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HET VIIFDE K0N6RES VAN DE VOLKSUNIE
door Mr. F. van der Elsf
o p zondag: 22 november a. s.
houdt de Volksunie, de Vlaamsnationale partij, h a a r vijfde kongres. WIJ verwachten dat al onze
Itrouwe kaderleden en propagan"(disten, zonder uitzondering, en een
Halrijke schaar van leden en simpatisanten de werkzaamheden van
dit kongres zullen bijwonen.
Meer dan ooit blijkt thans de
noodzakelijkheid van een Vlaamsnationale partij : zlJ Is de enige
waarborg dat de Vlaamse strijd, de
strijd voor de Vlaamse volksbelangen onvoorwaardelijk
voortgezet
wordt. Zij Is de enige drukkingsgroep die op doeltreffende wijze de
Belgische partijen kan verplichten
rekening te houden met de Vlaamse
problemen, met de Vlaamse openbare mening. De gebeurtenissen van
de laatste maandenr hebben nogmaals klaar in het licht gesteld de
dubbelzinnigheid en de onbetrouwbaarheid van een partij' zoals de
C.V.P., die de beste heet te zijn en
zou moeten zijn in Vlaams opzicht.
Inzake het voor Vlaanderen zo belangrijk probleem van de talentelling heeft de partijleiding van
de C.V.P. tot nu toe niets anders
gedaan dan geschipperd. Maar de
eerste minister, de heer Eyskens,
naar het oordeel van velen tot voor
kort de beste vlaamsgezinde In de
C.V.P., verklaart dat de talentelling moet plaats hebben. De juridische argimientatie die Ingeroepen wordt heeft geen belang —
wat Van belang is, Is het feit dat
de heer Eyskens bereid is, dat de
regering bereid is de talentelling te
houden tegen het eensgezind vereet van gans Vlaanderen. Deze zg.
Vlaamse ministers staan niet meer
bij hun volk. Dat is thans duidelijk : hun ministerportefeuille Is
h u n meer waard dan de Vlaamse
volksbelangen.
De volslagen machteloosheid van
het niet - politiek - georganiseerde
Vlaanderen is anderzijds gebleken
door de amnestie-betoging te Antwerpen : deze indrukwekkende m a nifestatie heeft geen de minste i n vloed gehad op de regeringspolitiek
In zake de repressie.
Zelfstandige Vlaamse politieke
macht veroveren, daar komt het op
aan.
De Volksunie Is de enige Vlaamsnatlonale politieke formatie : is het
dan niet de plicht van alle vlaamsnationalisten, van allen die Inzien
en beseffen dat een Vlaamse partij noodzakelijk is, de Volksunie te
steunen. Kritiek van stuurlul-aanwal Is steeds gemakkeUjk. De
scherpste kritiek verdienen echter
Bij die tegen beter weten in passief
blijven toekijken. Wij doen beroep
op allen, wij hopen dat zij naar ons
kongres zullen komen om zich
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rekenschap te geven van de emsf
waarmee wij onze taak opvatten.
Er zijn geen krachten te veel.
Allen die ons standpunt delen,
moeten de moed hebben het besluit te trekken uit hun overtuiging
en naast ons komen staan.

door de geest van wederzijds vertrouwen en kameraadschap die onder ons gegroeid is.
Het Is onze eerlijke overtuiging
dat h e t lot van het Vlaams-natlonallsme en daarmee ook h e t lot
van de Vlaamse Beweging in deze
naoorlogse periode afhangt van de
doorbraak van de Volksunie als
Vlaams-nationale partij. Deze overtuiging geeft on» het recht en de

Gedurende vijf Jaar is de Volksunie geleidelijk gegroeid en sterker
geworden, sterker ook door de moeilijkheden die overwonnen werden,

plicht een oproep te doen tot allen
die bij ons horen tot een gezamenlijke Inzet van alle krachten.
Het vijfde kongres van de Volksunie weze het uitgangspunt van
een krachtdadig en dinamisch ofïensief om ons Vlaamse volk wakker te schudden en bewust te m a ken van zijn noden.
Daarom allen n a a r Gent op 22
november.

DE O N T M A S K E R I N G .

EN D A T \s
Heeft ooit een regering zoveel
betogingen, tegen zich gericht, op
zo korte tijd zien plaats vinden als
de huidige koalitie van C.V.P. en
liberalen ? Wij willen niet meer
spreken over de amnestiebetoging
van de Volksunie te Lier in april
noch over de Boerenfrontbetoging
te Mechelen in augustus. Wij willen ook niet te veel terug denken
aan de harde taal dit Jaar gesproken op Vlaams Nationaal Zangfeest
en IJzerbedevaart. Wij willen alleen
spreken over de periode sinds 20
september. Eerst stapten te Antwerpen een 15.000 man op voor a m nestie terwijl duizenden simpatisanten toejuichten langs de weg.
Nadien betoogden 10.000 onderofficieren tegen de bevoordeling
ten hunnen opzichte van de nieuw
aangeworven vrijwilligers met h u n
bizonder statuut. Het A.C.V. bleef
niet ten achter en om stoom af te
blazen mobiliseerden zij 12.000 leden om te Brussel op te stappen.
Voor veertien dagen was het de
beurt aan de zelfstandigen om met
15.000 te Brussel te betogen en zich
te verzetten tegen de steeds maar
zwaarder drukkende belastingen,
tegen dé ongelijke behandeling in
zake kindervergoedingen en tegen
de schandalige pensioenwet, die een
nieuwe bijkomende zware belasting
Is en waarvan de uitbetalingen op
ware aalmoezen gelijken.
Na de arbeiders en middenstanders komen thans volgende week
zaterdag de boeren weer op straat.
Van het C.V.P. verklezlngsprogrum
en van het program van de Boerenbond is niets in huls gekomen en
de droogteramp heeft de boeren tot
wanhoop gebracht. Ganse afdelingen In West-Vlaanderen cn In de
Kempen zouden met gezamenlijk
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ledenontslag gedreigd hebben zo de
Boerenbond niet betoogde en men
heeft hen om erjrtr te voorkomen
hun zin moeten geven.
Voor dezelfde dag (zaterdag 19
november) heeft nu ook de Vlaamse
Toeristenbond gevraagd dat de automobilisten hun wagen In de bergplaats zouden laten en zouden staken terwijl de garagisten en benilnestatlonhouders verzocht worden
die dag hun zaak te sluiten.
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De regering heeft Immers andermaal nieuwe belastingen aangekondigd. Verhoging van de briefport is onderlussen reeds een feit
geworden. Voor de tweede maal op
een Jaar tijd wil men anderzijds de
benzineprijs verhogen en wel met
0,85 F. aan de verbruiker. Op een
Jaar tijd stijgt die prijs met haast
1 F. 50. En dan wil Eyskens de Index laag houden ! Ook andere belastingen
werden
aangekondigd
maar door de heftige kritiek van
de ganse bevolking aarzelt de regering.
Ondertussen beleven we het dat
de regering de begroting voor landsverdediging — na veel bezuinigingen ! — verhoogt met 1,5 miljard
terwijl men terzelfdeftijd miljarden In Kongo wil steken, waar bet
kapitaal met behulp van de regering, die weigert van h a a r vetorecht gebruik te maken, op de
vlucht slaat. Frankrijk neemt Al-
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gerië als argument om haar verplichtingen tegenover de N.A.V.O. In
te krimpen. In ons land kan men
Kongo niet als argument gebruiken omdat het Brussels paradeventje, Gilson, zich verzet. Zijn begroting ! Wat denkt men weL Hij
Is niet groter dan Eyskens, maar
haast even aanmatigend. Wat niet
weinig gezegd is. En ondertussen
blijft de nodige miljardenbezuiniging op het leger achterwege net
alsof we dat geld niet beter gebruiken konden.
Zo voor een echte streekekonomle
en niet de grove karikatuur die de
regering er thans van gemaakt
heeft. Vooreerst Is er geen sprake
van zwaarindustrie In het Limburgs mijngebied, de streek die onbetwistbaar de grootste ekonomlsche mogelijkheden van gans België biedt.
De Société Générale verzet zich
hier en vermits zij grotendeels de
verkiezingskampanje van C.V.P. en
liberalen betaalt, is alles gezegd.
De plannen blijven bij kleinere
nijverheden. En dan nog hoofdzakelijk In Wallonië. In de Borinage
wordt een tewerkstelling voorzien
van 4.200 man. Gedeeltelijk is die
reeds verwezenlijkt. In het Vlaamse
testgebied, Hageland, met een veel
hogere werkloosheid dan in de Borinage, wordt nieuw werk voorzien
voor 2.185 arbeiders. Net de helft
dus. Over de andere ontwikkelingsgebieden willen we niet veel woorden verspillen. De kritiek van de
C,V.P.-krant De Gazet van Antwerpen, daarover was afdoende. Als
alles ontwikkelingsgebied wordt kan
er niet veel gebeuren.
(Lees door op blz. 2, Iste kolom)
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lEUVEN
ViUMSE
inUVERSnBISSTAD?
Deze vraag is van de hoogst* aktualiteit.
Nu overal stemmen opgaan voor
nieuwe Hogescholen, nu meer en
meer Vlaamse studenten hogere stu'
dtes gaan doen, en Leuven ovcrhevoJlct geraakt (meer dan 12.000
studenten) is het ogenblik gekom-enr
om de franstalige
afdeling
naar
Wallonië over te -planten.
Na het grof incident van 23110159,
is het nodig, daar de gepaste gevolgtreJiHng uit te halen.
Op deze dag, werd door Prinses
Lihane vergezeld van Koning Leopold, aan de Leuvense
Universiteit
een Knvsthart overhandigd in de St
liafaëlskhviel-en,
nedcrlandstalige
afdeling.
Tijdens de gehele
plechtigheid
werd geen woord Nederlands gesproken, noch door de Prinses, noch doot
de JRektor, noch door de aanwezige
professoren.
Dit heeft de vlaamsvoelende professoren, en de jonge geneesheren aldaar gegriefd en geërgerd. Som,mige
onder hen hebben hicrorer, na de
plechtigheid, lu'dop hun wrevel en
ontstemming laten blijken.
Wegens aanwezigheid van de rektor, moesten professoren en dokters,
zich natuurlijk hoest houden. Inderdaad, wie hij het geval betrokken
was, had vooraf een duidelijke wenk
ontvangen (een tijdje geleden, kregen de profs, nog zo'n
schriftelijke
wenk, in verband met
gebeurhjke
tympatiegevoelens
t.o.v. de Antwerpse Universiteit in spe.)
De Frans sprekende profs, en dokters, en vooral een paar rabiaten uit
dit korps, waren in hun nopjes, omdat het hele gedoe in de taal van
chez-nous was verlopen. Een onder
hen kon overigens zijn leedvermaak
niet verbergen, oTudat, zo zei hij
« Les Ménapiens ont été roulrs » (de
Menapiérs waren weer eens gerold).
Heel deze ojwoering is kleinerend
en vernederend voor gans het Vlaamse volk.
Dit des te m,eer, als we weten, dat
alleen de nedcrlandstalige
afdeling
een hartchirurg heeft. Deze afdeling
was reeds in het bezit van een kunsthart, dank zij de durf ^n het doorzettingsvermogen
van de Vlaamse
professoren. Reeds geruime
tijd,
werden
daar
hartoperaties
uitgevoerd.
In de franstalige afdeling is nog
geen kunsthart, en ook geen hartchirurg.
De franstaligen, mogen wel komen
kijken
wanneer hun
Menapiérscollega's een hartoperatie uitvoeren.
Het « franstalig > kunsthart moest
dan wel door de Prinses aan de nedcrlandstalige afdeling worden over
handigd.
(Lees door hlz. 2, vierde kolom)
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Hef amnestiekomitee

De eeuwige litanie
BIJ de Posterijen Is er een jaarlijks tekort. Bij het onderzoek naar
de oorzaken ervan heeft men o.m.
vastgesteld «"""-.t er In Vlaanderen
slechts 269 postontvangerijen bestaan of één per 18.000 inwoners, in
Wallonië evenwel 345 of één per
9.000 inwoners I In Vlaanderen zijn
er 424 postbeambten van 1ste en
2de kategoi^.o of één per 11.442 inwoners, in ' "illonië echter 571 of
één per 5.398 Inwoners.
Deze verhouding is ongeveer dezelfde als voor de rechtbanken.
Of federalisme voor Vlaanderen
een goed zou zijn !
EN DAT IS DAN REGEREN
(Vervolg van biz. 1)
Als we dit alles zien en weten dat
de stad Mechelen door rechtstreeks
kontakt met de Verenigde Staten
Amerikaans ''apitaal wist aan te
trekken dat nieuw werk verschaft
aan 1.500 arbeiders dan weten we
wat we wat we ook op dit gebied
a a n deze regering hebben.
En dan wil Eyskens nog de talentelling houden. De man die op het
verwijt dat nJj zoveel franssprekende Vlaamse ministers in zijn regering opgenomen had niets anders wist te antwoorden dan dat
die franstalige Vlamingen gedurende de oorlog bij hun volk stonden, staat tli<t<is ver van datzelfde
volk af. Zo ver dat onze literatoren
van boven de 80 jaar, Styn Streuvels en Herman Teirlinck, hem publiek moesten waarschuwen. Zo ver
dat hij gans Vlaanderen tegen zich
in het harnj.d jaagt. Evenmin als
die man het grootkapitaal wat kan
weigeren, kan hij dit aan Merchiers
In zake repressie, of aan Brusselaars
en franskiljons in zake de talentelling.
Maar op die talentelling zal hij
zich dan toch de nek breken. Dat
beloven we hem, '
Wim Jorissen.
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OKTOBER
1. Nederland-» regering door oppositie zacht behandeld
de Quay met goed vergelden.
3. Bilna geheel Vlaanderen < testgebied »
Een doortestende maatregel.
5. Nederland-België : 9-1
Schwartzkljkers hadden ongelijk.
7, Meisje gedurende 500 dagen In
de coma
kon er geen punt achter zetten.
9. Conservatie
overwinning
In
Britse verkiezingen
Mac Millan Kraait Vlc Tory.
11. Vuurkruisen mochten niet binnen IJzerkruis
Eén keer vuur in ons kruis Is
genoeg.
15. Neushoorn In gemeenteraad te
Sao Paolo
De raad een neus(hoorn) opzetten.
17. Van Houtte : begroting In
evenwicht
Evenveel snullen als nullen.
19. Eyskens : Sociale problemen
hebben voorrang
Oplossingen zijn blijkbaar zonder belang.
21. Duitsland-Nederland : 7-0
7even gaten in één kaas !
23. Ene;e!sen ongeduldig voor Topconferentie
It's a long way to Topperary...
25. D. Dillen op Gatt : dollars
vloeien te snel af
Een Gatt maken om een gat te
stonpen.
27. Cor^ulka wil lid worden van de
Gatt
Iemand in het gat kruinen.
29. ^"h^-erste van maan gefotografeerd
Onirezonde nieuwsgierigheid.
31. S'.ijn Streuvels op het wijnfeest
te Overijsgj
De teleur^ang "un de Water-

De verontwaardiging over de
houding van aktiel^omitee voor
amnestie wordt vrijwel algemeen.
Die heren, waarvan sommige zo
aanmatigend waren de Volksunie,
die sinds jaren de voornaamste
voorvechter was van de amnestie,
de les te willen lezen zijn waarachtig stom geworden. Hebben de
C.V.P, Invloeden hen het zwijgen
opgelegd ? Zijn ze nog niet bekomen van de bruske wijze waarop
aan hun onderhandelingen op het
hoogste vlak door een paar zinnen
van Eyskens een einde werd gesteld ?
Is er al een van hun eisen in verwezenlijking gegaan ? Heeft het
duo Eyskens-Merchiers op één jaar
nu als zoveel Invrijheidstellingen
gedaan als het duo Van Acker - Lllar op één maand ?
Dan Is de reaktie van de Autotoerist op de aanmatiging van Eyskens
nogal eens wat waardiger. En de
studenten te Leuven dlc hun aktie
voor de vrijlating van Gustje
Gljzcn
en
voor
de amnestie
voortzetten een voorbeeld. En dat
ze ook eens kijken naar het Aktlekomitee tegen de Talentelling. Die
volgens de gebeurtenissen op de
voet en laten niet af.
Er is een luiheid en een lamlendigheid die misdadig Is!
ERGERLIJK
Iedereen kent de heftige strijd
die ruim een halve eeuw terug in
het land van Aalst gewoed heeft
voor' en tegen het Daenslsme. Tegen het Daenslsme werd op een
schandelijke wijze het geloof uitgespeeld. De bittere van dat partijpolitiek misbruik van het geloof
kan men daar nog steeds waarnemen. Honderden en honderden
brave Katolieken bleven uit de Kerk
en de meeste van h u n afstammehngen doen dit thans nog steeds.
Er zijn echter personen die van
niets vies gevallen zijn. Zo de oudparlementarlër D'Haese, die de gelegenheid vindt, om aan de hand
van het onthaal van een nieuw
priester, het geloof uit te spelen t e gen de linkse partijen. Terwijl de
socialisten zo handig zijn van waar
zij burgemeesters hebben uit te
pakken met de slogan < burgemeester van allen > wil Bert
D'Haese thans de nieuwe pastoor
de zaak reeds bemoeilijken door
van hem uitsluitend « de pastoor
van de C.V.P. » te maken. Partijpolitiek gesjacher met de Kerk.
Men vergeet altijd weer dat Christus de sjacheraars uit zijn tempel
joeg. Thans hebben de partijsjacheraars het voor het zeggen. Als
h u n partij alles verbrodt kunnen
zij nog steeds een pastoor als schild
gebruiken.
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ALLEN NAAR CENT
NAAR ONS
LUSTRUM KONCRES
Charles De Crete
Onze Zuidvlaamse vrienden die
in Frans - Vlaanderen de strijd
voeren voor eigen taal, kuituur en
persoonlijkheid hebben de grote
Charel, even aanmatigend als bij
ons de kleine Gaston, eens flink
met de neus in het vuil geduwd.
Zoals men weet is in Frankrijk de
h a a t tegen het Nederlands niet geringer dan hier in den lande zo dat
in Noord-Frankrijk het onderwrs
in het Nederlands verboden is. Iets
waartegen trouwens nooit een Nederlandse of Belgische resering verzet aangetekend heeft. In de Bretons- en Duitssprekende gebieden
mag men sinds enkele jaren wel
Bretons en Duits onderwijzen. De
Zuidvlarmnwen hebben zich t h a n s
tot de GauUe gericht met zijn stamboom. Deze moderne Karel de Giote
Is Nederlands van afstammmg. Het
zal hem waarschijnlijk geen genoe-

gen doen ! Tal vap leden 'uit zijn
familie hebben de strijd van de
Frans - Vlamingen, meegestreden.
Men heeft Charles, thans gevraagd
posthuum de wensen van zijn familieleden In vervulling te doen gaan.
Ondertussen kunnen we bedenken
dat Frankrijk niet alleen zijn
naam als land van ons gekregen
heeft, niet alleen de naam van zijn
taal, maar dat in tijden van ontaarding wij, demokratisch volk,
hen nog autoritaire persoonlijkheden moeten leveren om te proberen wat orde in de boel ginder te
brengen. Na Pétain (vervorming
van Pittem) schenken wij hen de
Gaulle (vervorming van Van de
Walle). ZIJ zijn blij dat zij hem
hebben. Wij zijn even blij dat we
hem mogen missen.

"ït?

Betogen
Na de twee amnestiebetogingen,
de betogingen van de onderofficieren, A.C.V.-ers en' Boerenfronters
hebben thans ook de zelfstandigen
betoogd. Le Soir spreekt over 10.000
man, de inrichters over 40.000 en
minister Van den Boeynants die
lelijk in nesten zit van 5.400, welgeteld ! Geen 1.000 krijgen zij er
samen had die wijze minister voorspeld. Hij was er nogal eens naast.
De voornaamste inrichter was « Het
sociaal verweer » een zelfstandige
organisatie die door de christelijke
middenstand, dat minder leden telt
dan het inrichtend komitee, voor
links uitgesch<^Jden wordt. Zoals
men weet is ook de Volksunie voor
de C.V.P. een linkse partij «.«j. ^^

Leuven
Vlaamse
Universitei'tsstad ?

(Vervolg van blz. 1)
Dat is niet alles.
ledere dag zijn er alzo moeihjkHet « geschenk t van d-e Prinses, y-den, daar vele verpleegsters de
tou door de staatskas zijn helaxild zieken ni^'^ verstaan.
via haar palciselijk
bureau, dus
Het is dan ook ongehoord, dat de
meer dan 60 % Vlaamse centen.
zusters steeds beroep doen op fransEn dan is er nog meer.
sprekende
verpleegsters
voor de
In de geneeskutuUfje
faculteit, definitieve bcnoemmgen in BEIDE
zouden er é-') franstalige en 8 neder- afdelingen, zodat dokter en zieke,
zich in Iff frans moeten leenden tot
landstalige professoren zijn.
afdehngs-hoofdverpleegster.
Nochtans zijn er in de heide afde- de
lingen van de Universitaire kliniek
Zo zien we het volgende in de ne90 % vlaamssprekende zieken.
derlandstalige
afdeling.
De Vlaamse patiënten,
worden
Chirurgie (Prof. Lartjuct).
voor de colleges en klinieken van de
Hoofdverpleegster (operatiezaal) :
franstalige afdeling als 't ware af- fru7ittaliggebedeld hij die zelfde Mcnapiërs.
H oofdverplcegster
consultatie 't
Immers, de franssprekende hour- fravstahg.
goisie uit het Leuvense, kan het verPhjisiotlierap-ie.
eiste ziekencontlngent
niet
meer
Hoofd oerpleegster consultatie
?
leveren voor hun afdeling.
franstalig.
De Vlamingen, beseffen meer en
Kinderziekten.
meer dat zij zich heter thuis voelen
Hoofditrrpleegster : franstalig.
hij nederl and SS p rekenden, waar ze
Inwendige ziekten.
in hun eigen taal met de geneesheer
Een van de twee hoofdverpleegkunnen spreken, en waar het niet ge- sters : franstalig,
beurt dat hij zieken in stervensZenuwzieklen.
gevaar iemand moet ter hulp geroeVerpleegster - secretaresse v. d,
pen worden om als tolk op te treden dienst : franstalig,
tussen zieke en dokter.
Leuven is een Vlaamse stad.
En '< is nog niet gedaan.
Wij willen aldaar' een Vlaamse
A LLE iteekkaarten,
bescheiden, Universiteit.
mededelingen worden in het FRANS
Volwaardig en integraal.
aan C.0.0. van Leuven overgemaakt,
Wij doen Wallonië een groot
Is dat niet in strijd met de taalwet'^ t gesche.ik » met een kntolieke
(St.
Pictersgasthuis).
Universiteit. Zij krijgen zelfs het
Is het dan te verwonderen, dat bij franstalig kunsthart m^e en in afhet groeien va.n liet vlaamshewustzijn wachting dat zij het zelf kunnen beer heel wat wrevel wordt op- dienen zelfs een Vlaamse hartchirurg
gekropt bij de Vlaamse professoren die oi.k Frans spreekt.
e7i dat zij de houding van de PrinMaar Oe Vlamingen wensen einses als een zware vernedering hebdelijk
meester te worden m eigen
ben aangevoeld.
huis.
Komt daar nog bij : Hel schanWij' hopefi dal de' * tierhui» » niet
daal van de franstali<je vefpleegsters
te
lüng'zkl uitgesteld Muirden.
m de Nederlandse afdeling i .^ f'''^,,\'
'
'
' ' '' "
Dr, Leo Wouters.
Zoals bekend, bedienen de èititè^i'
van Liefde de Univ. klip/tphen, ),n
strijd met de wet, hebben zij ^cfn F'A^"VERS6tnENËN' ' ''
Zo d a t h t het Vliams nationatweetalige verplcecptersschfiol ii\ ^e
listic.
Zo deiikt het. Priji : 30 F.
onmidd-elhjke nabijheid van^d.fi ün,iversiteitsaelunticen,
, " ''
, VEBSCWJNT EERSTDAAGS
• ' : ' i i . ' i

Waarom leren zij echter niet
kiezen. Vier jaar lang protesteren
ze en de éne dag dat ze hun verstand moeten gebruiken, misbruiken ze het. En achteraf klagen ze
weer over de gevolgen van hun eigen daden. Een oppositiepartij moeten zij steunen, niet de kleurpartljen.
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Deie verpleegsters moeten ook\^ë^^
Het Zwartboek. Waarheen met
stage doormaken. Ook de fransspre- Vlaanderen ekonomische toekomst.
kende verpleegsters komtn in de veUitgegeven door het Vlaams Koderlandstatigc afdeling terecht. Hoe mitee voor Wemmei. Pr js : 50 F.
kan haf anders, daar 00 % van alle
Storten op gironummer 5445.46
zieken in beide afdelingen,
Vlamin- V/. Jorissen - Brussel.
gen zijn.

Op de meeting na de betoging
werden vake meppen uitgedeeld.
Vooral de pensioenwet voor de zelfstandigen diende het te ontgelden.
Het is inderdaad ook een bijkomende belasting.
« Het sociaal verweer » is echter
bij de verkiezingen weihlg konsekwent. Zelf steekt ze'dó,n geen geld
In de verkiezingsstrijd maar houdt
zich op de vlakte. De middenstanders wordt dan de raad gegeven te
kiezen voor de « beste »'kandidaten
op de li]sten van B.S.P., liberalen
of C.V.P. De BS.P. heeft echter
nooit wat voor de middenstand gedaan en de « beste » C.VP.-ers en
liberalen bepalen thaiis de regerlngspolitiek. « Het Sociaal Verweer » is dus mede schuld aan het
huidige middenstandsbeletd van de
regering.

.Ï,,.'.',

Het Is voor onze middenstanders
zoals voor onze boeren. Zij worden
verwaarloosd en uitgebuit.

Begin december zal het abonnement I960 aangeboden worden. Wij
rekenen er op dat al onze abonnenten ons trouw zullen blijven en een
vaste basis zullen vormen voor een
nieuwe en grootscheepse uitbreiding
van ons lezersaantal.
Het beheer verkiest dat onze postabonnenten langs de postbode betalen. Personen, die voorzien dat
ze afwezig zullen z'jn, kunnen het
bedrag (100 F.) echter bij voo-b -at
op ons gironummer 5115.46 W. Jorissen Brussel, storten.
De abonnenten onder band worden niet aangebodep.
Zij worden van im af aan verzocht het bedrag t e storten of aan
onze propagandistes te overhandigen.
' « * - m » mi .

DE L A A T S T E

KOLONIE

— Casimlr, hebt gij die spahi's niet gezien te Antwerpen, vroeg
ik aan mijn vriend die juist terugkwam van "Je voetbal en zeer ontevreden was over de ploeg waarop hij gewed had.
— Ha, zei hij, waren dat spahi's ? Ik dacht dat het de mannen
waren van het Vreemdelingen-legicen d^e hier de orde kwamen handhaven in plaats - a n de Antwerpse politie c"-e sedert de amnestiebetoging niet meer weet op wie ze moet slaan.
— Dat bezoek van het Vreemdelingen-le^ioen zou wel wat vroeg
zijn, Caslmir, die komen naar hier als Aigerié verloren is en dat België dus de laatste franse kolonif blijft. Die spahi's te Antwerpen waren daar reeds de bevestiging van. Frankrijk organiseerde daar een
gala-avond tot steun van zijn « sociale » werk-a in Aigerié.
— Wij kennea die * sociale » werken, zei Caslmir, dat zijn sociale
werken met het wapen in de vuist en dat die jpaïii's daar zo maar op
straat stondon, gewapend van kop tot teen, is er een simbool van.
Maar ik heb .steeds gedacht dat vreemde gewapende troepen niet
In het land mochten komen.
— Dat is zo, Casimir, maar de « polites-'e fi .^n^aise > houdt daar
geen rekening mee. Zij handelen werkelijk a'sof België een franse
kolonie is. Denk maar aan de Fxpo. En zij vinden hier mannen die ze
steunen in die opvatting. Dat z'jn kerels d e de mond vol hebben over
het vaderland en als zij « vaderla d » zeggen, denken zij aan Frankrijk.
Gij weet toch wel dat tijdens de bezetting, •e.m waalse delegatie
bij Pétain geweekt is om te vragen Wallonië in te 1 jven b'j Frankrijk. Die hebben gs^en last ondervonden met de represv.e. Vergelijk
maar eons • geen enkel inc'vie'-i heeft ooit gevraagd dat Vlaanderen
zou ingelijfd worden bij Du l?:and. Integendeel.
— Dat bewijst, zei Gas mir, dat de ^ec^te^s krijgsraden auditeurs en mmis'e 'S van t"ru c'ie ppderd'^n''^he'd aan Frankrijk "atuurlijk vonden en dat bewjst no^ eens dat Be "li een fianse ko'onie is.
— En heeft de burgemep.ster van Aatwerp:;n die spahis geschouwd, vro3g ik. Hij was d:tmaa) thuis.
— Ik zal het ee-.-'S vragen In het café waar 1 \ gewoonljk zijn
inspiratie haalt, zei Casimlr.
Cit.
•• I '
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Is Kunuuraulonomie
NOODZAKEIIIK ?
De misselijke komedie rond het
vraagstuk der
kultuurautonomlo
duurt voort : iedereen Is er voor,
het Is een programmapunt der
grote partijen, maar er komt niets
van terecht. Zij die zich In dit opricht nog begoochelingen zouden
maken zijn wel uitermate argeloos :
het is duidelijk dat er geen waarachtige kultuurautonomle
komt.
Ik ben zo vrij te verwijzen naar
hetgeen Ik hierover geschreven heb
in mijn brochure « Kultuurautonomle voor Vlaanderen en Wallonië *
Na veel gezwam en veel misbaar
zal men misschien nog eens opnieuw < kultuurraden » oprichten,
kultuurraden die op papier al van
vóór de oorlog bestaan, die nooUi
enige rol gespeeld hebben, en die
ook In een nieuwe, verbeterde (?)
uitgave een ondergeschikte en onbeduidende rol zullen blijven spelen.
En nochtans is kultuurautonomle
noodzakelijk. Zelfs de meest gematigde kultuurflamlngant moet ten
slotte deze noodzakelijkheid a a n vaarden, wanneer hij zich rekenschap geeft van de toestand waarin de Nederlandse taal en kuituur
zich bevinden in de unitaire Belgische Staat.
I n april van dit jaar stelde ik in
dit verband een belangrijke parlementaire vraag aan de minister
van openbaar onderwijs. Ik ontving
eerst een « voorlopig antwoord ».
* Aan het achtbaar Ud zal worden
geantwoord zodra mijn administratie In het bezit is van al de elementen van antwoord ». Op 14 juli
maakte de griffier van de Kamer
mij het uiteindelijk antwoord over
en hij liet mij tevens weten dat de
Voorzitter beslist had dit antwoord
niet te publiceren in het Bulletin
van Vragen en Antwoorden omdat
het te « uitvoerig » was. Nochtans
was dit antwoord zeer interessant
en Ik meen er goed aan te doen
de wezenlijke gegevens thang zelf
bekend te maken.

door Mr. F. Van der Eist,

Het eerste deel vap mijn vraag
sloeg op het taalgebruik In de betrekkingen tussen het departement
en verschillende kulturele en wetenschappelijke Instellingen die van
h e t departement afhangen. Het
aptwoord luidt als volgt :
A. Wetenschappelijke instellingen :
Koninklijke Bibliotheek, Koninklijk Meteorologisch Instituut, Koninklijke Sterrenwacht, Koninklijk
Instituut voor Natuurwetenschappen en Rijksarchief : het is niet
mogelijk juiste gegevens te verstrekken — het zou te veel tijd vergen een statistiek op te maken.
B. Kunstinstellingen :
Koninklijke Musea voor Kunst en
Geschiedenis : 90 % Frans - 10 %
Nederlands.
Koninklijk Musea voor Schone
Kunsten van Brussel : 90 % Frans 10 % Nederlands.
Koninklijk Instituut voor het
Kunstpatrimonium : 60 % Frans 40 % Nederlands.
Koninklijke Ckjmmissle voor Monimienten en Landschappen : 40 %
Frans - 60 % Nederlands.
Koninklijk
Muziekconservatorlum te Brussel : hoogstens een
tiental Nederlandse brieven over een
tijdperk van ongeveer acht jaar.
Nationale Hogere School voor
Bouwkunst en Slerkiuisten : geen
enkele Nederlandse brief over een
tijdperk van acht jaar.
Nationaal Orkest van België :
één Nederlandse brief in acht jaar.
Wanneer wij de gegevens zien
die verstrekt worden voor de kunstinstellingen, kunnen we het slechts
betreuren dat dezelfde gegevens
voor de Wetenschappelijke instellingen niet kunnen gegeven worden. Naar alle waarschijnlijkheid
zijn deze gegevens even slecht.

Het tweede deel van mijn vraag sloeg op de verhouding tussen de
taalrollen voor het wetenschappelijk en het admini.stratief personeel van
al deze Instellmgen.
Wetenschappelijke instellingen.
Koninklijke Bibliotheek van België
• Wetenschappelijk personeel :
11 Nederl. taalrol
18 Fr. taalrol
• Administratief en ondergeschikt
personeel :
48 Nederl. taalrol
46 Fr. taalrol
2. Rijksarchief :
- Wetenschappelijk personeel :
20 Nederl. taalrol
24 Fr. taalrol
• Administratief en ondergeschikt
personeel :
14 Nederl. taalrol
14 Fr. taalrol
3. Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen van België
• Wetenschappelijk personeel :
8 Nederl. taalrol
19 Fr taalrol
Admin. en ondergeschikt :
31 Nederl. taalrol
95 Fr. taalrol
Koninklijke Sterrewacht van België ;
Wetenschappelijk personeel :
4 Nederl. taalrol
14 Fr. taalrol
Admin. en ondergeschikt :
16 Nederl. taalrol
23 Fr. taalrol
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België :
We;enschappelijk personeel :
4 Nederl. taalrol
21 Fr. taalrol
Admin. en ondergeschikt :
15 Nederl. taalrol
40 Fr. taalrol
Kunstinstellingen :
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis :
Wetenschappelijk personeel :
4 Nederl. taalrol
13 Fr. taalrol
Admin. en ondergeschikt :
17 Nederl. taalrol
45 Fr. taalrol
2. Koninklijke Musea voor Schone Kunsten :
Wetenschappelijk personeel :
1 Nederl. taalrol
6 Fr. taalrol
Admin. en ondergeschikt :
20 Nederl. taalrol
29«Fr. taalrol
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium :
Wetenschappelijk personeel :
9 Nederl. taalrol
7 Fr. taalrol
Admin. en ondergeschikt :
13 Nederl. taalrol
18 Fr. •taalrol
4. Koninklijk Muziekcenservatorium te Brussel :
Wetenschappelijk personeel :
o Nederl. taalrol
1 Fr. taalrol
Admin. en ondergeschikt :
4 Nederl. taalrol
12 Fr. taalrol
5. KcMiinkliJke Commissie voor Monumenten en Landschappen
5 Nederl. taalrol
4 Fr. taalrol
6. Nationale School voor Bouwkunsten en Slerkunsten te Brussel :
1 Nederl. taalrol
10 Fr. taalrol
Ik beschik over de uitvoerige gegevens waaruit blijkt dat deze cijfers die verpletterend zijn op zich
zelf, nog moeten geïnterpreteerd
worden in een voor de Vlamingen
ongunstige zin : de Vlamingen treft
men aan bij de stokers, de werkmannen, de opzichters, dus bij'het
ondergeschikt personeel.
In de Koninklijke Musea voor
Kunst en Geschiedenis bv. is gans

de top eentalig Frans : beheerder sekretaris, onderbureauchef, ekonoom, opsteller, e.a. klerk, klerken,
stenodactylografen, hoofdopzichter,
allen zonder uitzondering staan op
de Franse taalrol. Slechts onder de
opzichters treft men 13 Vlamingen
aan... die door niemand van de directie in h u n taal kunnen te woord
gestaan worden.

Kommentaar fs hlerWJ eigenlijk
overbodig. Wannj.&er wlJ aan onze
vert)ltterlng t.o.v. dergelijke wantoestanden vrije loop moesten laten
dan zou men ons voor negativisten
uitschelden. WIJ staan hier anders
voor de resultaten van de positieve
en opbouwende houding der kultuurflaminganten. De harde waarheid is dat een Nederlandse kuituur
in Vlaanderen voor de Belgische
S t a a t niet bestaat en niet mag bestaan. De Belgische kuituur is
Frana. Zo is h e t sedert 1830.
Zonder kultuurautonomle komt

daarin geen grondige vemnderlng.
Daarom ook krijgen wij geen kultuurautonomle. Wanneer zal men In
Vlaanderen eindelijk de moed hebben te begrijpen ? In « ELSEVIER3
WEEKBLAD • «26 sept. 1959)
schreef Raymond Brulez over de
bedreigde positie van het Nederlands In België en over de Vlaamse
struisvogel. Hij eindigde zijn artikel met volgende schampere bedenkingen :
« De positie van het Nederlands
In Vlaanderen moge best vergeleken worden aan deze zandkastelen
die kinderen bouwen aan de tijlijn,
de grens van droog en n a t zand.
ledere aanrukkende vloed knabbelt
er Iets van af zonder het geheel In
één stormtij te kunnen overspoelen.
Wij kunnen enkel hopen dat de ongunstige stroming van de oceaan
eens moge keren en de bedreiging
van dit ons allen duurbaar domein
definitief afwenden. Mocht het
echter anders verlopen dan kunnen wij ons troosten met de bittere
overweging dat, binnen twee eeuwen, een Comité flamand de Bel<^que wel eens een franstalige studie
over Gerard Walschap op de markt
zal brengen... »
Wij zouden ook nog kunnen hopen dat de Vlaamse struisvogel zindelijk zijn kop uit het zand van de
verdwazing en de zelfbegoocheling
zou trekken...

jiekrompen

en

ergerlyk

IIHKS en AMNESTIE
Wie zou gedacht hebben dat h e t
tijdschrift « Links » van de Jonge
socialisten,
die
zogezegd ook
Vlaamsgezlnd
zijn,
het
nieuw
Vlaams geluld zou gebracht hebben, zal meteen geleerd zijn als hij
in het nummer van 17 oktober 11.
het artikel gelezen heeft van een
Intellektueel, die zich terecht Plebeius noemt.
Voor die heer steekt het fascisme,
terug de kop op omdat het portret
van Dr. Ellas meegedragen werd In
de stoet te Antwerpen.
Al de kollaborateurs waren daarbij fascisten en vlj£inden van de
arbeiders.
Altijd weer staat men verbaasd
over de vergeetachtigheid en de
lef van de socialisten. Als alle kollaborateurs (fascisten waren dan was
de voorzitter an de socialistische
partij Hendrik De Man, de eerste
partijvoorzitter die kollaboreerde,
een groot fascist. Dan waa de huidige onder-voorzitter van de B.S.P.

fascist. Dan waren de 150.000 socialisten vrijwillige arbeiders in Duitsland, die door hun wapenproduktle
In Duitsland de oorlog nogal wat
meer verlengd hebben dan de
Vlaams-nationalisten
die
alleen"
m a a r een lldmaatschapskaart van
h e t V.N.V. op zak hadden, 150.000
fascisten. Dan bestaat de Vlaamse
B.S.P. en h a a r huidige leiding en
bij een groot deel van h a a r volgelingen uit fascisten. En Inderdaad
kunnen we dit merken aan het artikel van deze Plebeler waar hij
dreigt dat er geen amnestiebetoging meer zal gehouden worden.
Demokratisch of fascistisch ? Moeten we er nog aan herinneren dat
« Links > zo wel als de kommunlsten
zich beroepen op Marx en dat we
het « demokratisch » Marxisme in
Rusland en elders kennen. Moeten
we daarbij nog herinneren aan c'
< demokratie » van Tito waarmea
vele leiders van onze B.S.P. zo hoos
oplopen ?
Als Plebeius per se fascisme v.U
zoeken, dan kan hij voorlopig zijn
fascistenvreterlj in zijn eigen partij en zelfs in de eigen kringen van
« Links » botvieren.

Jos Van Eynde die aan De Man zijn
medewerking aanbood een fasciBt.
Dan was oud-mlnister Anseele, die
een vriendschappelijke studiereU
naar Duitsland deed in het begin
van de oorlog en samen met Dr.
Elias in het schepenkollege van
Gent zat, een fascist. Dan was
Achiel van Acker die In de Unie van
Hand- en Oeestesarbelders zat een

Plebeiu.? spreekt veel over co
Vlaamse arbeiders. Maar heeft de
B.S.P. er ooit aan gedacht industrie In Vlaanderen te vragen voor
onze werklozen en voor onze mobielen ? Tot nog toe stonden en staan
we als partij met dit programmap u n t alleen.
De wijze van polemiseren v?n
Plebeius is beneden peil. Hopelijk
zal dit antwoord, dat hij eens mc-j
weerleggen, hem even doen nadenken. En zal « Links » proberen wat
eerlijker te zijn en wat meer op
peil. ZIJ moeten niet per se demagoog zijn.

DE ANTWERPSE UNIVERSITEIT
Het debat om de universiteit te
Antwerpen gaat voort.
Onbetwistbaar zijn het de J e zuïeten die er schot In gebracht
hebben door hun verrassend vlugge
beslissing zelf te beginnen. Op zulke ogenblikben beseft men de waarde van het pluralisme. Waar de
linkse Vlamingen slechts schuchter de mond durfden openen vorig
jaar, daar zijn ze t h a n s door de
konkurrentie met het vrij onderwijs
opgezweept. Wat een prachtige
zaak is. De verlammende en onvruchtbare wedijver schijnt vervangen door een meer positieve.
Een ogenblik had het er weer
naar uitgezien dat het een onderling gevecht tussen Vlamingen van
links en rechts zou geworden zijn.
Dat was toen oud-mlnister Fayat
meende te moeten vragen welke
maatregel de bevoegde min'ster
dacht te nemen tegen de Jezuïten
die zo maar met hoger onderwijs
begonnen waren ! Het was de oude
negatieve antithese links-rechts,
zo nefast voor ons volk.
Wij hebben schoolvrede nodig en
een positieve wedijver. Het schoolbestand zal ons, naar wij verwachten, heel wat nieuwe staatsscholen
in Vlaanderen geven. Automatisch
zal dit door nieuwe scholen van het
vrij onderwijs gevolgd worden. Al
deze scholen hebben leerlingen nodig, zodat in vlug tempo het percent leerlingen dat volled'g middelbaar onderwijs volgt zal a a n groeien. Daardoor zal de intellektuële achterstand In Vlaanderen
vlugger verdwijnen en het besef
van onze achteruitstelling sneller
groeien en tot strijdbaarheid prikk«')en. Dit w?s noch de bec'^ei'T?

van de C.V.P. noch van de linkse
partijen, zij dachten slechts elk
aan hun ideologie, niet aan Vlaanderen.
Over het goede gevolg van het
schoolbestand kunnen wij ons als
nationalisten echter slechts verheugen.

gepaard gaande moeilijkheden, niet
zou studeren. Een
universiteit
schept studenten. Zo gezien is
Antwerpen de aangewezen plaats
om een nieuwe universiteit op te
richten, daar het veruit onze grootste Vlaamse stad is, met al de gevolgen daarvan.

Laat dit ook voor het hoger onderwijs zo zijn. Wij verheugen ons
over het initiatief van de Jezuïeten
zoals over de uitbreiding van de
Nederlandse leergangen aan de
Brusselse universiteit (merkt men
echter op dat de fakulteit voor geneeskunde uitsluitend
franstalig
gehouden wordt). Wij zullen daarnaast uit alle kracht de strijd om
een stedelijke universiteit te Antwerpen steunen. Wij weten het, dat
het te Gent gedeeltelijk misgelopen is door de sabotage van de
unitaire staat met barslechte benoemingen. Het is zeker niet onze
schuld ! Het principe zelf van een
maximum aan hoger onderwijs zal
thans evenwel door niemand meer
betwist worden.

De strijd die het rektoraat van
Leuven tegen de Antwerpse universiteit voert Is onzinnig. Men kan
de groei van de gedachte alleen
vertragen, onmogelijk tegenhouden.
Beter zou Leuven de Jezuïetenuniversiteit te Antwerpen steunen
in plaats van ze achterbaks zo
scherp mogelijk te bekampen. De
Jezuïeten hebben een heel wat fijnere neus gehad ter zake als het
liCuvens rectoraat. Thans heeft
Leuven een nieuw maneuver uitgehaald door Brugge eveneens op te
stoken • een universiteit te eisen.

Vlaanderen telt met zijn 38 %
stu-^enten een grote achterstand,
niet alleen in het Belgisch kader
m a a r ook ten opzichte van alle andere moderne landen en volkeren.
Het is een feit dat een universiteit in h a a r onmiddellijke omgeving steeds een groot aantal studenten tot zich trekt, dat anders
omwille van af.stard en daarmee

Tweespalt t n verwarring zou natuurlijk tegen een tweede zuiver
Vlaamse universiteit
uitdraaien.
Het spelletje is echter wat te doorzichtig. Gelijk het verbod aan de
Leuvense professoren om publiek
ook maar enige Ijelangstelling voor
een nieuwe universiteit te tonen
bekrompen Is en de Leuvense professoren belachelijk maakt. Moeten
die heren om professor te worden
dan alle geestelijke vrijheid opgeven ? Is het dan niet eerbaarder een
vrij dorpsonderwijzer te zijn dan
hoogleraar in een Leuvense kindertuin ?
Vlaamse plicht is het, het oog
groot open op de toekomst te richten. De Antwerpse universiteit heeft
onze voUedigiB steun.

Hrim JorisseoT
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VLAAMSE BOEREN
Zo denken vier Jaar lang de politieke vossen :
d3 boeren 2djn zo sterk en stom als ossen,
geschikt voor hard labeur en mager loon;
straks klezeu zlJ ons toch weer op den troon...
GIJ betoogt op 14 november ? Tegen wie ?

De boeren doen kreveren, la DAT
regeren ? Die fameuze sleutel slaafi
flink op de kop van onze Vlaamse
boeren I

Deze , Industrie moet goedkoop
kunnen produceren om In het bul-i
tenlan(i gped te kunnen konkurreren, vieel té verkopen en veel te
verdlenieii 1 De arbeidslonen — gekoppeld aan de Index — mogen
niet stijgen. Daarom drukking op
de prijzen der landbouwprodukten.
Vooral op deze door Vlaamse
boerkens voortgebracht.
Wij bewijzen : alleen voor twee
teelten tarwe en suikerbiet, die
hoofdzakelijk Waalse teelten zijn
1— werd door onze regeerders een
lonende prijs vastgesteld.
Zie nu de hoofdaakelljk Vlaamse
teelten en speculaties :

Tegen een regering die gij zelf
hebt helpen vea dezen en die naDeze C.V.P.-regerlng Is een regedien uw vertrouwen schandelijk bedroog I Tegen een regering met als ring van hoogmoedswaanzin. Zie
Eerste-Minister de C.V.P.-er EYS- de nieuwe begroting :
KENS en met als Minister van
Voor landsverdediging t 22 mllLandbo-'W de Weledele Heer C.V.P. , Jard I Nog 2 miljard meer dan voBaron De VLEESCHOUWER !... Te- rig Jaar I
gen C.V.P.-mannen, die in de kiesperiode beroep doen op uw christeProportionneel gezien het hoogst
lijk geweten, maar nadien uw ver- van gans West-Europa! Dit op een
trouwen zelf gewetenloos bedriegen ogenblik dat men spreekt van algeen U als onbruikbaar naar de vuil- mene ontwapening en men weet
nishoop verwij ze/l.
^at de kleine landen toch niets In
de pap te brokken hebben.
Tegen een regering, die niet beier vraagt dan nog 100.000 Vlaamse
Het schoolbestand zal ons 6 tot MELK :
boerengezinnen uit te schakelen, te 7 miljard meer kosten per jaar.
In Vlaanderen met zijn Intenproletariseren en er Industrleslaven
Van 1956 af tot nu werden de uit- sieve familiale bedrijven vindt
van te maken, die evenals onze andere Vlaamse mobielen hun kostje gaven voor onderwijs verdubbeld. men 3 melkkoeien tegen In Wallonië één... Wat men met de melkkimnen gaan zoeken als maneuVoor Kongo : 5 miljard op de bevers in de mijnen en fabrieken van groting ! Zegge tienmaal meer dan prijs doet is U voldoende bekend.
Drink maar eens een onnozel
het Walenland en Noord-Frank- andere Jaren !
pilske, dan zult ge dat zes maal
rtjk.
Vijf miljard zuiver weggegooid, duurder betalen dan een glas melk
Zij spraken zo mooi in de kies- mede uit de zak der boeren.
U wordt betaald 1 Door de droogperiode : Dat gij de eerste stand
teramp komt de melk deze zomer
En zo verder op meerdere gebie- en winter aan producent dubbel
van het land waart; de hoeder der
christelijke waarden, de gemeen- den... Alleen voor de boeren Is er tot driedubbel In produktfekostschap voedde, de meeste en ge- niets.
prijs. En dan... de melkerljen bezondste verdedigers van het vaderVlaamse boeren, wl] wensen U talen U geen centiem meer dan
land leverde, en,i., enz.
geluk omdat glJ te Brussel komt be- vorig Jaar, maar hebben toch de'
togen om het deze C.V.P.-regerlng boter 10 & 15 P. duurder kunnen
duidelijk te maken dat uw geduld verkopen ! De prijs van het melkals Vlaming en Boer — waarvan poeder is ongeveer verdubbeld I
men steeds zo schromelijk misStelt U nu de vraag : < Wie is er
bruik maakt — uitgeput is en dat in het land in het bezit van het
ook gij wenst menswaardig te le- grootst aantal melkerljen ? Misven en loon naar werken te krij- schien wil de organisatie die U
gen. Dat het gedaan moet zijn om
En nu vandaag — na amper twee U nog langer alleen als vulgair vandaag tot betogen opriep U daar
wel eens antwoord op geven ?
Jaar bewind van deze C.V.P.-belo- kiesvee te behandelen.
vers — moet gij van uw hoeven koWij wensen ook de organisatie VARKENS !
men naar het voor U vreemde
geluk
die U ten langen laatste dan
Brussel, moet glJ met uw van zorDe Walen kweken of mesten omgen doorgroefde gezichten en met toch ook heeft opgeroepen voor zeggens geen varkens. Wel onze
vereelte handen, met de strop al deze betoging, hierin het voor- Vlaamse familiale bedrijven I Zijn
om de hals, tegen deze flJne heer- beeld volgend van * Het Boeren- de varkensprljzen maandenlang
front > dat reeds voor drie maand
tjes komen betogen !
onder de richtprijs, dan doet de
te Mechelen betoogde !
regering niets... Komen ze even
Men heeft U eerst gesmeekt :
Echter,
eerlijk
gezegd,
vindt
gij
boven de richtprijs, dan wordt onBoer, ge moet meer produceren
ook niet dat deze organisatie, als middellijk Ingevoerd i
voor de gemeenschap.
U daarna aangemaand : Boer, ge Inrichter dezer betoging — zich In
een wat scheve positie bevindt? AARDAPPELEN :
moet betere kwaliteit produceren.
U vervolgens bevolen : Boer, ge Zij Is toch nauw verbonden met onWaalse boeren telen er juist geze C.V.P.-regerlngsmannen ? Zij
moet goedkoper produceren.
noeg
voor eigen gebruik. De aardregeert
om
zo
te
zeggen
toch
ook
En nu zegt men ü : Redt U zelve,
appelen worden In Vlaanderen
mee
?
of anders gezegd : loop naar den
geteeld. Wat de C.V.P.-regering
duivel I
Is ex-mlnlster Van Hemelrijck met de aardappelen doet onderDe C.V.P. Baron DE VLEBSCHOU- relfs geen onder-voorzitter van vindt U aan de lijve 1
WER heeft onlangs nog gezegd : deze organisatie ?
* DAT het al veel 's veranderd,
Zou de uiterste ontevredenheid
want zegt hlJ, de Index der ver- van haar leden, de angst om mas- HOF I
koopprijzen der landbouwprpduk- sale vlucht, haar soms niet « geUitsluitend Vlaamse teelt. De
ten Is met één ten honderd geste- dwongen > hebben deze betoging te prijzen
zijn een vierde van vorig
gen... Dat Intussen uw productie- laten plaats vinden tegen heug en jaar.
kostprijs met 10 % Is omhoogge- meug?
En zo verder met andere specigaan, daar zwijgt hlJ over...
fieke Vlaamse teelten.
Vlaamse boeren. Is het U nog niet
De laatste maanden en weken opgevallen dat uw C.V.P.-Iandbouwontving deze minister voortdurend volksvertegenwoordlgers In het parafgevaardigden van allerhande bevriende landbouworganisaties, om lement de mond niet durven opendoen om uw gerechtvaardigde lemet hen een praatje te slaan.
vensbelangen met klem te verdedi« WIJ mogen i zegde Mijnheer de gen ? Tenzij soms eens heel schuchBaron, t de Minister van Financiën ter weg om te laten zien t dat zij
niet lastig vallen, want zijn kas Is ook Iets gezegd hebben > I Kijk HET LANDBOUWFONDS j
leeg >. Die kas Is echter niet leeg maar eens na hoeveel er zelfs toDie fameuze fopspeen voor onom de legerbegroting met twee taal volledig zijn bij de bespreking mondige kinderen 1
der Begroting van Landbouw 1
miljard te verhogen.
Nog een officieel Instituut waarHet door de n.V.P, beloofde millangs het geld uit de zakken onzer
Waarom
?
Omdat
zlJ
leden
zijn
jard aan de boeren komt er niet.
van een kleurpartij — nu ook re- Vlaamse boeren wordt gedraineerd
< Ik ben de C.V.P. niet > zegt mi- geringspartij — die Vlaamse en naar de zakken der Waalse boenister De Vleeschouwer en daarmee Waalse belangen moet behartigen. ren !
We zullen het ü nogmaals beis de belofte ingelost. Men kan goed Ook gij weet dat in dit land bij
wijzen
I Zoals U weet komen de
merken dat De Vleeschouwer de alle kleurpartij en de Waalse befondsen
van dit instituut niet uit
langen
het
zwaarst
doorwegen
en
oud-advokaat VJH de Boerenbond
dat aan deze de Vlaamse belangen de staatskas, zoals dit bv. wel het
Is.
— zowel van de Vlaamse arbeider geval is met de miljarden die reeds
Die fameuze Index-kwestie... De als Vlaamse boer — worden opge- aan de Waalse Borinage werden
geschonken. Deze fondsen komen
prijzen van handel en nijverheid offerd l
voort van Invoertaksen geheven bij
mogen stijgen.
de invoer van landbouwprodukten.
De prijzen d<" door U gebruikte
Het reuzenaandeel nog wel van de
grondstoffen stijgen. De lonen van
frank Invoertaks op de voedergrabedienden en arbeiders stijgen
nen en koeken. De daarmee ver(ook die der landbouwarbeiders),
vaardigde veevoeders kosten daarwant worden aan de Index aangedoor vanzelfsprekend ook aan de
past. De regering zelf verhoogt do
boer ongeveer 1 F. meer...
prijzen van sj:% nwegtarleven, post,
Welke landbouwers kopen nu
benzine, stookolie, enz. Echter de
De Waalse belangen wil zeggen
prijs der landbouwproducten moet de belangen der Waalse kolen* en veevoeders aan ? De Vlaamse, want
zi] doen aan Intensieve veeteelt op
dalen 111.,.
zwaarindustrie.
hun familiale bedrijven I Hebben

ZORG,..
voor Wallonië I
Wal is er voor de WaaUe mi}nen en voor
de Waalse industrie in het algemeen gt.
daan sinds 1945 f
Door de Staat werden aan de Waalse
mijnen tedert de oorlog circa iO mitjard
tubsidies toegekend onder de vorm van
thonomisch* en sociale êteun.
Met het oog op een gemahkelijker transport der Limburgse tndustrlekolen naar
Henegouwen v^rewezenlijkt men thans de
kanalisatie van de Nete. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de koleiiv^rwerkende
nijverheden aldaar gevestigd en was daarom ook één der eerste eisen van het Waals
hongres.
Mei geldi'n uon de E.G.K.S. en van de
Spaar- en Lijjrentckas werden de splinUrnieuwe elehtrtsche centrales van Baudour, Farciennes, Moncean-Fontaine en
Bessaix gebouwd.
Daardoor bekomt Henegouwen ^5% van
de totale electrisclie energieprodaklie in
België, terwijl haar verbruik slechts «7%
va»i dit totaal bedraagt met een bevolking
die 13% uitmaakt van de Belgische bevol'
•hing. Het ophopen van deze energieprO'
duklieeenheden is wel ten zeer handige
2el geweest vanwege de Belgische indastritffen om hun belangen in Henegouwen
te kunnen blijven handhaven. Als ooit de
ongunstige ekonomische ligging van Henegouwen moest ter sprake komen b.v.
door een grotendeels verdwijnen der kolennijverheid, dan lallen zij door hel bestaan van de belangrijke electrische centrales aldaar altijd grote troeven in iianden
houden om de industrie in dit gebied
kunstmatig ie doen voortleven.

In dit opzicciU is het nulllg de aandacht,
van de lezer erop Ie vestigen dal de Car'
hoehimiquc te Z*ertre zich voor het ogenblik gedeeltelijk op zware olie baseert, ali
grondstof. Deze olis wordt aangevoerd per
schip vanuil Antwerpen. Ware hel niet
veel logischer een dergelijke olieverbruikende nijverheid in Antwerpen zelf of in
Zeebragge b-v. te vestigen?
Waarom /xebben onze voorgaande regeringen niel enkele van die centrales doen
bouwen in Vlaamse streken, getroffen door
struklurele werkloosheid waar 15 lot
tO% der arbeiders bij betrokken zijn ?
Hel priué-kcpilaal van zijn kant heeft in
de Borinagi enkele blangrijke investeringen gedian. In de Carbochimique tt
Terlre o.a. U)erden sinds 195i enkele honderden miljoenen gcXnvesleerd
De overheid zal in 1959 nog 800 miljoen
uitbetalen aan de Waalse marginale mij'
i}en, en nog 600 miljoen in 1960. Hiervan
2al de Borinage in grote mate profiteren.
De mijnen van hel Centrum, de Borinagt
en Charleroi zouden onder één beheer geplaatst worden
In Frameries zal een
proeffabriek opgericht worden voor de
valorisatie der industriële kolen. Waarom
realiseert men dit niel in de Kempen,
waar toch hel belangrijkste deel der Belgische industriekolen opgedolven wordt?
Men maij verwachten dat de reconversie
van de Borinage stevig zal aangepakt toordcn, of zij in alle opzichten ekonomisch
verantwoord is of niel.
(Vil het « Zvoartboek », lyaarheen mei
yiaanderens toekomst? Uitgave door het
Vlaams Komiiee voor Wemmei. VerschijM
tn de loop van de maand. Prijs 50F.)

veel melkvee per ha., kweken en IndustrlebeHngen heeft te verdevetten varkens, kiekens. Zij komen digen 1 T)e C.V.P. zal alsdan Ja ol
er maar voor een klein gedeelte neen te antwoorden hebben op da
met hun eigen productie aan voe- wetsvoorstellen die wij zullen Indergranen...
dienen !
De Waalse bedrijven zijn meer
Industrieel en extensief. Bedrijven Vlaamse boeren,
met veel ha. en weinig veebezetting. Hun vee wordt doorgewinterd De Volksunie wil :
met suikerbietkoppen en pulp,
Een doordachte en stelselmatig
hoo!.
uitgebouwde
landbouwpolitiek.
Veevoeders worden omzeggens
niet gekocht.
' (,j:uU>g a l i uüv ill'. •
Het Landbouwfonds Is nu leeg...
want het geld onzer Vlaamse boeren ging naar de zakken h\mner
Waalse collega's... als toelage aan
de Waalse tarweteelt !
Wat nu Vlaamse boer ? Gij staat
met de strop om de hals en de kas
met uw eigen geld is leeg. Uit de
Minimumprijzen, waarin koststaatskas krijgt gij geen toelagen. prijs met menswaardig loon werDe Weledele Heer C.V.P. Baron, den verrekend.
Minister van Landbouw, heeft het
De invoertaksen op voedergraechter gevonden : ge zult geld kun- nen en koeken onmiddellijk aifnen lenen ! Men wil een hypotheek schaffen.
op uw schouders leggen, ook voor
De Invoerbelastlng op landbouwde volgende Jaren I Men wil U eerst
nog wat met het strop om uw hals werktuigen doen vervallen.
De stikstofprijzen op het peil van
laten lopen.
de
wereldmarkt brengen.
Toetrekken zullen zij het later
wel!
Varkensvet verplicht doen inVlaamse boeren, hebben uw mengen In de margarine.
O.V.P.-mannen en uw organisatie
De boeren dezelfde sociale voordie deze betoging Inricht U al eens delen doen genieten als andere bedeze zijde van de medalllle laten volkingsgroepen.
zien ? Neen, zij durven ü niet
Vermits met oog op konkurrenvoorhouden dat In dit land Boeren- tlemogelljkheden op de komende
belang ook Vlaams belang Is en Europese
Gemeenschappelijke
omgekeerd !
Markt, de Industrie van de regeZIJ durven niet regeren, Ieder ring belastingsvoordelen kreeg blJ
het zijne geven, loon naar werken, nieuwe Investeringen, eisen wlJ
gelijkheid voor de wet 1 Zij geven dezelfde voordelen voor de landtoe aan hen die hardst schreeuwen bouw opdat deze zich voor heten dreigen. Herinner U maar de zelfde doel zou kunnen mechanikoningskwestie 1 En ze weten dat seren en moderniseren.
de brave en makke boerkens toch
Als dringende maatregel, om de
traditlonneel voor hen kiezen. Tedoor
de droogteramp geschapen
gen als het zo ver Is zullen ze wel
noodtoestand
te verhelpen, eisen
weer een of andere blaas vinden
wlJ
ue
onmiddellijke
oprichting
om op uw christelijk gewevan
een
Landbouwrampenfonds
geten beroep te doen I
spijsd door :
Tenzij gij deze maal de les be2 miljard, af te nemen van de
grepen hebt ? En U schaart rondom DE VOLKSUNIE — de Vlaams Begroting van Landsverdediging, en
Nationale Partij — die wat perso- zijnde de voorziene meeruitgave
nen en programma betreft U op voor 'üt jaar op dit budget.
christelijk gebied heel wat meer
2 miljard, te nemen van het budwaarborgen biedt dan de onchris- get van 5 miljard dit jaar voorzien
telijk doende C.V.P.
voor Congo en onderontwikkelde
De Volksunie, die vrij en onge- gebieden. De situatie onzer boeren
bonden op kan komen voor uw Is voldoende onderontwikkeld opdat zij nog beter en met vrucht
Vlaamse boerenbelangen.
Die de C.V.P.-ers In het parle- deze som zouden kunnen gebruiken
ment kan dwingen om mede uw dan de Afrikanen.
gerechtvaardigde
levensbelangen
Vlaamse boeren, zo gij niet wilt
te verdedigen ! De Vlaams Natio- vergaan, n!l?t U dan eindelijk los
nale Partij, die er met de zweep van -ie C.V.P. en komt naar de
zal slaan en waarvan zIJ de mede- VOLrfcSUNiR Daar alleen zitten
dinging zullen vrezen. De Vlaamt uw vrienden en wordt gi) niet be«
Nationale Partij, dis geen Waalse drogen en uitgezogen |
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loodzoak van de Vlaams Nationale Parlij
(Vervclg)
Over (.0 pogingen tot beweging,
na de tweede wereldoorlog gedaan,
kan niet teel worden gezegd, niet
omdüt er geen war"" — er waren
er verschillende —
T omdat ze
gewoonlijk nooit lau^ het levenslicht mochten aanschouwen.
DE « PRESSURE-GROUP »
LVn meer speciale vorm van beweging werd, vooral in de laatste
jaren, door sommige partijdagbla»den la Vlaanderen aangepresen, al
was hel meestal hun kennelijlte bedceling langs dit middel om de
Vlaam*«e.iinden binnen het partijgareei te houden. Het is de teorie
van de « pressure group », van de
« drukkingsgroep », zoals die in de
laatste Jaren in het buitenland
werd vooropgesteld en toegepast.
Men doet hiermee bij het Vlaams
publiek aan gewilde misleiding. Een
drukkingsgroep wordt gekenmerkt
door het f'^lt dat hij over machtsposities en over invloedrijke personen, Ja, dikwijls over een sterke
pers beschikt. Hij voert zijn aktle
binnen een duidelijk omschreven
gebied en balt ze samen om een wel
bepaald ep meestal beperkt objektief — gewoonlijk materieel — te
bereiken. Welbewust wil hij buiten
de partijen staan — juist om niet
door partijdruk geneutraliseerd te
worden — want het Is op het geheel
van het partijwezen dat hij druk
wil uitoefenen. De drukkingsgroep
kan tot sukses leiden, volgens de
oude strategische stelregel dat een
concentratie van krachten op één
punt van een frontlijn tot doorbraak kan lelden. Enkel wanneer
de objektieven van de drukkingsgroep geheel of in grote mate samenvallen met één van de partijmotieven, zal hij zich hauw met
de partij verbinden, omdat de
macht van de partij de vermindering van ilruk van de « pressuregroup > dan kan goedmaken.
Het Vlaamse streven mist alle
elementen die haar tot een drukkingsgroep kunnen maken. Hef
Vlaamse doel Is niet beperkt en
nauw omschreven. Het strekt zich
uit over een ruim gebied. Het beoogt niet alleen taalwetten te doen
stemmen, maar door Vlaamse aktle de kuituur in Vlaanderen, de
ekonomie, de houding van de finanCieel-ekoncmische machten, van de
administratie, van de hogere klems, van het Hof, van het leger, van
de rijke burgerij, In Vlaamse zin
om te wenden en te hervormen.

De hele staatsgedachte die tot nu
toe gevolgd werd, willen de Vlaamsgezinden door een Vlaamse staatsgedachte vervangen. Zulk doel is te
ruim onv binnen een drukkingsgroep plaats te vinden. Maar daarnaast moet een drukkingsgroep
boven de partijen staan, niet erbinnen. In de ogen nu van degenen
die in Vlaanderen de vorming van
een Vlaamse « pressure-group >
vooropgezet hebben, zou het moeten gaan om een drukkingsgroep
binnen de staatspartijen (lees :
binnen de staatskatolleke partij).
Het hoeft geen betoog dat zulke
stelling onhoudbaar is, omdat ze
zich zelf tegenspreekt. Enkel het
teoretisch geval dat het doel van
een Vlaamse drukkingsgroep zou
samenva'len met een van de partijobjektieven, zou deze gedachte
kunnen rechtvaardigen. Het zou
van een verregaande naïviteit getuigen te geloven dat het Vlaams
streven met een der objektieven
van de 'ransklljonse katolieke
partijleiding kan overeenstemmen.
Zo vervallen de mogelijkheden
voor een Vlaamse drukklngsgrcrp,
eenvoudig omdat hij in de bestaande Belgische toestanden de voorwaarden n*^* kan verenigen, «fiinisbaar voor een goede werking.

DE ROL VAN EEN BEWEGING
Uit een onderzoek van de werkelijke politieke verhoudingen moet
wel blijken dat een Vlaamse « volksbeweging », zoals men ze in het
verloop van de Vlaamse strijd meermalen heeft ontworpen, tot geen
resultaat kan lelden. Het betekent
daarom niet dat de gedachte moet
opgegeven worden. Ze moet enkel
tot haar ware rol en haar ware
taak worden teruggebracht.
Haar ware — en ondankbare —
taak is het Vlaams Ideaal In Vlaanderen te verspreiden in zijn meest
verheven vorm, als een gedachte die
boven alle partljtegenstelling of
ideologische gezindheid staat Een
beweging kan ertoe bijdragen de
Vlaamse idee te doen Ingang vinden bij de velen die in het net van
staatsgezag, partijwezen of « machten > gevangen zitten. Zij kan er
In slagen hen die de nationale
Vlaamse gedachte belijden, maar
die wegens eigen positie onder druk
van diezelfde partij, staat o<f
macht staan, te betrekken in de
nationale Vlaamse strijd. Zij kan
alzo de grondslag leggen voor een
ruim Vlaams volksfront. Haar blijft
ten slotte nog een belangrijke taak
over : het zuiver houden van het
nationale Vlaamse Ideaal, waar dit
in het spel van de partijpolitiek altijd kan gevaar lopen vervormd te
worden, ook binnen een Vlaams
nationale partij. De rol van de
beweging is het in recht doorgetrokken lijn de ideali.stische ongereptheid van de Vlaams nationale
gedachte te handhaven.

De zware noodzaak van
Vlaams nationale
partij vorm ing
Een grondig onderzoeli van de
politieke struktuur van het Belgisch
Koninkrijk leidt noodzakelijk tot de
slotsom dat de Vlaamse politieke

macht;, nodig om de Vlaamse achteruitstelll'ng ongedaan te maken,
enkel kan opgebouwd worden door
Vlaams nationale partijvorming.
Een krachtige — en vooral een
voortdurende — Vlaamse politieke
druk, zonder dewelke nu eenmaal
geen 'uiteindelijke oplossing van
het Vlaams vraagstuk kan worden
verkregen, kan niet bewerkstelligd
worden door de Vlaamse openbare
mening noch door het Belgisch
partijwezen. Het Belgische centrale gezag en partijstelsel houden
de Vlaamse volkswil zodanig in
hun knel dat hij slechts bij uitzondering in beroering kan worden
gebracht. Een brede Vlaamse
« volksbeweging » die door haar
werking een konstante druk van de
Vlaamse publieke opinie zou in
stand houden, Is evenzeer een
droombeeld, omdat de staatspartijen te sterk georganlzeerd zijn
om zich door een vblksdruk erg uit
hun lijn te laten dringen en z J veeleer de « volksbeweging » kunnen
splijten of tot machteloosheid doemen. Wat ten slotte het partijwezen
zelf betreft, hebben 130 Jaar geschiedenis ten overvloede aangetoond dat de Vlaamsgezinden, als
gevolg van de innerlijke struktuur
van de partijen, niet bij machte
zijn ze In hun richting te beïnvloeden, laat staan te veroveren. Zo
rijst dan de gedachte op van de
eigen, Vlaamse partijvorming Reeds
in het begin van de Vlaamse beweging overwogen, werd ze, als gevolg van tal van omstandigheden,
nooit als een breed opgezette poging In de praktijk gebracht en
werd ze door velen zelfs als niet te
verwezenlijken aangezien. Slechts
de oprichting en het sukses van de
Vlaams nationale partij tussen
1918 en 1940 zou het volle en onweerlegbare bewijs geven van hun
doeltreffendheid.
(Vervolgt)

UlnnRom Don
* De hoge verwachtingen die in
het kabinet Eyskens werden gesteld, zijn na één jaar bewind nog
steeds niet Ingelost. Omdat de liberale patriottards van de hoofdstad
met een regeringskrlsls dreigen,
worden de overige ministers verlamd en wachten wij nog op de
eerste maatregelen inzake de kulturele en bestuurlijke decentralisatie, inzake de zetelaanpassing, inzake de repressie en epuratie.
Waar minister Merchlers beloofde
de politieke gedetineerden voor
kerstmis 1958 naar huls te sturen,
waar de leiding van de Christelijke
Volkspartij, de Vlaamse C.V.P.mlnisters en de Vlaamse pers op
een regeling hoopte voor deze
IJzerbedevaart, daar is eveneens
een beslissing uitgebleven en kregen wij de belofte... binnen zeer
afzienbare tijd... »
Deze hierboven geciteerde passus
komt letterlijk uit < De Standaard »
van 24 juli 11. dus daags na de
IJzerbedevaart. Zij is v?n de hand
van M.G.R.
Niemand zal de Juistheid van
deze woorden kunnen betwisten,
aangezien ze enkel de juiste toestand weergeven op dit ogenblik.
Het Is echter onmogelijk te begrijpen, waarom iemand die vatbaar
Is voor zulke goed gefundeerde kritiek de C.V.P. kan blijven steunen.
Ja erger nog de Volksunie regelmatig blijft bekampen. Iedereen
zal grif toegeven, dat hogervermelde grieven practisch gans het

TOCH ?

Vlaams verkiezingsprogramma van
de C.V.P. bevatten.
Na vijftien maanden van regeren
werd er dus nog niets gerealiseerd.
En kom nu a.u.b. geen ekskuus
Inroepen als zou de oorzaak liggen
bij de Liberalen ! Want als de huidige regering een koalitle Is, dan is
dit eenvoudig omdat de C.V.P. het
zo wilde. Ware men blJ de val van
de laatste homogene C.VP.-regering onmiddellijk tot herverkiezingen over gegaan, dan zouden
wij nu, daar kan niemand aan twijfelen, nog steeds een homogene
C.V.P.-regering hebben... Een prognose van de komende politieke
moeilijkheden echter, weerhield
toentertijd de C.V.P. haar verantwoordelijkheid op te nemen.
Het is vrij duidelijk dat de C.V.P.
door haar unitaire structuur zelf,
steeds volledig moet blijven 'ontgoochelen. En wij veronderstellen
dat M.G.R. dit even goed beseft als
wij zelf. En toch blijft hij steeds
met vernieuwde IJver de eenheid in
de CWS*. verdedigen om aldus de
Vlaf " e Nationalisten de weg te
verr - .ren. Waarom ? Er zou toch
moeten een bepaalde reden zijn
opdat Iemand met politiek doorzicht een partij blijft steunen die
noch op Vlaams, noch op economisch gebied voldoening schenkt
en nooit zal schenken. Of is dit
louter uit traditie ? Het Ifl moeilijk
om te aanvaarden.
Misschien wil M.GJl. het ons in
de eerstvolgende dagen zeU verklaren ?
Mareel Da Luyck.
vi ir |,t kii
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Het duizendste Schandaal

HET MIUTAIR GEOGRAFISCH II43Til UUT
Hoeveel cijfers wij moeten aanhalen om de argelozen, de nietdurvers en de zwakkelingen te
overtuigen van de schandelijke K
handeling die de 60 % Vlaamse
meerderheid in dit land moeten
verduren weten wij niet. Misschen
kunnen volgende cijfers toch weer
enkelen overtuigen.
Vraag nr 109 van de heer Van
der Eist dd. 18 september 1959
De heer Minister gelieve mij de
samenstelling volgens graad en
taalrol van het administratief en
wetenschappehjk personeel van het
Militair Geografisch Instituut te
Brussel mee te delen.
Antwoord : Gelieve hieronder de
tabel te vinden met de samenstelling, volgens de graad en taalrol, van het wetenschappelijk en
administratief burgerpersoneel van
het Militair Geografisch Instituut
te Brussel,
Taalrol
Graad
Nederlands Frans
Hoofdgeograaf
—
3
Geograaf
—
5
Adjunct-geograaf
1
6
Bureauchef
1
—
Eerstaanwezend cartografiebeambte eerste klasse
—
7

Eerstaanwezend cartografiebeambte
tweede klasse
Oartografiebeanibte
cr&ip klasse
CaruTi-rafiebeambte
tweede klasse
Adjunct-vertaler
Opsteller
Stenodactylograaf
Eerstaanwezend klerk
Cartograflebeambte
derde klasse
Klerk
Dactylograaf

3

14

17

34

15
1
2
—
—.

27
3
1
_1

23
3
1

4
10
1

67

116

KOMMENTAAR ?
De kommentaar is dezelfde v: n
altijd. Dat is de uitkomst van 129
jaar politiek van de kleurpartijen.
En het zal nog langer dan 129 Jaar
zo blijven of slechter worden za
geen zuiver Vlaamse partij macht
krijgt in dit land. Al deze schandalige toestanden zijn de schuld
van de lamlendigheid van de Viamiofen maar vooral van de politieke domheid van de Vlaamsgezinden uit de kleurpartijen, die steeds
maar onder allerlei voorwendsels
de anti-Vlaamse unitaire partijen
blijven steunen.

Het vraagstuk van de oorlogsscliade
voor de getroffenen.
Naast een wetsvoorstel betreffende de schadevergoedingen aan do
staat heeft Mr. F. Van der Eist ook een wetsvoorstel ingediend omtrent de
regeling van de oorlogsschade voor de getroffenen. WIJ zijn benieuwd naar
de houding van de C.V.P.-ers, die heten voor amnestie gewonnen te zijn.
We laten hierbij het wetsvoorstel en de toelichting volgen.
werden : Indien de schadevergoeding toegekend werd vóór het overlijden der ouders vonden de kinderen deze In de nalatenschap; was
er echter nog geen beslissing geTOELICHTING
troffen op het ogenblik van het
Dames en Heren,
overlijden der ouders dan konden
In de wetgeving betreffende de deze kinderen geen aanspraak meer
oorlogsschade werd bepaald dat de ma&m op schadevergoeding. Wij
rechthebbenden die veroordeeld zouden nog andere voorbeelden
werden uit hoofde van incivisme, kunnen aanhalen van de onzinnig©
en die om dezelfde reden ver- gevolgen van deze ultaonderlngs-<
vallen verklaard werden van de maatregel.
Belgische nationaliteit of die beTen slotte mag men zeker niefi
roofd werden van de rechten vooruit
het oog verliezen dat de mogezien bij artikel 123sexies van het
S.W.B, door inschrijving op de lijst lij kkeid bestond om door geldder « onwaardigen > door de krijgs- boeten, verbeurdverklaringen, schaauditeur, uitgesloten werden van devergoedingen aan de Staat, in
de toepassing der wet. De door hen leder individuel geval aangepaste
geleden oorlogsschade werd niet geldelijke straffen toe te passen en
voor vergoeding in aanmerking ge- dat ^^verlgens van deze mogelijkheid ruimschoots gebruik gemaakU
nomen.
Hierbij dient onmiddellijk opge- werd. Het kan immers moeilijk bemerkt dat een dergelijke maatregel twist worden dat de bestraffing van
niet genomen werd ten overstaan de collaboratie in ons land zeer
van de veroordeelden van gemeen streng geweest Is.
Bes.4aat er dan enige dwingende
recht en dat bv. een misdadiger
van gemeen recht die ter dood zou reden om een zo willekeurige en in
veroordeeld geweest zijn wegens de grond onbillijke maatregel te
roofmoord, wel aanspraak mocht handhaven ? Wij menen van niet
maken op vergoeding van zijn en zijn van oordeel dat deze uitzonderingsmaatregel uit onze wetoorlogsschade.
In feite werd aldus door een uit- geving dient verwijderd te worden.
zonderingsbepaling en met retroF. Van der Eist.
actieve toepassing een bijkomende
straf opgelegd aan een kategorie
WETSVOORSTEL
van personen, waarvan sommigen
Eerste artikel.
niet eens enige strafbare daad geDe
b'^pallngen
van artikelen 8, 8,
steld hadden.
Deze maatregel was in de prak- 6bls en 7 van de samengeordend©
tische toepassing uitermate onbil- wetten betreffende de oorlogsschade
lijk omdat de gevolgen zeer wille- aan private goederen (koninklijk
keurig waren en zonder enige ver- besluit van 30 Januari 1954) worden
houding tot de begane fouten. Ingetrokken.
Immers personen die zwaar veroorArt 2.
deeld werden, doch geen oorlogsZij die Ingevolge de Ingetrokken
schade geleden hadden ondergingen bepalingen in de juridische onmogeen enkel nadeel, terwijl personen gelijkheid verkeerden een geldige
die niet gestraft werden doch enkel aangifte van oorlogsschade in te
beroofd van hun rechten, een zeer dienen, mogen deze aangifte indiezwaar verlies konden lijden wan- nen binr en de termijn van één Jaar
neer zij geteisterd waren en bena- na het van kracht worden van deze
deeld worden buiten alle verhou- wet
ding tot hetgeen hen ten laste kon
ZIJ die niettemin een aangifte
gelegd worden.
Indienden en afgewezen werden
Een ander voorbeeW van de wille- mogen, binnen dezelfde termijn, de
keurige gevolgen van deze maat- herzleni>-j van de getroffen besüsregel kan men vinden in het geval sing aanvragen,
waar de ouders van Incivleke kinF. Van der EHst»
derea door oorlogsschade geteisterd
WETSVOORSTEL
tot wijziging van de wetgeving op
de oorlogsschade.

i^a belle

Belgische Spoorwagen

Gevaarlijk spel

Zonder haar zal het wel
gaan

Er zijn zelfs In de politieke strijd
daden die niet mogen gesteld worden. Een partij mag in betwiste
vraagstukken bv. niet toegeven aan
drang naar dubbelzinnigheid of aan
lagere motieven.
Zo speelt de C.V.P. een zeer gevaarlijk dubbelzinnig spel op vele
gebieden. Wij weten zelfs dat wij
in haar niet het minste vertrouwen
mogen stellen, want haar leiders
verklaren het zelf.
Toen De Vleeschouwer ondervraagd werd waarom de boeren het
Jaarlijks miljard niet kregen, beloofd bij de verkiezingen, zegde hlJ
< dat de C.V.P.-mlnisters de C.V.P.
niet waren » !
Maar ja zullen de landbouwers
dat bedrog wel willen Inzien ?
Zullen ze bv. inzien dat het geen
eer is voor deze regering aan de
landbouwers, omdat velen nu in
moeilijkheden zitten, leningen toe
te staan aan 2 %, komende van
HUN EIGEN GELD, dat vastzit in
het landbouwfonds ? Die
hulp
moest aan onze landbouwers zonder één cent onkosten verleend
worden !
Toen Gilson ondervraagd werd
waarom de dienstplichtigen niet
uit Duitsland werden teruggetrokken zoals vóór de verkiezingen door
de C.V.P. be'oofd werd, antwoordde
hij vrankweg - want dat kan hij
goed»! — dat enkel « somm'ge
C.V.P.-kandidaten » zoiets beloofd
hadden.
Zoals Van Zeeland in 1952 om
pluimpjes op eigen hoed te krijgen
In Washington en Parijs bewerkte
dat onze kinderen voor... 10 frank
per dag gedurende 24 maand moesten hun tijd gaan verbeuzelen. zo
wil Gilson zijn admiraals hebben
en mag zijn begroting van miljarden niet te erg Ingekrompen worden. Terwijl landen als Noorwegen,
Zweden en Denemarken zich tevreden stellen met het noodzakelijke
op legergebied, wil België meespelen
met de groten. Gevolgen ? Niemand
Is in ons leger tevreden !
Tenslotte kunnen wij nog het geval aanhalen van Kiebooms, die
zelf toegeeft dal hij uit twee delen
bestaan : één deel dat moet deelnemen aan amnestiebetogingen en
één ander deel dat In de kamer over
amnestie moet zwijgen.
Niet alleen de C.V.P. speelt een
dubbelzinnige rol, omdat ze vooral
de Walen moet tevreden stellen.
Ook de B.S.P. wordt geslingerd tussen twee polen.

Dat afschrijven van de C.V.P.
hebben verleden Jaar ruim 100.000
meerderjarige Vlamingen gedaan.
Dit Jaar mogen we er daarbij nog
minstens evenveel bij rekenen, want
vele ogen zijn opengegaan. De
C.V.P. heeft meermaals de kans gehad om h a a r grootste fout te herstellen; telkens was ze te laf om
het te doen. Bewust van haar
plicht heeft de Volksunie op 5 april
dan zelf maar het vuur aan de lont
gestoken. Op 20 september hebben de
kultuurverenlglngen laten voelen dat
vooral zij in Vlaanderen een macht
vormen en dat zij, zonder de C.V.P.,
In staat zijn stroming te verwekken In dit land. Zoals hierboven
werd aangetoond wordt hun aktie
door de C.V.P. openlijk en heimelijk
geremd, maar h u n macht en hun
Invloed Is groter dan het plomp
gewicht van die lemen reus. Vóór
1940 behaalde het Vlaamse volk,
dank zij hun handige aktle, overwinning na overwinning. NU ZAL
DAT OPNIEUW GEBEUREN.
Thor.

Geachte Redactie,
I n de verschillende directies van
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen, gebeuren al da
dlskussles en besprekiho'en uitsluitend In het Frans, zelfs over a a n gelegenheden die alleen Vlaanderen aanbelangen en waaraan soms
veel meer Vlamingen, ook uit de
provincie, dan Walen deelnemen.
En y/ee hem die er zou jp staan en
het zou aandurven Nederlands te
spreken. Hij zou onmiddellijk ongunstig aangeschreven - en gekraakt worden.
Anderzijds worden vele dossiers
over Vlaamse zaken tl )r Vlaamsonkundige bedlenden In 't Frans
afgehandeld en, natuurlijk, achteraf vertaald door een Vlaamse koelie, die... niet al te best kan worden aangeschreven omdat hij maar
vertaalt. Men schrikt er ook niet
voor terug, soms Franse nota's naar
de In Vlaanderen gelegen diensten
te zenden.
Ambtenaren, die geen woord Nederlands kennen, worden niet zelden met opdrachten in Vlaanderen
belast, men zou dit eens met Wallonië moeten proberen.
Dit alles gebeurt helaas niet het
minst In de directies geleid door
Vlaamse directeurs die bovendien
met hun Vlaamse ondergeschikten
doorgaans, of liever aitijd, Frans
spreken. De toestanden zijn er
thans oneindig slechter dan vóór
1914. Toen werden er de benoemingen gedaan in de verhouding : 5
Walen voor 5 Vlamingen. De voormalige minister Rori«,/aux heeft
evenwel van de verwarring na de
bevrijding geprofiteerd om die verhouding op 6 Walen tegen 5 Vlamingen te brengen en, alsof de Vlamingen nog niet genoeg benadeeld
werden, wordt bij ied^ e breuk in
de verdeling der posten, bv. 3 1 2 ,
steeds ten nadele van de Vlamingen afgerond, zo dat soms de benoemingen geschieden in verhouding tot 7 Walen voor 4 Vlamingen.
Een ernst g zeer objectief onderzoek zou het niet te weerleggen bewijs leveren dat onderhavige aanklacht nog ver, voor de Vlamingen,
beneden de werkelijkheid ligt. Terloops willen wij U no? vragen :
weet U dat de zeer uitvoerige diensten van de gezinsvergoeding van
de N.M.B.S. - 70.000 man personeel, - NIET te BRUSSEL, maar te
VERVIERS is gevestigd ? En dit
alles onder het Beheer van een
Vinc!Tv.<5e Minister en een Vlaams
Dlri.c ir Generaal. Het is om bij
te wenen, zo veel onrecht en zo veel
Vlaamse mensen die benadeeld
worden In hun bestaan en toekomst en dat in een land waar de
Vlan\ingen 65 % der be/olklng uitmaken.
Met hartelijk dank bij voorbaat
voor de gebeurlijke opname in uw
blad of, beter nog, een broodnodig
onderzoek.
Namens Vlaamse bedienden en
ambtenaren van de N.M.B.S., met
de meeste hoogachting.
L. V. - Brussel.

Zo

komen

wij

er

nooit

Mensen met zin voor het algemeen belang zijn van oordeel dat
In ons land tussen Walen en Vlamingen verstandhouding moet komen, gelijkaardig aan deze bestaande tussen de verschillende
taalgroepen in Zwitserland.
Daar kunnen wij nooit komen
als de berichtgeving van onze radio
en televisie niet objektiever en
eerlijker gebeurt.
Was de reportage van de Vlaamse TV over de amnestiebetoging
van 20 september onpartijdig, dan
kan zulks niet gezegd worden van
de Waalse. Deze was zpcr eenzijdig
en kon niet bijdragen i t ' Ï goede
verstandhouding tusseu ^ len en
Vlamingen.
B. H. - Halle.

Haar Waalse vleugel heeft stellingen verdedigd o.a. het drieledige
federalisme, ingegeven door het
zuiverste burgerlijke egoïsme en
door een onverbeterlijk misprijzen
voor het Vlaamse volk.
In Brussel verdedigen de socialisten, zoals blijkt uit een brosjuurtje, uitgegeven door M.H. Grégoire, het meest aftandse franskiljonisme. Enerzijds houdt men allen,
die geen Waal zijn maar toch zo
gaarne Frans spreken, voor de aap,
omdat ze het op zo'n Menapische
manier doen, maar anderzijds wil
'men die geromanizeerde Menaplërs
doen samenheulen met de goede
pure Walen, die alleen goed Frans
kunnen spreken.
Dat spel is een vuil spel en wij
kunnen niet begrijpen dat vlaamsgezinden als Payat, Spinoy, Van
Hoorick en Gerlo en dat geromanizeerde Menaplërs als Vermeylen,
Bracops, Machtens e.a. dergelijke
stommiteiten aanvaarden.
Katuyl Uytdentoren.

Les Belges poussent ma parole,
l'imitation A l'excès,
Et t'ils attrapent la vérole
C'est pour resseinhler aux Francais,
(Baudelaire)
WIJ Vlamingen kunnen hierop
geen aanstoot vinden omdat wij
geen Belges, althans geen goede
Belges, alleen maar Vlamingen
zijn.
Waarom Ik Frankrijk aanval ?
Om de wijze waarop zij de bultenlandsche politiek voert. De m a nier waarop zij de Franse geheime
fondsen besteedt.
Iedereen heeft reeds opgemerkt
dat telkens Frankrijk in een of
andere Internationale vergadering
in smalle schoentjes zit, telkens er
weer een bok geschoten Is, of dit
nu de kampagne van Egypte, de
Algeriaanse oorlog, de besprekingen
In Geneve of afspraken met Eisenhower, telkens is er de Minister van
Bultenlandsche zaken van de Belgische Staat die rechtspringt om
Frankrijk te redden. Dit is ook het
geval telkens als de Belgische belangen op het spel staan.
Italië, Frankrijk, Duitsland en
Benelux hebben een akkoord gesloten waarbij zij in een tiental jaren

^ranc^^
tijd hun tol tarieven zo zullen stellen dat men hun gemeenschappelijke grenzen kan afschaffen.
Frankrijk koopt niets in België
maar België g.s..'- voort met de
grenzen open te stellen voor alle
Franse waren, wijnen, likeuren,
parfums,
schoonheldsprodukten,
enz. Maar Frankrijk laat niets binnen van de anderen, want dan kunnen al zijn fabrieken met zijn kamelot sluiten. Indien onze meubelen In Frankrijk binnen mochten
zouden de Fransen betere en stevigere meubelen krijgen voor de
helft van de prijs die zij nu moeten betalen aan Franse firma's,
waarvan de naam Cv'en Frans klinkt
als de Franse voetbalspelers.
Waarom is hier geen verzet ?
Frankrijk smeert de buitenlandse
politiekers welke aan de macht zijn
of zullen komen, eti zij smeert ze
niet alleen met de Legion d'Honneur of Nicham Iftikar, neen er komen ook grote sommen bij te pas,
en niet In papieren Franse Frakken.
Daarom speelt Frankrijk ook In
onze binnenlandsche politiek zulke
grote rol.
"I. V. M. - Antwerpen.

nu best van pas kermen, maar over
dit miljard zwijgt de C.V.P. in alle
talen.

PJ^^c
Het aanbieden van Het doctoraat
honoris ca,usa van de Leuvense
universiteit aan prins Albert geschiedde door de rector tegen de zin
van de professoren van het Landbouwinstituut, omdat deze laatsten
oordeelden dat prins Albert zeker
geen wetenschappelijke bevoegdheid bezit op landbouwgebied. De
rector had echter schrik dat Brussel
of Gent hem zouden voor zijn..
In ( Ons Leven » studentenblad
van het K V.H.V. Leuven verscheen
in de beroemde « Excellente Chronijcke » over dit eredoktoraat volgend humoristisch stukje :

Nieuwe promotie I
Vernomen wordt dat aan Albert
de Scherpschutter van Saxen-Coburg het eredoktoraat van de Sportkotfakultelt der Leuvense Universiteit zal toegekend worden. Deze
veel belovende jongeman, wiens
wetenschappelijke prestaties helaas
maar al te lang in het duister werden gehouden, heeft men thans onder de korenmaat uit gehaald.
Hier volgt een korte levensloop.
Op het ogenblik dat de jonge Albert zijn universitaire studies a a n ving, was zijn familie zwaar getroffen door de repressie, zodat hij
tijdens zijn jeugdjaren veel zwarte
sneeuw heeft zien vliegen (1).
HIJ was er dan ook toe genoopt
als jobstudent over dag zijn korst
te verdienen, zodat hij slechts 's
nachts tijd had om zijn pinten te
slurpen In de Atlas. Laten wij er
even aan herinneren dat hij toen
zot verliefd was op Virginie, maar
dat deze hem afwees omdat ze hem
niet In staat zag, In het onderhoud
van een huisgezin met een nest
kinderen te voorzien.
Spijts zijn vele moeilijkheden op
financieel en moreel gebied, (waaronder een vrij late puberteitskrisls) wierp de jonge Albert zich als
een echte KSA-er op de wetenschap. Dag in dag uit zag men hem
oefenen op de bak in het Sportkot.
In de bossen van Heverlee stond
hIJ bekend als een der vermaardste
vogelaars, en leverde dan ook gewaardeerde bijdrage in het « Vogelboekje • dat onlangs In de Prismareeks verscheen. HIJ behaalde

dan ook keer op keer grote onderschelding, wat enig Is in de a n n a len van de Eikenstraat.
Na zijn studies te hebben afgesloten, werd hij turnleraar in Parldaens, waar men hem echter vlug
moest verplaatsen naar de Jozefieten.
Alzo maakte hij carrière en trok
de aandacht van de Academische
Overheid en van Bottu.
Op een Intieme receptie te Rome
ontmoette hij Donna Paola Ruffo
di Callabria en zijn h a r t begon te
roefelen. Om aan het roefelen een
einde te stellen trouwden ze.
Hij is ook een vermaard bloedschenker. Onlangs deed hij een
geste en liet zomaar een om "«e ton
uit zijn üjf tappen.
Prof. dr. de Podde verklaarde in
verband hiermee : « Een wreed rekord. Spijtig genoeg hebben we het
voor een schappelijk prijske moeten verkopen voor inkt omdat het
te blauw is >.
Aan deze jonge vorser kunnen
wij slechts een ding wensen : Fregatkapitein hou zee.
(1) « Zoals Gust je » zegt Luyten.

Het eeuwige slachtoffer
Uit het hoofdartikel « Een ware
ramp voor de boeren » in het Boerenfront van zaterdag 17 oktober U.
ontlenen we volgend slot.
Om een verdere stijging van het
indexcijfer te verhinderen treft de
regering uitsluitend maatregelen die
tegen de boeren zijn gericht en dhr
De Vleeschauwer, als deel uitmakend van de regering, is hiermede
akkoord !..,
« Het is niet het ogenblik geld
uit de zak van de Staat te kloppen ! >
De minister had er moeten bijvoegen : als het de boeren betreft.
De schoolkwestie werd min of meer
opgelost. Hoeveel miljarden heeft
dit gekost ? De militaire diensttijd werd op 12 maanden teruggebracht Hoeveel miljarden kost
deze maatregel aan h e t land. In de
verkiezingsroes van 1958 werd de
boeren één miljard beloofd. Dit zou

Voor de boeren is er geen geld,
doch de koolmijnen worden dit Jaar
o.m. ge.subs'dieerd met 926 miljoen.
Er zijn veel te vee! steenkolen in
het land. Heeft leeds iem.and gemerkt dat de prijzen van fe iïteenkolen dalen ? Absoluut niet, de
huisbrand blijft peperduur. Aan
deze prijzen durft c^o vo^voring niet
te raken.
En de nieuwe Kongopolitiek, wat
zal die aan het land kosten ? Er
zijn naar het schijnt een zestal
miljard nodig om in Kongo te Investeren Landsverdediging dat in
België, volgens een artikel van dhr
Struye, voorzitter van de Senaat.
In de jongóte jaren reeds tweehonderd miljard, opgeslorpt heeft
kan die 6 miljard niet mis-sen. Dan
maar nieuwe belastingen. Een kleine
gezonde
vermageringskuur,
noemt de minister van Financiën
deze nieuwe aderlating bij de belastingplichtigen, maar zij die
hierover beslissen, hebben er wel
voor gezorgd dat zij hun reeds vette
wedde op schandalige wijze verhoogden. De ven. !.geringskuur Is
voor de anderen en dan vooral voor
de boeren, die het reeds slecht hadden, maar nu door de droogteramp
en het misdadig uitblijven van
steunmaatregelen van overheidswege ten onderga^_| zijn gedoemd.
Want de maatregelen welke op het
departement worden « Ingestudeerd » komen te laat en zullen ten
andere de nood niet kunnen lenigen. De minister van landbouw
maakt veel lawaai rond de nieuwe
verdeling van de premies van de
groenvoeders. Een Jsiar geleden,
toen men nog niet kon voorzien
welke ramp de boeren deze zomer
zou treffen, was er reeds sprake
deze verdeling te herzien. Nu wil
de minister het doen uitschijnen
dat dit een speciale maatregel la
om de getroffen landbouwers te
helpen ! Dit Is typerend voor de
dagJespoUtlek
inzake
landbouw,
WIJ noemen zulks een akelige
komedie. En diezelfde mentaliteit
Is eveneens typerend voor het gehele regeringsbeleid. Improviseren,
talmen, geven en nemen, een hopeloze warboel, dat is de politiek van
de huidige regering met dit er nog
bij dat de boeren op cynische wijze geslachtofferd worden, omdat
de anderen niet te zeer zouden
lijden onder het wanbeheer en de
dwaasheid van hec He het nu eens
zouden doen veranAjren. De veraxvdering Is gekomen, maar de boer
kan kreperen ! ! J
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VLAANDEREN
St. Ar..andsberg Oostakker

Arrondissement

Dendermonde
KOLPORTAGES
De werking In het G^n)^ (?aat
(Dendcrmonde - Wctteren
steeds crescendo. De militanten
stafin omzeggens dag en nacht in Hamme - Zele)
de eerste gelederen. Dat hun daad
terecht bijvalrijk beloond wordt
zegt telkens de uitslag der kolpor- GEBOORTE :
tages. Op zondag 12 oktobtr waren
Het gezin van onze arrondissewe aan slag in St. AnuT.dsDerg en mentsvoorzitter werd verrijkt met
zoals de vorige keren namen we op- de geboorte van een vijfde kindje.
nieuw de arbeiderswijken, om daar Het werd gekerstend onder de
ons blad te verkopen. We gaan naam ELS, Veerle. Aan Dr. VAN
naar de massa toe en die begint , BOXELAE31 en aan Mevrouw en
stilaan in te zien dat alle ;n een het kleine Elsje onze hartelijkste
Jonge radikale partij verandering gelukwensen.
ten goede brengen kan. Onze verkoop Fpreekt boekdelen, de ontvangst bij de bevolking eveneens. S0CL4AL HULPBETOON :
Verkochten wij vroeger ons blad
Vlamingen uit het arrondissehoofdzakelijk aan de Ker^ultgan- ment Dendermonde die andere, gegen, dan ondervinden ^^6 nu dat troffen Vlamingen wilt helpen, U
het aantal verkochte bladen met kunt de nodige steun (oude kleren het drievoudige stijgt van toen. eetwaren - geld) bezorgen op het
Laat het voorbeeld gevolgd worden, secretariaat van de Volksunie,
zoveel mogelijk en onafgebroken, Ringstraat, 35, Hamme. Het secrewant er is nog veel te doen. De
tariaat Is open, alle dagen van 13
kolportage van 18 oktob**- bewees
tot 19 uur,
ons eens temeer hoe vru-ihtbaar de
abonnementsbodem is. De St. Pietersbanden die elk jaar hun H. Mis AFSCHEIDSFEEST t
opdragen voor alle gestorvenen in
Op 3 oktober 11. was Hamme, eens
Vlaanderens dienst, kende dit Jaar te meer, het trefpunt van de
nog meer bijval dan voorr>een. De Vlaams-nationalisten van het argehouden AmnestiebetoE,ingen van rondissement Dendermonde, om
5 april en 20 september zijn welh e t afscheid van onze vriend Mark
licht daaraan niet vreemd. Ook
Pelgrims, een beetje minder zwaar
hier mochten we ondervinden dat
te maken.
onze werking aanstekelijk werkt.
Met i|üge vertraging werd geDe verkoop was dit jaar meer dan
start,
(één van de vele slechte gehet dubbel van vorig ja^r.
woonten In Hamme) wat echter
Militanten van Gent wij geven niet belette dat het feestmaal
het voorbeeld, laat ons de abon- heerlijk smaakte.
Onze vrienden Marcel en Fiel
nentenslag inzetten, de ledenslag
verder doorvoeren en zéker met het onder andere, vielen werkelijk met
kolpoteren op de ingesJcgen weg echte leeuwenmoed de haantjes
verder door marsj eren. Gent, de aan (het waren nochtans geen
Waalse h a a n t j e s ! ) , en stopten
vechtstad, valt aan.
Hou zee. slechts wanneer het laatste kruiDie van Gent. meltje van de tafel verdwenen was.

Na h e t eetmaal werd aan de Heer
en Mevrouw PELGRIMS, een klein
afscheidsgeschenkje
aangebodtn.
Zichtbaar ontroerd dankte Mark
voor de welgemeende heilwensen
en schetste toen in h e t kort de
groei van de Volksunie in ons a r rondissement, van bij h a a r ontstaan, tot op het ogenblik waarop
wij nu staan.
Het gezellig samenzijn duurde
nog tot in de kleine uurtjes, kleine
uurtjes die zelfs reeds tamelijk
groot werden.

VLAAMSE
NATIONALISTEN

UW

KENTEKEN

STORT 10 F. OP POSTGIRO
5445.46 W. Jorissen - Brussel of
zendt voor 10 F. postzege's naar
Volksunie, Lemonnierlaan 82, Brussel.

Cent-Eekio
Verschillende nieuwe kontakten
werden door het arrondissementsbestuur, met goed gevolg belegd.
Een n'euwigheid is al vast de me-'
tode die we van nu af •"olgen om
minstens eenmaal per ïuiaand h e t
voltallig bestuur naar verschillende
plaateen uit te zenden om kontakten in de buitengem.eenten te n e men met het doel nieuwe kernen te
stichten. De start was alvast niet
slecht, maar « we kunnen nog beter >, nemen we als onze leuze.
BAL
Op zondag 22 november vindt
het eerste bal plaats van de
Vlaamse Kring Gent. Koigressisten
we verwachten U om onze Gentse
balvreugde te delen. Inrichters van
autokars houdt er rekening mee en
n a het kongres nog wat nakaarten.
IN ftlEMORIAM
Te Ophasselt had onder grote
deelneming de plechtige uitvaart
plaats van Mevrouw Van Wayenberghe, weduwe De Eoe, moeder
van advokaat Marcel De Boe, lijstaanvoerder van de Volksunie in
het arrondissement OudenaardeRonse bij de vorige verkiezingen.
De ai'^emene voorzitter, volksvertegenwoordiger Mr. F. Van der
E'st, was aanwezig saniea met tal
van vooraanstaanden uit de Volksunie en anderen, o.m. Rik Nachter'-•'e'e, G'es Cosyns, Thuur De
Troyer, architekt Diependael, Jef
Cool, M'el Steenhaut Stan Van
Ilun'el, Pol Van de Nuortgate, Dr.
J. V?nr^ersloten...
Wij te'ui^en nogmaals onze opr?chte deelneming aan Mr. Marcel
De E?9, de heren André en Eugeen
De Boe on c'e a c h ' b a r j familie.
Te H?~^me a Durms overleed
Pr. J a n Pelemans, overtuigd Vlarr.'ng en seliretaris van de Orde der
Genees'^-eren van Oost-Vlaanderen
t-p öe leeftijd van slechts 58 jaar.
Wij betuigen onz
kristelijke
rieelneming aan de bei cwWe famlhe. •

ARRONDISSEMENTSRAAD :

Lentdekkcr, Onderwerp : « Ik w:'?
een terrorist », om 19.30 uur, in hot
lokaal St. Jorishof, Markt, Zo*.legem.
3) Op zaterdag u januari lö60 :
Voordracht door Lar. Marcel Mattljs, schrijver van de repressieroman « Onder de Toren >. Onderwerp : « Hoe mijn romans en novellen ontstonden », om 20 uur, m
lokaal St. Jorishof, Markt, Zottegem.

Op 16 oktober hield de arrondissementsraad van het arrondissem e n t Dendermonde zijn gewone
vergadering. Een paar leden van
de raad hadden zich verontschuldigd.
Het eerste punt van de agenda
vermeldde de deelname aan het
Kongres.
Besloten werd een autocar in te ArrondissenteL.! Bru:;scl
leggen. De actie tot deelname aan
h e t kongres zal niet beperkt blijven
Kanton Halle
tot de grote gemeenten van het
arrondissement, m a a r uitgebreid GEMEENTE DWORP
De volksvergadering, In onze geworden tot alle gemeenten. I n schrijvingen kunnen Ingezonden meente belegd in "iet lokaal « De
worden op het sekretariaat van de Vlaamse Leeuw », bp 26 september
Volksunie, Ringstraat, 35, te Ham- J.1. kende een schitterend verloop.
Het stemmig versierde lokaal was
me, of afgegeven aan de basismaneivol
met leden en simpatisanten.'
nen in elke gemeente die door allen
zodanig dat zelfs de aanwezige
voldoende gekend zijn.
Op organisatorisch plan worden rijkswachters een 7laatsje moesten
In de loop van volgende week de krijgen bij de bestuurstafel, wat de
basiselementen in al de gemeenten gezelligheid verhoogde.
Lic. PAUI- B^JJWEERT, richtte
van ons arrondissement opgezocht
om de verdere werking en uitbouw zich als Sv:^>-. lot de jongeren in
per gemeente beter te kunnen uit- een gloed»tile Ir.leidende rede; terwijl hij o ^ \ beroep deed op de ouwerken.
y
'eren om de jeufed met ^«^ ca.
De nodige schikkingen werden
daad
te steunen.
eveneens genomen om vanaf volMr. DANIEL DECONINCK t o o n ^
gende week de geplande abonnementenslag en ledenwerving aan zakelijk, aan de hand van statistieke); «n treffer de argumenten, welke,
te vatten.
gevaren voor Vlaanderen er schuiA. E. len in de voorgenomen TALENTELLING. Zijn besluit luidde dan
ook ; geen talentelling, onder om
Zottegfem
h e t even wti3-« vorm.
Dhr. LE W&VER, als verzetsman
VLAAMSE CLUB
uit de klandpstieri» pers, wist op de
hem zeer eigtn wi]ï*. '='''n toehoor1) Op zaterdag 7 november : ders te boelen, door hen aen uiterst
Ontspanningsavond, met medev/er- simpatieke stem te laten horen
king van Gust Peelaerts, onder het over toestanden van onder en n a
motto « Uit den ouden tijd », om de bezetting, w a a r . a n zij zelden of
20 uur, in lokaal St. Jorlshof, Markt, nooit let\ vernemen. Hij oogstte dan
ook flinke bijval.
Zottegem.
Gezapig, doelbewust, sloeg Dr.
2) Op zaterdag 12 december :
Voordracht door Journalist L. De Leo Wouters overtuigend nagels
met koppen. Hij deelde aan onze
nationalisten zakeu wee over de
houding van'oepaalde heren onder
de bezetting, en ve «geleek haar met
wat zij thans verrichten. Hij stelde
hun huichelachtige
gedragingen
aan de kaak.
In verband met de aangekondigde talentellln^; Kwam hij ook tot
vervullen. Dit geldt zowel voor de h e t enig logisch besluit, dat zlJ
vrij- als voor de verplichtverze- rampspoedig voor Vlaanderen zou
uitvallen door de m.orele druk, die
kerden.
zal uitgeoefend worden, en door de
, Hieronder geven wij da lijst van te verwachten vervalsingen. Derde hoofdsekretariaten.
halve gaf hij als waciitwocrd :
€ Geen TALENTELLING ! BOYOm redenen van admlnisLratleve
vereenvoudiging gebeuren de in- COT ! >
Met het zir.gen van « De Vlaamschrijvingen en aansliiitlngen best
se
Leeuw > werd de uiterst geslaaglangs deze sekretariaten om. Het
volstaat ons te schrijven of te tele- de vergadering besloten. (A.P.N.).
foneren en U ontvangt alle ge- BEWEGINGSLEVEN BRABANT
wenste inlichtingen.
Sociaal Dienstbet(K.ii.
Elke dinsdag in lokaal Loreleï,
Vlamingen wij doen een beroep
19,
Van Praetstdraat (Beurs), van
op U. Maakt U los uit de kleur18.30
tot 20.30 uur zitting van dhr
zrekenkassen en slu t aan bij de
Van Malderen. Alle inlichtingen
Vlaamse Ziekeri'kas Opstanding !
betreffende de Vlaamse Z'ekenkas.
A. Van Malderen.
Maak de Vlaün.se Ziekenkas
sterk door uw aansluiting.
Il^ofdsekretariaten der Vlaamse IN MEMORIAM
Te Brussel werd de Jaarlijkse
Ziekenkas Opstanding :
zielemis voor wijlen Marcel Engelen opgedragen In bijzijn van talrijke vooraanstaande Vlamingen.
ANTWERPEN : J. Lefrold, 80, CyNaast Mevrouw Engelen en de
riel Buyssestraat. Tel. 38.54.12.
heer Engelen, broer van de overledene, noteerden we onder de a a n MECHELEN : Mr. Tuerllnkx- wezigen volksvertegenwoordiger Mr.
F. Van der Eist, Mr. Daniéi DecoThijs, 53, Brusselse steenweg.
ninck, de heren iuitoon Goeyens,
BRUSSEL : Van Malderen A., 354, Frits De Bisschop. Vindevogel, Mevrouw Theo Brouns, de heer en
steenweg op Ninove. Tel. 22.59.53.
mevrouw Peeters-Nicasie, enz...

'

'

DE VLAAMSE ZIEKENKAS OPSTANDING
De stijgende ledenaanwinst waarover onze Vlaamse Ziekenkas zich
in de afgelopen maanden mocht
verheugen, heeft het probleem van
een grondige administratieve hervorming doen ontstaan. Inderdaad,
het centraal sekretariaat en de talrijke
plaatselijke
sekretariaten
konden, met de bestaande apparatuur, het vele bijkomende werk niet
meer baas.
Daarom werd een beperkte kommissie aangesteld die tot taak had
een onderzoek in te stèren naar
de middelen om aan de nieuw geschapen toestand op doelmatige
wijze het hoofd te kunnen bieden.
In een betrekkelijk korte tijdspanne beëindigde deze kommissie
h a a r werkzaamheden en de in
h a a r besluiten voorgestelde administratieve hervormingen werden
op een algemene vergadering van
alle sekretarissen eenparig goedgekeurd.
Daarmee beschikt onze ziekenkas
thans over een instrument dat in
staat is, op een veel ruimere
schaal, sneller en doeltreffender te
werken, dan dit voorheen het geval
•was. Benevens een beperkt aantal
hoofdsekretariaten, die een gans
gewest of een gouw, naargelang de
omstandigheden, beheren, werd een
groot aantal hulpsekretariaten opgericht. De hoofdsekretariaten beschikken over f n grotere zelfstandigheid en verkrijgen meer
arm.slag om hun taak sneller en
degelijker te vo'brengen. De betrekkingen, zowel r-3t het centraal
sekretariaat als met het Verbond,
dat tussen haa^'^es geregd h s a r
belangste'lende steun verleende WJ
onze reorganisatie, worden ten
zeerste versoepeld. In één woord,
er werd een geschikte bazis gevonden om de verdere uitbreiding en
g-"-!l v m r - -> -•-• --'cas z nder

nutteloze
vangen.

krachtverspilling

op

te

De plicht van alle bewuste Vlamingen bestaat er thans in m.ee te
helpen aan de verdere u'ttcuw van
de Vlaamse ziekenkas. Tot in het
verstgelegen hoekje van Vlaanderen moeten wij doordringen. Onze
ontvoogdingsstrijd
moet volled'g
zijn, d.w.z. dat naant onze inspanningen op politiek en kultureel gebied, en daarmede parallel Icpend,
onze v,fcrl:ing ock op het sociale
terrein tot de uiter~te ko^isskwentle moet doorgevoerd worden.
De Vlaamse Ziekenkas Opstanding is zopas in het achtste jaar
van haar bestaan getreden. In deze
reeds betrekkelijke lanc'e periode
heeft zij z'ch mogen verheugen In
de onwankelbare trouw van al
h a a r leden. Heel wat werd resds
door h a a r gepresteerd. Er kan
echter nog veel meer gedaan worden. Zo elke Vlam'ng, bewust v?n
zl?n verantwoordelijkheden, h ? a r
zijn steun toezegt. Dank zij de
hulp van allen voer vrte de Vlaamse cntvocgdingsstrjd geen 1'del
woerd ia, kurmen vv'ij onze ziekenkas ulibcuwea tot een r^-chtige organisatie van onclerrr^e
hulo
waarin ieder Vlaming zich thuis zal
kunnen voelen.
De formaliteiten t^t aansVa'tlng
zijn tot een minimum herleid.
Wie wenst over te krmen van e^n
ander ve'ze'ïerirg'zorgan'.'^'^e heeft
enkel een inschrijvin^s- en mutatieformulier in te vullen.
Het c" 'ge wordt dcrr de z'ekenkas zelf g cc'aan. Leggen we er terloops de nadruk op dat al wie overkomt van een andere m u t u a ' i t e t
volledig zj^n rechten beho'.idt ea
g&zn r:eu..e w a c h t l j d d e n t te

LEUVEN : Rens, 73, Noormannenstraat.
GENT : Sleurs, 5, Struifstraat.
DENDERMONDE : Dr. Van Boxelaer, 105, Marqstraat,
Tel. 424.03.

Wichelen.

St NIKLAAS : Buerman, 53, Vermorgenstraat.
St TRUIDEN : Brans M., St Trudcstraat, 7. Tel. 730.91.

GESTEENTE
SINT-JANS-MOLENBEEK
Daar ook wordt het werk onverpoosd doorgezet.
De steunzegelaktie heeft vcor
de gemeente op minder dan 2
maanden t jd prachtige uitslagen
geboekt, terwijl anderzjds 6 nieuwe abonnementen werden opgehaald.
Een grote dank voor onze propagandisten t e : plaatse en inzonderheid voor kf e -aad De Berlanger, die zoals f ' »•• onverpoosd en
onvermoeibaar
|-rtijvert,
onze
partij ten bate.
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genheidstoespraak houden.
Dus alle Vossen en Vlamingen
daar heen !
Het Bestuur V.O.S. Gent.

BRUSSEL NODIGT UIT
Het arrondissementeel bestuur
nodigt alle belangstellenden uit
tot de
GROTE JAARLUKSE
VOLKSVERGADERINO
te BRUSSEL
in het lokaal « Slnt-Mlchiel •,
Grote Markt 24-25
op ZONDAG 15 NOVEMBER
te 15 uur stipt.
Dr. BALLET zal er spreken over
Theo BRAUNS.
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 Inlichtingen.

Groot-Brussel
NAAR ONS KONGRES TE GENT
WIE MET ONZE AUTOKARS
MEIEWIL naar Gent op 22 november, te 8 u. 30, om deel te nemen
aan ons belangrijk kongres, melde
zich nu reeds aan op een van volgende adressen, en storte er 50 P.
per deelnemer, fooi Inbegrepen.
WACHT NIET ! Doe h e i NU 1
Opgelet : Alleen voorar betaalde
plaatsen worden verzekerd.
Adressen voor aanmelding :
Hoofdsekretariaat : Maur. Lenionnlerlaan, 82, Bru&i,el (tramhalte Anneessensplein).
Lokaal « Breughel », Lakenstraat,
87, Brussel.
Lokaal < Uilenspiegel >, Pletlnckxstraat, 38, Brussel.
Arrond. sekretarlaat •«*. Leplat,
Kerkhoflaan, 5, Kraalnem.
Van Damme, Aug. Lambiottestraat, 133, Schaarbeek.
De Eerlanger, Courtolsstraat, SO52, St-Jans-Molenbeek.

C/Hze
tiENT

Dank zij een Intense propaganda
mochten we heel wat nieuwe gezichten begroeten op onze openingsvergadering. Voor een t a l r l , : en
aandachtig gehoor zou Mr Schiltz,
lid van de Antwerpse gemeenteraad,
een antwoord geven op de steeds
aktuële vraag : « Waarom Nationalisme ? ».
Nadat de praeses de vele aanwezigen had welkom geheten, bracht
de slmpatieke Jan Kauffmann de
groet van onze zusterafdeling uit
Leuven. In het kort herinnerde liij
aan de eigen taak van ouzi Studentenafdelingen en schetste de erdere werking zoals ze in Leuven opgevat wordt.
Mr Schiltz bracht dan de hoofdschotel. Na eerst het begrip nationalisme te hebben omi^chreven,
kwam hij tot de kern van zijn j e toog : Nationalisme is noodzakelijk
In het licht van de komende Europese éé-iwording is de bewustwording van de Vlaamse massa noodZdlie k voor het voortiiies*aan van
onze eigen aard. D n r de h u i d ' i e
mentaliteit van de gewone volksmens gaat deze ongetwijf^'ld in de
Europese smeltkroes ten onder.
Slechts enkele buitengewoon sterke
naturen zouden aan r- - n- --eiijke
« Gleichschaltung » het hooid k a n nen bieden. Deze \ l a a m s e bewustwording kan echter slechts bereikt

Halie

SINT-NIKLAAS AVONDFEEST

In zijn laatste vergadering van 24
oktober heeft het kantonnaal bestuur beslist een aktleve 'winterwerking te organiseren. In dit kader
gaat op 14/11 onze eerste privé vergadering door te Dworp.
Wie hiervoor bij vergissing geen
uitnodiging kreeg, vrage ze aan bij
het kantonnaal sekretarlaat, op
«dres van :
Bert Lauwaert, Kerkstraat, 2, te
Buizingen.
De steunzegcl-actle wordt verder
uitgebouwd.
WILLEM DE MEYER
komt naar Dworp op 29 november
1959 in het Gildenhuls, aanvang te
19 uur.
Alle Vlamingen worden hartelijk
uitgenodigd.

De Vlaamse vriendenkring uit de
Westhoek zal op 5 december a a n staande zijn Jaarlijks bal en avondfeest laten plaats vinden in de
prachtzaal « TIROL » te ESEN
(Diksmuide).
Oude en nieuwe vrienden en
kennissen zullen er elkander ontmoeten in een gezellig samenzijn.
Begin te 20 uur. Stadskledij.

IN MEMORIAM
ZONDAG 8 NOVEMBER
JAARLUKSE
HERDENKINGSPLECHTIGHEID
op het kerkhof van LEERBEEK
De getrouwen komen samen op
het
Rouppeplein,
Brussel,
te
13 u. 46.
Vandaar vertrek In groep per
tram L.
Zij die gaan per auto vervoegen
de groep aan het kerkhof van
Leerbeek te 15 u. 45.

PERSONALIA
Onze
propagandisten
kunnen
hun man staan... onder ALLE
oogpunten.
Zo komt thans het gezin A. Van
Maldcrgem aan de beurt om gelukgewenst te worden blJ de geboorte
van een flinke KATELEEN na het
kranig voorbeeld te hebben gevolgd
van de gezinnen Rochus Goderls,
Jef Devlsscher en Firmln Baekelandt In hun kinderzegen.
Goed gewerkt Jongens ! Doet zo
Toort met Goda hulp en zegen.

^ï

ANTWERPEN

AUTOKARS NAAR GENT
Wie wenst In te schrijven om met
de autokars naar het kongrea te
Gent op 22 dezer te rijden, belle
onverwijld Wlm Maes op (tel,
39.92.06) of schrijve in bij Benoit
Ceuppens, Belglëlel, 200, Antwerpen.

Berchem
VLAAMSE KRING
Zondag 8 november Cyrlei Verschaeve herdenking Ingericht door
de Vlaamse Kring Berchem en het
Blauwvoetjeugdverbond.
Te 11 uur H. Mis met kanselrede
door Z.E.P. van de Walle In de kapel van het St. Stanislascollege St.
Hubertusstraat Berchem.
Te 20 uur in de zaal Vrede, Vredestraat 20, Berchem, herdenkingszitting.
Medewerking van de voordrachtkunstenaar Antoon van der Plaetse, de Bariton Walter 't JoUjn,
Meester Gaston Feremans, de heer
Jaak de Meester met kleuren dlas
over Verschaeve.
Gelegenheidsrede
door
Karel
Dillen.

O-VLAANDEREN
VLAAMSE KULTUUEKRINQ
GENT

iStudentcnaldelin^e^i^
worden d-^ar een publiekrechterlijk
erkenning van het Vlaamse volk,
namelijk door de federalistische
herinrichting van de Belgi.sche
staat. Dan zal ook de verhouding
tussen Vlaanderen en Wallonië
kunnen genormaliseerd worden.
HIJ wees op het toenemend belang van het nationalisme in de
wereldpolitiek en weerlegde enkele
van de klassieke schijnargumenten
tegen het nationalisme.
Aan het einde van dit degelijk
referaat bewees het da,nkbaar a p plaus hoezeer onze studenten met
hem akkoord gingen.
Daarna sprak Dr Wouters de a a n wezigen toe om hen te wijzen op de
konkrete gevolgtrekkingen. Tevens
beklemtoonde hij het belang van de
komende strijd tegen de taientelling en de represslepolitiek van
Eyskens en zijn liberale satellieten
Lefebvre en Merchlers.
Na de vergadering werden tientallen leden aangesloten.
LEUVEN
Op 15 oktober ging te Leuven de
eerste vergadering van de Volksunlestudenten door en het was, boven
alle verwachtingen, een buitengewoon sukses, zowel wat betreft de
opkomst als wat betr. ^ de 1 thoud
en 't gehalte van de avond.
De zaal van Café Cristal, waar
normaal 140 m a n binnen kan, was

deze maal veel te klein, en de studenten stonden opgepropt in de
gang, ja tot zelfs in het café. Het
was de eerste maal dat we in Leuven zoveel volk zagen voor een politieke vergadering ! Maar het waren
niet alleen louter toehoorders : meer
dan de helft der aanwezigen bood
zich aan als lid voor de Volksuniestudentenafdeling en 47 studenten
gaven hun naam op om als propagandist Ingeschakeld te worden. En
dit na één vergadering ! In Leuven
is de belangstelling en de geestdrift
voor de Volksunie nooit zo groot
geweest. We komen hier volgende
maal nog op terug !
Laten we nog enkel aanstippen
dat ook de inhoud van de avond
zeer goed was. Student Walter
Luyten opende de vergadering met
een kort in memoriam van Jos Babyion, onze makker die ons smartelijk ontviel bij Mannheim.
Daarna stelde voorzitter J a n
Kauffmann in een korte inleiding
Mr. Van der Eist voor die handelde
over de Viaams-Nationale ideologie,
't doel en 't wezen van de Volksunie.
Hoezeer zijn rede In de smaak viel
kan wel aangetoond worden door
't feit dat vele studenten vroegen
om zijn rede te stencileren en In
Luven te verspreiden.
In ons volgend nummer komen
we op de Leuvense studentenaktie
terug.
Sagitta

Zondag 22 november 1959

ONS ^i:ONGRES TE
Ha»

GENT

Op ZATERDAG 14 NOVEMBER
1959 houdt letterkundige J. L. DE
BELDER een lezing, met diapositieven, over « A. VAN DUCK, Schilder van het kind en van de Kempen ».
Ter afwisseling zang door HET
LIJSTERNESTJE uit Eeklo.
Zaal « Roeland » - aanvang om
20 uur.

Cent
V.O.S.
Alle Vossen en Vlamingen van
Gent en voorsteden worden er dringend toe aangezet tot het bijwonen
der Jaarlijkse 11 novembermis van
V.O.S. Gent. Dit in de kerk der
E.E.H.H. paters Domlnikanen JacobBtraat, Gent, om 11 u. 's voormlddags.
's Avonds om 7 uur 30 gezellig
samenzijn In lokaal e Roeland >,
demokratlsch avondmaal - gratis
voor de op voorhand Ingeschreven
leden, 30 F. voor de hen begeleidende niet leden. Een der gekendste en meest gewaardeerde Vossen
van Vlaanderen zal een korte gele-

DE « NOORDSTER ^
kondigt op zondag', 15 november
ek. te 19 u. in de Mechelse Stadsschouwburg de kreatie aan van een
nieuw, Vlaams toneelwerk :
« BOERENHANDEN »
drama in drie bedrijven van de bekende, Mechelse tcneelauteur,
Andrie Bogaert.
Aan het welslagen werken mee :
de auteur zelf, regisseur Jef Wagemans, P. G. Veens, Jef Rottiers,
Karel Verleyen, Frans Vallez, Bert
Torfs, Mevrouw Odeurs, enz.
Bespreekt intijds Uw plaatsen 1

WAARDEBON 30 F.
Dadelijk ingevuld terug te tluren naar t
BOEKHANDEL VAN BOGIlOUT-LOGIEn
Jordaanskaai S Antwerpen.

Ondergetekende verlangt gratl*
te ontvangen gedurende drie m a a n den het tijdschrift

DIETSLAND-EUROPA
Hoofdredakteur la fe in Volksuniekringen welbekende
Karel Dillen.
Naam :
Adres :
,

inMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiii^

Bovenstaande foto genomen op het schitterend Herfstfeest van de Vlaamse
Klub /ottegem werd ons toegezonden.
Men bemerkt van rechts naar links : Marcel De Boe, sekretarls van do
Vlaamse Klub, de heer Reygaert, de Vlaamse Amerikaan Oscar Glas, en
Dr. Van Leemt^tten, arrondIssementsvoorzitter.
llllinilllllilllllllllllllHlllllllllllllilllllllllllUllllltlllHllllllllllllllllimillllllllUIIIUIIIIIIIIIIIHHIIIIIIIIIIHIIIItllll^

ONS

JUBELKONGRES

DATUM : zondag 22 november 1939
PLAATS : in de lokalen c Roeland », Korte Kruisstraat 3, Gent
AANVANG : Studievergaderingen 10 uur 30
Slotzitting 15 uur
AGENDA : Studievergaderingen gewijd aan :
1. Talentelling
2. Soclaal-ekonomische vraagstukken
S. Binnenlandse politiek
Slotvergadering :
Voorzitter : Dr. Leo Wouters
Sprekers : Volksvertegenwoordiger Frans van der Eist
Oud-volksvertegenwoordlger Dr. Rik Ballet
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