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TAALGRENSUITVERKOOP ! 
BRUSSEL SCHIEREIIAND 

Wij hebben de titel « Talentelling: overbodig: » overgenomen uit « 1>« 
Standaard » van 22 februari 11. omdat hij zo raak de toestand kenschetst, 
die het nationaal bureau van de C.V.P. wU in het leven roepen met haa^ 
zog:ezegd « \'*rgelijk » — grof gespeeld is half gewonnen — dat zij op 
haar kongres van volgende naweek wil laten goedkeuren. Alleen was Do 
Standaard zo grenzeloos cinisch het voor te stellen alsof de C.V.P.-Vlaan
deren een sukses aanbood ! 

Dit « vergelijk » met de bestendiging van de roof gepleegd bij de 
« talentelling » van 1947 betekent de ergste aantasting van Vlaams grond
gebied sedert eeuwen. 

De C.V.P. geeft in haai' « verge
lijk * alles wat de franstaligeti door 
de talentelling konden bereiken. En 
nog meer. 

Waarvoor toch was de strijd 
« geen talentelling > ingezet ? 

Toch om de verfransing van 
Vlaams Brabant te beletten, om te 
verhinderen dat het Brussels eiland 
een schiereiland werd en om voor 
altijd als Nederlands vast te leg
gen die gemeenten die in werke
lijkheid Nederlandstalig zijn. 

Wat brengt het C.V.P.-voorstel 
ons ? 

De verfransing van de Brusselse 
randgemeenten : Kraainem, We-
zembeek-Oppem. St-Genesius-Rode, 
Linkebeek, Drogenbos, Dilbeek, 
Wemmei en Strombeek-Bever. Wij 
zeggen verfransing omdat de « vrij
heid » (in Belglè is dit het eufe
misme voor losbandigheid) betekent 
het zegevieren van de sociaal be
voordeelden over het Vlaamse plebs. 
Heeft iemand na hetgeen hij te 
Brussel ziet, nog meer verklaring 
nodig ? 

De verbinding Brussel - Wallonië 
langs St-Genesius-Rode, zo harts
tochtelijk nagestreefd door de 
Franstaligen, zo wanhopig verde
digd door de Vlaamsgezinden, wordt 
door de Franstalige imperialisten 
in de wacht gesleept. 

Brussel wordt verbonden met 
Wallonië en een grote wig wordt 
door Vlaanderen gedreven. Het is 
een ramp, in de volle betekenis van 
het woord. Binnen 30 jaar zullen 
we moeten vechten om het behoud 
van Mechelen en Leuven want de 
franstalige imperialisten van de fa
meuze « Ligue > eisen thans Ter-
vuren en Vilvoorde reeds op. 

Zijn dit alle toegevingen ? 

Neen, Moeskroen en omliggende 
gemeenten blijven volledig Frans 
ondanks het feit dat in die streek 
60 % Vlamingen wonen. Die Vla
mingen passen zich aan zeggen de 
franstaligen. En ze maken er een 
argument van. Gelijk ze met de
zelfde Franse logika een argument 
maken uit de franstaligen in Ne
derlandstalige gemeenten rond 
Brussel, die zich niet aanpassen. 

Moeskroen Waals gebied ? En 
Overmaas dan ? 

Het grootste gedeelte van Over
maas blijft aan de verdere ver
fransing overgeleverd. 

De gemeenten Aubel, Balen, Gem-
menich. Hendrik-Kapelle Hom-

hurg, Kalmis, Membach, Montzen. 
Slppenaken en Welkenraat blijven 
in het lager onderwijs Frans naar 
voertaal, hoewel de taal 'van die 
mensen een Nederlands dialekt is. 

Alleen wordt een Nederlandse of 
Duitse vertaling bij de berichten 
aan het publiek toegelaten. Alsof 
dit iets te betekenen had tegenover 
het franstalig ondei-wij'^ 

Over andere gemeenten zwijgt 
men. Wat er op zou wijzen dat men 

vrede zou nemen met de bestaande 
valse toestanden. 

Wordt Edingen, voor meer dan 
50 % Nederlands aan de verdere 
verfransing overgeleverd ? 

Moet Ronse, een even Nederlands
talige stad als Gent of Halle ver
der aan de tweetaligheid ten onder 
gaan ? 

Beide steden werden zelfs door 
de kommissie Harmei — eenparig 
door Walen en Vlamingen ! — als 
Vlaamse steden erkent. 

Dienen wij te spreken over het 
feit dat ook Ter Hulpen. Waterlo 
en Eigenbrakel « mogen » twee
talig worden ? Er zal gegrinnikt ge
worden zijn op die C.V.P.-kommis-
sle, want dit is bedoeld als fop^een 
voor die onverbeterlijke optimisti
sche flamingantische dwazeriken 
die menen dat "(ons geboorteover
schot — hoe groot is het nog ? — 
ons zal toelaten Waalse dorpen t« 
veroveren. Wat zouden onze sukke-

Wanneer lol D A T ooit veranderen ? 
In de Senaat hebben de Vlaamse 

C.V.P.-senatoren naar aanleiding 
van de stemming van de begroting 
van minister Merchiers eens te 
meer een mooie vertoning gegeven, 
een demonstratie van hun hopeloze 
zwakheid, van hun gemis zelfs aan 
zelfrespekt. 

Zij zijn ten strijde getrokken te
gen minister Merchiers, tegen de 
politiek van minister Merchiers. Zij 
zouden weigeren zijn begroting 
goed te keuren, zij zouden niet lan
ger met hun voeten laten spelen. 
Zij waren het beu. En zij hadden 
overschot van gelijk, want het is 
hoe langer hoe duidelijker dat de 
repressiepolitiek van Merchiers er 
op neerkomt iedere redelijke op
lossing te saboteren. Wij hebben 
reeds dikwijls genoeg deze politiek 
aangeklaagd, om er niet over uit te 
weiden in dit artikel. De senatoren 
zijn vooral verbolgen omdat zij 
vaststellen dat de minister met hun 
voeten speelt, dat hij niet oprecht 
is. Zijn verklaringen zijn verward 
en dubbelzinnig. Zijn beloften 
houdt hij niet. Straks twefe jaar na 
de verkiezingen staat men nog ner
gens met de oplossing van de re
pressieproblemen. In zake het wets
ontwerp tot wijziging van artikel 
123 sexies hebben de Vlaamse sena
toren er zich reeds laten verleiden, 
bij de behandeling van dit wets
ontwerp in de Senaat, tot allerlei 
toegevingen. 

Zij lieten o.m. hun kollega De 
Baeck in de steek met zijn amen
dementen. Zij stemden een ver
minkt wetsontwerp onder het voor
wendsel dat het aldus spoedig en 
zonder moeilijkheden In de Kamer 
zou goedgekeurd worden en wet' 
worden. Hun zwakke houding heeft 

tot niets gediend, want niet alleen 
werd het wetsontwerp in de Kamer 
nog steeds niet behandeld, maar de 
regering zelf heeft nieuwe amen
dementen ingediend om het verder 
te verminken. Het Is onzin te bewe-
len dat deze amendementen tot 
doel zouden hebben het ontwerp te 
verbeteren. Het volstaat Immers er 
op te wijzen dat deze amendemen
ten gedikteerd werden door de 
Weerstandsgroeperingen. Dat zegt 
genoeg. Niet alleen zijn deze amen
dementen een blaam voor de Se
naat, maar een gevolg ervan is dat 
wanneer zij aangenomen worden 
door de Kamer, het gewijzigd ont
werp terug naar de Senaat moet om 
opnieuw behandeld te worden. Kor
tom een lijdensweg waarvan het 
einde niet te voorzien is, of anders 
uitgedrukt : sabotage. 

Het is dus begrijpelijk dat de 
Vlaamse C.V.P.-senatoren om al de
ze redenen gezegd hebben : het is 
nu welletjes. Ofwel krijgen wij vol
doening en trekt de regering voor
noemde amendementen in ofwel 
weigeren wij aan minister Mer
chiers verder krediet. 

Het vervolg van het verhaal is zo 
eentonig als het verhaal van Said ja 
en zijn buffel. 

Niet minister Merchiers, niet de 
moedwillige liberalen werden on

der druk gezet, maar eens te meer 
waren het de Vlamingen die onder 
druk gezet werden en die... eens te 
meer, zonder schaamtegevoel, zon
der enige toegeving te bekomen, 
kapituleerden. 

Wanneer er problemen op het 
spel staan die de Vlaamse volks
gemeenschap aanbelangen vindt 
men altijd een probleem dat be
langrijker is, zo belangrijk dat de 
Vlamingen moeten toegeven. En 
vindt men altijd een Vlaamse eer
ste minister en Vlaamse ministers 
die bereid zijn dit spelletje mee te 
spelen... 

Wanneer zal DAT ooit verande
ren ? DAT zal niet veranderen zo
lang er in Kamer en Senaat geen 
Vlaamse drukkingsgroep is en in 
het Vlaamse land een Vlaamse par
tij die sterk genoeg is om de lam-
zakkige vertegenwoordigers van het 
Vlaamse volk de schrik op het lijf 
te jagen en te verplichten te vech
ten. 

Wanneer we aan dit voorbijgaand 
incident een artikel gewijd hebben, 
is het omdat het zo kenschetsend 
is voor de minderwaardige positie 
van de Vlamingen in het parlement 
en in hun unitaire partijen. Het is 
geen alleenstaand feit. het is een 
traditie geworden. 

Mr. F. Van der Ebt 
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Begin maart werden de 1.000 abonnementen overschreden. Een 

eerste doel is dus bereikt Voor meer inlichtingen over abonnemen-
tenslag en prijzen kijke men op blz. 8. 

laars die naar Waalse dorpen uit
wijken om den brode durven eisen 
dat er Nederlands onderwijs komt 
voor hun kinderen ? Wij hebben 
echter de indruk dat aan die tutter 
niet veel flaminganten zullen zui
gen. 

En Brussel dan ? 
Herinneren we aan de talentel

ling van 1947. Brussel zou toen 
reeds dat duidelijk statuut krijgen 
waardoor de Vlamingen hun nor
male rechten zouden krijgen in 
een gebied dat sinds 15 eeuwen het 
hurme is. Na de aanhechting van 
Ganshoren, Evere en St. Agatha-
Berchem bij de Brusselse agglome
ratie — zijn ze thans nog meer Ne
derlandstalig dan Anderlecht of 
Molenbeek ? — zou dat statuut er 
ook komen. Het bleef echter in de 
Kamers steken. Zou men dat nu 
niet eens voorafgaand behandelen 
eer men over de taalgrens spreekt? 

(Lees door blz. 2) i 

Vioandeien in 
het offensief? 

door Dr. Leo Wouters t 

= De C.V.P, gaat zoiidag Con-
1 gresseren. 
= Volgens ?taar scribenten in de 
1 imTtijliraaten, zoelt zij viemce 
1 hanen, 
= Wij zullen zien, en iraoliien. 
i Wij vrezen, dat zij de iceg 
= niet vinden zal in de doolhof | 
= der hopeloze compromissen, 
f Zij loopt steeds rast op de oh-
= u'd van haar Waals-Brusselse 
§ franskiljonse vleugel. 
= De flaminganten, in haar 
^ schoof, zijn er ami gewoon dat 
I hij elk vergelijk ofte compris, 
= Vlaanderen moet copitvlcren. 
= De Tanlgrcnskircsfie is een 
I lerenshelang roor Vlaanderen. 
= Door de herhaalde toegevin-
1 gen, is lirussel en 18 gemeenten \ 
= in de agglomeratie verf ranst. 
i h u bereid « men » de verfran- \ 
1 i-mg voor van nog S gemeenten. 
i Grootmoedig icillen t ze » af-
E zien run de talentclling. Dit is 
1 een t geiccldige » Brussels-
i Waalse toegeving,... vwur 
g « cc » eisen, ah tegenprestatie 
I diitgcne vat ze beoogden met 
I die talentclling. En dat heet de 
= (-V.P.-leiding een compromis. 
I Kn de Vlamnsc C.V.P.-eis ziil-
g Icn dot aunraardcn, tegen de f 
= nooit te honden belofte van de \ 
I tweetaligheid van Brussel. Zij I 
I veten dat daar nooit iets van in 
i huis zal komen, maar zij klam-
i pen zich daaraan vast, om een 
i ahbi te tonen aan hun arme 
= Vlaanise kiezers, 
1 Later zullen ze heftig protes-
I teren... op papier en zullen dit 
i en dat niet dulden, enz... 
§ Maar de feiten zullen verke- f 
= hjkheid blijven. 
I De C.V.P. voerde een ver- i 
g vroede kiesstrijd, tegen de slech- I 
I te benoemingspolitiek van de I 
I linkse regering. Kilometers ga- = 
ï zetpapicr kloeg de lijst aan ran | 
= framsprclendc en link-^e hcnoe- 1 
= mingen. 
i Wie benoemt er nu? De link.te | 
= liberalen. i 
f Hoeveel Vlamingen - hoeveel | 
1 latohelen in de hoge posten .? 1 
i Elke dag nieuwe protesten. | 
I Gisteren nog een nederlands- | 
= onkundig liberaal aan de Gentse = 
1 Universiteit. Wettelijk kan hij | 
I er geen les geven. Hij zal eens | 
i rap Nederlands leren. De = 
= C.V.P.-leiding slikt het affront, 1 
1 De Vlaamse bladen proteste- 3 
1 Ten... De man blijft benoemd, f 
i De Taalgrens zou vastgelegd 1 
= worden. Vlaanderen en Waïlo- 3 
1 nié, worden integraal Neder- § 
1 lands of Frans. ~ 
I Maar Vlaams Brabant, vordt 
^ verfranst en in de Vlaamse ge-
i meenten zullen franse scholen 
= komen. 
I De Taalgrens zal eens vast-
1 gelegd vorden door Brusselaars 
= en Walen... maar dan boven 
1 Brussel. Hebt nog wat geduld 
= Vlamingen. 
= Die taalgrens Jcomt er, 
1 (Lees door blz, 2) 1 
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1. Opstand te Algiers gesmoord 

door eigen held 
Wie kaatst, moet de Goal ver-
wacliten. 

3. Volmachten aan de Gaulle voor 
14 maanden 
Veel verwacht van lange dracht. 

5. Katoenprinses verkozen te Gent 
volgens evenredig stelsel 
Si non e vero e pure Vera. 

7. Kasa Voeboe speelt verstopper
tje op RTK 
Zwarte kunst. 

9. Geen officielen op begrafenis 
van Dr Jan Grauls 
Een land dat zijn helden (niet) 
eert, (ont)eert zich zelve (Al
bert I) . 

11. Zonderlinge duikboot In Argen
tijnse wateren 
Tegen watermolens vechten. 

13. België acht < Voorlopig Bewind -^ 
in Kongo juridisch onmogelijk 
Luister naar mijn woorden 
(1960), maar zie niet naar mijn 
daden (1830). 

15. C.V.P. ex-kamerlid Van Gcey 
voor de rechtbank 
Een van de Goeye. 

X^. Franse atoombomproefneming 
geslaagd 
De Sahoerabom. 

XQ. Prins geboren in Engeland 
A prince of beauty is a boy for 
ever. 

fil. Ronde Tafelkonferentie met 
ontroering besloten 
Hoe laat heb ik II bemind ! 

23. Chmezen bezetten Indische ir.ij-
nen 
Het verschil tussen mijn en dijn 
niet kennen. 

25. CVP senatoren stemmen begro
ting van justitie goed na de zo
veelste ijdele dreigingen van 
De Baeck 
Baeckzeil halen. 

27. Prinses Margaret verloofd met 
fotograaf 
Van fotoprinses tot fotogravin? 

89. Belgié (lees : Verviers) - Frank
rijk ; 1 - O 
Zijn Kopa tegen een muur te 
pletter lopen. 

31. Dit jaar nog niet. 

TALENTELLING OVERBODIG 

TAALGRENSUiTVERKOOP 
BRUSSEL SCHIEREILAND 

(Vervolg van blz. 1) 

Brussel verfranst in vlug tempo 
verder. Tegenover het fanatisme 
dat bij de doorsnee franstalige 
ivaar te nemen valt is onze Vlaam
se radikale — die Het Volk mis-
prijzenswaardige ekstremisten be
lieft te noemen — een toonbeeld 
Tan redelijkheid. Daarom verliezen 
wij het altijd. 
• Vergeten we dat België in 1846 
57 VcNederlandstaligen telde tegen 
fi4 % in 1947 ? Vergeten we dat het 
geboortecijfer in Vlaanderen daalt 
(cm. uit oorzaak van de struktu-
rele werkloosheid en van het ellen
dig lot van de kleine Vlaamse boe
ren) en in Wallonië en te Brussel 
stijgt. Men heeft de Vlamingen 
steeds in een minderwaardige stel
ling geplaatst hoe wil men dan dat 
de volksmens zou getuigen van fier
heid op zijn Vlaming zijn zoals de 
heer Leynen in Het Belang van 
Limburg vooroptet. Hebben hun 
leiders uit de kleurpartijen hen 
ooit het goede voorbeeld gegeven ? 
Werd er al ooit op één minister
raad Nederlands gesproken ? 

Het wordt tijd dat de federalis
tische gedachte opnieuw krachtig 
naar voor gebracht wordt. Nu we 
dit artikel schrijven 10 dagen na
dat de C.V.P. haar < oplossing » 
van het vraagstuk Brussel en taal
grens heeft geopenbaard hebben 
noch < Standaard > noch -̂  Volk » 
gereageerd. Het wordt tijd dat 
Vlaanderen de slap hangende Stan
daarden en de slapende schildwach
ten naar de musea voor folklore 
verwijzen en haar eigen lot stevig 
in eigen Vlaams nationale handen 
neemt. 

Eer we ten onder gaan, 

Wim Jorissen. 

SCHILD EN ZWAARD 

C.V.P. schild en zwaard van 
Vlaanderen, luidde de leuze jaren 
terug door Bert D'Haese in De 
Standaard vooropgezet en sinds
dien onder spotgelach uit de Stan
daardwoordenschat verdwenen. 

Zoals wij elke dag < Het Volk » 
open sloegen na de publikatie van 
het C.V.P. « kompromisvoorstel » 
betreffende de taalgrens om de 
vlammende woorden van Schild
wacht te zoeken, zo ook speurden 
wij sinds dagen De Standaard na 
om te horen hoe dat C.V.P. schild 
de snode aanvallen tegen de 8 
Vlaamse gemeenten aan de poor
ten van Brussel zou afweren. Wij 
vonden alleen wat onleesbaar ge
zanik over de verdeeldheid van de 
socialisten. Bij de C.V.P. geen ver
deeldheid maar wel eensgezind
heid. Eensgezindheid ter verove
ring van de taalgrensgemeenten en 
van de dorpen rond Brussel voor 
de verfransing. Dat is dan waar
schijnlijk het zwaard tegen Vlaan
deren. 

Dat komt van overlopen. Verloo
chenaars dienen steeds verder te 
verbranden wat ze vroeger aanbe
den hebben. 

RONSE 

Ronse is een stad zoals Gent met 
een beperkte franskiljonse burgerij 
uit de industriële sektor. Alleen is 
de stad kleiner. Bij de vorige ta
lentelling hadden deze katoen
barons vlijtig al de talentellings-
formulieren van hun arbeiders in
gevuld met de vermelding Neder
lands- en Franstalig. 
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I WAXXE?:U I 
I V/.AAXDKUK\ I \ ]II:T | 
I Ol-'l'l-:.\SlKL-' « 1 

I (Vervolg van blz. 1) | 
= De iiidiisliiiili.idlie rail lie ie- = 
Ê (jioitiiitl ontJfroiilicilkrlfie ijehic- = 
= t/t'ii iroidt i/i//liiii<L,. roor = 
= I hiiiiiilrvpn, iiiiiar uil (je roe id in = 
= \\ nllonii' - ('o/.ci-ori'iis, xlik- = 
= .<l<)fl)rili ijri-ii, pl/i.<lir/,f/ihr,'pl-i'ii = 
Ê lil llciiriioiiifi'ii. = 
= /// l IIVIIKIII'CII rrii /ilnu/i rcr- = 
1 nJiirliIrrij tr JJ iilxlioiit roof iO = 
^ arbeid erf rn hrdiriidcii... door = 
= Jiorii'iihoiid; t^rrn crnt vnn de = 
3 II'f/eri»IJ. = 
I Vlaomxe ('A'.P.-fis hoe lainj 1 
§ gaat f/ij moedeloos toezien, hoe 1 
1 « men » nw rolh roor den aap = 
1 houdt en berooft. « Men » = 
= sleept II, van romproniis tol M 
§ coinpioniis en uw slechte raad- 1 
= f/erers doen niets anders, dan = 
Ë u schrikbeelden ophangen van % 
= « dit of dat ::al ffeheuren »,... ^ 
1 "^'^ ffij eens een imordje Ie hard = 
1 laat kh'nl-en. £ 
i Kruipt niet steeds in uw = 
= schelp bij de vunste bedreiging. = 
1 Treedt I.-ordaal — of hebt ge 1 
« dat rerleerd — in hef offen- B 
1 si''f- i 
= Weigerl roorfanii elk roin- = 
i pro mis dat Vlaanderen benn- 1 
= deelt. Dal is um eerste plicht. = 
1 Fjn daar de unitaire stool = 
1 slechts leefbaar is door het ge- = 
1 duld van de Vlamingen en door = 
1 slechte compromissen, zet al -uw = 
= IrarJifen op één doel « zelf- ~ 
= bestuur ». = 
^ J)e negers ireleii lu'ef, welke = 
= moeilijkheden het goed beheer 1 
= rnn een staal met zich hrengl, £ 
= maar een ding uisten ze wel — 1 
= dat liet altijd heter is, iranneer = 
= ge uw huis zelf kunt -inriclilen E 
1 naar uw eigen goesting, al is er = 
= dan ook minder comfort. = 
= Ileht gij minder fierheid, dan s 
1 de vegers. = 
E Zijt gij hcrer .giole liiechl, = 
1 dan kleine maar vrije baas. = 
= Hef is niet met dik Ie doen = 
1 dat gij iets zijt. = 
= ?Jr zijn er te veel in Maan- 5 
1 deren, die meer schijnen dan ze = 
1 zijn. Daarom is het, d^t er geen 5 
* rekening mee moordt gehouden, % 

omdat ~e niets- of niemand zijn. m 
Dr. Leo Woaters. 1 

<iiiiHitiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiitiiiiiHiiii!iniiiiiiiiiiiniiinifiH)iniiiiil 

Waar zij zelf niet < meest Frans » 
ingevuld hadden gebeurde dit op 
het stadhuis. Zo kwam men, na een 
diefstal van formulieren nog, ein
delijk aan 30 % franstaligen en 
kreeg Ronse een tweetalig statuut. 

Alleen een kleir^ gehucht ver 
buiten het centrum van Ronse, 
Deurne (La Durenne) is Waals. De 
bevolking vermindert er bestendig 
en is niet meer noemenswaardig. 

Toch zal zonder krachtige Vlaam
se reaktie Ronse tweetalig blijven 
en verder verfransen ! 

Zo is onze unitaire staat t 

PEERDENFAMILIE 

Onze jonge lezers zullen opkijken 
bij dit vreemd woord. Nochtans is 
het een bekend begrip uit de voor
oorlogse Vlaamse Beweging. Het is 
doodeenvoudig een Vlaamse ver
vorming van het Frans begrip li-
berté du « père de familie >. Na de 
Bormsverkiezing, deze bijvalrijke 
verkiezing voor de Vlaams-nationa
listen in 1929 durfden de franstah-
gen het niet meer aan dit begrip 
te gebruiken. 

« Il faut que la Flandre se sent 
aimée » luidde het dan. Liefde voor 
Vlaanderen in België begint met 
vrees. 

Hoe dit begrip nu opnieuw op
duikt ? Wel dank zij die Vlaamse 
partij bij uitstek, die zich C.V.P. 
noemt. Lezen we niet in hun stu-
dievoorstel betreffende acht Vlaam
se gemeenten in Brabant : < Op 
verzoek van een zeker aantal hu.s-
vaders, die uitsluitend de andere 
landstaal spreken, kunnen scholen 
worden geopend met deze taal als 
voertaal en met versterkt onderwijs 
van de streektaal » ? 

De C.V.P blijft de huichelachtige 
partij die ze sinds 1830 was. met 
een Vlaamsgezind masker in Vlaan
deren, maar feitelijk de gangmaker 
van de verfransing. 

i SCHILDWACHT 

Welke nieuwe Vlaamse C.V.P.-
held wierp zich op als de meest 
onverschrokken verdediger van de 
onaantastbaarheid van het Vla.am-
se grondgebied ? 

Wie tenzij Schildwacht in Het 
Volk ? Deze andere Van Cauwe-
laert dreigde onverschrokken ^ de 
barrikade op te kruipen ter verde
diging van < elke moizel Vlaamse 
gronds >. La Libre Belgique ging 
hem heftig te lijf en kreeg hem 
klein. 

Thans slikt hij het als een lam 
dat acht Vlaamse gemeenten in 
Brabant met 55.000 inwoners aan 
de verfransing prijs gegeven wor
den ! Daar bestaan in de C.V.P. 
geen uitzonderingen. Allen offeren 
zij Vlaanderen op om wille van hun 
eigen postje. Werd Schildwacht be
dreigd met het afnemen van zijn 
.senatorszetel zo hij konsekwent 
bleef ? Hoe moeten we anders zijn 
rokkeerderij begrijpen. 

Zo heldhaftig praten vroeger en 
nu zo benepen zwijgen. 

Arme schildwacht als de gene
raals spreken. 

Ja, en dan ? 
Van de liberalen. 
En is er nog een andere ? 
Neen. mijnheer Pastoor zegt 

Franske. 
Wat zegt gij, Dolfke ? 
Ja, mijnheer Pastoor. 
Welke partij dan ? 
De C.V.P. mijnheer de Pastoor 

zegt Dolfke. 
En zeggen dat Z.E.H. Pastoor de 

Volksunie voor antwoord had ver
wacht. 

ABONNEER OP DE VOLKSUNIE 

ZO LASTIG ? 

Op de Vlaamse T.V. schijnen ze 
het lastig te hebben om zich be
paalde echt Nederlandse woorden 
eigen te maken. Zo spreken ze nooit 
van een verbinding met Parijs of 
met Nederland, maar altijd van een 
relais. 

Altijd moeten ze een film of een 
show •< presenteren > nooit kan men 
zo iets voorstellen of aanbieden. 

En zo ze zich voor deze vreemde 
woorden beroepen op het voorbeeld 
Van Nederland dan kunnen ze dit 
toch onmogelijk doen voor « elkaar 
rendez-vous geven •> want de Ne
derlander spreekt doodeenvoudig 
af op een bepaalde uur of voor een 
bepaalde dag. En zeker zal hij de 
uitdrukking < de hoop uitdrukken . 
niet gebruiken. Daar kleeft meer 
dan een geurt je aan. Men spreekt 
die hoop dan ook liever uit, zo men 
ten min.ste "con v m s wonst uit te 

CATEGHISMUSLES 
Gegeven in een zeer kleine ge

meente van West-Vlaanderen. 
Z.E.H, Pastoor vraagt : Welke 

zijn in ons land de slechte (poli
tieke) partijen ? 

De partij van de Kommunisten 
zegt Franske. 

Goed jongen, en dan ? 
Deze van de socialisten. 

KIESWETHERVORMING 

De C.V.P. maakt veel spel dat b ] 
de verandering van de kieswet de 
Volksunie haar zetel te Antwerpen 
kwijt is en minder dat ze de kom
munisten een zetel bijgeeft! Ze 
vergeet echter dat dit alles niet 
veel te betekenen heeft. Te Ant
werpen zelf moeten we slechts een 
1800 stemmen bij winnen voor de 
rechtstreek.se zetel. Die kan ze on;-: 
nooit afnemen en we zijn niet vr-i 
plan het te Antwerpen met een 
winst van 5.000 .stemmen te laten. 
Voor de tweede zetel in de provin
cie Antwerpen moeten we toch 
5,5 % hebben. Dus haalt die 5 <̂ó 
niets uit. Voor Oost-Vlaanderen 
hebben we op basis van vorige cij
fers thans het kworum te Gent 
(het kworum wordt verlaagd van 
0,66 tot 0.60). 

Vorige verkiezing hadden Vvt 
4 %, in 1949 4,60 % voor Oost-
Vlaanderen. Zo heel lastig zullen 
die 5 % niet zijn en 6 ''ó geeft ons 
twee zetels. Te Oudenaarde-Ronse 
geraken we uit het slop door het 
feit dat het bij Aalst gevoegd 
wordt. St. Niklaas dient goed be
werkt. Voor Brabant dient het ar
rondissement Brussel stevig be
werkt. Voor Limburg en West-
Vlaanderen is de nieuwe verkie
zingswet gunstig door de verlaging 
van het kworum aan de ene kant 
en door het scheppen van een groot 
arrondissement met H zetels Korl-
rijk-Ieper aan de andere kant. 

De C.V.P, mag oppas.scn. Er is eer. 
Vlaams spreekwoord dat zegt : WJC 
een put graaft voor een ander vaJt 
er ze'f in. 

En het zal misschien te laat de 
put gevuld zijn als het C.V.P.-kalf 
verdronken is. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

- ^ ^ i * = ^ 

tmm^ih 
= GENDARMEN EN SENATORS 

— Casiinir, vroeg ik aan mijn vriend die verzonken was in de Ie- f 
i zing van de parlementaiie annalen; hij beweert immers dat zulks hem 1 
I appetijt geeft omdat hij dan herhaaldelijk oprispingen ii; de maag | 
: krijgt. Casimir, vroeg ik hom dus, weet gij koeveel een .senator zo on- i 
i geveer verdient ? | 

— Verdient is niet het juiste woord, antwoordde hij, want zij f 
i krijgen het geld zonder er iets voor te doen. Maar het zal iets minder i 
I zijn dan de kamerleden. Waarom ? Want die werken toch niet meer 1 
I dan een senator die zowat een 270.000 F. per jaar krijgt. i 
1 — Ik vraag u dat omdat ik, in een verslag over een zitting van de f 
I Senaat, las dat op 23 februari j.1. er voor een belangrijke bespreking | 
i aanwezig waren: 3 socialisten, O libera'en en 7 C.V.P.-ers. Dat maakt | 
[ tien procent van de hele ploeg. Reken maar eens uit hoeveel zo een i 
j zitting van tien man kost. Ik vraag mij af waarom de pers daar de i 
\ nadruk niet op legt en waarom die plichtvergeten en luie kerels niet | 
\ met zitpenningen zouden betaald worden. Ik ben zeker dat er dan | 
Ë geen zou ontbreken. i 
\ — Maar waarom misprijzen de kamerleden de senators, vroeg k 
1 Casimir, zij werken niet meer dan hun medeplichtigen in de Senaat = 
i en zij krijgen nog meer geld. E 
E — Casimir, zei ik, ik heb nooit geweten dat een kamerlid een | 
E senator misprijst omdat hij senator is. Misschien wel omdat hij zwak- f 
I zinnig, seniel of onnozel is. maar niet om het feit dat hij in de Senaat f 
I zit of niets doet. 1 
: — Ik zal het u bewijzen, zei Casimir, en hij haalde het parlemen- | 
1 tair verslag te voorschijn en las : f 
: < De minister is verder van oordeel dat ook de pensioenleeftijd f 
\ der ambtenaren zou dienen herzien te worden. | 
\ De h. DOUTREPONT soc. (Fr.) — Als gij een gendarm op 65 jaar | 
i pensioneert, wat zal hij nog doen op die leeftijd ? | 
I De h. LILAR (Fr.) — Hij zal wat anders doen. Is die man soms p 
1 voor niets meer goed na 40 jaar ? E 
1 De h. RASSART, soc (Fr.) — Hij kan nog altijd .'senator worden. | 
ï (Gelach) > | 
i — Wel, vroeg Casimir, zegt u dat niets ? | 
I _ Ca.simir, antwoordde ik, als dat in de Kamer gebeuid is, dan | 
1 is het inderdaad venijnig, maar misschien is dat in de Senaat zelf ge- | 
1 beurd, want de namen die gij voorleest, zeggen mij niets. En in dat | 
I geval is het een bev/ijs van zelfkennis. f 
1 Zij menen dus dat de Senaat de geschikte plaats is voor een ge- | 
I pensioneerd gendarm. En waarom niet ? Wie heeft er een betere voor- | 
I bereiding voor de Senaat dan een gepensioneerd gendarm? Hij is ge- = 
I woon te gehoorzamen aan de bevelen en zou dus voorbeeldig stemmen | 
I zoals de baas het zegt. Zijn pensioen heeft hem voorbereid op het | 
I niets doen en hij zou een prachtige steun zijn voor de traditie. Hij | 
i is gewoon verslagen op te maken, iets waartoe niet veel .senators in p 
I staat zijn. En als ze op die weg voortgaan, zou de Senaat stilaan een | 
1 tehuis voor gepensioneerden worden, wat voor heel de wereld een | 
i toonbeeld van een liefdadige instelling zou zijn. i 
I Cit. i 
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A N T W E R P E N 
HtVEN EN UHIVERSIIEII 

(Vervolg) 

Een intensieve industrialisatie 
van de haven en van de grote re
gionale ekonomische ruimte ron
dom onze haven, veronderstelt van
zelfsprekend de aanwezigheid van 
gespecialiseerde instellingen van 
hoger onderwijs. Industrie-mana
gers, scheepsbouwers, ekonomisten, 
human- en publikrelationsspecia-
listen, wetenschappelijke laborato
ria voor onderzoek en kontrole zijn 
noodzakelijk. In andere haven
steden werd reeds de slogan gelan
ceerd « havenstad - universiteits
stad ». Het heeft mij bijzonder ver
heugd. Mr. De Bray, dat U mij uwe 
tussenkomst een plaats heeft inge
ruimd aan deze kwestie, die voor de 
ontvoogding van de Vlaamse 
Volk.sgemeenschap van meer belang 
is dan sommigen wel willen toege
ven. 

Ik wil mij hier niet uitspreken 
over de vorm, de omvang en de 
struktuur vau dergelijk hoger onder
wijs. Het is zeker, zoals Mr. Mary-
nissen suggereerde dat er meer dan 
genoeg advokaten voorhanden zijn. 
Heeft men evenwel om maar één 
voorbeeld te noemen, reeds gedacht 
aan de vorming van gespeciali-
liseerde Drs in de rechten, die met 
het oog op de ingewikkelde juridi
sche problemen verbonden aan de 
Inwerkingtreding en funktionnering 
van de gemeenschappelijke markt ? 
Bepaald zielig zou het zijn moest de 
wekroep om meer hoger onderwijs 
in Vlaanderen aanleiding geven tot 
een krenterige en bekrompen wed-
Ijver tussen de twee grote takken 
van ons nationaal onderwijs. De 
gestelde eisen en noodzakelijkheden 
zijn zo ruim dat er voor ieder werk 
te over zal zijn zonder dat men zich 
op dezelfde disciplines hoeft vast te 
bijten. 

Ik stel evenwel de vraag of de 
stad, in samenwerking met het 
centraal bestuur en de private sek-
tor niet alvast de oprichting zou 
kunnen bereiken van een hoger 
technisch onderzoeksinstituut voor 
haventechniek, goederenbehande
ling, industriële en maritieme bouw
kunde, enz. 

Verschillende landen beschikken 
over dergelijke gespecialiseerde in

stituten, onmiddellijk afgestemd 
op de industrie en de havens. Te 
Antwerpen zou dit meteen de kern 
kunnen vormen van een universi
tair of post-universitair onderwijs 
dat ongetwijfeld stimulerend zou 
werken op de industrialisatie van 
onze haven en haar omgeving. 

Wanneer bij dit alles de aktieve 
medewerking kon verkregen wor
den van syndicale zijde en van de 
private sector kon ongetwijfeld een 
gunstig klimaat ontstaan voor een 
intensieve vestiging van nieuwe 
nijverheden. 

Van private zijde wordt hierbij 
weleens gewezen op het gevaar dat 
sommige personen in hun midden 
^eze informatieve kontakten trach
ten te monopoliseren waarbij de 
vraag mag gesteld worden of deze 
personen daarbij wel uitsluitend of 
hoofdzakelijk de Antwerpse belan
gen behartigen. Ik ben ervan over
tuigd dat deze vrees ongegrond is en 
dat het stadsbestuur bij ï i jn kon
takten met de privé-sector ernaar 
streeft alle geïnteresseerde milieus 
te bereiken om adus een volledig 
inzicht te krijgen in hun wensen en 
hun mogelijkheden. 

Tenslotte eist de standing en de 
rol van een stad als Antwerpen dat 
zij niet alleen haar taak van kata
lysator van Vlaanderens welvaart 
zou vervullen, doch tevens dat zij 
haar aloude faam van stad van 
vrijheid en verdraagzaamheid zou 
hooghouden. ledere Vlaming, zon
der onderscheid van «overtuiging, 
belijdenis of partij moet zich in on
ze stad thuisvoelen en er ongehin
derd voor zijn principe kunnen uit
komen. 

Er rekening mede houdend dat de 
grondwet geen onderscheid maakt 
tussen al dan niet « traditioneel » 
genoemde partijen, groepen en opi
nies en andere. 

Wij hebben op dat gebied een 
grote en waardevolle traditie hoog 
te houden. Tijdens het voorbije jaar 
is jammer genoeg deze grote tradi
tie in gevaar gebracht. Ik durf dan 
ook hopen dat ons stadsbestuur niet 
alleen de welvaart doch ook de 
vrijheid en de verdraagzaamheid 
krachtdadig zal beschermen en be
vorderen. 

Mr. Schilz. 

VRUCHT VAN KLEURPARTIJENPOUTIEK 
Taaiverhoudingen in het gebied 

van de huidige Brusselse agglomeratie van 1846 tot 1947 

• 
Jaar Inwoners Frans 

1846 

1910 

1920 

1930 

1947 

211.634 

761.898 

806.451 

892.153 

955.929 

67.798 32,03 

371.311 48,73 

473.265 58,68 

559.664 62,73 

674.952 70,61 

Nederlands 

141.070 66,65 

352.359 46,25 

304.985 37,74 

300.575 33,69 

231.702 24,24 

Duits 

1.343 0,64 

11.025 1,45 

1.904 0,23 

4.769 0,53 

3.422 0,36 

Geen der 3 
nat. talen 

1.423 0,67 

27.203 3,57 

27.107 3,35 

24.711 2,77 

25.326 2,65 

Zoals de lezer ziet daalde officieel het aantal Nederlandstaligen 
te Brussel van 66% in 1846 tot 24% In 1947 
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HOE CVJi. BI RE6»yNG 
EUE T A I E N T E L I I N G 

OVERBODIG M M 
De C.V.P.-nationale raad is dan 

toch met haar fameus zwalpei dur
ven op de markt komen, weinig 
trots, maar 't wa^ van moetens, 
want het kongres te Charleroi, be
gin maart a.s., zal het talenpro
bleem als aktueel politiek vraag
stuk te behandelen hebben. Verdoe
zelen zal niet meer lukken. Niet dat 
wi] ons druk maken over de resul
taten van dit kongres. Alles staat 
reeds klaar gebakken. 

Maar velen waren gaan denken 
dat het hinderend vraagstuk van 
de talentelling de zachte dood zou 
beschoren worden, in de hoek der 
vergetelheid. Beter die zaken laten 
slapen. Zij maakten zich nochtans 
begoochelingen nopens de preten
ties en aanmatigende machtswel
lust die de franskiljons, de franse 
brusselaars en walen als het ware 
bezeten houdt en die geen eerbied 
kent van andermans grondgebied, 
kuituur en rechten, de elementaire 
noties van de ware vaderlands
liefde met de voeten trappend. 

Niettemin werd in dit blad gewe
zen op de ondubbelzinnige houding 
van de franse C.V.P.-vleugel op het 
punt der talentelling (de Libre Bel-
gique was er als de kippen bij om 
het daags nadien flink te onder
strepen in zijn krant) . 

Genoegdoening op gans de lijn. 
anders geen steun aan de regering, 
noch min noch meer. Interventie 
van de waal Lamal na incident 
Verroken. 

Toen had Duvieusart zijn thesis 
reeds in de senaat bij wijze van 
interpellatie voorgedragen « de 
grond hoort hen toe die hem zul
len bezetten en niet andersom » 
m.a.w. het frans kolonialisme duurt 
verder. Niettegen.staande deze fana
tieke stelllngname durfde de Stan
daard (terecht, een Vlaams braak
middel genoemd !) het nog aan uit 
te bazuinen dat de CVJ*. eensgezind 
tegen de talentelling was en de 
oppositie nogmaals verdeeld, dan 
wanneer het juist andersom ging. 
Maar kom, Voltaire moet heden ten 
ddge nog zijn volgelingen hebben. 
Het meest ergerlijke van de zaak 
blijft echter dat de Standaard on
verstoord voortgaat met dergelijke 
verminkingen van de waarheid, 
valse voorstellingen, radikale stel
lingnamen vaindaag die morgen 
echter met evenveel brio worden 
opgegeven of nooit meer worden 
aangeraakt : opzettelijke eenzij
dige voorlichting én gewilde leem
ten. 

Thans bloklettert onze Standaard 
« Talentelling ovetbodig » en komt 
met het zogezegde vergelijk van de 
C.V.P. voor het aangezicht van de 
lezer. Natuurlijk dat een talentel
ling overbodig Is geworden in der
gelijk voorstel. Acht Vlaamse ge
meenten worden er zo maar prijs 
gegeven aan de verfransingsgolf 
die in één jaar tijd alles volledig 
zal overspoeld hebben wat nog 
Vlaams was. Zie hoe het te Gans
horen en Sint Agatha Berchem ge
beurde. Voorbeelden bij de vleet. 

Dan durft de tekst nog spreken 
dat de integriteit dezer gemeenten 
niet zal geschonken worden, zij 
zullen bij het Vlaamse landsdeel 
blijven behoren, het wordt dus geen 
verlies van grondgebied en mensen, 
maar men erkent het principe van 
de wil van de huisvader, die op on
derwijsgebied de wetgeving volledig 
zal kunnen omkeren. Franstalig 
froebelonderwijs, franstalig lager 
onderwijs. Juist alles wat de frans-
talige veroveraar wenst want de to
tale verfransing volgt onvermijde
lijk op bestuurlijk gebied, in het 
openbaar leven, enz. De olievlek 
breidt zich uit. 

Wat deze acht gemeenten thans 
nog voor de volledige vèrfransLng 
bevrijdde was P'fecies de taalwet
geving inzake onderwijs. Nu worden 
'-^^ :mtste verdedigingsgordels 

doorbroken. Alles zal reddeloos ver
loren zijn, voor altijd. 

Wat meer is, het beginsel van de 
wil van de huisvader zal getriom
feerd hebben en nieuwsoortige pre
cedenten zullen eens te meer ge
schapen worden, de moeilijk ver
worven wetgeving van de jaren der
tig, ook op onderwijsgebied al ont
kracht, er ligt weer nieuwe grond 
open voor verdere veroveringen ! 
Geen struisvogelpolitiek, geen be
goochelingen. De thesis van de Du-
vieusart's en de Lamai's zal gezege
vierd hebben. Het frans imperia
lisme in onze Belgische staat zal een 
overwinning rijker zijn. Het kolo
nialisme kan, volgens de geschiede
nisboeken, wel beschouwd worden 
als zijnde afgesloten bij het eindi
gen van de eerste wereldoorlog; hier 
in België woedt het echter verder en 
ons Vlaamse Volk wil het niet In
zien of althans er geen konsekwente 
gevolgtrekkingen uit opmaken. Een 
nieuwe periode breekt thans aan : 
Nu geen talentellingen meer, maar 
het principe van de wil van de huis
vader en het vereiste van de In
schikkelijke hoffelijkheid van de 
onthaalfaciliteiten voor de frans-
talige inwijkelingen. Waar het zal 
eindigen ? Waar ? Aan de noord-
zee. 

Laten wij ons niet om de tuin lei
den door het geblaas en gesis iri de 
Libre Belgique. Het is slechts voor 
de galerij, om zand In de ogen te 
strooien, want in de grond van hun 
har t kunnen deze mensen hun 
vreugde niet verbergen, om de zege 
die ze zullen ver^verven wanneer 
ooit het onnoemlijk ongeluk zich 
aan Vlaanderen zou voltrekken door 
de aanvaarding van het C.V.P.-
voorstel gèiijk het wordt aange
diend. Een verschrikkelijk paard 
van Troje wordt dit vergelijk voor 
Vlaanderen waarvan de gevolgen nu 
nog niet volledig kunnen overzien 
worden. Zelfmoord betekent het. 

Nu blijkt weer al te duidelijk — 
en hoe voelen wij het aan den lijve, 
tot ons schade en schande — dat 
Vlaanderen één tekort heeft, 
nl. werkelijke politieke macht. 
Een paar weken geleden publiceerde 
la Libre Belgique een drietal arti
kels, getiteld «• discussions autour 
d'uji clocher >, waarin de absurdi
teit van de Vlaamse teweerstelling 
tegen de groeiende franse macht 
werd toegelicht in een viertal rand
gemeenten der Brusselse agglome
ratie, waaronder Wezenbeek-Op-
pem, Kraainem, Sint-Genesius-Ro-
de, enz., niet aan de hand van ar
gumenten (geen enkel) maar om
wille van de numerieke aangroei 
der franstaligen. De macht van het 
getal wettigt alles en dus daaruit 
dan alle verdere besluiten getrok
ken. Ieder Vlaams initiatief wordt 
in deze artikels belachelijk ge
maakt en ieder recht als aanmati
ging doodgeverfd. De Vla*mse ver
enigingen mogen nog wat aan kul-
tuurspreiding doen, enkele verga-
deringskes houden, maar zich abso
luut van iedere politieke inmenging 
onthouden, op gevaar af zich te 
kompromitteren met de Volksunie. 
< La Volksunie >, heet het er kleine
rend en bespottend. Kan men de 
trouw van (5t franstalig Brussels 
dagblad, in Vlaamse aangelegen
heden, nog één ogenblik betwijfe
len ? Hoe is het mogelijk dat er in 
Vlaanderen nog zovelen gevonden 
worden om met dit gevaarlijk wa
pen, op onvoorzichtige wijze, te 
spelen : het gevaar van besmetting 
In hun eigen huis biimen te halen ? • 
Maar op een bepaald ogenblik heeft 

deze krant in de aangehaalde arti
kels te sterk de sluier gelicht over 
haar geheime gedachten, waar zij 
het heeft over de eis dat er geen 
Vlaamse politieke macht mag ko
men. Hier heeft zij het juist gezien";" 

En wij ? Spontaan denken wij 
hier terug aan de reaktie van • de
zelfde Libre Belgique, jaren gele
den, toen het Davidsfonds in haar ^ 
Congresbesluiten de wens had ge
uit dat de C.V.P. zich van het uni
tair keurslijf zou ontdoen en even
als de katholieke partij vóór de 
laatste oorlog tot de splitsing zou 
overgaan in een Vlaamse en Waal
se partij. Dan heette het in die 
krant, verbolgen, bespottend (si)ot 
is een dodelijk wapen) « La Davids
fonds de quoi se mêle-t-elle ? >-

Wanneer de vijand van het 
Vlaamse volk zo spreekt mogen wij 
geen ogenblik twijfelen er over na 
1;e denken en nut uit te halen. Doen 
wij dat konsekwent ? 

Geen enkel ernstig mens zal zich 
het debacle kunnen ontveinzen dat 
de C.V.P. met haar voorstel moet 
verwekken. De onherroepelijke en 
onvermijdelijke opgave der acht 
randgemeenten. Het is toch ver
wonderlijk hoe weinig psychologie 
die katholieke partijpolitici schij
nen te bezitten om zich geen reken
schap te geven dat die ogenschijn
lijke toegeving van franstalig be
waarschool- en lager onderwijs een 
totale 'overrompling zal betekenen, 
een verstikking van al wat nog 
Vlaams is en voelt. ZIJ houden geen 
rekening met de enorme franstalige 
druk uitgaande van Brussel langs 
alle mogelijke wegen en organen, 
gesteund en aangewakkerd van 
overheidswege, overat doorsijpelend 
en zich verspreidend. 

Deze onnatuurlijke factor is van 
een ongekend belang en wordt to
taal door die politici verwaarloosd. 
Het betekent m.a.w. dat wij voor 
geen natuurlijk proces of ontwik
keling in dit land meer kunnen 
staan. Welnu, zij gaan juist uit van 
de gedachte dat er niets onnatuur
lijks is, dat alles op natuurlijke 
wijze zijn beslag krijgt. 

Ofwel moeten wij denken dat de 
politiekers die verantwoordelijkheid 
dragen dit toch wel beseffen, maar 
niettemin niets willen doen om de 
onnatuurlijke verfransingsvloed te 
keren hetzij dat zij gewonnen zijn 
voor een totale franse homogeni
teit in deze Belgische staat (dit was 
reeds het oogmerk van de grond
leggers van de jonge staat In 1830) 
hetzij dat zij uit louter partijpoli
tieke beweegredenen hun eigen be-
langetjes voor dit van hun volk 
stellen, goed beseffend dat indlea • 
zij konsekwent hun plicht moesten 
vervullen zij jammer genoeg uit het 
partij verband zouden worden ge-
stol^en, daar dit de franstalige 
machtshebbers moet ter wille zijn. 
Zijn wij te hard zo wij de eerste 
kaste die der machtsmisbruikers 
noemen, de tweede die der verra
ders ? 

Het is jammer die woorden te 
moeten gebruiken. Wij verontschul
digen ons bij de lezer. Maar de 
waarheid bevrijdt en heeft onver
biddelijke wetten. 

Meteen moet het ons toch van 
het hart dat het C.V.P.-voorstel 
verschrikkelijk hard is en zo brutaal 
dat wij nooit hadden durven den
ken dat de thesis Duvieusart zo 
openlijk zou zegevieren. Men tracht 
wel de pil wat te vergulden maar 
niettemin ligt de verfransing en de 
uitbreiding der Brusselse olievlek, 
de inpalming onzer Vlaamse ge
meenten zo klaar voor 't grijpen 
dat niemand meer twijfelen kan of 
Vlaanderen krijgt een nekschot te 
meer, een zware aderlating. Zo zal 
het stilaan verder gaan tot iedere 
weerstand in Vlaanderen zal gebro-
Isert zijn en onmogelijk worden. 

(Vervolgt.) 
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SOCIAAL-EKONOMISCHE PROBLEMEN IN VLAANDEREN 

Een lezer schreef ons om meer 
Inlichtingen over de politieke toe
stand op Sicilië. Hierbij dan een 
paar gegevens : 

In het jaar 1958 had er een split
sing plaats in de Democrazia Cris-
tlana (een partij zoals de C.V.P. 
hier). Milazzo, een advokaat, en 
enkele vrienden gingen hun eigen 
weg. Oorzaak was hoofdzakelijk de 
blijvende slechte sociaal-ekonomi-
sche toestanden op dit verachterde 
eiland. 

Sicilië geniet in Italië een vrij 
grote niate van zelfbestuur. Mi
lazzo vormde nu samen met Monar
chisten, Kommunlsten en Neofas
cisten een nieuwe regering met o.m. 
de Democrazia Cristiana in de op
positie. 
- De kardinaal-aartsbisschop van 
Palermo, Mgr. Ruffini, nam wegens 
hun samengaan met de kommunls
ten stelling tegen hen inge-
vo'ge een heilig-of f icie-dekreet 
waarbij allen veroordeeld werden 
die rechtstreeks of onrechtstreeks 
het kommunisme in de hand werk
ten. De kardinaal-aartsbisschop 
vroeg bevestiging van zijn stand
punt aan de Paus, wat gebeurde 
vóór de verkiezingen van 7 juni '59. 
Een minister uit de ploeg van Mi
lazzo trad toen uit de partij. 

Deze verkiezingen gaven de par
tij Milazzo echter 9 zetels. Meer 
dan hij er zelf verwachtte en meer 
Cristiana hem voorspeld had. Kom
munlsten en Nenni-socialisten won
nen elk een zetel. 

Democrazia Cristiana, Monar
chisten, Neo-Fascisten en Monar
chisten verloren samen 11 zetels 
(de D.C. 3 de andere partijen 8) 
doch vormden nu de nieuwe rege
ring. Zij konden steunen op 45 ze
tels tegen 41. 

Samen met enkele christelijke 
volksvertegenwoordigers die hun 
partij verlieten kon Milazzo toch de 
nieuwe regering vormen. Thans Is 
hij in moeilijkheden gekomen en 
heeft ontslag ingediend. 

Naast Sicilië genieten in Italië 
sinds de jongste oorlog ook Sardi
nië en Val d'Aosta zelfbestuur ter
wijl in Zuid-Tirol de autonomie 
vervalst werd. 

In de Val d'Aosta, 100.000 hoofd
zakelijk Franstalige inwoners, vond 

er eveneens een konflikt plaats 
tussen de christelijke partij en de 
kerkelijke overheid. 

De volksnationalistische < Union 
Valdotaine » die in 1949 samen op
gekomen wa5 met de Democrazia 
Cristiana, gekant tegen het volksna-
tionalisme van de Union Valdotaine, 
pelijke lijsten in samen met Kom
munlsten, Nenni-Socialisten en een 
groep Sociaal-Demokraten. 

Tegen hen stelde de Democrazia 
Cristiana, gekant tegen het volksna-
tionalisme van de Union Valdotaine, 
een blok op dat ze vormden samen 
met Sociaal-Demokraten, Onafhan-
kelijken en Liberalen. 

De kerkelijke overheid bij monde 
van Mgr. Blanchet nam ook hier 
stelling, krachtens hetHeilig-Officie 
dekreet. Wie voor de Union Valdo
taine zou kiezen was door het feit 
zelf veroordee'-d en gebeurlijk zou
den zij van de heilige sakramenten 
uitgesloten worden. 

De kerkelijke dreiging miste haar 
uitwerking. 

De eenheidslijst van de Union 
Valdotaine haalde echter de meer
derheid met 51,4 % en de Demo
crazia Cristiana die de verkiezings
wet veranderd had ten voordele van 
de meerderheid viel in haar eigen 
val. Daardoor haalden zij slechts 
10 zetels tegen 25 voor het andere 
blok ! 

Morsen met de verkiezingswetten 
valt vaak uit tegen de partijen, die 
er voordeel willen uithalen. Het 
druist in tegen het rechtvaardig
heidsgevoel van het volk. 

Anderzijds stellen we vast dat de 
kerkelijke invloed in Italië op poli
tiek gebied gering geworden is. Dit 
is een ontwikkeling die zich overal 
doorzet. In Vlaanderen met de ge
bruikelijke vertraging, natuurlijk. 

Een woord nog over Sicilië. 
Hoe verantwoordde Milazzo zich? 

Ziehier wat hij zei : 
« Als enkeling en als politieke 

groep verklaren wij, de leer van de 
Kerk en de direktieven van de bis
schoppen in vragen van doktrine en 
moraal volledig te onderschrijven 
en te volgen. Onze innerlijke hou
ding tegenover het Kommunisme 
is identiek met die van de Kerk. 
Wij verplichten ons er toe, niets 
te doen in het voordeel van het 
Kommunisme >. 

Maar hij oordeelt dat de leken en 
de politiek hun eigen verantwoor
delijkheid te dragen hebben. 

En de kommunlsten — die slechts 
een paar ministerzetels kregen — 
net zo goed te kunnen gebruiken 
als zij hem. 

De C.V.P.-ers, die In ons land, 
eveneens samen met de kommunls
ten regeerden zullen hem niet 
tegenspreken. 
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Onze huidige eerste minister, de 
heer Eyskens, verklaarde daaren
tegen nog op het vierde Vlaams 
Wetenschappelijk Economisch Kon-
gres vorig jaar. dat zelfs migraties 
naar andere landen van de Euro-
markt onder ogen moeten worden 
genomen. 

< Nu Is de sentimentele inslag 
die bestaat in verband met het be
strijden van structurele werkloos
heid zeer groot en velen zullen niet 
aanvaarden dat men oplossingen 
zou voorstellen of uitwerken die er 
toe leiden een verhuizing te ver
wekken van een gedeelte van de 
bevolking » verklaarde hij. 

Daarop antwoord ik met de 
grootste beslistheid dat wij, Vla
mingen, nooit zullen aanvaarden 
dat de oplossing van de strukturele 
werkloosheid in Vlaanderen zou 
moeten gezocht worden in gedwon
gen massa-verhulzlng van onze ar
beiders naar Wallonië of enig an
der land. 

De gunstige ligging van Vlaande
ren, de rijkdom van onze Limburgse 
mijnen, de vlijtige en noeste ar
beidskracht van onze Vlaamse 
arbeiders, het zijn zoveel faktoren 
die de onzinnige stelling weerleggen 
dat Vlaanderen zou voorbestemd 
zijn om een onder-ontwikkeld ge
bied te blijven. 

Wij weigeren een arbeidsreser-
vaat te blijven voor de Waalse en 
Noord-Franse Industrie in periodes 
van hoogkonjunktuur. 

Wat wij vragen zou antl-ekono-
misch en sentimenteel zijn ! 

Maar over de steenkolenpolitiek 
die door de opeenvolgende regerin
gen sedert het einde van de oorlog 
gevoerd werd — en die thans nood
gedwongen opgegeven wordt na 
volledig flasko — oordeelt Prof-
Devreker als volgt : 

« De gehele haoorlogse op dit 
stuk gevoerde politiek is doorspekt 
met overdreven sentimentaliteit en 
overwegend gesteund op kortzich
tige partijpolitieke berekening. » 

En wanneer de leiders van de 
Waalse industrie hun wlnstbereke-
nlng maken, houden zij er dan 
rekening mee dat de kosten van de 
arbeidersmobiliteit door hen volle
dig afgewenteld worden ten dele 
op de gemeenschap — op de begro
ting voor dit jaar is een staats-
tussenkomst ten behoeve van de 
N.M.B.S. uit hoo/de van de arbei
dersabonnementen voorzien van nog 
altijd meer dan 1 miljard F. ! — 
ten dele op de arbeiders. 

Van Waalse zijde werd steeds hef
tig geprotesteerd tegen een zgn. 
discriminatoire politiek ten voor
dele van bepaalde gewesten en werd 
arbeldersmoblllteit voorgestaan als 
normaal en economisch noodzake
lijk. 

Maar pas Is de bedreiging op de 
Borinage komen wegen of zij eisen 
met de grootste heftigheid discri
minatoire maatregelen en zijn 
plotseling gekant tegen de mobili
teit waar het Waalse arbeiders be
treft. 

In de gegeven omstandigheden 
komt iedere algemene expansie
politiek, iedere algemene maatregel 
neer op een bevoordeling van de 
reeds bevoordeelde gewesten en 
een benadeling van de achter
gebleven gewesten. 

Het is de gevestigde industrie die 
hoofdzakelijk profiteert van de 
aangeboden voordelen. De gegevens 
over de investering der meerwaar
den bevestigen deze stelling volle
dig en bewijzen dat kollega De 
Saeger volkomen gelijk had. 

De sociaal-ekonomlsche politiek 
van de regering is totaal ontoerei
kend — de regionale ekonomlsche 
politiek is slechts schijn — be
halve misschien voor de Borinage. 

Met fragmentaire maatregelen 
en een verspilling van de reeds zo 
geringe middelen over een hele 
reeks testgebieden of ontwikke
lingsgebieden om In .schlln voldoe

door .Air. F. Van der Eist IIIIIIIIIIIIIHIIIIIIll! 

ning te geven aan alle regionalis-
tische verzuchtingen komt men 
nergens. 

Een gedurfde en verziende poli
tiek is noodzakelijk, een politiek 
die gans de Vlaamse levensi-ulmte 
als een geheel ziet en waarachter 
de vaste wil aanwezig Is om heen 
te stappen over het verzet vaanbe
paalde kapitalistische instellingen 
en machtsgroepen, in het klare 
bewustzijn dat de ekonomie in 
dienst moet staan van de gemeen
schap, van de mens en niet omge
keerd de mens In dienst van de 
ekonomie. 

Want het is fout uit te gaan van 
de veronderstelling dat de belan
gen van de gevestigde kapitalisti
sche groepen noodzakelijk samen 
vallen met het belang van de ge
meenschap. 

Terwijl in gans West-Europa de 
krachtlijnen van het industrie-
beeld wijzen op een verplaatsing 
In de richting van dp grote stroom-
mondingen, op een intensieve poli
tiek van industrialisering der 
havengebieden, zijn de enige, zeer 
beperkte initiatieven in die zin in 
België buitenlandse initiatieven ! 

Nederland met IJmuiden, Frank
rijk met Duinkerken, West-Duits
land met Bremen geven het voor
beeld. Bij ons blijven zelfs de ha
vens van Antwerpen en Gent zeer 
ten achter bij de ontwikkeling van 
de andere grote Westeuropese ha
vens als Rotterdam eri Bremen. 

De toestand In Limburg is enig 
en volkomen in strijd met de eco-
.lumlsche wetmatigheid. In Llm 
burg bevinden zich onze modern
ste, rijkste kolenmijnen, met de 
goedkoopste industriekolen. Er Is 
het Alberllianaal als gemakkelijke, 
goedkope verbindingsweg met de 
Antwerpse haven. Er is overvloe
dige arbeidskracht, die in de toe
komst nog zal aangroeien. 

Tegen alle vooruitzichten in 
blijft Limburg een soort kolonisa
tie gebied waar volksvreemde, ka
pitalistische vennootschappen de 
steenkolen komen delven om ze te 
transporteren naar Wallonië ! 

De Limburgse mijnen leveren 
thans reeds 43 % van de steen
kool voor de cokes-bereldlng. Maar 
van de 14 cokes-bedrijven, bevindt 
er zich maar één In Limburg. 

In een « Zwartboek > voor enkele 
maanden door een groep Vlamln 
gen uitgegeven worden nog tal van 
andere feiten en toestanden aan
geklaagd. 

De Vlaamse openbare opinie 
weigert nog langer het fabeltje te 
slikken dat dit alles normaal is en 
onvermijdelijk; zij zal zich uitein
delijk ook niet langer laten paaien 
en in slaap wiegen door geleerde 
streek-studies of vage beloften. 

Werkgelegenheid in eigen streek, 
althans In eigen volksgebled, wordt 
een dwingende els. 

In het paviljoen van de V.S.A. 
op de wereldtentoonstelling werd 
een folder uitgereikt warln te lezen 
stond : « Vroeger moesten de men
sen leven in de streken waar de 
Industrie zich bevond. Heden ves
tigt de industrie zich daar, waar de 
mensen wensen te leven •>. 

Ik weet. Mijnheer de Minister, 
dat ik mij niet tot U moet wenden 
voor, het voeren van de politiek die 
ik noodzakelijk acht en ook niet 
tot deze regering. 

Ik ben er mij zelfs van bewust 
dat Wij van geen enkele regering 
in de Belgische eenheidsstaat en 
met de gegeven machtsverhoudin
gen de oplossing mogen verwachten 
van onze Vlaamse sociaal-econo
mische problemen. Ik maak mi] 
geen illuzies. 

Het is een van de redenen waar
om ik federalist beo. 

Maar ik zou nog dit willen zeg
gen : 

Wanneer de vrije economie, wan
neer het kapitalLsme wU verdei 
bestaan, dan moet de Staat niet 
alleen de moed hebben de schade
lijke uitwassen van het kapitalisme 
te bestrijden en zijn onafhanke
lijkheid te handhaven tegenover 
de hoog-kapitalistische machts
concentraties, maar dan zullen de 
leiders van deze economie ook 
moeten beseffen dat winstbejag 
niet de enige drijfveer mag zijn, 
dat rekening moet gehouden wor
den met de menselijke faktor en 
dat de economie in dienst moet 
staan van de gemeenschap. 

Het verzet van deze leiders tegen 
de industrialisatie van Vlaanderen 
zal uiteindelijk noodlottig worden 
voor de vrije economie zelf. 

Want de Vlaamse volksgemeen
schap kan niet blijven dulden dat 
de huidige toestand bestendigd 
wordt. 

De Staat Is veel te schroomvallig: 
hij zou een eigen soclaal-ekonoml-
sche politiek moeten voeren in 
funktie van het algemeen welzijn 
— en dat kan hij niet want hlJ 
beschikt niet eens over de noodza
kelijke organen en «instrumenten 
daartoe. 

VLAAMSE BELANGEN 
Tijdens het debat over de be

groting van ekonomlsche zaken 
hield de krlsten-demokraat Claeys 
een rede die volledig aansloot blJ 
wat wij reeds jaren zeggen, schrij
ven en aanklagen. Ook hij eiste met 
klem Vv'erkgelegenheld voor onze 
Vlaamse arbeiders in eigen streek. 
Ook hij kloeg de houding aan van 
de Walen die zich verzetten tegen 
de Industrialisatie van Vlaanderen 
en van het groot-kapitaal dat wei
gert mee te werken aan deze indus
trialisatie. 

Zijn uiteenzetting was tevens in 
feite een aanklacht tegen de rege
ring... en tegen zijn eigen. Want 
toen De Saeger met de moed der 
wanhoop zijn amendementen ver
dedigde die de Industrialisatie van 
Vlaanderen moesten bevorderen, 
.stemde Claeys tegen de amende
menten De Saeger.! Overigens was 
gans de rede die hij thans hield In 
tegenstrijd met zijn besluit : dat 
hij vertrouwen stelde in de liberale 
minister van ekonomlsche zaken I 

Zolang de Claeysen voortgaan 
met regeringen en ministers te 
steunen waarvan ze niets kunnen 
bekomen, moeten de Vlaamse ar
beiders ook niets verwachten. 

Is het misschien omdat Claeys 
zich daar In de grond ook bewust 
van Is dat hij zijn toevlucht zocht 
in de verwachting dat buitenlands 
kapitaal In Vlaanderen zou inves
teren ? Waarom doet Claeys dan 
aan politiek ? Want dit is toch een 
bekentenis van politieke onmacht ? 
Men verwacht van buitenlandse 
kapitalisten wat men niet kan be
komen van de eigen regering, die 
men steunt... 

Indien een kristen-demokraat 
dan toch ten minste nog met woor
den — de daden blijven uit — de 
belangen van de Vlaamse arbeiders 
verdedigt, dan kan men daartegen
over de lamlendige houding stellen 
van de Vlaamse socialisten die zelfs 
wanneer hun partij in de oppo.sitie 
zit de moed missen om de Vlaamse 
arbeldersbelangen kordaat te ver
dedigen — want dat is nu eens 
geen Vlaamse romantiek. Zij zijn 
het echter zozeer gewoon in hun 
partij de knechtenrol te spelen, 
dat zij het niet durven uit vrees 
hun Waalse partijgenoten te ont-
.stemmen. Dit ter overweging aan 
hen die zo naïef zijn te denken dat 
de Vlaamse socialisten de Vlaamse 
kwestie gaan oplossen. 

De unitaire Belgische partijen 
ziln het noodlot van Vlaanderen. 

Hnde 
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Beschouwingen over Kompromissen 
OPDRACHT DER KOMI>nSSIE 

(Vervolg) 

Er wordt opgeworpen dat kultuur-
autonomie onverenigbaar la met 
onze grondwet, maar wanneer ter 
gelegenheid van de bespreking der 
artikels die het voorwerp zullen uit
maken ener grondwetsherziening 
door kamerlid Van Elslande een 
voorstal wordt ingediend inhou
dende een verruiming der grondwet 
op dit gebied, wordt onmiddellijk 
beweerd dat de kultuurautonomie 
niet ongrondwettelijk is en ver
plicht de heer De Schrijver het ge
noemde kamerlid tot intrekking van 
etjn voorstel. Zo zou het mogelijk 
worden dat later ter gepaster tijd 
de ongrondwettelijkheid terug wordt 
opgeroepen om het begrip der ware 
autonomie tot een bespotting te 
maken. 

Tegenstrijdigheid wanneer t i j 
dens de legislatuur 1954-58 een drie-
partijenaktie hoopvol start tot op
lossing der Vlaamse problematiek, 
maar de verwezenlijkingen onmee
dogend worden gekelderd door de 
C.V.P.-vcorzitter Lefèvre die verbod 
uitvaardigt eraan deel te nemen 
maar staatsminlster De Schrijver 
durft thans het aanstellen 
van een nationale kommissie sugge
reren, gelijkaardig aan de kommis
sie die werd tot stand gebracht voor 
de oplossing van het schoolvraag-
Btuk en kamerlid van den Daele 
waagt het voorzichtig zijn hand uit 
te steken naar de socialisten om 
hulp en gezamenlijk optreden. 

De tegenstrijdigheden der C.V.P. 
die ons nu zo | iard tegen de borst 
stoten in de strijd voor beveiliging 
van onze grond en onze mensen 

zijn dus niet de eerste geweest en 
zullen jammer genoeg ook de laat
ste niet zijn. 

Onze Waalse landgenoten en 
Brusselse vrienden hoeven er zich 
rekenschap van te geven dat wij 
niet meer toegeven aan hun inti
midatie en machtsmisbruik, dat 
hun stellingen onhoudbaar zijn 
Immers niets anders doen ze dan 
sinds 1932 de wetgeving met de 
voeten treden en dan pogen ze nu 
te legaliseren door een taaireferen
dum hetgeen ze wederrechterlijk 
ontroofden. Zij kunnen van ons 
niet eisen dat wij onszelf zouden 
onteren. 

RESULTATEN VAN DE 
KOMMISSIE 

Nemen wij nochtans de besluiten 
even onder het vergrootglas, die 
door de kommissie werden uitge
broed, voor zover men het althans 
aangedurfd heeft ze aan de publi
citeit prijs te geven. Schaamteloos 
zijn de concessies die van Vlaande
ren worden geëist onder de bewe
ring dat evengrote toegevingen wor
den gedaan. Het bedrog loopt de 
spuigaten uit wanneer men ziet 
dat de Vlamingen nogmaals alles 
moeten prijs geven en niets terug 
ontvangen. Men wil Vlaanderen zijn 
eerstegeboorterechte afkopen mei 
een bord linzensoep. Het is zo ver 
gekomen in de bewuste kommissie 
dat men zich van de Indruk niet 
kan ontdoen dat de franstallgen 

daar als eisende partijen zijn op
getreden en hun aanmatigingen 
als rechtseisen hebben ingekleed. 

Waaruit bestonden dan de voor
gewende toegevingen der tegen
partij ? 

1. In de afschaffing der trans
mutatieklassen In Vlaanderen. 

Wij juichen deze maatregel toe, 
maar aanzien dit niet als een toe
geving maar als het saneren van 
een wantoestand die leder onbe
vooroordeeld mens als dusdanig 
moest toegeven De tijd, de statis
tieken, de inspektles hebben on-
wederlegbaar bewezen dat de zoge
naamde transmutatieklassen niet 
beantwoord hebben noch beant
woorden aan het oogmerk door de 
wetgever gewild. In plaats van 
voor de leerlingen een Inschake-
llnggfaktor te vormen in de bevol
kingsgroep van de streek zijn die 
klassen in feite heterogene taal- en 
kultuureilanden die de integriteit 
van het Vlaamse land bedreigen, 
met nadelige gevolgen op alle ge
bied, onder meer sociaal en ekono-
misch. 

Het mom der transmutatie ver
borg bijna altijd transtalig onder
wijs. Er werd niet getransmuteerd. 
De inspektie stootte dikwijls op 
onwil vanwege de schooldlrektie om 
de misbruiken tegen te gaan, ge
steund als ^eze zjch voelde door 
protektie en andere machten. 

Op te merken viel ook dat de 
transmutatie slechts eenzijdig in 
Vlaanderen bestond, niet in Wal
lonië. Het misbruik der transmuta
tie werd de laatste jaren grondig 
bestudeerd en men kwam tot het 
besluit dat er slechts één oplossing 
bestond : de afschaffing. Verschil

lende wetsvoorstellen werden met 
het oog hierop ingediend, maar 
noch de houding der regering noch 
deze der traditionele partijen heb
ben geduld dat de voorstellen, 
waarvan er een tweetal uitgingen 
van een C.V.P.-vertegenwoordiger 
zelf de heer Vanden Berghe, het 
verder hebben gebracht dan een 
verwerpen in de parlementaire 
kommissies. De franstalige C.V.P.-
leden waren fanatiek tegenstander. 

Welnu thans beleven wij het dat 
waar op het parlementaire vlak 
geen recht mocht geschieden om
wille van de onwil der 'franstallgen 
(te herinneren valt een beslissende 
tussenkomst van de huidige C.V.P.-
minister Harmei), dezelfde frans
talige klan de opgave voorstelt van 
haar fanatieke houding inzake de 
transmutatieklassen. Dergelijke 
praktijken brengen het parlemen
taire regime in diskrediet daar be
langrijke politieke beslissingen in 
andere dan parlementaire kommis
sies worden afgedwongen : men 
wimpelt steeds de,meest rechtvaar
dige eisen af door voorbedachte en 
gewilde obstruktie om dan later 
de inwilliging te aanvaarden als 
dwangmiddel in ruil echter voor 
andere toegevinger). 

Om zijp recht te bekomen op een 
gebied wordt aan Vlaanderen de 
afstand van rechten opgedrongen 
op een ander gebied. Welnu dit is 

De drogredenen van een 
afvallige Vlaamse Nation 

Met steeds meer klem bezweert 
de afvallige Oud-Vlaams Nationale 
mandataris D'haese, in de Stan
daard, de Vlaamsgezinde C.V.P.-ers 
toch niet ontrouw te worden aan 
hun partij : « het schild en zwaard 
van Vlaanderen » zoals hij die tot 
onze grote vrolijkheid, noemt. 

Van de drie kleurpartijen is zij 
de enige verdienstelijke op Vlaams 
gebied, zegt hij, en als de socialis
ten In de oppositie « gespijkerd » 
blijven, zullen hun Vlaamsgezinde 
mandatarissen er toe komen zich 
te ontvoogden. 

Dat die verdiensten alleen in 
ivoorden bestaan, voegt hij er niet 
bij. 

Ziedaar nu eens de naïeve beken
tenis dat er van de C.V.P. zelf geen 
afoende optreden te verwachten is 
en dat ze onder het juk der open
bare en geheime machten gebukt 
iiiHen blijven, net zoals de andere 
partijen (ook de socialistische). 

Was ik een C.V.P.-er, ik zou die 
redenering a's een belediging voor 
mij beschouwen. 

Zij houdt immers de veronder
stelling in dat de vlaamsgezinde 
C.V.P.-ers kritiekloze meelopers 
zijn. 

Maar die hebben zeker niet ver
geten dat, toen hun partij alleen 
aan de macht was, hun mandata
rissen in Vlaams gezicht volledig 
In gebreke zijn gebleven, en vooral 
niet, dan dezen er niet voor terug
gedeinsd zijn om samen met de 
andere partijen, hun kristelijke 
beginselen te verloochenen door 
aan de politieke veroordeelden 
amnestie te blijven weigeren (die 
Eich opdringt wegens de schreeu
wende onrechtvaardigheden die 
begaan werden) en dit onder het 
voorwendsel dat de slachtoffers 

van de oorlog er zich tegen ver
zetten, alsof ze niet wisten dat de 
vertolkers van dit verzet de mense
lijke gevoelens van die slachtoffers 
geweld aandoen. 

En die zullen toch ook wel in
zien dat, vormden hun Vlaamse 
volksvertegenwoordigers blok tegen 
de regering, deze niet anders zou 
kunnen dan aan de Vlaamse eisen 
tegemoet te komen. 

Tot nog toe hebben zij zich laten 
paaien door de kordaat schijnende 
houding van die mandatarissen. 

Het debat in de Kamers over de 
talentelling moet hun verder de 
ogen geopend hebben. 

Wederom was het, en geweldiger 
dan ooit : « Hou me tegen of ik 
doe ongelukken » ! 

Maai' welk nuchter man zal aan
nemen dat de leider van de C.V.P.-
kamerfraktie du Bas de Warnaffe 
de flater (zoals De Standaard het 
noemt) zijn motie in te trekken, 
niet heeft begaan na overleg met 
zijn eerste minister ! 

De verklaring dat ze de vertrou-
wensmotie goedgekeurd hebben 
onder het uitdrukkelijk voorbehoud 
dan er voor 1960 een taaistatuut 
komt, is voor de C.V.P.-volksverte-
genwoordigers de zoveelste vaan-
delvucht. 

Wederom was het niet het goede 
ogenblik ! 

En als de redelijke oplossing, 
waarnaar dan moet gezocht wor
den, gevonden is en die, wij mogen 
daarvan verzekerd zijn, voor ons 
niet voldoende is, dan zal het weer 
hetzelfde liedje zijn. 

Die leeuwen zonder tanden zul
len dan nogmaals de vertrouwens-
motie moeten goedkeuren. 

De vrees hun nu zo overdreven 
verhoogde vergoeding te verliezen 
heeft ze voor goed mat gemaakt. 

Eti dat weet d'Haese ook \ 
Hij 'kan toch zo dom niet zijn 

cm niet reeds ingezien te hebben 
dat alleen een versterkte Volks
unie een bevredigende oplossing 
kan doen geven. 

Maar hij speelt zijn rol van ogen-
dienaar voort, zijn verleden ver
loochenend en de minachting van 
de rechtschapen Vlamingen op. zich 
ladend. 

De vlaamsgezindcn lijmen is zijn 
opdracht en zijn werkgevers reke
nen er op, dat als de tekortkomin
gen van hun mandatarissen in « De 
Standaard » af en toe eens kordaat 
aan de kaak gesteld worden, de 
C.V.P.-kiezers aan t lijntje zullen 
kunnen gehouden worden. 

En de hogere geestelijkheid 
steekt aan het lijmen een handje 
toe. 

De lagere geestelijken mogen 
zich Vlaamsgezind tonen om de ' 
katholieken voor de C.V.P. te be
houden. 

Maar wee hun zo ze de schijn 
wekken de Vlaams nationalisten te 
willen steunen. Dit hebben volks-
geliefde priesters ondervonden. 

En o wee de gelovigen die op de 
Volksunie zouden willen stemmen, 
als de hogere geestelijken tot de 
bevinding komen dat er onder de 
katolieken een stroming ten gun
ste van de Vlaams nationalisten 
ontstaat. 

Hun banbliksems zullen niet uit
blijven, niet waar heer Bisschop 
De Smedt ? 

De aanmaning van de Paus zich 
van de politiek te onthouden slaan 
zij in de wind. 

En is dat dan geen « zware » 
zonde ? 

De Standaard (en nog andere ka-
tolieke bladen) en de hogere gees
telijkheid spelen die droevige rol 
om de C.V.P. de volstrekte meer
derheid te bezorgen WAARVAN ZE 
DAN GEEN GEBRUIK WIL MA
KEN ! 

En van de Volksunie gesproken : 
D'haese draait de waarheid de nek 
om, en dat weet hij, als hij die een 
splinterpartij noemt. 

De overgrote meerderheid der 
honderd duizend kiezers, die op de 
Volksunielijst gestemd hebben, zijn 
toch zeker geen oud C.V.P.-ers ! 

En meent die afvallige dat die 
kiezers naar de C.V.P. zouden over
komen of terugkeren zo de Volks
unie verdween (daar kan hij eeu
wig op wachten) ? 

Wat is er gebeurd toen de parlij 
van pastoor Daens door de kerke
lijke overhe'd in de grond geboord 
werd ? 

Ls daardoor- de socialistische par
tij in Vlaanderen niet sterk voor
uitgegaan ? 

Hadden D'haese en zijn op̂ -
drachtgevers meer politiek door
zicht dan zouden zij de Volksunie 
zeker geen afbreuk toebrengen. 

En dat geldt ook voor de lagere 
geestelijkheid. 

Het is toch klaar dat, ware die 
partij bij de laatste verkiezingen 
enigszins versterkt geworden, Eys-
kens zich niet verplicht zou gezien 
hebben toe te geven aan de vijan
den der Vlaamse Beweging. 

Maar daardoor gaat de verbitte
ring onder de C.V.P.-ers in stij
gende lijn en blijven hun manda
tarissen aan hun plichten te kort 
schieten dan zal de afrekening ge
weldiger zijn naarmate ze langer 
zal uitblijven. 

Laten de leden van de Volksunie 
zich inspannen om die afrekening 
te verhaasten. 

Wij hebben nu de wind in de 
zeilen ! 

Ik meen niet te mogen nalaten 
hier hulde te brengen aan onze 
knappe volksvertegenwoordiger Mr. 
Van der Eist om zijn doeltreffend 
optreden in de Kamer. 

Hij heeft daardoor het aanzien 
van de Volksunie zowel als het zijne 
sterk verhoogd. 

En dit moet een spoorslag zijn 
voor ons allen 1 

\. Verschaeren. 

niet te aanvaarden. Op de erken
ning van beide rechten moet Vlaan
deren aanspraak maken. Geen 
macht kan haar dit ontzeggen. 

De inkonsekvventie en het bedrog 
van het voorgesteld vergelijk laat 
zich trouwens onmiddellijk onder
kennen wanneer men in ruil voor de 
afschaffing der transmutatieklassen 
de toelating eist in zeven nieuwe 
randgemeenten der Brusselse agglo
meratie franstalig froebelonderwljs 
In te richten alsmede franstalig 
onderwijs tot de tweede graad inbe
grepen. Men wil het doen voor
komen dat het taairegime hiermee 
niet veranderen zal en dat de toe
geving van weinig belang is daar 
het slechts het heel lager onderwijs 
betreft en het onderwijs in de twee 
lagere graden zal aangewend wor
den om te •' assimileren >. 

In de grend is dit een totaal om
gooien van de taalwetgeving op het 
onderwijs en zou het een zeer ge
vaarlijk voorgaande vormen. 

Wil men niet inzien dat de aan
passing een plicht is die op ieder 
rust wanneer hij zich in een be
paalde streek komt vestigen ? dat 
de lading die door de nieuwe vlag 
der assimilatieklassen wordt ge
dekt even verdacht is dan deze der 
transmutatieklassen die terecht 
moeten afgeschaft omwille van het 
franstalig onderwijs. 

Men moet zich goed bewust wor
den dat door deze schijnbaar on
ooglijke toegeving (of als dusdanig 
althans voorgesteld) een macht zal 
ontketend worden waartegen bin
nen een paar jaren niemand iets 
meer zal in te brengen hebben. De
ze zeven randgemeenten zullen 
eenvoudigweg verf ranst worden en 
de Brusselse olievlek zal zich uitge
breid hebben en steeds nieuwe ge
meenten bedreigen. 

Zijn de Vlaamse kommissieleden 
dan zo argeloos en blind om niet in 
Ie zien dat de franstallgen ju'st dit 
vragen wat zij precies met het hou
den der talentelling beoogden ? 

Op geen enkel houdbaar argu
ment kunnen de franstalige kul-
tuurimporialisten hun eis staven. 
Daarom omkleden zij hun machts
misbruik zoals reeds hoger gezegd 
met allerlei drogredenen, in het 
voetspoor van Voltaire's gezegde 
• mentez, mentez toujours, il en 
restera toujours quelque chose >. 
Een dezer potsierlijke argumenten 
bestaat hierin dat men moet reke
ning houden met een feitelijke toe
stand, nl. veel franstallgen zijn zich 
lil de randgemeenten komen vesti
gen in de overtuiging dat eens de 
verhouding franstallgen voldoende 
aanzienlijk automatisch de facili
teiten Ingevolge de wet zullen wor
den toegepast en het eerste sta
dium tot de volledige verfranslng 
zal voorbij zijn. Men moet geen 
log-ika gestudeerd hebben om in te 
zien dat dit geen argument is, doch 
slechts misplaatste spekulatie van
wege de in wij keling op de goed

willigheid van de overheid om dooi 
gelijk welk middel de legalisatie 
van de verfransing der gebieden te 
bekomen. Een vorm van kolonisa
tie in de huidige Belgische staat 
die erin bestaat een bepaald aan
tal mensen te verplaatsen om nieu
we gebieden in te palmen ten koste 
van de oorspronkelijke gemeen
schap. 

Hij die aldus spekuleert en dan 
nog wel op volle onwettelijkheid 
heeft de gevolgen van deze mis
rekening te dragen,'wat dan nog zo 
erg niet hoeft aangeslagen te wor
den daar de keus van franstalig on
derwijs binnen de Brusselse agglo
meratie overtalrijk is. 

Wij mogen eveneens niet verge
ten dat zoals Dr Bové in een zijner 
bijdragen (zie De Standaard) heeft 
aangetoond het Vlaamstalig onder
wijs in de Brusselse agglomeratie 
marginaal is. Wat een ramp zou het 
in dit opzicht niet zijn toe te geven. 

(Vervolgt) 



Bij een vrije Politieke Tribune 

PEK 
De Gentse Vlaamsgezinden laten 

zich sinds enkele maanden inspire
ren door de Borains en de Kongo
lezen, zij het in zeer bescheiden 
mate, in hun strijd tegen de kapi
taalkrachtige franskiljons. Er ko
men pekeleren — en veel — aan te 
pas, en met bijval. Tientallen han
delaars en winkeliers verkozen 
reeds eentalig Nederlandse op
schriften aan te brengen op hun 
zaak, liever dan een « verwittiging » 
te krijgen. De politie kan de daders 
niet vinden en daarom is de « Me-
tropole » om dood te vallen, terwijl 
de « Flandre liberale ».er onlangs 
aan gestorven is. 

Ze stellen het voor alsof 
barbaren een gruwelijke aanslag 
plegen op DE kuituur. Dan gebrui
ken de soldaten uit HUN geestelijk 
vaderland, in Algerië nogal andere 
metodes om hun tegenstanders er 
onder te krijgen. Maar dat is alleen 
maar aan kultuurdragers toegela
ten, barbaren moeten braaf zijn. 

Is het poetsmiddel niet proper, 
Gent wordt met de dag netter. 
Dus . 

Grinnikend to..,ihouwer. 

DOKL MENTATIEBLAD DER 
VLAAMSE VOLKSBEWEGING 

In zijn laatste nummer heeft 
Pallieterke nagels met koppen ge
slagen, waar het Dokumentatieblad 
der Vlaamse Volksbeweging eenzij
digheid en verkeerde voorstellings
wijze werd aangewreven. Wel be
paald inzake de stellingname door 
de politiekers na de Interpellatie 
Verroken óver'de taléntelling. Het 
heet er dat de C.V.P. zich eensge
zind tegen de talentelling uitsprak, 
dan wanneer de komedie Van Els-
lande moest worden onderbroken 
door de deus ex-machina van Du 
Bus de Wamaffe's vertrouwens-
motie ingediend om de scheuring 
in de partij te verbergen. Tweespel 
die dan toch aan het licht zou ko
men door de impulsiviteit van de 
Waal Lamal, de man naar het hart 
van de Libre Belgique, welke onom
wonden zegde dat de Walen en 
franskiljons er anders over dach
ten. 

Over de kordate en doortastende 
houding van Mr. van der Eist, zijn 
reaktie op de vertoonde tonelen 
van ingediende en teruggetrokken 
moties, zijn motie zelf : geen of 
weinig licht. 

Ook wordt de weergave gelaakt 
van die berucht geworden belache
lijke uitlating die minister Eyskens 
genoemd heeft een te groot man 
voor een te klein land. Ja, werke
lijk dat is zin voor humor ! 

Het moet werkelijk gezegd dat 
het Dokumentatieblad al zijn kre
diet aan het verbeuren is door een
zijdige voorlichting. Over de aktie 
der Volksunie en de zeer degelijke 
en drukke aktiviteit van de Volks-
uniegekozene in en buiten het par
lement wordt weinig of niets ge
zegd. 

Wel verschijnt er steeds een of 
andere excerpt uit het blad « De 
Volksunie » maar men kan de in
druk niet ontkomen dat het dan 
geschiedt omdat men er niet hele
maal stilzwijgend kan aan voorbij
gaan. De belichte aktiviteit is door
gaans juist van niet zoveel belang, 

Deze taktlek moet onvermijdelijk 
de degelijkheid schaden, terwijl 
anderzijds voor velen zich de scha
duw begint af te tekenen van de 
beschermende hand van de C.V.P. 
Indien dit mocht waar zijn zou het 
meteen de ondergang van de 
Vlaamse Volksbeweging betekenen. 
Wat wij niet wensen, maar waar
voor wij soms vrezen. 

T. N. - Brussel. 

HET SCHOOLBESTAND 
De leerkrachten uit het • vrij 

middelbaar onderwijs moeten niet 
alleen voor de C.V.P. kiezen, ze 
moeten bovendien niet wagen zich 
bij een andere dan de kristelijke 
vakbond en ziekenkas aan te slui
ten. Of hun stoffelijke belangen 
daar het best worden gediend is 
een andere zaak. Tijdens de school
strijd marsj eerden ze mee op tegen 
CoUard. 

Deze bezoi'gde hen nochtans een 
groot voordeel : voortaan werden 
hun wedden rechtstreeks door de 
Staat betaald en niet meer langs de 
(behoeftige...) directies'om. CoUard 
liet echter ongelijkheden bestaan 
in de stoffelijke toestand tussen le
raars uit het vrij en officieel onder
wijs. 

Het schoolbestand zou de gelijk
heid brengen. De C.V.M.N.O., cen
trale van het A.C.V., waarbij de 
meeste leerkrachften zijn aange
sloten (een 3.000) jubelde op 2 juni 
1958 : <' ditmaal (nu de vrienden 
aan 't bewind zijn) zullen de aktie-
middelen ons niet ontbreken en de 
formule « gelijke kansen voor al
len » zal WELDRA opbeurende 
werkelijkheid zijn ». Weldra. . 

Voor de scholen zijn de meest 
dringende (financiële) zaken al 
lang geregeld. De leraars vroeg men 
wat geduld te hebben. Ze hadden 
geduld, waren dat trouwens al lang 
gewoon. Maar totn « DOCEO » het 
blad van C.V.M.N.O. onlangs schreef 
dat het nog maanden, misschien 
nog jaren zou kunnen duren, eer 
het schoolbestand volledig voor hen 
werd toegepast, werden velen het 
ineens beu. Ze begrepen dat het 
geld vergooien was nog langer een 
centrale te steunen die er zelfs niet 
in slaagt de katolieke schooldirec
ties het vakantiegeld aan hun per
soneel te doen betalen. 

Hoe zou ze dan gehoor vinden bij 
de regering, die de handen vol 
heeft met « belangrijker » vraag
stukken, zo erg zelfs dat onderwij s-
kommissies maar om de acht maan
den samen komen... Ze zenden nu 
hun lidmaatschapskaarten terug 
omdat ze begrijpen dat Gust Cool 
zich voor hen niet wil moe maken, 
ze zijn te weinig talrijk. Staken bv. 
mochten ze wel, toen Theo Lefèvre 
het strijdros van de schoolstrijd 
bereed. Maar toen ging het om ho
gere belangen. Ik moet echter vol
ledig zijn; iets ondervonden ze toch 
reeds van het schoolbestand : ze 
werden vrij verzekerden, betalen 
dus maandelijks tien maal meer 
dan vroeger . 

TAFFELEERS 
Of « frusjeleers », zoals wij in 

Brussel zeggen, zo mogen de Belgi
sche ministers genoemd worden. 
Daaraan dacht ik toen ik uw arti
kel las over Van den Boeynants, die 
mislukte aLs beenhouwer, geen dok-
toraat in de rechten kon halen, 
maar toch goed genoeg was om ons 
middenstanders te bedotten. 

In dat artikel werd geschreven 
dat het maar normaal Is dat de 
werkman ook een minimum be
staanszekerheid heeft, maar dat 
zulks niet kan verwezenlijkt wor
den door op middenstanders, land
bouwers en middelgrote bedrijven 
dezelfde lasten te leggen als op een 
groot magazijn of een grootbedrijf. 
Voor ons zijn die lasten een ramp 
en voor dat groot magazijn en het 
grootbedrijf zijn ze gemakkelijk te 
verwerken. Enkele dagen na dat 
artikel werd dat standpunt trou
wens reeds verdedigd door het 
N.C.M.V. 

We verwaci>ten nu dat de minis
ter een volgende maal wat meer 
uit zijn ogen zal kijken en ons zal 
verdedigen daar waar hij de kans 
heeft : niet in Rusland, maar in de 
kabinetsraad. 

Beenhouwer - Brussel. 

WIJ HALEN DE KASTANJES UIT 
HET KONGOLEZE VUUR 

Maandelijks trekken de holdings 
en trusts voor ongeveer één mil
jard geld terug uit Kongo. Na ge
durende jaren van Kongo geprofi
teerd te hebben en ons enkel dan 
een kansje in de koloniale loterij 

, te gunnen, trekken de holdings 
zich terug, hopende dat de regering 
nu met ons geld de verdere risiko's 
in Kongo zal dragen. Hier hebben 
we weer eens het bewijs dat er in 
ons land zijn die « zien » en die 
« gezien zijn >. « Zien » deden en 
doen de Société Générale, Brufina 
e.a., « gezien >' worden wij, die nu 
elk jaar nog wat dieper in ons 
beursje mogen schieten, om indien 
het niet pakt alles kwijt te zijn, en, 
indien het pakt, vast te stellen dat 
de Société Générale, de Brufina, 
enz., weer zullen « aanwezig » roe
pen en de vruchten van ons geld 
plukken niet voor ons, maar voor 
enkele honderden personen. Die en
kele honderden personen namelijk 
die aan onze regeerders de wet 
stellen. Tu as compris ? 

B. V. - Brussel. 

AR VRO 
In het driemaandelijks orgaan 

« Ar Vro » van de Bretonse natio
nale beweging in het Bretons en in 
het Frans opgesteld verscheen van 
de hand van Roeland Raes het eer
ste artikel van een reeks bijdragen 
die hij zal leveren onder de naam 
« Chronique Flamande ». Hij geeft 
daarin een schets van de bestaande 
politieke partijen, hun samenstel
ling en hun verhoudingen. Daarna 
maakt hij een begin met de be
handeling van de grote vraagstuk
ken, die zich thans voor Vlaande
ren stellen. 

Het is een uitstekende zaak dat 
Vlaams nationalisten gebruik ma
ken van de organen van de volkse 
nationalisten in andere landen om 
hen voor te lichten over de Vlaam
se strijd. 

Gelijk het ook interessant zou 
zijn dat jonge Vlaams nationalis
ten de ontwikkeling van het volks-
natior!ai'^r"e eMers zoufien vol.o;en. 

OTPlCflc 
Het sekretariaat van Ar Vro is 

gevestigd bij J. Desbordes, 14, rue 
Colbert, Concarneau (Fin). Frank
rijk. 
DE PSYCHE VAN DE 
LAUWE VLAMING 

De lauwaard beoogt geen Frans 
taal- en kultuurimperialisme te die
nen maar hij zal geen bezwaar dur
ven uiten tegen b.v. franse uithang
borden in eigen omgeving. Hij aan
vaardt in het frans gestelde rekla-
mebrieven hem in Vlaanderen toe
gestuurd. Hij legt er zich bij neer 
wanneer de Franse tekst steeds de 
Nederlandse voorafgaat. In het 
diepste van zijn wezen keurt hij 
deze handelingen niet goed, maar ' 
hij zwijgt en hij duldt : hij wil 
vooral geen herrie, met niemand. 

Soms begaat de lauwaard zelf de 
fout eigen taal en kuituur te ver
guizen. Dit euvel triomfeert bij
voorbeeld langs de gehele kust van 
West-Vlaanderen : hij is niet aan
halig in de goede richting, zeggen 

De vrije politieke tribune laat 
ons de politieke zwammers aanho
ren, die met tremelo's in de stem, 
het heil van hun partij komen ver
kondigen. We hadden het buiten
gewoon genoegen enkele malen na-
een over een zelfde tema te horen 
zanlken. Eenmaal door Jos. Van 
den Einde en een ander maal door 
de Limburgse verlichte C.V.P.-
geest Bertrand. 

Beiden behandelden de geslaag
de en tevens mislukte staking van 
29 januari. Volgens het A.B.V.V. 
was het een nooit geziene meeval
ler, volgens het A.C.V. een nimmer 
waargenomen mislukking, een be
wijs van het uitsterven der socio's 
en van de opgang van de C.V.P.-
doktrine. Wat wij moesten opmer
ken was het feit dat geen van bei
de profiterende sprekers van onder 
zijn gekleurde bril uitkijken dierf. 

Het is waar, dat het merendeel 
der aangesloten A.B.V.V.-ers, niet 
deelnamen aan de staking. Interes
sant was het wel te weet te komen 
hoeveel er van de + 600.000 aan
gesloten leden deel namen aan de 
29 januari staking. Maar, bleven 
de meesten aan het werk, dan was 
zulks nog niet omdat ze gehoor ga
ven aan de sirenenzang van het 
A.C.V. want ook dit organisme is 
niet in staat, zijn aangeslotenen in 
grote getale de straat (vrijwillig) 
op te brengen. 

Herinneren we terloops aan de 
tijd (onzaliger gedachtenis) van 
de schoolstrijd, toen het A.C.V. op 
bevel overschakelde naar de zater
dag stakingen. Hoe groot was toen 
het aantal deelnemers van de 
150.000 aangesloten A.C.B.-ers ? 
Hoeveel verkozen er toen aan de 
arbeid te blijven ? Dat Bertrand 
SSfi Gods wil zwijgt over de vrijheid 
van arbeid en over het beknotten 
van diezelfde, door de opgeruide 
stakers. Eenmaal heet dit vrijheid 
van staken, een ander maal vrij
heid van arbeid, naargelang zulks 
van pas komt. Maar de gebruikte 
metoden zijn bij wie ook steeds ge
lijk. 

Wij arbeiders kennen die niets
zeggende termen. Maar de waar
heid, die kennen wij ook en die is 
dat wij, de meerderheid van de ge-
sindikeerden, niet warm te maken 
zijn, noch voor de een nog voor de 
andere politieke staking. We zijn 
die beunhazen beu, zo beu als 
koude pap, maar we zitten nu een
maal vast. Zij hebben het zo ver 
gebracht dat velen zich verplicht 
voelen gesindikeerd te zijn. Ze 
hebben zolang geageerd en geschip
perd tot men de arbeider verplicht 
heeft, geplaagd door allerhande 
moeilijkheden en ongemakken, ge
dwongen bij een of ander sindi-
kaat aan te sluiten : maar we zijn 
gesindikeerd zoals men ons op
roept voor zijn legerdienst. Tegen 
onze zin ! Zoals wij niet geestdriftig 
de vuuriijn in oorlogstijd intrekken, 
zo voelen we ons telkens ook bij 
het uitbreken van iedere politieke 
staking. Dat men nu niet denke dat 
wij, arbeiders, zo afgestompt zou
den zijn, dat men zich voor niets 
meer inzetten zou. Wij kunnen 
zulks steeds, want ook wij hebben 

deze van het eigen volk. Hier lig
gen niet alleen sloomheid en traag
heid aan de grond van het ver
keerd; hier worden ook minder
waardigheidsgevoel en kruiperig 
gevlei vertolkt : « Om de poen is 
't al te doen ». 

Hij is niet bezield : De lauwaard 
wordt niet geaktiveerd en geentoe-
siasteeM: zelden zal zijn rede in 
opstand komen tegen de voor 
Vlaanderen onwaardige toestanden. 
Die dooie gelijkmatigheid,- die hem 
typeer' laat geen opstand toe. 

Wel 1 de lauwaard : 
Aanstellerig : wanneer hij door 

gebruik van een vreemde taal de 
gunst van andere snobs wil ver
werven. Het uithangbord « Au 
Comptoir des Sports » (in het cen
trum van Antwerpen) is een voor
beeld van dergelijk volksvreemd 
ekshibltionisme. 

een warm voelend hart. Maar Juist 
daarom zijn we niet meer geneigd 
ons te laten misbruiken. Geldige, 
waardevolle motieven daar willen 
we het steeds voor doen. Maar niet 
meer zoals thans gebruikelijk inge
deeld in gelovige en vrijzinnige ar
beiders. 

We vinden het schandalig als 
gelovig of vrijzinnig arbeider ver
dedigd, zogezegd verdedigd te wor
den. 

We wensen dat men het doet ala 
mens, als arbeider, en als arbeider 
alleen, zonder onderscheid. We zijn 
het moe telkens de straat opge
jaagd te worden wanneer de partij, 
waarvan ons sindikaat een aan-
hang.sel is, in de oppositie verzeilt. 
Het hangt ons de keel uit lastig ge
vallen te worden bij deze of gene 
Om betalend lid te worden. We wil
len echter wel — en graag zelfs —• 
de straat op komen, wanneer heb 
om alle arbeiders gaat, wanneer 
men hier in Vlaanderen de eigen 
arbeidersnoden lenigen wil. Waat 
wij nood aan hebben zijn geen 
nietszeggende woorden maar da
den. Wij vragen daden van onze 
revolutionairtalige sindikale bon
zen. Waarop wachten ze ? Wanneer 
we hun pers lezen, links zoala 
rechts, dient Vlaanderen geïndus
trialiseerd. Welnu we weten het. 
Zet nu uw organisaties in tot de 
verwezeliil.ing of minstens tot de 
aanvang van die noodzakelijke in
dustrialisering. En wanneer men 
schrijft zoals « Het 'Wolk » onlangs, 
« als orgaan van het A.C.V. », dat 
wij hier in Oost-Vlaanderen gemid
deld 5 F. per uur minder verdienen 
dan gelijk waar, welnu ook voor 
die rechtvaardige oplossing komen 
we graag de straat op. Wanneer we 
de cijfers van ons werklozenleger 
onder ogen nemen, of wij zien in 
eigen dorp, gewest of stad de lange 
rij stempelaars aan het stempel
lokaal, ook dan zijn we geneigd om 
voor hun lotsverbetering op straat 
te komen ! Maar we vragen mis
schien teveel aan al die kleine en 
grote profiteurs door te vragen 
wanneer ze zich het lot van onze 
minstbedeelden — niet het hunne 
— eens zouden ter harte nemen. 
Maar dan gemeend. We kennen 
echter onze pappenheimers. De 
liefde die zij ons, en wij, eerlijk ge
zegd hen toedragen is wederlerig. 
Ze zijn niet verwonderd wanneer 
we niet reageren op hun gefluit. Ze 
doen alleen alsof er geen vuiltje 
aan de lucht is, dit voor de buiten
staanders. Wij arbeiders, wi] 
weten echter beter. Voor 
het verwerven van zelfbestuur wil
len we ons inspannen, en wanneer 
de sindikaten iets meer konden 
zijn dan starre organisaties en 
willoze instrumenten, dan zouden 
ook zij zich daarvoor wapenen. 

Dan zouden ze zich, wellicht een 
enige maal, inzetten om de belan
gen van hun eigen mensen, werkfe-
11 jk te helpen verdedigen. Strop. 

De lauwaard is koel en onver
schillig, want hij is afgemeten en 
terughoudend van elk sympatie-
betoon aan het volk waartoe hij 
behoort, en dat zovele hindernis
sen heeft te overwinnen. 

Hij is wankelmoedig : omdat hem 
de wilskracht, de vastheid van be
sluit en de volharding ontbreken, 
die nodig zijn om te wezen wat een 
rechtgeaarde Vlaming wezen moet. 

Hij is week en laks : de lauwaard 
is er om zich te beïnvloeden en zo 
de verrader te worden van zijn ei
gen goede voornemens en van de 
anderen die in hem mochten gelo
ven. 

Waarom deze korte ontleding ? 
Opdat elk bewust Vlaming ze zou 

overwegen en ze zich eigen maken 
om bij voorkomend geval ze te ge
bruiken als een basis van argumen
tatie. 

Prof. Dr. W. Opsomer. 
Uit « Ons Verbond >, orgaan van 

het K.V.H.V. Gent (februari 1960). 
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Oostende 
OPENBARE VERGADERING 

Zal plaats grijpen in de Kenimel-
bergstraat nr 28 op zaterdagavond 
19 maart e.k. 

Spreekbeurten zullen gehouden 
worden, o.m. door Adv. van In 
(Brugge) en Dr. Leo Wouters 
(Gent). 

Iedereen welkom. 
Het vmr van begin staat nog niet 

vast. Vermoedelijk rond 19 uur. De 
uitnodigingen en volgend nr van 
't blad (nr 6) zullen het juiste uur 
Van begin vermelden. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

Diksmuide 
Ten spijt van de heersende griep

epidemie was de opkomst buiten 
verwachting. 

De voorzitter Jan De Bondt, ver
welkomt de talrijke leden waarvan 
meest allen stipt te 10 uur aanwe
zig waren. 

Een goed teken voor de volgende 
vergaderingen... 

Hij verzoekt kameraad Zwaene-
poel dhr. Sekretaris Bultinck (ver
ontschuldigd) aan de bestuurstafel 
te vervangen en vat dadelijk het 
afhandelen aan van de agenda. 

De toestand van de Arr. Kas op 
einde 1959, wordt voorgedragen en 
met algemene stemmen goedge
keurd. 

Kameraden Van Maldergem en 
Dekeijser houden er aan de Pen
ningmeester C. Bultinck en onze 
voorzitter te feliciteren voor hun 
zo nauwkeurig beleid van de Arr. 
kas. 

ABÖNNEER'ÖP DË'V^ 

Bij het afhandelen van punt 2 der 
agenda, slaat de voorzitter een iet
wat bittere toon aan. 

De werking voor de abonnemen
tenslag is onbevredigend, zegt hij. 
De bespreking die volgt" brengt het 
gebrek aan tijd op de voorgrond om 
de zo noodzakelijke huisbezoeken 
'te verrichten. Kameraad Zwaene-
poel ontwikkelt dan een nieuw plan 
om aan dit euvel te verhelpen : 
gezamenlijk de ene gemeente na de 
andere te bewerken met huisbezoe
ken. Gistel zou eerst aan de beurt 
komen. 

Verder wordt de inrichting van 
een vrouwen en meisjesbond met 
algemene stemmen aangenomen. 
Niet te rap van stapel willen lopen, 
verwittigt de voorzitter. Beginnen 
met een kleine kern om deze met 
de tijd en met de vereiste volhar
ding, tot een flinke bond te laten 
uitgroeien. 

Allerlei punten wordei,\^an nog 
besproken o.m. een voorstel van 
kameraad Provoost om inschrij
vingsformulieren te gebruiken bij 
het werven van abonnementen. 

Dhr. Dekeijser geeft lezing van 
een persoonlijk schrijven uitgaande 

van het A.V.V. De vergadering be
sluit volle aandacht aan het Alge
meen VI. Vakverbond te verlenen. 

Na een dankwoord van de voor
zitter en het zingen van de Vlaam
se Leeuw gaat deze welgelukte ver
gadering in de beste stemming uit
een. 

HASSELT 

Te Hasselt overleed de heer Pierre 
Bouveroux, schoonbroer van wijlen 
Theo Brouns. De redaktie biedt 
hierbij aan de familie haar innige 
deelneming aan. 

M. Zwaenepoel. R i l ZEN 
EERNEGEM 

Het verslag van het vasten
avondbal te Eernegem vindt U in 
het volgend nummer van ons blad. 

Hasselt 
KADERVERGADERING 

op zaterdag 12 maart te 19 uur, 
Hotel Warson. Stationstraat. 
ABGNNEIMENTENWERVING 

Limburg hoopt dit jaar een flinke 
sprong vooruit te maken op het ge
bied van de abonnementenwerving. 
Op dit ogenblik ligt trouwens het 
aantal abonnementen reeds 12 % 
hoger dan vorig jaar. Dit is echter 
hoofdzakelijk het werk van een half 
dozijn propagandisten. Wij hopen 
dat ook de anderen zullen mee
springen in de dans. Limburg heeft 
wat goed te maken. 

NEEM DEEL AAN ONZE 
WERFKAMPANJE 

TAALGRENS 
EN HARMELKOMMiSSiE 

We geven hierbij enkele gedeelten uit het verslag van de llarmelkom-
mis.s!e. Vooreerst de zienswijze van de Luikenaar Van Crombrugge, de voor
naamste woordvoerder van Wallonië, over de grens van de Brusselse agglo
meratie (biz. 257), daarna een paar uittreksels uit het verslag van de on
derzoekingen ter plaatse, dit over >Ioeskroen (blz. 257) en Edingen (blz. 
258) en tenslotte de goed.gekeurde resolutie. De lezer zal zien dat Edingen 
en Ron.se als Vlaamse steden erkend worden. Ook door de Walen. De C.B.P. 
geeft thans Edingen volledig prij.s en laat Ronse door de officiële twee
taligheid verder verfransen. Het Brussels regime (dus verfransing binnen 
de tien jaar) wordt uitgebreid tot acht nieuwe gemeenten ! 

VAN CROMBRIGGE 

De h. Van Crombrugge acht het 
wijs en rechtvaardig een grens aan 
te brengen rond de Brusselse agglo
meratie; dit zou onmiddel'ijk moe
ten gebeuren. Deze agglomeratie 
zou de eentalig Franse en de twee
talige gemeenten omvatten zoals 
deze uit de telling van 1947 te voor
schijn treden. Het omschreven ge
bied zou een eigen regime moeten 
hebben dat streng tweetalig is. Alle 
instellingen zouden tweetalig zijn. 
terwijl de partikulieren natvmrlijk 
eentalig kunnen blijven (blz. 257). 

ONDERZOEKEN TER PLAATSE 

Te Moeskroen werd de afvaardi
ging ontvangen door het gemeente
bestuur, waarbij zich hadden ge
voegd : burgemeesters van de om
liggende gemeenten, personaliteiten 
uit het officieel en het vrij onder
wijs en anderen behorend tot het 
gerecht en de politiek. 

Deze aanwezige personen waren 
allen akkoord om te verklaren dat 
de uitslagen van de telling de wer
kelijkheid weerspiegelen. Het oor
spronkelijk element te Moeskroen 
is Waals, waar het Vlaams is te 
Menen. De Vlamingen, die zich na 
1918 te Moeskroen vestigden wor
den thans meer en meer geassimi
leerd, hoewel na de teUing van 1930 
een groot aantal Vlaamse ambte
naren, rijkswachters en douaniers 
daarheen werden gestuurd met het 
doel mee te helpen aan de vervlaam-
sing van de stad. Dit laatste doel 
werd niet bereikt en thans wordt 
het Vlaams enkel door 4 % der 
schoolgaande kinderen, zowel in 
het officieel als in het vrij onder
wijs gesproken. Alle aanwezigen 
ïraren ook akkoord om een wljïi-

ging te vragen van de bestuurlijke 
en gerechtelijke organisatie, met 
het doel de huidige taa'moeilijk-
heden uit de w^g te helpen (blz. 
257). 

In Edingen werd de afgevaai-digde 
ontvangen door de h. Delannoy, 
burgemeester. Deze liet opmerken 
dat bij de laatste telling meer dan 
3 4 van de bevolking verklaarde 
Frans te spreken. Frans onderricht 
zou er door gans de bevolking wor
den gewenst. Wel is het mogeUjk 
dat ruim de heift van de inwoners 
de lokale gewesttaai een Nederlands 
dialect kent, maar steeds volgens 
de burgemeester, zou slechts 5 % 
Nederlands kunnen lezen en schrij
ven. Er bestaan ten andere sinds 
1919 geen Vlaamse klassen meer 
in de scholen. 

Op een vraag die hem door de h. 
Verroken werd gesteld, antwoordde 
de h. Delannoy dat het grote ver
schil tussen de telling van 1930 en 
deze van 1947 te wijten is aan het 
feit dat alle ekonomische betrek
kingen op Wallonië en Brussel ge
richt zijn, en dat het onderwijs in 
het Frans wordt gegeven (blz. 258). 

GOEDKEURING VAN EEN RESO
LUTIE 

Als besluit aanvaardde de afde
ling eenparig de grenslijn welke 
door de twee verslaggevers werd 
voorgesteld en gaf haar instem
ming aan een resolutie die be
krachtigd werd door de Algemene 
Vergadering op 10 juni 1952, onder 
volgende vorm : 

< Op voorstel van de politieke af
deling, heeft de Algemene Vergade
ring van het Centrum van Onder
zoek Toor de Nationale Oplossingen 

van de Maatschappelijke, Politieke 
en Rechtskundige Vraagstukken 
van de verschillende gewesten van 
het land, na beraadslaging over de 
vaststelling van de taalgrens in 
België, onderstaand besluit aan
vaard : 

> Het Centrum, met eenparigheid 
van stemmen en met het doel rust 
te brengen en elke betwisting in de 
toekomst uit te schakelen, stelt 
voor de grens tussen 's Lands twee 
taalgemeenschappen voorgoed af 
te bakenen volgens de kaart gete
kend door de hh. Van Crombrugge 
en Verroken; 

> Stelt vast dat deze afbakening 
op geen moeilijkheden stuit voor de 
bijna volledige grenslijn en dat de 
enige delikate punten in verband 
met het vaststellen der grens zich 
bevinden te Edingen. te Ronse en 
in het gebied van Overmaas; 

» Stelt voor enerzijds dat het zou 
worden toegelaten aan de Vlaamse 
steden Edingen en Ronse aan de 
Waalse stad Moeskroen, zo deze dit 
verlangen, een taairegime aan te 
nemen met faciliteiten aangepast 
aan de samenstelling van hun be
volking, en anderzijds, dat in de 
gemeenten van het gebied Over
maas, de minister van Binnenlandse 
Zaken zou gelast worden met het 
vastleggen per koninklijk besluit 
van een speciaal taairegime, dit na 
overleg met de betrokken gemeen
tebesturen. 

» Stelt eveneens voor dat de Brus
selse agglomeratie, bepaald door ar
tikel 5 van de wet op het gebruik 
der talen in bestuurszaken zou 
worden uitgebreid door toevoeging 
van de gemeenten Evere, Gansho
ren en St. Agatha-Berchem. 

> Oordeelt dat de definitieve 
vaststelling van de taalgrens de 
studie oproept van de wijzigingen 
aan te brengen aan de grenzen van 
provincies, evenals aan de grenzen 
van bepaalde gemeenten; 

> De definitieve vaststelling van 
de taalgrens leidt tot de afschaf
fing van nieuwe taaltellingen met 
bun gevolgen. » (blz, 259) 

We vernamen het overlijden van 
Marcel Hendrickx, doktor in de ge
neeskunde, op de leeftijd van 61 
jaar. Dr. Hendrickx was een trouw 
nationalist, die om zijn overtuiging 
hard getroffen werd. Toch bleef hij 
die overtuiging steeds trouw. De 
Volksunie biedt hierbij aan de acht
bare familie haar innige deelne
ming aan. 

Onze vriend Marcel ruste zacht. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

^ - i o-VLAANDEREN 

V.M.O. KOLPORTAGEN 

De militanten en propagandisten 
maken duchtig gebruik van deze 
uiterst zachte winter en de voort
durende blunders van de politieke 
partijen, om zondag na zondag met 
het blad te kolporteren. 

Onze kleine spreekbeurten ken
nen steeds een gewaardeerde bijval. 
Of zulks nu bij de arbeider is waar 
ze gehouden worden of bij de bur
ger, overal is een leergierige me
nigte aanwezig om ons blad te ne
men. Zo verheugden wij ons in een 
beste verkoop te Zelzate en te St. 
Niklaas. Hoe grover de naakte poli
tieke waarheden en de onmisken
bare machteloosheid der grote par
tijen aan het licht komen hoe meer 
vooruitgang wij nationalisten moe
ten boeken. Jong zoals de Volksunie 
als partij is. durvend en dinamisch, 
zo is zij ook al'een nog in staat 
een sociale ommekeer te verwezen
lijken. 

Hoe meer men de ene tegen de 
andere uitspeelt, zoa's gebeurde 
met de jongste 24 uren staking, hoe 
lapper de bedrogenen het bedrog 
waarnemen. 

Want is het geen schande zoals 
men de arbeiders verdedigt, zuiver-
uit alleeii volgens hun kleur ? 

Is het geen schande zoals het een 
sindikaat zowel als het andere al
leen een mogehjke ledenwinst of 
-verlies op het oog houdt wanneer 
er eisen gesteld worden. Opbod-
politiek en organisatie-verstarring 
voeren niet alleen de arbeider 
maar gans ons volk ten gronde. 
Want dezelfde belangen die de sin-
dikaten drijven vindt men terug in 
de andere organisaties en bij de 
verlammende oorzaak, de kleur-
politieke partijen. Hoe lijnrecht 
daartegenover en hoe zuiver ver
heffend is de Vlaams Nationale 
weg. Uiteindelijk moeten we door
breken, wanneer maar volgehouden 
wordt en het nationalistisch woord 
verkondigd blijft ! 

Hou zee. 

Die van Gent. 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

Dendermonde 
SOCIAAL DIENSTBETOON 

Er wordt nogmaals aan herinnerd 
dat de Volksunie elke eerste zon
dag van de maand een zitdag houdt 
in de herberg « De Hertog van Lo
tharingen » waar alle personen die 
inlichtingen wensen te verkrijgen 
over een of ander probleem in het 
kader van onze aktie zich kunnen 
aanbieden van 10 uur tot H uur. 

Het bestuur houdt zich eveneens 
bezig met de aanvragen om eerher
stel, evenals met het inwinnen van 
inlichtingen betreffende personen 
die nog steeds als vermist worden 
beschonv. d. 

PROVINCIALE KADERDAG 
Zaterdag 19 maart om 16 uur w 

St. Niklaas eerste provinciale ka-
derdag 1960. Alle arrondissementele 
besturen treffen elkaar in de Stad 
Nantes, Markt te St. Niklaas. Nie
mand mag ontbreken. 

Agenda : te houden meetingen in 
de onderscheidelijke arrondisse
menten. Uitbouw en propaganda. 
Abonnementenslag. Gouwvoorzitter 
Dr. Wouters geeft zijn direktieven. 
Uitnodigingen volgen, maar ook 
dit geldt als kennisgevinj. 

A B Ö N N Ë É R NU 
OP DE VOLKSUNIE 

Cent 
V.M.O. 

Het werven van leden en lezers 
op ons blad gaat verder. Wij wij
zen echter op de p'icht van ieder 
militant om naast zijn gewaar
deerde inzet op de kolportagen, 
zich ook tot het uiterste in te span
nen om nieuwe abonnementen bin
nen te brengen. 

Na vijf jaar onafgebroken wer
king waar Gent niet bij ten achter 
b'eef, weegt op ons een harde pres-
tigeplicht ook nu opnieuw de eer
ste plaats in te nemen bij het wer
ven van lezers. 

Militanten ook uw persoonlijk 
prestige staat op het spel. Geef 
acht en voorwaarts ter verovering ! 

Hou zee. 
Die van Gent. 

St-Niklaas 
1 .MEI 19ü0 

FRANS WIJ^IEERSCH - HULDE 
Op 1 mei e.k. wordt door de reis-

tlub de « Pallietersvrienden » in 
samenwerking met het vverkperso-
neel der St-Niklaasse Tri,jpweverij 
de grote Vlaamse voorman uit het 
Waasland de heer Frans Wij-
meersch gehuldigd voor de leiding 
die hij reeds gedurende dertig .ja
ren waarneemt als patroon der fa
briek, en nieltegcnstaande alle 
moeilijkheden die hij in het texliel-
bedrijf sedert jaren heeft te be
kampen gehad kan hij er op bogen 
dat Jaarlijks liet werkend personeel 
in aantal steeg. 

Zulke prestatie konden wij niet 
onopgemerkt laten voorbijgaan en 
daarom hopen wij dat alle welden
kende Vlamingen het al,s plieht zul
len aanzien aan deze viering deel 
te nemen. Het zou een bli.ik van er
ken telijklicid van het Vlaamse volk 
wezen voor al hetgeen Frans Wij-
meerseh niet alleen voor het werk
volk gedaan heeft maar bijzonder 
voor de prestaties die hij gedurende 
al die tijd nog geleverd heeft voor 
zijn Vlaamse volk en zijn Vlaams 
volksideaal. 

Het feestprogramma zai in ons 
volgend blad verschijnen. 

Steunkaarten om te verspreiden 
kunnen op onderstaand adres ver
kregen worden : 

Frans Clement, 
Sparrenhofstraat, 83, 
St-NiklaasW. 

FRANS WT.AIEERSCH-HULDE 
In verband met de grote hulde te 

Sint-Niklaas gepland. t«r ere van 
Frans Wymeersch, op 1 mei e.k., 
heeft te Gent een beperkte kon-
taktvergadering plaats gehad, die 
bijgewoond wei'd door Dr. Leo Wou
ters, provinciaal voorzitter, en Rudi 
Van der Paal. algemeen propagan
daleider. Verschillende initiafeven 
in verband met deze betoging werd 
besproken. 

Cent 
IN .ME.MORIAM 

Mevrouw Joris Deke.vser 
In de kerk van St. Michiel te Gent 

vond op 23 februari de plechtige 
uitvaart plaats van wijlen Mevrouw 
Joris Dekeyser, echtgenote van de 
gewezen algemene ondervoorzitter 
van V.O.S. 

Een zeer talrijke menigte vrien
den van de familie Dekeyser woon
de de dienst bij. Het hoofdbestuur 
was vertegenwoordigd door Dr. Leo 
Wouters, Jos Dem.oor. provincie
raadslid Ward Rolus en Rudi Van 
der Paal. 

Wij betuigen nogmaals ons kris
telijk medeleed aan de vriend Joris 
Dekeyser en zijn beproefde familie. 

http://Ron.se


Arrondissement Brussel 
KANTON StNT-JOOST 

Tegen het verouderde staatsuni-
tarisme stellen de jongeren het 
n;ioderne federalisme en hierin ont
moeten zij ons. Om de aandacht 
nog meer op onze partij te vestigen, 
zal een gedeelte van het kanton 
voor de tweede maal bediend wor
den met proefnummers van ons 
blad. Wie jong is en durf bezit, zal 
naast ons komen staan. Of zouden 
jonge Vlamingen kunnen aanvaar
den dat hun volk het laatste volk 
ter aarde zou zijn, dat gehinderd 
wordt in zijn kulturele, sociale en 
ekonomische evolutie ? 

KANTON 
SINT-KWINTENS-LENNIK 

Dit kanton bracht de laatste twee 
weken, samen met Molenbeek, Wol-
vertem en Anderlecht, de meeste 
nieuwe abonnementen binnen. Zal 
de onbedreigd geachte eerste plaats 
van Schaarbeek er dan toch moeten 
aan geloven ? 

DE JONGSTE LEDENGENERATIE 
TREEDT AAN ! 
Te ANTWERPEN : 

Het gezin van onze kampgenoot 
Om er VEREECKEN - VANDENBER-
GHE werd met een negende spruit 
verrijkt, die boven de doopvont 
RUDI gekerstend werd. Thans is 
het gezin weer volledig ! 

(Omer verloor verleden jaar een 
zoontje, Paulke genaamd, door een 
smartelijk auto-ongeval.) 

Te BRUGGE : 
Broer Jan-Bart kondigt de ge

boorte aan van een zusje « JO
HANNA - MARIA », hem geschon
ken door zijn ouders Guido en 
Paula VAN IN - POPELIER. 

Te DUFFEL : 
Het gezm vap onze kranige strij

der Ludo SELS werd verrijkt met 
een zoontje WIM. 

Te LEUVEN : 
Een kind gelijk een perel aan

schouwde 't levenslicht. Het wordt 
een Vlaamse kerel, dat ziet ge aan 
zijn gezicht ! Men zal hem noemen 
PETER, omdat als « peterman > 
met limburgs bloed, geen beter 
doopnaam men geven kan. 

Dit meldden ons dhr. en Mevr. 
Jan KAUFFMANN - VAN 't VELT. 

Te SCHILDE : 
Bij Maurits en Els VANDER-

BRUGGEN - JANSSENS werd een 
eersteling, een schattige HILDE 
geboren. 

De grote VOLKSUNIE - familie 
feliciteert hartelijk de gelukkige 
ouders en hoopt op het jonge ge
slacht in de toekomst te mogen re
kenen. 

•Wie in LEUVEN de BIER-
« KELDER niet bezocht, was in 
: LEUVEN niet (Oude Markt, 22). 
: Oude Markt ?.t is OVTg bier-
• kelder. 

ï Algen.. .nt voor België : 
: ABTS, Steenweg op Tienen, 94, 
S Korbeek-Lo. 
; Opgepast voor namaak DORT ! 
: HET WITTE PAARD 
: Wandelingenstraat, 14, te Leu-
: ven. 
: Passend aangenaam lokaal voor 
• vergaderingen en klubs. 
£ Beste dranken tegen matige 
i prijzen. 

Uitstekend te Brussel (Centrum) 
gelegen 

VLAAMS DRANKHUIS 
over te nemen. Schrijven : Bureel 
blad. 

MELDT U A A N ALS LID 
van « DE VOLKSUNIE » 

ANTWERPEN 

Arrondissement 
ANTWERPEN 

Na goedkeuring door de arrondis-
sementsraad van januari 1.1., werd 
er definitief overgegaan tot het op
richten van verschillende gewesten 
en het aanstellen van gewestleiders. 

Verschillende gewesten zijn reeds 
onder vuur genomen, hieronder 
dienen vermeld : 
GROOT-ANTWERPEN (Gewest I) 

De laatste maanden werd flink 
gewerkt, zowel in de Stad als in 
Borgerhout, Deurne en Berchem, 
waar het abonnementenaantal ruim 
verdubbelde. 

Adf. Merksem werd gereorgani-
zeerd en werkt op volle toeren; een 
propagandablad « 't En zal > wordt 
er maandelijks op honderden ek-
semplaren verspreid. 
KAL»ITHOl T, ESSEN (Gewest III) 

Onder leiding van kam. Jef Bos-
mans werden duizenden strooibrief-
jes « Vlaamse Boeren » en honder
den Volksunie-nummers uitgedeeld. 
SCHOTEN, BRECHT (Gewest IV) 

Hier heeft kmd. Miei Drumont 
met zijn ploeg schitterend werk ge
leverd. Duizenden strooibriefjes 
« Vlaamse Boeren » verspreid, hon
derden V.U.-nummers gratis uitge
deeld en honderden nummers ver
kocht op kolportages te Schoten, 
Brecht, Sint-Lenaarts, Loenhout, 
Wuustwezel, Oost- en Westmalle, 
's Gravenwezel, Brasschaat, Schilde 
en Wijnegem. Heel het gewest werd 
bewerkt, overal werden kontakten 
vastgelegd, zodat binnen kort in 
verschillende dorpen kernen wor
den opgericht. 

Hierbij wordt in dit gewest maan
delijks het propagandablad « Mal-
pertuus » op verschillende honder
den nummers gratis verspreid. 
BORSBEEK. BROECHEM 

(Gewest V) 
Hier w^rd kmd. Storme als ge

westleider aangesteld, In innige 
samenwerking met de V.M.O.-lei-
der Wim Maes; onder dezes leiding 
wordt deze maand dit gewest aan
gepakt tot dat ook hier verschillen
de kernen zijn opgericht. 

Dit gewest zullen wij wakker 
schudden en voor onze gedachte 
winnen. 
KAMERADEN ! 

De oogst Is rijp; allen aan het 
werk 1. In houwe trouwe ! 

Hou Zee I 

Tal van artikels, brieven en be
richten voor het bewegingsleven 
dienden uitgesteld. 

ANTWERPEN 
AVONDFEEST VAN DE 
VLAAMSE KRING 

Zaterdag, 26 dezer (halfva.sten) te 
21 uur vindt te Antwerpen In de sa
lons « Continental », Groenplaats. 
33, het vierde avondfeest plaats van 
de Vlaamse Kring Antwerpen. Het 
radio- en amusementsorkest Ge-
rando verleent hieraan zijn mede
werking. 

Kaarten kunnen telefonisch aan
gevraagd worden op tel. nr 33.85.65. 

AUTOVOERDERS, 
Voor uw batterijen en 

auto-elektriciteit, koop in 
volle vertrouwen bij de ge
kende specialisten : 
VAN HOECKE PR. en Zn. 

Batterijen BOSCO : 2 Jaar 
volledige waarborg en 30 % 
vermindering. 
Komt zien en overtuigt U. 
Vrijwilligerslei 13, BRAS
SCHAAT (Mariaburg). 

Tel. 74.38.92 

ANDERLECHT-DILBEEK 
BERCHEM - GR0OT-BIJGA.4RDEN 

ZELLIK - BODEGEM - ITTERBEEK 

Volksvertegenwoordiger Mr, Frans 
Van der Eist, spreekt, op zondag 
6 maart a.s. te 20 u. 15 in het Hotel 

RAVENSTEINHOF, 

Ninoofse steenweg, 685, Anderlecht. 
ter gelegenlieid van het 

VERBROEDERINGSFEEST met 
PENSENKERMIS dat aanvangt te 
17 u. 30. 

Na de korte toespraak van Mr, 
Van der Eist 

GEZELLIG SAMENZIJN 
Optreden van een zanger met 

pianist. 
IEDEREEN AANWEZIG I 

FEESTMAAL TER ERE VAN 

MR FRANS VAN DER ELST 

Wij herinneren er onze vrienden 
aan dat op zondag, 13 maart e.k. te 
13.30 uur te Antwerpen een groot 
feestmaal aangeboden wordt aan 
onze algemene voorzitter, volks
vertegenwoordiger Frans van der 
Eist. 

Dit feestmaal wordt voorgezeten 
door oud-volksvertegenwoordiger 
Dr. Rik Ballet. 

Tot dit feestmaal worden van 
harte uitgenodigd alle leden van het 
hoofdbestuur, de arrondissementele 
besturen en de propagandisten van 
de partij. 

Men schrijve onmiddellijk in door 
storting van 120 F. per persoon op 
postrekening nr 10.12.88, Marcel 
Mannaerts, Hof ter Schriecklaan, 
76, Berchem. 

Bezoek het 
Bierhuis Brueghel 

Lakenstraat 87 Brussel. 
Verzorgde bediening. 

nMtfWMMMIMMMM MWMWMb 

WERF ABONNEMENTEN NU ! 

A.V.O.H.V. BRABANT 
Op VRIJDAG 4 maart te 20 uur 

spreekt in het Brussels Tehuis, Van 
Praetstraat 28 (Beurs), Dr. Roger 
Gheyselinck (Wassenaar), hoofd-
geoloog van de Kon, Ned. Petro-
leummij, over 
100 JAAR OPSPORING NAAR OLIE 

(met lichtbeelden) 

DE AB0HHEMEHTEHSH6 
IE 1000 OVfllSCIHDEN 

Bij het ter perse gaan waren de 1.000 nieuwe abonnementen met een 
dozijn overschreden. Deze maal gaan de gelukwensen naar de afdelingen 
Aalst, Borgerhout en Diksnuiide. We hopen nu zo vlug mogelijk naar de 
2.000 op te rukken omdat in het begin van het jaar gemakkelijker geabon
neerd wordt dan in het midden van het jaar. 

ONZE PRUZENLIJST 
Onder de voornaamste prijzen 

vermelden we : 
Z grote matten elk ter waarde van 

1.200 F. 
1 brandglasraam van Ivo Bakelants, 

waarde 1.000 F. 
1 bol kaas van 15 kg. 
3 kleine salonmeubeltjes. 
1 bon (waarde 500 F.) bij aankoop 

of bestelling van dames- of he
renkleding bij Maconfect, Zuid-
laan 52, Brussel. 

1 wekker (verkoopprijs 375 F.) 

10 dozen nagerechtkoekjes (800 gr. 
elk. Verkoopprijs 100 F.) 

3 prachtige sierplanten. 
4 grote dozen snoepgoed (verkoop

prijs 120 F.). 
1 fles Chassart. 
5 grote dozen pralines (verkoop

prijs 125 F.). 
4 prachtige aanstekers. 
Enz., enz... 

Wij zelf zullen de prijzen niet 
rangschikken. De eerst geklasseerde 
kiest eerst, daarna de 2de. enz. 

De Firma 

A Jeurissen-

Cloostermans 
EN ZONEN 

TEL. 132.31 ZONHOVEN 
levert U rolluiken in alle aard, 
wentelpoorten, zonnetenten, rol- en 
schuifhekken, Venetiaanse blinden, 
half-metalen meubelen, kampeer-
tenten. 

Prijsberekening zonder verbintenis. 

'^^ 

NEEM DEEL AAN ONZE 

WERFKAMPANJE 

O V E R M A A S 
NAAR DOELMATIGERE 
BESTRIJDING VAN VERFRAN-
SING IN OVERMAAS EN 
OOSTKANTONS 
1. DE HUIDIGE TOESTAND IN 

OVERMAAS (Nederlands taal
gebied). 
a) Voerstreek (zes gemeenten). 

— school- en kerktaal : Neder
lands. 

— volkstaal : Limburgs dialekt 
(A.B.N, gekend). 

— verenigingsleven : Nederlands 
en Frans. 

— administratie : Nederlands en 
Frans. 

b) Aubel : 
— school- en kerktaal : Frans, 

(tot 1920 ; kerktaal - Neder
lands). 

— volkstaal : Limburgs dialekt 
(A.B.N, niet gekend). 

— verenigmgsleven : Frans, 
(alléén Carnaval vieringen zijn 
in het plat-Diets). 

— administratie : Frans. 
e) Plat-Dietse streek min Kei-

mis (9 gemeenten). 
— school- en kerktaal : Frans, 

(vóór 1918 Duits, nu nog in 
vroegmis plat-Diets sermoon). 

— volkstaal : plat-Diets met ster
ke Duitse invloed, A.B.N. niet 
gekend. 

— verenigingsleven : Frans en plat-
Diets. 

— administratie : Frans. 
d) Kelmis : tot 1919 neutraal ge

bied. 
— school- en kerktaal : Frans-

Duits. 
— volkstaal : idem als onder c. 
— verenigingsleven : Duits, plat-

Diets en Frans. 
— administratie : Frans-Duits. 
2. DE HUIDIGE TOESTAND IN 
OOSTKANTONS : (Duits taalge
bied, enkele Waalse gemeenten als 
Malmedy, Robertville enz., uitge
zonderd. 

Eupen en enige dorpen er rond 
behoorden tot in 18de eeuw bij Ne
derlands taalgebied, maar werden 
in vorige eeuw verduitst). 
— kerktaal : Duits. 
— schooltaal : 

(lager onderwijs : Duits met veel 
Frans in sommige gemeenten), 
(middelbaar onderwijs : Frans), 

— volkstaal : Duits, in Eupen en 
omgeving verdwijnt het plat-
Diets. 

— verenigingsleven : Duits, som
mige groepen : Frans. 

— administratie : Duits-Frans. 

3. DUITS-VLAAMS FRONT TEGEN 
DE VERFRANSING. 

Kontakten in die zin bestaan 
reeds lang. In 1937 sloot Davids-
fonds-Overmaas een akkoord met 
« Bund der Deutsch Belgiër ». 

In 1950 hielpen Duitstalige stu
denten van Eupen het stichtings-
feest van Davidsfonds-Eupen orga
niseren. 

Dr. Funck (Builingen), stichter 
van het dagblad <? Neue Nachrich-
ten » (Eupen) vroeg in 1956 hulp 
aan de Bond der Vlamingen (Ver-
viers). Dr. Pankert (Eupen) insi
nueerde verstandhouding met 
« Vereinigung zu Schutz und Pflege 
der Muttersprache » (Eupen). 

En voor de Vlaamse en voor de 
Duitse Belgen zijn de verfransers 
vijanden. Eendracht maakt macht. 

4. RESULTAAT VAN EERSTE 
VLAAMS-DUITSE BESPREKINGEN 

TE EUPEN 
— Aanvaard princiep : Ieder 

spreekt zijn taal en verstaat de 
taal van de andere. 

— Inzicht op taaitoestand in N.O. 
provincie Luik : 
Voerstreek : Nederlandstalig. 
Plat-Dietse streek : historisch 
nederlandstalig, nu door schuld 
van verfransers een Babelse 
verwarring, in huidige evolutie 
best Duits 1ste taal, Nederlands 
2de. 
Oostkantons ; Duitstalig. 

— Duitse Belgen wensen bij België 
te blijven. Plan Duits-Neder-
landstalig arrondissement Eu
pen (wetsvoorstel Lindemans) 
algemeen aanvaard. 

— Naar een gemeenschappelijke 
werking : 

Uitwisseling en onderzoek der 
plannen voor praktische samen
werking in beide groepen. 

Op vergadering te Eupen in fe
bruari werd een principieel akkoord 
en een eerste vorm van gemeen
schappelijke aktie vastgelegd. 

In maart of april wordt er den
kelijk te Leuven een algemenere 
vergadering voor ruimer kontakt 
met Vlaanderen bijeengeroepen, 

J.GOUVERNEUR, 
75, rue du Canal, 
VERVIERS. 
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