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EEN ZWARE VERANTWOORDELIJKHEID 
De bekendmaking van de samen

stelling van de C.V.P.-liberale koa-
litieregerlng onder premier Eyskens 
Is een koud stortbad geweest voor 
ontelbare C.V.P.-kiezers in Vlaan
deren, die weer eens gemeen-i ^ad-
den dat het de C.V.P. ernst was meti 
haar « Vlaamse zorgen ». Zo toch 
luidde de titel van een propaganda-
folder die door de C.V.P. in Vlaan
deren verspreid werd op de voor
avond van de verkiezingen. Zelfs 
de C.V.P.-pers kon de ontgooche
ling en de verontwaardiging niet 
verzwijgen. 

Wij hebben nu echter ook kennis 
gekregen van de regeringsverkla
ring en de bespreking ervan in de 
Kamer gevolgd. Laat ons zonder 
omwegen zeggen dat deze regering 
geen vertrouwen verdient en dat 
vooral de repliek van de h. Eyskens 
zeer welsprekend geweest is in het 
stilzwijgend voorbijgaan aan een 
aantal vragen die zeer uitdrukke
lijk gesteld werden en die onge
twijfeld een antwoord waard wa
ren. 

Ik vroeg o. m. aan de h. Eyskens 
welke politiek zijn regering zal voe
ren tegenover de Vlamingen in 
Kongo : of de huidige minister van 
Kongo, de h. Van Hemelrijck, zijn 
vroeger standpunt handhaaft dat 
een Nederlandse afdeling aan de 
Rijkshogeschool te Elisabethstad 
overbodig is en de kinderen van 

.Vlamingen in Kongo maar naar 
België hun studies moeten komen 

Ivoortzetten; of de eerste minister 
deze mening deelt; wanneer de 

I taaidekreten voor Kongo nu einde
lijk zullen uitgevaardigd worden. 

|Op deze konkrete vragen kwam 
geen antwoord. 

Ik vroeg aan de h. Eyskens wat 
Bijn regering denkt te doen met de 

,besluiten van het Centrum Harmei; 
of de taalgrens zal vastgelegd wor
den, de taalwetten verbeterd, een 
,^tatuut voor de brusselse agglome-
'ratie uitgewerkt; of zijn regering 
Einnens is een nieuw taalreferen-
,dum te koppelen aan de volkstel
ling van 1960 met de nefaste ge-
Volgen die hieruit zullen voort
vloeien : nieuwe gebiedsroof ten 
nadele van Vlaanderen. Deze vraag 
Is zeer belangrijk : ook het Davids-
fonds heeft ze gesteld in een brief 
aan de h. Eyskens. Niettemin vol
hardde de h. Eyskens in een stil
zwijgen dat niets goeds voorspelt. 

Ik stelde de h. Eyskens een aan
tal konkrete vragen in verband met 
de repressie en epuratie, o. m. wat 
de regering zinnens is te doen met 
de personen die nog in de gevange
nis verblijven en vooral met dege
nen die een gemotiveerde omzet
ting van hun straf kregen; of de 
minister van financiën gaat vol
harden in zijn politiek van invor-
'dering der schadevergoedingen aan 
de Staat onder bedreiging met 
dwanguitvoering en zonder te 
wachten op... de wet Degryse; wat 
,de regering denkt te doen met art. 
123 sexies; of de plagerijen waar-
|aan de oudstrijders van 1914-18 die 
na de ooriog moeilijkheden hadden 
blootgesteld zijn gaan voortduren ji 
pf de oorlogsschade_zal uitbetaald^ 

worden aan personen die wegens 
Incivisme veroordeeld werden; of 

S)oor 

9^r gr. 'Van der £Ut-

de kwestie van het pensioen van 
duizenden die hun leven lang in 
dienst van staat, provincie of ge
meente gewerkt hebben en na de 
ooi'03 op straat gezet werden gaat 
geregeld worden. 

Op al deze vragen kwam er geen 
antwoord. 

Ook op sociaal-ekonomisch ge
bied heeft Vlaanderen niets te ver
wachten van deze regering waarin 
de reaktionnaire liberalen en de 
vertegenwoordigers van het groot
kapitaal de sleutelposities bezetten. 

Het is zo erg dat zelfs onder de 

Vlaamse C.V.P.-gekozenen een ma
laise ontstaan is : radeloos vroegen 
zij zich af wat zij zouden doen. Het 
eindigde zeer onschuldig met een 
platonische verklaring van de heer 
Verbist, namens enkele Vlaamse 
vrienden wiens naam niet eens ver
noemd werd. Zover gaat de moed 
van deze heren : wat bewijst dat 
een kabinetsformateur van zijn 
standpunt uit groot gelijk heeft 
zich niets aan te trekken van deze 
vlaamsgezinden. De enige Vlaamse 
C.V.P.-er die zich onthield was de 
h. Van den Daele. 

Het Is nu een spijtig iets dat 
ledereen weet dat de h . Van den 
Daele het niet kan verteren dat hij 
geen minister is. zodat kwatongen 
beweren dat hij wel geen bezwa
ren zou gehad hebben indien hij in 
de regeririg gezeten had. 

Ondertussen hebben de vlaams
gezinden een zware verantwoorde

lijkheid op zich geladen : zij heb
ben aan deze regering en aan dit 
regeringsprogramma, die beide in 
Vlaams opzicht generlei waarborg 
bieden, hun vertrouwen en hun 
steun geschonken. Zij zijn eens te 
meer mak geweest. Zij zullen er 
niet om beloond worden, maar zij 
zullen ook hun verantwoordehjk-
heid niet kunnen ontvluchten. 

Trouwens in hun eigen partij zijn 
de toestanden niet beter en die on
dergaan zij ook lijdzaam. 

Ik zal echter niet nalaten hen bij 
iedere gelegenheid voor hun ver
antwoordelijkheid te stellen. Daar 
kunnen zij op rekenen. 

Het besluit ligt voor de hand : 
wie iets verwacht van de Vlaams
gezinden in de C.V.P. vergist zich 
schromelijk. Alleen de harde en 
moeilijke weg die wij bewandelen 
voert tot resultaten. Daarom moe
ten wij meer dan ooit volharden ! 

DE SLEUTEL 
G E V O N D E N 

Een slechtere regering als die 
van Van Acker, onder Vlaams op
zicht, konden we niet krijgen zei 
de C.V.P. voor de verkiezingen. Er 
zaten in die regering 8 Vlamingen 
tegen 8 Walen en franstalige Brus
selaars. Bij die 8 Vlamingen Spinoy 
en Fayat, uitgesproken Vlaamsge-
Binden. Thans zijn er 10 Walen en 
franstalige Brusselaars tegen 9 
Vlamingen. 

Alleen Eyskens is uitgesproken 
Vlaamsgezind. Deze regering is 
onder Vlaams oogpunt nog slech
ter dan de vorige. 

Er waren echter andere belang
rijker vraagstukken dan het Vlaam
se, betoogde men. Men zou de 

weg gestaan hebben en zeker zou
den we onder Vlaams oogpunt iets 
anders gekregen hebben dan de 
huidige regering Eyskens ! 

door 

Waar staan we nu ? Verhoging 
van de belastingen, aangroei met 
tienduizenden van het leger werk
lozen, een streekplanning die zich 
meer begint te oriënteren op de 

Borinage dan op het Hageland, de 
verdere uitbuiting van de kleine 
landbouwer en middenstander, de 
verrotting van de repressiekanker, 
de verdere verfransing op de taal
grens en vooral te Brussel en in 
haar randgemeenten. 

Men had het nochtans kunnen 
voorzien. De al te brave flamingan
ten in de C.V.P. durven geen oppo
sitie voeren. De partijleiding heeft 
— en geducht — rekening te hou
den met de traditioneel pro-Pran-
se en anti-Vlaamse grootmachten 
achter de schermen : het hof, de 
hogere geestelijke overheid en de 
geldmuur. Wie in de partij zelf die 
machten zou durven bevechten, te
kent zijn politiek doodvonnis. Het oc, »cti7UBuc lueu. ivien zou ae kent zijn politiek doodvonnis Het 

levensstandaard opvoeren. Eyskens^f ) f 4 4 > f 4 >f Jf ) f 4 ) f 4 3f 4 >f Xaantal Vlaamse C.V.P. gekozenen 
had een sleutelplan. Lange t i j d * j A a n OnxC a b o n n e n t e n ^ h e e f t daarom geen belang. De voor
scheen die mysterieuze sleutel zoek. ^^ _ , " " * « - u u n n e n r e n ^ ^ a a m s t e partijaangelegenheden 
Thans werd hij gevonden. Hij Past J ' J " f * J » « P / ; " .^«^f"«»« ^-«•;" J worden achter de schermden gere 
uitstekend op de brandkasten v a n ? t P«stbode bij al onze p o s t - ^ j ^ ^^^^ ^ Vlaamgezinden niet 
de ganse bevolking. We krijgen een J t " " " ' " * * " / ' » ^ ^ " " ^ " " " ' " " ^ - ^ vertegenwoordigd z ' S en de par e 

ogen uit dat er al-

'geld waar de Vlaamgezinden niet 

ganse reeks nieuwe belastingen ! • abonnementsgeld aanbieden. Deze ^ ^ ^ ^ r i X ^ d ^ ^ f ^ b e C : 
benzine, oliestook, tabak, p o s t - * T ' " * ^ ^ i " « «^*'''̂ "'** «"^«•"^««''h bij j ^ ^ e lijn steunen 
tarieven en de rest zal volgen werd**"** postabonnenten. Mogen wij al w ' 
ons beloofd ,jL.onze lezers met de meeste a a n - 3 ^ , " ^ i steeKi ae _ 

J ^ ' a n g verzoeken hun voorzorgen t e ' ^ ' ^ ^ ' ^ verandering te verwachten is 
De ontnuchtering is er. Het is 7 treffen dat bij aanbieding betaald "^^^^ ^^" onafhankelijk^ Vlaamse 

meer dan een koud stortbad. D e * w o r d t ? j^parti jpohtieke groep, welke die 
C.V.P.-kiezers hebben zo iets als e e n * Bij de abonnenten onder band-^"'^ '^^*^" ^'^'^^^'' ^^ schermen ne-
hersenschudding opgelopen. In e l k * w o r d t geen kwijting .aangeboden.J^^^^'*' 
geval staan ze meer dan verdwaasd if Mogen we hen vragen dadelijk te M. ^^^ ^^^^ ^^^ Vlaamse nationalisme 
te kijken. DAT is de verandering, "jlf storten ? Hetzelfde verzoek geldt J ^ ^ ^ P°''*^^^^ ^^^^^^'^S aanhangt zal 
Als sleutelplan is het buitengewoon-^ de personen die afwezig zouden ^ * ° ^ ^ °P praktische gronden moe
geslaagd. Het verkiezingsbedrogJLzijn als de postbode de kwijting'?*'^" inzien dat alleen wij vermogen 
begint zo wat te gelijken op die b e - . ^ aanbiedt. .'T'iets te bereiken op Vlaams gebied, 
ruchte belastingsvermindering metT^ Het Is voor ons een grote hulp zo"^ ^^"- zegge ook niet dat kleine 
25 % waarmee de liberalen ooit een J alle hernieuwingen vlot verlopen. "^-Partijen uit de tijd zijn. Zij zijn 
verkiezing wonnen. WDan kunnen onze propagandisten •^•een Europees verschijnsel en beho-

Het blijkt thans duidelijk dat dei^^**"" dadelijk richten op het wer - -^ ren bij onze Europese traditie. Hoe 
kiezers zich andermaal hebben la * ^ ^ " ' '^" '"*"'^* abonnenten zon-J|^ gevaarlijk het is het einde van par-

•5/^der nog bij onze getrouwe kliëntenM^^^J^"^ ^e voorspellen blijkt thans 
1 . i. ...„ . i j w e e r in Frankrijk. Daar werden 

bij M. ^^^^ ^^ kleine maar de vier grote 
?^ partijen weggespoeld. Kommunis-
i i^ten, M.R.P. (C.V.P.-ers), Socialis

ten vangen. En zeker het leger van 7 . 1 '"" "7" "" 
de honderdduizenden flamingan- * ™?* aanlopen. ' * - , , , , . 
ten. Meer stemmen voor de V o l k s - * *"* **"̂ *' harteüjke dank bij i ^ i e t de kleine maar de vier grote 

unie zou alleszins een oplossing *^***"''**^*- .^ 
• ïpor het schoolvraagstuk niet in de W ^ j f l f l f l f j ^ j f ) 4 . 1 | r j f T t ^ ^ 

Bij de iaalgrens-
akHe van hef 
Jeugdkomiie 

Alle strijdende Vlamingen, zullen 
met genoegen, de resolutie gelezen 
hebben, die het algemeen vlaama 
Jeugd Comité getroffen heeft, no
pens haar actie voor de afbakening 
van de Taalgrens en van de Brus
selse agglomeratie. 

De Vlaamse jeugd zal als eerst
komend objectief al haar jong ge
weld hierop concentreren. 

Dit is nodig. We hebben immers 
een regering, die hierover niet durft 
of wil spreken. Nochtans is het een 
der verkiezingsslogans van de 
machtigste groep uit deze coalitie
regering. Maar ook deze groep zal 
zwijgen... en dulden. 

De Vlaamse jeugd wil eindelijk 
een grens rondom het land van ons 
volk Elk volk op de wereld heeft 
een gemeenschappelijk huis - bin
nen bepaalde grenzen, waar het 
zich thuis voelt, - waar het zijn ei
gen zaken regelt, waar het meester 
is over zijn lot, over zijn taal, zijn 
volkskracht, zijn financiële moge
lijkheden, de rijkdom van zijn on
dergrond. 

Om volk te zijn in d-e ware bete
kenis is dat alles onmisbaar. 

Buiten de gekoloniseerde en be
zette landen leeft alleen het Vlaam
se Volk in dienstbaarheid. 

Te Brussel, beslist een ant i -
vlaamse staatsmacht over zijn lot. 

Zijn volkskracht wordt groten
deels aangewend in de Brusselse en 
Waalse grootnijverheid. 

(Lees door op blz. 2) 

Zijn financiële middelen gaan er 
eveneens voor 60 % naartoe. 

De rijkdom van onze ondergrft<><l, 
wordt maar uitgebaat In zov^ r̂ deze 
nodig Is om deze nijverheid te voe
den en in leven te houden. 

De economische mogelijkheden 
van ons volk worden daardoor to
taal ontkracht. Miljarden gaan al
dus voor onze welvaart verloren. 

Onze taal wordt te Brussel -
Vlaamse grond - totaal miskend. 
Langs de taalgrens knaagt besten
dig de verfransende invloed, ge
steund door gemeentelijke overhe
den aldaar, zie Ronse-Edingen enz. 

Het is reeds lang dat het bewuste 
Vlaanderen luide proklameert - wi] 
zijn een volk ! 

Helaas, een volk, dat noch over 
zijn bestaan noch over zijn vrij
heid noch over zijn gaven, vrij kan 
beslissen. Wij ondergaan het dik-
taat van de anti-vlaams gerich^o 
staatsmacht 

De grote meerderheid van ons 
volk, onbewust als het wordt ge
houden over zijn eigen rechten on
dergaat dit fatalistisch. Onze in-
telectuelen hebben zich bij het f^:c 
neergelegd en trachten individueel 
er het beste van te maken voor 
zich zelf; dit kost het minste 
moeite 

Zij zijn al tevreden, als ze het 
brengen tot bureelhoofd in een (T? 
andere administratie. Door allerl<>S 
zedelijke en stoffelijke dwang is 
hun ruggegraat en hun fierheid ge
bogen en gebroken. Mede door dit 
feit ZIJN wij geen vork, maar een 

(Doorlezen op blz. 2) 
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; JANUS - KALENDER 
'i Wat was - Wat k o m t ! 

Z. 15 nov Nieuwe opmaak voor 
Volksunie. 
Opmaak moet ook af zijn... 

IJL 17 nov. Omwenteling in Soedan. 
„•-. ...waar het (mjl)paard gebon-
H.i j . .iden lag. 
, . D. 18 nov. Regeringsverklaring. 
i. Vlaamse eisen in een Eyskast. 

W.'19 nov. Duitsland vraagt een-
'Tft.'fH.Cih-eidsbevel in Baltische zee. 
- -: •\.Ein Meer, ein Reich, ein Füh-

' Ter. 
D. '20 nov. Van den Daele wan-

' • 'trouwt regering. 
• Theo : « Vas-y, Gérard, tant que 

I <ja ne peut mal. » 
•- V, SI nov. Boelganin in 't geheim 

geopereerd... 
<. door dokter Zjivago. 

Z. 22 nov. Aii-chitect van « Boer«n-
4 11 toren » overleden. 
S«j .De Boer die sterft... 
, , Z, 23 nov. Honganje-België... 

'in een vertrouwd kadar. 
• i M. 24 nov. Gasstaking, «a^jeper-
1 -king, tramstaking, enz... 

iiT* . HTr.ams gaven te veel gas. 
• D. 25 nov. Ghana met Guinea ver-

«nigd. 
De bruiloft vâ n Ghana. 

r W. 26 nov. Monheim voorzitter van 
;• '^•F.SB ? 

•^ •M'^.Monheimsonate. pour WaJlons 
! •• 'Seuls. 

D. '27 nov. Senaatsvertrouwen In 
• '• -'Cyclische begroting. 

<u! •' En de Belgische wielerbond ? 
'i'̂ ' V.'SS nov. Berlijn vrijistad. ? 
/i •>!. waar West n»et Oost kan 
^S^^k vrijen. 

''• Z. '29 nov Prol Daels laureaat In 
'•''Il Frankrijk, 
^'•lui. '"Vlaanderen zendt aijn zonen uit. 

Bïjf DE TAALGRENS.ICTTE VAN 
ïhÉT JEUGDCOMITE 

(Vervolg van blz. 1) 
bevolking van het vlaams gedeelte 
van Belgié, zoals Pater Stracke het 
met verbeten mond, misprijzend 
uitdrukte. 

En nochtans hebben wij alles, om 
een gezond, rijk '- welvarend kul-
tuurvolH / te^j^'orden. 

Daai*vóor ontbreekt het ons aan 
leiders, regeerders, tinanciers, ge
boren uit ons volk, bezield met lief
de voor dat volk, en vooral begaafd 
met nationale fierheid, die de 
kracht opbrengt tot kampvaardig-
heid. 

Dat alles ligt potentieel verbor
gen in onze volkse eigenheid. Het 
kan echter maar loskomen als de 
lemmen gebroken worden, die de 
staatsstructuur oplegt om de vrije 

'Ontplooiing van al onze ontwikke-
' lingsmiddelen. 
' • 'Daarvoor is eigen bestuur van 

hoog tot laag de NOODZAKELIJKE 
*n ENIGE voorwaarde, d. i. Vlaam
se regering, voor het Vlaamse volk, 
binnen zijji welbepaalde grenzen. 

Daarom is he t nodig, dat eerst de 
grenzen van dit land worden be
paald. Binnen die grens ligt dan 
een 'land waarop een volk kan be
ginnen groeien. 

En t is daarom dat de Taalgrens
actie van het jeugdcomité zo be
langrijk is, «n dat alle bewuste 
vla-ams nationale volksgenoten die 
actie geestdriftig zullen steunen. 

DE SLEUTEL GEVONDEN 
(Vervolg van blz. 1) 
téh en Radikalen (liberalen) halen 
samen geen 25 '^c meer van de ze
tels. 

Het Vlaamse partij beantwoordt 
aan een diepere werkelijkheid : de 
verwaarlozing en de uitbuiting van 
onze Vlaamse provinciën. Dat is de 
rede waarom ze een traditie heeft 
die veertig jaar oud is. Geen enkele 
partij sinds 1918 ontstaan is geble
ven. De Vlaams nationale wel. 

Wij hebben klaar gezien de vo
rige jaren Behalve onze 100.000 ge
trouwen heeft men ons niet ge
loofd. Al wie het eerlijk meent met 
ons volk zal ons thans moeten ge
loven. Wij hebben in de vorige ja
ren met jonge krachten een nieuwe 
grondslag gelegd. Dat alle Vlaams
gezinden ons thans ter hulp komen 
om verder te bouwen. Thans kun
nen de feiten hen niet meer be-
'drlegen. 

.*>''T-#î  A ''.'^'^^ki'^fn'^\-| i'-;n=n ^.'ffir, 

Betalen ! 
De regering Eyskens zal haar aan

hangers geen enkele ontgoocheling 
sparen en gaat zelf verder met 
haar gezag volledig te ondermijnen. 
Hetgeen wij nu reeds maanden 
voorspellen wordt verwezenlijkt. 

De C.V.P.' zal niets veranderen. 
Op Vlaams gebied niets. Op het ge
bied van de levensstandaard niet. 

Men heeft dezer dagen veel ver
wensingen aan haar adres gehoord. 
Verhoging van de prijs van benzine 
en van stookolie, van de posttarie-
ven en weldra op de tabak, de kof
fie en andere zaken. De C.V.P. bla
den stoten nu alle schuld op de re-
genng Van Acker. Wij zullen de 
linkse regering niet verdedigen, 
^ a a r waarom deelde de jongste 
C.V.P.-regering dan zo royaal ge
schenken uit naar alle kanten ? En 
waar blijft het fameuze C.VJ.-plan 
van toeter leven door hogere pro-
duktie en mindere kosten. Deze 
verhoging van de belastingen is 
dat soms de sleutel van Eyskens '' 
De sleutel die past op de brandkast 
van de belastingbetalers ? Tries
tige bedriegers. 

Jan vergist zkh 
Volksvertegenwoordiger Verroken 

IS niet in zijn schik. In zijn blad 
« De Ronsenaar » heeft hij het over 
de prachtige homogene regering die 
moet verdwijnen. Welke « Vlaamse > 
verwezenlijkingen heeft die « prach
tige » regering wel geboekt ? Wij 
kennen er in elk geval geen en
kele ! Jan, wel ? Dat hij ons voor-
hchte. De toegevingen die de 
C.V.P. aan de liberalen gedaan heb
ben zijn ook voor hem te veel (« al 
wat zij hebben is ook voor mij te
veel »), schrijft hij. Daarom stem
de hij voor de regering. Hij durfde 

, z^lfs v^an den, D ^ l e niet, vq^gen ifi. 
zijn onthouding. Waarom,,we Vei;-
'róken nog eens opduiken, in plaats 
van hem bij zijh dorpspolitiek te 
laten ? Wel om zijn enormiteit dat 
wij de schuld zijn van de regering 
Eyskens! 

Zonder ons had de C.V.P. de vol
strekte meerderheid ! Zelfs « Het 
Belang van Limburg » durft zo iets 
niet meer schrijven en geeft open
lijk toe dat de C.V.P. door parle-
mentsontbinding zeker de volstrek
te meerderheid zou halen maar dat 
ze die niet wil. Inderdaad haar on
vermogen zou dan nog duidelijker 
blijken. In de grond is het echter 
zo dat personen zoals Eyskens en 
zijn Franstalige CVP.-ministers 
liever voortdurend minister zijn in 
gelijk welke koaUtie dan om de vier 

• jaar naar de OK>ositie verwezen te 
worden. Deze waarheid als een koe 
zal toch geleidelijk wel doordringen 
bij de vreselijk ontgoochelde C.V.P.-
kiezers. 

Prettig vinden we het bewijs van 
Verroken da t de regering Eyskens 
nog meer Vlamingen telt dan de 
regering Van Acker : 9 op 19 tegen 
7 op 16. Maar daarvoor moet hij de 
regering Van Acker in '54 nemen, 
niet van '57 toen Fayat in de plaats 
van Spaak kwam. 

Zo we hetzelfde onschuldig spel
letje spelen zeggen we dus de vo
rige regering 8 op 16 tegen 9 op 19, 
dus de regering Van Acker was nog 
beter op Vlaams gebied. Die « Vla
mingen » zijn dan in het eerste ge
val van het soort Vermeylen, Lie-
baert, Anseele, Van Audenhove, Li-
lar, in het tweede geval de laatste 
twee met daarbij nog Merchiers, 
Meyers, Van Koutte. Feitelijk telde 
de regering Van Acker twee over
tuigde Vlaamsgezinden Fayat en 
Spinoy tegen de regering Eyskens 
alleen Eyskens zelf. Dat is de waar
heid en geen andere. Het spreekt 
echter vanzelf dat Verroken die de 
stemmen van de Vlaamsgezinden 
afgebedeld heeft voor een meer 
Vlaamse politiek dat niet kan 
schrijven. Wel verkondigt hij deze 
mening van ons zelf luidop ook in 
de wandelgangen van het parle
ment, maar daar horen aljn kiezers 
>liein niet. 

Monl^ii^elitile J Mwn4er 
Bij «e- ttóSeèfcÉ^öt ta i l Frans 

Van der Eist ój) (te'regeringsverkla
ring (de iezer' kan de beknopte 
weergave eirVöUi' elders itt ons blad 
lezen) beging'««érste minister Eys
kens de onbegrijpelijke blunder zijn 
Franstalige minister,uit de Vlaam
se provincies te willen verdedigen 
door he t patriotisme van onze 
franskiljons gec^urende de jongste 
oorlog te loven. \ 

Vooreerst Is óat één pracht van 
een mep voor de Nederlandsspre
kende C.V.P.-parlelnentairen. Zij 
waren dus niet zo' eens goede Bel
gen. En de jori^ébs doen nog zo hun 
best ! Voorts -ih ̂ het een flagrante 
verdraaiing vsln öe *elten. De grote 
meerderheid van de ekonomiscSie 
kollabora'teur? in Vlaanderen vond 
men onder die.' Franstaaige VU-
nringen. 
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Keren we dus terug naar Gerard. 
In het parlement is men er dus van 
overtuigd dat de enige reden waar
om Gerard tegen de regering gekant 
is bestaat uit het feit dat Gerard 
geen minister werd. Het feit dat 
Eyskens de blunder beging een 
nieuwe figuur nl. Behogne aan zijn 
vroegere C.V.P. ministergroep toe 
te voegen heeft de woede van Ge
rard — en terecht ! — maar aan
gewakkerd. 

Wij zien echter Gerard met ge
noegen naast ons in de oppositie 
treden. Hij heeft zich onthouden. 
Wij hopen dat hij bij de volgende 
Stemming samen met Mr. Van der 
Eist tegen de regering zal stemmen. 
Wij zullen Gerard helpen. 

JÜ o,'--

Vr,'**:*"' 

Zo hoort fiet 
Beurt om beurt is er een Waal en 

een Vlaming voorzitter van de Fe
deratie van de Studenten in België. 
Dit jaar was het de beurt aan een 
Waal. Voorgesteld werd student F. 
Monheim, Franstalige Antwerpe
naar. De Vlaamse studenten hebben 
geweigerd zo een voorzitter te kie
zen omdat zij van oordeel zijn dat 
iemand die in Vlaanderen geves
tigd is, zich aan te passen heeft aan 
onze taal en kuituur zo hij een pu
blieke funktie wil uitoefenen. We 
moeten zeggen dat de studenten ons 
hiermee een aardige verrassing be

zorgd hebben, die al onze sympatic 
wegdraagt. Dat is het enige logische 
standpunt dat wij kunnen innemen. 
Gedaan met de taaieilanden. 'En 
goed zo, studenten. 

Op de goede weg-
Dat is Gerard van den Daele en 

hij lieeft onze simpatie in zijn op
positie tegen deze meest onvlaamse 
regering sinds de ooriog. De parle
mentairen zijn anders niet mals 
voor hem. 

Zo kreeg Gerard van de socialist 
De Sweemer te horen « De regering 
is meer Waals en kapitalistisch dan 
de vorige. De heer van den Daele 
had gelijk, toen hij hier vorige week 
sprak. Houdt die man buiten de re
gering, dan doet hij veel voor de 
Vlamingen ». En eerSte-minrster 
Eyskens antwoordde hem « Mis
schien zou men kunnen aanvoeren 
dat het kabinet de Smet de Naeyer, 
de beste regering Is geweest die Bel
gië, onder dat oogpunt (bedoeld 
wordt ministers uit Vlaanderen 
n.v.d.r.) heeft bezeten. Die regering 
telde 6 ministers en het waren al
len Gentenaars. Maar ik voeg er 
onmiddellijk aan toe dat in die re
gering geen enkel Vlaming zetelde, 
ik bedoel geen enkale persoon die 
doorgaans gebruik maakte van de 
Nederlandse taal. * 

Moeten wij er aan toevoegen dat 
die regei-ing een Katolieke regering 
was ? Veel is er dus niet veranderd 
omdat onze Vlaamsgezinden die 
C.V.P. blijven kiezen het zo beslis
ten. 

Onbegrijpelijk 

enóen en ^i in^en^ 
Et zijn twee woorden waarvan de listen, en het begrip « geografische 

betekenis sedert eeh tijd een gewei-,,,yIgojjng^.^, da,t E;yskep^ w_el .Unt 
dige' devaluatie ïfeeft ondergaan, maar beweert niet t* verstaan. ^ 
Deze twee woorden zijn : held en gj. ^^rd t namelijk een wetsvoor-
veirr^der. Vanaf het ogentohk dat ^^gi aangekondigd tot beteugeling 
iemand doodgeschoten wordt als hi] van de verheerlijking van het ver
in uniform is, of wat als dusdanig raad. Het werd ondertekend door 
geldt, is hij een held. Ik heb het zes socialisten waaronder de be-
geval gekend v^n iemand die met roemde Gentse De Sweemer, ook 
zijn bataljon op stap was naar de nog gekend builen zijn parlemen-
eerste lijn. Zijn broek was nat en taire werkzaamheid. Deze élite zal 
zijn benen bibberden. Toen trof 
hem een verdwaalde kogel. Hij 
kreeg dus de titel van held. Ik heb 
het geval gekend van de trompet 
van ons batterij. Die sprong uit 
speelsheid in een verlaten loopgraaf 
omdat hij er meende een porte
feuille te ontdekken. Hij sprong op 
een klein vleugelbommetje en vloog 
de lucht in. Ook hij werd in de ca
tegorie der helden geplaatst. En wie, 
nadat de Duitsers reeds over de 
grens waren, met een geweer op 
straat liep, w£(s een gewapend weer-
stander en dus een held. Wij zijn 
niet alleen een volk van dichters, 
wij zijn een volk van helden gewor
den. En ik vraag mi] af waarom in 
deze categorie niét zouden opgeno
men worden de mannen die, zoals 
Huysmans en van' Cauwelaert, en 
andere vlugvoetige •ra.derlanders, in 
bet begin van eüce oorlog de zee 
leggen tussen het gevaar en hun 
kostbare huid. en na hun volk ge
deserteerd te hebben, de strafwet
ten voorbereiden voor hen die ge
bleven zijn. 

Er zijn geen "wetten osujinèi hel
dendom te beteugelen, ipv-,,..̂  

Wat de betekenis" van het woord 
verrader betreft, mogen •wij binnen 
kort een nadere omschrijving ver
wachten. In de gewone omgang be
tekent vertader iemand waarmee 
men niet akkoord is over een stel 
begrippen zoals '. vkderland, staat, 
federalisme, taalkwestie, klerika
lisme, de Borinage,' het weerstan
ders-diploma van Anseele, de uni
versiteit van-^'Gentv de opvoeding 
der negerfe,' 'd& ' têêr-eieren van 
Grammens, de hersens van Kop van 
Eynde, het sekwester, de onpartij
digheid van het gerecht, het cijfer 
24.000 van de clandestiene journa-

ons een omschrijving geven van het 
woord verraad. En het is te ver
wachten dat hiermee alle verzoe-
ningsmaatregelen zullen worden 
stopgezet zodat Merchiers « in rui
me mate » er kan achter schuil
gaan. 

Zal verraad zajn : de trouw aan! 
de koning aan het wankelen te heb-; 
ben gebracht. Zal geen verraad zijn 
een mars naar Brussel te organise
ren, de straatstenen op te breken 
en de gendarmen met deze stenen 
te trakteren om de koning te ver
plichten het af te trappen. Spaak' 
is dus geen verrader want hij kreeg 
de ene promotie na de andere. Een, 
blokleidertje van het V.N.V. is wel' 
een verrader, want door het innen' 
van de maandelijkse lidgelden 
heeft hij de oorlog verlengd en de 
trouw aan de koning bij burgers,; 
soldaten en matrozen aan het wan
kelen gebracht. Het is wel verraad 
de doden te eren te Diksmuide; het 
Is geen verraad aldaar grafschen
nis te plegen en met dynamiet te 
werken. 

Het zal verraad zijn schimpend 
over het leger te spreken als Spi
noy minister is. Het is geen verraad 
in stoeten te lopen met een gebro
ken geweer. Het zal verraad zijn de 
Leeuwenvlag uit te hangen zonder 
Belgische vlag ernaast; het zal geen 
verraad zijn op 1 mei rond te lopen 
zonder Belgische maar met een ro
de vlag. Het was verraad tijdens de 
bezetting een tentoonstelling van 
schilderijen in te richten; het was 
geen verraad vrijwillig in Duitsland 
munitie te gaan maken .. als arbei
der, of textiel te leveren aan de 
Duitsers als liberale fabrikant. 

Met mannen als De Sweemer 
triomfeert steeds de deugd. 

cat. 

Dit gezegd zijnde over Gerard 
moet het ons toch van het hart dat 
we « De Standaard » niet begrij
pen. Ofwel steunt zij de regering 
Eyskens (wat maar liaar plicht is!) 
ofwel geeft zij uiting aan de 
Vlaamse opiiositie. 2tij doet noch 
het een noch het ander. 

De korte tussenkomst van Van 
den Daele gaf ze woordelijk, de 
lange van ons kamerlid (Mr. Van 
der Eist .sprak meer dan een uur) 
werd ternauwernood vermeld. 

Het was nochtans voor de eerste 
maal sinds 1944 dat er opnieuw een 
Vlaams nationale geloofsbelijdenis 
afgelegd werd in de Kamer en dat 
de regeringsverklaring de toets van 
een grondige Vlaams nationale kri
tiek diende te onderstaan. Als zo
danig kreeg ze dan ook een flinke 
belangstelling, e 't Pallieterke > dat 
hyperkritisch aangelegd is wenste 
zelfs hartelijk geluk. Dat alles /.it 
toch « De Standaard * niet dwars ? 
Wij begrijpen de reaktie van en
kele lezers dat ze voortaan liever 
op het officieel <« Beknopt Verslag » 
als abonnent intekenen dat per 
parlementair jaar slechts 65 F. kost. 
Wij zullen hen zeker geen ongeluk 
geven bij die blijk van gezond ver
stand. ' ••'•" ' " 

Grote partijen afgedaan 
-\ • , ' 

We hebben .hier >de grote partijen 
als C.V.P. en B..S.P. herhaaldeliik 
horen betogen dat de kleine par
tijen afgedaan hebben en dat we 
naar het Engels stelsel van de 
twee partijen gingen. Welnu in 
Frankrijk heeft men gekozen vol
gens het Engelse stelsl d. w. z de 
kandidaat die het meest stemmen 
had werd gekozen. 

De uitslag ? Op 465 zetel.=; halen 
de socialisten er nog 4'0 (tegen 92 
in het vorig parlement), de M,R P. 
(Franse C.V.P.) nog 44 legen 75 en 
de kommunisten 10 (tegen 147) ! 
Met andere woorden drie van de 
grootste Franse partijen praktisch 
volledig weggespoeld ! En dit ter
wijl de kommunisten meer dan 3 
miljoen stemmen halen tegen nog 
geen 4 miljoen voor de Gaullisten. 
Het zetelverschil is echter van !<*' 
tot 188 ! Dat is demokratie 1 

Partijen zijn er ander.s genoeg. < 
De 465 zetels zijn verdeeld tussen 
12 partijen. In Frankrijk zoals in 
Italië en in Nederland, zoals in de 
Skandinaafse landen en in Finland 
blijven we het boeiende, typisch E«-
ropese verschijnsel van de grote 
partijenrijkdom bewonderen. Het' 
is een van de kenmerken van Eu
ropa en zou dus de genegenheid van 
alle Europeeers dienen weg te dra
gen. Onze twee grote partijen wij
zen maar steeds naar Duitsland om 
voor hun twee partijenstelsel te 
pleiten. Maar Duitsland was zel
den een demokratisch land. En het 
éénpartijenstelsel van het natio-
naal-socialisme is er nog het ideaaL 

Ondertussen is deze verkiezing 
na het niet vinden van inheemse^ 
kandidaten in Algerije voor da 
Gaulle een nieuwe zware slag, want 
al die uitgeschakelde politici en 
«lndlkali»tfin zullea niet stil ^ t^n . J 
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lUSSBIKOMST VAN MR. VAN DBi flST 
Uit het « beknopt verslag » van 

de Kamer van Volksvertegenwoor
diging van 20 november geven W9 
.hierbij de tussenkomst van Mr. F. 
iVan der Eist bij de regeringsverkla
ring. We beschikken ook over een 
honderdtal overdrukken van de 
jvolledlge rede. Wie ze wenst kan, 
.voor zover de voorraad strekt, ze 
'aanvragen op het sekretarlaat van 
de Volksunie, Kartuizerstraat, 58, 
Brussel. 

De heer Van der Eist. — Vier en 
een halve maand geleden heb ik de 
regering Eyskens gesteund, toen 
mijn stem beslissend vjas. De 
C.V.P.-pers heeft dat feit verdon
kermaand, hoewel de regering door 
de steun van de heren Van Glab-
beke en Lahaye niet gered ware 
geweest, had ik mij onthouden of 
had ik tegen gestemd, temeer daar 
de heer Geldof afwezig was. 

De heer Van Elslande. — Zeer 
Juist! 

De heer Van der Eist. — Mijn 
houding werd ingegeven door de 
overtuiging dat de regering Eys
kens een poging zou wagen om het 
schoolvraagstuk op te lossen. Zo 
gezien, heb ik een aandeel gehad 
in de regeling van dit netel'g pro
bleem. 

De belangrijkste factor bij het 
tot stand komen van het school-
pact is de gewijzigc'o houding van 
de socialisten. De eerste-minister 
heeft hen daarom bedankt in zijn 
verklaring. 

De tegenstelling clericalisme-
anticlerlcalismc was schadelijk 
voor het land en vooral voor Vlaan
deren. Laten wij hopen dat de 
Vlaamss katholieken eindelijk van 
een zware gewetensdrang zullen 
verlost zijn. 

De heer De Sweemer. — Als de 
bisschop van Brugge het wil ! 

De ! eer Van der Eist, — Ik hoop 
dat de vrije katholieke scholen 
geen C.V.P.-partijscholen meer zul
len zijn, en de opinie van alle ka
tholieken zal worden gerespecteerd. 
r it zou een opluchting zijn voor 
\3le Vlamingen. 

Ik hoop dat mijn vier kinderen 
niet meer zullen moeten mee
maken, wat zij bij de vorige ver
kiezingen hebben moeten door
staan. 

Verder hoop Ik dat ook de taal
kwestie in het onderwijs niet zal 
vergeten worden, en men in die zin 
rekening zal houden met mijn wets
voorstel. 

Samen met de heer Spinoy, spreek 
Ik de hoop uit, dat het nu voorgoed 
gedaan zal zijn met de scholstrijd. 

Het is betreurenswaardig dat Bel
gië, zoals in zovele gevallen, al te 
slaafs het Frans kolonialisme na
volgt. Men had mogen hopen dat 
België alle imperialisme zou ver
zaakt hebben en zich in Kongo de 
lessen opgedaan in het moederland, 
zou hebben te nute gemaakt. Welnu, 
dat is niet gebeurd. 

Van het eerste studiejaar af wor
den de Inlandse kinderen opgevoed 
In het Frans in stede van hun moe
dertaal. 

De heer De Sweemer. — Er zijn 
daar dozijnen moedertalen. 

De heer Van der Eist. — Wij heb
ben als Vlamingen gestreden voor 
de vrijwaring van onze eigen taal ; 
wij staan er op dat men ook de ei
gen aard van de inlandse bevolking 
in Kongo zou eerbiedigen, te begin
nen met hun eigen taal. 

Zopas werd te Parijs de week van 
de Franse katholieken gehouden, 
die handelden over het probleem 
van het nationalisme. De vertegen
woordigers van koloniale landen 
kloegen niet over de economische 
exploitatie, maar over de aanslag 
op het volkskarakter. 

Later zulen de Kongolezen dezelf
de klacht uiten. Wij hebben hen 
ontworteld. Dat de Vlamingen daar
aan hebben meegedaan, acht ik bij
zonder erg, omdat wij weten wat 
denatlonalisatle en sociale taalgrens 
l>e tekent. 

De Vlamingen In Kongo wensen 
een preclese verklaring van de mi
nister van Kongo en Ruanda-UrundI 
over de rechten van de Vlamingen 
In Kongo. De huidige minister .wei
gerde de oprichting van een Vlaam
se afdeling aan de Rijksuniversiteit. 
De Vlaamse kolonialen moesten hun 
kinderen maar naar Europa sturen, 
om universitair onderwijs te ont
vangen ! Is dat nog de mening van 
de minister ? 

Voor wanneer, de taaldecreten? 
Minister Buisseret vaardigde er één 
uit, en dan nog wel een gebrekkig, 
betreffende het taalgebruik in ge
rechtszaken. 

Er wordt in de regeringsverkla
ring ook gewaagd van de Vlaamse 
problematiek, doch op onbevredi
gende wijze. Er wordt met geen 
woord gesproken over de besluiten 
van het centrum-Harmei, waarmede 
nooit rekening werd gehouden. 

De heer Eyskens, eei"ste minis
ter — Wie zegt dat ? 

De heer Van der Eist. — U bedoelt 
dat minister Harmei aan het hoofd 
van de culturele zaken werd ge
plaatst. Het is nogal erg dat de 
Waalse minister Harmei de Vlaamse 
culturele belangen zal moeten be-
hart'^cn. Overigens, ik woonde de 
slotveiT'-idering bij van het Cen
trum-Harmei, nu twee jaar geleden. 
De heer Harmei voerde er het woord. 
Hij distancieerde zich in zijn rede 
van de besluiten waartoe zijn Cen
trum was gekomen. 

Daarom geloof ik niet dat men 
kulturele autonomie wil, het zal 
hoogstens bij wat decentralisatie 
blijven. 

Men heeft een ogenblik over 
staatssecretarissen gesproken. Er 
kwam niets van, al werd deze for
mule al van vóór de oorlog aange
prezen. Dat de heer Spinoy het no
dig oordeelde te waarschuwen tegen 
verdere splitsing van het ministerie 
van onderwijs, komt eigenaardig 
voor, omdat die splitsing een van de 
punten was van het kiesjirogramma 
van zijn partij. Verloochent hij die' ' 
belofte? De cultuurraden bevredigen 
mij niet, omdat ze onvoldoende be
voegdheid hebben. 

In de reger!n<?3verklaring staat 
niets over de taalgrens, noch over 
het ontwerp Moyersoen, noch over 
het statuut van Brussel. 

Deze kwesties zijn nochtans uiter
mate belangrijk. Zult u andermaal 
de verantwoordelijkheid opnemen 
van een taaireferendum? U kent 
toch de toestanden in een arrondis
sement als Brussel en het taallmpe-
riallsme van onze franstalige land
genoten, wanneer zij zich vestigen 
In een Vlaame gemeente. De grenzen 
van de Brusselse agglomeratie moe
ten eens en voorgoed worden vast
gelegd en het moet eindelijk eens 
gedaan zijn met de taaireferendums. 

Er worden te Brussel op ongeloof
lijke wijze gesold met de taalwetten. 

In de pers werd bekendgemaakt 
dat vele Vlamingen een franstalige 
oproep kregen voor de verkiezingen. 

De heer Van den Boeynants 
schijnt het bestaan van de taalwet 
niet te kennen. Zopas ontving ik van 
de Waarborgs- en Solidariteitsfonds 
een eentalig Frans aanschrijven. 
Alle Vlaamse intellectuelen in Brus
sel verkeren in hetzelfde geval. 

Met dergelijke procédé's verwon
dert 't mij niet dat slechts 12 % van 
de belastingsaangiften in het Brus
selse in het Nederlands geschieden. 
De betrokken Vlamingen geven het 
tenslotte op, steeds maar ruzie te 
maken met een onwillige admini
stratie. 

Over de aanstelling van een voor
zitter van het Rode Kruis zal ik 
later interpelleren. Ik wil alleen on
derstrepen dat de minister, die hier
in een rol had te spelen, geen reke
ning hield met de rechten van de 
meerderheid van het land. En die 
minister was nochtans een Vlaming. 

Mijne heren, in de regeringsver
klaring wordt er ook gesproken over 
de repressie en epuratie. Vooreerst 
stel ik vast dat de C.V.P. gedurende 
vier jnaanden aan 't bewind Is gs-

^«*; weest. Zij had veel kunnen doen zon
der wetgevende maatregelen te tref
fen; maar zij heeft niets gedaan I 
Integendeel, minister Harmei heeft 
zelfs het stelsel der gemotiveerde 
genadebesluiten In stand gehou
den. Senator Rolin heeft voor de 
zoveelste maal geprotesteerd tegen 
dat mensonwaardig stelsel, uitge
vonden door de heer Moeyersoen. 

De heer Hartnel, minister voor 
culturele aangelegenheden — En 
wat heb ik geantwoord? 

De heer Van der Eist. — ... dat u 
een verklaring zoudt afleggen, maar 
dat volstaat toch niet! 

De minister ging over tot 14 vrij
latingen waarvan 11 Waalse. Te 
Sint-Gilles verblijven nog 120 gede
tineerden voor politieke misdrijven; 
daaronder zijn er nog maar 35 Wa
len. Evenals de economie, wordt de 
repressie thans regionaal opgelost. 
Wat zal de minister doen om de 
kwestie van de vereffening der 
schulden wegens incivisme te rege
len? 

Men zal mild zijn voor degenen 
die jonger dan 18 jaar waren op het 
ogenblik van de feiten; maar hoe
veel veroordeelden zijn er in dat 
geval? Een belachelijk klein aantal, 
vermoedelijk. 

Moet ik er aan herinneren dat 
reeds in februari 1948 de commu
nisten een wetsvoorstel Indienden 
tot opschorting van de veroorde
lingen van jongelieden onder de 20 
jaar. 

Er zijn nog andere problemen in 
verband met de repressie, die niet 
aangeraakt worden. Quid met arti
kel 123sexles, dat een bechaafd land 
onwaardig is? In Frankrijk schrij
ven de gewezen collaborateurs wat 
ze willen. Hier wordt het uitgeven 
van een onschuldig dichtbundel be
straft. Is dat niet ongehoord'' 

Er is de oorlogsschadevergoeding 
die geweigerd wordt aan sommige 
veroordeelden! Dat gaat toch niet 
op. Voor sooynige kleine delinquen
ten kan dat een zeer zware straf be
tekenen. Er is het probleem van die 
duizenden gewezen beambten, die 
verstoken blijven van een verdiend 
pensioen. Het is jammer dat de ho
mogene C.V.P.regering gedurende 
vier maanden niets deed en thans 
justitie heeft afgestaan aan eer 
minister van wie geen oplossing van 
de repressieproblemen moet worden 
verwacht. 

(Op dit ogenblik gaan de lichten 
uit.) 

De heer Vooraitter. — Ik verzoek 
u dit klein tijdverlies te willen ver
ontschuldigen. Wij zullen maar 
eventjes zonder licht zijn. De hulp-
Intallatie wordt aangezet. (De zaal 
wordt weer verlicht.) 

De heer Van der Eist. — Men 
spreekt ook over een herziening van 
de kieswet, die de kleine partijen 
te goed moet komen, In dat ver
band wens ik enkele gedachten 
van historische aard te ontwikke
len. 

Tussen de twee oorlogen was het 
Vlaamse nationalisme hier ver
tegenwoordigd, en dat was goed 
voor het land. 

Een Ideologische stroming is niet 
tegen te houden door een verval
sing van de vertegenwoordiging in 
het parlement. Men nationaliteits
bewegingen moet men voorzichtig 
zijn. 

Het is ook verkeerd de kleine 
partijen te beschouwen als een uit
was van het regime. 

Men spreekt soms van een evolu
tie naar een tweepartijenstelsel. 
Een dergelijke evolutie naar Engels 
model is m. i. niet wenselijk. Het 
Engels volk heeft een zelftucht en 
traditie die elders niet bestaan. In 
de Verenigde Staten beantwoorden 
de partijen aan geen ideologieën. 
Zij zijn slechts machines om de 
macht te veroveren en uit te oefe
nen. 

Het feit dat onze partijen op een 
wereldbeschouwing steunen is een 

NEEN, 
Mijnheer Van den Doele!! 
Gij ondergraaft uw eigen stellingen 

In de bespreking van de rege
ringsverklaring heeft oud-mlnlster 
Van den Daele zijn wantrouwen 
uitgedrukt tegenover de regering 
wat betreft de Vlaamse minderheid 
(volgens hem de verhouding 9 Vla
mingen tegenover 10 Walen), hij 
wil nog de geografische Vlamingen 
als Vlamingen erkennen. 

Verder vreest hij terecht dat een 
Frans overwicht in de regering 
nooit tot een billijk evenwicht kan 
leiden in de administratie waar 
thans slechts 43,4 % Vlamingen 
zijn tegenover 56,6 % Fransspre-
kenden, terwijl de respektievelijke 
bevolkingen een omgekeerde ver
houding wettigen (zelfs 58 % 
Nederlandsspfrekenden !). Allemaal 
zeer juist. Maar we kunnen hem 
niet meer volgen wanneer hij zegt: 

« Ik neem aan dat een billijk 
evenwicht voor de allerhoogste pos
ten en dus zeker voor de regering 
op gelijktalligheid neerkomt », 
Zoveel gebrek aan inzicht en logi
ca hadden we van dhr Van den 
Daele niet verwacht. Wij zouden 
ons afvragen : is dit nog dezelfde 
persoon die onlangs een wetsvoor
stel indiende om de taalkaders te 
regelen naar verhouding van de 
Vlaamse en Waalse bevolkings
groepen in dit land. 

Zijn eventallige formule voor de 
hoogste ambten en regering is 
daarvan een radikale verlooche
ning. Dit bewijst dat hij het niet 
ernsiig meent met wat hij voorstelt 
en dat het alleen elektoraal was be
doeld. Zolang wij In een unitaire 
staat leven is er geen billijk even
wicht buiten de proportionele for
mule. 

Maar ja, wat kunnen wij anders 
verwachten van een CV P.-voor
aanstaande Hij kan toch zijn 
partij niet verloochenen. En deze 
is gestuktureerd volgens dezelfde 
formule : eventalllgheid (50 50) 
van Walen (30 %) en Vlamingen 
(70 %). De C.V.P. deelname in de 
regering is daarvan niets anders 
dan de verwachte weergave (slechts 
6 katolieke Vlamingen tegenover 6 
Walen). Neen, Mijnheer Van den 
Daele als het zout in de C.V.P. 
reeds zo weinig deugdelijk blijkt, 
wat dan van het geheel, waarin 

Walen en geografische Vlamingen 
het hoge woord voeren. 

Kan de oud-minister ons zeggen 
waarom een Waalse katoliek terend 
op Vlaamse steun drie maal xneer 
mlnistrabel moet zijn dan een Vla
ming. Dit heeft zijn sociale en eco
nomische weerslag : twee Vlaamse 
ministers voor de vier Vlaamse pro
vincies allen in meerderheid kato
liek is een aanfluiting voor het 
geschonken vertrouwen en voor al 
wie hoopt op een regionale Vlaam
se politiek. Want de politiek wordt 
door de regering gevoerd en door 
het parlement alleen beaamd. 

Zolang als de katolieke 6 Vla
mingen bereid zijn te abdikeren en 
hun meerderheid op het partij- en 
regeringsvlak ontmannen, is het 
een zware vergissing (ik zei bijna 
zware zonde, beter nog ware het te 
spreken over zelfbedrog) voor de 
katolieke Vlamingen hun vertrou
wen te schenken aan de CV .P., en 
een hypocrisie vanwege de C.V.P 
aan Vlaams opbod te doen in elke 
verkiezingstijd. De andere partijen 
bezondigen zich tenminste niet 
aan die hypocrisie. Maar ja Vlaan
deren is er maar om uitgeperst te 
worden als een citroen en bedro
gen te worden dat het sap uit de 
ogen loopt. En steeds opnieuw her
begint weer hetzelfde spel. Waar 
blijft de katolieke Vlaamse pers om 
die hypocrisie te ontmaskeren In 
eigen rang In plaats van te Jam
meren aan de klaagmuur over de 
liberale keuze. Wie dit Inziet slulte 
aan bij de Volksunie en blijve niet 
kankeren. Opstandigheid en strijd
vaardigheid Is het enige antwoord 
op de slechte oneindigheid van dO 
Belgische staat en de nationale 
partijen. In de geest van Roden* 
bacht : vooruit • 

kultuurverschijnsel, waarover wij 
ons niet hoeven te schamen. Daar
om ook is het goed dat er verschil
lende partijen bestaan. In dit ver
band protssteer ik er tegen dat men 
het Vlaams nationalisme zou trach
ten te wurgen door een beperkings
clausule in de kieswet. 

De eerste-minister is mijn gewe
zen professor en ik ken zijn be
voegdheid op economisch gebied en 
zijn gehechtheid aan het Vlaamse 
volk. Maar dit regeringsprogramma 
is op Vlaams gebied toch wel erg 
mager. Men spreekt over test
gebieden, maar waarom wel de Bo-
rinage en niet West-Vlaanderen 
rangschikken onder de economische 
noodgebieden ? Wanneer enkele 
Waalse cafébazen vrezen hun kliën-
teel te verliezen door de sluiting van 
een mijn, staat heel Wallonië in 
rep en roer. Maar Vlaanderen on
dergaat passief de ergste economi
sche noden. 

Wat zal er van de regionale poli
tiek terecht komen ? Niemand twij
felt er aan dat de Borinage er baat 
zal uithalen. Maar Vlaaanderen ? 

De economische ministeries zijn 
in handen van de vertrouwens-
Ueden van het groot kapitaal, dat 
zich tegen de indutriallsatie van 
Vlaanderen verzet. 

Mijnheer de eerste-minister, u 
zijt een oprecht Vlaamsvoelend 
man, maar u hebt thans een rege
ring samengesteld die een golf van 

ontgoocheling en verontwaardiging 
over het Vlaamse land heeft doea 
gaan. Er Is in Vlaanderen een kleine 
minderheid van 3 t. h. die verklaart 
uitsluitend of het meest de Franse 
taal te spreken... 

Welnu, deze 3 t. h. zijn door vijf 
ministers vertegenwoordigd. 

De heer E.yskens, eerste-minis
ter. — Wie zijn ze ? 

De heer Van der Eist. — Zij zijn 
voldoende in de pers genoemd. 

De heer Eyskens, cerste-mlnls-
ter. — U bedoelt de geografische 
Vlamingen ? Het strekt hun tot eer 
dat zij nooit het hoofd bogen voor 
de vijand. Wanneer de nood dreig
de, stonden die geografische Vla
mingen bij hun volk en niet bij de 
vijand. 

De heer Van der Eist. — Op ne
gentien ministers zijn er maar drie 
of vier Vlamingen, U zult zeggen : 
Ik kon niet anders. Of u denkt wel
licht : de Vlamingen zijn toch maar 
ja-knikkers. De Vlamingen — ik 
heb het steeds gezegd — hebben 
ongelijk te rekenen op hun demo
grafische sterkte. Wij, federalisten, 
zijn daarom voor een verandering 
van onze staatsstructuur. 

Uw regering is het beste bewijs 
dat de flaminganten machteloos 
staan tegenover het unitarisme en 
de Belgische staatsraison. Vlamin
gen en Walen moeten elkaar vin
den in de strijd tegen de 12 t, h. 
ontaarde Belgen, die de Brusselaars 
en franskiljons zijn. 

V. 

„ i . ^ 
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De Vloamse Ziekenkas 

«OPSTANDING» 
wettelijk erkend bij K. B. van 

16.4.1952 (nr 1027/4) 
Centraal Secretariaat : J. Lefroid, 

Muggenberglei, 132, Deurne. Tel.: 
3fl.17.02. 

T0k Borgerhout : A. Depauw, Bouw-
handelstraat, 22. 

T«k Brussel : A. Van Malderen, stwg 
op Nlnove, 354, Anderlecht. Tel. : 
22.59.53. 

ALS VLAAMS 
NATIONALIST 

Tak Gent : L. Van Obost. Marte
laarslaan, 195. 

Tak Hoboken en omgeving : K. Brue-
lemans, Fodderiestraat, 36, Hobo
ken. 

Tak Mechelen : Mw Tuerlinckx-Thys, 
steenweg op Brussel, 53. 

Tak Merksem en omgeving : J. Pee-
ters, Kasterveldenstraat, 84. 

Tak St-Niklaas en omgeving : H. Pie-
ters, Minderbroedersstraat, 47. 
Tel. 76.26.91. 

Tak Hasselt-Bilzen : F. Joris, 46, Ber
ken, Gellik. 

Tak Lommei - Overpelt - Neerpelt : 
G. Vanduffel, Kapeltraat, Lommei. 
R. Evers, Dorpstraat, 152, Overpelt. 

Tak St-Truiden : M. Brans, St-Tru-
dostraat, 7, St-Truiden. 

Tak Dendermonde : M. Pelgrims, 
Dendermondsesteenweg, z, n, 
Schellebelle. 

Tak Leuven : F. Rens, Noormannen-
straat, 73, Leuven. 
Weldra sekretariaten in Kortrijk, 

Oostende, Aarschot, enz. 

SOCIALE RUBRIEK 
DE VLAAMSE ZIEKENKAS 
OPSTANDIG SPREEKT TOT U ! 

Uit de v.ele brieven die ons ge
stuurd vporden, in verband met de 
aansluiting bij de Vlaamse Zieken
kas, blijkt dat er nog heel wat onwe
tendheid en onbegrip heersen. De 

...WEIGERT U UW 
STEUN AAN DE 
KLEURPARTIJEN. 

^ ^ • ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ > ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

grote meerderheid verkeert nog steeds 
In de mening dat, wanneer zij over
komen van een ander verzekerings
organisme, een nieuwe wachttijd van 
3 of 6 maanden moet vervuld wor
den vooraleer te kunnen genieten 
van de wettelijke tussenkomsten in
zake geneeskundige zorgen. Die op
vatting is volledig fout. Iemand die 
reeds verzekerd is bij een mutuali
teit, om het even dewelke, en van 
verzekeringsorganisme verandert, be
houdt volledig zijn rechten op alle 
gezondheidszorgen. 

nemen. De eerstvolgende overgangs
datum is 1 januari 1959. Opdat de 
overgang geldig zou wezen moeten 
de volgende voorwaarden vervuld 

1) Het inschrijvings- en mutatie
formulier, welke door de V.Z.O. op 
aanvraag aan de belanghebbenden 

HET VOLSTAAT 
NIET POLITIEK 

bezorgd worden, moeten ten laatste 
op 15 december a. s. op het plaatse
lijk sekretariaat afgegeven worden. 

2) De bijdragebon van het 4de 
kwartaal 1958 moet vóór 10 februari 
1959 eveneens in het bezit gesteld 
worden van de plaatselijke sekreta-
ris V.Z.O. (zie adressen hiernaast). 

Geen enkele andere formaliteit 
wordt vereist ! 

Indien deze beide voorwaarden 
vervuld worden is de verzekerde au
tomatisch van 1 januari 1959 af aan
gesloten bij de Vlaamse Ziekenkas 
onstanding, d. w. z. dat hij van die 
datum af op alle wettelijke tussen
komsten kan aanspraak maken bij 
zijn nieuw verzekeringsorganisme. 

SENATOR DE BLOCK PREEKT VLAAMSE PASSIE 

WAAROM BLIJFT U 
DAN UW GELD 

DRAGEN... 

Een nieuwe wachttijd wordt niet 
opgelegd. 

HOE KAN MEN OVERKOMEN 

Elk verplicht-verzekerde (loon
trekkende, bediende, enz.) kan naar 
de Vlaamse Ziekenkas Opstanding 
overgaan elke eerste dag van een 
kalenderkwartaal. 

Laten wij een praktisch voorbeeld 

NAAR DE 
KLEUR-ZIEKENKASSEN ? 

???. 

VLAAMS 
NATIONALIST 

TE ZIJN 

Ook de vrij-verzekerden kunnen 
van ziekenkas veranderen met vol
ledig behoud van hun rechten. Voor 
hen worden de zaken nog vereen
voudigd doordat zij elke maand kun
nen overkomen. Laat ons hier ook 
een praktisch voorbeeld nemen. Een 
vrij-verzekerde, regelmatig aange
sloten bij een mutualiteit, wenst op 
1 december a. s. over te gaan naar 
de Vlaamse Ziekenkas. Wat moet hij 
doen ? 

Ten eerste, een inschrijvings- en 
mutatieformulier voor 20 december 
bij de V.Z.O. afgeven. 

Ten tweede, van de maand ja
nuari af zijn maandelijkse bijdrage 
aan de Vlaamse Ziekenkas betalen. 

SLUIT AAN 

BI) 

Indien deze voorwaarden worden 
In acht genomen blijft deze verze
kerde volledig in orde en hoeft er 
geen nieuwe wachttijd vervuld te 
worden. 

AAN HET WERK 

Elke vlaamsnationalist, elke be
wuste Vlaming en zeker elke propa
gandist van de Volksunie, heelt tot 
plicht de Vlaamse Ziekenkas te steu
nen. Hij mag niet langer aarzelen 
en onmiddellijk zijn aansluiting 
vragen. Geen verdere steun mag nog 
verleend worden aan de kleurzie-
kenkassen. 

Sedert de Vlaamse socialisten In 
de oppositie zitten hebben ié' Iets 
van de vlaamse strijd ontdekt. Wat 
ze te vertellen hebben kottit <d^ in 
€ Vooruit > terecht Het heelt ' mij 
verwonderd over het beledigend-
artikel van de hogergenoemde sena
tor, geen komentaar te hebben ge
vonden in ons blad. Ik neem aan dat 
u niet alles kunt lezen. 

De primair De Block, we moeten 
zijn woordenschat en zijn uitdruk
kingen gebruiken, anders begrijpt 
hij ons niet, begint over * de Vlaam
se bullebakken » van Dlksmuide, die 
de straten hebben opgebroken en de 
ruiten ingeslagen. Dit zijn natuur
lijk geen « faire » procédés, maar De 
Block moet toegeven dat «Jit toch 
maar klein bier is; de Algerijnen en 
de Ciprioten zouden doeltreffelider 
middelen gebruiken om hun strijd 
uit te vechten ! Waarschijnlijk heb
ben die < Vlaamse bullebakken » de 
< Geschiedenis der socialistische 
partij > door Juüen Kuipers, gelezen 
en gemeend dat ze nu nog mochten 
« werken > lijk de sossen in het Jaar 
'90 1 

Hadden de vlaamse arbeiders dan 
geen kasseien gebruikt, dan zou 
profiteur De Block nu in geen sena
torenzetel zitten ! De socialisten 
moeten zich nu jgeen brevet van 
deftigheid geven. Zie naar hun 
straatrevolutie van het Jaar 1950 en 
de tijd van het gebroken geweer! 
Ze gebruiken de meest fascistische 
middelen, telkens als het in hun 
kraam te pas komt! ! 

Na de jonge * bullebakken > nog 
eens te hebben vernoemd, en de ka-
tolieke scholen, het Vatikaan en het 

verenigd Europa er (e hebben bijge-
sleurd, spelt hij de les aan de < kort
zichtige > Vlamingen die op de EXPO 
viertalige propagandaschriften heb
ben iiitgedeeld! Dat stoot hem te
gen de bors t ! 

Die propaganda bij de buiten
landers begint veel antivlamingen 
en onverschilligen te jeuken. Dus is 
ze goed ! Ze weten dat ze tegen de 
Vlamingen, sommigen tegen hun el-
gen volk, nietwaar De Block, gedu
rende meer dan honderd Jaar de 
schoelles hebben uitgehangen en ze 
hebben niet graag dat de buiten
landers daarover worden Ingelicht. 
We begrijpen d a t ! 

In Jaargang '57 van de < Nouvelle 
revue Wallonne >, opgesteld door, en 
onder de bescherming van de waal-
se meesters van De Block, lezen vee 
dat het < Congres Wallon >, indien 
de walen nog langer worden ver
drukt (of hoort ge niet goed) « in-
formera 1'opinlon internationale > 1 

De Block moest eens de lef heb
ben aan de rode kerels van het 
< Congres wallon > de zeilde verwij
ten te doen; hij zou nog al vliegen 
te Luik en te Charleroi! ! 

Verder spot de vlaamse socialist 
met het feit dat 5 miljoen Vlamin
gen nog hun rechten niet kunnen 
bekomen tegenover 3 miljoen walen. 
Dat is jammer genoeg, bijna hele
maal juis t ! 

Hoe komt dat De Block ? We gaan 
het U uitleggen ! 

Toen de C.V.P. onder de diktatuur 
van Van Acker de stemming vroeg 
over de zetelaanpassing (10 vlaam
se volksvertegenwoordigers en 7 se
natoren meer) keek August naar 
zijn waalse meesters en ... stemde 
tegen ! 

Toen de C.V.P. na haar overwin
ning opnieuw de zetelaanpassing 
TER SPRAKE bracht, schreef het 
waalse viswijf Buset, dat die voor
gestelde aanpassing in Wallonië 
« un grand malaise » teweeg bracht. 
(Het is eigenaardig dat, telkens de 
Vlamingen op het punt staan een 
stukske recht te veroveren het 

I waalse wijf, lijk men in Gent zou 

iStudentenleven^ 
b " 

VLAAMSE 

ZIEKENKAS 

OPSTANDING 

Geef elk kwartaal uw bijdragebon, 
of betaal maandelijks uw bijdrage, 
aan de afgevaardigde van de Vlaam
se Ziekenkas. Ook een sterke Vlaamse 
sociale organisatie is een noodzake
lijkheid en tevens een waarborg voor 
de verdere ontvoogding van onze 
Vlaamse volksgemeenschap. 

A, V. M. 

Op donderdag 6 november had onze 
eerste kontaktvergadering plaats die 
niet bedoeld was als voorlichtingsver
gadering of meeting, maar wel als 
kontaktname tussen deze Volksunie-
studenten die zich aküef willen in
zetten voor de werking gedurende de 
eerstvolgende jaren. 

Alhoewel er zeer veel nieuwe e ' | 
nog onbekende gezichten op de ver
gadering waren wilde Jan Kauffmann 
zich hieraan houden en dan ook eerst 
onze aktie bepalen, de verschillende 
•plannen bespreken zodat we na deze 
vergadering onmiddellijk met een 
werking konden beginnen. Na deze 
besprekingen konden dan enkele pro
blemen behandeld worden indien ie
mand vragen wenste te stellen betref
fende de werking en de ideologie van 
de Volksunie. 

Als eerste pmit stond op 't pro
gramma het oprichten van een 
sprekersschool. En ja, dat is voor ons 
onmisbaar, want voor de vérsjpreiding 
van een idee en de uitbouw van een 
partij zijn goede sprekers even nodig 
als lucht en voedsel voor ' t leven. 
Dat alle aajiwezige studenten radl-
kaal wilden meewerken bleek oifir^d-
dellijk uit het feit dat praktisch 
iedereen op zich nam deze « school » 
regelmatig bij te wonen en dat de 
eerste vrijwilliger zich dadeijk aan
bood om op onze eerstvolgende spre
kersavond als onderwerp : « Het pro
bleem Brussel » uit te werken. 

Er werd besloten dat men best als 
onderwerp steeds een of ander 
Vlaams probleem zou nemen omdat 
iedere aanwezige zich dan terzelfdar-
tijd dokumenteert en een schoon 
feitenmateriaal opdoet 

'n Realistisch student ziet In dat, 
om federalisme te verkrijgen, er 'n 
volkstromlng moet ontstaan, en er 

vooral én zekere politieke macht nodig 
is. Zo is voor hem de inschakeling in 
'n politieke partij 'n eenvoudige kon-
klusie van 'n simpele redenering, hij 
heeft 'n overtuigjng opgedaan en zich 
daarnaar 'n richtlijn getrokken .. 
Deze studenten die tot de beslissende 
stap zijn overgegaan en zich aktief 
aan de zijde van de Volksunie hebben 
gesteld zijn geen onmondige schreeu
wers of sensatieiaakers. Voor hen be
tekent het 1 aan - politiek - doen » 
een noodzakelijke, een onontkoornbare 
eis. Er zijn bij hen verschillende fi
guren die onze bewondering afdwin
gen. We kunnen hierbij enkel de kri
tische bedenking maken of ze het 
zullen volhouden, of ze in hun ver
der doen hun Jeugdovertuiging en 
hun jeugdidealisme niet zullen ver
geten zoals reeds zovelen die in hun 
studententijd grote flaminganten 
waren... 

In alle geval, er worden nu In de 
studenten grote verwachtingen ge
steld. Er is in Leuven 'n goede kern, 
'n overtuigde, vast besloten groep die 
weet in welke richting ze 't roer moet 
houden. En 't kan niet anders dan 
dat deze groep door 'n goede werking 
uitstraalt en uitbreiding neemt. 
Werk is er genoeg te doen en de goe
de wil om te werken ontbreekt ook 
niet J 

Op die kontaktavond werd als 
tweede punt 'n korte bespreking ge
wijd aan 't eventueel oprichten van 
'n Volksunie-blad voor de studenten, 
Daar er eerst zoveel moeilijkheden te 
overwinnen zijn, kwestie van finan
ciën, ' t aantal medewerkers die ge
weldig veel tijd zullen nodig hebben, 
moeten we dit denkbeeld nog 'n tijd
je laten rusten. Wel werd besloten de 
nodige stappen bij 't Hoofdbestuur te 
doen om enkele malen 'n speciaal 

(Doorlezen op blz. 6) 

zeggen, haar < vapeurkens» krijgt l 
Hoe heeft de Vlaamse Block op 

deze chantage gereageerd ? 

Met zijn rode bek diep in zijn ro
de pluimen te steken ! 

Toch erkent de vlaamse senator 
dat de werkloosheid het grootst la 
in Vlaanderen, de lonen er het laagst 
zijn en de vlaamse ekonomie er 
slecht is bedeeld ! En wie is daar
van de schuld ? De C.V.P. en de 
Vlaamse extremisten : lees vlaamse 
nationalisten, omdat ze de liberale 
ekonomie verdedigen en van geen 
dirigisme willen weten ! 't Is daar
om dat de sossen steeds met de libe
ralen kartelleren — als ze de gele
genheid hebben l 

Moest Gust De Block niet zo be
krompen zijn, hij zou de nationa
listische pers lezen en zo de beslui
ten van hun kongressen leren ken
nen. Hij zou van hun dirigisme kun
nen leren ! 

Toen minister Van Koutte, begin 
'54 een speciaal krediet voorstelde 
om te investeren In de vlaamse on
derontwikkelde gebieden en sprak 
van een fiskale verlichting voor 
nieuwe vlaamse bedrijven, sprong, 
in de kamer, de hele waalse bende 
recht en sloeg aan het huilen over 
diskriminatie ten nadele van het 
arme WaUonié. Ze kreeg opnieuw 
haar « malaise » of de « vapeur-
kens > ! ! 

Hoe reageerden Blockske en de 
Vlaamse sossen ? 

Ze huilden met hun meesters mee 
of staken hun bek nog dieper in 
hun rode pluimen ! 

EIn dan spot het gentse farizeërke 
— met de onmacht van de 5 mil
joen, Vlamingen, waar hij, waar
schijnlijk tot zijn spijt, toe be
hoort ! 

Ook de banken moeten meewer
ken, schrijft De Block, bijzonderlijk 
deze die zo aktief zijn in Oostvlaan-
deren. Hij had er kunnen bijvoegen, 
dat op dit gebied de < Bank van den 
Arbeid > zaliger gedachtenis, hun 
hierin een schitterend voorbeeld 
heeft gegeven ! 

Gust De Block is met de meest 
verachtelijke onder vlaamse sossen, 
hij zou zeker niet hebben getracht 
het brood te stelen der vlaamse ar
beiders van het arsenaal te Meche
len ten bate van de walen ! Toch 
zou hij om met gezag over de vlaam
se beweging en dito strijd te spre
ken moet beginnen die beweging en 
die strijd objektief en grondig te 
bestuderen. Hij zou al de werken van 
Lod. De Raet aandachtig moeten 
lezen, alsook « De ontwikkeling va,n 
de Vlaamse Volkskracht > door prof. 
Frans Van Mechelen ! 

Indien hij dan nog kritiek wil uit
oefenen op het Vlaamse streven, zou 
hij in staat zijn, heel wat ernstiger 
argimienten naar voren te bren
gen ! 

Ten slotte zou De Block een heel 
klein beetje fierheid moeten op
brengen tegenover zijn waalse mees
ters. Wij weten dat hij een minder
heid vormt in zijn partij maar dat 
is geen reden om als Vlaming, dia 
hij toch is, eeuwig en altijd te bui
gen en te knikken ! Wanneer hij er
van overtuigd is dat Vlaanderen eko-
nomisch en sociaal steeds wordt 
achteraan geduwd ! 

'n Gentse Bullebak. 

P. 3 . _-»"Wanneer we 83 volksver-
tegenwoorfligers zullen tellen In de 
kamer, leggen we het anonlemaat 
af. 

http://3fl.17.02
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Voor een ernsfig Landbouwbeleid. NEEN, Mijnheer Van den Daeie! 

ledereen die aich een beetje met de landbouw bezig houdt, hetzij 
als boer, hetzij als landbouwkundige, en een bezoek brengt aan 
Nederland, Duiteland of Frankrijk, zal bij zijn terugkeer In eigen 
streek verdrietig en meerarig het hoold schudden en bij aich zeW 
zeggen : De boeren hebben het overal in Europa lastig, met dit ver
schil dat ginds door het ministerie en de landbouworganisaties Iets 
gedèin wordt om de boeren er terug bovenop te helpen en de land
bouw te verbeteren. 

Druppels op een 

glGCiende plaat 

Hier krijgt de boer een subsidie 
wanneer een koe sterft, een subsidie 
voor het bouwen van een nieuwe 
koestal, een subsidie wanneer de 
wintertarwe bevroren is, maar al 
deze toelagen samen zijn maar een 
schamel hoopje geld En dan mag de 
boer nog tevreden zijn. Hij moet 
zelfs nog erg braaf zijn en zwijgen 
of hij krijgt dat subsiedietj* niet... 
want zo het ministerie streng wilde 
zijn, dan zou hij nog geen steun 
krijgen voor zijn mislukte tarwe en 
hij zou de helft van zijn koeien 
moeten slachten, omdat ze tuber
culeus zijn, en hij zou dit en hij 
zou dat 

Wat doet de boer dan ? Hij doet 
zoals die Nederlandse dichter zegt: 
« Hij ploegt voort » en zwijgt. Hij 
dankt daarbij nog het ministerie 
omdat ze niet streng optreden en 
hem zijn tuberculeuze dieren laten 
behouden. 

Want dat beetje geld dat hij bij 
de slachting van zijn koe krijgt, 
volstaat natuurlijk niet om een 
nieuwe gezonde koe te kopen. 

Hoezeer onze landbouwpolitiek te 
kort schiet, blijkt het best wanneer 
we nagaan wat er elders voor de 
boeren gedaan wordt, voor de 
grond- en teeltverbetering, voor de 
juiste waterstand op elk stuk grond, 
voor de grasverbetering, voor de 
mechanisatie, voor renderende prij
zen op de markt, voor de ruilver
kaveling, voor gezonde stallen, voor 
goede woonhuizen, voor verbetering 
van het grasland, voor nieuwe 
boomgaarden, voor gezond fruit en 
goede fruitprijzen, enz., enz. 

Valse en echte 

landbouwpolit iek 

In België worden deze verbeterin
gen doorgevoerd... op een model-
hoeve, waar de boeren eens mogen 
komen zien. Daar wordt hen ge
zegd : « Kijkt hoe een goede boer 
dat doet ». Dan gaat de landbouwer 
met een triestig hart naar huis en 
denkt : « Dat is al goed en wel, 
maar zoiets kan ik nooit bij mij 
thuis verwezenlijken. Waar zou ik 
in Gods naam het geld vandaan 
halen ? » 

Wel, wat hier op een modelhoeve 
gebeurt, geschiedt in Nederland, 
Duitsland en Frankrijk, met over
heidssteun, voor ganse streken in
eens. Want daar hebben de rege-

In Memoriam 
J.W.F. Werumeus Buning 

Wij vernemen het overlijden van 
één der waarachtigste dichters uit 
Noord-Nederland : J.W.F. WERU
MEUS BUNING. 

Overal waar deze doodsmare zal 
worden opgevangen zal verslagen
heid en weemoed heersen. Weru
meus Buning, de auteur van de 
wereldbekende ballade < Maria Le-
cina » en van tal van andere mees-
teriijke dichtwerken en reis\-erha-
len, is niet meer. 

Hij was een trouwe vriend van 
Vlaanderen, een Nederlander met 
een hartstochtelijk Vlaams tempe
rament. Zijn poëzie is als zijn hele 
leven ; een open boek vol openhar
tigheid, bijwijlen betoverd door de 
gloed en de geluiden van het zui
den, inzonderheid van Spanje. 

Zij die de uitvaart van deze on
vergetelijke kultuurvertolker bij
woonden, de vele officiëlen daar
ginds in aijn bekrompen vaderland 
dat bsm in dagen van ontreddering 
«n vari broodnodig© samenhorig-

ringen beslist : * Met een subsl-
dietje hier en een subsidietje, daar
mee kurmen wij de boerenstand 
niet redden. WIJ moeten alles op
nieuw reorganiseren >. En als hier
voor miUarden nodig zijn, dan zul
len we daarvoor miljarden uit
geven. Want de toekomst van ons 
volk staat op het spei. 

En dan geven zij inderdaad voor 
enkele gemeenten méér uit dan 
hier voor gans België. 

Vergelijk maar eens de begroting 
van landbouw met de begroting van 
andere ministeries en doe hetzelfde 
voor andere landen. 

In 1954 stond er op de begroting 
van het Ministerie van Landbouw 
een bedrag van 79.000, waarvan 
70.000 naar Wallonië gingen. Dat 
wordt openlijk op het ministerie 
bekend. Niemand heeft gereageerd, 
zelfs onze boeren niet. Men vraagt 
zich af welke mensen er eigenlijk 
achter de tafel zitten in het minis
terie van landbouw : oude frans
kiljonse barons, die van de boeren 
maar één zaak verlangen : dat ze 
braaf blijven en zwijgen ? Groot
grondbezitters, die de gronden even 
graag verzopen van het water zien, 
omdat er dan meer patrijzen en 
eenden op zitten ? 

Wij mogen niet zwijgen 
Deze landbouwkroniek wordt ge

schreven door een groepje boeren
zonen die het geluk hadden te mo
gen studeren, maar die met hun 
beide voeten in slijk en mest heb
ben gestaan, die op het land heb
ben gelopw, niet om patrijzen te 
schieten,- maar om te ploegen, te 
zaaien en te pikken. 

Al wat hier geschreven wordt, 
wordt geschreven uit liefde voor de 
boer en onze boerenstand, en uit 
liefde voor Vlaanderen. 

Als we daarbij verwijten maken 
aan het ministerie en aan de boe
renbond, dan doen we dat omdat 
er absoluut eens enkele zaken klaar 
en duidelijk moeten gezegd wor
den. « Non possumus non loqui >. 
Wij zijn verplicht te spreken, 
want zwijgen zou verraad beteke
nen. 

De Vlaamse boer 

zoals h i j is 

We zullen hier schrijven over de 
Vlaamse boer, zoals hij is. De door
snee Vlaamse boer is de boer uit 
de zandstreek en uit de zand- en 

leemstreek. Het zijn deze landbou
wers die ongeveer 90 % van de 
Vlaamse boeren uitmaken. Pe,pol-
derboeren vormen slechts een .heel 
klein aantal in Vlaanderen en zlJ 
hebben nog een min of meer mens
waardig bestaan. 

We schrijven hier ook voor de 
polderboer maar toch speciaal voor 
de landbouwer, die ve zullen noe
men DB ZANDBOBL 

En als wij mei de zanöboer 
schrijven, dan komt over ons een 
gevoel van fierheid, maar ook van 
medelijden. . - . 

We hebben reden om ƒ iet te zijn f 
het Is deze boer die de arme grond 
met zijn eigen zweet heeft vrucht
baar gemaakt en die het. ondanks 
de vele moeilijkheden, klaarspeelt 
om te blijven boeren. 

Het Is deze boei die Stijn Streu-
vels, André Demedts en Ward Ver
meulen beschreven in hun boeken 
en die de Vlaamse schilders op hun 
doeken hebben vereeuwigd. 

Maar toch voelen wij ook mede
lijden. Als men zo in die vele boek
jes kijkt, die wij boeren, krijgen, 
ziet men altijd mooie lotos en teke
ningen : een boer die lachend in de 
zon kijkt, een boer die rustig aan 
het ploegen is in de ondergaande 
zon, een boer die gelukkig door zijn 
velden wandelt, rustig een pijpje 
rokend en naast zich zijn trouwe 
hond. Bij de kiesreklame voor de 
boeren, zien we terug die gelukkige, 
lachende boeren. 

Maar laten we nu eens eerlijk 
zijn : dat alles is wel mooi, maar 
wie van ons kan in die mooie foto's 
en tekeningen zichzelf herkennen? 
Die lachende boeren, dat zijn wij 
niet : dat die tekenaars en fotogra
fen eens een jaar met ons leven,-
met ons meewerken op het land in 
regen of kou ol in de hitte, van 5 
uur s morgens tot 7 uur 's avonds 
of nog later. Dat ze eens met ons 
meegaan wanneer we onze rogge en 
aardappelen en onze varkens moe
ten verkopen tegen qjotprijzen. 
Dat ze eens met ons meegaan wan
neer we onze pacht gaan betalen, 
dan zullen hun tekeningen er 
waarschijnlijk anders uit zien. 

De wanhoop nabij 

Het is zo ver gekomen dat we 
soms boeren horen zeggen : < Mis
schien is enige oplossing, dat er 
ergens niet ver van hier een oor
log uitbreekt. Alleen dan zullen de 
prijzen van het vee en het graan 
ons toelaten te leven. . als men
sen >. 

Wij zijn er zodanig aan gewoon 
het slecht te hebben en aan ons lot 
te worden overgelaten, dat velen 
onder ons niet geloven dat het ook 
zonder oorlog veel beter kan gaan, 
moest de regerlnj; de nodige maat
regelen nemen. Het gaat wel in an
dere landen, waar Iets gedaan 
wordt. 

Reductie van de 

vla|iq[l^. C.V.P.-vleugel 

i^tudentenleveii^ 
(Vervolg van blz. 4) 

studentenblad voor Gent en Leuven 
te laten drukken waarvoor de stu
denten de artikels zouden verzorgen. 
Als verdere punten werden dan nog 
afgehandeld : de abonnementen
werking, de verkoop van lidmaat-
schapskaarten waarvoor iedereen die 
aanwezig was zich wilde ln^>annen. 
WerkeUjk, die eerste kontaktnamè 
stemt ons hcwjpvol voor 't nieuwe 
Jaar. Bij de nleuw-aangekomenen 
waren ook enkele zeer dynamische 
types die onmiddellijk aktie verlang
den en die vooral heftig reageerden 

held heeft afgestoten omdat de 
mond van enkele afgunstigaards 
kwaadaardig had gesproken, zullen 
terecht ervaren dat het een mis
daad is een kunstenaar als Weru
meus Buning op grond van lage 
wraakzucht te veroordelen. 

P. V. L. 

tegen de tweetaligheid te Leuven. 
Ook kunnen wij het niet dulden 

dat in bijna alle kerken er 's zondags 
tweetaüge afkondigingen zijn, dat 
er in de stad Leuven 7 missen zijn 
waar in het f rans gepredikt wordt 
hoewel 's zondags alle studenten, dus 
ook de Walen, naar huls gaan Daar
tegen moet gehandeld worden want 
welk Is de volgende stad. wanneer de 
Brusselse olievlek Leuven al Ingeno
men heeft ? 

De Leuvense - Volksunlestudenten-
afdeling k<»stateert ook dat er van 
de beloften van de CV P. betreffende 
't oplossen van het repressieprobleem 
('t woord « amnestie > durft de C.V.P. 
niet gebruiken !) nog niets is in huis 
gekomen. Er werd nu al genoeg tijd 
verloren ea genoeg woorden ver
speeld : Leuven zal tot daden over
gaan ! Want het is slechts met da
den dat men iets kan aidwinsen r 

De oorsprong. Mijnheer Van den 
Daele, van de miseries waarover 
gij met zoveel moed de staf breekt, 
is niet van voorbijgaande, funktio-
nele aard, maar wel struktureel. 
Het Is het euvel dat elke C.V.P.-
deelname aankleeft, homogeen of 
niet, daar zJJ naar paritaire ver
tegenwoordiging streeft en daarbij 
nog het Vlaamse aandeel door 
Franskiljons laat onderkruipen en 
dit niettegenstaande de elektorale 
stellingname In Vlaanderen (voor 
de goegemeente naar bulten uit) 
telkens zo Vlaams Is dat het de 
spuigaten uitlo<^t. Juist die hypo
crisie en dat bedrog zijn ons te 
machtig. Het zijn de Walen, die 
met hun minderheid beslissen wie 
In de Vlaamse vleugel aan bod 
komt Ziedaar waarom een Vlaamse 
autonomie aan de basis en reeds 
in partijverband onontbeerlijk is 
om Vlaanderen en de Vlaamse ver
zuchtingen te kunnen dienen. En 
dat is de baslsretie van het bestaan 
van de Volksunie. 

Ook wat de werkprograms be
treft, is dit zo. De paritaire C.V.P. 
opvatting gaat zo ver dat men de 
Vlaamse probleemstelling in eigen 
partij door een eerste aderlating 
tot een sukkelprogram herleidt nog 
vóór dat men in verbinding treedt 
met andere nationale partijen van 
dezelfde struktuur, wat een tweede 
aderlating betekent, en zeker vóór 
dat men op het regeringsplatfonn 
treedt waar om praktische redenen 
een derde aderlating optreedt om 
van de vierde niet te spreken door 
de sabotage in de schoot der admi
nistraties en parastatalen. Dit ge
heel werd zeer terecht de slechte 
oneindigheid van de Belgische 
staat genoemd. 

Wilt gij een gezagheb'^end oor
deel over uw eigen partij, lees dan 
volgend uittreksel uit een bijdrage 
van Prof. M. Duverger : < Les par
tis polltiques > uitgegeven samen 
met andere bijdragen onder de ti
tel « Le Federalisme Europeen ». 
Wij vertalen van blz. 155 ; 

« In 1936 heeft de Belgische ka-
tolieke partij opnieuw haar struk
tuur gewijzigd door te beslissen 
twee partijen te vormen; een 
Vlaamse katolieke partij en een 
Waalse katolieke partij, die door 
federatie verbonden werden. Onder 
de oorlog werd de partij geuni-
fiëerd. nu is de C.VJ". samen
gesteld uit twee vleugels, een 
Vlaamse en een Waalse. In de ge
meenschappelijke ontmoetingen 
gebeurt de vertegenwoordiging niet 
op numerieke basis, maar op pari
taire basis, wat de Waalse ver
tegenwoordiging versterkt ». 

Dit betekent meteen een reduc
tie van de Vlaamse vertegenwoor
diging zoals zeer duidelijk tot 
uiting komt in het nationaal co-
mitee van de C.V.P. en in elke re
geringsdeelname. 

Het begrip Vlaamse vleugel zon
der autonomie is louter zelfbedrog 
zoals het elektoraal flamingan
tisme. Een eresaluut voor het di
plomatiek vernuft der Walen, die 
deze taktiek smds jaren hebben 
kunnen opdringen en zichzelf mi-
nistrabelen op de rug en met de 
hulp der brave Vlaamse gemeen
schap. 

En schande over het Vlaanderen 
van Lamme Goedzak dat dit alles 
duldt, met of zonder bisseh<^)pelijke 
mandementen en banbliksems. 

Dezelfde strukturen vinden we 
trouwens terug In alle parapoll-
tieke en sociale organisaties van 
kristelljke inspiratie, die hun in
terne degelijkheid op andere ter
reinen misbruiken om Vlaanderen 
Institutioneel onder de domper te 
houden en de zeggingsmacht der 

Vlaamse massa In te perken. Deze 
toestand Is bijzonder beangstigend 
in het Brusselse waterhoofd waar 
minstens 30 % katolieke Vlamin
gen In het parochiale en sociale 
leven een gans ander lot bescho
ren is dan ditgene dat de nog geen 
30 % Waalse katolieken (misschien 
15 % op syndikaal gebied !) inne
men ia het geheel der kristelljke 
sociale machten. Arjn Vlaanderen. 
Ook hier baat slechts één middel ; 
autonomie, opstandigheid en strijd
vaardigheid. 

Zetelaanpassing 

Over een ander punt, Mijnheer 
Van den Daele, mochten wij V 
even Interpelleren. 

Ware het om te beginnen nielj 
veel konsckwenter het proportio
neel principe dat aan de zetelaan
passing ten grondslag ligt, In eigen 
partij door te drijven en er mede 
op te houden de Vlaamse meerder
heid In eigen rangen te beknotten 
en te ontmannen. 

Hoeveel vlaamse verzuchtingen 
den niet reeds afgewenteld omwille 
van de eis ener vervroegde zetel
aanpassing, bestemd om de aan
dacht der Vlamingen van essen
tiële belangen af te leiden. 

En nu, nadat t' allenkante werd 
uitgebazuind dat de onverwijlde 
zetelaanpassing de grote vlaamse 
eis van het ogenblik is, begint de 
heer Van den Daele vervaarlijk te 
zwaaien met het zwaard dat dit 
zijn bloedeigen kind moet onthal-
zen. 

De zetelsaanpassing is een recht, 
aldus Van den Daele en voor dit' 
recht Is hij niet bereid de prijs te 
betalen onder de vorm van wijzi
gingen aan de kieswet ten gunste 
van de kleinere partijen. Zulke 
absohite uitlatingen verwonderen 
althans in de mond van een 
reaalpolitieker als Van den Daele. 

Als recent voorbeeld denkt men 
aan de toegevingen in het school-: 
pakt aan de officiële scholen ge-i 
daan om de katolieke recht te la
ten wedervaren (om niet te spre-| 
ken van Vlaamse concessies, — 
waarom steeds Vlaamse — in de re
gering Om het schoolpakt uit te 
voeren). Men denkt ook aan de 
prijs die werd betaald om de 
Waalse C.V.P.-ers juist tot deze 
zetelaanpassing te bewegen : nL 
eerbiediging van zekere zgn. waal-
se verworven rechten. 

Wanneer Van den Daele thans 
Eyskens belet dat veel besproken 
demokraUsch vlaams programma
punt te verwezenlijken en de waal-
se tegenstanders er van ter hulp 
snelt, dan Is de diepere reden el
ders te zoeken en nl. in het feit dat 
de aangekondigde wijzigingen van 
de kieswet zouden spelen ten voor
dele van de kleinere partijen in de 
aln van een betere proportionele 
verdeUng die Juist ook ten grond
slag lag van de zetelaanpassing. 
En om te voorkomen dat de Volks
unie een rechtmatiger aandeel In' 
de zetelverdeling zou bekomen 
(wat, o ironie. Juist aan mensen 
als Van den Daele met zijn Vlaam-' 
se strekking In eigen partij een 
sterkere positie zou verzekeren). Is 
hij tot het torpederen van zija 
eigen faiitiatief bereid. Om dat t« 
beletten wU hij elke wrijs betalen :; 
ook de ve-Tjrezenlljking onmogelijk! 
maken van dat zo druk besproken 
Vlaams programmapunt der C.V.P,-
de zetelaanpassing. 

Arme katolieke Vlamingen die de 
verkiezingstrijd ingingen met die 
elektorale kluif, om nadien te wor
den afgescheept op grond van een 
vermeend partijbelang en in da 
grond eigenlijk om een Vlaamse 
machtsvorming te voorkomen. De 
Saegher drijft de moed nog verder 
en geeft de ware reden op. | 

lir. IX De Conlnck.. 
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LEZERS SCRHUVEM ONS 
Neen, mijnheer Eysfcens, van U hadden we 

beters verwacht I 

"* ' . f 

|Konsekwent 

Geachte Redaktie, 
! Ik ben het moe voortdurend brie-
!ven naar « De Standaard » te zen
den, die toch niet opgenomen 
worden, omdat ik duidelijk heb 
opgegeven, dat ik geen C.V.P.-
1 kiezer ben. Is het niet bedroevend 
'vast te stellen, dat deze krant, die 
de toon wil aangeven op Vlaams 
gebied, regelmatig de mededelin-

, gen opneemt en dus reklame maakt 
' voor Fransgezinde instellingen als : 
l'AUiance frangalse, les Amities 
Anversoises (ik spreek niet over Fr. 
toneelvoorstellingen). Dezelfde Ant-

iwerpse correspondent spreekt nog 
altijd van de music-hall « Ancienne 
Belgique » als de eigenaar, een 
Waal, reeds lang de betiteling 
« Oud-België •» heeft aangenomen 
voor zijn zaak. 

In het nummer van heden, gaat 
het zonder commentaar over de 
12 % Vlaamse aangiften voor de 
belastingen in het Brusselse, zon
der, dat er op gewezen wordt, dat 
de VI. mensen zo dom zijn te me
nen, dat ze met hun Fr. a'anglften 
(meest het werk van Fransspre-
kende « experts in boekhouding ») 
milder zullen bediend worden door 
de belastingontvangers. 

U weet zeker, dat minister Lilar, 
op zijn monumentale toegangspoort 
van zijn herenhuls, uitsluitend 
« AVOCAT > heeft staan. 

Enz., enz. 
Kunt U daar niet eventjes op 

wijzen in Uw principieel blad, dat 
steeds met ongeduld wordt tege-
moetgezien : kon het maar elke 
week verschijnen. 

Met eerbiedige groeten. 

T. d. B. 
Antwerpen. 

Objektief tot aan onze 

grenzen 
Op het zeer belangwekkende 

colloquium, Ingericht door het 
tijdschrift « De Maand » en han
delende over de gevaren verbonden 
aan politieke partijen hoofdzakelijk 
aaneengehouden door de gods
dienst, waren alle sprekers objek
tief zolang gehandeld werd over 
partijen en toestanden buiten onze 
grenzen. 

Men was akkoord dat in alle 
landen voor de godsdienst een 
buitengewoon ernstig gevaar ver
bonden was aan Inmenging met 
politieke vraagstukken. Men er
kende zelfs dat het de schuld van 
de politiek Is dat bijna de helft van 
de Belgische bevolking afgesneden 

1 blijft van de godsdienstbronnen. 
Als oplossing geeft professor Jan 

de Meyer aan : Laat de partijen 
voorlopig zoals ze zijn. Als kato-

• lieken kunnen wij dan het Interne 
• leven van de C.V.P. beïnvloeden, 

vermits wij als katolieken toch 
thuishoren in de C.V.P. Elders 
werd beweerd dat alleen in de 
C.V.P. katolieken aanwezig zijn 

' wat de zoveelste uiting is van par-
• tijdigheid. 

Om te beginnen weet ieder ob-
'• jektief mens dat de C.V.P.-leldlng 

ook personen telt die zomin gelo
vig zijn als Kroestjev, Ook weten 
wij dat nog duizenden katolieken 
hun stem uitbrengen op de linkse 
partijen uit dankbaarheid om be
wezen diensten (al is dat soms ook 
al lang geleden !), om den brode of 
terwille van een belofte. 

Wat vooral ontbrak in de noch
tans ernstige uiteenzetting van 
Prof. Jan de Meyer was de erken
ning dat de Kerk nog steeds vroe
gere vergissingen gedeeltelijk kan 
goed maken door tenminste Vlaan
deren een ONMIDDELLIJKE kans 
te geven om de normale drang naar 

•politiek pluralisme te voldoen. 

Trouwens er zijn tekenen, die er 
op wijzen dat onze bisschoppen zich 
bewust worden van de ernst van 
het probleem dat zich stelt In 

Vlaanderen, waar tienduizenden 
niet kunnen aanvaarden dat gelo
ven In God kan gelijk staan met 
stemmen voor mensen als Struye, 
Sledsens of anderen. 

Het tijdschrift « De Maand » kan 
het Vlaamse volk een bijzonder 
grote dienst bewijzen door een 
tweede colloquium te beleggen, 
waar dit maal hetzelfde onderwerp 
grondig zou uitgepluisd worden 
van uit Vlaams standpunt. 

Op nationaal vlak ware het na
tuurlijk nog nuttiger, moest het 
vraagstuk een definitieve oplossing 
krijgen zodanig dat hier kan ge
beuren wat in Oostenrijk toch ook 
verwezenlijkt werd : de Kerk trekt 
zich volledig terug en laat aan elke 
partij de zorg om zich met eigen 
middelen te handhaven. 

Eens dat we zover gekomen zijn 
kan er in de hemel, Priester Daens 
op kop, een jubelend « Te Deum » 
gezongen worden ! 

Rustend Missionaris - Aalst. 

Waar blijven de anderen ? 
Gerard Van den Da«le heeft zijn 

ontevredenheid uitgedrukt over de 
bochel-regering, die nu het licht 
gezien heeft. 

Wanneer zal hij inzien dat zijn 
plaats niet meer in de C.V.P, Is ? Of 
moeten we geloven dat hij tot niets 
anders moest dienen dan tot blik
semafleider van de massale onte
vredenheid, die heerst In het 
Vlaamse land. 

Mij maker/ ze niet wijs dat onze 
Vlaamse studenten kunnen tevre
den zijn met de rede van Van den 
Daele en met zijn onthouding bij 
het stemmen van het vertrouwen 
in de Regering. 

Slechts op één manier konden de 
Vlaamse C.V.P.-ers bij die stem
ming bewijzen dat ze bloed in hun 
aderen hadden, namelijk door zich 
in blok te onthouden. 

Het is Inderdaad te belachelijk 
enkel voor de vorm een paar Vla
mingen aan te sporen om zich te 
onthouden bij de stemming, ma^r 
terzelfdertljd te zorgen dat de geel-
blauwe mengelmoesregering toch 
het vertrouwen behaalt. 

Eén zaak is thans klaar bewezen : 
we zitten in de unitaire staat al
tijd met de strop om de hals. Die 
strop krijgen we alleen van onze 
hals weg door federalisme. 

R.D.W. - Mol. 

Vlaamse sindikalisten, 
waar zijt gij ? 

Voor een paar duizend mijnwer
kers, grensarbeiders en werklozen 
staat de Borlnage weer op stelten. 

Men gaat er nog erger te werk of de 
wereld zal vergaan, terwijl 70 % van 
de werklozen in Vlaanderen leven. 
En denkt niet, sindikalisten, dat die 
mensen luieriken zijn, want allen 
hebben ze eerst hun beste krachten 
gegeven om zoals de tienduizenden 
die het nu na hen moeten doen, het 
vuile werk te gaan verrichten in 
Wallcmië, Frankrijk of rond Brussel. 

Terwijl bijna 140.000 Vlamingen 
leven met schamele werklozensteun, 
verzet geen enkele sindlkallst één 
ernstige stap, want zo hij zulks deed, 
dan ware zijn ganse leven aanhou
dend gevuld met aanklachten tegen 
alle unitaire, kapltaalaanbiddende 
partijen. 

Het Is een hemeltergende schan
de ! 

140.000 werklozen, tienduizenden 
landbouwersgezinnen zijn de alom-
aanwezlge slachtoffers van een ver
keerde ekonomische politiek, maar 
niemand, buiten de Volksunie, treedt 
voor hen in het strijdperk. 

Eens dat die mensen DAT Inzien, 
zal de toestand geleidelijk maar ze
ker veranderen. 

En wat die proefnemingen betreft 
met de Borlnage aan de ene kant en 
Hageland-Zulderkempen aan de an
dere, voorspel ik dat Pe Vlaminck 
weer zal geschoren zijn. De Vlaamse 
Sindikalisten doen Immers niets an
ders dan sissen. Niemand ziet ze 
hier I 

Albert V. - Averbode. 

Een »ntertis 

De Standaard, draait en keert 
de laatste dagen als de duivel In 
een wijwatervat om toch maar 
goed te kunnen blijven staan met 
onze studenten. Met een groot ge
baar « betaalt » hij de vijfhonderd 
frank boete, opgelopen door onze 
studenten omdat ze in jeugdige op
rechtheid de Kamer van Volks
vertegenwoordigers wat op stelten 
hebben gezet. Niettegenstaande dat 
offer van 500 frank zal elke stu
dent wel beseffen wat hij aan on
ze dagbladpers heeft. Ze weer
spiegelt in genendele de opinie van 
haar lezers, en doet niets anders 
dan middeltjes gebruiken om haar 
lezers te kneden en te vormen zo
als een beperkte groep politiekers 
wenst dat deze lezers zouden oor
delen. 

Theo Lefèvre heeft geschipperd 
samen met Byskens om te verhin
deren dat de C.V.P. aan de vol
strekte meerderheid kwam. Alle 
toegevingen werden aan de libera
len gedaan, ten koste voornamelijk 
van de Vlamingen, om ze toch 
maar mee op het regeringsschip te 
krijgen. 

De Leuvense studenten laten 
echter In « Ons Leven » van 19 no
vember heel goed uitschijnen dat 
ze dat maneuvertje doorzien heb
ben. Zij als intellektuelen onthou
den gelukkig langer dan de gewone 
kiezer en het is hun plicht de open
bare opinie te blijven voorlichten. 

Flup Schacht - Leuven. 

Toen onze volksvertegenwoor
diger Mr Van der Eist betoogde 
hoe de kaste van 3 % geografische 
Vlamingen (ultsuitend of meestal 
franssprekend) nog geen 2 % der 
Belgische bevolking, in de regering 
vertegenwoordigd is door zes man
datarissen en de 97 % Vlamingen, 
56 % der totale Belgische bevol
king slechts door drie Vlaamse mi
nisters, heeft de eerste Minister, in 
het nauw gedreven, gemeend te 
moeten onderbreken met de vol
gende woorden « gij bedoelt de geo
grafische Vlamingen, deze stonden 
dan toch aan de zijde van hun volk 
gedurende de oorlog ». 

Mijnheer de Minister, wij maken 
een onderscheid tussen economi
sche en politieke collaboratie, geïn
teresseerde en ongeïnteresseerde, gij 
weet goed genoeg dat die 3 % het 
gros der economische collaborateurs 
bevat en dat deze steunend op hun 
geldmuur en franskiljonse geest on
middellijk tot 18 karaat patriotten 
werden verschoond. Gij weet goed 
genoeg dat die 3 % de .sociale ge
zondheid van ons volk ondermijnen 
en zich op alle mogelijke manieren 
zoeken te distantieren van hun 
volk en alles In het werk stellen om 
dit volk er onder te houden met 
de hulp der Walen en Brusselse 
franskiljons. 

Gij weet goed genoeg dat de poli
tieke collaboratie In het Vlaamse 
land een speciaal karakter had, dat 
dit te wijten was aan het sociaal 
verraad van deze kaste en dat deze 
kaste er alles op gezet heeft om 
met schijnheilig misbruik van ci
visme alle hoogstaande Vlamingen 
te likwlderen en de Vlaamse bewe
ging te nekken. De politieke colla
boratie, zowel als de repressie, is in 
eerste instantie hun werk en het 

nefaste gevolg van hun wrokkige 
houding op het sociale en natio
nale plan. Zij zijn de oorzaak van 
de scheiding tussen volk en staat 
in dit land. 

Gij weet verder goed genoeg dat 
spijts alles naar verhouding de 
actieve politieke collaboratie slechts 
een klein % van de 97 % der 
Vlaamse gemeenschap uitmaakt. 
Zijn de andere vlaamse C.V.P. ver
tegenwoordigers dan onbetrouw
bare collaborateurs ? Waarom dan 
die Vlaamse gemeenschap beledigen 
en verdacht maken ? Wilt gij 15 
jaar na de oorlog nog het spel spe
len van de repressieman'akken en 
valse superpatriotten ? Wilt gij de 
teeltbodem voor een nieuwe collabo
ratie voorbereiden? Of vertolkte uw 
woord alleen het p.sychologlsch kli
maat van 'uw regering en is uw 
politieke gezlchtelnder reeds zo 
verengd dat gij alleen nog tot 
klankbord d'̂ -̂̂ t van uw regering ? 

Neen, Mijnheer de Eerste Minis
ter, wij geloven nog dat het hier 
een verweerkreet van het ogenblik 
betreft, een lapsus linguae van ie
mand die in het nauw gedreven, op 
louter technische wijze de fagade 
wilde redden en dat gij integendeel 
toch nog beter bezield zljt. 

Maar het schip dat U bestuurt is 
een onmogelijk wrak er is geen op
kalefateren aan, het dreigt zelfs zijn 
stuurman in de schipbreuk mee te 
nemen. Nochtans waart gij in uw 
opkomst als een morgenster aan 
de Vlaamse politieke hemel. Vlaams 
en demokratlsch was toen uw leu
ze. Gij werd de gangmaker der 
Vlaamse concentratie op het plat
form van een vlaamse autonomie. 
Helaas waar Is de hoop van toen 
gevaren ? 

Westhoeker. 

PERSSPIEGEL 
Wat minder leeuwen 
Uit « De Post » weekblad van 16,11: 

Niet voor niets heeft onze na
tionale legende naast Tijl Uilen
spiegel een Lamme Goedzak gezet. 
En als we mogen zeggen, dat eens 
Vlaanderen vooral het land van 
Tijl was, dan heeft zich in de loop 
der eeuwen een verandering vol
trokken : het is thans bovenal het 
land van Lamme Goedzak. 

Tijl roert zich nog wel met ro
mantische liederdagen, met zwaai
ende leeuwenvlaggen, met stu
dentenbetogingen en, nu en dan, 
een artikeltje in de krant. Maar 
dat zet in onze dagen minder 
aarde aan de dijk, dan de mees
ten wel denken. De huidige samen
leving is nu eenmaal een politieke, 
wdj worden geregeerd door de poli
tiek en Vlaanderen zou al sedert 
tientallen jaren staan, waar het 
staan moest, wanneer we wat min
der leeuwen lieten klauwen en wat 
doeltreffender gebruik maakten 
van het kiesrecht. Het recept is 
van een eenvoud die niet te over
treffen is : al wat Vlamingen heb
ben te doen, is mannen naar het 
parlement te sturen, van wie vol
komen vast st&at dat zij niet zul
len rusten voor aan de normale 
Vlaamse eisen en verlangens is 
voldaan. 

Maar dat gebeurt niet. WIJ 
stemmen geen Vlamingen — wij 
stemmen een partij. Omdat wij 
dat altijd al gedaan hebben. Om
dat de krant die bij ons in de bus 
valt, een partij krant, zegt dat het 
moet. En als die partij gekozen Is, 
dan wordt alles, wat strijdt met 
de belangen van Vlaanderen, goed
moedig geslikt. O zeker, er zijn wel 
protesten. Maar die worden glim
lachend terzijde gelegd, want te 
bestemder plaatse weet men zeer 
goed, dat al die protesterende 
dierbaren de volgende keer toch 
weer geduldig op de partij zullen 
stemmen. 

Een nieuw geluid 

Uit de socialistische « Volksazet » 
van 24 november 11. halen we vol
gende uittreksels aan uit het 
hoofdartikel van Syndlkalist : 

« Maar wij kunnen niet nalaten 
een parallel te trekken tussen de 
heftige reacties, die een economi
sche aftakeling In Wallonië ver
oorzaakt en de lijdzaamheid waar
mee wij in Vlaanderen veel ergere 
dingen ondergaan. 

De werkloosheid stijgt. Wij zijn 
aan 200.000 en het wordt erger. Zo
als steeds zijn de Vlaamse gewesten 
het ergst getroffen. Drie kwart van 
de werklozen leven op Vlamse bo
dem. De provincies Antwerpen en 
Oost-Vlaanderen tellen er elk méér 
dan veertigduizend. Voor gans 
Wallonië zijn er vijftigduizend. En 
gans Wallonië gaat aan het gisten. 

Let wel, in Wallonië kende men 
de laatste jaren praktisch geen 
werkloosheid meer. In de gunstige 
Jaren die wij achter de rug hebben, 
lag het globale cijfer rond of onder 
de honderdduizend. Maar daarvan 
hadden wij er vijf en zeventig dui
zend in Vlaanderen... 

Wij in Vlaanderen zijn gewoon 
aan werkloosheid. Of zij nu struc
turele of conjunctureele, toevallige 
of conjunctureele heet, wij onder
gaan ze gelaten ... 

Wij mogen wel een voorbeeld ne
men aan onze Waalse arbeiders. 
Het zou goed zijn als wij onze be
rusting konden afleggen. Wij moe
ten met meer aandrang EISEN dat 
er gestreden wordt tegen de werk
loosheid, vooral de structurele werk
loosheid in Vlaanderen... 

Onze textielnijverheid wordt be
dreigd. Wij stemmen resoluties, wij 
Januneren en klagen. Onze lamen
taties worden geduldig aanhoord 
en met sympathie begraven. 

Maar de Walen doen méér. Zij 
dreigen te handelen. En dus is de 
regering tot méér dan luisteren ge
noopt. 

De Vlaamse arbeider mag er op 
gewezen worden dat hij recht heeft 
zich te roeren. Wij — A.B.V.V. — 
kunnen veel doen om ze tot verzet 
te brengen. Het A.C.V. dat méér in
vloed heeft dan wij in Vlaanderen, 
kan méér doen. Wij nodigen het 
vriendelijk uit het verzet mede te 
organiseren. » 

De Volksuniestem wordt dus ook 
reeds in socialistische kringen ge
hoord. Ten minste wanneer ze in 
de oppositie zitten. 

« newsweek » : 

kat en hond in het kremlin 

De Ruslandspeclalist van het 
Amerikaanse blad « newsweek » 
laat ons weten dat Kroestsjef in de 
partij af te rekenen heeft met de 
oppositie van de Stalinistische of 
rigoristische strekking. De leider 
van die oppositie Is Soeslof. Terwijl 
Kroestsjef de teugels wat minder 
spant en aanstuurt op samenleving 
met het westen — daar hij een 
atoomoorlog zou vrezen — is Soeslof 
de onverbiddelijke, die het westen 
voor geen zier betrouwt en ledere 
glimlacht als een zwakheid brand
merkt. 

Dat de tegenstand van de Soes-
lofvleugel belangrijk is, meent de 
Newsweekkredakteur te kunnen af
leiden uit de volgende gebeurte
nissen : 
— Einde maart deed Kroestsjef de 

Russische atoomproeven stop
zetten. In september deed hij 
die hervatten, zogezegd omdat 
westen zijn voorbeeld niet volg
de. In feite omdat Soeslof — ge
holpen door_ het leger — hem 
daartoe dwong. 
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pu-
de beten-

BE l'SSEL 
Voor een toinjk 

bliek waawamier 
de partijgenoten irit het Brusselse, 
ook heel wat vrienden en sympathi
santen van de Volksnnie werden 
opgemei-kt, heeft zaterdagavond in 
St. Michiel de jaarlijkse dodenher
denking plaats gevonden. 

De aanwezigheid van talrijke 
vooraanstaanden, o.m. partijvoorzit
ter Mr. Frans Va nder Eist, provin-

- ciaal voorzitter Mr. Daniël De Co-
ninck. algemeen sekretaris drs. Wim 
Jorissen, partijafgevaardigde uit 
Antwerpen Budi van der Paal, 
hoofdbestuurslid Achiel van Malde-
ren e.a., gaf aan deze manifestatie 
een meer dan gewone betekenis. 

De dodenhulde werd ingeleid door 
de voorzitter van de arrondisse-
mentsraad. Dr. Bouchery, die on-

aarde ook ter wereld de eeuwige 
rust zijn ingegaan. 

Met het « Vaarwel mijn Broeder » 
dat door de voltallige vergadering 
rechtstaande gezongen werd, en na 
een laatste optreden van de dekla-
tor met het gedicht «Weerbaarheid», 
dat we hierbij laten volgen, eindig
de deze herdenking. 

Flor van Lansweert. 

Weerbaarheid 

De trommen roffelen ten strijd, 
nog is dit volk niet overwonnen; 
achter de starre horizonnen 
blijft het met man en macht bereid. 

Het volgt der doden testament : 
smeedt allen aan dezelfde keten, 

midxiellijk het genade klimaat wist ^ a n t Vlaanderen mag nooit 
te scheppen en de geest van inge
togenheid die dergelijke plechtig
heden moet bezielen. 

Het werden ontroerende ogenblik
ken toen de voorzegger, de heer 
Steegmans, op onverbeterlijke wijze 
de herinnering opriep aan de talloze 
Dietse dodea : de gesneuvelde 
Klauwaarts op ds Groeningerkouter, 
V/illem van Gullik, Nicolaas Zanne-
kin, Jakob van Artevelde, Willem 
van Oranje, de dapperen uit de 
Boerenkrijg, Jan Frans Willems, 
Pieter Coucke en Jan Goethals, Al-
brecht Rodenbach, Paul Krüger, 
Priester Daens, Reimcnd Tollenaerc, 
Staf De C " -q. 

Het toppunt va-i (ie vLra.nsa tra
giek in de vorm van een beestach
tige reoiessie wei'd vervolgens door 
de voorzegger lüt'^fibeeld : de roof-
zucht der crdc-elementen van de 
straat, de plunderingen en brand
stichtingen, de mishandelingen, de 
gevangenissen, de veroordelingen, de 
beroving van bttrgerTecht<?n:;;;de tp-, 
rechtstpliingen van trouwe Vla-niil-
gen als Theo Brouns. Leo Vindevo-
gel. Marcel Engelea, Karel de Feyter 
ea uiteindelijk de maa- met—-ötf-

[ vergeten 
da t het verscheurd zijn wezen 

[schendt. 

Herbouwt uw burchten van graniet 
en blijft onbuigbaar en verbeten; 
weet dat in broedertwist en veten 
het Dietse volk zijn doodstrijd ziet. 

De trommen roffelen ter daad, 
nog is dit volk niet overwonnen; 
achter de starre horizonnen 
staat het met man en macht paraat. 

FLOR VAN LANSWEERT 

GRIMBERGEN 

Voor de tweede maal werd alhier 
van huis tot huis Volkunienieuws 
rondgedragen. Dank zij milde steun 
zal zulks nog meerdere malen ge
beuren, want het ijzer is heet en 
moet rni gemeed worden. 

De verontwaardiging over de 
laffe terugtocht van de C.V.P. is zo 
groot dat de Vlamingen gelukkig 
Mjn vast te stelleo dat tenminste 
op de Volksunie nog kan gerekend 
worden. Met studies, rapporten en 
fidvipzpn, hmmen wij gppn stfip ver-

•i) \ij"-hA,(li: •.''-•' 'Ai 

WEMMEL >'- nojï&t H.tr.U.c' • 

Een goede vriei^^ wép^ ,hter ^on
verpoosd voor de verspreiding van 
ons blad. i • i.' ,. , . 

Hij stuurt brieven met de aan
sporing een abonnement te nemen 
en draagt alzo bij tot de werking : 
ELKE VOLKSUNIELEZER WINT 
EEN VOLKSUNIELEZEE BIJ. 

.; I.f: ; 1 \}il. 

WOLVERTEM ^ -,; ^^j,.; , . . 

Na een lange Ihialtöviteit komt 
er In het kanton Wolvertem op
nieuw leven in de brouwerij. Dit 
kanton wil niet ten achter blijven 
op de nevenliggende kantons Asse 
en Vilvoorde. 

Op 11 november jl. had de eer
ste kantonale vergadering plaats 
te MEISE. 

De vergadering werd geopend 
door de heer Van den Brands Frans, 
wn. voorzitter, die de aanwezigen 
dankte en het een aanmoedigende 
opkomst noemde. Vervolgens kwam 
de heer Vandersickel aan het 
woord., die handelde over de nood
zakelijkheid om de Volksunie uit 
te bouwen tot een degelijke Vlaam
se Nationale politieke partij in 
gans het vlaamse land. Hij wees 
op de oorzaken van tiet niet door
breken van de Volksunie tnj de 
laatste parlementaire verkiezingen 
en deed een oproep voor medewer
king aan de verdere organisatie en 
uitbouw • van de Volksunie in het 
kanton Wolvertem, wijzend op het 
gevaar Brussel, de verfransing, die 
reeds het kanton komt aantasten. 

De heer Van den Brande nam 
dan het woord en ^ r a k voor de 
vuist over het landbouwvxaagstuk 
en toonde aan dat de boeren de 
grote bedrogenen v a ö d e homogene 
regering zijn. Vooral de gespeciali
seerde teelten, zoals hoppe, fruit, 
bloemen, enz. _ 

« Franciscaanse zachtaardigheid > 
die in het aanschijn van zijn ver
bijsterde \ijarwseöi -trp- een ' paa r 
krukken naar de exécüflepèal 
strompelde : dr. August Borms. 

Ook zij die bezweken zijn aan de 
reiiressiegevolgen kwamen aan de 
beurt : dr. J.erome Leuridan en Dom 
Modest van Assche, derde abt van 
de abdij Steenbrugge, en Cyriel Ver-
schaeve. 

De cn'erlecien Viaanise Iclterkun-
digen die ingevolge hetze en ver
dachtmaking door de repressie wer
den getroffen, werden niet verge
ten : Paul de Mont, Felix Timmer
mans, Willem Putman, Ernest van 
der Hallen. 

ScTiouder aan schouder met de 
doden werden uiteindelijk ook de 
levenden herdacht die voor Vlaan
deren de weg der ballingschap zijn 
opgegaan : Prof. dr. Frans Daels, 
dichter Wies Moens, e. a. 

Voor dit artistiek gedeelte dat 
menig aanwezige zich nog jaren zal 
herinneren verdient de befaamde 
deklamator. de heer DE SMEDT. een 
eresaluut. Hij was het die, niettegen
staande koorts en ongesteldheid, de 
» Ballade der zes Ridders ^ het • In 
Memoriam Herman van den Reeck •> 
en tal van andere gedichten, tot 
pareltjes van voordrachtkunst deed 
uitgroeien. Een bijzonder woord van 
dank gaat ook naar juffrouw Achilla 
Nicasie, die met haar muzikale bege
leiding en haar deklama+ie tot het 
welslagen van deze plechtigheid 
heeft bijgedragsn. 

Met heel wat spanning sprak ver
volgens de volksgeliefde Vlaamse 
letterkundige Marcel Matthijs. Hij 
bracht vooreerst de groet der kame
raden van de Volksunie uit West-
Vlaanderen. Met de fijngevoeligheid 
die hem als schrijver kenmerkt, 
schetste spreker het kontrast tussen 
de dodenherdenking op de kerkho
ven met haar vertoon van smuk en 
van schijnheilige devotie en onze 
manifestatie hier te Brussel die ge
tuigt van eenvoud en oprechtheid. 
Hij behandelde vervolgens de lange 
weg der Vlamingen doorheen eeuwen 
van strijd om de zelfstandigheid. 
Het werd tenslotte een warme hulde 
aan de vele Vlaamse Idealisten die 
hier op eigen bodem of in welke 

der: alleen door als doggen in het 
achterste van de unitaire politie-
kers te bijten zullen we er de schrik 
en de bezorgdheid voor ONZE be
langen in krijgen. 

Als spreker trad onze gouwvoor-
zitter, Mster DECONINCK Daniel, 
op Hij gaf een uitgebreide uiteen
zetting over het schoolakkoor<l, 
aantoneüd hoe de C.V.P. haar 

aanhang weer eens bij de neus ge
leid heeft, door van meetaf te laag 
te mikken en de oprichtingskosten 
uit te sluiten. 

Na het schoolprobleem handelde 
de spreker nog over de nieuwe koa-
litieregering EYSKENS-LILAR. Alle 
belangrijke ministerzetels werden 
toegewezen aan franstalige libera
len en C.V.P.-ers. Besluit:de Vlaam
se bevolking wordt over gans de 
lijn benadeeld en de vlaamse 
C.V.P.-kiezers worden voor de zo
veelste maal bedrogen. 

Een debat besloot de vergadering. 
Enkele nieuwe leden werden op

genomen en hiermede is het kan
ton Wolvertem gestart, om opnieuw 
de vooroorlogse periode van Vlaam
se strijd en weerbaarheid voort te 
zetten. 

VILVOORDE 

Langs deze weg herhalen we het 
verzoek, gericht tot de stedelijke 
geestelijkheid, om het Frans ser-
moon in öe laatslapersmis in de 
OLV-Kerk af te schaffen, omdat 
het niet alleen een premie is voor 
de snobs, maar ook omdat derge
lijke tegemoetkoming tegenover 
de Walen niet wederkerig is in 
Waalse steden tegenover de Vla
mingen. 

LEUVEN 

Hier verschijnt het aamborstig 
< Journal des Petites Affiches >, 
waarin een of andere fransdolle 
stadhuisklerk < L'Etat civil de 
Louvain » laat verschijnen met 
vermelding van al de Leuvense 
adressen in het Frans ! In dat
zelfde blad klauwt de leeuw van 
het Davidsfonds wat wij een mis
plaatst kontrast vinden. Wanneer 
zullen dergelijke voorhistorische 
overblijfselen van het franskiljon-
nisme eindelijk eens verdwijnen ? 
A ê kennen het antwoord : het- zal 
gebeuren wanneer onze Leuvense 
universiteit zich aanpast aan de 
taalwetten en haar Waalse afdeling 
overschakelt, waar ze thuishoort. 

KANTON HALLE 

In het kanton Halle werd een 
grootse propagandakampanje inge-j 
zet, naar aanleiding van de nieuwej 
kaakslag die Vlaanderen werd toe-i 
gediend bij de samenstelling van de 
nieuwe regering. 

Tweehonderd proefnummers en 
ongeveer 750 omzendbrieven werden' 
in een drietal weken verzonden. De 
resultaten lieten niet op zich wach-) 
ten. Tientalle abonnementen bete-j 
kenden het resultaat van de eerste | 
faze van ons winteroffensief. Profi
ciat aan al onze propagandisten die 
persoonlijk ook verschillende abon
nementen plaatsten. Verder werden 
ook een 15 tal nieuwe leden geno
teerd in ons kanton. Onze har te 
lijke dank gaat ook speciaal naar 
deze sympathisanten die ons een 
speciale financiële bijdrage over
maakten. Wij rekenen ook verder op 
hun daadwerkelijke steun. 

Wat nu voor de komende weken ? 
— Verdere werving van nieuwe 

abonnementen. 
— Uitvoering van ons organisatie-1 

plan (wij rekenen hiervoor op 
de steun en de inzet van al on-j 
ze propagandisten). 

Propaandisten en sympathisan
ten, zet allen het winteroffensief 
van de Volksunie Kanton Halle in. 
Het doel van onze eerste faze is :) 
250 abonnementen en 50 leden. 
Allen aan het werk. 1 

Alle bijdragen kunnen gestort op 
Pchr. nr 85.55.87 van Paul Blij-
weert, Beerselstraat, 34, te Lot. , 

Interessante voorstellen kunnen' 
steeds overgemaakt aan : Volksunie 
Sekretariaat Kanton Halle, Beersel
straat, 34, te Lot 

Het kanton Halle laat weer van 
zich horen. Allen aan het werk. 

Ons winteroffensief moet een 
groot sukses worden. 

Paul Blijweert. 

Word nu lid 
van de Volksunie 
20F. voor jaar '59 

IS ER IETS VEHANDERD? 
. . 1 . . * 

DE n NOVEMBEBHEBDPNKING 
TE DIKSHUIDE r f f i e ' 

L I M B U R G 

HASSELT 
Kadervergadering onder voor-) 

zitterschap Drs Wim Jorissen op] 
zaterdag 13 december te 19 wur, 
Hotel Warson, Stationstraat. j 

Vlaanderen weet bij bittere erva- stond of staat nog de geestelijkheid De Smedt, mijn schrijven herlezen 
ring, dat in de reeds meer dan hon- aan de zijde dea- vlaamse verdruk- op 25 september 1934 aan Prof. 
derd jaren aanslepende ontvoog- kers ol afzijdig, om het niet sterker Daels gericht, daar waar ik zeg : 
dingsstrijd van ons volk. de Hogere uit te drukken. < ...waarom zou er te Difcsmuide 
geestelijkheid steeds bij de tegen
standers stond. 

En dat Zij thans nog, een grote 
verantwoordelijkheid draagt in het 
helpen doden van de vlaamse taal in 
't Brusselse, op de taalgrens, of el
ders waar de geestelijkheid zo niet Kan^pen en ^aten. 
in principe dan toch in feite aan de 

Ook bij de Uzerbedevaarten. voor- (aan de toren) geen soort Uzer-
, ..^ j , . stichting Komen? Een kapel waar 

al üjdens de vooroorlogse jaren toen ^jj^^ ̂ ^ | ^^ y^^ ^Q^J. ^e gesneuvel-
het bedevaartkomitee, beslist de (jen opgedragen wordt. Werd het 
vlaams-nationale richting volgde monument niet gesteund door 90 «>. 
stond de gee-steülkheid meestal aan Ja door 100 'Tc fristenen. Draagt de 
de zijde van hen die,Vlaanderen be- ^o^^" "^^* '^ ^ ^ • A-^-^" " ^•^•^••- * 

we zullen dan tenminste de verdienste hebben de massa te heb-
Was het niet Mgr Lamiroy die ^^^ leren bidden voor de VI. doden, 

zijde staat van de khek patriotards zegde, wijzend eerst naar het kalva- te hebben doen hunkeren naar we-
die het behoud der < nationale een- nekruis te Kaaskerke, dan naar de reldrrede. > 
heid » voorwenden om Vlaanderen eerste IJzertoren (toen in opbotrw) : En verder herlees ik : 
in dienstbaarheid te behouden. 

WLZEN ' 
Een betrouwbaar Vlaams natJo-^ 

nalist uit Dilzen scheef ons dat in
derdaad de mening betreffende del 
onverantwoordelijke tussenk<Hnst 
van pastoor en kapelaan bij ge
meenteraadsverkiezingen de rorKl« 
doen maar dat ze niet stroken met 
de feiten. Inderdaad werd misschien' 
wel de schijn van tussenkomslT 
gewekt, feitelijk T^n ze echter nie* 
gebeurd zijn. Onze korrespondent 
vraagt of we het een en ander 
zouden willen herroepen. Daar wij 
slechts de waarheid zoeken doen 
wij dit van harte. Wij hopen im
mers hartsgrondig dat onze pries
ters zich buiten de zuivere polities 
zouden houden en zich enkel to t 
zielszorg zouden beperken. 

Op dat gebied is er immer*! werk 
genoeg. 

waard blijve. als erfenis van de va-

Die belgische « super-patrioten > 
denken dat het voor 't land bevor
derlijk moet zijn. alles zo maar door 
een franse bril te bekijken. 

Wat die verfranste patrioten niet gens kan handhaven, ook niet in 
willen zien is het regionalistisch. be- Vlaanderen, indien het niet steunt 

« dit (het kalvarie kruis) zal blij- « u weet. Zeer geëerde Heer, dat ik , ._. — _ _ 
ven; dat (IJzermonument) zal ver- bet f d a c h t ^ b o p g e v a t v. | 11 no- J - e n d^e met d^e « p - ^ oP J -
dwijnen... > Y'^^.^'"'^! ï^f^éJu^m^nd^rtn hart. aan de IJzer vielen, dan he* 

IS er üians iets veranderd 7 Ziet ^^^^o^.^"ou ^ ' u ' m f t ""voo^stl^n - ^ - S o ï e / ^ ^ l f i r i V e L S i ^ i ^ ' ' 
de Hogere geestelijkheid in, meer deze gedachte beslist konsekwent «ver groeien. Dat is gewetenszaak , 
dan vroeger, dat geen gezag zich er- tot haar uiterste door te drijven ? van elk kamiteitslid... » ' 

Jaren reeds droom ik van een kapel antwoordde • 
in of aan de toren. De Krypte had Frol Daels antwooraae 

. ik als kapel wülen zien inrichten, « - .dat het daarvoor te vroeg Is 
ter gezegd het zuiver nationalistisch op de eerbied en het vertrouwen van moest echter naderhand bekennen (was) en men met ons zou spelen,^ streven in bepaalde streken van hen die er aan moeteji gehoorza-
Frankrijk zelf. Daar zoekt de franse men ? 
regering niet die beweging te stui- wil de Hogere geesteUjkheid thans 

dat ze daartoe niet zeer geschikt ^.gnt zelfs aan de kloosterorden heb-1 
'^^s... y ben de bischoppen nog veel te zeg-. 

Dan mijn vrees het Uzermonu-
gen. ,1 ten, integendeel. meer dan voorheen beseffen dat de ment in handen van de poKtiekers te ^ ^ ^^^^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^^^^ 

De beweging werd zelfs door de oprechte vlaming, hij die nochtans zien vallen. Een voorgevoel wellicht. ^^^^ ̂  ^^^^ ^^^ bisschop, door MgH 
grote staatsman Pmncaré aange- gaarne gehoorzaamt, geen bepaalde •, Het monument gebouwd om eeu- j ^ ^ gmedt ingezegend. t 
moedigd. Poincaré schreef : PoU^eke volgzaamheid kan aan- ^^ ^^,''^^\''^'S^^er,filnil ER IS DUS WEL IETS : [ 

« Laat men het Vlaams spreken vaarden wanneer z i » geweten een j.g„ering "̂  ' Van een partijgroep ? » VFRANDERD ' J 
in het noorden, het Bretons in Bre- andere taal spreekt? - ^ ^^ ^ ^ ^^^^^ 50 ^^ren niet ^ P Volksuniemensen koesteren daxri 
tagne. het Baskisch aan de voet der is dat de verartdermg ? Oe Volks- ^ Q ^ gen en voor immer een aanslag De Volisuniemensen koesteren o ^ 
Pyreneeën het Proven<^als aan de .^niemensen hopen het hart&rondig. ggleegd op het A.V.V.-V.V.K. ? ook de hoop dat zij voortaan nie j 
S n d e r e n ' ^ e n S o n a i r e l n b e d ^ m De kristelijke eenheid in Viaande- T E r valt, naar mijn oordeel, over meer zullen veroordeeld wordei?^ 
Sff,^ oTfJfi ^ L f A t /^fP « r « i ^ rpr. 7r,n Pr tLPi hii varen «^ toekomst vh. monument zeer ern- wanneer zij in het streven naar hurt 
geen erikel opzicht » (Zie Haags ren zou er wel bij varen. «tig en in geweten te denken. Liever j . , ^ J . —weten Vlaams eS 
maandbl. februan 28). Vreugdevol heb ik op deze heug- ~~^ „„ ,f , , „ H^ Hin<rpn •^chtit^a ^^^^^ ^^'^ ^° geweien v*aaius cm _ . . . . •,.•, T ^ , ^^- • t van nu af aan. de dingen zacntjes irristeliik willen uiten. -J Zo in de vlaamse strijd, zo bij ge- lijke dag der plechtige inzegening g^ geleidelijk zo regelen dat het A.V. «-"sieiijK wuien uiieu. . f 
lijk welke Vlaam-nationale betoging van de nieuwe kriptekapel dow Mgr V.-V.V.K. aan bet nageslacht be- •''*" ^*' ÖUUUU ^ 
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B R A B A N T 

VOLKSUNIE 
ARRONDISSEMENT BRUSSEL 
ZONDAG 14 DECEMBER 1958 

om 15 uur 
in het lokaal St MICHIEL 
Grote Markt - BRUSSEL 

BELANGRIJKE VERGADERING 
Als sprekers treden op : 

LEO WOUTERS 
Provinciaal Voorzitter van de 

VOLKSUNIE - Oost-Vlaanderen 
die zal handelen over : 

DE VOLKSUNIE EN DE 
POLITIEKE TOESTAND 

Verder de Heer 
A. VAN MALDEREN 

over : 
HET SOCIAAL ASPEKT VAN DE 

VLAAMSE BEWEGING 
Leo Wouters is de oude trouwe Vla
ming^ die sinds zijn jeugd onver
moeid en standvastig voor Vlaan
deren arbeidt en ijvert en te Gent 
de eenheid van alle strijdende Vla
mingen bereikt heeft. 
KOM NAAR HEM LUISTEREN MET 
UW FAMILIE, VRIENDEN EN KEN
NISSEN 

Verfransingspolitiek te 
Wemmei 
Na het Vlaams komitee voor Wem-

' mei werd namens het Vlaams komi
tee voor Kraainem, Tervuren en We-
zembeek-Oppem volgend telegram 

' gezonden aan Mgr. Janssens, vika-
rls-generaal van het aartsbisdom 
iMechelen : « Vlaams komitee Kraal-
jiem, Tervuren en Wezembeek-
,Öppem keurt oprichting af van 
Franstalige kleuterklas in school 
Mater Dei te Wemmei; be-

,treurt dat uw aanwezigheid bij in-
{Wij ding indruk geeft van goedkeu-
' j ing verfransingspolitiek ». 
' Tot de promotors van deze ver
fransingspolitiek te Wemmei be
hoort de heer Delbroeck, lid van 
het IJzerbedevaart-komitee. Te 
vergeefs werd dit feit reeds herhaal
delijk aangeklaagd : deze A.C.W.-
er is nog steeds lid van het IJzer-
bedevaartkomitee ! 

In Vlaanderen moet men - van 
tiiets verstomd staan... ^^"^ 

OOST-VLAANDEREN 

ARRONDISSEMENT ST-NIKLAAS 
INHULDIGING GRAFZERK VOOR 
WIJLEN POL DE KEMPENEER 

Op de grauwe herfstdag stonden 
de laatste kameraden van wijlen 
Pol De Kempeneer rond zijn- graf 
geschaard. 

Na een leven van offeren en 
strijd had deze dappere jeugd
leider In de zomer zijn wapens 
neergelegd. Geen één, van allen die 
ons zijn voorgegaan heeft zo voor 
.Vlaanderen geleden en gestreden. 
Zijn gezondheid maande hem tot 
rust en nooit was er één zo rust-
loos. Wanneer de dokters hem reeds 
lang afgeschreven hadden kon hij 
met een onbegrijpelijke macht zijn 
ideaal, zijn overtuiging uiten, lau-
wen tot daden dwingen en kleinen 
tot grootmoedigheid. 

En nu stonden op deze dag de 
.trouwe vrienden rond zijn graf ge
schaard om nauwelijks vier maan
den na zijn afsterven zijn testa
ment uit te voeren. 

Op de harde arduin prijkte zijn 
Ideaal : de Blauwvoet. En de woor
den die in zijn hart geschreven 
.stonden waren in steen gebijteld : 

« Standvastig is gebleven, mijn 
har t in tegenspoed. » 

Oud-jeugdleiders en beproefde 
vrienden brachten de laatste groet, 
twee jonge vendeljongens in 't 
groene hemd droegen de oranje-
blanje-bleu kroon waarop zijn le
vensspreuk stond : 

« Den Vaderland getrouwe bleef 
hij tot in den dood. » 

Na de plechtigheid op het kerk
hof waar ook Volksveiltegenwoor-
diger Van der Eist aanwezig was, 
en de almoezenier die onze vriend 
Fol lang bijstond het graf geze
gend had, werd een plechtige ziel
mis in de St Jozefskerk opgedra
gen. 

Een goede kameraad rust, en een 
heldenhuldezerkje getuigt voor hem 
in Vlaanderen. Maar wij, wij dra
gen hem in ons hart . 

ST MARTENS-LATEM 

Het werkelijk grafmonument van 
wijlen Lieven Duvosel, de Vlaams-
Nationalistische toondichter, werd 
op 19 oktober te St Martens-Latem 
onthuld. Vele vrienden van de over
ledene hadden eraan gehouden deze 
plechtigheid bij te wonen, waar de 
letterkundige Miei Kersten een ont
roerende rede uitsprak. 

Wij moeten echter oprecht betreu
ren dat de Vlaamse Leeuw niet uit
gevoerd werd en dat geen enkele 
leeuwenvaan te bespeuren was. Wel 
integendeel voerde de dorpsfanfare 
het Belgisch vaderlands lied uit en 
stonden twee leden van de N.S.B, (ja 
wel de Nationale Strijdersbond) op
gesteld naast het graf, ieder met een 
Belgische vlag in de hand. 

Ongelooflijk en toch waar... 
Wij zouden de familie Duvosel en 

het komitee eerbeidig willen verzoe
ken de nagedachtenis van Lieven 
Duvosel in « hoge ere » te houden. 

Hulp in nood 
Zoekt werk als hulp-boekhouder 

en handelskorrespondent. 
J. d. S. Brussel. Bescheiden eisen. 
Schrijven bureel blad. 

WIE HELPT OOK HIER ? 
Jong meisje voor tijdelijke hulp 

gevraagd in klein gezin, in omge
ving Brussel. Schrijven beheer blad. 

GENT 
Redt Vlaanderen, uw Vaderland .. 
Zo sprak E. HuUebroeck ons toe op 

het laatste VI. Nat. Zangfeest. 
Vlamingen uit het arr. Gent, 

voert deze strijd voor de redding 
van ons volk met de vla^ins o^tiq-
nale partij , de Volksunie. 

Ondanks allen en alles, omdat zij 
gelijk heeft, zet deze jonge dynami
sche partij de strijd voor een vrij 
Vlaanderen verder.Donderdag 18 de
cember, om 20 uur, houdt de Volks
unie haar eerste volksvergadering 
na de verkiezingen in de zaal Roe
land te Gent. Meester Van der Eist, 
volkvert., Dr L, Wouters en adv. 
H. Schiltz uit Antwerpen zullen 
spreken over de politieke toestand 
en de noodzakelijkheid van het 
nationalisme. 

Alle Vlaams-nationalisten, oude
ren en jongeren, U wordt verwacht. 

De arr. secretaris. 
Jan Sleurs. 

VLAAMSE KULTUURKRING 
Gent 

In samenwerking met A.N.Z.-Gent 
Zaterdag 20 december te 20 uur 

stipt In zaal Roeland spreekt Z.E.P. 
CALLEWAERT 0. p. over : 

IS HET VLAAMSE VOLK 
ONSTERFELIJK ? 

Ter afwisseling samenzang onder 
leiding van Drs Wies PEE. 

Toegang vrij en kosteloos voor 
ledereen. 

Arrondissemenft Gent-Eekio 

VOLKSUNIEJ<MNGEREN 

Op woensdag 17 december 1958, 
20 u., « Roelaftd », Korte Kruis
straat 3, te Gent, eerste grote ver
gadering van het nieuwe werkjaar. 

Spreker.: J f t - . 
— Dr. L. W C a ^ R S over : « Wat 

verwachten *,wij van de Vlaams 
Nationalistische Jongeren ? 

WE S T . V I A AN DEREN 

In memoriam 
Ir R. Standaert 

Te Balgerhoeke overleed op 75-
jarige ouderdom de stoere Vlaming 
Ir. Robert Stanjjaert. Zijn heen
gaan betekent een zwaar verlies 
voor de Vlaamse Beweging. 

Terecht lezen wij op het doods-
sanktje : « Hij was een aristocra
tische, breeddenkende, verziende, 
niets ontziende Vlaming, steeds be
reid tot steun van alles wat den 
volke goed is #. Inderdaad is Ir. 
Standaert gans zijn leven trouw 
gebleven aan de idealen van zijn 
jeugd : en deze trouw was bij hem 
geen ijdel vO'oord. Zijn rotsvaste 
overtuiging kon door niets aan 't 
wankelen gebracht worden en zijn 
belangstelling bleef steeds levendig 
De overledene was de boezemvriend 
van pater Callewaert. 

Mr. Frans Van der Eist woonde 
de begrafenispleclitigheid bij. 

Aan de geachte familie betuigen 
wij onze oprechte kristelijke deel
neming in de zware rouw. De nage
dachtenis van Ir. Standaert zullen 
wij steeds in ere houden. 

BRUGGE 

Op zaterdag 13 december a. s. te 
15 u. in het koffiehuis « Vlissin-
ghe >. Blekersstraat, voorlichtings
vergadering waarop Mr. F. Van der 
Eist, volksvertegenwoordiger, het 
woord zal voeren over de politieke 
toestand. Alle belangstellenden zijn 
welkom. 

PERVYSE 

Een warm proficiat aan kameraad 
Jef Bultinck en echtgenote gehuwd 
op 22 dezer. 

Moge hun huwelijk met veel 
Vlaamse Tylkens en Nelekens ge
zegend worden. 

WOUMEN-MERKEM 

Kontakten - huisbezoeken met 
uitdeling van man tot man van 
propagandanummers. 

Deze zo moeilijk te bewerken 
streek komt stilaan weerom wakker. 

VEÜRNE-ADINKERKE-DE PANNE 

Wegens onvoorziene omstandig
heden werden de aangekondigde 
bezoeken voor enkele dagen uitge
steld, j 

BRUGGE 
VOORDRACHT DOOR 
MARCEL MATTHYS 

Op 15 december a. s. spreekt in 
de stedelijke koncertzaal St-Jakob-
straat, de bekende Vlaamse letter
kundige en dichter Marcel Matthys 
over eigen werk, op uitnodiging van 
de Vlaamse Vriendenkring. Toe
gang : 15 F., bij de leden of ter 
lokatie, zelfde adres als hierboven. 

Ons sekretariaat vraagt : 
Welke lezer zegt ons 
in welke gemeente de 
BISSCHOP TRIESTLAAN 
ligt. 
Antwoord naar beheer blad a.u.b. 

MERKSEM 
Zoals ieder jaar vond te Merk-

sem weer de dodenhulde plaats op 
het graf van Dr. Borms. Onze af
deling rekende het zich tot een eer 
het graf van deze grote Vlaamse 
figuur niet alleen nu te sieren met 
bloemen en hem piëteitsvol te her
denken. 

Deze taak wordt reeds geruime 
tijd plichtsvol door onze afdeling 
vervuld en ook in de toekomst zul
len wij die steeds blijven vervul
len. Wij moeten trouw blijven aan 
die ons voorgingen in de strijd. 

KADERSCHOOL 
De kaderschool wordt op zater

dag, 13 december te 15 uur geopend 
door volksvertegenwoordiger Frans 
Van der Eist. 

Inschrijvingen kunnen nog steeds 
gedaan worden bij provincieraads
lid Benoit Ceuppens, Belgiëlei, 200, 
Antwerpen (liefst schriftelijk). 

VLAAMSE HARMONIE 
Men is volop bezig met de op

richting van een Vlaamse Harmo
nie. 

Er werden reeds 26 toetredingen 
genoteerd. De leiding van dit prach
tig initiatief berust bij Frans van 
Dyck, Jozef Ickxstraat, 13, Ekeren-
Donk (tel. 45.71.27). Alle inlichtin
gen kunnen daar verkregen wor
den. Dit initiatief wordt gesteund 
door alle Vlaams-Nationalisten van 
het Antwerpse. 

BLIJDE GEBEURTENIS 
In het gezin van onze vriend Jos 

Monu uit Kalmthout werd op 25 ok
tober een dochtertje geboren. Aan 
Jos en zijn jonge echtgenote onze 
hartelijkste gelukwensen. 

IN MEMORIAM 
Wij vernamen het overlijden van 

Mevrouw Frans Nuyts te Voort-
kapel-Westerlo, alsmede dat van 
Mevrouw Renaat Soetewey-Brosens 
te Hoogstraten, en van Eerwaarde 
Zuster Maria-Gabriella van het 
Heilig Hart te Turnhout (in de we
reld Jw van Caeneghem, de zuster 
van wijlen Pater van Caeneghem). 

De Volksunie betuigt haar op
recht leedwezen aan de familie dr. 
jur. Frans Nuyts, alsook aan de fa-
miliën Soetewey en van Caene
ghem. 

ZITDAGEN 
De gekozenen van de Volksunie 

in het Antwerpse houden voortaan 
ledere eerste en derde vrijdag van 
de maand zitdag in het lokaal « Ro
mulus >, Kammenstraat, 8, Antwer
pen. Aanvang : te 20 uur. 

MORTSEL 

DINSDAG, fl DECEMBER E. K. 
TE 20 UUR IN ZAAL « ARDEENSE 
JAGER », GEMEENTEPLEIN : 
VOORLICHTINGSVERGADERING 

ONDER VOORZITTERSCHAP VAN 
PIET VEREECKEN. 
SPREKERS : 
— DR. LEO WOUTERS, 
— CARLO REINERS, GEMEENTE

RAADSLID TE BERCHEM. 

BERCHEM 
Hier vond een belangrijke be

stuursvergadering plaats onder 
voorzitterschap van Rudi Van der 
Paal. De reorganisatie van de af
deling werd grondig besproken in 
aanwezigheid van gemeenteraads
lid Carlo Reiners en hoofdbestuurs
lid Ward Rolus. 

De afdelingssekretaris Piet van 
Dooren werd gelast met de organi
satie van een voorlichtingsvergade
ring op donderdag, 18 december, te 
20 uur in feestzaal « Rubens », 
Statiestraat, 179 (vlakbij het sta
tion van Berchem). Op deze bij
eenkomst zal het woord gevoerd 
worden door de heren Frans Van 
der Eist, Carlo Reiners en Rudi Van 
der Paal. 

DEURNE 

Hier wordt de reorganisatie van 
de afdeling ook flink doorgevoerd. 

In aanwezigheid van gouvvvoor-
zitter Reimond Mattheyssens ver
gaderde het afdelingsbestuur onder 
voorzitterschap van Carlo de IJld-
der. 

MORTSEL 
Zondag 11. vond te Mortsel een 

grote kolportagetocht plaats met 
de medewerking van de mikro-
wagen, waar het woord gevóe'-'d 
werd door arrondissementeel voor
zitter Mattheyssens. De tocht door
heen de gemeente duurde heel de 
voormiddag. Tal van bladen wer
den verkocht, ^;^«. .^ .•• -

BERCHEM43)^,ï»^*»i^&Pff;. . 
Onze prop'ag&ffdikéH''plakten in 

één nacht tijds de ganse gemeente 
vol met Volksunie-aanplakbrieven. 

GROOT BAL 
ingericht door de « Vlaamse Kring 
Antwerpen » op zaterdag, 6 decem
ber te 20.30 uur in de nieuwe feest
zaal « Palladium », Offerandestr. 
42, Antwerpen. 

Regie : Paul Blijweert en Jan de 
Moor. 

Medewerking van het amuse
ments- en radio-orkest Jean Des-
sart. 

Eregasten : Dr Leo Wouters, Dr 
Rik Ballet en dhr Reimond Mat
theyssens. 

Toegangsprijs : 30 Fr. 

DAMES, 
U wenst pels ? 
U wenst een pracht van een 
bontmantel ? 
Koopt vol vertrouwen in het 
huis 

Willy CLAYKENS - NEVEN 
Oudergemselaan, 328, Brussel 
Tel. 48.37.01. Alle inhchtingen. 

Algemeen Vlaams Oud-Hoogstuden-
tenverbond. 
Afdeling Brabant. 

Maandag 8 december 1958. te 20 
uur, spreekt Dr jur A. de Meerleer 
over 
België en de Europese Instellingen. 

Lokaal : Hotel Rembrandt, Kruid-
tuinlaan 7, Brusssl. 
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