter heeft. 

De prijzen voor de produktiekosten in de 
landbouw alsook de sociale lasten zijn de 
laatste jaren aanhoudend gestegen, maar 
de prijzen af hoeve zijn dezelfde ge
bleven. Wat de socialisten niet belet met 
gehuichelde verontwaardiging de boer de 
schuld van het dure leven te geven. 

De koopkracht van de boeren is gedaald 
van 99,4 in 1954, tot 92,1 voor 1956, zegge 
een vermindering van 8 t.h. 

SCHANDALIGE PRAKTIJKEN 
In Nederland wordt de boer, net zo goed 

als de andere maatschappelijke groepen 
door de regering geholpen. Hij betaalt 
ttKïh even goed belastingen als iedereen. 
Hier laat de regering de boeren uitzuigen 
dat het een schande is. Onze stikstoffabri
kanten verkopen een derde van hun pro-
duktie hier in het binnenland. Twee der
den ervan wordt uitgevoerd onder meer 
naar Nederland. Welnu, onze stikstoffa
brikanten leveren de stikstof in Nederland 
heel wat beterkoop dan dat ze dit doen in 
ons land. En onze achtereenvolgende re
geringen laten begaan ! Niet te verwon
deren daar naast tal van andere aanhan
gers van onze kleurpartijen in het beheer 
van die stikstoffabrieken ook de C.V.P.-se
nator Mullie zit. groot verdediger van de 
boeren! Ook de Nederlandse regering 
helpt dan de landbouwer nog om de pro
duktiekosten te verlagen zodat bijvoorbeeld 
de stikstof 20 % beterkoop is. 

De achteruitstelling van de boeren geldt 
trouwens ook op het gebied \ a n de pen
sioenen waar hun stelsel zeker niet zo goed 
IS als dat van de andere maatschappelijke 
klassen. Op het gebied van de kinderver
goedingen loopt het echter de spuigaten 
mt. Waar bij de landbouwers gemiddeld 
-J.ü kinderen zijn voor 100 gezinnen tegen 
gemiddeld 155 bij andere groepen trekt de 
boer maar de helft van de kindervergoe

ding van die andere sociale gro.-pen. Een 
sekretaris generaal van het ministerie met 
een wedde van een 350.000 fr. trekt dus 
dubbel zoveel kindervergoeding a's een 
kleine boer van vier of vijf hektaren ! Hier 
treft vooral de C.V.P. schuld omdat ze stel
selmatig geweigerd heeft, toen ze aan het 
bewind was, die kindervergoeding gelijk te 
stellen. En nochtans wenst een katolieke 
politiek grote gezinnen ! 

HET MOET VERANDEREN 
Men h,\n een a idere landbouwpolitiek 

voeren daar de prijzen te verhogen (beper
king van de invoer). Ze is niet wenselijk 
omwille van de stijgende indeks. Goed. 
Men kan ze voeren door de produktiekos
ten te verlagen. De regering kan bijvoor
beeld geheel of gedeeltelijk de taks laten 
vallen op alle ingevoerde landbouwmachi
nes en landbouwwerktuigen. Ze kan de 
heffingen op ingevoerde landbouwproduk-
ten volledig in een landbouwfonds laten 
terechtkomen waaruit de boeren toelagen 
kunnen ontvangen wanneer zij moderni
seren of hun produktie opvoeren. Men kan 
leningen tegen uiterst lage interesten ver
strekken Men kan de voorlichting: en het 
onderwijs inzake landbouw verbeteren en 
uitbreiden. Er zijn honderden middelen. 
waar\'an men de plannen zo uit de mouw 
kan schudden gelijk dat trouwens gebeurt 
in de ambtenaren- of in de arbeiderssek-
tor. In plaats daarvan gebeurt er niets. 

In de politiek krijgt men geen geschen
ken. Zolang onze landbouwers bij de kleur
partijen blijven zal er niets veranderen. 
Als ze daar toch voor stemmen kunnen die 
rustig verder boeren gelijk ze het altijd ge
daan hebben. Waarom zouden ze dan hun 
houding veranderen ? 

Slechts wanneer de boeren naar nieuwe 
middelen uitzien en de oude ingeslapen 
partijen zien dat ze kiezerskliënteel ver
liezen zullen ze inzien dat ze wat moeten 
doen om de boeren te behouden. 

Wanneer de verstandigste boeren overal 
gaan ijveren voor de Volksunie en wij daar 
stemmen winnen ten koste van andere par
tijen, dan zal voor de boeren de redding 
nabij zijn. Omdat de kleurpartijen dan 
wat zullen moeten doen om het overige 
kliënteel van hun partijpolitieke bollen-
winkel te behouden. Dat de boeren hieruit 
het passende besluit halen. 

Het zou een ramp 
knnnen worden ! 

('De Standaard» heeft zich zoals het 
een goede C.V.P. krant «past» sterk 
bezorgd over de mogelijke nieuwe ver
kiezingswet gebogen. Zij tracht natuur-
h]k de socialisten in het gevlij te komen 
door erop te wijzen dat zij socialisten net 
zo goed als de C. ]'\P. er zullen bij ver
hezen . 

Maar al vrij vlug komt de aap uit de 
mouw. Dat de liberalen wat zullen win
nen bij een nieuwe rechtvaardiger verkie
zingswet dat is nog zo erg erg niet. Maar 
dat de Volksunie haar 114.000 stemmen 
terecht in een vier of vijf zetels zou om
zetten, wat toch maar rechtvaardig zou 
zijn (we hebben 4 " van de stemmen in 
Vlaanderen, Brussel inbegrepen) dat 
doet de afvalligen van uDe Standaard» 
huiveren. Zij zijn voor de C.V.P. gaan 
kruipen omdat ze de moed niet hadden 
politiek voor hun Vlaams-nationale over
tuiging te vechten. En thans zou het 
Vlaams -natkonalisme politiek toch nog 

wat presteren! Liever alles dan dat! 
Dat zou men onze vriend Manu toch 

niet mogen aandoen! Stel u voor dat hij 
in de Kamer voortdurend zou moeten 
neerblikken op een half dozijn Vlaams
nationalisten. Wat een levend verwijt 

voor een afgezworen verleden! Zo graag 
schrijven en dan zijn zin nog niet hele
maal moeren doen want bij het kliënteel 
van uDe Standaard» zijn — helaas — 
nog heel wat nationalisten. 

12 MEI 
ONS KONGRES 
ANTWERPEN 

De Vlaamse grievenirommel 
De Vlaamse gr ieven t rommel draai t 

weer op volle toeren. Haas t dag na dag 
kan m e n klachten lezen over achterui t 
stelling der V lamingen b:j benoemingen 
of bevorder ingen, over miskenning van 
onze taal , over verwaar loz ing der 
Vlaamse belangen. 

H e t is een litanie zonder e inde : van 
daag is het de Were ld tentoons te l l ing , 
morgen zijn het de toes tanden in Kon
go, ove rmorgen in het leger, e n z . . . 
e n z . . . 

A l dat geklaag en ge jammer werk t 
een normale mens uiteindelijk op de ze
n u w e n . H e t is klaar en duidelijk dat er 
geen geleidelijke verbe ter ing komt , 
maar dat onze tegenstrevers s teeds 
driester worden , vaststel lend dat de 
Vlaamse pro tes ten toch maa r papieren
protes ten zijn zonder tas tbare gevolgen. 
-Men geeft zich g e w o o n w e g geen reken
schap in Vlaande ren van de geweldige 
verfransingsdruk die weegt op de Brus
selse agglomerat ie en de aanpa lende 
Vlaamse gemeen ten bvb. Z o pas nog 
heeft de gemeente raad van St rombeek-
Bever de w ens u i tgdrukt dat de ge
meen te in de tweetal ige Brusselse agglo
merat ie zou opgenomen worden . De 
d ruk door alle instant ies ui tgeoefend 
is zo erg dat er geen andere u i tweg 
overblijft. Stelselmatig word t de ge
meen te benadeeld en achterui tgeste ld 
in vergelijking met de gemeen ten der 
Brusselse agglomerat ie . De Were ld ten
toonstel l ing van 1958 gaat ook in dit 
opzicht nefaste gevolgen hebben : het 
is een verf rans ingsmachine en de om
liggende Vlaamse gemeenten als S t rom-
beek. W e m m e i , .Meise gaan de slacht
offers zijn. 

H e t is duidelijk dat wij ons niet stil
zwijgend k u n n e n of mogen laten afma
ken, zoals s o m m ' g e Vlaamse « realis
ten » het zouden wensen , die klachten 
misprijzen als een ui t ing van negat i
v i sme, als mispri jzenBwaardig. Maar 
anderzi jds zijn wij de eeuwige klachten 
zo moe als kou p a p , omda t nooit de 
konklus ie ge t rokken word t , omda t nooit 
gezegd word t hoe men er een einde wil 
aan m a k e n . Men durft g e w o o n w e g niet 
meer schrijven : onder een C.V.P . - re 
gering zal het beter gaan omda t iedereen 
weet dat het niet waar is. A l de mise
ries met de Were ld ten toons te l l ing zijn 
in h u n oorsprong aan de C .V.P . toe te 
schrijven : de bonzen van het K o m m i s -
sar iaa t -Generaa l werden nog b e n o e m d 
door de C.V.P.- reger ing. H o e lang gaat 
dat spelletje nog duren ? W a n n e e r 
gaan de V lamingen het beu worden , en 
verzadigd v a n al dat geklaag, posi t ieve 
beslui ten t rekken uit de opgedane erva
ring ? De meest bezadigde v laamsge-
zinde moe t uiteindelijk toch inzien dat 
het zó niet verder kan, dat er iets móét 
gebeuren. W a t gebeuren ? W e l n u er 
is maar één doeltreffend middel én om 
de officiële instant ies en de hoge au to 
riteiten tot betere gevoelens te b rengen 
én om de t a m m e Vlamingen in de grote 
part i jen wakker te schudden : dat mid
del is de Volksunie , de radikale X'laam-
se par t i j , te s teunen , ledereen die op
recht is zal het moe ten toegeven : er 
zal pas verander ing komen w a n n e e r een 
flinke groep Volksun ie -mensen h u n in
t rede in het pa r l emen t zullen gedaan 
hebben. W i e dat inziet heeft echter ook 
de plicht er naar te handelen . Alleen de 
daad kan ons redden. 

De Nieuwe Verkiezinqswei 
(vervolgr van blz 1) 

Maar anderzi jds is h u n wrok tegen de 
C .V .P . om wille v a n de h o m o g e n e re
ger ing zo groot dat ze geen enkel risiko 
willen lopen dat de C .V .P . de vols t rekte 
meerderhe id in de Senaat zou behalen 
en hen dus zou verpl ichten s amen met 
haar de reger ing te v o r m e n . 

Z o ze nu, wa t ook gezegd w^ordt, de 
k o m m u n i s t e n en ons (voor één keer 
zi t ten w e in goed gezelschap !) wil len 
uitslu ten door een paragraaf in te las
sen dat een part i j o m in a a n m e r k i n g te 
k o m e n voor de na t ionale appa ren t e r ing 
b.v. 5 % van de s t e m m e n moe t halen 
(een Dui ts voorbeeld !!) dan zijn ze al
lerminst zeker van h u n doel. H e t zal 
dan nog voldoende zijn da t de liberalen 
een ach te ru i tgang boeken van een 20 % 
van h u n s t e m m e n om heel h u n spel 
doen ineen te s tu iken . T e meer daar 
de C .V .P . zou prof i teren van de kans
loosheid van gebeurlijk ande re kleinere 
rechtse part i jen. 

Daarbi j zou die maat rege l onverde 
digbaar worden . Men verander t geen 
verkiez ingswet om één part i j te doen 
b i jwinnen. Dat word t door de kiezer 
o p g e n o m e n als vervals ing van het de-
mokra t i sch spel. En zeer terecht ! 

Al leen een ve rander ing van de ver
kiezingswet in de zin van gro te re d e m o -
krat iser ing is verdedigbaar voor het 
verk iez ingskorps . H e t voorbeeld van 
Neder land, onze Bene lux-par tne r , is 
het meest demokra t i sch . V a n het ogen
blik dat een part i j daar I % van de 
s t e m m e n krijgt heeft ze I zetel op 1 00 . 

Over ande re wijzigingen nog word t 
er geschreven. Z o zou m e n het k w o r u m 
van 66 % voor de K a m e r op 33 % bren
gen wa t voor de liberalen in L u k s e m -
burg en L imburg voor de K a m e r een 
oplossing zou zijn. O o k deze d e m o -
krat iser ing zou natuur l i jk voor ons 
voordel ig zijn. In alle provincies zou
den w e dan mins tens een zetel k u n n e n 
halen. Deze me tode breng t echter geen 
oplossing voor het s enaa tv raags tuk en 
d a a r o m geloven w e er minder in. 

De nat ionale appa ren te r ing is na
tuurlijk voor de socialisten nadel ig ver
mits zij in Brabant , Luik , H e n e g o u w e n 
en N a m e n de s terks te part i j zijn. In de 
andere vijf provincies is het de C .V .P . 
Een doorn in het oog zou voor de B.S .P . 
anderzi jds een ze te laanwins t voor de 
k o m m u n i s t e n zijn. Maar vermi ts de 
k o m m u n i s t e n van h u n 184.000 zeker 
een derde zou verl iezen, wa t a lgemeen 
verwach t word t , zou dit gevaar niet 
dreigen. De volgende verkiezing zal de 
Volksun ie meer s t e m m e n halen dan de 
k o m m u n i s t e n . 

Nu wa t de verkiez ingswet ook brengt , 
we zullen ons wel k u n n e n verze t ten , 
maa r we zullen ze toch moe ten onder
gaan . Best is echter, dat w e onze tijd 
niet verliezen met al te veel berekenin
gen maar zo werken dat w e zelfs met 
net oude , zo schandeli jk o n d e m o k r a -
tisch stelsel, een reeks n i euwe zetels 
veroveren . Z o het n i euwe stelsel even 
ondemokra t i sch zou zijn als het vorige, 
zullen w e heftig de n i euwe verva ls ing 
betri jden. En we zullen gehoor vin
den ! Wat men ook doet, met de Volks
unie zal af te r ekenen vallen. En vem 
n ieuwe zetels zal men ons moeilijk af
houden ! 

i: KROTWONINGEN f 
:̂ WAAROVER NIEMAND SPREEKT ';: 

<̂  De BOERENWONINGEN in ons land. }> 
\ T % : met lemen buitenmuren; È 
^ 43 % : met gebarsten of vochtige ^ 
'^ binnenmuren; "* 
J* 72 % : zonder dakgoot of regenput; ^ 
^̂  15 % •• met slechts 1, 2 of 3 kamers; $ 
>̂  33 ^c '• zonder verdieping; ^ 
^ 49 % : vóór 1918 gebouwd; $ 
'^ 62 % : zonder waterleiding; %> 
*v 82 % : niet aangesloten op een riool- }• 
^ net. S 
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Uit de STUDENTENWERELD 
In de studentenwereld wordt er altijd 

erg met manifesten en moties gegoocheld. 
Daarom ook gaat iedereen ze achteloos 
voorbij. Soms echter slaagt een of ander 
propagandistenknulletje erin, ieders aan
dacht gaande te maken. Maar meestal is 
dit ongewone sukses te danken of te wij
ten, niet aan de degelijkheid der argumen
ten of de scherpte van de stijl, maar wel 
aan de opzienbarende opstapeling van oor
spronkelijke dwaasheden. 

Vanuit dit oogpunt bekeken heeft het 
redakteurke-van-dienst van de Gentse 
studentenvereniging «'t Zal wel Gaan » een 
speciaal pluimpje verdiend. Reeds bij de 
opening van het akademisch jaar had hij 
zijn buitengewone talenten laten opmer
ken. In het proefnummer, dat elk student 
gratis toegezonden kreeg, maakte hij het 
zo bont dat zelfs een vrijzinnige in een 
open brief meende te moeten protesteren. 

Bij deze éne zure oprisping beperkte het 
zich natuurlijk niet. Toen onlangs het 
konflikt tussen rektoraat en regering in 
een akuut stadium getreden was, sloeg het 
redakteurke weer op hol. Na drie dagen 
en vier nachten aan die vette kluif te heb
ben geknaagd, liep het water hem letter
lijk uit de mond. In zulke geestdriftige 
toestand nam hij de pen in zijn vinge
ren en vertrouwde zijn pennevruchten aan 
geduldig papier toe. Als een twintigeeuwse 
Don Quichotte blies hij te velde tegen de 
logge windmolens van de C.V.P. 

Dat het ventje zijn poer voor de mussen 
verschiet, snapt het natuurlijk niet. Hij 
moest toch weten dat hij van de C.V.P.-
reus-op-lemen-voeten niets te vrezen heeft. 
De schoolstrijd heeft toch wel bewezen dat 
onze "katolieken" vrede en rust boven alle 
aardse goed begeren. Wij weten weliswaar 
ook dat de schoolpolitiek van de C.V.P. de 
kunst der mogelijJcheden en nog meer de 
kunst der onmogelijkheden was. Dat onze 
geliefde Harmei zonder gewetensbezwaren 
de Vlaamse Rijksuniversiteit op dioog zaad 
kon zetten, moet ons van deze Waal aller
minst verwonderen. Wie trachtte trouwens 
het Vlaams onderwijs te Brussel de nek om 
te wringen ? Diezelfde meneer Harmei, die 
nu om schoolvrijheid en een ministerzetel 
smeekt. Maar het gaat niet op, Harmei als 
enige zondebok de woestijn in te sturen. 
De C.V.P. die haar geld liever gebruikte 
om de 24-maandendienst in stand te hou
den, is niet de enige schuldige. Heihaal-

delijk werd er reeds de nadruk op gelegd, 
dat de Universiteit al meer dan tien jaren 
aan het slabakken is. Ook vóór de homo
gene regering aan het bewind kwam, ging 
de universiteit reeds bergaf. Dat was in 
de onvergetelijke periode, toen de rechtsen 
met hun bezorgdheid voor de ziel van het 
kind, het ministerie van Openbaar Onder
wijs aan de goede zorgen van een liberaal 
toevertrouwden. Grenzeloze naïviteit ? 
Domheid ! 

Ook vinden we het erg eigenaardig 
dat de linksgerichte, kranige rektor Gillis 
met zijn ontslag zou getalmd hebben tot 
een " politieke lasterkampanje " uitbrak. 
Wil de rektor soms in de kaart spelen van 
de "door de C.V.P. gevoerde ondermijnings-
politiek"? Voor ons blijft ondanks alles 
één zaak duidelijk : al de grote partijen 
hebben schuld. Niet alleen de C.V.P. heeft 
de universiteit beschouwd als een vergaar
bak voor trouwe dienaars van de parti j , 
zoals de linksen beweren. Ook de socialis
ten gebruiken de universiteit als een vet 
bijverdienstje en een boordevolle boterpot 
voor de slaven van de arbeid en ook de li
beralen vatten haar op als een rustoord 
voor overwerkte fabrieksbazen en afge
beulde zwoegers met aandelen. Waarom 
zouden we herinneren aan de benoeming 
van Merchiers, die het zoveelste profijtje 
in de struggle for life heeft veroverd. 

Dat de heren van «'t Zal wel Gaan?, daar
tegen niet protesteren verwondert ons 
geenszins. Hun verdraagzaamheid, die ze 
dagelijks van op de daken verkondigen, zet 
hen ertoe aan vrede te nemen met elke 
kandidaat, als hij maar een liberale, socia
listische of zelfs kommunistische par t i j 
kaar t op zak heeft. De meest onbenullige 
pummel kan met een kateder en een leer
stoel bedacht worden omwille van zijn ver
diensten in de part i j . Natuurlijk houden 
de mannekens met de zwarte flat ervan te 
eindigen met de uitdrukking van hun ge
voelens van trouwe aanhankelijkheid aan 
minister Collard. Zouden we niet beter 
spreken van slaafse onderwerping ? 

Nand 

VLAMINGEN in de Brusselse POSTERIJEN 
Het hoeft niet gezegd dat zowel in de 

Brusselse Posterijen als in alle andere 
diensten, de Waalse en Brusselse heertjes 
de plak zwaaien ten koste van onze steeds 
maar meer teleurgestelde Vlaamse werkers. 
Er blijft ons niets anders over dan braafjes 
bij de pakken gaan zitten want wee hem 
die het aandurft over zijn Vlaamse gelijk
stelling of rechten te gewagen. Die wordt 
zonder genade vroeg of laat gebroken, on
derdrukt en indien men er de gelegenheid 
toe krijgt, zijn eer met de voeten getrapt. 
Dat onze Vlaamse postbedienden niet veel 
goeds te verwachten hebben van hun 
rechtstreekse oversten, die op 1 of 2 na, 
allen Walen en Brusselaars zijn ondervin
den zij dagelijks. Zo zijn bv. de meest ge
liefde diensten bijna altijd in handen der 
steeds bevoordeligde 'franssprekenden. 
Wanneer zulks niet het geval is dan komt 
het omdat men de tweetaligheid eist van 
onze Vlaamse bedienden. 

Zonder enige verklaring worden de Vv'aal-
se hulpkracht-bestellers voor de dag van 
Nieuwjaar die afzonderlijk betaald wordt, 
uitbetaalt terwijl de Vlaamse sukkelaars 
eerst veel later hun geld mogen oprapen. 
Van gelijheid gesproken. 

Onlangs werd er overgegaan tot aanstel
ling in vast verband, van hulpkrachtbe
stellers met voldoende dienstleeftijd, mits 
men vooraf slaagt in een bekwaamheids-
proef. Deze bekwaamheidsproef bestaat 

in het bewijzen van een voldoende kennis 
van de tweede landstaal. Wanneer men in 
België als Waal geboren wordt, is die ken
nis van de tweede landstaal overbodig, en 
wordt men ten nadele van de Vlaamse 
tweede rangsburger zonder bekwaamheids
proef in vast verband opgenomen. Wie durft 
hier pog spreken van gelijkheid ? Zo zijn 
onze Vlaamse mensen altijd de grote ge-
slagenen. — Schande ! — Niettegenstaande 

het personeel der Brusselse posterijen voor 
90 % uit Vlamingen bestaat, en ondanks 
herhaaldelijk aanvragen werden ingediend, 
volhardt men in de boosheid en gaat men 
verder de dienstborden der klerken, sor
teerders en bestellers eentalig in het Frans 
op te stellen. Het beheer vindt dat zulks 
niet nodig is. — Pou: les Flam.ands la mê-
me chose — of hoorde niet goed zo a Ketje 
zeggen. 

Dus liever dan de goede gang der zaken 
te bevorderen, deze maar liever opofferen 
want het zou het de Vlamingen gemakke
lijker maken. Zij verfoeien eenvoudig onze 
Nederlandse taal en hij die ?: spreekt is 
achterlijk. Dubbel schande ! 

De franssprekende heren, (zij nemen zich 
zelf voor supermensen — het Herrenvolk !) 
zijn echter siuv/ genoeg zich af en toe 
dienstwillig te tonen, maar zelden welge
meend. Ze weten immers ook dat men geen 
vliegen vangt met azijn en dat het dikwijls 
helpt met een goedkoop hulpmiddeltje die 
misprezen Vlaamssprekenden in slaap te 
houden. 

Wat een ramp zou het niet zijn moesten 
die Vlaamse achterlijken het eens door
drijven en eisen in hun eigen taal te wor
den aangesproken ! Wat dan ? Wat zou 
er dan met hen gebeuren die van die 
tweede landstaal geen woord verstaan ? Zo 
is de toestand in de Brusselse Posterijen. 
Wij schrijven 1957. We zijn aa t Waals 
spelletje beu. We willen een volk zijn 
evenwaardig aan gelijk welk een ander. 
Daarom zullen wij niet blijven dulden als 
tweederangsburgers aanzien en behandeld 
te worden. Wij stellen ons vertrouwen in 
de enige Vlaams Nationale Partij «DE 
VOLKSUNIE». 

Zij alleen behartigd onze Vlaamse belan
gen — het recht der Vlamingen. 

Je Broeder 

Roering rond Amnest ie 

Minister Lilar heeft dus in de Senaat 
zijn ontwerp tot herziening van 123 
sexies ingediend. Het repressieprobleem 
is opnieuw in de politieke belangstelling 
getreden - althans in die der kleurpartij-
en, want het spreekt vanzelf dat voor ons 
de oplossing der repressie door een alge
mene amnestie steeds in het brandput 
siaat. 

De behandeling van de begroting van 
justitie is voor een Demyter nog eens 
een gelegenheid geweest om het tricoloor 
hoera-patriotisme en de politieke wreed
heid te bedrijven. Voor enkele C.V.P.-
ers daarentegen is het een gelegenheid 
geweest om van de minister ver-strek
kende maatregelen te vragen. 

Het meest-cynische moment in heel 
het debat is wel het ogenblik geweest 
waarop Lilar zei i'.'.Wij beogen slechts 
een spoedige oplossing van het probleem 
van het incivisme» waarop De Schrijver 
antwoordde : <'Wij vragen sedert jaren 
niets anders!» 

Alle kommentaar hierbij kan slechts 
beneden de gevoelens blijven welke men 
zou willen uitdrukken : schaamte, wal
ging, bitterheid — voor zoveel dubbel
zinnigheid, wanneer men weet dat de C. 
V.P^ vier jaar lang geweigerd heeft iets 
te doen, wanneer men weet dat dezelfde 
De Schrijver de jacht op de incivieken 
mede georganiseerd heeft door zijn me
deopstellen van de besluiten van Lon
den — wanneer men tenslotte weet dat 
alle Vlaamse C.V.P.crs geweigerd heb
ben het amnestievoor stel van Herman 
Wagemans mede te ondertekenen. 

Nu gaan die heren in 't parlement over 
amnestie spreken en er worden zelfs 

amnestie-vergaderingen aangekondigd. 
Niet ingericht, zoals Delwaide in de Ka
mer zegde, door avonturiers of herrie
schoppers (daarmee zijn wij, nationalis
ten, bedoeld) maar door autentieke 
C.V.P.-ers en verzetmannen zoals dhr. 
Kiebooms, die intertijd voor de Leuven
se studenten tegen het wetsvoorstel Wa
gemans sprak!!! 

— Het kan ons slechts verheugen, dat 
van andere zijde eveneens de dringende 
noodzakelijkheid voor een algemene am
nestie wordt ingezien. Het kan ons 
slechts verheugen dat Vlaamse ver

zetmannen de gedachte aan algemene 
amnestie onderschrijven en zelfs propa
geren. Het bewijst meteen dat wat wij 
steeds hebben geloofd : dat voor eerlijke 
idealisten uit het verzet en deze uit de 
kolhboratie alle vergissingen of fouten 
wederzijds dienen vergeten om alleen aan 
de toekomst te denken. 
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— Wij verheugen ons in het initiatief 
dat door het Vlaams Verzet werd geno
men, en wij verheugen ons er te meer 
over. omdat de amnestie-gedachte ook 
in de lagere C.V.P.-gelederen door
breekt ook al is de partij hals
starrig er tegen gekant. Wij^ 
gaan er fier op dat weer eens René 
De Clercq's vers bewaarheid wordt : 
aWaar wij treden zult gij gaan.y) — Dat 
Kiebooms treedt in 't spoor van Wage
mans, en dat, weze 't nu met elektorale 
oogmerken of andere, zelfs de regering 
en de Loyidenaars naar een uoplossing» 
streven. Over de omvang der (voorlopi
ge) oplossing Lilar hoeven wij ons geen 
begoochelingen te maken. Doch wij zijn 
er van overtuigd dat zonder het jaren
lange hameren op dezelfde nagel, zonder 
het harde en ondankbare dagelijkse werk 
der pa-dij, zonder de bedreiging der ver-
kiezinoen, de zaak rustig in de doofpot 
zou gebleven zijn. Daarom is meer dan 
ooit aktie geboden, en zijn alle initialieven 
daartoe ons welkom, indien wij maar niet 
vergeten dat de meest effektieve aktie, en 

de vruchtbaarste, zowel wat amnestie be
treft als wat de algemene Vlaamse aktie 
en het streven naar zelfbestuur aangaat, 
alleeyi door een eensgezind en wilskrach
tig Vlaams-nationaal blok, door een 
Vlaams-nationale partij, door de Volks
unie kan verwezenlijkt worden. Zij is de 
prikkel voor de lauwen en de zweep voor 
de laffen. Zij baarit de weg, waarlangs 
de anderen zullen volgen. 

Huichelarij 

Nu de linksen met het plan rondlopen 
de verkiezingswet te wijzigen door de 
nationale apparentering in te voeren of 
het quorum te verlagen, roept de CV. 
P. moord en brand. Niemand kan noch
tans loochenen dat het weinig democra
tisch kan genoemd worden dat één volks
vertegenwoordiger van de Volksunie 
114.000 stemmen steunt. De vooropge
zette wijzing aan de verkiezingswet zou 
een dergelijke onrechtvaardig en 
ondemokratisch systeem ten nadele van 
de kleinere partijen grotendeels ophef
fen. De C.V.P. verwijt de linksen een 
herziening van ons verkiezingsstelsel te 
willen doorvoeren omdat dit in hun 
kraam te pas komt. Kan men het niei 
even goed omkeren en zeggen dat de 
C.V.P. zich nimmer tegen deze onrecht
vaardige verdeling van de zetels heeft 
verzet omdat een wijziging ervan niet in 
haar winkel kon te pas komen? Eens te 
meer verwijt de pot de ketel! 

Een knalidee van De Nieuwe Gids 

Ook uDe Nieuwe Gidsn kan de ge
dachte van een gebeurlijke eer demokra-
tische verdeling van de parlementaire 
zetels niet verdragen. i<Men^ verhoogt 
ermede de kansen van alle dissidenten, 
buiten die van de liberalen en de kom-
munisten» schrijven ze. Die ongenoem
de dissidenten zijn wij natuurlijk. 

En dan wordt het potsierlijk : ''Er is 
een ander bezwaar tegen de nationale 
apparentering. Men kan zeer goed be
reid zijn te stemmen voor een bepaalde 
partij in het vlaamse land, maar indien 
die stem moet helpen om in Waalse pro
vincies vertegenwoordigers te kiezen die 
ons Vlamingen dinars zitten, dan wordt 
het een andere zaak. Zo zou het kunnen 
gebeuren dat Vlaamse socialisten die niet 
federalist zijn enkele Waalse haantjes 
helpen verkiezen. Het is duidelijk dat 
men daardoor het ontstaan van specifiek 
Waalse en Vlaamse partijen in de hand 
werkt. Zoveel zijn de liberalen ons toch 
niet waard.-» 

Vergeet '<De Nieuwe Gids» dat mede 
dank zij de steun van de C.V.P. het aan
tal Waalse volksvertegenwoordigers 
nooit verminderd werd hoewel het aan
tal inwoners in bepaalde provincies ver
minderde? Hielp zij ze geen Walen ver
kiezen die ons Vlamingen dwars zitten? 
Maakt zij zich daar thans zorgen over? 

En vergat « De Nieuwe Gids » hoe 
for - mi -da - bel demokratisch het hier 
nog in 1954 toeging toen 114.000 stem
men voor federalisme dienden om vier 
volksvertegenwoordigers van andere 
partijen te kiezen, die verwoed anti-fede
ralist djn, en dat die volksvertegenwoor
digers werden met onze stemmen. We 
zijn blij dat ((De Nieuwe Gids» thans tot 
betere gevoelens komt en zulke toestan
den niet meer wil aanvaarden! 
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Als het A . C . V . beschuldigt 

Het A.C.]'', en het Volk schiJ7ten hei 
op de Volksunie gemunt te hebben. Des 
te beter. We hebben met die heren heel 
ti'ot eitjes te pellen. Deschuyffeleer voor 
de Radio en naar we vernatnen ook 
Schildivacht in het Volk hebben ons-aan
vallen omdat we niet met de C.l'.P. ge
stemd hebben legen de verhoging van 
pensioenen en tegen de volmachten. De 
Volksunie zal nooit stemmen tegen een 
vei betering van het lot van onze gewone 
Vlaamse volksmens om het even tot wel
ke sociale groep hij behoort. Onze volks
vertegenwoordiger heeft zich onthouden 
met de verklaring dat hij niet voor kon 
stemmen omdat hij tegen de volmach
ten was en niet tegen omdat hij voor de 
soc'ale verbeteringen is. Hij heeft zelfs 
de C.V.P. gewaarschuwd .niet zo dom 
te -tviïlen zijn tegen de sociale verbetering 
te stemmen, val die door de socialisten 
opgesteld was voor hen. Zij zijn er na
tuurlijk ingelopen en zijn thans razend 
omdat wij verstandiger waren. 
Potsierlijk zijn die kereltjes anders wel. 
Ze hebben ons zo lang uitgemaakt voor 
scheurmakers dat ze thans werkelijk 
schijnen te denken dat wij dit zijn en dat 
we dus in alles hetzelfde zullen doen als 
zi]. Hoe vergissen zij zich! 

Wat de besclnddiging betreft dat wij 
hei samen met de socialisten houden daar 
mag inderdaad het A.C.V. over spre
ken. Zij hebben nooit iets anders gedaan. 
Zo onthouding hetzelfde is als voor stem
men dan stellen wij ons toch de vraag of 
de C.V.P. voor de wet CoUard gestemd 
heeft. Onze volksvertegenwoordiger was 
tóen de enige parlementair dte tegenstem
de terwijl de C.V.P. niet lan de stem
ming deelnam! Akkoord. Karel en Jef? 

Verantwoordelijkheidszin 

Dat de linkse regering heel wat doet 
dat onmogelijk door de beugel kan, is 
voor ieder weldenkend mens duidelijk. 

Dat de C.V.P. echter vaak de link
sen verwijt iets slecht te doen waar ze 
vier jaar lang de kans heeft verkeken het 
zelf goed te doen, is evenzeer waar. 

Naar aanleiding van het nieuwe wets
ontwerp in zake het bediendenpensioen 
kwam dit weer eens tot uiting. Reeds 
in 1952 had minister Vanden Daele een 
nieuwe pensioenwet voor de bedienden 
beloofd. Nooit is hiervan iets terecht ge
komen. Nu ze echter in de oppositie zit 
heeft de partij voor alles en nog wat de 
ideaal-oplossing op zak. 

Anderzijds zijn ze weinig konsekwent. 
1 oen enige tijd geleden moest gestemd 
worden over een amendement van se
nator Servais ertoe strekkend het pen
sioen van de thans gepensionneerde be
dienden tot 45. 000 F op te voeren, wa
ren er 18 C.V.P.-senatoren afwezig, met 
het gevolg dat het C.V.P.-amendement 
werd verworpen met 70 stemmen tegen 
^>3 (waaronder 2 communistische stem
men.) Reeds herhaalde malen overigens 
2S het gebeurd dat een met veel tamtam 
aangekondigde C. V.P.-interpellatie of 
C-V.P.-amendement door het rechtse 
alsenteisme tot een slag in het water 

'^erd geijiaakt, waar anders wel de kans 
bestond de linkse coalitie in de minder
heid te stellen. 

Vooraleer op de ernst en de verant-
•u^oordelijkheid van de kiezer beroep te 
doen zouden deze keren best zelf hegin
nen een minimum plichtbesef en verant-
"^oordelijkheidszin te tonen. 

Zo zullen ze de linksen hun overmoed 
'>iiet afleren. Daarvoor zijn meer radika-
e krachten nodia. De Volksunie zal die 

leveren. 

Zouden ze het menen 

Het Beyielux-parlement is van wal gesto
ken onder een franskiljonse vlag, schrijft 
.''De Standaard». En de C.V.P.-krant • 
doQt zeer verwonderd. En dat terwijl 
l'rans van Cauwelaert voorzitter is wie-
niertze. Denkt de lezer dat .De 'stan
daard, met beter weet? Wanneer Frans 
van Cauwelaert ergens voorzitter mag 
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Posikanioor Brussel X 
Pas is onze strijd ingezet in het post

kantoor en hij zal •verder gestreden wor
den. Het eerste artikel heeft op die frans-
talige heren gewerkt als een rode Jap op 
een stier. Ze lopen te schuimbekken van 
woede. De haa t straalt uit hun ogen en 
toch sidderen 3n beven ze van angst. Ze 
zien hun plaatsen m gevaar en lachen 
groen. 

De schuldige van dit alles zouden ze wil
len vinden en daarom schrikken ze niet 
terug om Sovj et-metodes toe te passen. Ze 
beschuldigen en verdenken jongens die nog 
niet eens wisten dat er een « Volksunie » 
bestond. Ze spreken jongens aan in het 
Frans « Hebt u dat geschreven ? Niet dat 
dat niet mag. 't Is zelfs de waarheid ! (Ze 
bekennen schuld !) Onze plaats is hier 
niet. Hier moeten tweetaligen komen 
enz. Inderdaad heren, indien, zoals U het 
zelf zegt, uw plaats daar niet is : stapt het 
af ! Laat die plaatsen bekleden door an
deren, aan wie ze rechtvaardig toebehoren. 
Hoelang gaan wij Vlamingen nog ver-
drulit worden door die ifranstalige heer
schappen ? Vlaamse kameraden, toont dat 
ge geen angst hebt voor die heren. 

« Het Volk » van 14 februari, schrijft het 
zeer gepast, waar ze het hebben over de 
toepassing van de taalwet : « Het Vlaamse 
ambtenarenkorps mag zich niet laten be
kruipen door de vrees de chef te misha
gen of om een onterende behaagzucht aan 
de dag te leggen... » Daarom vragen we 
U, postmannen, laat U niet verslaan door 
een handvol onderdrukkers. Kop omhoog, 
de overwinning is nakend. 

Lacht een blijde lach, dat is een wapen 
waarmede we die heren zullen antwoor
den. Het tweede wapen is, ons vertrouwen 

>^*MM«n«MIMMW 
schenken aan de Volksunie. Daar alléén 
ligt onze redding, 't Is de enige partij die 
onze Vlaamse belangen zal behartigen. 

Waarom laten de kleurpartijen die on
rechtvaardigheden toe ? Waarom worden 
eentalige franssprekende agenten be
noemd, en Nederlands eentalige Vlamingen 
niet ? Zijn wij soms uitgestotenen van de 
Belgische samenleving» of zijn wij nog 
steeds slaven en zullen we dat altijd blij
ven ? 

We mogen te Brussel X blijven om het 
vuile en lastige werk op te knappen. Daar 
voor zijn wij Vlamingen goed. Maar later 
als ze ons zullen kunnen vervangen door 
uitsluitend eentalige Walen, dan zullen we 
vliegen ! Waar zijt gij, kleurpartijen, om 
onze belangen te verdedigen '' Nergens te 
bespeuren ! Waarom ?'? 

Nogmaals Vlaamse ambtenaren denkt er 
aan bij de volgende verkiezingen. Weg er 
mee ! Stemt voor de enige pai t i j welke 
onze belangen kan en zal verdedigen. Stem 
voor de Vlaamse Volksunie ! 

Een Vlaamse leeuw. Hou zee ! 

W E S T - V L A A N D E R E N 
Aanhoudende huisbezoeken tot inning 

van achterstallige abonnementsgelden en 
van nieuwe abonnementen. 

Bezoeken bij vooraanstaanden uit de 
streek met het oog op de aanstaande ver
kiezingen. Alles wijst er op dat deze be
zoeken met een onverwacht sukses zullen 
bekroond worden. 

Kameraad S. . heeft prachtige resultaten 
weten te boeken in de streek van Gistel, 
vooral ts Westkerke. 

Volgende kolportagen, aangevraagd door 
abonnenten en simpatisanten zijn in voor-

DE VOLMACHTEN GESTE.MD 
1ste agent: ja Jef hij is met de wet in orde. We kunnen hem niet inrekenen! 

Spelen dan is de man zo dolgelukkig dat 
hij zich van de rest niets meer aantrekt. 
Hi] is nu eenmaal het prototype van een 
potsierlijke paljas. Een C.V.P.-flamin
gant tot in zijn vingertoppen wat ? 

Rechter Grootaert thans gedekoreerd! 
Iedereen herinnert zich in Vlaanderen het 
geval van rechter Grootaert, de man die 
als eerste in Kongo, twee maal na elkaar 
een Nederlands vonnis heeft geveld. Er 
werd door de franskiljons zodanig geïn
trigeerd dat men aan de minister voor
droeg de man uit zijn ambt te ontzetten, 
daar waar hij toch maar iets deed wat 
niet alleen geoorloofd was maar boven
dien wenselijk en noodzakelijk. Thans 
werd hij bevorderd tot officier in de 
Kroonorde! Men veronderstelt in Kongo 
dat het hier een vergisscing of een grap 
geldt. Wij vinden dat de man niet alleen 
dient gedekoreerd maar dat hij beslist 

dient bevorderd te worden. Onze Waalse 
minister kan dat misschien doen? Zijn 
houding zou gunstig afsteken tegen die 
van de typische flami7igantische huiche
laar Dequae, die Pilatus speelde en rech
ter Grootaert een blaam stuurde! De va
ten geven wat ze inhouden. 

bereiding : Kortemark - Ichtegem - Eer-
negem - Koekelare en Alveringem. 

Oostende dringt aan voor een nieuwe kol-
portage. Deze zal echter pas na het Kon-
gres kunnen plaats grijpen. 

* * 
Door het slippen van zijn wagen die met 

groot geweld tegen een boom geslingerd en 
totaal vernield werd, hep kameraad Bul-
tinck erge verwondingen op. Een gapende 
hoofdwonde, rechter schouderbreuk en een 
hersenschudding die, gelukkig, vai> niet te 
erge aard schijnt te ^ullen zijn. Een vol
ledige lust van twee maanden werd hem 
opgelegd. 

Daar kameraad Blutinck aktief mee
werkt aan het vele schrijfwerk, zowel voor 
het arrondissement als voor de provincie, 
valt zijn werkonbekwaamheid erg te be
treuren. 

Kameraad Remi Verbrugghe, uit Kooi-
gem, die verleden zomer een zeer erge her
sens chudding opliep, eveneens bij een 
auto-ongsval, ligt steeds nog tot verzor
ging m de kliniek te Tielt 

Wij wensen deze twee flinke werkers een 
zeer spoedig en algeheel herstel. 

* 
* * 

NOTA : De abonnenten die voor 1957 nog 
niet betaald hebben kunnen ook op de 
postrekening van onze arrondissementele 
voorzitter storten, dus op n'' 1108.04 van 
Jan De Bondt, te Diksmuide. 

Bedoelde private rekening staat niet als 
een Volksunie rekening bekend. 

MEDEDELING 
VAN HET HOOFDBESTUUR 

Op de jongste vergadering van het Da 
gelijks Bestuur en daarna van het Hoofd
bestuur werd beslist ons kongres niet op 
de eerste zondag van mei, maar wel op 
de tweede zondag, 12 mei, te houden, dit 
om de eigenaar van de zaal waar we ver- ' 
gaderen uit een moeilijke toestand te hel
pen. 

Er werd terzelfdertijd besloten een Volks-
unie-Vrouwenbev^eging in het leven te 
roepen. 

Akte werd genomen van het feit da t . t a l f 
van jongstudenten reeds hun inzet in de ' 
Volksunie verlangen. Daar we deze jonge 
mannen niet voorbarig in de politieke 
strijd willen werpen werd besloten plaatse
lijke studiekerngroepen te stichten, daar J 
waar de jongeren dit vragen. \ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • > • • • • • ! 

AANDACHT! 

EXTRA-OPROEP 
Op het grondgebied van de Waalse 

kolenmijn HENSIES-POMMEROEUL 
worden nog altijd Vlaamse mijnwer
kers per beestentrein vervoerd : 50 
a 60 staande mobielen in één koude 
beestenwagen. 

Deze mensen, destijds ook nog stin
kende boerenbeesten genoemd, doen 
een extra-oproep op een krachtdadige 
tussenkomst van de Heer VAN DEN 
BERGHE (van de Kristelijke Werk
lieden Bond). 

Op 16 oktober 1956 beloofde deze 
K.W.B.-afgevaardigde, op een K.V.H. 
V.-studentenvergadering te Gent, aan 
de mijnwerkers BOESSE, DE 
VLEESCHOUWER en ROELANT dat 
dergelijke beestenwagens zouden ver
nield worden door de studenten. De 
K.V.H.V.-mannen waren bereid deze 
stinkendeboerenbeestentreinen immo
biel te maken met de hulp van A.C.V.-
ers, K.W.B.-ers en met behulp van 
Lucifer(s) en de Flemish PETROLEUM 
Cy. De lente is bijna in 't land en 
nog heeft dhr. Van den Berghe van 
zich niet laten horen... 

Vier maand na deze belofte vra
gen de werkslaven die het slachtof
fer zijn van bovenaangehaalde mens
onwaardige transport, hoever het 
s taat met de plannen van de K.W.B. 
en met het ondertussen gekoelde vuur 
van de studenten. 

Depute Gerard van den Daele van 
de Parti Social Chretien konstateer-
de (pas in 1957) ter plaatse dit soort 
van vervoer. Aangezien August Cool 
liever de Kongolese koelies bezoekt en 
hij nog geen tijd heeft gevonden, de 
bevindingen van depute van den 
Daele aan te klagen via zijn verschei
dene persorganen, konkluderen de 
mobielen dat de principes van het 
A.C.V. evenzeer op elastiekjes gelij
ken als deze van Unie-man Van 
Acker. 

De mobielen zullen de rekening 
vereffenen bij de volgende verkie
zing. De Heer BERTRAND die vóór 
de ramp te MARCINELLE alles O.K. 
vond en die ook nog een kleine bij
verdienste heeft aan de Europese Ge
meenschap voor Kolen en Staal, mag 
op hun stem rekenen. Hij kan zich 
de moeite sparen per beestentrein 
(niet vermeld in het spoorboekje) 
naar kiesmeetings te komen. 

Meneer van den Berghe, de DAAD 
is aan ü. Wij wachten... Of zijt ge 
een komediant, precies zoals de an
deren ? 

• • • • • • • • a a i • • • • • • • • • • • • • • • 

Veren ig ing van het Vlaams Verzet, 

11-2-57 Een door het «Vereniging van 
het Vlaams Verzet» ingerichte Amnestie 
voorlichtingsvergadering werd door ons be
nut cm honderden Volksunienummers te 
verspreiden. Zelfs daar waar we niet uit
genodigd worden, weerklinkt ons woord, 
indien niet het gesproken dan toch het 
geschrevene. 

We moeten de waarheid overal verkon
digen en zijn dus ook verplicht iedere ge
legenheid aan te grijpen. Alle baten hel
pen I 

* * 
16-2-57 's Zaterdags als het niet regent 
dan zijn we in de stad. Stilaan wordt het 
een gewoonte en maken de Volksuniekol-
porteurs een vertrouwd geworden deel uit 
van het stadsbeeld. 

Opnieuw zaterdag werden verscheidene 
nummers verkocht en ondervonden we veel 
blijken van simpatie. Tot de volgende keer. 

Hou zee. 
Die van Gent. 
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HALLE 
De C.V.P. is op haar ongemak. De Volks

unie schiet te goed op in stad en omge
ving. 

Dan maar wat leugens tegen ons ver
spreid. En de oude paardenieugen wordt 
van de stal gehaald. De Volksunie heeft 
aan de C.V.P, de volstrekte meerderheid 
doen verliezen. 

Inderdaad ! De Volksunie haalde 113.632 
stemmen of 2.20 % voor het ganse land 
(4 % in Vlaanderen). De C.V.P. verloor 
233.200 stemmen en van de nieuwe kiezers 
(218 000 !) profiteerde ze met. 

De socialisten wonnen 222.000 stemmen 
en de liberalen 70.000, het kartel van libe
ralen en socialisten 29.000; de kommunis-
ten verloren 50.000 stemmen. Kleine par
tijen haalden samen 77.00Ü stemmen. 

In percenten uitgedrukt is de zaak nog 
kl3.3,rd.6r 

De C.V.P. verloor 6,53 ^l. de kommunis-

^ewcgtn^óLeve^i^ 
\ 

De Volksunie won 2,20 %, de B.S.P. 2,83 c^c, 
de liberalen 0,90 %, het kartel 0,30 %, de 
kleinere groepjes 1,44 %. 

Overigens is het onzin te denken dat de 
Volksunie alleen stemmen won van de 
C.V.P. Ook van de liberale en van de so
cialistische partij ontnamen we stemmen. 
En zeker beletten we dat tal van stemmen 
naar die linkse partijen gingen. 

De meerderheid van de Volksuniestem
men kwamen echter van kiezers, die in 
1950, toen er geen Vlaams-nationale lijst 
opkwam blanko of opzettelijk ongeldig ko
zen. En van de kiezers die we van C.V.P. 
weg getrokken hebben en nog zullen weg
trekken kunnen we alleen maar zeggen 
dat ze bij ons tenminste niet zullen bedro
gen worden. Heeft de C.V.P. zich skrupu-
les gemaakt na de bevrijding toen ze de 
stemmen van de Vlaams-nationalisten 
« stal » ? We hopen dat vele C.V.P.-ers hun 
ogen zullen opengaan vóór volgende ver
kiezingen. 

Hierbij laten we de volledige verkiezmgs-
uitslagen volgen van 1950 en 1954. Eerst 
het aantal stemmen, dan het precent en 
dan het aantal zetels ; 
1950 
C V P 2.356.608 47,68 . 103 
B ' S P 1.705.781 34,51 73 
Liberalen 556.102 11,25 20 
Kommunisten 234.541 4,74 7 
Kartel 87.252 1,77 4 
Andere 2.523 0,05 O 

NEDER-OVER-HEEMBEEK 
We vernemen dat Wim Van der Eist, de 

oudste zoon van Mr. Van der Eist, de eer
ste prijs gewonnen heeft in een Opstel
prijskamp ingericht door het Davidsfonds 
en waaraan in de negentig jongens en 
meisjes deelnamen. Het sukses van deze 
prijskamp — er waren over de honderd 
inschrijvingen — bewijst dat de vroegere 
gemeente Neder-over-Heembeek, thans 
Stad Brussel, niettegenstaande alles Vlaams 
bUjft. 

We wensen Wim, die een reis per Heli
kopter won, niet alleen proficiat maar ook: 
een goede reis ! 
HET VLAAMS SINDIKAAT VAN 
OPENBARE DIENSTEN GROEIT 

RECHT EN PLICHT 
Het is pas een goed jaar geleden dat het 

Vlaams Sindikaat voor openbare Diensten 
gesticht werd door de heren Jef De Decker, 
Frans van der Bracht en enkele vrienden. 
Het jonge sindikaat heeft niet veel ge
praat geUjk zoveel andere beginnende or
ganisaties maar heeft kordaat de hand 
aan de ploeg geslagen en flink doorgewerkt. 
Hun aantal leden is dan ook voortdurend 
stGrk sGstG^Gn. 

Thans heeft het Sindikaat haar eigen 
blad : «Recht en Plicht* Dat het Vlaams 
Sindikaat wil aanknopen bij haar vooroor
logse werking blijkt eens te meer uit de 
naam van haar orgaan. Het is dezelfde 
naam als vroeger en de uitgave verschijnt 
als 20' jaargang. 

Onze beste gelukwensen aan het Vlaams 
Sindikaat. Dat het verder uitgroeie ! 

voor over hebben, opdat het daar niet voor 
schandaal ^ou blijven staan aan de voor
naamste straat onzer gemeente. 

L I M B U R G 

A N T W E R P E N 

1954 
C. V. P . 
B. S. P. 
Libera len 
K o m m u n i s t e n 
K a r t e l 
Volksunie 
A n d e r e 

4.942.807 

"2.123.403 
1.927.015 

626.983 
184.108 
108.175 
113.632 

77.165 

100 

41,15 
37,34 
12,15 

3,57 
2,10 
2,20 
1,49 

212 

95 
82 
24 

4 
5 
1 
1 

100 212 5.160.486 

Men bemerke hoe rechtvaardig ons ver
kiezingsstelsel is, dat het kartel van libe
ralen en sociaUsten met 5.000 stemmen 
minder dan de Volksunie 4 zatels meer 
geeft (vijf tegen één) ! 

Uit bovenstaande cijfers blijkt al te dui
delijk dat de C.V.P. meer dan twee m.aal 
zo veel stemmen aan de linksen verloor als 
aan ons. Nog goed dat wij er waren. An
ders was de katastrocf nog erger ! 

De C.V.P. te Halle weet natuarlijk dat ze 
liegt. Maar ja de enig goede katoliel:en, 
de C.V.P.-ers, mogen dat ! 

PEPINGEN — PAYOTTENLAND 

Te Pepingen waar Wim Jorissen hel 
woord voerde over het landbouwvraagstuk 
in ons land hadden onze propagandisten 
uit Halle en uit Beert ervan gehouden aan
wezig te zijn. Ook onze landbouwers, kan
didaten bij vorige verkiezing, Spee-:;aert 
en Everaert waren op post 

Toen onze spreker, ingeleid door Dr. 
Bouchery, van wal stak Uep het zaaltje 
vlug eivol. De striemende aanklacht tegen 
het gebrek aan een degelijke landbouwpo
litiek en de verwaarlozing ervan ten voor
dele van de Waals-Brusselse zware indus
trie vond algemene instemming. De boe
renzoon Wim Jorissen vond gehoor bij zijn 
boeren. 

De Volksunie geraakt in het Payotten-
land geleidelijk aan bekend. 

Nieuwe vergaderingen werden voorzien 
voor Bogaarden, Kester en Oetingen. Het 
Payottenland moet wakker worden. 

BORGERHOUT — In de gemeenteraad. 
In cfe raadszitting werd door kd. Van de 

Vijver andermaal de aandacht gevestigd 
op de doelloosheid van het vliegveld te 
Deurne. Een vrij lange uiteenzetting die 
aantoonde welke geldverspilling het in 
stand houden van dit veld met zich mee
brengt. Slechts twee vliegtuigen per dag 
voor een terrein van 170 ha. toegerust met 
een luchthaven en signaiisatiesisteem. Bo
vendien wordt er rond het vliegveld enorm 
gebouwd. Meerdere nieuwe wijken zijn in 
aanbouw en hij een eventueel konflikt 
blijft het gevaar van dit doelloos vUegveld 
bestaan. Kd. Van de Vijver heeft dan ook 
aangedrongen dat het college zou ijveren 
opdat dadelijk zOU over gegaan worden tot 
het afschaffen van het vliegveld. 

Van op de C.V.P.-banken werd dan ge
roepen : 

— Maar denk toch eens aan die 27 men
sen die zonder werk vallen als het vlieg
veld afgeschaft wordt ! 

Waarop kd. Van de Vijver gepast repli-

— Als die 170 ha. grond vrij komen zo 
dicht bij de grootstad Antwerpen zal er 
méér werk zijn dan voor 27 mensen ! 

Inderdaad, wat al mogelijkheden liggen 
hier niet voor het g i j pen ? 

Wij begrijpen dat b.v. de grondspeculan-
ten rond Antwerpen het niet graag zouden 
hebben dat hier 170 ha bouwgrond vrij 
komt, maar het zou alleszins ce.i winstpost 
zijn vooral dan voor de kleine man, die 
mom.enteel, wegens te hoge grondkostprij-
zen, er niet kan aan denken een eigan huis-

Afschaffing van het vliegverd en liefst 
zohaast mogelijk weze het wachtwoord dat 
w'j zullen blijven handhaven. Het ligt er 
al tientallen jaren genoeg nutteloos. Weg 
eimee ! 
EORGERHOUT — Het Reuzenhuis. 

Wij kennen allen het Reuzenhuis, beter 
gekend als de Reuzenpoort, welke het oud 
o-emeentehuis onzer gemeente is. Bij de 
bespreking der begroting heeft raadslid kd. 
Van de Vijver het college verweten dat he . , 
een schande is, hoe dit gebouw aan de 
Turnhoutsebaan daar staat. Hij vroeg of 
men zinnens is, het te laten vervallen om 
dan een gelegenheid te vinden het te kun
nen slopen zoals Deurne het gedaan heeft 
met de Chinese toren in het Boekenberg-
park. 

Ons raadslid heeft het voorstel gedaan 
er een heemkundig museum van te maken 
dat voor het onderwijs van onschatbare 
waarde zou zijn. Hij vroeg, dat men om te 
beginnen er ten minste een borstel verf zou 

LIMBURGSE KEMPEN 
Het A.C.V. heeft in Limburg nog eens 

gestaakt. Terwille van de mijnwerkers had 
het dat al lang mogen doen — ook reeds 
ten tijde van het homogene C.V.P.-bewind. 
Ook toen was er met de veiligheid iets niet 
in orde. Het is louter toeval dat het onge
luk van Marcinelle niet reeds vóór enkele 
jaren, tijdens de C.V.P.-regering, plaats 
greep. Wat had men dan gezegd ? 

In de laatste staking, zoals trouwens bij 
elke staking die in Limburg plaats vind, 
gebruikte het A.C.V.-C.V.P. geweld. Een 
groep door propagandisten opvgehitste sta
kers overviel o.a. een autobus. Gevolg : 
meerdere gekwetsten, waaronder rijks
wachters, en materiële schade. 

De overvallen autobus was een tramau
tobus die nooit mijnwerkers vervoerde en 
men heel de staking niets had uit te s taan; 
daarbij kwam nog dat op het ogenblik van 
de feiten de staking reeds geëindigd was 
en dat zowel alle propagandisten als alle 
mijnwerkers hiervan op de hoogte waren : 
speciale luidsprekers hadden dit nieuws 
al verschillende keren bekendgemaakt. 

In de tijd van de schoolkwestie werd aan 
de C.V.P. de raad gegeven te doen wat de 
linksen in '50 hadden gedaan : geweld ge
bruiken. De C.V.P. antwoordde hierop dat 
ze, als katolieke part i j , geen geweld kón 
gebruiken. Ze was hiervoor te deftig... 

Er is in de houding van de C.V.P. iets 
dat niet objektief is. Waarom gebruikt het 
A.C.V.-C.V.P. geweld in al de stakingen die 
in Limburg plaats vinden ? Als ze tegen 
geweld is, moet zij dat altijd en overal zijn. 
Ook tegen het geweld dat zij zelf gebruikt. 
En om te beginnen op de plaatsen waar zij 
de meerderheid heeft. 

Ondertussen spreekt de C.V.P. nog al
tijd van vrijheid en demokratie, en van 
dwang uitgeoefend door de linksen. Be
lachelijke mensen, die de door hun afge
keurde praktijken van anderen goedkeu
ren als ze ze zelf (lees: zonder gevaar) kun
nen toepassen... Men moet in Noord-Lim-
burg wonen waar de C.V.P. voor het ogen
blik nog overheerst om te weten dat hun 
vrijheid en hun demokratie niet beter is 
als de linkse. Slechts de Volksunie kan 
verbetering brengen. Dat komt bij vol
gende verkiezingen. 

unie te helpen verwezenlijken. Deze gele
genheid werd te baat genomen om de op
richting van het Arrondissementssekreta-
riaat aan alle simpatisanten en strijdge
noten ter kennis te brengen. Het werd ge
vestigd Vooruitzichtstraat 86, te Aalst, tel. 
231.23. Voor alle inlichtingen aangaande 
onze jonge Vlaams Nationale Partij De 
Volksunie kan men zich tot het sekreta-
riaat wenden. 

Als eerste werking van het sekretariaat 
laten wij volgende verschijnen : Dienst
betoon : Alle door de repressie getroffen 
personen die door een krijgsraad werden 
veroordeeld, worden verzocht aan het sekre
tar iaat een aanvraagformulier voor eer
herstel aan te vragen. Het door de belang
hebbende ingevulde formulier aan het se
kretariaat inzenden die voor het verder 
opstellen der aanvragen zorgt. 

Voor elke persoon wie de voorwaarden 
vervult om eerherstel aan te vragen, wordt 
door het sekretariaat-arrondissement Aalst 
het nodige gedaan. Wij houden eraan er op 
te wijzen dat het Vlaamse plicht is eerher
stel aan te vragen, en het verkeerd is er 
de redenering op na te houden dat we dat 
eerherstel kunnen missen. Elke in eer her
stelde Vlaams Nationalist, is een gewonnen 
stem voor de Volksunie, en daar komt het 
op aan. 

Van verschillende kanten werd ons reeds 
bericht dat deze eerste vorm van dienst
betoon zeer gunstig wordt bejegend. In
dien men lot- of strijdgenoten kent, die 
voor eerherstel in aanmerking komen, laat 
dan niet na hen deze oproep mede te de
len. 

Dargen 

GENT — Gezondheidsdienst 

De gezondheidsdienst van de Stad Gent 
heeft werkelijk goed werk verricht. 

Op een staketsel aan het Zuidpark, ston
den sinds enkele tijd volgende woorden ge
schilderd : Volksunie - Amnestie - Zelf
bestuur, in schone rode letters. 

Maar op vrijdag 15 februari zijn die 
woorden plots verdwenen. 

U moet weten dat daags nadien verschei
dene patriotische verenigingen met hun 
— met eremetaal overladen — leden, voor
bij dat staketsel zouden opmarcheren naar 
het standbeeld van de Vlamingen-vriend 
Koning Albert. 

Het stadsbestuur heeft de verantwoorde
lijkheid niet durven nemen voor al de 
hartaandoeningen die onze patriotten had
den kunnen teisteren bij het lezen van die 
schrikwekkende woorden. 

Daarom werden koene mannen uitge
stuurd met de opdracht over de gezond
heid van die dapperen te waken en die 
tergende woorden weg te schilderen. 

TUL - GENT 

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

AALST 
Onder de impuls van onze i jverige'ar-

rondissementssekretaris Kd. Steenhaut, 
wordt hier verder goed en opbouwend werk 
verricht. 

Een steeds aangroeiende schaar werk-
lustige propagandisten zowel uit NINOVE, 
HERDERSBM, KERKSKEN, DENDERHOU-
TEM, als uit MERE, ZOTTEGEM en ook te 
Aalst, hebben zich bereidwillig rond hun 
kopman geschaard en ijveren onverpoosd 
om nieuwe leden en nieuwe abonnementen 
te maken. Alles laat voorzien dat eerlang 
het abonnementenaantal sterk zal st i j
gen. 

Op zondag 13 januari 11. vond in het lo
kaal <- DE IJZER» te AALST, de eerste 
propagandistenvergadering voor 1957 
plaats. De opkomst overtrof alle verwach
tingen en enkele nieuwe strijdgenoten lie
ten zich als lid van de Volkstmie inschrij
ven. Nieuwe propagandisten werden aan
geworven. Kd. Steenhaut die de vergade
ring voorzat gaf een bondig overzicht van 
de tot op heden ontplooide aktiviteit en 
deed een algemene oproep om nog talrijker 
aan te treden. Alle aanwezigen verklaar
den zich bereid op de ingeslagen weg ver
der te gaan en het hunne bij te dragen 
om dit jaar, de doorbraak van De Volks-
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BERICHT 
Het blijkt dat op lal van plaatsen 

(( De Volksunie » 's zondags en zelfs 
's maandags uitgedragen wordt in plaats 
van op zaterdag. 

W e vestigen er de aandacht van onze 
lezers op dat de posiabonnenten hun 
blad ' s zaterdags MOETEN ontvangen. 
Zo is het kon t r ak t tussen de post en 
ons. Deze lezers gelieven hun postbo
den hier op te w^ijzen en zo er geen ge
volg aan hun verzoek gegeven wordt 
ons te verwittigen. 

Anderzijds hebben enkele van onze 
postabonnenten ons verwittigd dat ze 
hun blad niet ontvingen. Bij nazicht 
kwamen hun adressen nochtans voor 
op de lijst van potabonnenten. Hun 
blad komt dus op de post toe. Zij 
MOETEN hun blad krijgen. Vooraleer 
ons klacht over te maken moeten ze 
echter eerst hun beklag aan de postbode 
of aan het plaatselijk postkantoor doen. 
Gewoonlijk komt dan alles in orde. 
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Werf nu nieuwe abonnenten aan voor ons blad! 
HET IS HET GESCHIKTE OGENBLIK! 
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