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VERKRIJGBAAR BIJ ALLE DAGBLADVERKOPERS 

B I J EEN B E L A N G R I J K DEBAT 

ARM VLAANDEREN ! ! ! 
Een Jaar na het debat in de Ka

mer over de regeringrsverklariny 
Eyskens-Lilar heeft thans een 
nieuw, belangrijk debat plaats ge
had over gans de regeringspolitiek 
naar aanleiding van een algemene 
uiteenzetting door premier Eys-
kens. 

Dit debat heeft vijf vergaderin
gen in beslag genomen en was een 
enige gelegenheid om een oordeel 
te vellen over de regeringspolitiek. 
Ik heb dan ook in mijn rede, 
waarvan men de stenogra
fische opname elders in ons blad 
kan leien, gezegd wat Ik meende te 
moeten zeggen. De eerste nwnister 
heeft aandachtig geluisterd. Maar 
in zijn antwoord op de sprekers die 
tussen kwamen In het debat heeft 
hij slechts op één punt van mijn 
rede geantwoord, nl. in verband 
met de kultuurraden. Zijn stilzwij
gen over de andere punten, daar 
waar ik zozeer aangedrongen had 
om een duidelijk antwoord te beko
men, o.m. wat de talentelling be
treft, heeft natuurlijk een politieke 
betekenis die een aandachtig waar
nemer niet ontgaat. Het is dan ook 
enigszins begrijpelijk dat Van 
Eynde, in een ogenblik van opwin
ding, gesproken heeft van een 
« morele aftruggelarij » in verband 
met een stemming in zo dubbel
zinnige omstandigheden. Ik lieb 
trouwens gemeend me ook te moe
ten verzetten tegen de gewilde 
dubbelzinnigheid die in het leven 
geroepen werd : ik ben o.m. van 
oordeel dat de goedkeuring van het 
vertrouwen in de regering in de 
gegeven omstandigheden de goed
keuring inhield van het beginsel 
van de talentelling, van de repres-
siepohtiek van minister Merchiers, 
van de achteruitstelling van Vlaan
deren. Ik had gewenst dat de 
Vlaamse gekozenen ondubbelzinnig 
Voor hun verantwoordelijkheid ge° 
Steld werden. 

Zoals de zaken nu gaan kan men 
inderdaad spreken van zedelijk 
bedrog tegenover de Maamse open
bare mening. 

Het is overigens opmerkelijk dat 
in dit zo belangrijk debat geen en
kel vooraanstaande Vlaamse C.V.P.-
er aan het woord gekomen is. Men 
kan Theo Lefèvre, die overigens 
d'ie vierden van zijn rede in het 
F a r s hield, onmogelijk beschou
wen als de woordvoerder van de 
V aamse vleugel van de C.V.P. De 
k-^rte t-ssenkomst \ % Gerard Van-
dendaele was diep t . rchamend en 
een persoonlijke kapitulatie. 

Zijn standpunt ten overstaan 
van de talentelling is belachelijk : 
in plaats van te eisen dat de rege-
rii?!r en zijn parfj hun verantwoor
delijkheid zouden opnemen en 
k'ars taal spreken, doet hij beroep 
c-i de VHamse socialisten om het 
wetsontwerp Moyersoen te helpen 
goedkeuren. Waarom neemt de 
C.V.P. deel aan de regering en 
waarom steunen de Vlaamse geko
zenen van de C.V.P. de regering 
wanneer zij er niets kunnen van 
bekomen ? Waarom werden zo be
langrijke vraagstukken niet gere
geld tijdens de onderhandelingen 
met de liberalen bij de vorming van 
de regering? Keer op keer worden 
de Vlaamse belangen op het be
slissend ogenblik uit het oog verlo
ren en vergeten. 

Waarom onderwerpen de Vlamin
gen zich telkens aan de part i j -
tucht wanneer het tegen Vlaande
ren gaat ? Waarom kunnen zij 
nooit bekomen dat de partijtucht 
ook eens zou spelen in het belang 
van Vlaanderen? Er zijn 69 Vlaamse 
C.V.P.-gekozenen in de Kamer te
gen 39 W^aalse en franstalige. In de 
regering zetelen echter 6 Waalse 
C.V.P.-ministers plus 3 geografi
sche Vlamingen, hetzij 9 frans-
sprekende C.V.P.-ministers tegen 4 
Vlamingen ! 

Kan men de minderwaardige po
sitie van de Vlaamse meerderheid 
in de C.V.P. beter belichten ? Zelfs 
de heer Verbist deed zijn mond niet 
open om het overgeleverd voorbe
houd te formuleren « namens een 
groep Vlaamse vrienden ». Lefèvre 
hield een zeer korte tussenkomst 

©ver kulturele politiek, om te ver
klaren dat Harmei ten slotte toch 
de beste Waal was aan wie men 
het ministerie van kulturele zaken 
kon toevertrouwen ! 

Ik wil echter even stilstaan bij 
het antwoord dat de eerste-minis-
ter gegeven heeft op mijn kritiek 
op de nieuwe kultuurraden. Zijn 
antwoord komt hier op neer : wij 
kunnen niet meer doen, kulturele 
autonomie is onmogelijk want in 
strijd met de grondwet. 

Toen echter onder de homogene 
C.V.P.-regerlng 1950-54 de grond
wetsherziening voorbereid werd 
diende volksvertegenwoordiger Van 
Elslande amendementen in ten 
einde de grondwet zodanig te wlj-
>igen dat kulturele autonomie zou 
kunnen verwezenlijkt worden. De 
C.V.P., bij monde van staatsminis-

door Mr. F. VAN DER ELST 

ter De Schrijver, verzette zich te
gen de amendementen Van Els
lande en deed ze verwerpen. Het 
argument van de heer De Schrij
ver was toen dat het overbodig was 
de grondwet te wijzigen op dit punt, 
omdat kulturele autonomie niet in 
strijd was met de grondwet. 

Het eeuwig C.V.P.-bedrog ! Ove
rigens, wanneer Eyskens gelijk 
heeft, moet men ophouden de open
bare mening in Vlaanderen te be
driegen met haar kulturele auto
nomie voor te spiegelen. Dat men 
dan klaar en duidelijk zegge dat 
kulturele autonomie onmogelijk is 
in de unitaire Belgische staat en dit 
punt schrappe uit het programma 
van de C.V.P. Wat men nu doet is 
Inderdaad < morele aftruggelarij > 
plegen. 

(Lees door op biz. 2) 

ONS LUSTRUMKONGRES 

WIL en O V E R T U I G I N G 
Een kongres van de Volksunie is 

geen kongres zoa's dat van een 
kieurpartlj. 

Het zijn geen vrijgestelden, die 
elkaar daar treffen om kontakten 
op te nemen, die hen moeten toe
laten hoger op te klimmen op de 
maatschappelijke ladder. 

Het zijn integendeel, oudere en 
jongere propagandisten, die aan de 
partij niets kunnen verdienen, 
maar er kosteloos hun vrije tijd 
aan afstaan en er hun zakgeld in
steken. 

Men zou hen met een ouderwets 
woord Idealisten kunnen noemen, 
zo dit woord in de naoorlogse ma
terialistische sfeer niet de ongun
stige bijbetekenis van wereld
vreemden had gekregen. 

I Zeggen we dus liever dat men er 
geen -arrivisten trof maar pol.tieke 
realisten. Werkers zijn het, d:e hun 
arbeid niet verkochten aan par
tijen, die de kolonisering en uit
buiting van Vlaanderen, omwille 
van persoonlijke eer en voordelen 
voor haar leiders, helpen besten
digen en verscherpen. Politieke rea
listen, die weten te lezen in het 
boek van Vlaanderens achteruit
stelling in plaats van zich te laten 
in s'aap wiegen door kleurpolitieke 
krantonlektuur. 

Men treft er een onwrikbaar 
soort men.sen, dat tegenslagen en 
nederlagen niet konden breken, 
harden die doelbewust hun gang 
gaan in dienst van de politieke 
Vlaamser waarheid. 

Zij hebben het niet gemakkelijk 
gehad de laatste jaren en ze weten 
dat ze het ook de volgende jaren 
niet gemakkelijk zullen hebben. 
Maar ze wensen als mannen te 
vechten tegen de antivlaamse 
machten In plaats van als karak
terlozen deze machten te dienen. 

Daarom waren het schone ge
zichten die men op ons kongres zag, 
wlLskrachtige gezichten, geestdrif

tig bij de jongeren, verbeten bij de 
ouderen, maar allen blij nu ze el
kaar hier troffen. Voor één dag 
geen tegenstanders tegenover zich, 
voor één dag geen onverschilligen 
die dienden bewerkt. Voor één dag 
bezinning, bespreking van nieuwe 
plannen, voor één dag opdoen van 
nieuwe energie. 

Omdat de zaal eivol stak schreef 
f De Linie » dat er vele personen 
waren die men overal op Vlaamse 
vergaderingen kon zien en die ook 
bij ons eens kwamen kijken. « De 
Linie > vergist zich want we ken
nen onze propagandisten man voor 
man en we weten wat we eraan 
hebben. Ons kongres was een kon
gres van Volksuniepropagandisten. 
Dat zij ook naar andere Vlaamse 
vergaderingen gaan is maar nor
maal. Zij zijn de gist in de Vlaam
se Beweging. En zij doen hun werk. 

's Voormiddags werden een drie
tal studievergaderingen gehouden 
waarbij dieper ingegaan werd op 
sommige vraagstukken. De grote 
binnenlandse vraagstukken werden 
er behandeld en Inzonderheid de 
problemen van talentelling en taal
grens en dan de sociaal-ekonomi-
sche vraagstukken. De besluiten er
van verschijnen in dit nummer en 
in het volgende. Terzelfdertijd ver-

AAN ONZE ABONNENTEN 

In de loop van de volgende dagen 
zal de post de kwijtingen voor de 
abonnementshernieuwingen op ons 
blad aanbieden. Wij hopen vast dat 
onze abonnenten hun voorzorgen 
daarvoor zullen nemen en op het 
eerste verzoek zullen betalen om on
ze propagandisten tijd te besparen. 
Zij zullen inderdaad de handen vol 
hebben met de grootscheepse werf-
tocht voor nieuwe abonnementen. 

Met onze welgemeende dank bij 
voorbaat. 

. • ^ • ^ • ^ . 

gaderden de arrondissementee se-
kretarissen en bespraken de nieuwe 
plannen voor volgend jaar. 

Onderzocht werd hoe een maksi-
mum van werk en een maksimimi 
van rendement te bereiken 

In de stemmig versierde zaal van 
de Roeland, die helemaal vol grfo-
pen was, spraken 's namiddags Dr. 
Rik Ballet en Mr. Frans Van der 
Eist. terwijl Dr. Leo Wouters de 
vergadering voorzat. Over de toe
spraken die herhaaldelijk door toe
juichingen onderbroken werden zul
len we hier niet uitweiden daar ge
deelten ervan in volgend nummer 
zuilen verschijnen. 

Beperken we er ons toe onze 
vreugde er over te uiten dat er voor 
de eerste keer sinds het bestaan van 
de Volksunie onze « ouderen " in 
de meerderheid waren bij de spie
kers. Onder ouderen in de Volks
unie verstaan we dan vijftigers. Ons 
over de toevoer van jongeren ver
heugen moeten we niet meer. Ieder
een weet dat de Volksunie wezen
lijk een partij van jongeren, zelfs 
van zeer jongeren is. Voor ons 
kwam het erop aan ook de voor
oorlogse nationalisten te bundelen. 
Die ontwikkeling is in volle gang. 
Het feit dat Dr. Rik Ballet en Dr. 
Leo Wouters in de Volksunie op het 
voorplan traden is daar niet vreemd 
aan. Op twee of drie zonderlingen 
of gewild originelen na, die trou
wens geen andere uitweg weten 
voor de oplossing van Vlaanderens 
noden, steunen thans al de voor
oorlogse voormannen de Volksunie. 
Wat voor ons een grote steun be
tekent vooral nu de aftakeling van 
tal van vooroorlogse veroveringen 
en nieuwe offensieven van de frans-
taligen grote onrust veroorzaken. 

In de huidige strijd is er geen 
alternatief. Alleen de uitbouw van 
een zuiver Vlaamse partij kan een 
oplossing brengen. Ons kongres was 
daartoe een nieuwe prikkel. 

Wim Jorissen. 
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I Geen | 
I Faciliteiten i 
1 Zondag 29 novemher, was een = 
I mooie dag voor de Vlaamse i 
^ strijd. Het Vlaavise leger, in 1 
I gevechtsorde opgesteld hield een 1 
I Idein ( oefeningsl-e ». Zoals in 1 
§ de officiële mededelingen — 1 
I zouden wij kunnen zeggen : wij 3 
I wensen de troepen gehilc om hun g 
H perfekte houding. 1 
I Wij hopen nv, dat deze troe- 1 
I pen ook tijdens de < Slag » niet 1 
I zullen wijken. Want die zal dra 1 
I komen, en de macht... en de W 
H sluwheid van de vijand is groot, a 
I De inzet van de strijd is door § 
3 heide kampen goed gekend. S 
i • WIJ > willen, de vastleg- 1 
1 g'f^g van de taalgrens, de inte- | 
f grale vernederlandsing van S 
I GANS het Vlaams grond- f 
I gebied — zonder faciliteiten S 
I voor anderstaligen — en de 3 
= tweetaligheid, naar binnen en 1 
I naar buiten van de 19 gemeen- = 
I ten van de huidige Brusselse 1 
= agglomeratie. = 
1 « Z/7 » willen de totale ver- = 
I fransing van deze agglomeratie 1 
§ met faciliteiten voor de Vlamin- = 
f gen en tevens de aanhechting 1 
i van alle gemeenten die aan de 1 
i ogglomeratic grenzen om ze het- 1 
3 zelfde lof te doen ondergaan. = 
= « ZIJ > willen Urus.^el vast- = 
I hechten am, Wallonië en de = 
i taalgrens verleggen boren 1 
= Brussel. S 
1 Dat zijn de twee fronten. Als = 
§ Jiet Vlaamse front bezirijli 1 
i staat gans Vlaams Brabant open 1 
M voor de verfransmg. 1 
i Dus vioet gans de Vlaamse § 
i weerkrarht op dit front worden i 
E samengetrokken. E 
= Pas op nil voor de paarden 1 
1 van Troia. = 
= W ij lazen in franse en vlaam- = 
= se bladen : = 
E « CV.F. studiegroep klaar = 
Ë met voorstellen over Taalpro- = 
I bleem — Afschaffing van Ta- = 
I lentclling en vastleqginq van = 
I BRUSSELS gebied'. Moeilijk | 
I aanvaardbare « faciliteiten > = 
I inzake randgemeenten. » E 
E En verder « ook voor de rand- = 
= » gcrneenten rond Bru.i.<:e1 = 
I » schijnt een oplossing bereikt... E 
ï * De franstalige leden van de E 
I » studiegroep zouden aanvaar- = 
i » den de grens van Brussel defi- E 
Ë >• n if ie f vast te stellen en dvs de E 
\ » talentellinq te laten vallen, E 
I » mits de Vlamingen willen t^e- £ 
ï » geven dat zeven Vlaamse ge- = 
: » meenten « f,-iciliteiten » zou- = 
: » den toestaan die in feite op E 
\ » tweetaligheid neerkomen ». = 
I Als ge nu weet, dat wij de fi- % 
: l en feil ing verwerpen juist om E 
\ deie zeven gemeenten te redden, = 
; dan is deze « oplossing » van de E 

C.V.P. irel de meest dwaze en E 
l va'iere die we ons kunaien i oor- E 

stellen. Dit Trojaans paard is te E 
lomp gebouird om ons te ver- E 
schallen. E 

WT.T AVILLEX GEEX FACI- f 
LTTEITEX. De Taalwet van | 
19,32 moet veranderd worden. = 
Het uolfijzer van de -30 % moet 1 
er uitgenomen worden. E 

Alle gemeenten boven de taal- E 
grens en buiten de Brusselse = 
olievlek moeten inteqranl Vlaams = 
zijn en blijven, en de ingeweken E 
franstaligen, moeten zi^h assimi- M 
leren of isoleren, deze franse E 
woorden zullen zij best verstaan. E 
Ons leger blijve in slagorde. E 

-.t\ 

Dr. Leo Wouters. = 
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November 

1. Von Papen opnieuw pauselijk 
kamerheer 
Ilabemus Papen ! 

3. Minister De Schrijver zal toch 
naar Kongo reizen 
Ne dites jamais : petite congau 
je ne boirai pas de toi... 

5. Vlaamse pocket-books worden 
aangekondigd door uitgever 
En vertaald als « flemish zak-
books ». 

7. U.S.A. kwiskampioen Van Do
ren wist alle antwoorden voor
af 
Wist ik wat, dan kwist' ik wat 

9. Spaak : Nato moet verbreden 
De mens is de maat van de din
gen (Protagoras). 

11. Nationale melkkampanje.. 
voor of van de belastingbeta
ler ? 

13. Leo Lindemans voor hulp aan 
de boeren 
Stadshulp aan boerenmussen. 

35. Koning wordt doctor honoris 
causa van Brusselse universi
teit 
De kroon op de republiek zet
ten. 

17. Scheyven wordt bij-minister 
voor Kongo 
De verantwoordelijkheid ver-
scheyven... 

19. Koopt het boek « CV.F. 
Zwakheid en Sterkte > 
Tot nogtoe alleen het eerste 
deel verschenen. 

21. Lilar beslist over alle benoe
mingen ! 
Alles op één (be)noemer bren
gen. 

23. Baloeba en Loeloea moeten le
ren overeenkomen 
Baba, Loea ne sont que des pré-
noms, loup est leur nom de fa
milie. 

25. Parlementaire onschendbaar
heid van Mitterand opgeheven 
Le mythe ne rend plus... 

27. Socialist Jos Van Eynde uit ka
merzitting gesloten 
Jostracisme of het eynde van 
Jos. 

30. Geslaagde aijtitalentellingsac-
tie 
tot de regering de lel kwijt is. 

BIJ EEN BELANGRIJK DEBAT 

A R M VLAANDEREN ! 
(Vervolg van blz. 1) 

Ik wens in dit artikel mijn be
wering te staven in verband met 
de houding van de heer Eyskens 
tegenover het probleem van de te
werkstelling in Vlaanderen. Reeds 
op het eerste Vlaams Wetenschap
pelijk Economisch Congres in 1953 
verklaarde de heer Eyskens : 

< Het is vanwege de Vlamingen 
misplaatst sentimentalisme zich te 
verzetten tegen een verplaatsing 
van arbeidskrachten naar Wallo
nië... Het ware veel beter dat een 
deel van onze Vlaamse arbeiders
bevolking zich voor goed in Wallo
nië zou gaan vestigen. 

Nu wij meer en meer de Europese 
integratie benaderen en er reeds 
overwogen wordt tot bevolkings
verplaatsingen binnen de Europese 
ruimte over te gaan... * 

Op het vierde kongres, in april 
van dit jaar, bevestigde hij zijn 
standpunt : 

« Wellicht moet men durven d c : -
ken aan migraties in een grotere 
ruimte waarvan de Euromarkt het 
perspectief opent. Nu is de senti
mentele inslag die bestaat in ver
band met het bestrijden van struc
turele werkloosheid zeer groot en 
velen zullen niet aanvaarden dat 
men oplossingen zou voorstellen of 
uitwerken die ertoe leiden een ver
huizing te verwekken van een ge
deelte van de bevolking. Het staat 
vast dat in Euromarkt niet alleen de 
vrije beweging van de goederen en 
van de kapitalen moet worden ver
wezenlijkt, maar ook die van de 
mensen. » 

Bij gelegenheid kom ik hier wel 
op terug. Mijn indruk na dit debat 
kan ik best samenvatten in de vast
stelling : Arm Vlaanderen ! J 

Dagdromerij 

In linkse kringen verspreidt men 
de gedachte dat de beste regering 
die zou zijn die zou bestaan uit de 
B.S.P. samen met de A.C.V.-ers uit 
de C.V.P. De oude politieke ratten 
weten goed genoeg dat de machten 
achter de schermen nooit de scheu
ring in de C.V.P. zullen toelaten en 
het spel met die gedachte is hun 
gewone oppositiespelletje om A.C V.-
naar de B.S.P. over te halen. 

•n\2r^ 
Erger Is het gesteld met sommige 

jongeren, die nog weinig politieke 
ervaring hebben en maar even wei
nig aan studie deden van onze po
litieke geschiedenis. Die schijnen 
werkelijk aan de mogelijkheid daar
van te geloven. 

Het A.C.V. moet luisteren net zo 
goed als de Vlaamsgezinden in de 
C.V.P. en los geraken van de frans-
talige of fransgezinde konserva-
lieven is uitgesloten. De Kerkelijke 
st€un waarzonder zij niels zijn, zou 
hun onttrokken worden. Daardoor 
zouden zij een klein groepje wor
den dat zelfstandig zou moeten 
vechten zonder allerhande finan
ciële voordelen, zoals de Volksunie. 
En dat kan men van die dik be
taalde en graag paraderende heer
schappen nu niet verwachten. Trou
wens zouden morgen de kommunis-
ten en socialisten verdwijnen, over
morgen verdween het A.C.V. Net 
zoals na de oorlog de Vlaamsgezinde 
C.V.P.-ers verdwenen en zoals die 
morgen opnieuw zouden verdwij
nen waren er geen Vlaams-natio
nalisten meer. 

De wereldtaal 

La Wallonië libre doet in haar 
basisartikelen een interessante po
ging om in België een degelijke op
lossing te vinden voor het volkeren-
vraagstuk. Haar gelegenheidsmede-
werkers zitten echter vaak hope
loos vast in afgedane toestanden en 
zondigen door gebrek aan logika. 
Zo loven zij de inrichters van een 
Utrechtse tentoonstelling om hun 
beleefdheid omdat zij ook het Frans 
gebruikten. Moeten wij dit verstaan 
als een opstopper van belang voor 
Franki-ijk dat op de voorbije We
reldtentoonstelling geen Nederiands 
gebruikte ? 

Anderzijds wordt daar in het 
jongste nummer nog geschreven 
over het Frans als de wereldtaal 
samen met het Engels. Wie zal nu 
nog betwisten dat het Russisch en 
het Spaans naast het Engels de 
voornaamste wereldtalen geworden 
zijn ? De ouderen van dagen heb
ben nog vaak het Frans naast of 
voor het Engels geleerd als inter
nationale taal. Zo In ~ Skandinavië, 
de Balkan, Klein-Azië. Die tijd is 
echter al lang voorbij. Het Frans is 
een vlug stervende internationale 
taal. Alleen de franstaligen schij
nen die ogenuitstekende werke
lijkheid niet te willen zien. Het is 
er niet te minder een werkelijkheid 
om. 

Naast het Rus.sisch en het Spaans 
ziet het er trouwens naar uit dat 
het Duits en het Chinees zich zul
len opdringen. 

Ze kunnen betalen maar werden 
altijd gespaard oqlf dopr de linkse 
regering Van Acker., Anderzijds 
de ideplogischp ko^llaborateurs. Zij 
hebben nog niets ,0/ niets noemens-
waardigs betaald op Jiun miljoe
nenveroordeling pmdat 2ij niets 
hebben. Men Kan, qen kei het vel 
niet afstropen.. ,, 

Maar waarom ^preekt Leburton 
niet over de miljarden die de valse 
verzetslieden, aangesloten dagen, 
weken en soms maanden na de be
vrijding aan orjs l,and reeds gekost 
hebben en de honderden miljoenen 
die ze ons nog elk ,Jaax kosten. En 
ze willen nog me^r. Hun « liefde » 
moet duur betaald worden. Zij doen 
de belastingen oplppen. 

Hernieuw uw abonnement 

Heerlijk 
Op het ogenblik-dat zijn kaarten-

huisje van bedriegelijke verkie
zingsbeloften begeeft heeft Eyskens 
de verjaardag van zijn regering ge
vierd door een maaltijd met kaars
licht. 

Er werd opgemerkt in het parle
ment dat kaarsen van pas kwamen 
daar, waar er een politiek lijk in 
huis was. 

Het feit echter Is vol betekenis. 
Eerste-minister betekent voor Eys
kens alles Alles Wil hij er ook voor 
offeren. Het leven' van de 110 men
selijke wrakken die verder in de 
gevangenis ten gronde gaan. De zo 
noodzakelijke industrialisatie van 
Vlaandexen. De Vrijwaring van het 
Vlaams grondgiébléd:'Niets is opge-
wa.ssen tegen zijn ambitie. Al zijn 
beginselen heeft hij over boord ge
worpen. Voor de Vermeende heer
lijkheid van het eerste-minister-
schap blijft geen enkele waarde 
veilig - Arme kleine man. Hoe vlug 
is zijn politieke ster verduisterd. En 
IS hij niet de ^jekwaamste C.V.P-
e r ? 

Inkomsten en uitgaven 

De Waalse socialist Leburton 
heeft in het Parlement gezegd dat 
het wetsontwerp dat betrekking 
heeft op de schadevergoedingen 
vanwege de getroffenen een ware 
opstand zal doen uitbreken in het 
land nu het nieuwe belastingen 
moet betalen. 

Laten we de getroffenen in twee 
groepen verdelen. Enerzijd» de 
ekpnomische koUaborateurs 

Een Leeuw van 
Vlaanderen (i) 

Na eindeloze palabers en na de 
voor- en nadelen te hebben ge
wikt en gewogen (we moeten op
passen voor de Volksunie!), kreeg 
Jan Verroken eindelijk de toelating 
van du Bus de Warnaffe. groeps-
voorzitter, Theo Lefèvre, par t i j 
voorzitter, en Eyskens, eerste mi
nister, om een interpellatie te hou
den over de talentelling. Onze 
leeuw slaakte reeds een zucht van 
veriichting : hij mocht zijn mond 
open doen. Hij stuurde reeds de 
tekst van zijn interpellatie rond 
aan zijn kollega';s. Een zeer ver
warde tekst, waarin men met ver
bazing kan lezen da t niet wij, Vla
mingen, maar wel de Walen be
dreigd zijn; dat wij echter geen ta
lentelling vragen., Zodat de Walen 
van geluk mogen spreken ! 

Wij vragen geen talentelling, 
maar een oplossing. Men zal toe
geven dat het een geniale vondst 
is ! 

Ondertussen kreeg de regering 
het erg benauwd en onze Vlaamse 
Leeuw ook... Hij vroeg zelf om zijn 
interpellatie uit te stellen. En zij 
werd uitgesteld. En zij werd nog 
eens uitgesteld. En nog eens. En 
iedereen lachte wanneer er nog 
over de interpellatie van Verroken 
gesproken werd. Maar Jan Verro
ken lachte groen. En de bespreking 
van de regeringsverklaring, waar 
de interpellatie aan toegevoegd ge
weest was, werd gfesloten. 

En er werd gestemd zonder dat 
de eerste minister verzaakt had aan 
de talentelling. ' 

En onze Leeuw keurde het ver
trouwen in de re'gering goed en 
impliciet ook de talentelling. De 
regering was weer eens gered. Op 
de kap van Vlaanderen. 

Verroken zal i i jp interpellatie 
"1 eens mogen'hpud^ji . ^la hij 

f is... ' ,c;V'--' '-.• - •-, 

Nog een Leeuw ^/an 

Vlaanderen ( I I ) 

Gerard Vandendaele was vorig 
Jaar zeer boos. Omdat hij geen mi
nister meer was beweren kwaton-
gen. En hij weigerde Eyskens zijn 
vertrouwen, want er waren te wei
nig Vlaamse en Ie veel Waalse en 
franssprekende ministers in de 
regering. 

.•«•»-v 

Het was een schande. Thans 
heeft onze Vlaamse Leeuw — na
dat Eyskens nog een franstalig 
C.V.P.-minIster bijgenomen heeft 
— met « entoesiame » het vertrou
wen wel gestemd. Waarom ? Om
dat een naamloze groep Vlaamse 
C.V.P.-ekens kordaat besloten heeft 
en aan Gérard vast beloofd dat zij 
voortaan geen regering meer zullen 
steunen waarin niet evenveel 
Vlaamse ministers zetelen als Waal
se of franssprekende. Of die man
nen zot zijn '> Men vraagt het zich 
terecht af. 

Zij beweren dat hun beslissing 
niet deze regering geldt, maar 
iedere toekomstige regering... Zo 
iets als « Morgen scheert men gra
tis ». 

Toen Mr. Van der Eist dit een 
misselijke klucht noemde, lachte 
de eerste minister instemmend... 
En hlJ bedankte met nadruk, ech
ter niet zonder zin voor ironie, Gé

rard Vandendaele voor zijn v i-
trouwen. . 

Het schijnt trouwens dat or e 
held te Gent, waar hii schepen :$ 
samen met een .stel liberale en 
C VP.-frunskiljons, gedwee toe ' i -
gen stemt voor het franstalig on--
derwijs ! . 

Wij denken onwillekeurig tuin i 
het passend gedichtje van Gust 
Vormcylen : 

« Zijn Vlaam.s Leeuwke wi.si gewel
dig te zwetsen ,, , i , . > ^ , 
En met zijn staart op de tJtfolS 
te kletsen, 
Maar dan kroop hij zoetjes )n een ' 
hoekje, 
En ging daar opzitten voer oen 
koekje » 

lÏBMiÊüiT 
uw IIONHEMENI 
President Theo Neus 

Do jonge liberale volksvertegen
woordiger De Clercq .spi;!'. '«Jcdci-
lands in de Kamer. 

Er was nogal veel rumoer. I-:cr.$to-
Minister Eyskens onderbrak hem 
en zegde : - Wanneer hier Neder
lands gesproken wordt is er altiid 
lawaai. U is vertegenwoordiger van 
het arrondissement Gent en ik feli
citeer u dat u steeds NecCilunds 
.spreekt ->. 

De volgende spreker was ook 
vertegenwoordiger van het arron-
dis.sement G-nt. Maar hij .sprak 
Frans. Het A d^ de nationale voor
zitter van dj C.V.P., staatsnunister 
Theo Lefèvre. Slechts op_het einde 
van zijn oppositie-rede (waarin hij 
o.m. .sprak van een « klucht » in 
verband met het begrotingskomitie 
in de schoot van de regering ') 
sprak hij ook een paar minuten Ne
derlands. Pour les flamjngants ' 

•Eyskens * heeft niet ges^cgd aan 
zjjn president dat irij hem niet kon 
gelukwensen ,1 ^«i 

i f t ; ; - i / ( 

wel 
braaf 

Het edele Jachtvermaak 

— Hebt gij hel nieuwe jachtpaviljoen gezien, vroeg ik aan Casi-
mir, het stond in de dagbladen. 

— Er staat zoveel in de dagbladen, zei hij sceptisch, tot zelfs het 
portret van Merchiers die dan toch alle redenen heeft om op de ach
tergrond te blijven. Maar ik meen te weten wat gij bedoelt. Het is een 
nieuw jachtpaviljoen dat door onze nationale Lilian* daar ergens hi 
de Oostenrijkse bergen weid gebouwd. 

— Juist, zei ik, en ik las in een Brussels sportblad dat het tien 
miljoen heeft gekost. En dat terwijl Eyskens op jacht is naar mil
joenen. 

— Naar de foto te oordelen, moet het overdreven zijn, zei Casi-
mir. Het ziet er nogal groot uit, maar tamelijk eenvoudig zodat ik mij 
afvraag hoe het mogelijk is dat Liliane er zich mee tevreden houdt. 
Maar ik weet niet hoe het er van binnen uitziet. En voor iemand die 
gewoon is met miljoenen om te springen, is tien miljoen niet zo bui
tengewoon. Maar ik vraag mij af waarom ze zover moeten gaan om 
in de bossen te jagen. 

— Dat staat chic, Casimir, gij weet toch wel dat een haas en een 
fezant het wild zijn van de kleinere mensen. Prinsessen of die het ge
worden zijn, tonen de adel van hun gemoed door het neerschieten 
van sieriijke, onschuldige heiten, en ge weet dat zo'n vorstelijk ple
zier er niet zonder ceremonie toegaat. De edele jagers lopen niet ach
ter het wild, zij wachten, zitten op stoeltjes, drinken wat, eten wat 
als het te lang duurt en zeggen geestige en verstandige dingen, « de 
preference en francais ». Intussen zijn de ondergeschikten de herten 
gaan opzoeken en als zij die gevonden hebben, jagen zij die onder 
groot gebrul naar de plaats waar de vorstelijke jagers zitten te wach
ten. Die hebben dan maar te schieten en de jachthoornen blazen 
triomf alsof er een veldslag gewonnen was. 

En het schijnt nu dat na kosteUjke bezoeken aan Parijse mode
makers en juweliers, onze nationale Liliane ook wil schitteren op het 
jachtgebied. Dan mag dat paviljoen gerust tien miljoen kosten. 

— Ik vraag mij af, zei Casimir nadenkend, waarop de genaamde 
Kop op deze jachtpartijen niet wordt uitgenodigd. Ik heb dezer da
gen nog in de gazet gelezen dat hij weer uitgemunt heeft in zijn spe
cialiteit die brullen is. Al.s ik het wel voor heb, heeft hij verleden 
maand éen keer gebruld. Hij trekt daarvoor 25.000 F per maand wat 
met slecht betaald is voor de beste bruipartij. Kunt gij iemand beter 
vinden om het wild op te jagen in die grote jachtpartijen in Oosten
rijk ? Ik ben er zeker van, moesten ze hem loslaten in die bossen, dat 
alle herten, everzwijnen en ander wild in paniekstemming tot voor 
de geweren zouden lopen. 

— Dat is te gevaariijk. Casimir, want zijn vriend uit « Le Peu-
ple > heeft hem eens de Polderbizon genoemd, en een bizon dat is 
groot wild. Ge begrijpt br ^ gemakkelijk een jachtvergissing zou kun
nen ontstaan. 

Cit. 

>t»j»»0000»fH»tj 
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Voor nieuwe vergoedingen 

en tegen Amnestie 

De betoging: van het Verret te 
Brussel was op tal van gebieden 
kenschetsend. 

Vooreerst de aard van de deel
nemers. Waar te Antwerpen voor 
de amnestie hoofdzakelijk de jon
geren opstapten zagen we te Brus
sel haast uitsluitend ouderen, 
waarmee het binnen 10 of 15 jaar 
nog moeilijk zal gaan een stoet te 
vormen. Over de toekomst van de 
amnestiegedachte kan men dus 
gerust zijn. 

De stoet duurde een uur en drie 
kwartier met ruime tussenpozen 
en een gemiddeld aantal betogers 
van 170 per minuut. Wanneer we 
anderhalf uur werkelijk opstappen 
nemen, wat ruim geschat is, brengt 
om dat op ongeveer 15.000 deelne
mers. Ongeveer zoveel als te Ant
werpen dus. 

Het ganse land was opgeroepen 
om aan de betoging deel te nemen 
maar Vlaanderen gaf haast ver
stek over de gehele lijn. 

De Standaard gaf nog 20 % Vla
mingen. Waar ze die zagen weten 
we niet. Wij menen dat ze met 10 % 
ongeveer geteld waren. Eens te 
meer heeft deze betoging de duali
teit Vlaanderen - Wallonië aange
toond. De enkele Nederlandstalige 
spandoeken van de inrichters de
den vreemd aan in de stoet waar-
In voorop naast de Belgische vlag 
ook de Waalse haan en de Vlaam
se Leeuw gedragen werden. 

Zou men niet ophouden onze 
Vlaamse leeuw voor anti-Vlaamse 
eisen te misbruiken ? 

De stoet marsjeerde langs lege 
straten en neergelaten rolluiken. 
Alleen aan de Beurs stonden wat 
toeschouwers. Geen toejuichingen. 
Een ijzige onverschilligheid, zo 
feen verborgen minachting. Wat 
een verschil met de Antwerp
se amnestiestoet die opstapte te 
midden van drie en vierdubbele 
rijen toejuichende belangstellenden. 

Aan de Beurs ook stond één van de 
Inrichters de betogers aan te manen 
« Neen » te schreeuwen wanneer 
»ij de personaliteiten voorbijstap-
ten De betogers waren in de eerste 
plaats opgeroepen voor nieuwe 
voordelen en daarnaast slechts te
gen amnestie. Velen schenen dan 
ook dat « non » niet goed te begrij
pen. Is het juist dat alle betogers 
hun reis door de inrichters betaald 
kregen, naast 20 F. zakgeld ? 

Een tekenend incident greep 
plaats. Een vreedzaam Belgisch 
burger werd uit zijn auto gehaald, 
afgeranse?d en zijn wagen omge
keerd. Hij was wat te dicht bij de 
Stoet gekomen ! Sommige verzets
helden kunnen hun oorlogsstreken 
klaarblijkelijk moeilijk afleren. 

En zegge dat de C.V.P.-liberale 
regering een wetsontwerp in de 
maak heeft ter bescherming van 
het Verzet waardoor we dergelijke 
wandaden niet meer mogen aan de 
kaak stellen ! 

De anH-TalenlellingssIriid 
Randbemerkingen 

Het Vlaams Komitee voor Brus
sel verricht sinds jaren uitstekend 
werk. 

Gezien de Belgische verhoudin
gen Is dit geen heroveringswerk, 
alleen verdedigend werk, een af-
weergevecht, een proberen de scha
de te beperken. Wij weten hoe las
tig het is te Brussel enigszins stand 
te houden tegen de verfransings-
machlne. Daarom bewonderen we 
zo het werk van het Vlaams Komi
tee. Gelijk wij het op ons politiek 
vlak door dik en dun steunen. 

Het aantal Vlaamse klassen te 
Brussel is voor een groot deel door 
hun aktle gestegen. Dit is echter 
geen vooruitgang, omdat het aan
tal franstalige klassen meer dan vier 
maal zo veel gestegen is. Van 2.062 
franstalige klassen In het school
jaar '53-'54 steeg dit aantar in '57-
'58 tott 2.256. De Nederlandstalige 
klassen stegen van 517 klassen in 
'53-'54 tot 562 in '57-'58. Het aan
tal franstalige klassen groeide met 
net 194 of 9,4 %, het aantal Neder
landstalige met 45 of 8,6 %. Onze 
achterstand wordt dus groter. Toch 
vindt men in Vlaanderen nog dui
zenden flamniganten, die de radi-
kalen (d.w.z. de normaal denken
de en werkende Vlaamsgezinden) 
enigszins van uit de hoogte aankij
ken. Wij zijn de slachtoffers geble
ven van een verouderde Vlaams« 
Romantiek. Zij de nuchtere, ver
standige realisten weten het wel 
beter ! Zij begrijpen niet waarom 
wij ons druk maken. De Vlaamse 
meerderheid groeit immers. AJles 
komt zo toch van zelf in orde ! Zij 
weten niet dat een (overigens ge
ringe) getalmeerderheid daarom 
nog geen daadwerkelijke meerder
heid is. 

Argeloze dwazeriken. Zij zijn 
oorzaak door hun dadenloos opti

misme dat onxe achterstand nog 
groter wordt. 

Het Komitee heeft echter de 
strijd moeten verleggen naar de 
randgemeenten. 

Het heeft daarbij de st«un ge
kregen van alle Vlaamse kultuur-
vereniglngen. Weer Is het geen her-
overingsstrijd, weer zijn het harde 
afweergevechten voor de beveiliging 
van ons volk en van ons erfgoed. 
Zal het diegenen wakker schudden, 
die denken dat wij zonder moeite 
vooruitgaan ? Nu zij toch moeten 
Inzien hoe hard wij te vechten heb
ben om niet achteruit te gaan ? 

Immers groeit onze Vlaamse ge
talmeerderheid zo sterk ? 

Laten we de cijfers even bekij
ken. 

In 1846 spraken In België 56,97 
% Nederlands (42,13 Frans; 0,90 % 
een andere taal) . 

In 1920 waren die cijfers onder-
scheidelijk 50,78 %, 43,92 % en 
5,30 %. 

In 1930 51,1» %, 43,42 % en 
5,48 %. 

In 1947 52,58 %, 41,92 % en 
5,50 %. 

Op de vreemdelingen moeten wij 
niet veel rekenen. Voor zover zij bij 
de strijd betrokken worden kiezen 
zij de sterkste groep, die der frans-
tallgen. Te meer daar zij hoofzake-
lijk te Brussel of In Wallonië wo
nen. (In 1947 woonden er 185.165 in 
de Waalse provincies, 82.773 In Bra
bant en 99.681 in Vlaanderen). 

Wij zien dat we 110 jaar geleden 
4,39 % meer Nederlandstaligen tel
den dan thans. Dit ondanks ons 
wezenlijk groter geboorteverschot. 
Dit kwam door de uitwijking naar 
Wallonië en naar Brussel waar de 
Vlamingen op een generatie ver-
fransten. Die nltwljking zal aan
houden zolang Vlaanderen ekono-

mlsch onderontwikkeld blijft. Al
leen hebben de grotere en betere 
verplaatsingsmogelijkheden het 
aantal uitwijkingen doen terug
lopen. 

Om onze groei uit te schakelen 
proberen de franstaligen het thans 
op een andere wijze. Daar waar de 
taalgrens sinds eeuwen ongeveer 
vastligt proberen zij ons nu grote 
brokken Vlaams grondgebied langs 
de taalgrens te ontrukken. De strijd 
(wij mogen dit niet vergeten !) 
woedt niet alleen rond Brussel 
maar ook rond de streek van Moes-
kroen, de streek van Ronse, rond 
Edingen en rond het groot gebied 
van Overmaas. 

Daarnaast spitst hij zich het 
scherpst toe rond Brussel. De ver-
franste Brusselaars zijn gevaarlij
ker dan de Walen. Bastaards wil
len bastaards kweken. 

Zij willen vooreerst de verbinding 
Brussel met Wallonië om geen taai
eiland meer te zijn. En verder de 
verovering van gans Vlaams Bra
bant. Verliezen wij de strijd rond 
deze talentelling dan worden wij 
van meerderheid geleidelijk aan 
een minderheid en dan zijn we de 
enige troef die we nog hebben 
kwijt. 

De strijd rond de talentelling is 
een ware volksstrijd. 

Wij zouden moeten lachen met 
de Franstaligen, zo we hun huiche
larij maar niet al te goed doorza
gen, wanneer ze komen aandraven 
met het argument dat we de natio
nale rust toch niet kunnen verbre
ken voor enkele boerendorpen. Zij 
doen dit dan toch wel. En zij brach
ten het geschil om Baarle-Hertog 
toch voor een internationaal ge
rechtshof. Het ging daar nochtans 
slechts om een paar km2. 

Alle volkeren strijden voor hun 
grondgebied. Slechts zieke volkeren, 
zonder enig zelfbewustzijn, zouden 
dit niet doen. 

Wij hebben niet meer recht op 
onze bodem als de franstaligen 
schrijft La Libre Belgique. 

Ze vergeet dat 1500 jaar bezit een 
krachtige rechtstitel Is. 

Zij vergeet dat de eigen volks
persoonlij kheid en de voorwaarden 
tot ontplooiing van die volksper-
soonlijkheid, zoals het handhaven 
van het eigen grondgebied, een na
tuurrecht is. Natuurrecht dat ons 
het recht geeft en de plicht oplegt 
tegen schadelijke wetten In op
stand komen. 

Maar wat baat het met die heren 
te debateren ? 

De gemiddelde franstalige heeft 
het fanatisme met de moedermelk 
Ingezogen. Met hem valt niet te re
deneren. De radikale Vlaming is een 
uiterst gematigd iemand In verge
lijking met de gemiddelde frans
talige. Daarom winnen de fransta
ligen het altijd in ons land. Er is 
maar een verweermiddel tegen hun 
roofzucht en dat is Vlaams radi-
llsme, Vlaams nationalisme. 

Onze Vlaams volksvertegenwoor
digers dient het duidelijk gemaakt 
dat we deze roof niet kunnen dul
den. Die kleurpolitiekers zullen dat 
maar begrijpen wanneer de Volks
uniedreiging er is. De dag dat 
Vlaanderen 10 tot 15 % Volksunie
kiezers telt is het gedaan met onze 
nederlagen. Omdat we dan de 
Vlaamse parlementairen onder druk 
kunnen zetten. Omdat de Volksunie 
dan de ruggegraat zal zijn van de 
Vlamingen in het parlement. 

Daarom ook dat een versterken • 
van de Volksunie nu reeds de beste ' 
verdediging is tegen de talentelling, 

Wim Jorlssent 

KONCRESBESLUITEN 

De kommentaar die we over de 
betoging hoorden In de zijstraten 
was kenschetsend. « Waarom vra
gen de verzetslieden onze eerbied 
en ons geld ? » zei een burger. Als 
Be uit vaderlandshefde aan verzet 
deden moeten ze zich niet laten 
betalen, tenzij dan de gebrekkigen 
of verminkten. Zo ze geld willen 
hebben als beloning, waarom eisen 
«ij dan nog onze achting ? Van
waar moet al dat geld ten andere 
blijven komen ? 

Zullen de C.V.P.-ers en liberalen 
de benzineprijs nog eens verhogen? 

Dat wordt zo langzamerhand de 
mening van iedereen. 

Het Verzet heeft dus zijn beto-
gmg gehad Na Antwerpen kwam 
Brussel. 

Het woord is thans aan het 
Vlaams Komitee voor Amnestie. 
Vlaanderen wacht met stijgend 
ongeduld op haar verdere daden. 

Hernieuw uw abonnement 

STUDIEVERGADERING GEWIJD 

AAN DE TALENTELLING 

Op de studie vergadering gewijd 
aan de talentelling, onder het voor
zitterschap van Dr. Van Boxelaer. 
sprak voor een talrijk en aandach
tig publiek advokaat Guido Van In 
uit Brugge. 

Spreker belichtte verscheidene 
uitzichten van het vraagstuk en 
weidde uit over de aktie welke thans 
tegen de talentelling tot het ui-
voerd. Hij wenst* de kultuurvere-
niging«n geluk met hun verstan
dige en doordrijvende aktie en wees 
In het bijzonder op het sociaal-eko-
nomisch belang van het taaivraag
stuk. 

Na de belangwekkende uiteen
zetting van dhr Van In volgde een 
geanimeerde bespreking waaraan 
een twaalftal personen deelnamen 
en waaruit de eensgezinde wil van 
de Volksunie bleek om deze strijd 
tegen de talentelling tot het ui
terste door te zetten. 

Vervolgens werden onderstaande 
besluiten door de aanwezigen een
parig ffoedgekeurd. 

De VOLKSUNIE In Kongres ver
gaderd te Gent op 22.11.59 : 
— bevestigt dat de Brusselse ag

glomeratie historisch en kul-
tuur-historisch Vlaams is; 

— herhaalt dat zij het Vlaams 
recht op dit gebied nooit zal 
verzaken; 

— beschouwt de volstrekte gelijk
heid van de beide kuituren in 
dit Vlaams gebied, als een 
Vlaamse tegemoetkoming; 

— verwerpt met klem elke talen
telling omdat een talentelling 
betekent : 
— diefstal van Vlaamse grond, 
— diefstal van ambten en pos

ten, 
— bevestiging van het Vlaam

se tweederangsburgerschap; 
— eist met aandrang de weten

schappelijke vastlegging van de 
taalgrens en de omschrijving 

— ---J?€ • •"* ^•Pnisselse agglomeratie. 

als voorbereidende maatregelen 
tot de federale omvorming van 
de Belgische'^enhel'dsstaat: 

— begroet met vreugde de eens
gezindheid van de Vlaamse 
kultuurvereniglngen, beklem
toont haar solidariteit met hun 
aktie en legt aan alle propagan
disten op zo aktief mogelijk 
hieraan deel te niemen. 

KüLTURELE AUTONOMIE 

— eist de volledige splitsing van 
het ministerie van openbaar 
onderwijs met de splitsing van 
het globaal kultureel budget op 
basis van het aantal inwoners 
van de Vlaamse en Waalse taai
streek aangevuld op basis van 
de taalverklaring voor school
bezoek of militianen te Brussel 
en mits korrectief voor vaste 
onkosten of gemeenschappelijk 
beheer van sommige diensten; 

— eist volledige vrijheid voor In
terne besteding van Waa's en 
Vlaams kultuurbudget met uit
sluitende verantwoording t€n 
aanzien van de Waalse en 
Vlaamse kultuurraden aange
duid door rechtstreekse verkie
zing of door de leden van de 
provinciale raden per kies
omschrijving; 

— noemt het jongste wetsontwerp 
ter zake een bespotting van al 
wat kulturele autonomie aan
gaat, zowel wat de aanstelling 
der leden betreft als het gebrek 
aan middelen om een kultuur-
politiek te voeren en het gebrek 
aan bevoegdheid zelfs op gebied 
van advies om niet te spreken 
over de beschikkingsmacht of 
het verhaalrecht voor de Raad 
van State op gebied van taal
wetgeving; 

— roept de kultuurvereniglngen op 
zich niet te laten afleiden en 
om zelfs al de discussies op dat 
gebied te weigeren. 

ZETELAANPASSING 

Noemt de zetelaanpassing een eis 
van elementaire rechtvaardigheid 
en demokratle en eist dat ze zon
der beperking zou plaats vinden en 
dit zonder verworven rechten. 

Ontzegt de C.V.P, terzake het 
recht te spreken over demokratle 
en Vlaamse motieven vermits ze 
haar stemmensteun voor 70 % in 
Vlaanderen wegmoffelt in een na 
tionaal komitee met evenveel Wa
len als Vlamingen en dit met alle 
noodlottige gevolgen voor de sociale 
en kulturele ontvoogding van ons 
volk. 

Verzet zich met klem tegen de 
voorgenomen C.V-P.-clausule der 
5 % om voor provinciale apparen-
tering in aanmerking te komen; 
stelt vast dat deze hervorming be
doeld is tegen de Volksunie ver
mits de kommunisten dcor concen
tratie van stemmin in 2 provincies 
er aan ontsnappen en er zelfs voor
deel uit halen; wijst er op dat door 
de nieuwe wetgeving elke vrijheid 
van beweging van de volksvertegen
woordiger nog meer zal beknot 
worden. 

Gispt de versterking van het uni
tair onvlaams karakter der centra
liserende partijbureaus die uit de 
voorgestelde hervorming moet vol
gen. 

Stelt vast dat de voorgenomen 
hervorming voor de Volksunie niet
temin meer In schijn door ver 
hoopte propagandaeffekten dan ini 
feite nadelig uitvalt, dit tengevolge 
der samenvoeging van kiesomschrij
vingen. 

Doet een beroep cp allen om de
ze machiavelütische onvlaamse en 
ondemokratische procedees te ont-
markeren. 

VOLKSGEZONDHEID 

De Volksunie in kongres verenigd 
— stelt vast dat met de ziektever

zekering gesjacherd wordt en 
dit vooral door de poliklinieken 

die een bedrieghjke kosteloze" 
verzorging inrichten op de rug 
der andere verzekerden en ten 
koste van de vrije keuze en men
selijke behandeling, 

— stelt vast anderzijds dat de ge-
zondheid-witgaven wezenlijk 
onderscheiden zijn van andere 
sociale voordelen doordat ze aan 
het meest primaire en kostbare 
levensgoed worden besteed, het 
leven en de gezondheid der be
volking, 

— dat geen enkele sociale beste
ding zulk een hoge inslag van 
solidariteit betoont daar ze de 
mensen helpt, die zulks het 
meest behoeven en wanneer ze 
dit het meest behoeven, 

— dat het hier gaat om uitgaven 
die in elk geval dienen gedra
gen te worden individueel of 
collectief op straf van valse be
sparing op de volksgezondheid 
en noodlottige laattijdigheid uit 
vrees voor de uitgaven, 

— eist met voorrang de uitbreiding 
der ziekteverzekering met rui
me overheidssteun tot een vol
ledige kosteloze vrije genees
kunde voor alle risiko's en voor 
alle standen mits een beperkte 
kontrolebijdrage en met behoud 
van vrije keuze van geneesheer, 
vrije hospitalisatie en vrije mu
tualiteit; verwerpt echter e!k 
begrip van etatisatie, nationale 
gezondheidsdienst, eenheidsmu-
tualiteit, abonnementsgenees-
kunde of geneesheer-ambte
naar, 

— is van oordeel dat de ziektever
zekering voor wat de gezond-
heidsuitgaven betreft moet los
gemaakt worden uit de sociale 
voorzorg en met de volksgezond
heid verenigd onder eenzelfde 
doorzichtige politieke verant
woordelijkheid; dat alleen deze 
overheveling waarborgen biedt 
om de ziekteverzekering in haar 
eigen optiek te beoordelen en de 
nodige inspanningen er voor op 
te brengen. 
(Vervolg In volgend nummer). 
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DE VOLKSUNIE EN DE REGERINGSPOIITIEK 
Mr. F. Van der Eist hield een uitstekende uiteenzetting In de 

Kamer over de huidige regerin^spolitiek. 
Wij geven hierbij de volledige tekst zoals die voorkonaA in het 

officieel analytisch verslag Voor een duidelijke indeling hebben we 
alleen ondertitels aangebracht. 

De TalenteHtit^ 

pE H. VAN DER ELST (op het 
tpreekgestoelte) 

Mijnheer de Voorzitter, waarde 
collega's, toen ik vorige week de 
heer Eerste-Minlster aan het woord 
hoorde, heb ik bij me zelf de beden
king gemaakt dat hij een benijdens
waardig man Is. Want hij schijnt 
Inderdaad te behoren tot die cate
gorie van mensen die hun wensen 
voor werkelijkheid nemen en die 
uiteraard steeds tevreden zijn. 

Deze zelftevredenheid sprak uit 
de verklaring van de Eerste-Minls
ter en was zelfs zó overtuigend, dat 
Ik mij een ogenblik heb afgevraagd 
•waarom het A.C.V. en de Boeren
land massa-betogingen Inrichten 
en waarom de automobilisten in 
staking gaan, dan wanneer wij 
klaarblijkelijk leven onder het wijs 
beleid van de beste der regeringen, 
In een land waarin alleen nog on
geneeslijke pessimisten reden kun
nen vinden om mistevreden te zijn. 

Terwijl Ik luisterde naar die ver
klaring heb ik mlJ soms afgevraagd 
of ik droomde en of die mooie ver
klaringen over « het nastreven van 
evenwicht en billijke verhoudingen 
Inzake benoemingen tussen beide 
taalgemeenschappen », over « rede
lijke, rechtvaardige en humane op
lossingen » Inzake de repressie-
problemen, over « de ktilturele ont
plooiing van de Waalse en Vlaamse 
gemeenschappen », wellicht betrek
king hadden op een ander land dan 
datgene waarin wij leven en waar 
dergelijke verklaringen klinken als 
een bittere Ironie. 

Mijnheer de Eerste-Minlster, U 
durft het aan te spreken over het 
nastreven van evenwicht In de 
benoemingen en dat nadat u zo pas 
de heer Scheyven tot minister hebt 
doen benoemen. Ja, Is het misschien 
om de beschamende minderheids
positie van de Vlamingen in uw 
regering te verbeteren, dat U uwe 
keuze hebt laten vallen op een 
Jranstallge ? 

Toen U uw oorspronkelijke rege
ling aan de Kamer hebt voorge-
Bteld, werd hier uitdrulikelljk voor
behoud gemaakt en ondermeer 
door de achtbare heer Verbist op 
wiens verklaring ik straks zal terug
komen en door de heer Van den 
Daele, die protesteerden tegen de 
samenstelling van uw regering. 

Nu moeten wij vaststellen dat die 
fiamenstelling in dat opzicht al
thans nog verslecht is. Zo komen 
wij tot de onaanvaardbare toestand 
dat, daar waar op de banken van 
de CVP. 69 gekozenen uit het 
Vlaamse land en Vlaamse gekoze
nen oit de Brusselse aggiwneratie 
«etelen, tegen slechts 35 Waalse of 
Franstalige gekozenen uit het 
arrondissement Brussel, in uw rege
ling de verhouding tussen Waalse 
Of Franssprekende C.VJ.-Ministers 
en Nederlandssprekende, voor de 
Vlamingen werkelijk beschaxaend 
Is. 

De h. Van den Daele, die zich bij 
de stemming over uw eerste rege
ringsverklaring heeft onthouden, 
omdat uw regering in dat opzicht 
geen bevrediging schonk, verklaart 
vandaag dat hij u nu — nadat u 
een Pranssprekend Mnister Het bij-
benoemen — zijn vertrouwen zal 
schenken 1 

De h. Anseele. — In Gtent stemt 
de heer Van den Daele subsidies 
voor de Franse scholen. 

De h. Van der Eist. — Wij ver
nemen ook vandaag dat de Vlaam
se gekozenen van de C.V.P. of ten 
minste een groep ervan hebben 
vergaderd en een kordate beslissing 
hebben genomen. 

Voortaan zullen ze hun vertrou
wen weigeren aan ledere regering 
die niet zou beantwoorden aan het
geen men uit Vlaams oogpunt mag 
verwachten. 

Wat zien wij echter ? Onmiddel
lijk beginnen zij hun beslissing met 
de voeten te treden en juist het 
tegenovergestelde te doen van het
geen zij zich hadden voorgenomen. 

Ik vind dat, helaas, een misse
lijke klucht. 

De heer Van Eynde. — Daarom 
ook lacht de Eerste Minister zo. 

Kulhiur-Raden 
De heer Van d«r Eist. — Gij hebt 

ook gesproken over de kulturele op
gang van de Vlaamse en Waalse 
gemeenschappen en over het wets
ontwerp tot oprichUng van kul-
tuur-raden. 

Gij hebt gezegd dat deze raden 
zouden beschikken over een wer
kelijke macht en bevoegdheid. Ik 
heb gezien dat uw handtekening 
voorkomt onder dat wetsontwerp. 
Mijnheer de Eerste-Minlster. Ik 
zou U echter willen vragen of U 
dat wetsontwerp wel gelezen hebt. 
Indien dat zo is, hoe kunt gij dan 
spreken over een werkelijke macht 
en bevoegdheid in verband met 
kultuur-raden die praktisch geen 
enkele macht krijgen en enkel be
voegdheid hebben om advies uit te 
brengen. Dit kunnen enkel advie
zen zijn, die geen bindende kracht 
bezitten. 

Met een werkelijke kulturele 
autonomie heeft dit ontwerp dan 
ook niets te maken. Daarenboven 
Is het totaal overbodig vermits wij 
sedert 1938 op papier reeds twee 
kultuur-raden bezitten, met onge
veer dezelfde adviserende bevoegd
heid, kultuur-raden, die al lang op
gehouden hebben te vergaderen 
omdajt met hun adviezen niet in 
het minst rekening wordt gehou
den. Dit is trouwens ook het geval 
met de besluiten van het Centrum 
Harmei, waarmee men evenmin 
rekening houdt. 

Ik kan in dit wetsontwerp niets 
anders zien dan een afleiding, niets 
anders dan het voorschotelen van 
een schijneplossing waarvan men 
vooraf weet, op grond van de er
varing opgedaan met de vroegere 
kultuur-raden, dat het een slag 
in 't water is. 

Ik geloof niet dat er iemand zal 
twijfelen aan het feit dat ik per
soonlijk een oprecht voorstander 
ben van kulturele autcmomle en 
dat ik diep overtuigd ben van de 
noodzakeUjkheid van kulturele 
autonomie voor de beveiliging en 
de opgang van de Nederlandse 
kuituur in Vlaanderen. 

Ik aarzel nochtans niet U on
middellijk te zeggen dat ik tegen 
het wetsontwerp van de heer Har
mei zal stemmen, omdat dit ont
werp met kulturele autonomie niets 
te maken heeft. 

Naar mijn mening Is dit ontwerp 
enkel een afleidingsmaneuver. 

Het onthaal dat de Vlaamse pers, 
aan het ontwerp heeft voorbehou
den, bewijst afdoende dat het on
toereikend eu ontgoochelend wordt 
es acht. 

U heeft Irf uw verklaring In nogal 
vage bewoordingen gesproken, 
Mijnheer de Eerste-[Minister, over 
de talentelUng. 

Ik onthoud één zaak : dat het al
gemeen verzet in het Vlaamse land 
tegen de talentelling U en uw rege
ring nog niets geleerd heeft. 

In feite ho<^ ü door een soort 
koehandel, door een talentelling in 
hetgeen gij noemt « een nieuw en 
objektief perspektief », verdeeld
heid te zaaien bij de tegenstanders 
van de telling, in de openbare opi
nie van het Vlaamse land. 

Dat U en de Vlaamse ministers 
zich daartoe lenen is reeds zeer 
erg, want deze aangelegenheid is 
voor de Vlaamse volfesgemeenschap 
en voor de Nederlandse taal- en 
kultuurgemeenschj^p in ons land 
al te belangrijk. 

De moties die op dit ogenblik 
door reeds meer dan 500 gemeente
raden in het Vlaamse land, dik
wijls vrijwel eenparig goedgekeurd 
werden, bewijzen toch dat het op
zet van de regering niet zal lukken 
Vlaanderen wenst klare taal te ho
ren spreken in deze aangelegenheid 
vanwege de regering en ook van
wege de politieke partijen. 

Wat is de positie van de Chris
telijke Volkspartij tegenover de 
talentelling ? Dat weet tot nu toe 
niemand. 

Is het waar dat Prof. Haesaert 
van de Gentse Hogeschool bedankt 
heeft om lid te zijn van de com
missie Basyn, dat hij geweigerd 
heeft zijn medewerking te verle
nen aan de voorbereiding van een 
talentelling die door de Vlaamse 
openbare opinie eensgezind afge
wezen wordt ? 

Neem uw verantwoordelijkheid 
en spreek klare taal. 

De Kamer heeft het recht te we
ten of de goedkeuring van de rege
ringsverklaring al dan niet de goed
keuring van de talentelling insluit. 
Verzaakt ja dan neen de regering 
aan de talentelling of houdt zij 
zich aan het standpunt dat zij ver
plicht is een talentelling te hou
den ? 

Gans Vlaanderen kijkt met 
spanning naar een klaar en duide
lijk antwoord op deze preciese 
vraag. 

Iedereen weet wat een ontwij
kend of een dubbelzinnig antwoord 
te betekenen heeft in de gegeven 
omstandigheden. 

De goedkeuring van uw sybillijnse 
verklaring, Mijnheer de Eerste-
Minlster, behelst naar mijn mening 
Impliciet de aanvaarding van het 
principe van een talentelling. 

Ik geloof dat de Vlaamse open
bare opinie niet zal aanvaarden dat 
mandatarissen die zich buiten dit 
parlement tegen de talentelling 
uitspreken, die optreden als spre
kers op protestvergaderingen, hier 
in het parlement een regering zou
den steunen die vasthoudt aan het 
principe van de talentelling. 

M. Barmegnies. — N'en deman-
dez pas trop aux Soclaux-Chrétiensf 

De heer Van der Hst. — Zo pas 
toch, heeft het aktiecomité tegen 
de talentelling in een bekendma
king zeer terecht stelling genomen 
tegen een diskussie over modali
teiten waardoor reeds ipso facto 
het principe aanvaard wordt. Ik 
geloof dat het meer dan tijd is dat 
in deze zaak, die gans Vlaanderen 
aanbelangt, klare taal zou gespro
ken worden. 

De Repressie 
Mijnheer de voorzitter, geachte 

collega's, de heer Eerste-Minlster 
heeft ook gesproken over de re-
iwessiepolltlek van de regering. Het 
doet mij werkelijk pijn aan 't hart 
te moeten vaststellen welke 
schreeuwende tegwistelling er be
staat tussen de verklaring van de 
regering over redelijke, rechtvaar

dige en humane oplossingen en de 
repressiepolitiek van diezelfde re
gering, die de meeste inhumane en 
hardvochtige is die men zich op dit 
ogenblik kan Inbeelden. Aan geen 
enkel probleem In verband met re
pressie en epuratie werd tot nu toe 
ook maar een begin van oplossing 
gegeven. Ik zou haast zeggen : 
integendeel 

Daar waar men onder de linkse 
regering van 1954 tot 1958 de wet 
Lejeune op de voorwaardelijke in
vrijheidstelling toegepast heeft, 
met een gemiddeld aantal invrij
heidstellingen van 7 per maand, 
wordt thans deze wet niet meer 
toegepast. Het is onmenselijk van 
aan de gevangenen iedere hoop te 
ontnemen en dat doet U nochtans 
door de zg. gemotiveerde genade-
besluiten, een uitvinding van de 
heer Moyersoen ! 

Dit is gruwelijk en ik begrijp dat 
de h. Senator Rolin, die een hc In
staand man Is, reeds herhaalde 
maJen in de Senaat krachtdadig, 
maè.r tevergeefs, geprotesteerd 
heeft tegen deze uitvinding Van de 
«en en zestig personen, die het 
voorwerp uitmaakten van een ge
motiveerd genadebesluit — en wij 
weten op welke totaal willekeurige 
wijze dit gebeurd Is — zijn er tot 
hiertoe reeds vijf In de gevangenis 
gestorven. 

Mijne heren, kan men zich wel 
realiseren wat het voor een mens 
betekent in de gevangenis te moe
ten sterven; van zelfs, wanneer 
men op sterven ligt, niet eens de 
hoop of het vooruitzicht te hebben 
in vrijheid te worden gesteld ? 

En de overige gedetlnee'rden, die 
niet tot deze kategorle behoren, 
zijn er niet beter aan toe ! 

Een jaar geleden, in de eerste 
Regeringsverklaring, verklaarde de 
Regering : « De Regering meent 
dat het haar plicht is gans bijzon
dere aandacht te wijden aan het 
geval van de veroordeelden, die op 
het ogenblik van de feiten jonger 
waren dan 18 jaar en van diege
nen, die thans ouder zijn dan 70 
jaar », 

Wat Is er van die belofte terecht
gekomen ? 

In april van dit jaar deelde de 
Minister van Justitie mij mede dat 
er zich 117 gedetineerden in de ge
vangenissen bevonden, veroordeeld 
wegens misdrijven tegen de uit
wendige veiligheid van de Staat, 
die op dat ogenblik reeds in de 
vereiste voorwaarden verkeerden 
om van de wet Lejeune te kunnen 
genieten. 

Er zijn sedertdien acht maanden 
verlopen en hoevelen van deze 117 
gedetineerden, die zich in de voor
waarden bevonden om aanspraak 
te kunnen maken op de toepassing 
van de wet Lejeune, werden op die 
acht maand in vrijheid gesteld? 
Zes! 

De h. Eyskens, E. Mf. — Mijnheer 
Van der Eist, is U van mening dat 
de wet Lejeune automatisch moet 
worden toegepast op alle oorlogs
misdadigers; ook op de gruwelijk
ste moordenaars die men kent ? 

De h. Van der Eist. — Men past 
die wet wel toe op mensen zoals 
Rinchard en Messina. Men past ze 
toe in omstandigheden, waar zij 
niet zou mogen toegepast worden, 
want men weet zeer goed dat Mes
sing zijn * bedrijf » van in de ge
vangenis heeft voortgezet; dat hij 
zelfs de toelating bekomen heeft 
om van in de gevangenis telegram
men, in codetaal opgesteld, naar 
het buitenland te versturen. 

De IJ. Tielemans. — Met de toe
lating van de Minister van Justitie! 
(Gelach op de socialistische ban
ken). 

De h. Van der Eist. — Men wist 
dus zeer go^d dat hij, vanaf het 
ogenblik dat hij in vrijheid zou 
worden gesteld, zijn « bedrijf » zou 
voortzetten. En toch heeft men ge
meend hem van de wet Lejeime te 
moeten laten genieten. 

Het is een feit dat de gedetineer
den, die zich op dit ogenblik nog 
in de gevangenis bevinden, in feita 

de gijzelaars geworden zijn van 
private verenigingen en dit door 
een onvergeeflijke abdlkatie van 
het staatsgezag, van de Minister 
van Justitie die in deze aangelegen
heid zijn gezag moest handhaven. 

Er zijn trouwens in verband met 
de repressie en de epuratie nog an
dere problemen dan het menselijk 
tragische probleem van diegenen, 
die na vijftien jaar nog in de ge
vangenis verblijven. 

Er is, bijvoorbeeld, de geschiede
nis van artikel 123sexie,s. Ik zott 
graag vernemen — Ik heb het nog 
eens gevraagd — hoe het zit te 
Straatsburg bij het Europees Hof 
voor de Rechten van de Mens Ik 
heb deze vraag gesteld aan de Mi
nister van Justitie, maar ik heb 
geen antwoord bekomen. Er doen 
nochtans allerlei geruchten de 
ronde. 

Is het Juist, Mijnheer de Eerste-
Minlster, dat de Regering ecn for
mele belofte heeft moeten doen, ten 
einde een openbare veroordeling te 
voorkomen — of althans om dl« 
veroordeling te doen uitstellen — 
een formele verbintenis heeft m««-
ten aangaan om het artikel 133-
sexies te wijzigen, omdat het strij
dig is met de verklaring van de 
Rechten van de Mens ? 

Ik zal hier vandaag niet verder 
uitwijden over die talrijke proble
men die zich nog steeds stellen in 
verband met de repressie en de 
epuratie. 

Wat Ik mij echter niet goed kan 
voorstellen, mevrouwen, mijne he
ren, is dat collega's, die samen met 
mij te Antwerpen gemanifesteerd 
hebben voor amnestie, hier in d* 
Kamer een politiek zouden goed
keuren die 2o flagrant in tegen
stelling is met hetgeen buiten het 
Parlement wordt gevraagd. i 

De heep Van Eynde. — Kent ge ze ' 
nog niet ? ^ 

De heer Eyskens, E. Af. — Mag ik 
U vragen over welk soort amnestie 
het gaat ? Gij weet er zijn talrijke 
kategorieën. (Gelach op de socia
listische banken). 

De heer Van der Eist. — Mijn
heer de Eerste-Minlster, wij gaan 
vandaag niet finasseren, wij weten 
allebei zeer goed waarover het gaat 
en wij zijn ons ook bewust dat de 
politiek van de heer minister van 
Justitie, onder verantwoordelijk
heid van de heer Eerste-Mintster 
en van gans de regering, welkeKjk 
het tegenovergestelde is van wat 
gevraagd wordt — en zelfs de vooEfc-
zetting van de repressie — dus alles 
behalve humaan en menselijk la, 

Zefefóanpassing en 
Kieswet 

Mijnheer de voorzitter, geachte 
collega's, de heer Eerste-Minlster, 
heeft ons ook gesproken in de aan
vang van zijn verklaring over de 
zetelaanpassing aan het bevolkings
cijfer, wat noodzakelijk en een 
rechtvaardige zaak Is. 

Tegelijkertijd, heeft hij evenwel 
gezinspeeld op de wijziging van on
ze kieswetgeving en Ik wens, wa« 
mij betreft, geen enkele gelegen
heid te laten voorbijgaan, zonder 
te protesteren tegen geknoei metï 
de kieswet, dat gericht is tegen één 
enkde partij. 

De heer Van Eynde. — Daarin 
hebt gij volkomen gelijk. 

De heer Van der Eist. — Ik ben 
er van overtuigd dat de openbare 
opinie in dit land, van gelijk welke 
politieke gezindheid, niet zal aan
vaarden dat op achterbakse en niet 
zeer demokratische manier de 
CV.P. poogt een gevreesde conciu*-
rent uit te schakelen, minstens tö 
hinderen In het bekomen van de 
vertegenwoordiging waarop deze 
minderheid in het Parlement reeht) 
heeft 

(Lees door biz. 6) 
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Het Is In principe reeds onaan
vaardbaar in een demokratle dat 
men een minderlieldspartlj tracht 
te weren door andere middelen dan 
door de uitspraak van het kiezers
korps. 

Het Is naar mijn opvatting o<A 
onaanvaardbaar dat meer dan 
100.000 kiezers slechts één verte
genwoordiger in het Parlement 
hebben. 

' De heer Van Eyndc. — Uv/ ver
tegenwoordiging is des t« raeer 
kostbaar. 

De heer Van der Eist. — En in
dien er thans gesproken wordt over 
wijziging van de kieswetgeving, dan 
S50U dit niet mogen gebeuren tegen 
één partij, maar In de zin van ver
betering, zodanig dat de evenredige 
vertegenwoordiging bet-er tot haar 
recht zou komen. 

Maar, de hoofdbrok, als ik het zo 
mag noemen, In de verklaring die 
wij vorige week hebben gehoord en 
die sedertdien aangevuld werd on
der meer door een uiteenzetting 
van de heer minister van ekonoml-
sche zaken, was gewijd aan de so-
claal-efconomlsche politiek. 

De Landbouw 
Niet dat de regering, bij monde 

van de heer Eerste-Minister, grote 
bezorgdheid heeft betoond voor de 
noden van onze landbouwbevolking. 
Hij heeft gemeend er zich te kun
nen van af maken met een weinig 
izeggende en weinig konkrete ver
klaring. 

Sedertdien hebben wij de Inter
pellatie gehoord van de heer Chal-
met en ook het antwoord van de 
heer minister van landbouw, de 
heer De Vleeschauwer. Ik heb de 
gelegenheid niet gehad tussen te 
komen naar aanleiding van die In
terpellatie en ik wil dan ook tan 
deze gelegenheid gebruik maken om 
te zeggen dat, naar mijn oordeel, 
de boeren te veel behandeld wor
den als bedelaars, die men afschept 
met ze af en toe een aalmoes toe 
te werpen, die dan nog afkomstig 
Is uit hun eigen zak, vermits wij 
allen weten hoe het Landbouwfonds 
gestllfd wordt. 

En alhoewel de toestand Inder
daad wel verschilt van streek tot 
streek, lijdt het toch geen twijfel 
dat hij voor een aanzienlijk deel 
van onze boeren, en dan vooral voor 
onze kleine Vlaamse boeren, tra
gisch Is. 

Men kan hen weer wat helpen 
met lapmiddelen, met leningen aan 
lage Interest of leningen zonder in
terest en met nog enkele andere 
maatregelen van die aard. 

Maar wie ziet tenslotte niet in 
dat wij nood hebben aan een echte 
landbouwpolitiek die bepaalde doel
einden nastreeft, want wie kan ons 
in dit land ze^en waar we met on
ze lanbouwpolitiek naar toe gaan, 
welke haar doeleinden zijn ? Nie
mand weet het, ledereen tast in het 
duister. 

Men moet ophouden onze boeren 
aalmoezen te geven, wat zeer ver
nederend Is voor hen en wat ten
slotte toch niets oplost voor de 
toekomst. 

Men moet kiezen : wanneer men 
de prijzen van de landbouwproduk-
ten losmaakt van de markt, van de 
fluktuatie van vraag en aanbod, 
dan moet men ook een teeltplan 
hebben, want anders loopt heel de 
zaak In het honderd. 

De h. Gelders. — Dat weten de 
boeren het best. 

De heer Van der Eist Wanneer 
nen de markt haar normale rol wil 
le'en vervullen, dan moeten er 
middelen gezocht worden om, hoe 
dan ook, de boeren die In normale 
voorv/aarden werken, een lonende 
prijs te verzekeren voor hun glo-

Jiale produktie. 

Een dergelijke landbouwpolitiek 
veronderstelt het tot stand komen 
van een Landbouw Ekonomlsch In
stituut, wat trouwens In het pro
gramma staat van uw partij, mijn
heer de Eerate-Mlnlster, en een 
heroriëntering van onze huidige 
politiek. 

IndustrialisaHe \an 
Vlaanderen 

De noodtoestand in de landbouw-
sektor, hangt trouwens ook sanaen 
niet de werkloosheid in de secun
daire sektor en de overbezetting 
van de tertiaire sektor. Er is geen 
oplossing mogelijk, noch wat be
treft onze lanbouw, noch wat be
treft de distributie-sektor waar
over men zo dikwijls spreekt, zon
der een oplossing te geven aan het 
probleem van de werkverschaffing, 
In de eerste plaats dan in het 
Vlaamse land. 

Zo kom ik er toe een woord te 
zeggen over het lievelingstema van 
de heer Eerste-Minister : de ekono-
mische expansie. 

Ik weet niet in hoever de regering 
verdienste heeft in de ekonomische 
herleving, waarin ons land slechts 
de ontwikkeling volgt die zich In 
andere landen voorgedaan heeft, 
zodat wij voor een internationaal 
verschijnsel komen te staan, waar
bij wij trouwens achterna hinken. 
Ik wéét evenmin of de regering 
verdienste heeft in de providentiële 
staking in de Amerikaanse staal-
nijverheid, die ons land zo goed Is 
van pas gekomen. Maar ik weet, 
dat wij, alles samen genomen, ac^i-
terstand hebben ten overstaan van 
de andere landen van de Organisa
tie voor Europese Ekonomische 
Samenwerking en dat wij op de 
laatste plaats komen. 

Wat ik ook zeer goed weet is dat 
de toestand in de Vlaamse gewesten 
zeer somber is. Ik zal hier vandaag 
niet herhalen wat reeds ten treure 
herhaald werd over de strukturele 
werkloosheid In Vlaanderen, de 
mobiliteit van de arbeiders, de la
gere levensstandaard, maar ik wil 
toch even In herinnering brengen 
dat een grondig onderzoek naar de 
levensstandaard van de arbeiders 
In Vlaanderen en in Wallonië, in 
de schoot van het Centrum Harmei, 
uitgewezen heeft, volgens professor 
De Jonghe, dat de Vlaamse arbei
dersgemeenschap jaarlijks drie en 
half k vijf miljard frank minder 
betaald wordt In vergelijking met 
het loonpeil in Wallonië. Wat ik ook 
weet is dat volgens een voorzichtige 
schatting van professor De Vreker, 
het aandeel van Vlaanderen in het 
Belgisch nationaal Inkomen 37 è, 
42 % bedraagt tegenover een bevol
kingsaandeel van 51 %. 

Wat ik nog weet is dat de voor
uitzichten en verwachtingen van 
een Lodewljk De Raedt en een Ka-
rel Plnxten In verband met de eko
nomische ontwikkeling in limbtirg, 
niet in vervulling zijn gegaan. 

De fundamentele vraag waarvoor 
wij staan Is of de ekonomle in 
dienst moet staan van de mens, of 
de mens In dienst van de ekono
mle. Mijn standpunt in die aan
gelegenheid is ondubbelzinnig anti-
kapitaüstlsch. Zelfs ekonomische 
argumenten moeten kunnen wijken 
voor menselijke faktoren en over
wegingen van algemeen belang. 

Hier moet Ik nu herinneren aan 
het dramatisch debat, dat wij in 
deze Kamer hebben meegemaakt, in 
juni van dit jaar, dramatisch he
laas, voor de toekomst van de 
Vlaamse volksgemeenschap; een 
debat waarin een partijgenoot van 
de Eerste-Minister hem ernstige, 
zeer ernstige verwijten gemaakt 
heeft; een debat waarin de Eerste-
Minister tot tweemaal toe de ver
trouwenskwestie gesteld heeft, een 
debat dat een schril licht heeft 
geworpen op de werkelijke toestan
den en verhoudingen In dit land. 

Ik zal dit debat, dat nog vers In 
ons geheugen Ugt, niet herhalen. 
De heer De Saeger heeft, in ver
band met de zogenaamde regionale 
ekQnomie van de Regering, gespro

ken van « klein gepruts met sekun-
dalre maatregelen » en ik geloof 
niet dat er op dit ogenblik redenen 
zijn om dit vernietigend oordeel te 
heraicn of te wijzigen. De kern van 
het probleem is en blijft de afhan
kelijkheid van de Regering van het 
groot-kapitaal, de abdikatle van 
het Staatsgezag dat moet waken 
over het algemeen belang ten over
staan van de grote financiële be
langengroepen. De investerings
politiek van deze hoog-kapitalis-
tische InstellingeH bevordert de 
industrialisatie In de Vlaamse ge
westen niet. 

De heer Eyskvns, E. M. -- Waar
om niet 7 

D« heer Va» der Elsi — Omdat 
HUN belangen waarschijnlijk ruet 
stroken met de mdustrialisatie van 
Vlaanderen. 

De abdikatle echter van de Rege
ring tegenover de moedwil van de
ze groepen op een beslissend ogen
blik door het stellen van de ver
trouwenskwestie tegen de amende
menten De Saeger-Van den Daele, 
heeft een zeer veweikende beteke
nis. 

Deze vertrouwenskwestie was 
naar mijn mening tevens het einde 
van het vertrouwen dat velen In 
Vlaanderen nog stelden in de per
soon van de Eerste-Minister. 

De vooruitzichten zijn somber 
voor de Vlaamse gewesten. Wij 
moeten hopen op wat Investeringen 
met buitenlands kapitaal, die 
slechts een compensatie zijn voor 
de vele bedrijven die hun poorten 
reeds hebben moeten sluiten erf nog 
zullen moeten sluiten. 

De tekortkoming van de Belgi
sche Staat aan zijn plicht tegen
over de Vlaamse arbeidersgemeen
schap kan best worden aangetoond 
door een vergelijking met hetgeen 
ondermeer in Nederland werd ver
wezenlijkt inzaki^ tewerkstelling. 
In de tijdspanne van 1949 tot 1952 
werden er In Nederland 211.000 
arbeidsplaatsen in de industrie ge
schapen door een planmatige over-
heidspolitiek. 

In de tijdspanne van 1952 tot 
1957 werden opnlauw 218.000 nieu
we arbeidsplaatsen geschapen In 
de industrie in Nederland, en de 
planning voor de periode 1957-
1962 die thans lopende is, voorziet 
opnieuw een aangroei van de werk
gelegenheid met 140 plaatsen. 

De heer Demuyter. — Spreek een 
beetje meer van België, dat zou be
ter zijn. 

De heer Van der Bist. — Wanneer 
men de vergelijking maakt met een 
ander land, dan kan men best een 
oordeel vormen over de tekort
komingen hier in ona land. 

Wat hebben wij daartegenover te 
stellen ? Een paar duizend arbeids
plaatsen In de Borinage, en voor 
het Hageland beloften. 

Maar ik ken het standpunt van 
de Eerste-Minister. Hij heeft het 
nog uiteengezet op het vierde 
Vlaams Wetenschappelijk Ekono
mlsch Congres, in april van dit jaar. 
Zijn standpunt is dat de Vlamin
gen maar in massa moeten emigre
ren naar Wallonië, naar Frankrijk 
of naar Patagonië. 

Al het overige Is volgens hem 
sentimentaliteit Het zou wenseUjk 
zijn dat de C.V.P, In Vlaanderen 
duidelijk zou maken of zij al dan 
niet dit standpunt deelt. 

De Vlaamse C.V.P.-crs 
Mijnheer de Voorzitter, waarde 

collega's, ik kom aan het einde van 
mijn uiteenzetting. Ik kan noch
tans niet besluiten zonder te ver
wijzen naar de verklaring die de 
achtbare h. Verbist hier op deze 
tribune heeft afgelegd, namens een 
groep Vlaamse CV.P.-mandata-
rissen, warmeer vorig Jaar de eer
ste regeringsverklaring werd be
sproken. De h. Verbist heeft toen 

gezegd,dat tój mlstevreden waren 
over de samenstelling van de rege
ring en de verdeling van de minis
teriële funktles. Hij verklaarde ook: 

< Wij lullen echter waakzaam 
zijn opdat de regering het billijk 
belang van de Vlaamse gemeen
schap niet zou verwaarlozen en 
geen wetsontwerpen zou wensen te 
doen goedkeuren die het recht
matig aandeel der Vlamingen in so
ciaal, ekonomlsch en k\iltureel op
zicht zouden verminken of in ge
vaar brengen >. 

Helaas, mijne Heren, de enige die 
waakzaam is geweest, althans toch 
op één punt, is de h. De Saeger, die 
op een allertreurlgste wijze in df 
steek werd gelaten door zijn poli
tieke vrienden. 

Ik vraag mij af welke verklaring 
de achtbare heer Verbist thans zal 
afleggen. De Vlaamse openbare 
opinie kijkt met belangstelling uit 
naar de houding van de Vlaamse 
mandatarissen; zij kijkt met be
langstelling uit om te weten of 
deze mandatarissen, die zich bui
ten het Parlement uitspreken tegen 
de talentelling, hier in het Parle
ment door het goedkeuren van de 
regeringsverklaring impliciet het 

principe van de talentelling gaan 
goedkeuren. De Vlaamse openbare" 
opinie kijkt met belangstelling uit) 
of die mandatarissen, die te Ant
werpen aanwezig waren op 4e 
amnestiebetoging, hier in het Par
lement, door hun goedkeuring te 
hechten aan de regeringsverklaring, 
impliciet de repressiepolitiek van de 
minister van Justitie, de h. Mer-
chlers, zullen goedkeuren. 

Geen vertrouwen 
Mijnheer de Eerste-Minister, mijn 

besluit staat lang vast. De ervaring 
die wij gedurende het laatste Jaar 
hebben opgedaan — ik durf zelfs 
zeggen de ervaring die wij sedert de 
verkiezingen hebben opgedaan — 
volstaat ruimschoots om te beslui
ten dat er voor de Vlaamse volks-, 
gemeenschap noch op taalgebied 
noch op kultureel gebied, noch «p 
sociaal-ekonomisch gebied veel 
goeds te verwachten is van deze 
Regering. Integendeel, zijn er In de 
regering^ohtiek een aantal aspek-
ten, die van die aard zijn dat het 
mij totaal onmogelijk is daaraan 
mijn goedkeuring te hechten door 
het vertrouwen in de regering Ie 
stemmen. 

De Noodzaak van de Viaomse parlij 
(Vervolg van vorig nummer) 

De Vlaams nationale partij zou 
steunen op dezelfde bewustwording 
van het Vlaamse volk, juist zoals 
de vroegere flaminganten, maar ze 
zou een juiste en doeltreffende tak-
tiek toepassen, door gebruik te ma
ken van de tweede feil in de par-
tijenstruktuur : het partijbelang. 
In plaats van storm te lopen tegen 
het spitse zwaard van het partij
belang, keerden de deze spitse 
punt om tegen de staatspartijen 
zelf. Daarom moest men beschik
ken, niet over een brede, los geor-
ganizeerde Vlaamsgezinde massa 
die door de staatspartijen in stuk
ken kon worden gesneden en dan 
geen gevaar meer betekende, maar 
over een eigen Vlaamse partij-
oi^anizatie — zelfs zo ze klein was 
— die, op dezelfde wijze Ingericht 
als de staatspartijen en hecht aan
eengesloten door een verheven 
Vlaams ideaal, naar alle zijden 
front kon maken en de hevigste 
aanvallen van de staatspartijen 
kon afslaan. De brede Vlaams
voelende massa werd dan de 
sterke grondslag waarop de Vlaams 
nationale partij kon steunen en ze 
werd tot een uitgebreid aktleveld 
dat deze partij aan de staatspar
tijen kon betwisten. Vanaf dit 
ogenblik, werden de rollen omge
keerd. Zo tot nog toe het Belgisch 
partijwezen de Vlaamse eisen had 
bestreden omwille van het enge 
partijbelang, eiste hetzelfde partij
belang nu die eisen tegemoet te ko
men om vooral toch geen kiezers 
te zien verloren gaan aan die klei
ne Vlaams nationale partij. Nu 
werkte het partijbelang voor de 
Vlaamse zaak in plaats van er te
gen. Het wordt voor de staatspar
tijen het begin van een vicieuse 
kringloop. Door eigen gezindheid 
en als gevolg van de Vlaams-Waalse 
tegenstelling In eigen partij be
perkt men de toegevingen, maar 
Juist daardoor kan de Vlaams na
tionale partij steeds haar eisen ho
ger stellen en de vervulling vragen 
van het ganse Vlaamse programma, 
gesteund door een steeds grqter 
deel van de Vlaamse opinie, dis' nu 
wakker is geschoten. De spannin
gen binnen de staatspartijen stij
gen snel tot hun meest akuut 
punt. 

Op ólt ogenblik moet men aan 
de Vlaamse openbare mening breda 

toegevingen doen, wil men een 
aanzienlijk deel van zijn kiezers 
niet verliezen, maar doet men ze 
wel, dan dreigt de franskiljons-
Waalse tegenstand de partij in 
stukken te doen springen. Er blijft 
nog slechts één uitweg over : de 
partij te splitsen of te decentrali-
xeren in autonome Vlaamse en 
Waalse vleugels, die men toch nog 
tracht te overkoepelen door een 
sterke partijleiding. Maar alzo 
staan de staatspartijen aan hun 
Vlaamse partijleden een groter 
bewegingsvrijheid toe, waarvan ze 
gaan gebruik maken om ten dele 
de Vlaams nationale stellingen bij 
te vallen, teneinde hun eigen posi
tie te verdedigen. In nog sneller 
tempo wordt de Vlaamse probleem
stelling opgedreven. Het betekent 
het begin van een eigen Vlaamse 
politieke macht. Maar eens Vlaan
deren over een begin van eigen po
litieke macht beschikt. Is dit ia 
staat aan de gerichtheid van öe 
« machten » een andere wending 
te geven. Hun eigen belang op hun 
eigen, specifiek terrein zullen zij 
altijd plaatsen boven hun geestes-
gesteltenis. In een Vlaamsbewust 
Vlaanderen dat over een eigen po
litieke macht beschikt, kimnen zij 
hun belangen niet <^ gezonde wijze 
verdedigen, indien hun gerichtheid 
Ingaat tegen die van de Vlaamse 
staatsmacht Weldra moeten ze dos 
hun houding herzien en hun steun 
aan de staatspartijen verminderen. 
Het ontneemt aan de staatspartijen 
belangrijke machtsposities De 
machtsvermlndering van het Bel-
gsch partijwezen en van de frans
kiljonse partijleidingen, gepaard 
aan de groei van het Vlaams na-
ttonaal gevoel, moet ook wel de 
talrijke organizaties, zoals slndi-
katen, boerenorganlsatles, jeugd
bewegingen, enz., waarop de par
tijen steunden, van hen losmaken. 
Willen ze hun positie lüet volledig 
zien In het gedrang brengen, moe
ten ze ten slotte wel volledig hun 
anti-Vlaamse koers stop zetten. 
Teoretlsch — want In 1940 was het 
nog niet zover gekomen — moet 
het tenslotte in voortdurende 
kringloop leiden tot de vorming^ 
•an een volledige Vlaamse politieke 
macht die meteen ook het einde 
betekent van de Vlaamse achter
uitstelling. 

Dit is het grondschema van het 
aekanisme van een Vlaams natio
nale partij. Het kan in de praktijk 
bijkomend vervormd worden door
dat in het politiek leven nog veel 
andere faktoren zich doen gelden, 
maar het blijft in zijn hoofdlijnen 
waar. 

((Vervolgt) 



^ e a kat 

een kat 
Ze moesten zich schamen Bekentenis 

Als zoon van een boer heb ik mlJ 
op 14 november vernederd gevoeld 
cn beschaamd. Tienduizenden land
bouwers werden in Brussel bijeen
gedreven om... te betogen tegen 
niemand. 

Zuigt daar een punt aan, gi] 
stervelingen, die dacht dat er niets 
nieuws was onder de zon. In ons 
gezegend landje betoogt men^niet 
tegen iets, maar men komt in een 
groot hoopje bijeen om de Brusse
laars en de huisvrouwen te over
tuigen dat de boer het slecht heeft. 
Hij heeft het slecht — de Vlaamse 
boer toch, want voor de Waalse 
boeren wordt extra gezorgd — 
maar wie kan daaraan iets veran
deren ? 

Eerstens de politiekers. Zij heb
ben de plicht voor iedereen, ook 
voor de boeren te zorgen, zoals het 
past. Ze moeten hun verantwoorde
lijkheid niet afschudden op de Brus
selaars of op de huisvrouwen, maar 
moeten die zelf opnemen. 

Doen zij dat niet dan bestaat er 
voor de boeren nog een tweede en 
bijzonder doeltreffend middel om 
de toestand te veranderen en dat is 
wel in het stemhokje een wit puntje 
Bwart te maken op passende ma
nier. 

Dat het eerste middel niet meer 
helpt, zal nu wel elke landbouwer 
weten. Weet hij het nog niet dan 
Is hlJ een schaap. Wat moeten zij 
die geen schapen zijn dan doen ? 
Het tweede middel gebruiken ! 

Een die geen schaap wil zijn. 

W i j wisten dat 

De C.V.P. van Schaarbeek heeft 
haar trouwste kiezers bij de Vla
mingen, want Walen of Waal-
geworden Vlamingen zijn machia-
velUsten en laten zich nooit door 
gewetenskwesties onder druk zet
ten. Die durven alle dagen te kom-
munle gaan en toch socialist stem
men, als zij daarin voordeel zien. 
Wie dat niet gelooft, moet maar 
eens een onderzoekje instellen. 

Soit ! om het op zijn Brussels te 
Eeggen, de Schaarbeekse C.V.P., die 
haar leven dankt aan de Vlamingen 
stuurt op 15 november een nummer 
rond van haar « Gazet van Schaar
beek », waarin de Vlamingen juist 
geteld één tiende van de plaats
ruimte krijgen. De rest, is in de taal 
,van Parijs. 

Met dergelijke heren moeten wij 
te biechten gaan en aan dergelijke 
partij schenken Vlamingen hun 
vertrouwen. Wij wisten dat natuur
lijk reeds lang, maar wanneer zul
len die argeloze zoetwaterflamin-
gantjes eens tonen dat ze hersenen 
en wat kruim in hun korpus heb
ben ? Steun verlenen aan liberalen, 
B.S.P. of C.V.P. is en blijft altijd 
en overal steun verlenen aan de 
vijanden van het Vlaamse volks
belang. 

V. M. - Schaarbeek. 

W e staan er goed voor 

Een guitigaard, die in de Stan
daard moest uitleggen dat de bce-
renbetoging tegen niemand of te
gen niets gericht was, heeft het 
gevonden. 

Die boeren hebben wel stoute op
schriften gedragen als : « C.V.P. we 
hielpen U aan de macht: helo ons 
Uit de gracht > of « Miljardemiljaar, 
waar blijft ons Miljard », maar dat 
wil niets zeggen, want die 35.000 
boeren waren kiezers van de C.V.P. 
en ZULLEN HET ZEKER BIJ DE 
VOLGENDE VERKIEZINGEN NOG 
ZIJN. 

Zo gerust Is die guitigaard in de 
boeren. Stamp ze onder hun broek; 
besteel ze en bedrieg ze; stemmen 
voor de C.V.P. blijven ze toch doen. 
Ongelooflijk ! 

Na de laatste oorlog hebben wl] 
socialisten een grote vergissing be
gaan. We lieten ons meeslepen door 
onberedeneerde haat tegen de Vla
mingen, die op het Duitse paard 
hadden gewed, maar die zulks ge
daan hadden met eerlijke bedoe
ling. We hebben ons geschaard 
naast de franskiljonse bourgeois en 
naast het principeloos schorre-
morrie. 

Daarna wierpen we ons met har t 
en ziel in de koningskwestie en be
vuilden onze vlag door tot de ge
meenste en laagste aanvallen over 
te gaan. 

Ik heb daaraan meegedaan en 
heb nu enkele jaren gehad om dat 
alles rustig te overdenken : Ik heb 
mij vergist. 

Ik heb mij vooral vergist, omdat 
ik mij geschaard heb tussen men
sen, die graag een grote mond op
zetten en In staat zijn in hun her
berg een paar zuipende en zeve
rende bewonderaars rond zich te 
scharen, maar die in de grond maar 
een hoop lege windbuilen zijn. 

Wat doen zij voor hun volk ? In 
Evere hebben zij bijgedragen om 
het gemeentebestuur te verfransen 
en daardoor de werkloosheid onder 
de Vlamingen nog te vergroten. 

Wat kunnen zij ons bieden als 
ideaal ? 

De kerk, de godsdienst en wat bij 
vele mensen heilig is, vallen ze op 
sarkastische wijze aan en onbere-
deerd worden echtscheiding, 
scheurtjes in de trouwboek, geld-
honger en fanatieke broederhaat 
aangeprezen. Die kiemen van idea
lisme, die in ons opgroeien, ver
trappen ze grijnslachend. Wij heb
ben maar één keuze : worden zoals 
zij; dit is : zuipen, zeveren, spuwen 
op de zwartrokken en onverschillig 
zijn voor de ellende, waarin zoveel 
tienduizenden Vlaamse arbeiders, 
mede door hun schuld, verzonken 
zijn. 

Dat was mij te veel. Ik heb dan 
de kommunisten opgezocht, maar 
het duurde niet lang vooraleer Ik 
ondervond dat zij droombeelden 
najagen en dat naijver en verbitte
ring de belangrijkste drijfveren zijn 
voor de meesten onder hen. Het 
ware kommunisme is onbereikbaar, 
is een droombeeld, terwijl het ver
waterde kommunisme zal verzanden 
tot het socialisme zoals ik dat in 
Evere haast overal weervindt ; ont
aard, laag bij de grond en om mis
selijk van te worden. 

Ik las toevallig uw « brief aan een 
Jonge socialist >. Ik voelde dat gij 
gelijk hadt en dat het onze plicht 
was de Volksunie te versterken. 

Belgische broeders, Juicht en Ju
belt als ge ziet welke voordelen een 
unitaire staat kan brengen 1 

Ruim zestig betrekkingen zijn 
ten onrechte In handen van frans-
taligen. 

Tracht maar eens uit te rekenen 
hoeveel miljoenen op die manier 
terechtkomen ten zuiden van de 
taalgrens in plaats van ten noor
den. 

Tracht eens te berekenen hoe
veel honderden miljoenen jaarlijks 
ontroofd worden aan onze-Vlaamse 
handelaars, middenstanders, om
dat in alle openbare diensten sa
men duizenden betrekkingen In 
handen zijn van heren, die hun 
overtollig Inkomen besteden bij 
hun Waalse broeders. 

De toon van dit stuk is bitter, 
maar zou men werkelijk niet ver
bitterd worden, als men vaststelt 
dat onze politieke vertegenwoordi
gers zich al hele pieten voelen als 
ze... moties stemmen en gloedvolle 
redevoeringen uitspreken zonder 
verder aan te dringen. 

Jos Van Eynde in zijn Volks
gazet, Schildwacht In zijn Volk, de 
man der Feiten en Beschouwingen 
In zijn Standaard zouden beter 
doen die koe eens bij de horens te 
vatten door hun scherpe pen nut
tig te gebruiken, niet tegen de 
« zwarten », niet tegen de mensen 
van de Volksunie, maar tegen het 
onrecht, dat overal uitpuilt in dit 
land. 

Ze kunnen om te beginnen een 
aanval ontketenen tegen wraak-
roepende toestanden die zoveel 
welvaart ontnemen aan ons volk. 

X. - Brugge. 

We geloven niet dat het geloof 
Iets kan winnen door ons schijn
heilig te gedragen en door feiten 
te aanvaarden, die niets met dat 
geloof te maken hebben. 

De partij katoUeken munten uit 
In dubbelzinnigheid wat de zaken 
des geloofs betreft. Ze zijn niet in 
staat onderscheid te maken tussen 
een dogma, dat, gezien de H. Vader 
het « ex cathedra » verkondigde, 
moet aanvaard worden en tussen 
een herderlijke brief, waarin bv. 
beweerd wordt dat het Nederlands 
niet geschikt is voor universitaire 
studies. 

Ook nu hebben ze niet de moed 
een kat een kat te noemen en on
omwonden toe te geven dat het 
geen steek houdt In Leuven een 
universiteit in leven te houden voor 
de Walen. 

Vanuit geen enkel oogpunt is het 
bestendigen van een Waalse uni
versiteit in het Vlaamse land te 
rechtvaardigen. 

Vanuit financieel standpunt 
niet, want indien het mogelijk was 
In Kongo een v^olledig nieuwe uni
versiteit uit de grond te stampen, 
dan zien wij niet in hoe het zou 
onmogelijk zijn in Wallonië één of 
andere stad te begiftigen met een 
Waalse katolieke universiteit. Na
men of de omgeving van Namen 
schijnt daartoe wel de meest uit
gelezen plaats, zeer gimstig gele
gen. 

Vanuit politiek en vaderlands 
oogpunt is het instandhouden van 
Waals Leuven buitengewoon onge
zond. Men vraagt zich trouwens af 
hoe het mogelijk is dat de Staat 
nog blijft subsidies betalen aan een 
onderwijsinrichting, die een onder
mijning betekent van de taalwet
ten. We mogen de ganse wereld af

reizen, maar nergens zullen we een 
tweede Leuven vinden, tenzij In de 
minder ontwikkelde gebieden. 

We begrijpen « waarom > in Leu
ven nog een Franse universiteit 
was, toen de taalwetten op het on
derwijs werden gestemd, maar we 
begrijpen niet « waarom > in die 
toestand geen verandering komt. 

^Sff̂  
Vanuit het oogpunt van het geloot 

lijkt de zaak nog minder begrijpe
lijk. Wallonië, dat werkelijk de in-
Jektie van een gelovige elite nodig 
heeft, geraakt maar niet aan zijn 
eigen universiteit. Vlaanderen, dat 
van nature gelovig is, wordt steeds 
meer en meer wrevelig gemaakt te
gen de geestelijke overheid, omdat 
zij weigert de toestand van de Leu
vense universiteit gezond te ma
ken. 

Vanuit het standpunt van de stad 
Leuven is het maar al te duidelijk 
dat de stad uiteindelijk de studen-
tenbevolking niet meer zal kunnen 
slikken. Terwijl vooral de vraag 
mag gesteld worden of het voor de 
studenten in Leuven wel zal moge
lijk blijven om ernstige studies te 
doen, gezien de geweldige over
bevolking van de universiteit. 

Het is dan ook eerlijker dat we 
een kat een kat noemen en onom
wonden verklaren dat Leuven be
hoort aan de Vlaamse -studenten 

S. M. - Leuven. 

Schrijf mij a. u. b. In voor een 
abonnement en reken op mij; ik 
zal mijn vrienden bewerken. Voor 
mij Is het socialisme sprokkelhout, 
waarin geen leven meer kan ko
men. Voor mij zijn de socialisten so
ciale kwallen en burgerlijke para
sieten geworden. 

S.D.R. - Evere. 

orpicoe 

JSuk Kelaer - Brussel. 

Het veertienmanschap 

Zo noemen de Vlamingen van 
het Militair Geografisch Instituut 
de 14 Waalse geografen — er zijn 
er 15 voorzien, zodat er dus één 
heel klein kruimeltje voor de 
Vlaamse werklozen van de tafel ge
vallen is ? — Deze 14 heren stel
len daar de wet en doen ons beter 
begrijpen waarom in die dienst de 
Waalse hegemonie zich tot zelfs in 
de Jaagste betrekkingen uit. 

Een erbarmelijke 

kapitulatie 
Onze lezers kennen het regerings-

besluit dat het oppertoezicht van 
alle benoemingen in de ministeries 
toevertrouwt aan de liberaal Lilar. 

Een stukje kommentaar uit De 
Standaard kunnen wij niet nalaten 
af te drukken. 

Het is dus een feit geworden dat 
de liberale minister Lilar het opper
toezicht bekomt over de benoemin
gen in alle departementen. Om de 
pil te vergulden verzekert men dat 
de eerste-minister nog een woord 
zal mogen medespreken voor alle 
maatregelen betreffende kader en 
personeel. 

Wij herinneren er nogmaals aan 
dat wij vóór de verkiezingen een 
campagne hebben moeten voeren 
waarin overduidelijk werd aange
toond hoezeer de katolieke amb
tenaren door de regering Van Acker 
werden benadeeld en hoe sommige 
departementen bijna volledig in 
handen gekomen zijn van liberalen 
en socialisten. Na de overwinning 
van de C.V.P. verwachtte de bevol
king dat het onrecht zou worden 
goed gemaakt. 

En wat is er gebeurd ? Men be
gon met de h. Lilar te belasten met 
de administratieve hervorming. 
Iedereen is daar gerust in. Zelfs in 
kringen van de ministers zegt men : 
de h. Lilar zal er tot het laatste 
oordeel mede bezig blijven. 

Nu zet men de tweede stap : men 
levert de benoemingen In alle de
partementen over aan de liberalen. 

die er maar al te zeer cp uit zijn 
vriendjes te plaatsen. 

Aldus maakt men de verwachtin
gen van de katolieke bevolking tot 
een bespotting. Indien het werke
lijk wordt doorgevoerd dan be
schaamt de C.V.P. op een schrome
lijke wijze de verwachtingen van 
haar kiezers. Het is een erbarme
lijke kapitulatie. Men moet zich in 
regeringskringen niet Inbeelden 
dat wij hierin zullen berusten. Wij 
vragen met klem dat deze maat
regel zou ingetrokken worden. 

Het besluit is doorgevoerd en 
blijft het. En na het zoveelste ver
kiezingsbedrog zal De Standaard 
volgende verkiezing « met klem » 
vragen dat de kiezers andermaal 
C.V.P. kiezen. 

Zullen zij eindelijk zo wijs zijn 
De Standaard dan klem te zetten ? 

schikken. Ons baserend op de laat
ste volkstelling in december 1947 
durven we het cijfer 11.500 voor
opzetten. Dit cijfer omvat de totale 
actieve bevolking die vanuit Lim
burg naar Luik gaat werken. Het 
gaat dus hier over arbeiders, be
dienden, werkgevers en helpers. 

Verschillende factoren komen dit 
mobiliteitscijfer beïnvloeden. Zo 
zien we dat de conjunctuur
schommelingen een onmiddellijke 
weerslag betekenen voor de afdan
king of aanwerving van pendel
arbeiders. In een periode van laag
conjunctuur worden de Vlaamse 
arbeiders veelal het eerst afge
dankt, omdat de verplaatsings
kosten, die voor een gedeelte door 
de werkgever gedragen worden, ook 
hier hun woord komen meespreken. 

Onze actuele schatting aan de 
hand van inlichtingen ons ver
strekt door Spoor- en Buurtspoor
wegen geeft volgende cijfers : 
Voor de Spoorwegen 3.065 
Tram : 

Tongeren-Luik 575 
St. Truiden-Luik (autobus) 22 
Riemst-Luik 985 

Gemengde abonnementen 40( 
Autobussen : 

mijnwerkers 2.39.5 
metaalbewerkers en anderen 3.4H 

Met eigen middelen 75 

In totaal !1.8Ü8 

Sociaal-Ekonomische 
ontwikkeling in Limburg 

üi t het maandblad « Band », or
gaan van de Vlamingen in Wallo
nië, geven we volgend uittreksel : 

Het valt moeilijk de actuele toe
stand Juist weer te geven omdat 
we In feite over geen enkele offi
ciële bron die recent Is kunnen be-

In dit cijfer zijn niet vermeld de 
Limburgers die in Luik voor een 
week logeren. Zo weten v/e dal 
tientallen Limburgse arbeiders ver
blijven in de Falansteres van de 
fabrieken Cockerill-Ougrée en Phe 
nix Works. 

Bovendien zijn er nog honderden 
knechten en dienende meisje-s, de 
leerjongens en halve gasten die 
doorgaans inwonen bij hun werk
gevers. 

Moesten alle bronnen kunnen 
geraadpleegd worden dan zouden 
we In een periode van hoogcon
junctuur zeker het cijfer van 15.000 
bereiken. 
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Onder hooiding « Diksniuide » in 
ons blad De Volksunie (nr 18 van 
19-9-59) heeft de berichtgever een 
spijtige vergetelheid begaan : onze 
gouwvoorzitter Dr Devolder werd 
in het artikeltje niet vermeld. 

Dr Devolder had het belangrijk
ste aandeel in het aanschaffen van 
het prachtig schrijfmachien « Her
mes * en was tevens de bijzonder
ste « animator ». 

^g.^S^&^^^ O-VÈAANÜEREN 

N.^KLANKEN VAN DE 

AMNESTIEBETOGING 

West-Vlaanderen was flink ver
tegenwoordigd op de betoging, het 
meest door de deelnemers van de 
Westhoek. 

Het arrondissement Veurne-Diks-
muide-Oostende leverde zes eivolle 
autobussen. Daarbij een vijftigtal 
private auto's die, spijtig genoeg, 
niet in karavaan konden rijden we
gens de uitgestrektheid van het 
arrondissement. 

Bijzonder werd door de West-
Vlamingen opgemerkt : de afwezig
heid van bijna AL de C.V.P.-sena-
loren en CV P.-volksvertegenwoor
digers van West-Vlaanderen, onder 
meer de H.H.Dequae - Degrijse - de 
Pelichy - Verhamme - Mevr. Van-
dendaele - Deman - Desmedt -
Baert, enz.... enz... 

Uit de Westhoek hadden de H.H. 
Lefèvre - Piers - Sobry - Ferryn -
en Van Buggenhoudt hun... KAT 
gezonden, zij zelf, als MOEDIGE 
vechters, BLEVEN liever THUIS. 

En zeggen dat het vooral in West-
Vlaanderen was dat de C.V,P. bij 
de door •'de—repr^fisie en epuratie 
getroffen familieleden, beroep liet 
doen op de << Kristelijke eenheid > 
om haar sleutelprogram, waarop de 
< oplossing van de repressie- en 
epuratiegevolgen > voorkomt, te 
kunnen verwezenlijken. 

En thans geven de C.V.P. verte
genwoordigers zich de geringste 
moeite niet om de zo broodnodige 
Amnestie af te dwingen. 

En wat erger is : Eyskens gaf 
zijn sleutel om de gevangenis te 
openen aan de liberaal Merchiers. 
Niet te verwonderen dat op 20 sep
tember de straten van Antwerpen 
dreunden door de bijtende slogans, 
door duizenden en nog duizenden 
herhaald : Weg met Caïn Eyskens ! 
— Weg met Judas Eyskens ! 

Warm aanbevolen 
en te bestellen bij het 
Hoofdsekretariaat van de VOLKS
UNIE, ÏVIaur. Lemonnierlaan, 82, 
BRUSSEL 1 

de Brochures : 
DE POLITIEKE PARTIJEN 
en de VLAAMSE BEWE
GING, door Mr. F. VAN DER 
ELST 10 F. 
VEERTIG JAAR VLAAMS-
NATIONAUSME 20 F. 
LESSEN UIT HET VERLE
DEN, door H. B. 10 F. 
KULTUURAUTONOMIE 
VOOR VLAANDEREN EN 
WALLONIË, door Mr. F. VAN 
DER ELST 20 Fr. 
ZO DACHT HET VLAAMS-
NATIONALISME, ZO DENKT 
HET 30 F. 
VLAAMSE BEWEGING EN 
VLAAMS NATIONALISME 25 F. 
HET VLAAMSE FEDERA
LISME. Uitgave van het 
Vlaams Comité voor Federa
lisme en het Vlaams-
Waals Kollege 25 F. 

Bij storting van het overeenkom
stig bedrag op de postrekening 

5445.46 van 
W i m Jorissen - Brussel 

duidelijk vermelden op het strook
je welke brochures gewenst wor
den. 

Ja. Eyskens helpt zijn broeder 
Elias vermoorden; Eyskens verkocht 
de gevangenissleutel om toch maar 
eerste minister te kunnen blijven. 

Ere de < zware zondigen » die het 
afschuwelijk huichelspel van de 
C.V.P. hadden voorzien. 

Ook werd opgemerkt de afwezig
heid van de Davidsfondsproosten, 
ofschoon het Davidsfonds bij de in
richters van de betoging was. 

Op de politieke boerenbetoging, 
te Roeselare «waren, om zeggens, 
bijna zoveel boerenbondproosten als 
boeren aanwezig... 

Waarom te Antwerpen geen Da
vidsfondsproosten ? 

De' amnestiebetoging te Antwer
pen heeft de ogen geopend van dui
zenden door de C.V.P. bedrogen Vla
mingen. Vooral in West-Vlaande
ren. 

DEELNEMING 

Op 28 september j.1. werd te Diks-
muide begraven dhr Emiel Vanler-
berghe, welbekend vlaams oud-
strijder. 

Steeds stond hij ten dienste, in 
stilte wel is waar maar diep over
tuigd, van de Vlaamse zaak. Hij 
steunde waar nodig, en zijn onver
poosde hulpvaardigheid waarmede 
hij van den beginne Heldenhulde 
ten dienste stond, werd algemeen 
en zeer gewaardeerd. 

Aan Mevr. Vanlerberghe en ach-
bare familie bieden wij de uitdruk
king van onze Kristelijke deelne
ming aan. 

Diksmuide 

Groots St-Niklaas-

Avondfeesf* v^u .i.)>. 
De vrienden en' sinipatisanten 

worden in groot aantal op 5 dec, 
in de prachtzaal « Tirol » te Esen 
verwacht waar het eerste jaarlijks 
bal en avondfeest van de VI. 
Vriendenkring van dei Westhoek, 
door gaat. 

Het feest belooft schitterend te 
zijn. 

Toezeggingen komen binnen uit 
gans de provincie. Ook uit Gent, 
Deinze. enz... Zelfs van uit Ant
werpen. 

De jongeren moeten meer en 
meer verbroederen en de oude 
vrienden en kennissen veelvuldiger 
kontakt met elkaar nemen. 

Daarom, jong en oud, allemaal 
naar « TIROL » o]p 5 december. 
Aanvang 20 uurA ,/? 

GEEN TALENTELLING 
Diksmuide spant de kroon. De 

studenten en de andere propagan
disten stonden vooraan in de wer
king, lieten alle andere steden en 
gemeenten van West-Vlaanderen 
achter zich. Nergens werd als hier 
onverdroten gewerkt. 

VLAAMSE BOEREN 
Het manifest « Vlaamse Boe

ren » werd op duizenden eksem-
p)aren verzonden of uitgedeeld en 
kreeg overal instemming. 

Uitkerke 
SCHEPENEN MAKEN HET BONT 

..Uit nijd, omdat hij niet tot bur
gemeester van (fe gemeente werd 
benoemd speelt de eerste schepen 
de laatste weken gevaarlijk spel. 
Dhr. Frans Pyck, die de helft der 
stemmen van de in Volksbelangen 
omgedoopte katolieke partij op zijn 
naam verenigde, riep zijn eerste 
gemeenteraad tevergeefs in open
bare zitting bijeen. De helft van de 
katolieken en de socialisten zonden 
hun kat, zodat de raad in de min
derheid was en niet kon vergade
ren. Men spreekt al van een twee
de Damme, waar jammer genoeg de 
franskiljonse kliek met een stem 
de meerderheid bekwam. 

De houding van de helft van de 
C.V.P.-gekozenen van Uitkerke is 
een flagrante verloochening van de 
volkswil, houding, die ze vroeg of 
laat duur zullen moeten betalen 

Hernieuw uw abonnement 

i^tudentenrubrlek 

VOLKSUNIESTUDENTEN LEUVEN 

Terwijl er nog volop nagepraat 
werd over de vorige suksesvolle ver
gadering waarop Mr. Van der Eist 
het woord voerde, werd er reeds een 
tweede grote vergadering belegd. 
Deze ging door op woensdag 25 nov. 
en alhoewel het deze week zeer druk 
was en er van de studenten veel 
gevraagd werd in verband met de 
aktie tegen de ta'entelling, was de 
opkomst voor deze vergadermg — 
boven alle verwachtingen ^ zeer 
groot. Zoals gewoonlijk was ons lo
kaal weer bomvol, en beide spre
kers Mr. Hugo Schiltz en Dr. Leo 
Wouters wisten ook de vergadering 
te boeien en iets bij te brengen. Dat 
bewijst dat er bij de studenten toch 
belangstelling is voor Vlaamse pro
blemen en dat de studenten ook een 
gedeelte van hun kostbare tijd wil
len besteden aan die Vlaamse pro
blemen en Vlaamse aktie. En niet 
alleen mag de Volksunie-studenten 
afdeling rekenen op een zeer groot 
publiek voor haar vergaderingen : 
nog belangrijker is, dat zeer vele 
studenten zich aktief willen inscha
kelen als propagandist, als wervers 
voor onze partij 1 

Zij voelen aan dat niet alleen de 
theorie en de overtuiging volstaan 
maar dat er ook moet gewerkt wor-
Cen wil men een Vlaamse politieke 
macht uitbouwen. Ik denk dat in 
Leuven geen enkele organisatie op 
zoveel medewerkers kan rekenen 
als de onze. Het is dan ook over
bodig om nogmaals te herhalen dat 
ook de ledenwerving en dgl. akties 
iedere dag aanwinsten bijbrengen. 
V/aarlijk, wanneer men deze toe
standen te Leuven kent, en wan
neer men bedenkt dat van deze 
studenten toch wel een zeker per
centage later konsekwent .zal blij
ven handelen als afgestudeerden 
en als gezaghebbende personen, 
dan kan men niet anders dan opti
mist zijn en inzien-dat de krisis van 
ons volk voorbij is, dat- we terug 
vooruit marsjeren. 

HET VERBOND 

Ook het Verbond (K.V.H.V.) is dit 
jaar zeer aktief begonnen en we 
mogeu er voor dit jaar dan ook 

veel van verwachten. Niet alleen 
heeft « Ons Leven ». het weekblad 
van het studentenverbond, reeds 
verschillende artikels gewijd aan 
enke'e Vlaamse problemen, ook de 
uiterlijke aktie van het Verbond 
kan men niet anders dan goedkeu
ren. Enkele wel^n geleden, ter 
gelegenheid van een misse in de 
Leuvense kerken, werden daar 
strooibiljetten verspreid waarop de 
houding van minister Eyskens in
zake repressie werd bekend ge
maakt Het Verbond richtte verder 
een betoging in voor Gust je Gijsen 
en maakte dit voor ons zo drama
tisch en voor de regering zo schan
dalig geval van de repressie pu
bliek. Het gevolg van deze betoging 
die waardig en daardoor ook in
drukwekkend verliep, was dan ook 
de vrijlating van Gust Gijsen. En 
nu, woensdag 25 nov. werd een be
toging gehouden tegen de talen
telling. Het is lang geleden dat er 
in Leuven nog zoveel volk voor een 
betoging op straat kwam. De Stan
daard had volgens haar verslag 
verschillende dingen weer niet ge
hoord of gezien. Ten eerste de uit
latingen aan het adres van de rege
ring en vooral van Eyskens, de uit
roepingen zoals « Eyskens weg » en 

Eyskens ai ^ had iedereen gehoord 
behalve de Standaard. Deze krant 
gaf ook de rede weer van praeses 
Wilfried Martens op de meeting na 
de betoging, maar de uitlating voor 
het federalisme door Wilfried ge
daan had de Standaard niet ge
hoord. Ten derde had de reporter 
niet opgemerkt dat onmiddellijk na 
de betoging een SOOtal studenten 
optrokken naar het huis van Eys
kens en dat het al'eeh aan enkele 
personen van de Verbondsleiding 
te danken was, dat deze studenten 
rechtsomkeer maakten en Eyskens 
nog met rust lieten om te wachten 
tot na zijn bekendmaking m de 
kamer. 

En in verband hiermede zou ik 
nog het volgende willen zeggen : 
het Verbond heeft nu 2 waardige 
betogingen gehouden, zonder rellet
jes of incidenten. Het heeft getoond 
dat men kan betogen voor een zaak 
en dat men de daarbij passende 
houding kan aannemen. 

En we denken ook dat het Ver
bond konsekwent zal verder han
delen. 

De eerste stap of het eerste doel 
van een betoging is bereikt : nl. 
het publiek maken van een wantoe
stand. Wanneer er nog een beto
ging ingericht wordt te Leuven, 
eender door wie. zij het voor am
nestie, zij het tegen de talentelling, 
dan moet deze betoging in een an
der teken staan. In een teken van 
onverzettelijkheid en verbetenheid. 
En daar zal voor gezorgd worden. 

En indien de talentelling door
gaat, heeft het Verbond nog een 
ander dreigmiddel : nl. meetings 
geven in 't kiesdistrikt v. ieder 
Vlaamse parlementair die de talen
telling niet belet heeft En dat kan 
nog interessant worden. In ieder 
geval : het Verbond en wij zijn op 
onze hoede, 

Sagitta. 

Studentenleven Cent 
Na een eerste vergadering met 

Mr. Schiltz als spreker belegt onze 
studentenafdeüng op dit ogenblik 
zelf, nu het blad gedrukt wordt, 
een nieuwe vergadering waarop 
Mr. Van der Eist het woord voert. 

Onze studenten waren ander
zijds een drijvende kracht op de 
anti-talentellingbetoging die te 
Gent een woelig verloop kende en 
gepaard ging met enkele inciden
ten waarbij de ruiten van een 
franstalige school het moesten ont
gelden. De Gontse studenten be
toogden onder de kreten « Niks te 
tellen » en Ej'skens weg Naast het 
Verbond (K.V.H.V.), de spil van het 
Gentse studentenleven was ook het 
linkse < 't Zal wel gaan > bedrijvig 
bij die betoging. 

Het Verbond verspreidde terzelf-
öertijd een uitstekend manifest 
over de anti-talentelling, waarbij 
een federaal statuut voor België ge
ëist wordt. 

Zoals de voorzitter van onze 
studentenafdeüng op ons kongres 
vertelde neemt de Volksunie-
studentenafdeling Gent grote uit
breiding. De studenten worden 
wakker. Net op tijd. 

VLAAMS DIENSTBETOON 

Terjoden (Erembodegem) 
Dat het dienstbetoon in het ar

rondissement groeit wordt niet 
enkel bewezen door het sukses da t 
sommige zitdagen reeds kennen 
maar evenzeer door het stijgend 
aantal. 

Dank zij de steun van' twee re 
presentatieve families in Terjoden: 
de familie Coppens en de familie 
de Kerpel is ook hier het dienst
betoon goed op dreef : iedere 
eerste vrijdag der maand vanaï 
18 tot 20 u., in het café « De Lou
vre », op de weg naar Aalst. 

Zottegem 
Vanaf 29 november tot 13 decem

ber stelt kunstschilder Marcel 
Ameel van Zottegem, ten toon m 
de zaal Breughel, op de Markt. De 
tentoonstelling is doorlopend open 
van 9 u Mevrouw <- Anna Ameel » 
ontvangt de vele gasten en zorgt 
voor een aangename en humoris
tische uitleg. 

Marcel Ameel bekoort steeds 
door zijn ongekunstelde klrurrijk-
heid. 

De kunstkritieken m de pers, 
waren vol lof over de Zottegemse 
Westvlaming. Daarenboven wordt 
de tentoonstelling het trefpunt vaa 
al ons propagandisten van het ar
rondissement ! Een goede raad van 
een Zottegemse ekonomist, oud-
leerling van Professor Eyskens, le
raar aan de katolieke univer.siteit 
van Leuven ; < tengevolge van de 
sleutel- en welvaartspolitiek van 
de regering Eyskens gaat de Belgi
sche munt met rasse schreden naar 
een zekere en « katastrofale •> de-
va'uatie. Maar een f Ameel », 

.Mijne Heren, zal zegevierend de 
muntontwaarding trotseren en im
mer in waarde vermeerderen. 
Koopt nu een « Ameel », het zijn 
de mooiste ! Het zijn de liefste >. 

Arrondissement 
Cent-Eekio 

Na het suksesrijk kongres, steekt 
Gent-Eeklo van wal met zijn win
terwerking. In de maand december 
geven we een nieuw pamflet uit. De 
abonnementenslag is reeds ingezet. 
De kernvorming wordt verder door
gedreven en eveneens in december 
steken we van wal met een kader
en sprekersschool. 

Militanten ook van u wordt ver
wacht dat ge de militantengroep 
doet uitbreiding nemen. Iedereen 
werft minstens voor het jaareinde 
twee nieuwe kameraden aan. 
V.M.O. 

We danken al de kameraden die 
door hun inzet mede geholpen 
hebben om van ons Lustrumkongres 
gemaakt te hebben- wat het geweest 
is, een stijlvol en indrukmakenö 
kongres, de Vlaams-nationale par
tij waardig. 

Het beste en nuttigste geschenk 
voor Kerstdag en Nieuwjaar : 

Een exemplaar van 
ONDER DE TOREN 

de aangrijpende, ophefmakende 
repressieroman van Marcel Mat-
thijs. 

Een paar persstemmen : 
« Wie, bij verschijnen van dit 

felle boek, het diepst zullen gezucht 
hebben, dafTfijn de grote humanis
ten van Vlaanderen, de verheerlij-
kers van de repressie als een vader
landse daad en een uiting van dft 
« gewettigde volkswoede ». We ko
men er niet weinig vuil uit, zij en 
hun trawanten. (De Schakel, 
maandblad der Vlaamse bannelin
gen, Buenos-Aires). 

« De begaafde auteur schrijft 
hier het schrijnend uurboek van 
een terdood veroordeelde, of liever 
schreef, want dit is al de tweede 
druk van deze uit hartebloed ge-, 
boren roman. Dit onthullende ge-, 
tuigenis wordt gedragen door eenl 
merkwaardig zuivere taal. » (Pal-) 
lieterke). ! 

294 blz. Mooi gebonden in linnen 
band : 145 F. Ing. 115 F. 

Te bestellen door overschrijvJnf 
van het bedrag op P.R. 4367.52 van 
de auteur te Oedelem of door een
voudige briefkaart. 
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0-VLAANDEREN 

! Denderleeuw 
I 

1 A'le leden worden vriendelijk 
I uitgenodigd op het teerfeest dat 
1 plaats heeft op zaterdag 12 decem-
' ber te 20 uur in het lolcaal Vlaam
se Leeuw, Dorp. Denderleeuw. 

Onze arrondissementsvoorzitter 
Dr. Van Leemputten zal deze ge
zellige avond aanwezig zijn. 

Er wordt ook een tombola gehou
den. 

Zowel de maaltijd als de tombola 
zijn gratis. 

Niemand mag op deze Vlaamse 
smulpartij ontbreken. 

Hernieuw uw abonnement 

Gentse mokken 
De antitalentellingsbetoging in

gericht door het K.V.H.V. is een da
verende meevaller geworden. Daar
over zullen we maar niet uitweiden, 
de verslagen in de pers waren vol
ledig. 

Zelfs het Volkske kon niets an
ders dan schrijven dat het Eyskens 
weg niet uit de lucht was. Waar we 
het wel willen over hebben is over 
de houding van een bepaalde pre-
fekt en dito direktor uit St. Lucas. 
Talrijke studenten der kunstdruk-
school hadden gehoor gegeven aan 
de drang om mee op te stappen in 
de betoging. 

Een 35-tal waren eriri geslaagd 
mee te marsjeren, en kwamen na 
de betoging terug naar hun leer
gang, alwaar hun echter een koude 
bolwassing wachte. Door toedoen 

' van een fransdolle prefekt, Leo
nard de patatJtenbakker om hem 
niet te noemen, liepen de kon-e-
kwente deelnemers een schorsing 
van 5 dagen o'̂ . We vragen ons af 
waarom direktor De Donder ge
zwicht is voor de vroegere keuken
piet. Hij die bij ledere tentoonstel
ling de Vlaamse Leeuwenvlag aan 

I zijn Instelling laat wapperen, die 
cüus ook een uiterlijke schijn van 

I vlaamsgezindheid aan de dag legt, 
zou toch moeten begrijpen dat de 
Vlaamse eisen door de jeugd en 
vooral door de jeugd moeten bij
getreden worden. En wanneer de 
gesanktioneerden bij hun terug
komst door hun medeleerlingen, die 
niet meer buiten geraakten, cp een 
daverende Vlaamse Leeuw ont
haald werden, kon de gezagdrager 
toch nog terug. Of wil hij ook de 
verfransing van Vlaanderen ? We 
zeggen alleen maar tegen de ge
troffen studenten : « hotidt goeie 
moed, de zon zal spijt de druilig-
heid toch schijnen en het de franse 
patatjes daarom niet koud wor
den ». 

GOUW OOST-VLAANDEREN 

Het provinciaal kader Oost-
Vlaanderen roeien we langs de^e 
weg- op voor de vergadering van 
zaterdag 1.2 december om 16 uur, 
lokaal Roeland Gent. De arrondis-
sementele besturen van Gent -
Aalst - Oudenaarde - Dendermonde 
en St. Niklaas moeten ^oltall g aan
wezig zijn. Op de af^ena : drin
gende mededelingen en de provin
ciale plannen. 

AFDELING GENTBRUGGE 

Wie dacht dat het gedaan was 
met het bestaan van een Volksun:e-
kern, na het verdwijnen van ons 
partijlokaal, heeft zich deerlijk 
vergist. Waar vorig jaar de 
fiere leeuw z'n mannen schud
de en het uitzicht van ons 
kerkplein een feestelijke aanblik 
gaf bij tal van plechtigheden, 
hangt nu nog steeds... o, ironie... 
het tweetalig bordje « A louer -
Te Huur »... 

Het vuur en de steeds bruisende 
geestdrift dat onze mensen ken
merkt is echter niet geluwd. En het 
moet gezegd dat de oudere garde 
eens te meer het voorbeeld heeft 
sjegeven. Als bewijs ervan is daar 
het feit dat drie van onze bestuurs
leden, nettegenstaande hun zware 
dagt"9k of de opvoeding van hun 
groot gezin, neg de tijd ervoor heb
ben afgedaan om samen 35 abon
nementen te maken In het voor

bije Jaar. Dit moge als voorbeeld 
gesteld voor menige jongere... 

Andere medewerkers deelden 
duizenden strooibiljetten uit, nog 
anderen haalden duizenden fran
ken op voor de « 100.000 of niets > 
actie, en zij die gebrek aan tijd 
hadden steunden mild. 

Als allerlaatste activiteiten note
ren we : Het verspreiden bij onze 
boeren van een V. U. nummer 
waarin het flink artikel « Vlaamse 
Boeren »; de aanwezigheid van en
kele bestuursleden op het gemeen
tehuis bij de stichting van het 
« Anti - Talentelling » comité; en 
het opzoeken van een gemeen
schappelijk lokaal voor Gentbrugge 
en Ledeberg. 

Kameraden van Gentbrugge wij 
vechten voort ! ! 

De Firma 

A Jeurissen -

Cloostermans 

TEL 
EN ZONEN 

132.31 ZONHOVEN 
levert U rolluiken in alle aard, 
wentelpoorten, zonnetenten, rol- en 
schuifhekken, venetiaanse blinden, 
half-metalen meubelen, kampeer-
tenten. 
Prijsberekening zonder verbintenis. 

KOLPORTAGE GAVERE 

Gewoonte getrouw trekken we 
zondag na zondag de weg op om 
onze idee en de waarheid te ver
spreiden. Dat we geen moeite moe
ten doen om bijval te kennen be
wijst de uitslag van de verkocp. 
Wanneer de waardeloze beloften 
van een pijpenrokende Theo en een 
sleutelzwaaiende Gaston door de 
luidsprekers galmen en we direkt 
aan hun nefaste daden herinneren, 
klaren de gezichten der toehoor
ders op. Waartoe die sleutel en dat 
niet passend slot toch in staat zijn! 
Nu, we zijn de propagandastaffel 
van de C.V.P. dankbaar cm het ons 
zo gemakkelijk te maken de waar
heid te verspreiden. De Kolportage 
in Gavere gaf zoals 'n P 'e o^pi^^r^. 
ten die tot -nu toe bewerkt werden 
het drievoudige van de vroegere 
verkoop. Wat treffend is, dat we 
vooral in de arbeiderskrn9;en een 
stijgende bijval kennen. Ock hier 
ziet men in dat Vlaamse strijd een 
vechten voor het bestaan is, en dat 
wij allen, zelf onze noden moeten 
lenigen, en dat kan eenvoudig ge
noeg door het Vlaams belang te la
ten primeren, door het eisen van 
Zelfbestuur, door de rug te keren 
naar de valse profeten of het nu 
gele, blauwe of rode zijn. Ten zal ! ! 

Die van Gent. 

Hernieuw uiv abonnement 

Aalst 

Op initiatief van het arronds^e-
menteel sekretariaat heeft op za
terdag 26 december a.s. te 20 uur een 
GEZELLIGE KAMERAADSCHAPS
AVOND plaats in het lokaal « De 
IJzer », Vlaanderenstraat, Aalst. 

Voor dit feestje voorbehouden 
aan de Volksunie-leden en hun fa
milie, wordt een flink programma 
voorzien, met de medewerking van 
een troubadour. Een tombola en 
dansgelegenhe'-l zorgen daaren
boven voor de nodige stemming. 

Breng een bezoek aan : 

Cafe « DE GLOBE » 
Laurent Delvauxtraat 1, GENT 
(Hoek Kortrijksepoortstraat en 

Vandekerkhovelaan) 
Verzorgde dranken 

Aangename atmosfeer 
Matige prijzen. 

Huldebetoon Van Dieren 
Op zondag 13 december wordt te 

13 uur 30 in het Hatel Plaza, Adolf 
Maxlaan, te Brussel de 80-jarge 
Mr. Van Dieren gehuldigd. 

Het huldebetoon gaat uit van de 
vrienden en strijdgenoten van Mr. 
Van Dieren en wordt ingericht daor 
het Algemeen Vlaams Oud-H • j -
studenten Verbond. Inschrijvings
prijs voor diner (150 F. alles inl)€-
grepen). Oud-studenten en vrien
den van de jubilaris kunnen in
schrijven door storting van 150 F. 
op giro 4292.38 van het A.V.O.H.V. 
Nieuwbrug 21, Brussel. 

Dendermonde 
Ook te Dendermonde was een 

kolportageploeg aan de slag. Hier 
zoa's overal viel de verkoop buiten
gewoon mee. Honderdvijffg num
mers werden aan de man gebracht. 

St. NIKLAASACTIE : 

Zoals elk jaar deed na St. Maar
ten, ook St. Niklaas zijn ronde in 
ons arrondissement bij de Volks
uniekinderen, en wel op 27, 28 en 29 
november en op 2, 3 december. Ook 
nog op 4 en 5 december. 

GEBOORTE : 

Ons actief V.M.O. lid envZijn echt
genote SEGERS kregen voor de 
zesde maal het bezoek van de ooie
vaar. Het werd een kloeke zoon, die 
de mooie stoere n.aam Roeland ont
ving. Aan de geluklüge ouders en de 
jonggeborene onze beste wensen. 

ARRONDISSEMENTSRAAD : 

Op uitzondering van de secretaris 
die door een hevige griepaanval het 
bed moest houden, was de raad vol
tallig opgekomen. De deelname aan 
het Kongres werd besproken en de 
practische kant van de zaak aan
gepakt. 

De eerste uitslagen van onze pro-
pagandaaktie vormden het tweede 
punt van de bespreking. De raad 
nam verder kennis van het feit dat 
een kolporta^pljci^gK.beplptten had 
's anderdaags over-te gaan tot een 
kolportagetocht te Dendermonde. 

De raad drong er verder op aan 
dat ALLE BRIEFWISSELING MOET 
GERICHT WORDSN AAN ONS SE
CRETARIAAT - RINGSTRAAT 35 -
HAMME. . 

ZIEKENKAS OPSTANDING : 

Zittingen aüe dagen op ons se
cretariaat van 18 uur tot 19 uur. 

Elke eerste zondag van de maand 
van 10 uur tot 11 uur in de herberg 
« De Hertog van Lotharingen >, 
Markt te Hamme. 

VLAAMSE KLUB Z O T T Ë G Ë M 
L. De Lentdecker spreekt op za

terdag 12 december, te 19 30 uur 
zeer stipt in het lokaal St-Jorishof, 
Markt. Zottegeni. 

Onderwerp : 
« IK WAS EEN TERRORIST! » 

ST. NIKLAASFEEST 

Reeds tweehonderd inschrijvin
gen werden gedaan voor het veel
belovend St. Niklaasfeest, dat te 
Antwerpen plaats heeft op zondag, 
20 december, en waarop o.a. zullen 
aanwezig zijn volksvertegenwoor

diger en Mevrouw Van der Eist, 
Reimond Mattheyssens, Dr. Rik 
Ballet, de provincieraadsleden en 
de gemeenteraadsleden van de 
Volksunie. De propagandisten, die 
tot op heden vergaten ^n te schrij
ven, worden verzocht zulkg onmid
dellijk te doen bij Wim Maes, Lan-
teernhofstraat, 28, Borgerhout 
(tel. 39.92.06). 

Deurne 
IN M E M O R I A M 

Tengevolge van een zwaar onge
val overleed op 55 jarige leeftijd 
dhr Jozef van Craenenbroeck, va
der van onze vriend en aktieve 
medewerker Gerard. 

Op de plechtige uitvaart, die 
door een talrijke menigte vrienden 
bijgewoond werd, was de Antwerp
se axrondissementsraad vertegen
woordigd door Rudi Van der Paal 
en het afdelingsbestuur van Deur
ne door Ivo Bakelants. 

Wij betuigen aan de zwaar ge
troffen familie ons oprecht kriste-
lljke deelneming. 

o.m. L. Merchiers, minister van 
justitie; P. Struye, voorzitter van de 
Senaat (102 executies); L. Coore-
mans, buremeester van Brussel; 
baron P. Kronacker; e.a. 

Wat willen wij ons nog moe ma
ken met te strijden tegen de talen
telling en tegen de verfransing van 
Brussel ? Laat ons liever gaan dan
sen met Merchiers, Struye, e.a. Al 
dansend houden wij Brussel vast ? 

En van « waardigheid » gespro
ken, vinden we het niet erg c waar
dig s> namen van gewezen leden 
van het V.N.V., tot zelfs van een 
officier van de Dietse Militie -
Zwarte Brigade, te zien staan naast 
de namen van een Merchiers en een 
Struye ! 
• ••••••••••••••«•^^••••«•••••••••.•••••••••Ma 

DIENSTBETOON 
Dringend gevraagd : meisje om 

in handel en huishouden te hel
pen. Plaats : Leuven. 

Voorkeur aan persoon uit getrof
fen gezin ! 

Adres : beheer blad. 

PAS VERSCHENEN 
HET ZWARTBOEK 

Waarheen met Vlaanderens eko-
nomische toekomst ? 

Uitgegeven door het Vlaams Ko-
mitee voor Wemmei. 

De Volksunie kocht de helft van 
de oplage. 

De brosjure kan bij ons besteld 
worden door storting van 50 F. op 
giro 5445.46 W. Jorissen, Brussel. 

ANWERPEN 

Antwerpen stad 
De laatste weken werden te Ant

werpen op tal van huizen zowel van 
C.V.P.-ers als van Volksunieaan
hangers hakenkruisen en opschrif
ten als « Judas » aangebracht. Ons 
gemeenteraadslid Mr. Hugo Schiltz 
is er in geslaagd die rekels op heter
daad te betrappen toen ze zijn 
huis aan het beplakken waren. Hij 
achtervolgde hen en wist de num
merplaat van hun wagen te note
ren. Hij bleek te behoren aan de 
fameuze verzetsman De Moor. 
Klacht werd door Mr. Schiltz in
gediend bij het gerecht. 

De C.V.P.-kranten n^eldden dit 
nieuws. Dat voormeld gemeente
raadslid een Volksunie man was 
werd evenwel verzwegen ! C.V.P.-
ers zouden die helden Inderdaad 
niet achtervolgd hebben. 

Hernieuw uw abonnement 

Grobbendonk 
De vereniging « Kempische 

Vrienden » start op zaterdag 12 
dec. a.s. met haar eerste muzikale 
avond, welke dit jaar plaats vindt 
in de zaal Lux, Schransstraat, 4. 

De zang staat onder leiding van 
Willem De Meyer. Verder werken 
mee : een zanggroep van het A.N.Z., 
de Heer Jacobs J. de blinde vir
tuoos op hammondorgel, de juf
frouwen R. Van Goubergen, akkor-
deon en G. Boen, viool. 

Aanvang te 19 h. 30. Kaarten In 
de zaal Lux en bij A. Witvrouweh, 
Eisterlee 21. 

BAL TEN VOORDELE VAN DE 
NATIONALISTISCHE JEUGD
BEWEGING 

De Vriendenkring van het Ant
werpse blauwvoetvendel « Marnix 
van St. Aldegonde » (U.B.U.) no
digt alle nationalisten uit op haar 
groots « Studentikoos Bal » op za
terdag 19 december te 20 uur in de 
grote zaal « Billard Palace », As-
tridplein, Antwerpen. Aan dit bal 
werken mee : Het studentenorkest 
van het Gents studentenkorps : 
« Para Los Dingos » en de bekende 
dansschool « Roels J-, v^elke een 
reeks pracht'ge dansdemonstratie's 
zal ten beste geven. 

Bestel tijdig uw kaarten; gezien 
de belangstelling bij Kunsthandel 
't Karveel, Kerkstraat, 57, Antwer
pen. Inkom : 30 F. Normale pri j
zen der dranken. 

P*>^f|ftBA'Nl 
Krin;^ « Vlaams » 
f^szslschapsleven te 
Brussel 

De kring « Vlaams Gezelschaps-
leven te Brussel >, waarbij tal van 
eerbiedwaardige Vlaamse vereni
gingen aangesloten zijn, geeft een 
gala-bal. Wij ontvingen de lijst der 
<' beschermheren » die dit bal pa
troneren. Tot onze sprakeloze ver
bazing zien wij onder de nieuwe 
Vlaamse voormannen figureren, 

Hasselt en omgeving worden re
gelmatig onder de borstel geno
men. Ditmaal werden de gemeen
ten Herk St. Lambert en Stevoort 
grondig bewerkt. 

ANTI-TALENTELLING 
Na de anti-talentellingsvergade-

ring waarop Drs. Van Overstraeten, 
voorzitter van de V.T.B., een schit
terende uiteenzetting hield kwam 
het tot een scherp incident tussen 
een bekende persoonlijkheid uit de 
Limburgse V.T.B, en schepene 
Raymond Smeets, die bij elke ver
kiezing ' achter Vlaamsgezinde 
stemmen vist. De schepene kreeg 
het hard te verduren omdat de 
Hasseltse gemeenteraad nog geen 
antl-talentellingmotie stemde. 

Zoals men weet geniet Hasselt 
een volstrekte C.V.P.-meerderheid. 

.' s 
j Wie in LEUVEN de BIER- [ 
: KELDER niet bezocht, was in i 
I LEUVEN niet (Oude Markt, 22). j 
j Oude Mar'vt *»" '-, ONZE bier- i 
• kelder. ; 

• Algemeen agent voor België : ; 
• ABTS, Steenweg op Tienen, 94, ; 
; Korbeek-Lo. • 
: Opgepast voor namaak DORT ! • 
: HET WITTE PAARD i 
• • 

• Wandelingenstraat, 14, te Leu- • 
: ven. : 
• • 

: Pacsend aangenaam lokaal voor • 
: vergaderingen en klubs. ; 
• Be^te dranken tegen mat ige : 
: prijzen. i 
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